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مهار آتش در جنگل
سخن نخست

شــرايط اقليمي و جغرافيايي كشور به گونه اي مي باشــد كه اهميت منابع طبيعي و لزوم حفظ و صيانت از آن 

براي ما چندچندان مي شود. ايران با داشتن يك چهارم سرانه جنگلي و 1/2 درصد خشكي هاي جهان، 3/08 درصد 

بيابان هاي كره ي زمين را دارا مي باشــد... 60 درصد مساحت كشــور حالتي ناپايدار دارد و تمامي سرزمين در 

معرض تهديد بيابانزايي است و اين پديده ي مخرب، 18 استان و 82 شهر مملكت را به طور جدي تهديد مي كند و ... 

با اين همه و بي توجه به وضعيت ذكر شده، تنها طي چند دهه ي اخير بيش از يك ميليون هكتار از سطح جنگل ها – 

آن هم فقط در شمال – كاسته شده و اقدامات عمراني و معدن كاوي و سدسازي و برداشت مازاد و قاچاق چوب 

و تغيير كاربري و در نهايت آتش سوزي ها، همچنان از سطح ناچيز آن مي كاهد.

آتش ســوزي از جمله عوامل تخريب جنگل است كه در سال جاري نسبت به گذشته افزايش چشمگيري داشت 

و از جنگل ابر در شــرق تا مريوان در غرب و مناطقي از اســتان هاي گيالن و مازندران و گلستان در شمال را در 

برگرفت. اين پديده ي ويرانگر كه عالوه بر لطمات اقتصادي، عامل نابودي گونه هاي با ارزش و پوشش سطح خاك 

و بر هم زدن بافت جنگل و تعادل اكولوژيك و ... مي باشد، متاسفانه ماه ها تداوم داشت و در نهايت هم اين باران 

بود كه اغلب مناطق را خاموش كرد، نه اقدامات اجرايي اطفاي حريق. البته نيروهاي مردمي، روستاييان، قرق بانان 

و گروه هاي اطفاي حريق محلي و ... با امكانات محدود و معدودي كه داشتند، نهايت تالش خود را كردند، اما آيا 

حفظ اين منابع كمياب و باارزش در مقابل آتش، فقط به اين طريق بايد صورت گيرد؟ آيا تنها متهم كردن مسافران 

و شكاربانان و افراد محلي كه احتماالً آتش برافروخته ي خود را هنگام ترك جنگل كامًال خاموش نكرده اند، مشكل 

آتش ســوزي ها را براي ســال هاي آينده حل خواهد كرد، يا الزم است ريشــه ي مشكل را در جاي ديگر جستجو 
كنيم؟

اگر در تصويب و تخصيص به موقع اعتبارات مرتبط با حفظ و صيانت از جنگل و نيز تشكيل ناوگان مجهز قوي 

و ضربتي اطفاي حريق تاكنون عمل كرده بوديم، وضعيت بهتر از اين نبود و شاهد كاهش تعداد آتش سوزي ها و 

كنترل سريع آن ها نبوديم؟ وقتي اعتبارات اجراي برنامه ها و طرح هاي مهم منابع طبيعي، به موقع و تماماً تخصيص 

نمي يابد و موجب مي گردد تا اغلب آن ها فقط 14 تا 64 درصد، اهداف برنامه را محقق ســازند، بديهي اســت كه به 

مقوله ي اطفاي حريق و تشــكيل ناوگان مقتدر و مجهز به ابزارهاي روز كنترل آتش و متشــكل از نيروي انساني 

كارآزموده، كم توجه خواهيم بود و لذا در نهايت ناچار خواهيم شد، عمدتاً با بيل و كلنگ و سطل به مقابله با آتش 

برويم. به گفته ي فرمانده يگان حفاظت از جنگل ها، اين نهاد - كه با كمبود بســيار در زمينه ي نيروهاي انســاني 

آموزش ديده و تجهيزات و امكانات الزم روبرو است – از ماه ها قبل امكان وقوع آتش سوزي  هاي بيشتر را با توجه 

به خشكسالي و آب و هواي امسال پيش بيني كرده و به مسووالن كشور اطالع داده بود. اين اظهارنظر به خوبي 

نشان مي دهد كه امكانات فيزيكي و انساني سازمان جنگل ها براي مقابله با آتش سوزي هاي گسترده، محدود است 

و لذا نمي توان از اين سازمان انتظار عملكرد يك نهاد مستقل و مجهز مقابله با آتش سوزي ها را داشت.

حاال كه به خواســت خدا باران رحمت باريده و آتش ها را بعد از ماه ها خاموش كرده اســت و غائله فعًال خاتمه 

يافته، آيا بايد ســكوت اختيار و همه چيز را فراموش كنيم (انگار نه انگار كه ســال ديگر و سال هاي ديگر در پيش 

اســت و چه بسا با خشكسالي و باد گرم همراه باشد و باراني هم نبارد)، و يا به قول نويسنده ي ستون محك در 

روزنامه اطالعات، بپذيريم كه پايان خبر، پايان مساله نيست؟

م. امين طاهري
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زمان آزادسازي قيمت نان

رشد واردات بيش از صادرات

رييس جمهور خواستار اجراي طرح آبياري مكانيزه شد

لزوم تشكيل كارگروه تخصصي برق كشاورزي

واحد اطفاي حريق جنگل ها

لزوم تجديدنظر در قيمت گازوئيل بخش كشاورزي

مدير عامل شركت بازرگاني دولتي مي گويد؛ حدود 4 ماه زمان الزم است 
تا ديگر دولت نرخ نان را تعيين نكند.

گمرك ايران اعالم كرد:« در 9 ماهه اول سال، بيش از 47 ميليارد دالر 
واردات، در مقابل 22/5 ميليارد دالر صادرات داشته  ايم.

به گزارش ايرنا؛ رييس جمهور از اعضاي شوراي عالي آب خواسته است تا پايان 
سال 90 بخش زيادي از زمين هاي زراعي تحت پوشش اين طرح قرار گيرد.

وزير جهاد كشاورزي از لزوم پيگيري تشكيل اين كارگروه به منظور كاهش 
مشكل براي توليدكنندگان و كشاورزان سخن گفت.

وزير جهاد كشاورزي از هماهنگي اين وزارتخانه با وزارت كشور و سازمان 
حفاظت محيط زيست براي اين منظور خبر داد.

به دنبال گفته وزير صنايع درباره گازوئيل 150 تومان براي صنعت، برخي 
نمايندگان از قول وزير جهاد كشاورزي انجام اين تجديد را بيان داشتند.

برنامه مشخصي براي كاهش تصدي گري وجود ندارد

گله از تاخير در اعالم ميزان رشد اقتصاديضرورت افزايش بهره وري در بخش كشاورزي

سياست هاي حمايتي دولت از دامداران

تصويب سياست هاي كلي حمايت از صادرات

تخصيص تسهيالت به صيادان

تاسيس شوراي گفت و گوي دولت و بخش خصوصي

وزير جهاد كشاورزي بر لزوم اجراي طرح هاي كشاورزي حفاظتي و كشت 
مكانيزه و روش هاي نوين آبياري، در راستاي افزايش بهره وري تاكيد كرد.

زمينه ساز  اقتصادي،  رشد  اعالم  معادن،  و  صنايع  اسبق  وزير  گفته  به 
تصميم گيري و سياستگزاري براي تحقق اهداف اقتصادي در كشور است.

اين  تاسيس  ايران،  معادن  و  صنايع  و  بازرگاني  اتاق  رييس  گفته  به  بنا 
شورا به معناي فاصله گرفتن دولت از تصدي گري و اهتمام به سياستگزاري 

و نظارت است.

تحقق پرورش ماهي خاوياري در خوزستان

برنامه حمايتي از صنايع غذايي وجود ندارد

ابالغ تعرفه صفر درصدي واردات ميوه

اعالم تخفيف هاي ويژه صندوق بيمه كشاورزي

تعيين مدير كل روابط عمومي وزارت جهاد كشاورزي

رييس كميسيون صادرات، در گفت و گو با همشهري اظهار مي دارد كه 
دولت در اجراي اصل 44 قانون اساسي توفيق چنداني نداشته است.

آبزي پروري  پژوهشگران  شيالت،  سازمان  عمومي  روابط  گزارش  به 
جنوب، موفق به پرورش فيل ماهي در خوزستان شده اند.

معاون امور دام وزارت جهاد كشاورزي از اعطاي وام 30 ميليون توماني به 
دامداران و تعيين استاني قيمت شير خبر داد.

رييس انجمن صنايع غذايي مي گويد:« در شرايط كنوني، تثبيت قيمت ها به 
ضرر توليدكننده خواهد بود».

بنا به گفته سرپرست سازمان توسعه تجارت، مقرر گرديده تا آيين نامه هاي 
اجرايي اين سياست ها توسط وزارت بازرگاني ابالغ شود.

به گزارش ايسنا، امسال هم مانند سال هاي گذشته تعرفه صفر درصدي 
در دي ماه اعالم گرديده است.

به گفته ي رييس سازمان شيالت عالوه بر 90 ميليارد ريال تسهيالت سوخت، 
اعتبارات با نرخ سود 4 درصد نيز تعيين شده است.

قائم مقام صندوق بيمه، از اختصاص تخفيف هاي ويژه براي كشاورزاني 
كه در تمامي زيربخش ها تا كنون غرامت دريافت كرده اند، خبر داد.

به گزارش روابط عمومي وزارت جهاد كشاورزي، دكتر سيدجواد حسيني 
به عنوان مشاور وزير و مدير كل دفتر روابط عمومي اين وزارتخانه از سوي 

وزير منصوب گرديد.

نگاهي بر رويدادها

چكيده ي گزيده ي خبرها
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جهان كشاورزي 

وبگاه مركز تحقيقات كشاورزى آمريكا- 25 دسامبر: بسيارى از باغبانان و كشاورزان اغلب آزمايش هايى نظير دانشمندان 
انجام مى دهند اما نتايج آزمايش ها و تجارب آنان معموال نه علم كه «باور عامه» خوانده مى شود.

يكى از اين باورهاي عامه استفاده از سركه براى مبارزه با علف هاى هرز است.
سه تن از محققان مركز تحقيقات كشاورزى آمريكا براى اثبات اين موضوع دست به آزمايش زدند. آن ها سركه را روى پنج علف هرز 

مهم آزمودند كه يكى از آن ها كنگر كانادايى (Canadian Thistle) بود. 
ــفيد كه ضعيف ترين نوع سركه (حاوى 5 درصد سركه و 95 درصد آب) است را  ــركه س ــت، چند مخلوط مختلف س محققان با دس
روى اين علف هاي هرز پاشيدند. پس از انجام آزمايش، معلوم شد اين محلول روى كنگر كانادايى، دم روباهى بزرگ 

و تاج خروس صاف و دو علف هرز ديگر موثر است.
البته اين مساله براى علف هاى هرز در سنين مختلف فرق مى كرد. مثال سركه، علف هاى هرز جوان را نابود مى كرد 
اما براى نابودى گياهان مسن تر بايد از محلول قوى ترى كه حاوى سركه بيشتر باشد؛ استفاده مى كردند.

اين محققان يك آزمايش محدود هم در مزرعه ذرت انجام دادند و متوجه شدند، سركه اكثر و حتى 
تمام علف هاى هرز زيان رسان به ذرت را نيز از بين  مى برد.

ــان موفق   science daily- 22 دسـامبر:  محقق
ــى جديد به جاى روش سنتى حرارت دادن در  به يافتن روش

توليد برخى محصوالت لبنى شدند.
ــاورزى  ــان مركز تحقيقات كش ــى كارشناس ــق بررس طب
ــن روش در زمينه محصوالت ميوه اى آماده  آمريكا، نتايج اي
ــازى قارچ ها و مخمرها در برخى محصوالت  و در غيرفعال س

لبنى اميدبخش بوده است.
ــيون گرمايى به  ــه نام آن  «استريليزاس ــن روش، ك در اي
كمك فشار» است، مواد غذايى را با فشار باال (تا 6000 بار) 

از ميكروارگانيسم ها عارى مى سازند.
ــوالت ميوه اى  ــود محص ــاى خ ــان در آزمايش ه محقق
ــار باال در  ــرض تيمارهاى مختلف فش ــده را در مع شيرين ش
ــده  ــرار دادند و كل مقدار غيرفعال ش ــدت هاى متفاوت ق ش
باكترى ها را سنجيدند. رشد ميكروب ها در نمونه ها مشاهده 
نشد و مشخص گرديد، اين فناورى به تنهايى براى محافظت 
ــت.  هم چنين معلوم شد، نمونه هاى تيمار  محصول كافى اس

شده نه تنها خواص و ويژگى هاى خود را تا سه ماه حفظ كردند بلكه طعم 
بهترى از نمونه هاى كنونى (با روش سنتى حرارت دادن) داشتند.

اين فناورى، مورد تاييد وزارت كشاورزى آمريكا قرار گرفته و جايگزينى 
ــت آوردن محصوالت ماندگار با حداقل اسيديته در  براى به دس

دماى محيط به حساب مي آيد. 

كاربرد سركه در نابودى علف هاى هرز

نتايج مثبت فناورى فشار باال
 در توليد محصوالت لبنى

كشا ققيقات ييتحق مركز وبگاه
انجام مىدهند اما نتايج آزمايشها
يكى از اين باورهاي عامه است
سه تن از محققان مركز تحق
مهم آزمودند كه يكى از آنها
ــت، چند مخ محققان با دس
ننين علفه روى ا
و تاج خروس ص
البته اين مس
اما

كاكاربربربردردكاربرد

وبگاه مركز تحقيقات كشـاورزى آمريكا- 28 دسـامبر:   محققان متوجه 
جايگاه اوليه آسيب رسانى ويروس تب برفكى شدند.

ــف مى تواند به تكميل واكسن هاى جديد به منظور مهار و نابودى تب برفكى  اين كش
(يكى از مهلك ترين بيمارى هاى ويروسى دام در جهان) منتهى شود.

ــى هايى متوجه شدند، پس  ــاورزى آمريكا با انجام بررس جمعى از محققان وزارت كش
ــروس از طريق مجارى بينى، ويروس  ــرار گرفتن گاو در معرض اين وي ــاعت از ق از 6 س
ــلول هاى روپوشه اى ناحيه  به ميل خود س
ــمت خاصى در پشت گلوى گاو)  حلق (قس

را آلوده مى كند.
ــاد اين محققان، با توجه به اين  به اعتق
 FMD ــروس ــى فعاليت وي كه راه عمل
ــا هدف قرار  ــخص گرديده، مي توان ب مش
ــروس، به تهيه  ــل ميزبان با وي دادن تعام
ــن هاى مطلوب تر و چاره جويى اين  واكس

بيمارى اقدام نمود.
ــال 1929 تاكنون  ــر چه آمريكا از س اگ
ــت؛ اما اين بيمارى همچنان برخى مناطق را تهديد  ــيوع تب برفكى نبوده اس ــاهد ش ش
مى كند. همه گيرى در كشورهاى ديگر نيز باعث كشتار ميليون ها دام آلوده و غيرآلوده، به 
ــترش بيمارى مى شود. شيوع تب برفكى در كشورهايى كه قبًال  منظور پيشگيرى از گس

عارى از اين بيمارى بوده اند، ميلياردها دالر به اقتصاد آن ها زيان مى رساند.
در حال حاضر واكسن هايى وجود دارند كه به طور موقت دام ها را مصونيت مى بخشند 
ــدارد زيرا تب برفكى هفت نوع  ــنى در مقياس جهانى عليه اين بيمارى وجود ن ــا واكس ام
ــيار ويژه و مرتبط با نوع و  ــن بايد بس اصلى و بيش از 60 نوع فرعى دارد. بنابراين واكس

زيرنوع موجود در منطقه گرفتار بيمارى باشد.
ــيت و آسيب پذيرى  ــرگرم تحقيق در زمينه علت حساس اين محققان در حال حاضر س

سلول هاى روپوشه اى و نحوه ممانعت از آلودگى آن توسط ويروس هستند.

چگونه ويروس تب برفكى
 گاو را مبتال مى سازد؟
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ــتين  ــد، مى تواند مبناى تهيه نخس ــرد جدي ــن راهب Science daily: اي
ــانى تب دره ريفت (RVF) كه يك بيمارى مشترك انسان و دام  ــن انس واكس

است، باشد.
محققان دانشگاه پيتس بورگ گفتند؛ واكسن هاى آزمايشى، ايمنى خوبى در 
ــن فعلى كه تنها روى دام ها  ــت از تنها واكس موش ها ايجاد كردند و ممكن اس

كاربرد دارد؛ مطمئن تر باشد.
ــان ها  اگرچه تب دره ريفت عمدتا بر حيوانات اثر  دارد اما ويروس آن به انس
ــرايت مي كند، به طوري كه موجب بيمارى شديد و مرگ در چند منطقه  نيز س
آفريقا و خاورميانه گرديده است. عالوه بر اين دولت آمريكا به دليل قابليت اين 
ــت عوامل منتخب،  ويروس در جنگ بيولوژيكى، ضمن قرار دادن آن در فهرس

تحقيقات در زمينه تهيه واكسن اين بيمارى را تشويق مى كند.
يكى از محققان دانشگاه پيتس بورگ در اين ارتباط گفت:«توليد اين واكسن 
ــروس زنده و عدم قطعيت اين نكته  ــن هاى حاوى وي به دليل آثار جانبى واكس
ــازى به يك شكل خطرناك در مى آيد يا نه،  كه آيا ويروس در فرايند واكسن س

با چالش مواجه است».
 در فرايند ساخت اين واكسن، بر خالف ديگر واكسن هاى بالقوه ي ديگر كه از 
ويروس هاى زنده مشتق مى شوند، از پروتيين اصالح شده يك ويروس غيرفعال 
ــتفاده مي شود. موش هاى ايمنى يافته با واكسن تهيه شده از روش فوق، به  اس

ــتقيم در معرض ويروس اصلى قرار گرفتند  طور مس
و  ــارى  بيم ــل  مقاب در  و 

مرگ محفوظ 
ماندند.

فائو – 20 دسـامبر: «افزايش سرمايه گذارى 
ــورهاى در حال توسعه، نه  در بخش كشاورزى كش
ــه جهت اطمينان از  ــنگى، بلك تنها در كاهش گرس
ــرايط تغيير  ــده مردم جهان در ش ــن غذاى آين تامي

اقليم، ضرورى است».
ــن بيان مطلب فوق در همايش  ژاك ديوف ضم
تغيير اقليم در مكزيك گفت:«ما بدون سرمايه گذارى 
ــر اقليم و كاهش  ــدى در پذيرش روش هاى تغيي ج
ــتاها نمى توانيم به  ــى در روس ــاى طبيع ــر بالي خط
ــت غذايى و تغيير اقليم،  ــيم. امني امنيت غذايى برس
ــرار بگيرند. كه اين امر نيز با  ــد توامان مد نظر ق باي
دگرگونى كشاورزى و پذيرش روش هاى متناسب با 

ــود». ديوف در اين رابطه توضيح  اقليم ميسر مى ش
ــاورزى در خور اقليم يعنى يك كشاورزى  داد:«كش
ــد و انطاف پذيرى اش مقابل  ــه به طور پايدار تولي ك
فشارهاى محيطى افزايش يابد و در كنار آن موجب 
ــه اى يا زدودن آن از  ــار گازهاى گلخان كاهش انتش

جو گردد».
براى تغذيه جمعيت جهان در سال 2050، توليد 
ــاورزى بايد 70 درصد افزايش يايد. اين  بخش كش
ــت كه تغيير اقليم اثرات چندگانه اى بر  در حالى اس
بهره ورى اين بخش و درآمد روستاييان كه با ناامنى 

غذايى زيادى مواجه هستند؛ خواهد گذاشت.
ــت:«جنگل دارى و  ــن اذعان داش ديوف همچني

فعاليت هاى جنگل زراعى، معيشت ميليون ها خانوار 
ــيار  ــتايى را تامين مى كنند و قادرند مقادير بس روس

زيادى كربن را نگه دارند».
ــد 30 تا 100 ميليارد  ــن رهيافت جديد مى توان اي
ــال، نصيب كشورهاى در  دالر سرمايه گذارى در س

حال توسعه نمايد.

ــان  ــى از محقق Science daily- 18 دسـامبر:  گروه
ــا نخستين كسانى شدند كه حدود  بين المللى موفق به يافتن منش

8000 سال قبل كشاورزى را به اروپا معرفى كردند.
ــاورزى در اروپا (در مركز  ــى ژنتيكى نخستين جوامع كش بررس
ــاخت تشابهات زيادى ميان آن ها با ساكنان خاور  آلمان) آشكار س
نزديك باستان (شامل تركيه، عراق و كشورهاى ديگر) وجود دارد. 
ــى DNA تصويرى  ــاى دقيق بررس ــان به كمك روش ه محقق
ــاورزان نشان دادند كه متفاوت با ساكنان  كامًال روشن از اين كش

آن روز اروپا است.
ــگاه آداليد  ــز DNA در دانش ــن كوپر، مدير مرك ــور آل پرفس
ــا را به  ــاورزان اروپ ــرات رايج كه كش ــف با تفك ــن كش گفت:«اي
ــوب مى كند؛ مغايرت دارد». وى در اين  ــكارچيان آن عصر منس ش
ــاله را كه آيا نخستين كشاورزان  ارتباط افزود:«ما باالخره اين مس
ــكارچيان  اروپا، مهاجمانى با ايده هاى انقالبى و جديد بودند يا از ش

همان مناطق حل كرديم».
ــان  ــور كوپر) خاطرنش ــكار پرفس ــر هاك (هم ــن دكت همچني
ــال پيش در خاور نزديك و  ــاورزى در حدود 11000 س نمود:«كش
ــرق اروپا و مجارستان  آناتولى نضج گرفت و از طريق جنوب و ش

امروز به مركز اروپا رفت.»

 كشف منشاء 
نخستين كشاورزان اروپايى

  راهبرد جديد مهار تب ريفت

 كاهش گرسنگى به كمك كشاورزى اقليم مدار
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« عشاير ايران» موضوع گزارش 24 صفحه اي سنبله ي شماره 25 (اسفند 1369) بود كه طي آن گروه گزارش طبق معمول آن زمان، 
وضعيت عشاير را در 20 سال پيش بررسي نمود. گفت و گوي زير كه با كارشناسان سازمان برنامه و بودجه آن موقع صورت گرفته، بخش 

كوچكي از اين گزارش است كه عالقمندان را به خواندن آن دعوت مي كنيم:

ــازمان برنامه به زبان مي آورند، گاهي قبولش  ــان س حرف هايي كه كارشناس
براي انسان مشكل است. اما به هر حال آن ها كارشان در قالب برنامه و حرفشان 
ــت طوالني با آن ها  ــت. در يك نشس بر مبناي ارقام و اعداد و منطقي علمي اس
ــتيم، راجع به عشاير. كارشناساني در زمينه مسايل عشايري، روستايي  بحث داش
ــما هم نقل  ــمتي از اين حرف ها را براي ش ــتند. قس ــزي حضور داش و برنامه ري

مي كنيم. 

: در مـورد كارهـا و برنامه هـاي ويژه عشـاير در دوره گذشـته، 
چه گام هايي برداشـته شـده و بعد از انقالب چـه عملياتي صورت گرفته 

است؟
ــكان  ــت اس � قبل از انقالب هر كاري صورت مي گرفت، در چارچوب سياس
ــاير به طور طبيعي متدرجًا زندگي  ــووالن اين بود كه عش ــًا تلقي مس بود. اساس
ــالقي را رها مي سازند و خواهان يكجانشيني مي شوند يعني بشر از  ييالق و قش
ــلطه طبيعت در آيد و با  ــش اين بوده كه از زير س ــش خود تمام تالش اول پيداي
اتكا به علم و شناخت طبيعت، بر آن مسلط شود. عشاير ما هم جدا از اين مقوله 
نيستند. ييالق و قشالق به صورت قديم يعني اطاعت از طبيعت و اسكان يعني 

دست كاري طبيعت به نفع بشر و كم كم سلطه بر طبيعت.

اعتباراتي كه صرف عشاير مي شد، در فصل رفاه عشايري و اعتبارات استاني، 
ــايري را جزيي از  ــيد. يعني جامعه عش ــتا به مصرف مي رس ــه در همين راس هم
ــتند و سعي مي كردند به آن ها سرويس ها را طوري  جامعه بزرگ ايراني مي دانس
برسانند و امر اسكان را تسهيل نمايند. سازمان دامداران متحرك در همين جهت 
ــه عنوان يك پديده  ــاير، ب ــت مي كرد. به طور خالصه توجه خاصي به عش حرك
ــژه اي كه به محرومان  ــت. بعد از انقالب به لحاظ توجه وي ــتقل وجود نداش مس
ــد، براي عشاير نيز اعتبارات خاصي منظور كردند و سازمان ويژه اي  جامعه مي ش
ــايري با وزارت كشاورزي بود و بعدها كه  ــت امور عش هم به وجود آوردند. نخس
ــد اما چون سياست روشن و خاصي  ــد. اعتبارات هم زيادتر ش به جهاد منتقل ش
ــده بود، الجرم از اعتبارات مصرف شده، نتايج موردنظر  ــاير تدوين نش براي عش

به دست نيامد.

: مي بخشيد؛ من درست متوجه نشدم، فرق دوره گذشته با دوره 
بعد از انقالب چيسـت. طوري كه شـماها بحث مي كنيد مثل اين كه فرق 
تنها در ميزان اعتباراتي است كه براي عشاير خرج مي شود. يعني سابق 

كمتر پول صرف عشاير مي شد. حاال بيشتر.
ــود. در برنامه ريزي گاهي ديد  ــه، بحث محدود به كميت اختيارات نمي ش � ن

سنبله در گذر زمان

                                                                         ب دب                                               دنگاهي بر برخي مطالب                    در 20 سال پيش
گفت و گو با كارشناسان سازمان برنامه و بودجه در سال 1369

ديروز و امروز عشاير
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ــت يعني اعتبارات را براي بخش آب، كشاورزي،  ــي اس ــما يك نظر گاه بخش ش
ــر خاصي به  ــد. اين جا ديگر نظ ــره منظور مي كني ــع طبيعي و غي ــت، مناب صنع
ــود، مطابق با  ــاورزي مي ش ــاط مختلف مملكت نداريم. هر جا كش ــق و نق مناط
ــاورزي هم پول مربوط،  ــود و از بخش كش نياز و امكانات آن جا پول خرج مي ش
ــود. در اين نظرگاه، عشاير از اعتبارات منظور شده براي مراتع، تهيه  گرفته مي ش
ــر هم به همين ترتيب.  ــتفاده مي كنند. گروه هاي ديگ ــاير خدمات اس علوفه و س
ــاي مختلف، گروه هاي  ــما در برنامه ريزي به جاي بخش ه ــا يك وقت هم ش ام
ــاير  ــور را موردنظر قرار مي دهيد. خوب البته در اين جا عش مختلف حاضر در كش
به صورت يك واحد خاص مطرح مي شوند و سازمان ويژه اي هم به نام سازمان 
ــايري، كارهاي آنان را زير نظر مي گيرد. اگر در كنه مطلب دقت كنيد،  امور عش
ــايري بايد هر روز دستگاه تازه اي  ــازمان عش ــيد كه متدرجًا س به اين جا مي رس
ــووليت هاي مختلف عشاير به وجود بياورد يعني براي آموزش پرورش،  براي مس
ــت، مسكن، مرتع، علوفه و ساير احتياجات، سازمان هاي جديدي به وجود  بهداش
ــرورش و بقيه را صرفًا در  ــاي وزارت بهداري، آموزش و پ ــه همان كاره آورد ك

محدوده ايالت و عشاير انجام بدهد.

: يعني به اين ترتيب شـما سازمان عشايري را يك واحد زايدي 
مي دانيد كه تنها به صورت يك واحد موازي و دوباره كاري سرگرم فعاليت 

است؟ و بعد البد نظر مي دهيد كه بايد حذف بشود؟
ــه برنامه ها و هزينه ها و اعتبارات بايد منطبق بر  ــر. ما اعتقاد داريم هم � نخي
روند جريانات واقعي مملكت باشد. شما مي دانيد كه جامعه عشايري مرتبًا تحليل 
ــداد افراد آن، دامنه فعاليت و حتي تعداد دام و توليدات آن ها، روز  ــي رود و از تع م
ــاير تمايل به اسكان زياد  ــته مي شود. قبًال هم عرض كردم؛ در عش به روز كاس
ــكلي كوركورانه.  ــكان صورت مي پذيرد اما به ش ــت. در حال حاضر اس شده اس
ــايري مي تواند به عنوان يك ارگان هماهنگ كننده اوًال به مطالعه  ــازمان عش س
ــت بزند و مطابق با گرايش روزافزون اسكان، جاها و مناطق مناسبي  دقيقي دس
ــاير در نظر بگيرد. امكانات وزارتخانه ها و سازمان هاي  را جهت يكجانشيني عش
ــرايط زندگي مناسب براي عشاير به كار  ــاختن ش مملكتي را در جهت فراهم س
ــكل بي برنامه و كوركورانه فعلي نجات بدهد. اين يك  ــكان را از ش بياندازد و اس
ــتادي است و اگر سازمان عشاير به چنين برنامه مفيدي روي بياورد، حتمًا  كار س
ــد اما حاال خودش را درگير  ضرورتش را همه تاييد مي كنند و مي تواند مفيد باش
ــت. مثًال ما  ــته كارهاي اجرايي كرده كه نتيجه آن هم دوباره كاري اس يك رش
ــازمان  ــت. س طرح هايي داريم به نام حفظ و احياي مراتع كه متولي آن جهاد اس
عشايري هم نظير همين برنامه را خودش راسًا اجرا مي كند و اين دوباره كاري ها 

به نفع مملكت نيست.

: تصور نمي فرماييد، اگر عشاير همه يكجانشين بشوند، مقداري 
از امكانات طبيعي مملكت بال اسـتفاده بماند؟ منظورم مراتع قشـالقي و 

ييالقي است كه فعًال از آن ها براي چراي دام عشاير بهره مي گيرند.
ــان دلسوز ايراني به اين نتيجه رسيده اند كه مراتع  اوًال؛ كه تمام كارشناس  �
ما چه در ييالق و چه در قشالق چنان فرسوده و خسته شده اند كه اگر به فرض 
ــكان بيابند و چند سالي اجازه بدهند، مراتع نفسي بكشند،  محال تمام عشاير اس

اين كامًال به صرفه و صالح مملكت است. ثانيًا؛ استفاده از منابع طبيعي و مراتع 
غني حتمًا ضرورت ندارد كه با حركت ايلي و عشيره اي توام باشد. همين حاال كه 
من و شما داريم ، حرف مي زنيم در اروپا، امريكا و ... همه جا از مراتع سردسيري 
ــكل كه ما داريم مراتع را نابود  ــتفاده مي كنند ولي نه به اين ش ــيري اس و گرمس
ــالق به صورت قديم نيست كه  ــاير ما هم ديگر ييالق و  قش مي كنيم. ميان عش
ــفند و بز راه بيفتند و اين طرف و آن  زن و بچه و مرد و زن همه همراه با گوس
ــياري از مناطق كوچ با استفاده از ماشين انجام مي شود. چند  طرف بروند. در بس
ــام به ييالق مي روند و پس  ــباني مي كنند، همراه احش نفري كه در واقع كار ش
ــابق خود بر مي گردند. اين كار را بايد ساماندهي  ــتفاده از مراتع به جاي س از اس
ــازمان عشايري باشد تا  كرد و همين امر نيز مي تواند يكي از برنامه هاي مفيد س
ــتفاده ما به طور صحيحي مورد بهره برداري  ــما منابع طبيعي قابل اس به قول ش

قرار بگيرند.

: شـما چند بار اشـاره به اعتبارات و بودجه هايي كرديد كه براي 
عشـاير منظور مي شـود. مخصوصاً بعد از انقالب. آيا رقم و عددي از اين 

اعتبارات، در نظرتان هست كه براي ما بفرماييد؟
ــاير  ــال حدود 700 تا 800 ميليون تومان اعتبارات عمراني براي عش � هر س
منظور مي شود. مقداري هم اعتبارات جاري كه روي هم رفته بالغ بر يك ميليارد 
ــيدهايي هم در مورد علوفه و كاالهاي ديگر هست  ــود. البته سوبس تومان مي ش
كه در اين ارقام منظور نمي گردد. روي علوفه اگر تكيه مي كنيم، براي اين است 
ــايري نمي تواند غذاي  ــًال وضع مراتع به صورتي درآمده كه هيچ دام عش كه فع
ــتفاده مي كنند كه  ــتي اس خود را صد در صد از مراتع بگيرد و حتمًا از علوفه دس
مقدار آن در مناطق مختلف متفاوت است. همين رقم يك ميليارد تومان را شما 
ــايري چيزي در حد 5 هزار تومان در  در نظر بگيريد، تقريبًا براي هر خانوار عش

سال مي شود.

: صرف نظـر از تمـام اين بحث ها، باالخره افـرادي در مملكت ما 
هستند كه زندگي متحركي دارند. حتماً قبول داريد كه بر كنار از شعارها، 
بايد براي اين گروه محروم كاري بشود. سازمان برنامه در اين زمينه چه 

عقيده اي دارد و چه كاري مي خواهد براي آن ها انجام بدهد؟
ــود توي برنامه ها آورد. خيلي از اين حرف ها ناشي از آن  ــعارها را نمي ش � ش
ــناخته ايم. مثًال چون در شهرها خيل انبوهي  ــت نش ــت كه ما واقعيت را درس اس
ــتايي داريم و كاري هم در شهر نيست كه آن ها را مشغول كنيم،  مهاجرين روس
ــعه صنايع، معادن  ــت به ده مي دهيم. به نظر ما اگر در زمينه توس ــعار بازگش ش
ــرد و جايي براي جذب  ــي توليدي، مطالعاتي صورت بگي ــاير كارهاي اساس و س
نيروي كار زايد روستاها باز بشود، ديگر اين حرف ها را نمي زنيم. در مورد عشاير 
مهمترين كار ضروري، شناخت دقيق خود اين گروه و كشف نيازهاي آنان و پيدا 
كردن راه حلي در زمينه تهيه يك زندگي بهتر براي آنان مي باشد. اين امر مستلزم 
شناسايي دقيق مساله و جستجوي راه حل آن است كه بايد به طور علمي تحقيق 
بشود. سازمان ما اين كار را يك سالي است كه شروع كرده و شايد تا يك سال 
ديگر نتايج تحقيقات فراهم بيايد و بر اساس اين طرح پژوهشي،  برنامه هاي الزم 

را تدوين و به مسووالن مملكت تقديم نماييم.
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سارا عشقي 
كارشناس رشته ي مهندسي كشاورزي گرايش علوم وصنايع غذايي

توليد نوشابه هاي 
رژيمي مغذي

مقدمه: 
از حدود  به طور مشخص  دارد ولي  ايران قدمت چند هزار ساله  نوشابه در 
130 سال پيش يعني در زمان قاجارها، يك شركت آلماني متعلق به دكتر آدولف 
استرو كارخانه اي را در ايران تأسيس كرد. از آن موقع تاكنون با افزايش رشد 
جمعيت ميزان تقاضا براي نوشابه باال رفته و در بين افراد به عنوان نوشيدني 

پرانرژي و نشاط آور شناخته شده است. 
نوشابه مايعي است كه داراي حدود 85 درصد آب بوده و از آن جايي كه آب 
موجود در نوشابه سالم ترين آبهاست لذا مصرف آن از نظر بهداشتي و سالمتي 

حائز اهميت است. (15).    
با در نظر گرفتن سالمت جسماني  به موارد گفته شده، بهتر است  با توجه 
از  كثير  عده اي  نياز  پاسخگوي  كه  كرد  تهيه  را  نوشابه اي  جامعه  افراد  تمامي 
افراد باشد. در اين ميان نوشابه هاي مغذي- رژيمي كه با پودر آب پنير حاصل 
مي گردد، مي تواند تا حدي پاسخگوي اين نياز باشد. براي توليد اين نوشابه ها آب 
پنير را در خشك كن هاي متداول يا طي فرايند يك مرحله اي در يك خشك كن 
MSD و CSTD (خشك كن هاي تلفيقي و چندمرحله اي كه جزء خشك كن 

با بستر متحرك داخلي مي باشند)  خشك مي كنند (11).

مواد و روش هاي توليد نوشابه هاي مغذي- رژيمي
در توليد اين نوع نوشابه ها موارد زير به كار مي روند؛ 

آب 85 درصد، پودر آب پنير 5 درصد، طعم دهنده ها 0/015 درصد، آب ميوه 
9/8 درصد كه بسته به نوع آن با درصدهاي مختلفي از قند و گاز CO 2 همراه 

است. 
آب انگور حاوي 14-12 درصد قند و ميزان 2/5-1/5 درصد CO 2، آب پرتغال 
حاوى 13/5-12 درصد قند و ميزان 2-1/5 درصد CO 2 و يا آب آناناس حاوى 
15-12 درصد قند و ميزان 2-1/5 درصد  CO 2 و در نهايت 0/18 درصد از مواد  

نگه دارنده و پايدار كننده ها. 
براي توليد هر نوع نوشابه اي 4 مرحله اساسي نياز است: 

1- تهيه مواد  اوليه و آب مورد نياز.
2- ساخت شربت نوشابه

CO 2 3- اختالط آب و شربت و گاز
4- پر كردن بطري ها و بسته بندي آن ها 

كه البته با توليد نوشابه هاي مغذي- رژيمي با پودر آب پنير اين 4 مرحله به 
3 مرحله كاهش مي يابد و بدين ترتيب خواهد بود:

1- تهيه مواد  اوليه و آب مورد نياز
2- اختالط آب و پودر آب پنير توليد شده و در صورت نياز CO 2 و در آخر

3-  پر كردن بطري ها وبسته بندي آن ها. 
مرحله اول بايد با توجه به سختي آب و مواد اوليه صورت گيرد. در مرحله دوم 
براي اختالط مواد مورد نياز به دستگاه اينترمكس نياز است كه داراي سه مخزن 
است، مخزن اوليه آب را كه تصفيه شده، سرد مي كند و به صورت اسپري از 
باالي مخزن وارد مي كند، مخزن ثانوي نيز براي گاز CO 2 و مخلوط كردن 
آن با آب است. مخزن آخر هم براي افزودن پودر آب پنير به همراه آب پرتغال، 
آب انگور و يا آب آناناس به كار مي رود. در برخي موارد از CO 2 در نوشابه استفاده 

نوشيدني هاي ويژه

E-mail: sara_ foodindustry @ yahoo.com  

چكيده: 
به  مي توان  گازدار  نوشيدني هاي  انواع  از  مي شوند.  تقسيم  گاز  بدون  و  گازدار  غيرالكلي  نوشيدني  دسته  دو  به  غيرالكلي  نوشيدني هاي 
نوشيدني هاي  و  نوشابه هاي رژيمي  ميوه جات و سبزيجات شيرين شده،  و طعم دهنده، آب  با شيرين كننده  توليد شده  نوشابه هاي  آب معدني 

ورزشي اشاره كرد.
نوشابه هاي رژيمي در ابتدا براي افراد ديابتي توليد گرديد ولي پس از مدتي مورد استفاده همه ي افراد اعم از ديابتي يا غيرديابتي قرار 
گرفت، اين نوشابه ها نبايستي از 3/5 كيلوكالري يا 22 كيلوژول در 100 ميلي ليتر، بيشتر انرژي داشته باشند. نوعي از اين نوشابه هاي 
يا  و  آب انگور  يا  آب پرتغال،  به همراه  پنير  آب  پودر  نوشابه ها  نوع  اين  در  كه  توليد مي شود  پنير  آب  پودر  با  كه  نوشابه اي است  رژيمي، 
آب آناناس استفاده مي شود. اين نوشابه ها نه تنها براي افراد ورزشكار بلكه براي افرادي كه مشكل هضم الكتوز موجود در شير را دارند، 
مناسب است. چون در اين مورد، براي تهيه پودر آب پنير، الكتوز آب پنير را با هيدروليز پرميت به سيروپي حاوي تركيبات چند قندي تبديل 

كرده و سپس آن را به صورت پودري در آورده و در تهيه نوشابه به كار مي برند.
كليد واژه: پرميت، پودر آب پنير، نوشابه هاي رژيمي مغذي
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نمي شود و نوشابه غير كربناته توليد مي گردد.
بحث و نتايج:

شد  اشاره  نكته  اين  به  مقدمه  در  كه  همانگونه 
كه ميزان تقاضاي نوشابه در كشور در حال افزايش 
اين موضوع كه در صنايع غذايي  به  با توجه  است و 
سالمت  حفظ  توليد كنندگان  اصلي  اهداف  از  يكي 
صنعت  در  مسلما  و  مي باشد  مصرف كنندگان 
شود،  گرفته  نظر  در  مهم  اين  كشور  نوشابه سازي 
مي توان با بهره گيري از نوشابه هاي مغذي رژيمي در 

حفظ سالمت افراد كوشش كرد (15).
در اين گونه نوشابه ها به دليل استفاده از پودر آب 
پنير بسياري از مواد مغذي مورد نياز بدن تامين مي شود 

از آن جمله مي توان به موارد ذيل اشاره نمود:
 B1‚B2‚B6‚B12 شامل B انواع ويتامين هاي گروه
به ميزان5 / 3ميلي گرم در هر 100 گرم ،پروتيين به 
ميزان 12گرم در هر100 گرم ،كربوهيدرات به ميزان 
 75گرم در هر 100 گرم ،كلسيم به ميزان 505 ميلي 
گرم در هر 100 گرم ،منيزيوم به ميزان 115 ميلي گرم 
در هر 100 گرم ،پتاسيم به ميزان 2/4 گرم در هر100  

گرم و مقداري پنتوتنيك اسيد و فوليك اسيد و...
در نهايت با توجه به بررسي اين نوع نوشابه ها 
و با توجه به سالم و مغذي بودن آنها مي توان اين 

نوشابه ها را جايگزين نوشابه هاي ديگر نمود.

چارت شماره 1: توليد انواع مختلف پودر آب 
پنير

پودر آب پنير
معموليپيش كريستال شدهغيركلوخه اي

فرايند 
نقاله اي

دو 
مرحله اي

يك مرحله اي

پيش فرايند

تبخير
٪50 Ts٪40 Ts٪42-45 Ts

تغليظ قوي
٪50-60 Ts

كريستاليزاسيون اوليه
6-4 ساعت 22-16 ساعت 

خشك كن پاششي
Ti= 150 ̊ CTi= 185 ̊ CTi= 200 ̊ CTi= 180 ̊ C

كريستاليزاسيون  ثانويه 

خشك كردن با بستر متحرك

بستر  با  سرد كردن 
متحرك

سرد كردن  و  انتقال 
پنوماتيك

چارت شماره 2: مراحل توليد نوشابه هاي 
رژيمي مغذي

پودر آب پنيرآب ميوهآب تصفيه شده

پاستوريزاسيون

پايدار كننده نگه دارنده طعم دهنده 

CO 2 سرد كردن مخلوط و اضافه كردن گاز

پر كردن بطري هاي شسته و پاستوريزه 
شده

منابع:
1-Glasmar, I. AndBergman, A. 1967. 

Spray cloaying of whey. J. of the soc.of Dairy 
Technology 20: 106-110.

2- Hall, C. W. and Hedrick, T. I., 1971. Drying 
of Milk and Milk Products. AVI Publishing Co., 
west port, Connecticat.    

3- Harding, L. H. 1963. Whey. J. of the soc. of 
Dairy Technology 16: 53-62. 

4- Holsinger, V. H., Posati, L. P. and Derilbiss, 
E. D. 1974. Whey Bererages: A Reriew. J. Dairy 
sci; 75: 849-859. 

5- Houghton, W. H. 1984. Developments 
in soft drinks Technology-3. Elsevier Applied 
Science Publishers. London and New York.    

6- Kosikowski, F. V. 1968. Nutritional 
beverages from acid whey powder. J. Dairy sci; 
51: 1299. 

7- Kosikowski, F., 1982 cheese and fermented 
Milk foods. 2nd. Ed.  

8- Mann, E. J. 1972. Whey Beverages, Dairy 
Ind. 37; 153. 

9- Pisecky, J., 1983. New generation of sprig 
dangers for milk products. Dairy Ind. Int. 48: 
21-24. 

10- Srirashatva, N. D., and C.M. Kapoor., 
1999. Standaridi zation of Technology for the 
manu facture of guava whey beverage.  

11- Weisbery, S. M and Goldmith, H. J. 1969. 
Whey for foods and feeds. Food Technology. 23 
(2): 186.  

12- Zausner Food corp., New Hollard, P. P- 
Personal communication-March- 19.  

13- خبرگزاري مهر. 
14- مرتضوي، ع، قدس روحاني،م؛ جوينده، ح- 1381، 

تكنولوژي شير و فرآورده لبني، دانشگاه فردوسي مشهد. 
نوشابه هاي  توليد  فناوري   ،1382 ش،  مقصودي،   -15

گازدار، مركز نشر علوم كشاورزي، تهران.



ه 206/ بخش صنايع غذايي و تغذيه12

تفاوت كپك ها 
كپكي كه روي ميوه ها از جمله گالبي و سيب رشد مي كند و همچنين كپكي 
كه روي مربا تشكيل مي شود، چون مي تواند قند را تجزيه كند،  خطرناك است. 
اما در عين حال كپك هايي كه روي گردو، پسته و انواع مغزها رشد مي كنند، بسيار 
خطرناك تر از كپك هاي ميوه ها هستند چون از خود ماده اي ترشح مي كنند كه گاه 

منجر به نارسايي در جنين و دگرگوني هاي ژنتيكي شده و سرطان زا مي باشد. 

كپك نان
از آنجايي كه كپك ها در نان ريشه دار شده و در بافت آن فرو مي روند، بسيار 
خطرناك هستند. بنابراين زماني كه نان ها، اليه اليه روي هم قرار گرفته اند و 
يكي از اليه ها كپك زده است، بايد تمام آن ها دور ريخته شود. پيش از سرد 
شدن كامل نان، نبايد آن ها را بسته بندي نمود زيرا حرارت نان موجب مي شود، 
نان زودتر كپك  بزند. از طرف ديگر انباشته كردن نان داغ پيش از سرد شدن، 
موجب تغيير حالت ظاهري، تسريع در بيات شدن  و بيماري هاي گوارشي نيز 
مي شود. براي جلوگيري از كپك زدن نان بهتر است، آن را در پالستيك هاي 
در بسته و در فريزر نگهداري كنيد چون نگهداري در يخچال نيز موجب بيات 

شدن و كپك زدن نان مي شود. پيچيدن نان در پارچه هاي سفيد و بي رنگ بهتر 
از سفره هاي پالستيكي است چون رطوبت در پارچه وجود ندارد و ماندگاري نان 

بيشتر مي شود. 

كپك ميوه ها
ميوه ها حتي با وجود شستن، در يخچال كپك مي زنند و علت آن هم آبي 
است كه به تدريج در جا ميوه اي جمع مي شود و رطوبت دايمي يخچال نيز باعث 
تشديد آن مي گردد. چنانچه يك قطعه اسفنج در جا ميوه اي قرار دهيد، رطوبت 

و آب ها را جذب كرده و مانع كپك زدگي مي شود. 
ميوه ها را نبايد به مدت طوالني نگهداري كرد. پس از شستن ميوه ها، آن ها 
را كامًال خشك كنيد و در درون يك ظرف دربسته قرار دهيد تا هم ماندگاري 
آن بيشتر شود و هم كپك نزند. در صورتي كه ميوه اي بسيار رسيده و لك دار 
زده  ميوه كه كپك  از  ميوه ها جدا شود. جدا كردن بخشي  از ساير  بايد  است، 
است و مصرف ساير قسمت ها دليل بر سالم بودن آن نيست. بنابراين در صورت 
از  ديگر  يكي  ميوه ها  پوره كردن  بيندازيد.  دور  را  ميوه  ميوه، همه  كپك زدگي 

روش هاي نگهداري ميوه براي زماني طوالني است. 

فساد غذا

عوامل قارچي فساد مواد غذايي به عوامل كپكي و مخمري تقسيم مي شوند. كپك ها آن دسته از قارچ ها هستند كه غالباً بيماري خطرناكي ايجاد 
نمي كنند اما گاهي، در مواقع ضعف سيستم ايمني بدن، مي توانند بسيار خطرناك باشند.

 از 120 هزار جنس گونه كپك كه روي مواد غذايي قادرند رشد كنند، 40 عدد آن ها بيماري زا هستند. مابقي مي توانند مسموميت غذايي ايجاد 
كنند و حتي بعضي ها از آن ها سرطان زا مي باشند. در عين حال برخي از اين كپك ها نيز مفيد بوده و به طور مثال در صنايع لبني كاربرد دارند. 

كپك ها در صورت مناسب بودن شرايط (رطوبت و حرارت) به سرعت رشد مي كنند و مي توانند سبب تخريب و غيرقابل مصرف شدن ميوه ها و 
غذاها شوند. فرايند پخت نيز نمي تواند سموم ناشي از آن ها را از بين ببرد بنابراين براي امنيت و سالمت بيشتر، بهتر است كه مواد غذايي كپك 
زده را دور بريزيد.  كپك ها داراي رنگ هاي مختلفي بوده و كركي شكل و پنبه مانند هستند و با توليد آنزيم اوالً سفتي غذا و رنگ آن ها را به هم 

مي زند و ثانياً طعم شان را تغيير داده و آن ها را ترش مزه نموده و سبب فساد غذا مي شوند. 

كپك مواد غذايي

مهندس سارا ملكوتى

بخش نخست
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عوامل موثر بر بافت پنير
طى توليد پنيرها چندين عامل مى توانند، در خصوصيات نهايى بافت آن ها 
موثر واقع شوند كه از ميان آن ها مى توان به عواملى كه بر محتواى رطوبت 
 pH دلمه (دماى حرارت دهى، نرمى دلمه، مدت زمان هم زدن و ...)، اسيديته و
موثرند، اشاره كرد. اگر دماى حرارت دهى دلمه باال باشد، دلمه كشدار شده و 

 .emmental سبب مى شود تا پنير الستيكى شود مثل پنير
pH پايين شير به هنگام افزودن آنزيم و يا زمان آسياب كردن دلمه منجر به 
سخت تر شدن پنير مى گردد. پنيرهايى كه pH كمى دارند، اصطالحاً «كوتاه» 
بوده و تمايل زيادى به ريزريز شدن دارند، درحالى كه پنيرهاى با pH باال (دامنه 

6/2–5/2) «طويل» بوده و چسبندگى كمترى دارند (3).

پنير به طور معمول يك فرآورده پرچرب غذايى محسوب مى شود و ميزان 
مصرف آن در جهان قابل توجه است، بنابراين هم اكنون صنايع پنيرسازى در 
تالشند تا محصوالتى را به بازار عرضه كنند كه عالوه بر كيفيت مطلوب حاوى 
چربى اندكى باشند. متاسفانه كاهش چربى در پنير سبب بروز اثرات منفى در طعم 
و مزه، پيكره و بافت آن مى گردد. هم اكنون تحقيقات بسيارى در حال پيگيرى 
هستند تا بلكه بتوانند اثرات كاهش چربى را بر رئولوژى، ريزساختار، بافت و 

ويژگى هاى كاربردى پنير تعيين نمايند (6).
يا  و  چربى  جايگزين  مواد  افزودن  با  معموًال  كم چرب  لبنى  محصوالت 
روغن هاى گياهى غيراشباع امولسيون شده به شير پس چرخ ساخته مى شوند كه 
در آن ها جايگزين بخشى از چربى شير و يا كل آن شده اند (7). در هر دو مورد 
فوق بر اثر برهمكنش ميان زنجيره هاى كازئينى شير پس چرخ و مواد جايگزين 
چربى يا روغن هاى گياهى امولسيون شده، ساختارهاى جديدى ايجاد مى شوند كه 

كامًال از ساختارى كه با استفاده از شير كامل پديد مى آيد، متفاوت است (5). 
عمومًا هر چقدر كه ميزان چربى پنير بيشتر باشد، داراى بافت بهترى خواهد 
بود؛ عالوه براين پنيرهاى كم چرب خاصيت چسبندگى و االستيكى بيشترى 
خواهند داشت. با افزايش چربى پنير، بافت نرم تر و لطيف تر شده و با افزايش 

كازئين نيز بافت آن صاف تر خواهد شد (3).

ويژگي هاي مواد غذايي

مقدمه
بافتtexture  مواد غذايى يك تجربه انسانى بسيار با ارزش است كه 
با مصرف انواع غذاها احساس مى شود. اين ويژگى را مى توان به طور 
تعداد  تقابل  اثر  بر  كه  غذايى  مواد  خوراكى  كيفيت  صورت  به  خالصه 
بسيارى از حواس نظير حس بينايى، المسه و شنوايى به دست مى آيد، 
بيان كرد. طبق تعريف ISO (1992)، بافت يك فرآورده غذايى، «تمامى 
ويژگى هاى رئولوژيكى و ساختارى (هندسى و سطوح) محصول كه از طريق 
حواس المسه، بينايى، شنوايى و همچنين مطلوبيت و مكانيكى دريافت 

مى گردد»، مى باشد (1). 
بافت يكى از چهار خصيصه كيفى مهم محصوالت غذايى محسوب مى شود؛ 
تغذيه اى هستند.  ارزش  و  ظاهر  مزه،  و  طعم  ديگر شامل  ويژگى  سه 
ويژگى هاى  از  بسيارى  تعداد  روى  بر  بافت  خوراكى،  كيفيت  بر  عالوه 
كاربردى (مثل سهولت بريدن، نرم كردن، پخش شدن)، خواص قابل 
هم  و  پوسته  تشكيل  دلمه،  ذوب  حفظ شكل)، سهولت  (مثل  بازرسى 
به  كه  است  كيفى  ويژگى  نخستين  بافت   .(2) است  موثر  حفره  چنين 
 mouthfeel پنير نسبت داده مى شود. ظاهر كلى و خصوصيات دهانى 
مى گيرند.  قرار  توجه  مورد  آن ها  مزه  و  طعم  از  قبل  هميشه  پنيرها 
پنيرها داراى گستره بزرگى از انواع بافت ها هستند. براى هر نوع پنير 
خاص يك نوع بافت ويژه مطلوب است. به عنوان مثال، پنير موزارال، 
كشدارstretchy  يا طنابى stringy و پنير پارمزان داراى بافتى سست 

crumbly است و... (3). 
از رئولوژىrheology  نيز مى توان به عنوان ابزارى براى كنترل كيفيت 
استفاده كرد كه تطابق بسيار نزديكى با بافت كلى فرآورده، خواص حسى 
رخ  آن  ريزساختار  در  فرآورى  طى  كه  تغييراتى  چنين  هم  و  محصول 
مى دهند، دارد (4). در ساختارهاى پيچيده اى مثل محصوالت لبنى، اندازه 
و توزيع فازهاى پراكنده و پيوسته و هم چنين ريزساختارهاى درون هر 
فاز و يا فصول مشترك آن ها، تعيين كننده خواص رئولوژيكى و بافتى 
بنابراين هرچقدر دانش ما در مورد  اين دسته از سيستم ها هستند. 
ريزساختارها و هم چنين خواص مكانيكى غذاهاى مهندسى شده بيشتر 
را پيش بينى  تا احساس مصرف كنندگان  بود  قادر خواهيم  بهتر  باشد، 

كرده و عالوه بر آن بافت و پايدارى مواد غذايى را ارتقاء بخشيم.
پنير يك ماده ويسكواالستيك است كه خواص رئولوژيكى آن را مى توان با 
دو عامل ضريب افت "G كه بازگوكننده ماهيت ويسكوز آن است و ضريب 

ذخيره سازى 'G كه ماهيت االستيك آن را نشان مى دهد، بيان كرد (5). 
عامل اصلى ايجادكننده ساختار در پنير، ماتريكس كازئين است كه در 
آن گلبول هاى چربى به دام افتاده اند؛ آب و سرم نيز به كازئين پيوند 
به  اين ساختار شبكه اى  پر مى نمايند.  را  ماتريكس  و روزنه هاى  شده 
طور بحرانى تحت تاثير محتواى نسبى پروتئين، چربى و آب و هم چنين 
فعاليت هاى بيوشيميايى كه تقريباً به طور مداوم طى نگهدارى پنير رخ 
مى دهند، قرار دارد. رابطه قوى ميان ساختار ماده غذايى و بافت كامالً 
بافت  كه  كرده اند  پيشنهاد  محققان  كه  طورى  به  است؛  شده  شناخته 

پنير بازتابى از ساختار آن در سطوح مولكولى مى باشد (3). 

بافت و رئولوژى پـنـيـر
سميه رحيمى - دانشجوى دكترى تكنولوژى مواد غذايى دانشگاه تربيت مدرس 

دكتر محمد حسين عزيزى تبريززاد - عضو هيئت علمى گروه علوم و صنايع غذايى دانشگاه تربيت مدرس

بخش نخست

Email: s_modares.ac.ir

شكل1: اثر pH روى بافت پنير
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تغذيه و تندرستي

ــگاهى را در معرض يك  ــاى آزمايش ــان موش ه science daily-7 نوامبـر: محقق
ــپس به آن ها يك برنامه غذايى حاوى روغن زيتون ممتاز  ــمى قرار دادند و س علف كش س

خوراندند. نتيجه، محافظت قابل مالحظه كبد آنان از آسيب بود.
ــون در كاهش خطر بيمارى قلبى عروقى و  ــتند:«روغن زيت اين محققان در مقاله خود نوش

پيشگيرى از چند نوع سرطان و بهبود عكس العمل ايمنى بدن نقش دارد».
محمد همامى از دانشگاه تونس با همكارى جمعى از محققان دست به انجام اين آزمايش روى 80 

موش آزمايشگاهى زد.
آن ها موش ها را به يك دسته شاهد، يك دسته با روغن زيتون و 6 دسته در معرض علف كش تو فور دى (D-2,4) به همراه 
روغن زيتون يا بدون آن تقسيم كردند. در تمام موش هايى كه علف كش به آن ها دادند؛ عاليم صدمه كبد مشاهده شد. ليكن مصرف 

روغن زيتون ممتاز و بكر باعث افزايش فعاليت آنزيم آنتى اكسيدان و كاهش عاليم اين آسيب گرديد.

محافظت روغن زيتون از كبد

تاثير مصرف آب چغندر
 در كاهش فشار خون

بادمجان و كاهش وزن

Science daily- 22 دسامبر:  محققان انگليسى كشف كردند، نوشيدن نيم ليتر آب چغندر در روز تا حد 
زيادى از فشار خون مى  كاهد.

آن ها متوجه شدند نيترات موجود در آب چغندر كه در سبزيجات برگى نيز وجود دارد؛ باعث كاهش فشار خون 
مى شود.

اين محققان با بررسى فشار خون چند فرد سالم متوجه شدند؛ يك ساعت پس از هضم آب چغندر، فشار خون 
كاهش مى يابد و اوج كاهش آن 3 تا 4 ساعت پس از هضم است. پس از 24 ساعت نيز تا حدى كاهش فشار خون 
مشاهده شد. به اعتقاد آن ها، كاهش فشار خون به دليل تشكيل نيتريت از نيترات موجود در آب چغندر است.  بيش از 25 

درصد بزرگساالن جهان گرفتار فشار خون باال هستند و احتمال دارد اين رقم تا سال 2025 به 29 درصد برسد.
فشار خون باال موجب 50 درصد ناراحتى هاى قلبى و 75 درصد موارد سكته است.

علف
خور

ننين ا
پيشگيرى
محمد هم

موش آزمايشگاهى زد.
ككها را به يك دسته شاهد آنها موش
تم در كردند. تقسيم آن بدون يا زيتون روغن

ــت،  ــان بر خالف آن چه كه عموم اعتقاد دارند كه بي بو و خاصيت اس بادمج
داراي خواص زيادي مي باشد. مهمترين خاصيت آن كم كالري بودن آن است كه 
ــاني است كه مي خواهند، وزن كم كنند زيرا داراي  ــيار خوبي براي كس غذاي بس
ــد. بادمجان را حتمًا بايد به حالت كامًال رسيده  ويتامين و مواد معدني نيز مي باش
مصرف كرد زيرا خام آن طعم تلخ دارد و در آن هايي كه آسم و برونشيت دارند، 
ــود. بادمجان اثر نرم كننده دارد و به علت دارا  باعث تحريك اين بيماري ها مي ش
ــت. بادمجان را مي توان براي از  ــودن آهن در رفع كم خوني، داروي موثري اس ب
بين بردن ورم و التهاب، روي عضو ملتهب گذاشت. دانه بادمجان ايجاد يبوست 
ــده و برگ هاي آن اثر بندآورنده  ــه بادمجان و شاخه هاي خشك ش مي كند. ريش
ــت و قابض بوده و مي توان از آن براي درمان احتالم بانه و انواع  خون را داراس
ــموميت هاي حاصل  ــتفاده كرد. بادمجان پادزهر خوبي براي مس خونريزي ها اس
ــت. همچنين بادمجان گرفتگي رگ ها را باز مي كند و  ــمي اس از خوردن قارچ س
افراد را از خطر سكته قلبي محفوظ مي كند. بادمجان برطرف  كننده بوست است. 
ــانده درمان اسهال  ــياه بادمجان را اگر بجوشانند، اين جوش ــت س برگ ها و پوس
ــه بادمجان نيز درمان بيماري آسم است. بادمجان  ــانده ريش ــت. جوش خوني اس
ــكين در  ــكن براي تس ــوده و از بادمجان مي توان به عنوان مس ــوي معده ب مق

استخوان شكسته و ضرب خورده استفاده 
كرد. بدين طريق كه بايد بادمجان را در 
ــود و سپس آب  فر بگذاريد كه نيم پز ش
آن را با فشار بگيريد و بعد به مقدار نصف 

ــكر قهوه اي اضافه  اين مقدار آب به آن ش
كنيد. آن را هم بزنيد و بنوشيد. با تحقيقاتي 

كه جديداً روي موش هاي آزمايشگاهي انجام 
ــه بادمجان داراي يك  ــده، نتيجه گرفته اند ك ش

ــنج است كه در درمان بيماري صرع اثر  ماده ضد تش
بسيار خوبي دارد. بنابراين اشخاصي كه تشنج دارند و يا مبتال 

به اين بيماري مي باشند، بهتر است كه از بادمجان استفاده كنند. بادمجان داراي 
ــوالنين مي باشد كه ممكن است در معده هاي ضعيف ايجاد  آلكالوئيدي به نام س
آلرژي و مسموميت كند. گفتني است، بادمجان با همه خواصي كه گفته شد نبايد 
ــم دارند، قرار گيرد زيرا بيماري  ــتفاده اشخاصي كه بواسير و يا درد چش مورد اس
آن ها را تشديد مي كند. اين گونه اشخاص اگر مي خواهند بادمجان بخورند، بهتر 

است آن را با گوشت و روغن و يا سركه بپزند و ميل كنند.
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ــكي تهران گفت:« مصرف انگور، كشمش، آلو، گوجه فرنگي، اسفناج و كلم به بازگشت حافظه از  ــگاه علوم پزش عضو هيات علمي دانش
ــان داده نوزادان نارس كه شير مادر مصرف مي كردند، در  ــتي مطلق افزود:« تحقيقات نش ــت رفته كمك مي كند». احمدرضا درس دس

ــير خشك مصرف مي كردند، از هوش باالتري برخوردارند». وي در اين ارتباط افزود:  ــنين جواني نسبت به همان نوزادان كه ش س
ــود. به مادران باردار و شيرده توصيه مي شود غذاهاي  ــتن امگا 3 باال موجب افزايش هوش نوزادان مي ش ــير مادر به دليل داش « ش
ــگاه علوم پزشكي تهران گفت:« برخي  ــد مغزي فرزندان بيشتر شود». عضو هيات علمي دانش ــتر مصرف كنند تا رش دريايي بيش

ــود و مصرف مرتب انواع كلم از كاهش  ــيب زميني، پرتقال، تربچه و گل كلم موجب افزايش حافظه مي ش موادغذايي ديگر مانند س
ــتي همچنين افزود:« گياه جينكو گياهي است كه عصاره  ــتگاه عصبي مركزي جلوگيري مي كند». درس ــتيل كولين در دس ميزان اس
ــتفاده از اين  ــكال اصلي اس برگ هايش در درمان نقص عملكرد عضوي مغز و همچنين افزايش تمركز و حافظه به كار مي رود. اش

گياه اين است كه احتمال خونريزي افزايش مي يابد و همچنين مصرف آن بايد زير نظر متخصص صورت گيرد». 

Science daily- 18 نوامبر: محققان در كاليفرنيا از تاثير آب انار در مقابله با سلول هاى سرطان پروستات خبر دادند.
محققان در بررسى هاى قبلى، متوجه شده بودند، مصرف آب انار در بيماران مبتال به سرطان پروستات و داراى افزايش 

 PSA كه نشانه گسترش سرطان است؛ موثر مي باشد. مردانى كه سطح (PSA) سطح آنتى ژن خاص پروستات
آن ها در مدت كوتاهى دو برابر مى شود، از اين سرطان جان به در نمى برند. مصرف آب انار اين زمان را 4 برابر 

طوالنى مى كند.
 ET  (ellagitannis )محققان در بررسى خود كشف كردند، به محض مصرف آب انار، آنتى اكسيدان
كه در انار فراوان است به متابوليت هاى موسوم به يورو ليتينز (Urolithins) تجزيه مى شود. بر اساس 
آزمايشات مشخص شده، يوروليتينز پس از تزريق يا مصرف خوراكى در موش ها، در بافت پروستات و با 

غلظت باال تجمع مى يابد و مانع رشد سلول هاى سرطان پروستات در محيط كشت سلولي مى گردد.

كشمش و بازگشت حافظه

آب انار عليه سرطان پروستات

ماهي هاي چرب بهترند
اصوًال ماهي ها منابع بسيار خوبي از چربي امگا 3 هستند و ماهي آزاد درياي خزر نيز از مهم ترين منابع غذايي 
ــما مي توانيد به جاي مصرف كپسول هاي حاوي امگا 3 (كپسول روغن ماهي) از خود  ــاب مي آيد. ش آن به حس
ماهي استفاده كنيد، زيرا ماهي، منبع طبيعي اين چربي ها محسوب مي شود و براي سالمتي بدن مفيدتر است. 
امگا 3 جزو اسيدهاي چرب مفيد و مورد نياز بدن است كه فوايد بسياري را به همراه دارد. مثًال خانم هايي كه 
ــه با خانم هاي بارداري كه ماهي  ــارداري، يك تا دو بار در هفته ماهي مصرف مي كنند، در مقايس در دوران ب
ــي باالتري به دنيا مي آورند. البته به  را در برنامه غذايي هفتگي خود قرار نداده اند، بچه هايي با ضريب هوش
شرطي كه ماهي فاقد آلودگي جيوه باشد. در عين حال، افرادي كه در برنامه غذايي هفتگي شان ماهي آزاد 
ــه عنوان غذايي ثابت مصرف مي كنند، 50 درصد كمتر از افرادي كه ماهي نمي خورند، دچار حمله قلبي  را ب
مي شوند. حتي تحقيقات نشان داده اند كه افراد مبتال به التهابات مفصلي مثل روماتيسم، با مصرف ماهي آزاد، شاهد كاهش چشمگير 

التهابات بوده اند، طوري كه نياز به مصرف كورتون در اين بيماران به ميزان قابل مالحظه اي كم مي شود.
 ماهي ها به دو دسته چرب و معمولي تقسيم مي شوند. در ماهي هاي چرب، چربي (امگا3) در تمام قسمت هاي گوشت و اندام ماهي پخش شده است، اما در ساير ماهي ها، 

اين چربي اغلب در كبد(جگر) تجمع يافته و به اين دليل است كه ماهي هاي چرب اهميت بيشتري پيدا مي كنند. 

گشت حافظه از 
رر كردند، در  ي

ط افزود: 
غذاهاي 
« برخي 

ااكاهش  كز 
ههكه عصاره 
ننين  ده از ا

ن پروستات خبر دادند.
تات و داراى افزايش 

PSA طحA
 برابر 

E

 

تت



 206/ بخش صنايع غذايي و تغذيه16

چاودار
نانوايي  در صنعت  خانواده غالت  گندم، چاودار مهم ترين عضو  از      پس 
خوراك  به  را  آن  نامساعد،  اقليم هاى  با  غله  اين  سازگارى  مى شود.  محسوب 
مصرفى عمده مردم در اروپاى دوران قرون وسطى، تبديل كرده بود. البته هنوز 
هم سرانه مصرف چاودار در برخى از كشورهاى اروپايي به ده تا شانزده كيلوگرم 
بيمارى ها،  از  برخى  و  آفات  مقابل  در  غالت  ساير  به  نسبت  چاودار  مى رسد. 
همچنين شرايط سخت  زمستان، مقاوم تر بوده و در خاك هاى شنى سرزمين هاى 
اروپاى شمالى، محصول بيشترى در مقايسه با گندم و جو از آن به دست مى آيد. 
عالوه بر اين، از آنجا كه كشت اين غله، عمدتا در پاييز صورت مى گيرد با ايجاد 

يك پوشش بر سطح زمين، ميزان شسته شدن مواد مغذى خاك را در فصول 
بارندگى به شدت كاهش مى دهد. 

    حدود يك سوم از كل توليد جهانى چاودار به مصرف تغذيه انسان مى رسد. 
نان چاودار و آرد چاودار مورد استفاده به عنوان افزودنى جهت تامين فيبر رژيمى 
در توليد انواع ديگر نان، مهم ترين مصارف تغذيه اى اين غله هستند. در اوايل 
قرن بيستم، كارگران مزارع و صنايع در كشور فنالند روزانه بالغ بر نيم كيلو نان 
چاودار مصرف مى كردند. امروزه نيز در برخى از نقاط سردسير روسيه و مناطق 
قطبى، مصرف اين نان ، بالغ بر بيست كيلوگرم در سال به ازاء هر نفر، تخمين 
زده مى شود و هنوز هم نان حاصل از آرد كامل چاودار در كشورهاى حوزه درياى 

غالت و تندرستي

عليرضا صادقى - دانشجوى دكترى تخصصى ميكروبيولوژى مواد غذايي، دانشكده كشاورزي، دانشگاه فردوسي مشهد 
سيد على مرتضوى - استاد گروه علوم و صنايع غذايي، دانشكده كشاورزي، دانشگاه فردوسي مشهد

مهم ترين اثرات سالمتى بخش فراورده هاى غله اى 
بر پايه غير از گندم

چكيده:
    اگر چه امروزه، گندم مهم ترين عضو خانواده غالت و البته پر مصرف ترين آن ها در صنعت مواد غذايي است اما نگاهى گذرا به تاريخ تمدن 
بشر، نشان مى دهد كه فرآورده هاى ذرت، جو، سورگوم، ارزن، جو دوسر و چاودار نيز همواره در كنار گندم و بعضا مهم تر از آن در حفظ حيات و 
بقاء انسان، نقش غير قابل انكارى داشته اند. برخى از اين غالت هنوز هم در نامساعدترين شرايط اقليمى نظير آنچه در صحراى آفريقا و قطبين 
جغرافيايي زمين وجود دارد، توانايي رشد و توليد محصول خود را حفظ كرده اند اما خواص تغذيه اى و اثرات سالمتى بخش آنها عمدتا به دليل 
گسترش صنعت فرآورى گندم و فراورده هاى آن، با گذشت زمان به فراموشى سپرده شده و مصرف اكثر آنها به جوامع خاص، محدود گشته 
است. آرد كامل و سبوس غالت، يك منبع غنى از امالح و فيبرهاى رژيمى محسوب مى شوند. غالت كامل، عالوه بر فيبرهاى رژيمى حاوى انواع 
زيادى از مواد مغذى و تركيبات زيست  فعال هستند كه در ايجاد خواص سالمتى بخش، تاثير به سزايي دارند. اين تركيبات شامل ليگنين ، 
اسيدهاى فنوليك، فيتواسترول ، توكوفرول ، توكوترينول  و ويتامين هاى ذخيره شده در جوانه و سبوس غالت مى باشند. نتايج تحقيقات اخير 
نشان مى دهند كه استفاده از فراورده هاى حاصل از آرد كامل غالت، فوايد سالمتى بخش فراوانى از جمله تنظيم سطح گلوكز خون، كاهش خطر 
ابتال به ديابت نوع دوم، همچنين كنترل و بهبود بيمارى هاى قلبى عروقى و سرطان هاى خاص را دارد. نگاهى به نقش ذرت در معيشت ساكنان 
بومي آمريكا، جايگاه نان جو در تمدن هاى باستان، اهميت تغذيه اى سورگوم در زندگى روزمره مردم آفريقا، خواص درمانى و سالمتى بخش 
فراورده هاى جو دوسر، جايگاه چاودار در صنعت نانوايي مدرن و حتى كاربردهاى نوين ارزن و ذرت در توليد پوشش هاى خوراكى، تنها نمايانگر 
بخش كوچكى از گستره وسيع كاربرد فراورده هاى غله اى بر پايه غير از گندم است. خصوصيات كلى فراورده هاى اين غالت و اهميت آنها در 

تغذيه و سالمت انسان، برگرفته از پنج فصل انتهايي كتاب cereals and cereal products، در اينجا به اختصار مورد بررسى قرار مى گيرد.

كلمات كليدى: فراورده هاى غله اى، تركيبات زيست فعال، تغذيه و سالمت انسان

بخش نخست
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بالتيك و نان حاصل از مخلوط آرد گندم و چاودار در كشور آلمان، رايج هستند.
    سبوس چاودار، غنى از تركيبات فيبر رژيمى نظير آرابينوگزيالن، سلولز و 
ليگنين است. ديواره سلولى آندوسپرم اين غله نيز حاوى تركيبات فنلى با فعاليت 
متابوليكى بسيار بااليي بوده و به واسطه اتصال تركيبات رنگى ويژه اى در آن 
پنتوزان هايي  مى باشد.  فلورسانس  خاصيت  داراى  بتاگلوكان ،  انواع  از  برخى  با 
همچون آرابينوگزيالن، نقش تكنولوژيكى قابل مالحظه اى در توليد نان چاودار 
داشته و مهم ترين جزء فيبر رژيمى آن به شمار مى آيند. در مقايسه با گندم، اين 
غله داراى محتواى پروتئين و گلوتلين كمتر ولى آلبومين و گلوبولين بيشترى 
دى سولفيدى  پيوندهاى  ايجاد  به  قادر  نيز  چاودار  پروالمين  يا  سكالين  است. 
غلظت  دليل  به  همچنين  دارد،  گاز  نگهدارى  براى  ناچيزى  ظرفيت  اما  بوده 
كم و واكنش با ساير مواد نظير پنتوزان ها، نقش مهمى در فرايند نانوايي ايفا 

نمى كند. 
    خواص تغذيه اى چاودار با گندم تفاوت زيادى دارد. پروتئين اين غله به 
دليل محتواى ليزين بيشتر، مرغوب تر است و نشاسته آن همانند گندم به طور 
كامل در روده كوچك، هضم مى شود. همچنين آرد كامل چاودار به عنوان منبع 
تامين فيبر رژيمى، مواد معدنى و انواع ويتامين ها مطرح مى باشد. تركيبات فيبر 
رژيمى قادرند به بدن در پيشگيرى و مقابله با بيمارى هاى قلبى عروقى كمك 
فيبر رژيمى  از كل  نيمى  و فنالند حدود  دانمارك  نظير  نمايند. در كشورهايي 
مورد استفاده، توسط نان چاودار تامين مى گردد. امكان پيشگيرى از سرطان روده 
بزرگ، توسط فيتو استروژن هايي كه اخيرا در چاودار شناخته شده اند نيز به اثبات 
دهندگى  كاهش  خاصيت  داراى  هم  محلول  آرابينوگزيالن هاى  است.  رسيده 
كلسترول هستند. لذا رژيم غذايي مبتنى بر نان حاصل از آرد كامل چاودار منجر 
به كاهش اسيدهاى صفراوى آزاد شده و ليگنين آن مى تواند در متعادل ساختن 
فعاليت هورمونى بدن موثر باشد. عالوه بر اين، تركيبات فنلى با تخمير در روده 
بزرگ به شكل فعال خود تبديل و به پذيرنده هاى تنظيم كننده سطح استروژن، 
متصل گشته و مى توانند اثر بازدارندگى بر وقوع سرطان هاى روده، پروستات و 
سينه بگذارند. چاودار داراى مقادير زيادى از آنزيم فيتاز نيز هست كه قادر به 
است كه هيدروليز  ثابت شده  اخيرا  در خمير مى باشد.  موجود  فيتات  هيدروليز 

آرابينوگزيالن توسط آنزيم پنتوزاناز، ارزش تغذيه اى چاودار را افزايش مى دهد.
چاودار  است.  متفاوت  گندم،  با  گوناگون  جنبه هاى  از  چاودار  با  نانوايي      
و  چسبناك  ويسكوز، سخت،  آن  از  حاصل  خمير  لذا  است  گلوتن  فاقد  اصوال 
نامناسبى مى باشد. پروتئين چاودار نيز بر خالف  داراى خاصيت پهن شوندگى 
گندم، توانايي تشكيل خميرى با شبكه متصل و االستيك را ندارد. در عوض، 

خمير  در  گاز  نگهدارى  جهت  را  اصلى  نقش  چاودار  پنتوزان هاى 
آن، ايفا مى كنند. پنتوزان ها فرآورى نان چاودار را در دو 

تاثير قرار مى دهند كه عالوه  مرحله اساسى تحت 
بر مورد فوق، خواص رئولوژيكى خمير و قابليت 

دور  نظر  از  نبايستى  نيز  آن  پهن شوندگى 
كاهش  سبب  كه  سبوس  اجزاء  بماند. 
خاصيت ويسكواالستيكى گلوتن در خمير 
گندم مى شوند در تهيه نان چاودار به دليل 
فقدان گلوتن، مشكلى ايجاد نخواهند نمود. 

به همين دليل نان چاودار غالبا از آرد كامل 
و يا آرد داراى درصد استخراج باال، توليد مى شود. 
آرد كامل چاودار به واسطه محتواى زياد پنتوزان، 

توانايي جذب آب بااليي نيز دارد. 
    محتواى پروتئينى نقش كمى در 

چاودار  آرد  تكنولوژيكى  كاربرد  تعيين 

معموال  مى باشد.  مهم تر  بسيار  مورد  اين  در  آميالز  آلفا  فعاليت  ميزان  و  دارد 
آردهاى داراى فعاليت آميالزى باال (عدد فالينگ پايين) براى تهيه نان چاودار 
خميرترشى استفاده مى شوند. اين فعاليت آميالزى مى تواند تا حدى از هيدروليز 
نشاسته در طى تيمار حرارتى، ممانعت كند. همچنين در صورت باال بودن فعاليت 
آنزيمى، خمير روان ترى به دست مى آيد كه هم به لحاظ تكنولوژيكى و هم براى 

حفظ رطوبت و تاخير در بياتى نان، مفيد است.
استوار  از خميرترش،  استفاده  پايه  بر  نان چاودار  فرآورى  معمول      شيوه 
اسيد  باكترى هاى  و  آغازگرهاى مخمرى  از  است. خميرترش حاوى مخلوطى 
اسيديته  بلكه  داراست  را  خمير  رساندن  توانايي  تنها  نه  كه  مى باشد  الكتيك 
پيش سازهاى طعمى  توليد  و  خمير  تكنولوژيكى  خواص  اصالح  مناسب جهت 
را نيز مهيا مى كند. كنترل فعاليت آنزيمى آلفا آميالز، غير فعال نمودن فيتاز و 
افزايش دسترسى به مواد معدنى، اصالح تركيبات پروتئينى و نشاسته اى موجود 
در خمير، كنترل بياتى و آلودگى هاى ميكروبى و نهايتا افزايش كيفيت و زمان 
شده  عنوان  خميرترش،  از  استفاده  مفيد  اثرات  ديگر  از  چاودار  نان  ماندگارى 
است. براى توليد بافت اسفنجى در نان چاودار، فعاليت آلفا آميالزى باالتر در آرد 
مصرفى، سودمند خواهد بود. فقدان گلوتن در چاودار سبب كاهش زمان مخلوط 
كردن، حذف مرحله استراحت و نياز به آب بيشتر در مرحله توليد خمير مى شود. 
از  بيشتر  استفاده  جهت  صنعتى  پيشرفت هاى  اساس  بر  نوآورى هايي  تاكنون 
اثرات سالمتى زاى فيبر رژيمى چاودار صورت گرفته است. براى نمونه در توليد 
نان هاى ورقه اى ترد از چاودار براى جلوگيرى از سخت شدن سريع محصول از 

روش هاى رساندن غير تخميرى استفاده مى شود. 
    عالوه بر توليد نان، مصارف غذايي ديگرى نيز براى چاودار وجود دارد. 
اين كاربردها شامل توليد انواع حريره، مالت و نوشيدنى هاى تقطير شده حاصل 
و  رايج  به عنوان يك دسر  دار چاودار،  مالت چاودار است. حريره هاى طعم  از 
مطبوع در فنالند به صورت گرم، سرد يا همراه با شير و شكر مصرف مى شوند. 
يك نمونه از اين دسرها كه به صورت صنعتى نيز توليد مى گردد شامل مخلوط 
آرد كامل چاودار، مالت چاودار، عصاره پرتقال و آب است كه در حرارت متعادل 
براى چند ساعت پخته شده، سپس به صورت منجمد با شير يا خامه و شكر به 
پايه  با  عنوان غذاى ويژه عيد پاك، مورد استفاده قرار مى گيرد. نوشيدنى هاى 
مالت چاودار، دسته ديگرى از اين فراورده ها هستند كه ژالتينه شدن نشاسته و 
هيدروليز آنزيمى آن به قندهاى تخميرپذير اساس توليد آنهاست. امروزه برخى از 
انواع گازدار شده اين نوشيدنى ها با طعم مالت و رنگ تيره، جايگزين نمونه هاى 
سنتى شده و بازار فروش نسبتا مناسبى در برخى از كشورهاى اروپايي به 

دست آورده اند.
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ررير  خم در  گاز  نگهدارى  ييهت 
ن چاودار را در دو

ند كه عالوه
تتيت  يي و قابل

دور  ر 
هش 
ررير  ييخم
لليل  ييل
مود.

 كامل 
دديد مىشود. 
ااياد پنتوزان، 

در
ر 

دست آوردهاند.
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تجهيزات  طراحى  جريان،  نمودار  شامل   Ohmic Heating مهندسى 
كليدى و كنترل فرايند است. همانطور كه در شكل زير مشاهده مى شود، مواد 
غذايى غليظ و ويسكوز كه حاوى ذرات معلق مى باشند از طريق يك تغذيه كننده 
وارد  مواد  اين  اهميك مى گردند، سپس  فراورى حرارتى  وارد سيستم  ناودانى 
ستون اهميك شده و از يكسرى الكترودها عبور مى كنند. در اين الكترودهاست 
كه ماده غذايى تا دماى فراورى حرارت مى بيند. متعاقبا محصوالت وارد لوله هاى 
مى گردند.  زمانى  نظر  از  تجارى  استريليزاسيون  به  دستيابى  جهت  نگه دارى 
سپس اين محصوالت از لوله هاى نگه دارى به سرد كننده هاى لوله اى و سپس 
تانك هاى نگه دارى، جايى كه قبل از پر كردن و بسته بندى، به صورت اسپتيك 

نگه دارى مى شوند، انتقال مى يابند.

بيشتر سيستم هاى حرارتى اهميك از سه بخش تشكيل شده اند: 
1) واحد حرارتى

2)  بخش تامين قدرت
3) صفحه كنترل

طراحى تجهيزات فاكتور بسيار مهمى لست كه بايد در نظر گرفته شود. در 
اين رابطه طراحى هاى اخير در مورد نحوه ى قرار گيرى الكترودها در مسير، به 

دو صورت مى باشند:
(in line- field ) 1) در طول مسير و هم جهت با جريان محصول

 (cross- field) 2) به صورت ستونى و عمودى در مسير جريان
از آنجايى كه رعايت اصول و استانداردهاى بهداشتى در مورد مواد غذايى 
در  گيرد.  صورت  دقت  با  بايستى  الكترودها  طراحى  است،  ضرورى  و  الزم 
استيل  حتى  و  آلومينيوم  گرافيت،  جنس  از  الكترودهايى  اوليه  طراحى هاى 
ضدزنگ بكار گرفته شد. در اين نوع الكترودها، اثر الكتروليتى كه باعث تجزيه 
و از هم پاشى الكترودهاى فلزى مى شد، بطور كامل مورد غفلت قرار گرفت و 
تكنولوژى مواد در توليد الكترودهاى خنثى مناسب به پيشرفتى دست نيافت و 
اين دليل اصلى براى احياى دوره اى تكنولوژى  Ohmic Heating بود. در 
گذشته براى غلبه بر اين مشكل استفاده از فركانس هاى با قدرت باال همچون 
فركانس هاى متناوب باالى 100KHz پيشنهاد شد كه در اين حالت هيچ نوع 
از هم پاشيدگى فلزات مشاهده نگرديد اما ايراد استفاده از اين فركانس هاى باال 

تخريب مواد غذايى بود.
در تكنولوژى هاى معاصر مانند فرايند اهمى APV، استفاده از الكترودهاى 
بر  است.  نظر  مورد  مناسب  تراكم  با  الكتريكى  جريان  مولد  و  غذا  با  سازگار 
اين اساس دانشمندى به نام Raztek نسل سوم الكترودهاى حرارتى را به 
عرصه ى ظهور گذاشت كه در آن ها از ولتاژهاى معمول باالى AC با فركانس 
Hz 50-60 استفاده مى شد. الكتروهيترهاى Raztek از مواد غيرهدايتى و 
تاييد شده ى FDA ماننـد GE Ultema ساخته شده بود. در اين سيستم 
از الكترودهاى كربنى خالص كه از فروپاشى فلزات در اثر الكتروليز جلوگيرى 
مى كرد، استفاده گشت. اين الكترودهاى كربنى يا به صورت تمام خالص و يا به 

صورت اليه اى روى الكترود فلزى به كار گرفته مى شد. 
امــروزه در ســاده تـريــن ساختــار سيسـتـم Ohmic Heating كه 
از جنس  الكترودهايى  از  است،  رابط  لوله  سه  و  الكترود  محفظه  چهار  شامل 
بلوك جامد پلى تترا فلورو اتيلن (PTFE) استفاده مى شود. (در مقياس صنعتى 

تحول در حرارت دهي

تيمار حرارت دهى اهميك و بررسى مزايا  
و معايب آن در صنعت غذا 

ترانه بيهقى- كارشناس ارشد صنايع غذايي
عليرضا قارونى- كارشناس ارشد صنايع غذايى

در شماره گذشته، در اولين بخش از مقاله در مقدمه ي آن خوانديم:« حرارت دهي يكي از مراحل بسيار مهم و حايز اهميت در فرايندهاي 
غذايي است. عمليات حرارت دهي همواره يك روش متداول در صنعت غذا براي نگهداري، پخت و غيرفعال سازي آنزيم ها در مواد غذايي بوده 
است ... هنگامي كه سيستم هاي حرارتي جديد مانند Ohmic Heating و microwave Heating معرفي شدند. پيشرفت قابل مالحظه اي در 
فرآيندهاي حرارتي سياالت غذايي كمپلكس صورت گرفت ... به عنوان يك شيوه حرارت دهي Ohmic Heating فوايد فرايندهاي حرارتي از 

جمله ايمني و نگهداري غذا را تضمين كرده و سبب كاهش ناچيز مواد مغذي و ويتامين ها در مقايسه با ساير روش هاي حرارتي 
مي گردد». و حال ادامه ي مقاله را مي خوانيم.

بخش دوم
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تعداد محفظه هاى الكترود به هفت عدد به همراه شش لوله 
رابط مى رسد.)

مطابق  بايد   Ohmic Heating اصلى  طراحى 
موارد زير باشد:

 Product) محصول  ويژگى هاى   (1
:(Characteristics

تغييراتش هنگام  و  نظر  مورد  الكتريكى محصول  هدايت 
زيرا  است  طراحى  براى  پارامترها  مهمترين  از  دما،  افزايش 
سطح  مقاومت الكتريكى محصول، ميزان جريان عبورى را 
تعيين خواهد كرد. هم چنين مقاومت الكتريكى ايجاد شده در

Ohmic Heating  تابعى از مقاومت محصول و ساختار 
هندسى (ژئومترى) آن است.

: (Flow Rate) 2) سرعت جريان
در  غذايى  محصول  از  عبورى  جريان  سرعت  بيشترين 
دماى  افزايش  اثرگذارى  براى  الزم  قدرت  اهميك،  سيستم 
مناسب را تعيين خواهد كرد. كوچكترين اختالف در جريان 
بااليى در دماى آن ها  تفاوت  به  مواد غذايى مى تواند منجر 
عرضى  برش  كه  مى گردد  ايجاد  هنگامى  حالت  اين  شود. 
جريان  عبور  سرعت  نتيجه  در  و  نبوده  يكپارچه  محصول 
متفاوت باشد. به همين جهت اجتناب از تفاوت هاى كوچك 

در سرعت جريان در مقطع عرضى بسيار مهم است.
:(Temperature Rise)  3) افزايش دما

دماى محصول هنگام ورود و خروج از هيتر، قدرت و توان 
الزم را از نظر دمايى تعيين مى كند.

 : (Holding Time) 4) زمان نگه دارى
استفاده از سيستم Ohmic Heating مى تواند شرايطى 
را براى افزايش دما به باالتر از آن چه در صفحات حرارتى 
مى دانيم  كه  طور  همان  كند.  ايجاد  مى رود،  كار  به  مرسوم 
استفاده از دماهاى باال نياز به زمان نگه دارى كوتاه ترى دارند 
باالى بى سابقه در سيستم   توليد دماهاى  به همين جهت  و 
Ohmic Heating منجر به زمان نگه دارى كوتاه تر براى 

رسيدن به استريليزاسيون و پاستوريزاسيون مى گردد. 
 

 Ohmic Heating كنترل فرايند
 Getchell اولين فردى بود كه به اهميت كنترل فرايند 
پيشرفت هاى  هنگام  آن  از  داشت.  تاكيد  اهميك  حرارتى 
كنترل  زمينه ى  در  حرارتى  تكنولوژى هاى  زمينه  در  مهمى 

تجهيزات و استراتژى هاى مربوط به آن ها صورت گرفت.
 Ohmic Heating تجهيزات  توليدكننده  دو  امروزه 
به نام هاى APV Baker Ltd و Raztek Corp در 
سطح تجارى مشغول فعاليت هستند. همان گونه كه در شكل 
 Ohmic Heating Raztek زير مشاهده مى شود، در 
در  (كه  اهميك  ستون  وارد   T1 اوليه  بادماى  غذايى  نمونه 
محفظه  هر  درون  از  مى گردد.  است)  افقى  به صورت  اينجا 
مبدل  يك  توسط  كه  مى كند  عبور  متناوبى  جريان  الكترود 
مورد  فركانس  است.  گشته  تبديل  باال  ولتاژ  به  آن  ولتاژ 
بود   50-60-Hz پايين  فركانس  سيستم  اين  در  استفاده 

مداوم  صورت  به  غذايى  است.نمونه  ثابت  همواره  كه 
محفظه،  هر  از  عبور  هنگام  و  گذشته  الكترودها  از 
تحت تاثير ميدان الكتريكى قرار مى گيرد. اين ميدان 
به علت متناوب بودن جريان ايجاد مى گردد و دايما 
در حال تغيير جهت است. بسته به ميزان مقاومت 
عبور  به  الكترودها  محفظه  درون  غذايى  محصول 
نمونه مورد  نهايت  توليد مى شود. در  جريان، گرما 
نظر پس از عبور از آخرين الكترود با دماى نهايى 
براى كنترل سيستم   T1 + ΔT خارج مى گردد. 
در  دمايى  از يك حسگر   Ohmic Heating
چنانچه  تا  است  شده  استفاده  الكترودها  انتهاى 
دماى مورد نظر در ماده ى غذايى ايجاد نگردد، با 
تغيير ولتاژ سبب القاى حرارت كافى در آن شود. 
اين نوع سيستم Feedback Control است. 
 APV Baker اما اين نوع سيستم كنترلى براى
نامناسب بوده از آن جهت كه نيازمند زمان زيادى 
اين  براى  جهت  همين  به  مى باشد.  كنترل  براى 
 Feed-forward Control سيستم ها، 
پيشنهاد شد كه براى آن، دانستن برخى ويژگى هاى 
فرايند در  سيستم ضرورى است. هم چنين كنترل 
اين حالت بستگى به آگاهى كافى از حلقه ى كنترلى 
 Feed-forward Control حال  اين  با  دارد. 

درصدى خطا دارد چون Feedback نمى گيرد.

اما يكى از مشكالتى كه در سيستم هاى مداوم مى تواند 
است.  زمانى  بازه ى  در  الكترودها  سايش  شود،  ايجاد 
در  الكترود  جفت  يك  از  تنها  چنانچه  كه  معنى  بدين 
سيستم استفاده شود، به علت نوسانات دمايى، تغييرات 
مهمى در سرعت حرارت دهى به موازات طول الكتردها 
ست هاى  از  استفاده  امروزه  نتيجه  در  مى گردد.  ايجاد 
در  آنچه  (مانند  است  گشته  رايج  الكترودها  چندتايى 
با  مقايسه  در  شد).  مشاهده   Raztek سيستم  مورد 
ساير سيستم هاى حرارت دهى مرسوم، يعنى جايى كه 
الگوى  نداريم،  ذرات  در جهت گيرى  تغيير  انتظار  ما 
 Ohmic Heating سيستم  در  حرارت دهى 
الكتريكى  ميدان  در  ذرات  جهت گيرى  تاثير  تحت 

است. 

Raztek Electroheating System
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نهادها و مردم

روابط عمومي و بايدها
حبيب اله موحدي

كارشناس معاونت توليدات دامي

وقتي به تعاريف روابط عمومي مراجعه مي كنيم، 
ارتباطي  اتفاق، روابط عمومي را پل  به  اكثر قريب 
مي دانند كه به عنوان يك واسطه اثرگذار، درون و 
بيرون يك سازمان را به هم مرتبط مي سازد. روابط 
عمومي سعي مي نمايد؛ در  يك تالش برنامه ريزي 
را در يك  شده و هوشمندانه، سازمان و مخاطبان 
تعاملي،  نقطه  يك  در  متقابل،  واكنش  و  كنش 
تفاهمي و مشاركتي به يكديگر نزديك سازد. البته 
وظايف  از  يكي  عنوان  به  كه  دلنشين  تعريف  اين 
اساسي و اصلي روابط عمومي مطرح مي گردد و از 
دل آن مفاهيمي از قبيل ايجاد و برقراري ارتباط و 
حدودي  تا  مي تواند  مي شود،  استنباط  اطالع رساني 
را فراهم سازد كه در  آرامش خاطر كساني  موجب 
از  و  دارند  قرار  اداري  نظام  بيرون  و  درون  چرخه 
طرف ديگر، به نوعي يك انتظار را در سطح درون و 
بيرون سازمان ايجاد مي نمايد. بدين ترتيب مخاطبان 
قادر خواهند بود، خواه در خارج سازمان وجود داشته 
باشند يا در داخل سازمان، از اين پل براي رسيدن به 
اهداف و خواسته هاي معقول و منطقي خود استفاده 
نمايند و به نحوي نيازهاي اطالعاتي و ارتباطي خود 
را در چارچوب و ضوابط تعيين شده سازماني بر آورده 
سازند. اما تحقق اين مطلب از دو زاويه قابل بررسي 
است، يكي مقوله قابليت روابط عمومي  و نكته ديگر 
مقوله عامليت روابط عمومي است، تا با اتكاء به اين 
دو اصل بتوان به پل ارتباطي بودن روابط عمومي 
در مفهوم علمي و دقيق آن رسيد.  بايد خاطر نشان 
دو  نام  به  عمومي  روابط  در  قابليت  و  عامل  نمود؛ 
روابط  فعاليت  چرخ هاي  گردش  در  اساسي  محور 
بدون حضور  واقع  عمومي محسوب مي شوند و در 
يكي از اين محور، امكان موفقيت روابط عمومي ها 
به هيچ عنوان ميسر نيست. به نوعي، به جاي آن 
كه روابط عمومي تبديل به پل ارتباطي مناسب براي 
تسهيل و تسريع روابط تفاهمي و تعاملي گردد، به 
يك معبر اسقاطي كه هر لحظه امكان فرو ريختن 
آن مي باشد و يا اينكه به مرور، به واسطه عدم اقبال 
استفاده  غيرقابل  و  متروكه  راه  به  تبديل  عمومي، 
در جوامع  اين كه  تبديل مي شود. كما  خواهد شد، 
به طور جد مشهود  اين موضوع  پيشرفته،  در حال 
بوده و گاها روابط عمومى ها به عنوان بنگاه تجارى و 

تبليغاتى، مورد ارزيابى قرار مى گيرند.
چنان كه در حال حاضر اين مشكل متوجه روابط 

عمومي ها گرديده و نتوانسته اند در روابط اجتماعي 
و  محكم  مطمئن،  پل  يك  عنوان  به  سازماني  و 
گردند.  محسوب  سازماني  مخاطبان  براي  مناسب 
اجتماعي  نهاد  اين  از  مردم  هنوز  ديگر،  عبارت  به 
آن  بنابراين  نمايند.  استفاده  درستي  به  نتوانسته اند 
چه كه از آن به عنوان پايه هاي پل ارتباطي تعبير 
كرده ايم، در مفهوم قابليت و عامليت روابط عمومي 
متصور مي گردد. مشروط بر اين كه بتوانيم شرايط 
قلمرو  در  به مسايل ذهني  براي عينيت بخشي  را 

روابط عمومي فراهم سازيم.       
عمومي  روابط  قابليت  عنوان  به  كه  چه  آن  اما 

مي توان فهرست وار به آن اشاره كرد؛ عبارتند از: 
به  آشنا  و  آگاه  متخصص،  انساني  نيروي   -1
و  مرتبط  دانشگاهي  تحصيالت  با  عمومي  روابط 

داراي تجارب مفيد
و  جديد  كارهاي  و  ساز  و  ابزار  از  استفاده   -2

تكنولوژي و فناوري روز
و  كارآمد  روابط عمومي قوي،  مدير  3- حضور 

مسلط به امور
4- استفاده از فنون و روش هاي جديد در عرصه 

ارتباطات و اطالع رساني
5- ايجاد شرايط محيطي مناسب و مطلوب

6- اجراي سيستم هاي مديريتي نوين در عرصه 
روابط عمومي

جمعي،  ارتباط  رسانه هاي  با  ارتباط   -7
و  االنتشار  كثير  جرايد  سيما،  و  خبرگزاري ها، صدا 

سايت هاي اينترنتي
8- امكان برقراري ارتباطات صحيح  اصولي بر 
اساس تفاهم، تعامل و مشاركت با مخاطبان درون 

و برون سازماني
آگاهي  ارتقاءبخشي  و  اطالع رساني  امكان   -9

مخاطبان و رفع نيازهاي اطالعاتي آنان   
تنوير  و  شفاف سازي  پاسخگويي،  قدرت   -10

افكار عمومي
و  مداري  مشتري  مداري،  مردم  قابليت   -11

تكريم ارباب رجوع
12-  قدرت تسهيل، تسريع و تصريح بخشي در 

سطح سازمان و بيرون از سازمان
و  مباحث  تعميم  و  فرهنگ سازي  قدرت   -13

مسايل فرهنگي
بهبود  زمان،  بحران،  در  مديريت  عامل   -14

كيفيت و كميت، بهره وري و سيستم هاي نظارتي   
از  افكار عمومي و اطالع  امكان سنجش   -15
خواسته، انتظارات و ديدگاه هاي مخاطبان در جهت 

تحقق امر مشتري
به صورت آشكارا  آموزش عمومي  امكان   -16
سازمان  در سطح  غيرمستقيم  و  مستقيم  پنهان،  و 

و جامعه
و  تعمق  با  شده  اشاره  موارد  به  اگر  بنابراين 
دقت توجه نماييم؛ در خواهيم يافت كه اكثر روابط 
مي باشند  الزم  شرايط  فاقد  ايران  عمومي هاي 
نتوانسته اند،  شرايط  فقدان  واسطه  به  واقع  در  و 
يا  توفيق  عدم  اين  زيرا  نمايند،  كسب  موفقيتي 
واسطه  به  يا   و  است  قابليتي  از  مشكالت  ناشي 
گرديده  موجب  عوامل  اين  عامليتي.  مشكالت 
و  محكم  ارتباطي  پل  نتوانند  عمومي ها  روابط  كه 
بيشتر  در  و  گردند  محسوب  مردم  نزد  در  مناسب 
مواقع به واسطه نگاه ابزاري كه از سوي مسوولين 
نسبت  به اين نهاد اجتماعي اعمال مي گردد، جنبه 
موقتي پيداكرده است. متاسفانه روابط عمومي ها نيز 
در اين كش و قوس با اين شرايط خو گرفته اند و 
عادت كرده اند كه طبعا خروج از عادت مالوفه كاري 

مشكل و امري بسيار دشواراست.
روابط عمومي مدون و برنامه ريزي شده يكي از 
افكار است. روابط عمومي  ابزارهاي قوي مديريت 
و  مديران  بين  ارتباط  حلقه  اصلي ترين  عنوان  به 
دسترسي  فرآيند  در  خطيري  مسووليت  كاركنان، 

مديران و افكار جمعي كاركنان دارند.
بدون شك روابط عمومي به عنوان يك «فن» 
و «هنر» نقش بسزايي در برقراري و تسهيل ارتباط 
به  دارد.  كاركنان  و  سازمان  مديران  بين  دوسويه 
يافت  را مي توان  امروزه كمتر سازماني  طوري كه 
كه خود را بي نياز از روابط عمومي بداند و در عين 
حال موفقيت هاي چشمگيري را در زمينه هاي مورد 
از پيش تعيين شده به دست  نظر و تحقق اهداف 

آورده باشد.
اما اگر روابط عمومي ها بخواهند تأثير گذار باشند، 
بايد از همه نظر در «جايگاه» بايسته و شايسته خود 
مديري  حوزه  اين  رأس  در  اگر  باشند.  داشته   قرار 
اليق، متين و كارآمد وجود داشته باشد، مي تواند با 
به كارگماري كارگزاراني با مهارت، در اين موضوعات 

منشأ اثر در جهت تحقق اهداف سازماني باشند.
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تحول در اصالح نژاد

بازبينى برنامه هاى  
اصالح  نژادى

صادق اسدالهى
كارشناس ارشد امور دام سازمان جهاد كشاورزى لرستان

 پيش گفتار:
 در دو دهه ى اخير وجهه ى پرورش حيوانات به طور چشم گيرى تغيير كرده 
است. در گذشته مرسوم  بود كه پرورش حيوانا ت در اختيار تعداد محدودي از 
پرورش دهندگان سرشناس كه افرادى هنرمند بوده و مهارت هاى ويژ ه اى براى 

پرورش خوب چهار پايان داشتند، باشد. 
اما امروزه پرورش حيوانات بيشتر توسط علم و تكنولوژى نظارت مى شود به طوري 
كه پرورش  بعضى از چهارپايان،  در دست شركت هاى بزرگ بوده و نقش افراد 
پرورش دهنده كاهش يافته است. براى اين تغيير، چندين دليل وجود دارد؛ هم اكنون 
مشاهدات دقيق  جاى خود را به ارزيابى ظاهري داده و همچنين پيش بينى هاى علمى 

و محاسبات  تا حدودى جايگزين حدس و گمان گرديده است.  
تحوالت  اساسى ديگري نيز با معرفى زيست- تكنولوژى به وجود آمدند. در 
حال حاضر تكنولوژى هاى توليد مثلى تقريبى و تكنولوژى هاى ژنتيك  مولكولى 
وجود دارند. هيچ شكى نيست كه تكنولوژى، تاثير اساسى روى ميزان پيشرفت 
اساسى روى ساختار  تاثير  اين كه  ژنتيك در گاوهاى شيرى داشت. و مهم تر 
برنامه هاى پرورش حيوانات گذشته است. امروزه، تكنولوژى هايى مانند: بارورى 
تخمك در تلقيح آزمايشگاهى، انتقال جنين، به وجود آوردن موجودات به  طور 
مصنوعى و درست كردن ژن ها به طور مصنوعى ارتقا پيدا كرده و در حال حاضر 

انتخاب با استفاده از شاخص هاى DNA  همه موجود صورت مي گيرد. 
 ً توسعه و پيشرفت سريع كامپيوتر و تكنولوژى اطالعات نيز تا حد زيادى 
تا ثير  چهار پايان  شمار  در  ژنتيك  ارزيابى  روش هاي  و  داده ها  جمع آورى  بر 
گذاشته و اكنون مقايسه اصول پرورش ميان گله ها، نژادها يا كشورها را فراهم 
درست  تعادل  يافتن  به  نياز  نوعا  حيوانات  پرورش  معرفى روش هاى  مى سا زد. 
بين آنچه از نقطه نظر تكنولوژى امكان پذير بوده و آنچه توسط تصميم گيرنده ها 
سيستم  يك  اقتصادى     - اجتماعى   شرايط  در  موجود  مصرف كننده هاى  و 
توليد  پذيرفته شده است، دارد. نهايتا اين مصرف كننده است كه تصميم مى گيرد 
كدام تكنولوژى مطلوب است و كداميك مطلوب نيست. در اغلب جوامع غربى، 
مصرف كننده ها به طور افزاينده اى متوجه سالمتى و قضاياى سالمت حيوانات 
و محيط زيست بوده و سالمتى تغذيه و روش هاى توليد غذا، بخشى از سلوك 
خريدشان است. با وجود اين؛ قيمت و كارايى و بازدهى توليد به عنوان عوامل 
اصلى براى تداوم و پايدارى صنعت چهارپايان باقى  مى ماند. برنامه هاى موفق 

پرورش حيوانات نياز به يافتن  تكنولوژيي دارد كه به آن ها كمك مى كند تا در 
رقابت بمانند.

عوامل مهم در برنامه هاى اصالح نژاد
كدام تصميم بايد گرفته شود؟ در اصل دو سوال كليدى در پرورش حيوانات 

وجود دارد؛ كجا برويم ؟ چگونه به آنجا برسيم؟
 اداره كردن برنامه پرورش يك حيوان، شامل پاسخ به اين سواالت مى باشد 

كه به شرح ذيل با جزئيات بيشتر به آن ها پاسخ داده مى شود:
1 – هدف پرورش چيست؟ كدام  ويژگى مورد نياز است كه بايد بهبود يابد 

و چگونه اين ويژگى ها ى متفاوت با همديگر مرتبط هستند.
كدام  و  ويژگى ها  كدام  ؟  كنيم  ارزيابى  را  كسى  چه  و  چيزى  چه   –  2

حيوانات را؟
توليدمثلى  تكنولوژى  هر  از  امكان  در صورت  كه  نياز هست  آيا   –  3

استفاده كنيم  ( تلقيح مصنوعى،  انتقال جنين ) 
عنوان  به  تا  داريم  را الزم  حيوانات  از  كداميك  و  تعدادى   چه   –  4

والدين براى نسل آينده انتخاب شوند؟
5 – چگونه نرها و ماده هاى انتخاب شده را جفت كنيم؟

تعريف هدف پرورش حيوانات، اولين و احتماال مهمترين گام براى درك آن 
است. اصالح ويژگى هاى غلط مى تواند هم رديف يا حتى بدتر از عدم پيشرفت 
باشد. اگر تعداد زيادى از حيوانات پرورشى نر به داليل بى ارتباط با هدف پرورش 
به هد ف پرورش آن طورى كه  با توجه  انتخاب شده  فرض شوند، پس گروه 
انتظار مى رود، خوب نخواهد بود. در روند انتخاب مهم است كه معيار انتخاب 

واضح باشد، واينكه انتخاب در ارتباط با هدف پرورش كا رآمد باشد.

استراتژى هاى اصالح  نژاد 
ميزان توليد مثل حيوانات پرورشى و عدم اطمينان در مورد ارزش ژنتيكى 
درست حيوانات پرورشى، محدوديت هاي زيادي را در يك برنامه پرورش ايجاد 
مى كند. اين كه چه تعداد و كدام حيوانات بايد انتخاب شوند تا به وسيله اين 
عوامل تعيين شوند. در اين راستا سرمايه گذارى ها در برنامه هاى پرورشى اغلب 

مرتبط با سنجش و ارزيابى ويژگى هاي ژنتيكى است.

بخش نخست
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II.3.3 تقاضاى بازار
وضع مطلوب: تقاضاى بازارهاى محرك

.شاخص: آمارها و  ترويج  عمومى هدف بر اساس كيفيت ماهى پرورشى به بازار
خطر قابل اجرا/ ارتباط سود بر اساس مصرف ماهى با هدف بخش هاى  مختلف مصرف كننده

 واحد:(چگونگى اندازه گيرى)سطح:  كل اروپا/محلى/غيره*اجتماعى*اقتصادى*زيست محيطى
درصد پرورشى به كل مصرف ماهى # درصد فعاليت ارتباطى در سطح بخشىبخشى12

II.3.4 اطمينان مصرف كننده
وضع مطلوب: گسترش اطمينان در توليد ماهى پرورشى 

 ( شاخص: درصد توليد درگير با اقدامات تاييد كيفى (برچسب ها ،تاييد ، قابليت رديابى
 واحد:(چگونگى اندازه گيرى)سطح:  كل اروپا/محلى/غيره*اجتماعى*اقتصادى*زيست محيطى

بله /خير (درصد توليد درگير با برنامه ) نوع تاييدمزرعه / بخشى321

II.3.5 يكپارچگى محلى
    وضع مطلوب : يكپارچگى محلى در انجمن محلى 
  شاخص : سهم اقتصادى و اجتماعى به انجمن محلى

 واحد:(چگونگى اندازه گيرى)سطح: كل اروپا/محلى/غيره*اجتماعى*اقتصادى*زيست محيطى
پرورش دهندگان ماهى درگير در مصب رودخانه /اقدامات  مديريت منطقه ساحلى#  محلى /منطقه اى 1 2 2

مزارع مربوط به صيد ورزشى و ذخيره سازى مجدد در منطقه محلى 

II.3.6  شكايات مصرف كنندگان 
وضع مطلوب : در برهه 5 ساله، تعداد شكايات مصرف كننده، شامل:اخطارهاى ضرب االجل از سوى  RASآبزى پرورى مى بايستى كمتر از 5 به ازاى هر سال باشد

شاخص : كيفيت و ايمنى محصول
 واحد:(چگونگى اندازه گيرى)سطح:  كل اروپا/محلى/غيره*اجتماعى*اقتصادى*زيست محيطى

تعداد شكايات و ضرب االجل هاى سريعاروپا312

II.3.7 احساس عمومى
  وضع مطلوب : در برهه زمانى 10 ساله، افكار عمومى يك حس مثبت ترى درباره محصوالت از طريق آبزى پرورى  RAS مبتنى بر ارتباط شفاف بين بخش و افكار عمومى 

است.
شاخص : احساس عمومى

 واحد:(چگونگى اندازه گيرى)سطح: كل اروپا/محلى/غيره*اجتماعى*اقتصادى*زيست محيطى
نتايج آراى مصرف كننده# نتايج آراى مصرف كننده از طريق بخش رسانه اى به فروش كل اتحاديه اروپا 1 2 3

مثبت و منفى ماهى از طريق  آبزى پرورى تقسيم مى گردد (بهاى گردش سرمايه، يورو)

پژوهش در آبزي پروري

شاخـص هـاي 
آبـزي پـروري پـايـدار

رضا خدارحمي
 كارشناس مسوول دفتر محيط زيست و توسعه پايدار سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي

منبع:
Sustainable aquaculture in europe. A multi-stakeholder workshop  held in Oost-

ende, Belgium  November 21-23, 2005 

rezakhodarahmi@yahoo.com

در بخش هاي نخست اين مقاله عالوه بر 
آبزي پروري،  در  پايداري  شاخص هاي  ذكر 
پايداري فعاليت ها  از  اطمينان  هدف اصلي 
زيست محيطي،  مقوله   3 صنعت،  اين  در 
مسير  در  اقتصادي  بهره  و  اجتماعي 
اساس  ادامه،  در  گرديد.  عنوان  آينده 
نيز  آبزي پروري  سيستم هاي  هيدرولوژي 
متدولوژي  اطالعات  چكيده  شد.  تشريح 
كنون  تا  كه  شده  بيان  جداولي  قالب  در 
اقتصادي  حيات  شاخص  چون  مواردي  به 
شريكان  چندگانه،  عملكرد  مزرعه،  درآمد 
شد.  اشاره   ... و  سرمايه گذاري ها  تجاري، 

در ادامه بقيه موارد را با هم 
مي خوانيم.

ssSust it itaitai bnabnable aqSSSSuSususSuSSuSussustttsusustttatassstttaitaitataiiaiainnaiaiiinanaiinnnabnabnabababababbbbllleble le aqqaq

بخش سوم
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II.3.8 تشخيص فوايد بهداشت عمومى
وضع مطلوب: افزايش تشخيص فوايد بهداشت عمومى

شاخص : گزارش هاى رسانه اى، افزايش مصرف آبزيان صدف دار، گفتگو با مسوولين ايمنى غذايى. (FSAs) ، گفتگو با مصرف كننده،سازمانه 
 واحد:(چگونگى اندازه گيرى)سطح: كل اروپا/محلى/غيره*اجتماعى*اقتصادى*زيست محيطى

تعداد گزارش ها، تعداد بازخورد مصرف كننده مثبت بر حسب كيلوگرم به سال   محلى /منطقه اى / اروپا 1 2 3
پخش رسانه اى از رسانه FSAs پخش هاى رسانه اى از سازمان هاى مصرف كننده

II.3.9 فوايد  ارتباط
وضع مطلوب: فوايد مرتبط با زيست محيطى – اقتصادى – اجتماعى آبزى پرورى آبزيان صدف دار

 شاخص: ارتقاى آگاهى عمومى، ب) كاهش رسانه هاى منفى تحت پوشش و ج) كمك مشخص و مثبت به اجتماعات محلى.
 واحد:(چگونگى اندازه گيرى)سطح: كل اروپا/محلى/غيره*اجتماعى*اقتصادى*زيست محيطى

تعداد گفتگوى اطالعاتى با ذينفعان، جشنواره ها ،رويدادها،مراكز آموزشى محلى /منطقه اى / اروپا 1 3 2
و تفسيرى، و برنامه ريزى درسى،تعداد رسانه هاى مثبت تحت پوشش

II.3.10 اطالعات مصرف كننده
وضع مطلوب : مصرف كنندگان مطلع 

شاخص : الف)افزايش  تاثير، برچسب گذارى آموزنده، تاييد ب)  فايده بيشتر و بروشورهاى موثر راهنما (بصورت فصلى،  شاخص هاى تازه بودن آبزى و ...) ،دستورات طبخ آبزى و...   

 واحد:(چگونگى اندازه گيرى)سطح: كل اروپا/محلى/غيرهاجتماعى*اقتصادى*زيست محيطى*
الف) درصد برچسب هاى ايجاد شده، تعداد محصوالت تاييد شده و ب) تعداد ليفلت ها يا محلى /منطقه اى / اروپا2 1 -

بروشورها

II.3.11 برنامه هاى اطمينان از كيفيت
وضع مطلوب:داشتن برنامه هاى اطمينان از كيفيت براى كمك به توليد مانا از جنبه اقتصادى

شاخص:درصد توليد ى كه داراى اطمينان از كيفيت است
 واحد:(چگونگى اندازه گيرى)سطح: كل اروپا/محلى/غيرهاجتماعى*اقتصادى*زيست محيطى*

درصد توليد تحت پوششمحلى تا كل اتحاديه اروپا2 1 3 

II.3.12 تصور مصرف كننده
وضع مطلوب: دستيابى به يك ديد مثبت در مصرف كننده

شاخص: تقاضا براى توليدات (بستگى به ديد مثبت خواهد داشت)
 واحد:(چگونگى اندازه گيرى)سطح :كل اروپا/محلى/غيره*اجتماعى*اقتصادى*زيست محيطى

درصد تغيير در مصرف توليدات آبزى پرورىمحلى تا جهانى 2 1

II.3.13 رضايت جامعه محلى
وضع مطلوب: يكپارچگى مطلوب بين صنعت آبزى پرورى و جوامع محلى

شاخص:رضايت جوامع محلى
 واحد:(چگونگى اندازه گيرى)سطح :كل اروپا/محلى/غيره*اجتماعى*اقتصادى*زيست محيطى

درصد رضايت جامعه از مزارع آبزى پرورى محلىسطح جوامع محلى 1 2

II.3.14 رضايت مصرف كننده
وضع مطلوب: رضايت مصرف كننده

شاخص:آمادگى براى خريد محصوالت آبزى پرورى
 واحد:(چگونگى اندازه گيرى)سطح :كل اروپا/محلى/غيره*اجتماعى*اقتصادى*زيست محيطى

صداقت مصرف كننده و تقدم  سنجش از طريق بررسى بازارملى / جهانى 1 2 3
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امرى  كارها،  انجام  بر  دايمى  نظارت 
ضرورى:

از قسمت هاى  بايد بطور روزانه  كارشناس واحد 
مختلف بازديد نمايد و موارد را يادداشت نموده و به 
به  كه  مى گردد  تاكيد  بدهد.  تذكر  مربوطه  پرسنل 
حافظه اعتماد نشود و حتما موارد در دفترچه اى كه 

همراه كارشناس است، يادداشت گردد.
كه  است  بهتر  شد،  ذكر  قبال  كه  همانگونه 
صورت  به  و  باشند  شده  تعريف  صورت  به  كارها 
اينكه  از  پس  گردد.  ابالغ  افراد  به  دستورالعمل ها 
افراد در مورد كارهايى كه به عهده آنها گذاشته شده 

است، توجيه شدند، آن كار را انجام مى دهند. 
براى اين كه مشخص گردد كارها همانگونه كه 
تعريف شده اند، انجام مى شود يا نه، بايد يك نظارت 
دايمى وجود داشته باشد و براى اين كار حتما الزم 
نيست كه كليه كارها مورد نظارت واقع شوند بلكه 
پايان هر مجموعه كار نيز مى تواند مورد ارزيابى قرار 
گيرد و در صورتى كه مشكلى وجود داشت هر يك 

از اجزا كار مورد بررسى دقيق قرار گيرد. 
بطور مثال مى توان رأس ساعتى كه قرار است 
آنجا  در  برسد  كارخانه جوجه كشى  به  مرغ ها  تخم 
حضور داشت و بررسى كرد كه آيا زمان مقرر تخم 
اگر  نه.  يا  مى رسد  جوجه كشى  كارخانه  به  مرغ ها 
در موعد مقرر تخم مرغ ها به كارخانه جوجه كشى 
وجود  مشكلى  كه  است  اين  نشان دهنده  مى رسد، 
ندارد ولى اگر غير از آن باشد بايد از راننده بازخواست 
نمود تا به مشكل اصلى پى برده شود كه آيا راننده 
مقصر است.  يا خودرو حمل و نقل مشكل دارد و يا 
اينكه در واحد تخم مرغ ها دير به راننده تحويل شده 
است.  براى رسيدن به مشكل بايد از روش علمى 
بهره جست و كليه موارد را به صورت يك چارت 

كشيد تا به مشكل اصلى پى برد.
در همين ارتباط به چارت ارايه شده توجه گردد: 
كليه  مورد  در  شده  ارايه  نمودار  كه  است  بهتر 
كارهاى فارم تهيه شود ولى با توجه به اينكه تعداد 

كارها در فارم بسيار زياد و متنوع  هستند، شايد مدير 
توليد وقت آن را نداشته باشد كه كليه نمودارهاى 
الزم را تهيه كند ولى آنها را بايد در ذهن خود داشته 
باشد كه در صورت بروز هر مشكلى بتواند در اسرع 

وقت آنچه در ذهن دارد بر روى كاغذ بياورد. 
مديران توليد در طول روز چندين بار با اين گونه 
مشكالت برخورد مى كنند و الزم است كه بالفاصله 
با روش علمى نمودار مربوطه را در ذهن مرور كنند 
بتوانند  وقت  اسرع  در  كه  بياورند  كاغذ  روى  يا  و 

مشكالت را ريشه يابى كنند. 
به مثال هاى زير توجه كنيد: 

1- آب به فلوترها نمى رسد (آب فشار ندارد ).
(كم  است  به  هم خورده  گله  يونيفورميتى   -2

شده است ).
حاضر  كار  سر  در  موقع  به  كارگرها   -3

نمى شوند.

4- دان از كيفيت مناسبى برخوردار نيست.
و ده ها مثال ديگر ..............

كيفيت  از  دان  كه  اخير  مورد  در  مثال  طور  به 
مناسبى برخوردار نيست موارد زير بررسى شود:

1- آيا مشكل  از كيفيت مواد اوليه است؟
مشكل  اوليه  مواد  نگهدارى  محل  آيا   -2
مى  نفوذ  داخل  به  باران  انبار  سقف  از  دارد؟(مثال 

كند).
3- آيا مواد اوليه دچار كهنگى شده اند؟

4- آيا دستگاه هاى آسياب ميكسر از نظر آلودگى 
مشكل دارند؟  و يا سرندها مشكل دارند؟

5- آيا جيره مشكل دارد؟
6- آيا وسيله اى كه دان را به واحد منتقل مى كند 

مشكل دارد؟
7- آيا احتمال خرابكارى وجود دارد؟ ................

...

برنامه ريزي توليد 
در واحدهاي مرغ مادر گوشتي

پرورش طيور در عمل

مهندس حميدرضا ضيايي
بخش هفدهم

با نام مهندس ضيايي آشنا هستند. تاكنون از ايشان در چندين شماره ي متوالي، نكات كليدي و كاربردي در صنعت  خوانندگان سنبله 
چاپ  برنامه ريزي توليد در واحدهاي مرغ مادر گوشتي"   " و  هزار نكته در جوجه كشي"   مرغداري به زباني ساده تحت عنوان" 

گرديده است. ادامه ي اين مطالب را در اين شماره نيز همچون گذشته پي مي گيريم.

رسيدن كاميون حمل تخم مرغ به موقع

تخم مرغ ها جمع شده اند ولى به اتاق تحويل منتقل نشده اند

كاميون حمل مشكل داردمشكلى وجود ندارد

كارگر تحويل نامنظم بوده 

راننده دير رسيده

تخم مرغ ها آماده نبوده

راننده نامنظم است 

رسيدن كاميون حمل تخم مرغ با تأخير

كارگر تخم مرغ را جمع نكرده است

از واحد تخم مرغ ها دير تحويل شده است



25  206/ بخش دام و طيور و آبزيان

موضوع: بهداشت جوجه كشى
عنوان: كاهش آلودگى در دستگاه هاى ستر(قسمت اول)

در قسمت قبل، در مورد آلودگى در دستگاه هاى ستر به مواردى اشاره نمودم. 
در اين قسمت به برخى موارد كه منجر به كاهش بار آلودگى در دستگاه ستر 

مى شوند، مى پردازم.
قبل از هر چيز بايد ببينيم دستگاه هاى ستر از چه راه هايى در معرض آلودگى 
و  بهداشتى  نكات  برخى  كارگيرى  به  با  كنيم  سعى  سپس  و  مى گيرند  قرار 

قرنطينه اى در كنترل آلودگى دستگاه هاى ستر نقش موثرى داشته باشيم.
دستگاه هاى ستر به طور كلى از راه هاى زير آلوده مى گردند:

داخل  به  ورود تخم مرغ ها  از  قبل  داخل دستگاه ستر،  در  آلودگى  وجود   -1
دستگاه.  

2- ورود تخم مرغ هاى آلوده به دستگاه ستر.
3- ورود هواى آلوده به داخل دستگاه ستر.

4- ورود آلودگى به داخل دستگاه ستر، از طريق پرسنل.

5- ورود آلودگى به داخل دستگاه ستر، از طريق آِب آلوده.
در مورد وجود آلودگى در داخل دستگاه ستر، قبل از ورود تخم مرغ ها به داخل 
دستگاه بايد اين اطمينان حاصل گردد كه در دوره آماده سازى دستگاه هاى ستر، 
عمليات پاكسازى، شستشوها و ضد عفونى ها به دقت انجام شده باشد. همچنين 
وسايلى كه به عنوان تجهيزات در داخل دستگاه نصب مى شوند، به درستى مورد 
شستشو و ضدعفونى قرار گرفته باشند. در صورتى كه وسايل قابل شستشو و 
ضدعفونى نيستند، نظير الكتروموتورها، حتما مورد كاردك كشى و سيم كشى و 

بادگيرى و ضدعفونى به طريقه دود دادن قرار گيرند.
حتما  و  باشند  نشده  باد كردگى  يا  و  زنگ زدگى  دچار  ستر  دستگاه  پانل هاى 

پانل هاى آسيب ديده مورد تعويض قرار گيرند.
قسمت هايى از دستگاه كه رسوب بر روى آن نشسته حتما مورد سمباده كشى 

قرار گيرند.
سند  مورد  حتما  آماده سازى  دوره  در  زنگ زدگى  صورت  در  ستر  گارى هاى 
بالست و يا سمباده كشى قرار گيرند. محل زنگ زدگى جاى مناسبى براى النه 

كردن و تكثير عوامل آلودگى مى باشد.

جوجه كشي در عمل 

مهندس حميدرضا ضيايى
E.mail : hamidrezaziyaee@yahoo.com 

http://ziyaee.livejournal.com/33351.html  : آدرس اين مقاله در اينترنت

پاك سازى دستگاه ستر در دوره آماده سازى

زنگ زدگى گارى دستگاه ستر عمليات شستشوى دستگاه ستر در دوره آماده سازى

رسوب بر روى پروانه دستگاه ستر

بخش چهل و پنجم

هزارنكته در جوجه كشي
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 نور يا (طول روز)
در نظام هاى زراعى برنج، طول روز بسيار متغير است، زيرا برنج در عرض هاى 
جغرافيايى مختلفى كشت شده و حتى در يك عرض جغرافياى، فصل رشد آن 
تغيير مى كند. اكثر برنج هاى زراعى به طول روز حساس هستند. مى توان آن ها 
را جزء گياهان روز كوتاه به شمار آورد. در واريته هاى حساس به طول روز، طول 
دوره رويشى و گل دهى توسط طول روز كنترل مى شود. بنابراين، در نظام هاى 
زراعى برنج فارياب، به ويژه در نواحى كه در طول فصل رشد، عمق آب بيش 
از 30 سانتى متر است، طول روز يك عامل محيطى مهم به شمار مى آيد. در 
اين نواحى كه مقدار آب زياد است، به ارقامى كه طول دوره رشد آن ها طوالنى 
باشد و بعد از فرو نشستن آب به گل مى روند، احتياج مى باشد. اكثر اين ارقام 
حساس به طول روز، به طول روزهاى بحرانى بين 12/5تا14 ساعت نياز دارند 
كه در مناطق گرمسيرى كه در آن ها برنج شناور كشت مى شود، اين طول روز 
در ماه هاى اكتبر (مهر) تا دسامبر(آذر) تامين مى شود. در مناطق گرمسيرى كه 
مى توان برنج را در هر زمانى از سال كشت كرد، حساسيت به طول روز مى تواند 
افزايش باشد،  اوليه رشد طول روز در حال  ايجاد مشكل نمايد. اگر در مرحله 
ارقام حساس به طول روز براى توليد دانه به يك دوره طوالنى رشد نياز خواهند 
داشت. بنابراين در اين شرايط ارقامى كه به زمستان سازگار بوده و به طول روز 
حساس نباشد، ترجيح داده مى شوند زيرا در هر زمانى كه كشت شوند، طول دوره 
رشد آن ها به مقدار كمى تغيير مى كند. چنين ارقامى معموًال زودرس بوده و با 
نور در رشد  نظام هاى چند كشتى در مناطق گرمسيرى سازگار هستند. شدت 
گياه برنج نقش مهمى دارد به طورى كه اين گياه براى انجام تلقيح به شدت نور 
بااليى نياز دارد. به طور كلى واريته هاى برنج گروه اينديكا به طول روز حساسيت 
داشته و روز كوتاه اند ولى ارقام ژاپونيكا به طول روز حساسيت نشان نمى دهند. 

در  معتدله  هواى  و  آب  در  برنج  باالتر  عملكردهاى  توليد  اصلى  دليل  احتماال 
مقايسه با مناطق گرمسيرى به خاطر روزهاى كوتاهتر و كمى شدت تشعشعات 
خورشيدى مى باشد. در نور كم و ضعيف(يا پراكنده)، ساقه باريك، بلند و نازك 
شده و برگ ها كوچك و سبز روشن مى شوند لذا جذب ازت، كم شده و رشد 
ريشه ها كمتر مى گردد و در نتيجه ميزان عملكرد كاهش مى يابد. برنج نسبت به 
طول روز در مناطق مختلف واكنش هاى متفاوتى نشان مى دهد. مرحله بحرانى 
خوشه ها  ظهور  از  پس  هفته  سه  و  قبل  هفته  سه  نور،  كمبود  به  نسبت  برنج 
مى باشد. اگر كاهش شدت نور به ميزان 40 درصد باشد در اين صورت كاهش 

توليد به ميزان بيش از يك تن در هكتار است.
رطوبت هوا 

در نظام هاى زراعى برنج آبى، رطوبت نسبى معموال زياد است. رطوبت اثر 
مستقيمى بر رشد برنج ندارد اما وقوع شبنم در يك دوره طوالنى اغلب وقوع 
بيمارى بالست را ايجاد مى كند. رطوبت هوا در رشد و نمو گياه برنج مخصوصًا 
اين  در  هوا  رطوبت  حداقل  كه  طورى  به  دارد  فراوان  تاثير  گلدهى  زمان  در 
زمان 40 درصد و مناسب ترين رطوبت 80-70 و حداكثر 95 درصد مى باشد. 
چنانچه از 40 درصد كمتر و از 90 درصد بيشتر گردد، دانه گرده از بين رفته و 
گل دهى متوقف مى گردد و در نتيجه دانه ها پوك شده و ميزان توليد به طور 

قابل مالحظه اى كاهش مى يابد.
حرارت محيط  

احتياج حرارتى گياه برنج بيشتر از غالت گرمسيرى است و به طوركلى حرارت 
متوسط در طول دوره رشد برنج بايد 32-30 درجه سانتيگراد باشد كه اين عدد در 
مورد ارقام زودرس كمتر و در ارقام ديررس بيشتر است. واكنش ارقام برنج به درجه 
حرارت متفاوت است اما به طور كلى، كمتر از 12 درجه جوانه زدن برنج حادث 

شرايط مناسب آب و هوايى
 در كشت برنج

زراعت برنج

محسن عمرانى
كارشناس ارشد معاونت موسسه تحقيقات برنج كشور – آمل

بخش نخست

مقدمه
 آب و هوا، كميت و كيفيت محصوالت زراعى را تحت تاثير قرار مى دهد و لذا يكى از عوامل مطرح در بازده اقتصادى زراعت و دسترسى به 

نيازهاى غذايى جامعه است.
 هاويك(1985) معتقد است كه نوسان در توليد محصوالت زراعى به دو عامل وابسته است؛ 1- مقدار و اثر بخش هزينه ها، 2- شرايط آب 

و هوايى. 
در عامل اول، تغييرات به طور پيوسته، در زمان طوالنى انجام مى گيرد و عامل دوم به مقدار قابل مالحظه اى هم بين سال ها و هم بين ميانگين 
بين  تفاوت در عملكرد كمى و كيفى محصوالت زراعى  اقليم، عامل اصلى  تغييرات در داخل يك  اين  دورهاى طوالنى مدت، متفاوت است. 
سال هاى مختلف است. تاثير آب و هوا بر عملكرد هر گياه متفاوت است، عملكرد غالت، گياهان علوفه اى، چغندر قند و ميوه ها هر كدام از 

طريق خاصى تحت تاثير آب و هوا قرار مى گيرند.
 برنج گياهى است نيمه گرمسيرى و در مناطق گرم و مرطوب و باتالقى كشت مى گردد. اين گياه با مناطقى كه با بارندگى ساالنه آن ها حداقل 
1000 ميلى متر باشد، سازگار بوده و محصول خوبى از آن به دست مى آيد. هر چند برنج مخصوص مناطق مرطوب حاره بوده و به صورت نيمه 
آبزى كشت مى گردد ولى امروزه با پيدايش گونه هاى جديد، زراعت آن از اراضى خشك و كم آب گرفته تا نواحى نسبتٍاٌ سرد متداول است. 
برنج در محيط هاى بسيار متنوع از استوا تا50 درجه عرض شمالى و تا 40 درجه عرض جنوبى رشد مى نمايد. ارتفاع از سطح دريا، تاثير كمى 
در برنج داشته و تا ارتفاع 3000 مترى نيز قادر به كشت مى باشد. مهمترين عوامل اقليمى موثر در رشد و نمو برنج شامل نور، رطوبت هوا، 

حرارت محيط (گرما و سرما) حرارت آب و دى اكسيدكربن محيط مى باشد.
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نمى شود. حداقل حرارت در طول دوره رشد برنج 13 و حداكثر 40 درجه سانتيگراد 
مى باشد و هر گاه حرارت كمتر از 13 درجه سانتيگراد باشد، برنج با سرما مواجه و 
اگر بيشتر از 40 باشد، رشد ريشه مختل شده و گياه از بين مى رود. در بوم نظام هاى 
برنج فارياب در مناطق گرمسيرى، آب عامل اصلى محدودكننده توليد است. در طى 
فصل موسمى كه آب فراوان است، تشعشع خورشيدى به صورت يك عامل اصلى 
محدودكننده عمل مى كند. بعضى از محققان عملكرد پايين برنج در فصل موسمى 
را به كمبود تشعشع خورشيدى نسبت داده اند. در اين شرايط، بين عملكرد و تشعشع 
خورشيدى به ويژه در طول دوره از تشكيل جوانه هاى آغازين خوشه تا زمان برداشت، 

حرارت  حداقل  دارد.  وجود  همبستگى 
براى پنجه دهى 18-16  درجه سانتيگراد 
و مناسب ترين حرارت در روز 31 و در 
شب 19 درجه سانتيگراد مى باشد. حداقل 
حرات در زمان انتقال نشاء و براى نشاء 
با ماشين نشاء 13 و براى نشاء كارى با 
مى باشد.  سانتى گراد  درجه   15 دست 
تلقيح برنج در ساعات گرم روز صورت 
مى گيرد به طورى كه در اثر گرم شدن 
هوا، پولينگ ها حجيم شده و به پوسته ها 
(لما و پالئا) فشار وارد مى كنند و باعث باز 
شدن لما و پالئا مى گردد. حداقل حرارت 
در موقع گرده افشانى و تلقيح 18 درجه 
سانتيگراد و مناسب ترين 28 و حداكثر 35 

درجه سانتى گراد مى باشد. اگر حرارت در زمان گل دهى 
بيش از 35 درجه سانتى گراد بوده و اين مقدار بيش از 
يك ساعت تجاوز كند، دانه گرده از بين رفته و خوشه ها 
اين  در  باال  حرارت  از  جلوگيرى  راه  مى شوند،  عقيم 

مرحله، جريان دادن آب در مزرعه است.
اثر سرما    

  وجود سرما باعث توقف رشد برنج گرديده، توليد محصول را پايين مى آورد ، 
حساس ترين  مرحله،  دو  نيست.  رشد  به  قادر  سرد  مناطق  در  خاطر  همين  به 
مرحله به سرما است؛ يكى 14-7 روز قبل از ظهور خوشه ها كه حرارت محيط در 
اين زمان نبايد كمتر از 16 درجه سانتى گراد باشد. اگر در اين مرحله، هوا سرد يا 
ابرى بوده و بارندگى صورت گيرد، نوك خوشه ها سفيد و   پنبه اى مى شود. علت 
اين كه فقط نوك خوشه ها سفيد مى شود، اين است كه قسمت پايين خوشه ها 
كامال بسته است و داخل غالف مى باشد ولى قسمت باالى خوشه ها در حال 
بيرون آمدن بوده و باز مى باشد. لذا سرما به قسمت باالى خوشه ها سرايت كرده 
و آن را سفيد مى كند. مرحله بعدى حساسيت به سرما، در زمان گل دهى و تلقيح 
است كه اگر حرارت محيط در اين زمان كمتر از 18 درجه سانتيگراد و رطوبت 
هوا بيشتر از 18 درصد باشد، گرده ها از بين رفته و تلقيح انجام نمى شود. سرما 
در طى رسيدن دانه ها باعث شكم سفيدى دانه شده و لذا از اين طريق مى توان 

حساسيت ارقام برنج را به سرما تعيين كرد.

نياز آبى
برنج گياهى است ويژه كشت در مناطق گرم و باتالقى و كًال گياهى نيمه 
گرمسيرى است. نياز آبى برنج در كشت غرقابى براى تبخير و تعرق بسته به 
اقليم، در كل دوره رشد برنج بين 700-50 ميليمتر متفاوت است. اين گياه به 
بنابراين  است.  در هكتار  مكعب  متر  درحدود 30000  كه  دارد  نياز  فراوان  آب 
است،  ميليمتر  يا در حدود 1000  و  بوده  بارندگى كافى  داراى  مناطقى كه  در 
و  آب  با عمق كم  غرقابى  در شرايط  آب  تبخير  مناسب مي باشد.  برنج  كشت 
يا وقتى كه بخشى از خاك خشك باشد، كمتر است. ميزان تبخير و تعرق با 
رشد رويشى افزايش مى يابد و درست 
تا شكل گيرى عملكرد  از گلدهى  قبل 
به حداكثر مى رسد و بعد از آن كاهش 
دوره  كل  در  كافى  آب  وجود  مى يابد. 
و  خوب  رشد  داشتن  براى  برنج  رشد 
آنجايى  از  مى باشد.  الزم  باال  عملكرد 
ريشه هاى  جبران  به  بايستى  گياه  كه 
و  نشاء  انتقال  زمان  در  ديده  صدمه 
از  بعد  درست  بپردازد،  آن ها  توسعه 
دارد.  نياز  كافى  آب  به  نشاء كارى 
حساس ترين دوره رشد برنج به كمبود 
آب در دوره گل دهى(يك هفته قبل تا 
يك هفته بعد از گل دهى) و نيمه دوم 

رشد رويش (توسعه خوشه) مى باشد.
بارندگى 

فصل  شروع  در  عمومًا  برنج  گرمسيرى،  مناطق  در 
و  گرمسيرى  پست  اراضى  برنج  مى شود.  كاشته  موسمى 
بدون آبيارى در جنوب و جنوب شرقى آسيا، 32 درصد به 
خشكى حساس است. عمومًا عقيده بر اين است كه برنج، 
خشكى  وقوع  دارد.  احتياج  بارندگى  ميلى متر   200 ماهانه 
معموًال در مرحله گياهچه اى مشكل آفرين است. در شرايط غيرقابل پيش بينى 
بودن شروع فصل موسمى، ممكن است، در اثر بارندگى اوليه بذرها جوانه زده و 
گياهچه رشد كند ولى بعداً در اثر وقوع باران به مدت چند روز گياهچه ها از بين 
بروند. از طرف ديگر زيادى آب نيز در بسيارى از نظام هاى آبى برنج مشكل ساز 
است و ممكن است در اثر بارندگى سنگين، آب در يك محل جمع شود و در 
نتيجه برنج به زير آب برود مثًال آب حاصل از ذوب برف هاى كوه هاى هيماليا 
و بارندگى دشت ها، در نظام هاى برنج آبى بنگالدش و شرق هند جمع مى شود، 
در نتيجه به مدت بيش از 3 تا 4 ماه سطح مزرعه بيش از 30 سانتيمتر باقى 
گياه دچار  آخر رشد،  در مراحل  به خصوص  اين عامل سبب مي شود  مى ماند. 
خوابيدگى  شود. غرقاب شدن در نزديكى زمان برداشت مى تواند به جوانه زدن 
به  نسبت  كه  واريته هاى  منتهى شود. عمومًا  آن  پوسيدگى  و  روى خوشه  بذر 
شرايط غرقابى متحمل هستند، داراى ساقه هاى بلند بوده و مقدار سيلسيم آن ها 

زياد است. 

 زيادى آب نيز در بسيارى از 
نظام هاى آبى برنج 

مشكل ساز بوده و ممكن است 
در اثر بارندگى سنگين، 

آب در يك محل جمع شود 
آب  زير  به  برنج  نتيجه  در  و 

برود

جناب آقاي علي اكبر عليان نژادي
(Foodna)مدير مسوول محترم شبكه خبري صنايع غذايي ايران

مصيبت وارده را به جنابعالي و خانواده محترم تسليت عرض 
نموده، سالمت و سعادت بازماندگان را از خداوند خواستاريم.

ماهنامه سنبله

همكار محترم؛ جناب آقاي هادي فالح
بدينوسيله مصيبت وارده را خدمت جنابعالي و خانواده 

محترمتان تسليت عرض نموده، بقاي عمر بازماندگان را از 
خداوند آرزومنديم.

ماهنامه سنبله

تـسـلـيـت تـسـلـيـت
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11 الي 17 دي ماه بر اساس خواست وزير محترم بازرگاني به عنوان " هفته 
كيفيت نان" نامگذاري شده، اتفاق مباركي كه در جهت اجراي هر چه بهتر قانون 
هدفمند كردن يارانه ها در بخش " گندم، آرد و نان" در حال وقوع بوده و قرار 
است در پنجمين روز از اين هفته نيز همايشي با عنوان " همايش ملي كيفيت 

نان" برگزار شود.
بدون شك، نتيجه اقدامات و برنامه ريزي هايي كه در طول اين هفته براي 
ارتقاي سطح كيفي نان هاي توليدي در كشور، توسط وزارت بازرگاني و همچنين 
شركت مادر تخصصي بازرگاني دولتي ايران به عنوان متولي امر " گندم، آرد و 
نان" در كشور انجام مي شود، مهمترين خواست مردم از صنعت نان كشور كه 

همان ارتقاي كيفيت نان هاي توليدي است را محقق خواهد كرد.
در اين راستا هر يك از روزهاي اين هفته به يك عنوان خاص مزين شده 
كه اين اسامي عبارتند از: شنبه 11 دي- كيفيت نان، كيفيت گندم؛ يكشنبه 12 
آرد؛ دوشنبه 13 دي- كيفيت  نان، حمل و ذخيره سازي گندم و  دي- كيفيت 
نان، تكنولوژي توليد آرد و كارخانجات آردسازي؛ سه شنبه 14 دي- كيفيت نان، 
بهسازي و بهداشت نانوايي ها؛ چهارشنبه 15 دي- كيفيت نان، مشتري مداري؛ 
پنجشنبه 16 دي- كيفيت نان، آموزش و مهارت نانوايان؛ جمعه 17 دي- كيفيت 

نان، مصرف كنندگان.
هدف اصلي از نامگذاري اين هفته به عنوان " هفته كيفيت نان" كه از آن با 
نام تحولي ديگر همزمان با هدفمندي " گندم، آرد و نان" ياد مي شود، آشنايي 
توليدكنندگان و مصرف كنندگان با راهكارهاي بهبود كيفيت اين غذاي مقدس 
است، هر چند كه كيفيت، يك فرايند مستمر و طوالني مدت مي باشد اما موضوع 
روش هاي بهبود فوري نيز كامًال امكان پذير خواهد بود، زيرا با روش هاي بهبود 
نان  توليد  زمينه  در  موردنظر  كيفيت  به  مي توانيم  كه  است  مستمر  و  كوچك 

دست يابيم.
اما در طول اين هفته در جهت حصول به اهداف موردنظر در زمينه ارتقاي 
كيفيت توليد نان در كشور تاكنون اقداماتي به اين شرح به انجام رسيده است: 
فضاسازي رسانه اي، برگزاري جلسات مشترك با مديران كارخانجات آردسازي 
و بررسي راه هاي ارتقاي كيفيت آردهاي توليدي كشور در روز اول هفته، برپايي 

جلسات مشترك با ائمه جمعه و جماعات به منظور فرهنگ سازي و اطالع رساني 
اتحاديه  اعضاي  با  هماهنگي  جلسه  برگزاري  و  دوم  روز  در  اين خصوص  در 
راستاي  در  كشور  نيمه حجيم  و  سنتي، صنعتي، حجيم  نان هاي  انجمن هاي  و 
بررسي و ارايه راهكارهاي بهبود و افزايش كيفيت پخت نان در روز سوم، كه 

تمامي اين نشست ها، امضاي تفاهم نامه هاي همكاري را به دنبال داشته است.
بي ترديد هدفمندسازي يارانه هاي " گندم، آرد و نان" فرمول جادويي رقابت 
را در پي دارد، زيرا ايجاد قدرت انتخاب براي مصرف كننده موجب ارتقاي كيفيت 
اقتصادي  نان، اهميت  يارانه  از داليل هدفمندسازي  نان مي شود و قطعًا يكي 
اين محصول است، چون تاكنون به دليل ساختارهاي معيوب موجود، با وجود 
نتيجه كار مطلوب  اين بخش،  به  يارانه  پرداخت ساالنه 4 هزار ميليارد تومان 
نبود و يك چهارم از اين مبلغ به صورت ضايعات از دسترس خارج مي شد و يا 

به عبارت بهتر به هدر مي رفت.
از سوي ديگر، با توجه به اين كه صنعت توليد نان در كشور از جايگاه ويژه و 
منحصر به فردي برخوردار است، ما نيز در مجموعه شركت بازرگاني دولتي ايران 
تمام تالش خود را بر اين مساله استوار ساخته ايم كه بتوانيم اهميت جايگاه توليد 
نان در كشور را به مصرف كنندگانش بشناسانيم، تا ضمن احترام به اين بركت 
الهي، مردم را با زنجيره ي گسترده" گندم، آرد و نان" آشنا كرده و بدين  ترتيب 

يك گام به اصالح الگوي مصرف نان نزديك تر شويم.
گستردگي  دليل  به  كشور  نان"  و  آرد  توليد"گندم،  عرصه  كه  است  بديهي 
تامين  در  كه  نقشي  و  شاغلين  تعداد  مالي،  گردش  پوشش،  تحت  حوزه هاي 
نيازهاي غذايي افراد جامعه دارد، جايگاه نخست را در ميان صنايع توليدي كشور 
به خود اختصاص داده؛ به گونه اي كه بر اساس آمارها گردش مالي ساالنه اين 
زنجيره بيش از 14 هزار ميليارد تومان بوده كه اگر ارقامي مثل يازده ميليون تن 
توليد گندم، 8/5 ميليون تن توليد آرد و يازده ميليون تن توليد ساالنه نان را با 
توليدات ساير صنايع مقايسه كنيم، بزرگي اين ارقام و جايگاه ويژه و منحصر به 

فرد صنعت توليد نان در كشور كامًال برايمان مشخص مي شود.
اين موضوع كه در  با پذيرش  ايران  بازرگاني دولتي  شركت مادر تخصصي 
چرخه توليد نان اشكاالتي حاكم است از مدت ها قبل با تدوين برنامه ريزي هاي 

ارتقاي كيفيت نان

عطر نان
 به سفره هاي ايراني 

باز مي گردد
" هفته كيفيت نان" سرآغاز تحول 

در صنعت نان كشور
دكتر حميد عليخاني

معاون وزير و مدير عامل شركت مادر تخصصي بازرگاني دولتي ايران   
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ترتيب  بدين  تا  افتاد،  آسيب ها  و  اشكاالت  اين  برطرف كردن  فكر  به  مناسب 
رفع  براي  نهايت  در  شود.  اصالح  نان  توليد  در  ناكارآمد  و  سنتي  ساختارهاي 
مشكالت موجود در عرصه توليد نان نيز استفاده از مثلث بهبود يعني به كارگيري 
روش هاي نوين، استفاده از نيروي انساني ماهر و همچنين به كارگيري ابزارهاي 
عنوان  با  فراتر  دايره ي  يك  در  خود  مثلث،  اين  البته  كه  شد؛  پيشنهاد  جديد، 
فرهنگ قرار مي گيرد كه ارتقاي اين فرهنگ در زمينه ي مصرف بهينه مي تواند 

بسيار به ما كمك كند.
به همين منظور و در راستاي تحقق اين مثلث بهبود، ما امروز از توان علمي 
بيش از هزار محقق و متخصص در زمينه"گندم، آرد و نان" در مركز پژوهش هاي 
غالت بهره برديم، تا دانايي محوري را در مجموعه شركت ارتقا داده و بتوانيم 
اين دانايي را در زنجيره ي مذكور به كار گيريم و در نتيجه توانسته ايم پروژه هاي 
تحقيقاتي و پژوهشي مهمي را كليد بزنيم كه قرار است 55 پروژه تحقيقاتي و 
200 رساله دانشجويي دوره هاي كارشناسي ارشد و دكترا را مورد حمايت قرار 
دهيم، تا بتوانند با تحقيق در زمينه موضوعات مربوط به " گندم، آرد و نان" به 
ما كمك كنند، زيرا همين دانايي محوري ضمن رهنمون كردن ما به استفاده از 
روش هاي نوين، مي تواند در معرفي ابزارها و فن آوري هاي جديد نقش موثري 

داشته باشد.
از ديگر سو، براي ارتقاي سطح مهارتي نانوايان عزيز و زحمتكش نيز اقدام به 
بستن يك قرارداد ميان دو وزارتخانه بازرگاني و كار و امور اجتماعي كرديم تا بر 
اساس آن ظرف مدت پنج سال سطح مهارت 200 هزار نانوا در سراسر كشور، 
به صورت فني و حرفه اي ارتقا يابد و همچنين به انجام توافق با وزارت بهداشت 
و درمان پرداختيم تا در زمينه ارتقاي سطح سالمت و بهداشت فردي و محيطي 

نانوايي ها كار موثري را به انجام برسانيم.
در اين ميان، ذكر يك نكته ي ديگر ضروري به نظر مي رسد و آن اين كه 
اين  ايجاد كنيم كه  تغييراتي  بايد در فرهنگ مان  نان  باال بردن شأن  براي  ما 
دبستان،  از  اعم  آموزشي  مختلف  دوره هاي  درسي  كتاب هاي  از  بايد  تغييرات 
"گندم،  از  موضوعاتي  كه  صورت  اين  به  شود؛  شروع  دبيرستان  و  راهنمايي 
اهميت  تا  بگنجانيم  درسي شان  كتاب هاي  در  فرزندانمان  براي  را  نان"  و  آرد 
اين موضوعات از همان دوران كودكي براي آن ها آشكار شود. اما متاسفانه در 
حال حاضر حتي در سطوح مختلف دوره هاي دانشگاهي نيز ما رشته خاصي را 
در رابطه با موضوع " گندم، آرد و نان" نداريم، در حالي كه در ساير كشورها، 
رشته هاي متعدد و متنوع براي اين تخصص وجود دارد و ما پيگير اين قضيه 
كار  عالي،  آموزش  و  پرورش  و  آموزش  وزارتخانه هاي  با همكاري  هستيم كه 

موثري را در اين زمينه به انجام برسانيم.
چون در هر صورت اين حقيقتي پذيرفته شده است كه نان به عنوان مهمترين 
و  غذايي  هرم  در  را  سهم  بزرگترين  همواره  كشور،  در  مردم  مصرفي  غذاي 
زيور  كه  گونه اي  به  دارد،  و  داشته  ما  خانواده هاي  سفره   در  را  نقش  بيشترين 
هميشگي سفره هاي ايرانيان با هر قوم و نژاد بوده و از اين پس نيز خواهد بود؛ 
پس از آنجايي كه اين غذاي مقدس، قوت غالب مردم به شمار مي رود و بيش 
از 80 درصد كالري، 60 درصد انرژي، 50 درصد ويتامين و 40 درصد پروتئين 

مورد نياز بدن تمامي افراد جامعه با مصرف نان تامين مي شود، بنابراين از اهميت 
زيادي در ميان آن ها برخوردار است.

درباره ارزش غذايي نان همين بس كه هر صد گرم نان 274 كالري دارد 
كه اين ميزان برابري مي كند با دو برابر گوشت، سه برابر سيب زميني و چهار 
برابر شير؛ و نكته مورد توجه ديگر، نقش موثر اين ماده الهي در تامين انرژي و 
سالمتي افراد جامعه است كه پس از آب آشاميدني سالم، نان مهمترين نقش را 

در بهبود سالمتي و تامين انرژي مردم بر عهده دارد.
خالصه اين كه تمام تالش ما در شركت مادر تخصصي بازرگاني دولتي ايران 
بر اين معطوف شده كه عطر نان را به سفره هاي ايراني برگردانيم چون بالطبع 
ناني كه در فضاي عطرآگين توليد مي شود و در سفره ي ما مي نشيند، مورد اقبال 
و توجه همه مصرف كنندگان ايراني هم قرار خواهد گرفت؛ البته يادآوري اين 
نكته خوب است كه در دنيا هم موضوع نان مورد اقبال مردم تمامي جهان بوده، 
به گونه اي كه از ميان سه رايحه برتر و مطبوع براي مردم دنيا، دومين رايحه را 

عطر نان به خود اختصاص داده است.
بايد گفت كه در راستاي عمل به رهنمودهاي مقام معظم  اين ها  بر  عالوه 
رهبري كه اسراف در نان را به عنوان يك عيب ملي قلمداد كرده اند و خواستار 
تغيير اين شرايط شدند و همچنين به دليل وجود مسايل و مشكالت ساختاري در 
فرايند توليد نان، از چندي پيش اراده ها بر تغيير اين شرايط استوار شد و نخستين 
گام براي تغيير اين شرايط، تعيين يك روز ملي براي نان توسط شركت بازرگاني 
دولتي ايران بود كه به همين مناسبت هم مراسمي با عنوان " نخستين جشن 
روز ملي  نان" در روز 24 آبان سال جاري برگزار و طي آن از دست اندركاران اين 
عرصه تجليل به عمل آمد تا ضمن ارزشگذاري بيش از پيش به صنعت عظيم 
نان در كشور، زمينه دلگرمي بيشتر فعاالن اين عرصه نيز فراهم شده و از اين 
رهگذر هدف و خواست اصلي آنان كه همان فرهنگ سازي براي مصرف  درست 

و بهينه نان در كشور است، تامين شود.
خوشبختانه برگزاري چنين مراسمي نتيجه بخش بود و باعث معطوف شدن 
ترسيم  گونه اي كه همگان خواستار  به  نان كشور شد،  بازار  به سمت  توجه ها 
با  ترتيب  بدين  و  اين صنعت مهم و محوري شدند  بهتر، پيش روي  آينده اي 
قانون  اجراي  همچنين  و  نان"  و  آرد  گندم،   " حمايتي  بسته  اجراي  و  تدوين 
هدفمندي يارانه ها در اين بخش، گام هاي بعدي در راستاي تحقق هدف مذكور 

برداشته شد.
در حال حاضر نيز دولت قصد دارد تا با نامگذاري هفته جاري به عنوان "هفته 
با همكاري  و همچنين  نان"  كيفيت  ملي  همايش   " برگزاري  و  نان"  كيفيت 
بخش هاي خصوصي فعال در اين عرصه، گام نهايي را در تحقق اين رسالت 
ملي بردارد؛ كه اميدواريم با دعاي خير مردم شريف كشور و همچنين همراهي 
و همدلي تمامي دست اندركاران اين حوزه چه در بخش دولتي و چه در بخش 
خصوصي، در انجام اين رسالت بزرگ موفق شويم، زيرا مطمئنًا ثمره تمامي اين 
تالش ها در نهايت به نفع مردم شريف و سرافرازي كشور عزيزمان، جمهوري 

اسالمي ايران تمام خواهد شد.

براي رفع مشكالت موجود 
در عرصه توليد نان 

 استفاده از مثلث بهبود 
يعني به كارگيري روش هاي نوين، 
استفاده از نيروي انساني ماهر 

و همچنين به كارگيري ابزارهاي جديد،
 پيشنهاد شد

هدف اصلي از نامگذاري اين هفته به عنوان " هفته كيفيت نان" 
كه از آن با نام تحولي ديگر 

همزمان با هدفمندي " گندم، آرد و نان" ياد مي شود، 
آشنايي توليدكنندگان و مصرف كنندگان 
با راهكارهاي بهبود كيفيت 

اين غذاي مقدس است
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شرح: 
يك بوته ضعيف به ارتفاع 30-10 سانتيمتر و بندرت خوابيده است. شاخه هاى 
ــرد آويشن شيرازى گياهى است  ــد (در آب و هواى س آن كوتاه و چوبى مى باش
ــد و متقابل، باريك  ــى). طول برگ ها به 10-4 ميليمتر مى رس ــاله و علف يك س
ــيه برگ ها تا حدودى برگشته است. سطح بااليى كمى  ــتند. حاش يا بيضوى هس
ــت. طول گل ها  ــن داراى كرك هايى قابل لمس اس ــطح زيري كركدار بوده و س
ــور برگ هاى فوقانى به  ــگ صورتى يا بنفش بوده و در مح ــر به رن 7-3 ميليمت
ــن خرداد تا مرداد  ــكل فراهم قرار گرفته اند. زمان گل دادن بي ش
ــاه داراى طعم و بوى معطر و  ــت. تمام بخش هاى گي ماه اس

مطبوعى است.
قسمت مورد استفاده: 

جوانه هاى گلدار.
زيستگاه و گردآورى: 

ــورهاى منطقه مديترانه است و گاهى هم  بومى كش
ــى يافت مى شود. عمومًا به شكل سبزى  به حالت وحش
ــپزى و نيز يك گياه دارويى كشت مى گردد. معموًال  آش
ــانتيمترى كاشته مى شود.  از طريق دانه در فواصل 25 س
كشت تجارتى فقط در نواحى گرمسير رضايت بخش است. 
ــاه را پيش از گل دادن  ــد گي اگر برگ ها فقط الزم باش
ــورت گياه گلدار را  ــع آورى مى كنند در غير اين ص جم
گردآورى مى كنند. خشك كردن در سايه و در حرارت 
ــانتيگراد انجام مى گيرد. بازده آن  كمتر از 35 درجه س
ــال دوم به  30-15 كيلوگرم در هر صد متر مربع از س

بعد است.
ايران: 

اين گياه به حالت وحشى در ايران ديده نمى شود.
تركيبات و اثر: 

ــيرازى به طور  ــن ش ــد. آويش ــانس فرار حاوى تيمول و كمى تانن مى باش اس
ــتهاآور بوده و  ــور روده اى را تغيير مى دهد. اش ــت. فل قابل مالحظه اى گندزدا اس
ــكن سرفه هاى اسپاسموتيكى است. اثر ضدسرفه، ضداسپاسم و  ضدالتهاب و مس
ــاب مى آيند. مصرف آويشن و يا عصاره  ــن به حس خلط آور از مهمترين آثار آويش
آن در درمان برونشيت، سياه سرفه و التهاب مجارى تنفسى تاثير به سزايى دارد. 

اثر ضدميكروبى و ضدقارچى آويشن به اثبات رسيده است.
مصرف: 

به شكل دم كرده (2-1 قاشق غذاخورى از برگ را در يك ليتر آب بجوشانيد 
ــرفه ها  ــرفه و انواع ديگر س ــياه س و بگذاريد بماند) از راه خوراكى براى درمان س
ــيرازى نيز همين اثر را دارد). براى اسهال و  ــن ش ــربت آويش به كار مى رود (ش

ناراحتى هاى گوارشى نيز به كار مى رود.
اثر ضد كرمى آن مورد ترديد است. از راه خارجى براى التيام زخم ها تاثير عالى 
ــده  ــوارد منع مصرف، احتياط و يا عوارض جانبى نيز تاكنون گزارش نش دارد. م

است. عصاره آويشن در ايران به شكل شربت موجود مى باشد.

شرح: 
ــت پايا با ريشه مخروطى و غده اى كه هر ساله در كنار غده اصلى  گياهى اس
ــتان دو نوع غده (غده اصلى و غده  ــد مى كند و لذا در تابس آن دوباره غده اى رش
ــانتيمتر مى رسد  ــاقه آن تا 150 س ــوند. ارتفاع س جديد) همراه با هم ديده مى ش
ــرفته و  ــت. بريدگى تا قاعده برگ پيش ــى با بريدگى عميق اس و داراى برگ هاي
ــازد. اندازه و شكل لب ها از خطى تا بيضوى متغير است. گل هاى  7-5 لب مى س
ــكل كاله خود  ــبرگ هاى گلبرگ مانند آن به ش آن به رنگ آبى تيره بوده و كاس

ــوه قرار دارد.  ــه صورت گل آذينى انب ــاخه ب ــت و در انتهاى ش ر مانند اس د
ماه هاى خرداد تا شهريور گل مى دهد. گل آبى آن نشان ايالتى 

كلرادو امريكا است.
قسمت مورد استفاده: 

از ريشه هاى غده اى خشك شده و تمام قسمت هاى 
گياه تازه يا خشك شده استفاده مى شود.

زيستگاه و گردآورى: 
در مراتع كامًال مرطوب و مناطق كوهستانى اروپا 
 Aconitum napellusl يافت مى شود. گونه
ــب  ــه اى از واحدهاى كمى متفاوت برحس مجموع
زيستگاه شان است كه مى توان آن ها را به صورت 
ــى نمود. در بريتانيا ظاهراً  گونه هاى جداگانه بررس
ــتان و  ــى در جنوب و غرب انگلس به صورت وحش

ــت  ويلز مى رويد. اين گياه به صورت زراعى نيز كش
مى شود. غده هاى آن را در پاييز مى كارند. گياه را بايد 

ــع آورى كرده و در  ــى كه گل دارد جم در هنگام
سايه يا آفتاب خشكاند.

تركيبات و اثر: 
ــتان  ــمى ترين گياهان انگلس يكى از س
است. داراى آلكالوئيدهاى نظير آكونيتين 
است كه با مقادير دارويى بر روى سيستم 
ــر مى گذارد. در بعضى  اعصاب مركزى اث
نورالژى ها و سياتيك ها اثر تسكينى دارد. 
همچنين يك تب بر بوده و در ناراحتى هاى 

ــرماخوردگى  ــى ناشى از س ــتگاه تنفس دس
(چايمان و برونشيت) موثر است.

مصرف: 
ــط بايد تحت  ــميت فق تاج الملوك بخاطر س

ــاى  ــى فرآورده ه ــود ول ــرف ش ــك مص ــر پزش نظ
هوميوپاتيك آن را مى توان براى درمان سياتيك، نورالژى 

و چايمان مصرف كرد.

داروهاي طبيعي

آرش ساعدي

گياهـان دارويـي

آويشن شيرازى 
Thyme  ( Thymus vulgaris  L. Labiatae )

تاج الملوك ( اقونيطون،گرگ ُكش) 
Aconite  (Aconitum napellus L. Ranunculaceae)

گياهان دارويي از دير زمان، به عنوان داروهاي طبيعي در جهان 
و  آب  تنوع  و  تاريخي  به داليل قدمت  ايران  و  داشته اند  مصرف 
ويژه اي در  جايگاه  از  گياهي خودرو،  گوناگوني  نتيجه  در  و  هوايي 
اين زمينه برخوردار بوده است. در شماره هاي گذشته، در صفحه ي 

ويژه ي گياهان دارويي چند گياه دارويي معرفي گرديد 
و اين شماره به معرفي آويشن شيرازي و تاج الملوك 

مي پردازد.

بخش ششم
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مقدمه
زعفران يكي از مهمترين محصوالت كشاورزي توليد 
شده در ايران است.  اين گياه از نظر اهميت اقتصادي 
جزء  و  بوده  برخوردار  ويژه اي  جايگاه  از  نيز   جهان  در 
محصوالت صادراتي كشورمان به شمار مي رود. به طوري 
كه همه ساله ارز قابل توجهي وارد مملكت مي نمايد. در 
اين ميان به منظور صادرات بيشتر، مى بايستي به كميت 
مناسب  بسته بندي  همچنين  و  زعفران  توليد  كيفيت  و 
آن، توجه ويژه شود تا بتوان نظر بازارهاي بين المللي را 
با كمك  اخير  دهه  در چند  رايج  نمود. كشاورزي  جلب 
روز  جمعيت  غذاي  تامين   زمينه  در  نوين  فناوري هاي 
افزون جهان، پيشرفت هاي زيادي داشته كه سهم ما در 
اين زمينه بسيار اندك است. در اين راستا با  جايگزين 
كردن روش هاي جديد به جاي روش هاي سنتي و پديد 
امكانات  تمامي  از  بايد  موجود،  وضع  در  تحول  آوردن 
استفاده نماييم تا به وضعيت مطلوب و ايده آل برسيم. در 
چند ساله اخير محققان كشورمان بخصوص كارشناسان 
در  علمي  پژوهش هاي  سازمان هاي  و  تحقيقاتي  مراكز 
ضمن  جنوبي  خراسان  و  رضوي  خراسان  استان هاي 
توليد  راندمان  افزايش  براي  خوبي  نتايج  به  تحقيق، 
زعفران در واحد سطح رسيده اند. در اين مقاله از تكرار 
و  داشت  و  كاشت  روش هاي  و  زعفران  گياه  معرفي 
برداشت آن صرف   نظر نموده و فقط به اصالح روش هاي 
تحقيقاتي   يافته هاي  نتايج  به  دستيابي  و  متداول  سنتي 

اين عزيزان اكتفا مي نماييم.
مشخصات پياز زعفران مناسب براي كاشت

تمامي  از  تقريبا  كشاورزان  سنتي،  روش هاي  در 
در  خود  گذشته  سال  محصول  از  آمده  بدست  پيازهاي 
كاشت سال جديد استفاده مي نمودند كه اين روش غلط 

بوده و باعث طوالني شدن زمان اشغال زمين و كم شدن 
دوره بهره برداري مي گردد. مي بايست پيازهاي انتخابي، 
درشت ( باالى 8 گرم)، سالم، توپر، جوان و بدون زخم و 
خراشيدگي و عاري از هرگونه قارچ، پوسيدگي و بيماري 
باشند. همچنين  از كاشت پيازهاي نامناسب جلوگيري 
شود زيرا كه در اثر كاشت اين پيازها خاك زراعي منطقه 
آلوده شده و  بيماري به بقيه پيازها، منتقل مي گردد. در 
ضمن بهتر است، پيازها قبل از كاشت با يكي از سموم 

قارچ كش و كنه كش ضد عفوني شوند.
زمان و روش كاشت مناسب

در روش سنتي، پياز زعفران را از اواخر بهار تا اوايل 
در  كشاورزان  روش  اين  در  مي نمايند،  كشت  پاييز،  
مردادماه مبادرت به كاشت مي نمايند كه بهتر  است  زمان 
كاشت به خردادماه تغيير يابد. براي تهيه زمين زعفران 
نيز پاييز سال قبل از كشت، زمين يك شخم عميق زده 
شود و در بهار(سال بعد) پس از پايان باران  هاي بهاري  
و آماده شدن زمين، شخم متوسط، سله شكني و مبارزه با 
علف هاي هرز انجام گيرد. قبل از كاشت پياز زعفران نيز  
از كود حيواني پوسيده به  ميزان 40 تن در شروع كشت 
و 20-15 تن در سال هاي مياني  براي يك هكتار زمين 

استفاده شود.
در روش سنتي زمين را به صورت كرتي براي كاشت 
به  روش  اين  بايستي   كه  مي نمايند  استفاده  زعفران 
زعفران  نمايد.  تغيير  تسبيحي  كشت  روش  به  تدريج 
باال  را  تابستان  گرماي  در  پياز  (تحمل  عميق  بايد   را 
مي برد) و روي خط مستقيم كاشته و فواصل رديف ها 
 7-10 رديف  روي  پيازها  فاصله  و  سانتي متر   25  -30
سانتي متر باشد.  پس از پايان كاشت نيز اقدام به آبياري 

مزرعه نمايند.
   آبياري مناسب

شرايط  به  بسته  خود  رشد  دوره  در  زعفران  اصوال   
كمتري  آبياري  ديگر  گياهان  به  نسبت  منطقه  
كه  كنيم  توجه  نكته  اين  به  بايد  اما  دارد  نياز 
افتادن  جلو  موجب  موعد،  از  زودتر  آبياري 
رشد رويشي شده و به گياه زعفران شوك 
وارد مي نمايد و برعكس، آبياري خيلي دير 
گل ها  شدن  مواجه  موجب  است  ممكن 
توجه  با  لذا  گردد.  زمستانه  يخبندان  با 
اواخر  از  آبياري  اولين  منطقه  شرايط  به 

شهريور تا اواسط آبان  ماه زماني كه درجه حرارت تا 5-4 
در  مثال؛  براي  مي شود.  انجام  برسد،  سانتي گراد  درجه 
غرب كشور (كرمانشاه) اواخر شهريورماه، در شرق كشور 
(مشهد) اواخر مهر و (قاينات) نيمه آبان ماه، اولين آبياري 
جوانه زني  آماده  آب،  پياز ضمن جذب  مي گيرد.  صورت 
تمام  مي بايست  و  است  مهم  بسيار  اول  آب  مي شود. 
شود.  داده  آب  يكنواخت  و  كافي  طور  به  زمين،  نقاط 
دادن  اجازه  به  توجه  با  است  بهتر  اول،  آبياري  از  بعد 
شرايط زمين، نسبت به سله شكني و ماله كشي اقدامات 
الزم انجام شود تا جوانه ها ( چمچه ) به راحتي از خاك 
بيرون بيايند. آبياري دوم بعد از برداشت گل هاي زعفران 
انجام مي شود كه حدودا پنج هفته بعد مي باشد. آبياري 
شيميايي   كود  پخش  و  زمين  دادن  شيار  از  بعد  سوم، 
(كشاورزاني كه زعفران ارگانيك توليد مي نمايند از دادن 
اين نوع كود اجتناب نمايند) صورت مي گيرد  و اصوال 
( با  بار  يك  روز  پانزده  هر  فاصله  به  بعدي  آبياري هاي 
يخبندان  شروع  زمان  منطقه)  تا  آبياري  دوره  به  توجه 
يخ  دوره  پايان  تا  بعد  به  زمان  اين  از  مي گردد.  انجام 
به  بهار  شروع  زمان  از  و  شده  قطع  آبياري  زمين  زدن 
تغيير مي يابد.  تا 15   روز يكبار  آبياري 10  بعد فاصله 
از اواسط ارديبهشت ماه آبياري زعفران قطع شده پيازها 

آماده مي شود تا به خواب بروند.
 يادآورى مى شود؛ در روش طرح آرماني بهترين و با 

صرفه ترين روش آبيارى تحت فشار  مى باشد.
نكته: طبق يك تحقيق اگر در نيمه دوم مرداد يك 
آبيارى صورت پذيرد در مزارع جديداالحداث زعفران 17 
درصد و در مزارع چند ساله 40 درصد افزايش محصول 
خواهيم داشت كه بهتر است آزمايشات بيشترى در اين 
شدت  عمل  اين  با  شايد  كه  چرا  گيرد  انجام  خصوص 

طغيان كنه ها را در برداشته باشد.
وجين مناسب

 يكي از مهمترين علميات داشت زعفران وجين آن 
مي باشد. براي اين منظور مي بايست حداقل چهار وجين 
از  بعد  و  گل ها  برداشت  از  بعد  اول،  وجين  شود.  انجام 
يك  فاصله  به  دوم،  وجين  مي شود.  انجام  دوم  آبياري 
ماه بعد از وجين اول قبل از آبياري سوم و وجين سوم 
بعد از خشك شدن برگ هاي زرد شده زعفران در بهار. 
آخرين وجين نيز هنگام استراحت و خواب گياه صورت 

مي پذيرد.

نگاهي گذرا 
به طرح آرماني زعفران

طرح هاي افزايش توليد

مسعود شهاب پورسرخابى
كارشناسكارشناس  مهندسي كشاورزى- سازمان تحقيقات ،آموزش و ترويج كشاورزى 

بخش نخست

4ه درجه حرارت تا 5-4 ههك ك ماه زماني  وويور تا اواسط آبان شهر
در  مثال؛  براي  ميشود.  انجام  برسد،  گراد 
ششكشور  كورماه، در شرق  ووي شهر
ااياري  آب يين ل ا

رزى 
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مقدمه 
آب يكي از ضروري ترين عناصر حيات بر روي 
از سطح  از 70 درصد  بيش  اگر چه  و  است  زمين 
كره ي زمين با آب پوشيده شده است اما كمتر از 3 
درصد از آن آب شيرين مي باشد. از اين مقدار 79 
آن  درصد   20 دارد،  تعلق  يخي  قله هاي  به  درصد 
آب هاي زيرزميني است كه به راحتي قابل دسترسي 
و  درياچه ها  شامل  آن  درصد   1 فقط  و  نمي باشد 
رودخانه ها و چاه ها مي باشد كه به راحتي به دست 
مي آيد. در مجموع در هر زمان تنها يك ده هزارم 
دسترس  در  سادگي  به  زمين  كره  آب هاي  كل  از 

انسان قرار دارد.
از  يكي  پاك  و  سالم  آب  بودن  دسترس  در 
تدريج  به  و  مهمترين مسايل پيش روي بشر است 
آالينده  مواد  بيشتر مي شود،  آب  مقدار مصرف  كه 
آبي  منابع  كردن  آلوده  باعث  مختلف  به طرق  نيز 
خواهد  بحراني تر  آينده  در  مساله  اين  و  مي گردند 
منظور  به  متحد  ملل  سازمان  عمومي  مجمع  شد. 
امور  بهتر  اداره  جهت  ترغيب،  و  آگاهي  افزايش 
منبع حياتي،  اين  از  بهتر  به آب و حراست  مربوط 
اعالم  شيرين  آب  بين المللي  سال  را   2003 سال 
نمود. پذيرش حق برخورداري از آب، به عنوان يك 
بر  در  گام  مهمترين  است  ممكن  بشر  براي  حق 
طرف كردن دشواري تأمين اين بنيادي ترين عنصر 

زندگي مردم باشد.

اهميت كاربرد فناوري نانو در صنعت آب
فناوري نانو طي مدت كوتاهي كه از ظهور آن 
گوناگون  صنايع  در  مختلفي  كاربردهاي  مي گذرد، 
يكي  عنوان  به  آب،  نتيجه صنعت  در  است.  يافته 
و  نيست  مستثني  مساله  اين  از  حيات  پايه هاي  از 
سدها،  ساخت  شامل  آن،  مختلف  بخش هاي  در 
حفاظت خطوط لوله انتقال آب، تصفيه آب و پساب، 

شيرين سازي آب و غيره، فناوري نانو كاربرد يافته 
است.

داليل  به  مردم  از  بسياري  جهان  در  امروزه 
ضعيف  زيرساخت هاي  و  جنگ  طبيعي،  بالهاي 
خالص سازي آب، به آب بهداشتي دسترسي ندارند. 
حدود يك ميليارد نفر به منابع آبي دسترسي ندارند. 
روزانه 5000 كودك به علت مبتال شدن به امراض 

ناشي از مصرف آب غيربهداشتي مي ميرند. 
كمك  با  كه  است  اين  محققين  تالش  تمام 
روش ها و فناوري هاي جديد، بتوانند اين مشكالت 
را كاهش دهند. يكي از اين فناوري ها، فناوري نانو 

است.
در  مي توان  را  متعددي  كاربردهاي  مجموع  در 
اهم  كه  بود  متصور  نانو  فناوري  از  استفاده  زمينه 

آن ها در ذيل آمده است:
تصفيه  در  ساختار  نانو  ذرات  از  استفاده   -1

آالينده ها.
2- رنگ زدايي از آب آشاميدني.

3- نمك زدايي از آب.
4- نانو پوشش ها.

5- نانو لوله هاي جاذب گازهاي سمي.
6- نانو پليمرهاي متخلخل.

7- استفاده از نانو ذرات در تصفيه پساب ها.
8- نانو فيلترها.

از  استفاده  با  9- حذف آرسنيك موجود در آب 
فناوري نانو.

در  فناوري  اين  كاربرد هاي  به  نگاهي  ادامه  در 
صنعت آب خواهيم داشت.

درعرصه  نانو  فناوري  كابردهاي  برخي 
صنعت آب

فناوري نانو با روش هاي زير مي تواند در تهيه آب 
تميز كمك كند؛

منظور  به  نانومتري  فيلتراسيون  غشاهاي   .1
افزايش بازيابي آب

جهت  زيست  محيط  با  سازگار  روش هاي   .2
معدني  اجزاي  وسيله  به  زيرزميني  آب هاي  تصفيه 

و آلي
فرايندهاي  كارايي  بهبود  براي  مواد  نانو   .3

فتوكاتاليستي و شيميايي
4. نانو حسگرهاي زيستي جهت تشخيص سريع 

آلودگي آب
در ادامه برخي موارد فوق توضيح داده مي شود.

نانوفيلتراسيون 
روش نانوفيلتراسيون طي چند سال گذشته رونق 
براساس  نانوفيلتراسيون جداسازي  در  است.  گرفته 
اندازه مولكول صورت مي گيرد و فرآيندي فشاري 
است. اساسًا اين روش جهت حذف اجزاي آلي نظير 
يون هاي چند ظرفيتي  و  آلوده كننده هاي ميكروني 
فيلتراسيون  نانو  كاربردهاي  ديگر  از  مي باشد. 
مي توان به حذف مواد شيميايي كه به منظور كشتن 
موجودات مضر به آب اضافه شده اند، حذف فلزات 
و  رنگ زدايي  مصرفي،  آب هاي  تصفيه  سنگين، 

حذف آلوده كننده ها و حذف نيترات ها اشاره كرد.
آبي،  منبع  هر  از  تقريبًا  مي تواند  نانوفيلتراسيون 
آب پاك به وجود آورد و تمام باكتري هاي موجود 
در آب را حذف كند. در ضمن امكان استفاده آسان 

فناوري نانو

فناوري نـانـو و برخي كاربردهاي آن در صنعت آب
استفاده از فناوري هاي نوين به خصوص فناوري نانو در راستاي كاهش اثرات سوء آلودگي هاي زيست محيطي، به عنوان يكي از راهكارهاي 

مديريتي مطرح مي باشد. يكي از مواردي كه اين فناوري، كاربرد خود را متبلور مي نمايد، در ارتباط با منابع آب مي باشد كه در نظر گرفتن 
چالش هاي پيش رو ضرورت استفاده از آن را پررنگ تر نموده است. در اين مطلب به برخي از كاربرد هاي فناوري نانو در صنعت آب اشاره 

شده است.
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از روش هاي تصفيه را براي عموم فراهم مي كند و 
بدون عمل شيميايي تصفيه را انجام مي دهد.

نانو حسگرها 
اگر چه حسگرهاي مختلفي براي آشكار نمودن 
آلودگي ها و مواد آلوده وجود دارند ولي فناوري نانو 
با  حسگرهاي  از  جديدي  نسل هاي  ايجاد  امكان 
را فراهم مي نمايد كه مواد آالينده در  باال  توانايي 

مقادير و غلظت هاي كم را آشكار مي نمايند. 

جمع بندي
كه  بود  خواهد  كشورهايي  جزء  ايران  آينده  در 
افزايش  دليل  به  را  آبي  كم  و  باال  بحران مصرف 

و  صنعت  سطح  ارتقاي  و  شهرنشين  جمعيت 
مهندس  داشت.  خواهد  رو  پيش  كشاورزي، 
و  كيفيت  كنترل  كارشناس  باباكوهى  افراسياب 
سال هاى  خشكسالى  «در  مى گويد:  طبيعى  منابع 
گذشته حدود 200 هكتار از باغ ها، بيش از 10 هزار 
هكتار از محصول چاى و 2 هزار هكتار از باغ هاى 
موز سيستان و بلوچستان و باغ هاى كوهپايه آسيب 
زيرزمينى  آب هاى  از  بى رويه  استخراج  ديد.  جدى 
يك  كنونى  شرايط  در  زيرزمين  آبدار  سفره هاى  و 
موقعيت بحرانى دارد. در حال حاضر از 612 دشت 
بحرانى  و  ممنوعه  مناطق  كشور، 150 دشت جزو 

است.
با قبول اين وضعيت، بخش بزرگى از مزارع در 
مى شود؛  مشخص  و  مى گيرد  قرار  كوير  محدوده 
خشكسالى يك واقعيت طبيعى و اقليمى در كشور 
ما حدود يك درصد جمعيت  است. جمعيت كشور 
جهان است ولى سهم ما از كل منابع آب شيرين در 
دنيا  36 صدم درصد است. كشورهاى ديگر دنيا از 
45 درصد منابع آب مطلوب خود استفاده مى كنند. 
بيش  آب مصرف مى شود.  ما 66 درصد  در كشور 
به  وابسته  كشور،  شيرين  آب  ذخاير  درصد   50 از 
منابع آب هاى زيرزمينى است كه درحقيقت ما بايد 
خشكسالى  سال هاى  براى  را  زيرزمينى  منابع  اين 

نگهدارى مى كرديم.
ايجاد  را  بحران  اين  داليل  از  يكى  كارشناسان 
نشده  برنامه ريزى  و  بى رويه  و گسترش  شهرك ها 
شهرها مى دانند. از سويى ما در اقليم خشك و كم 
آب قرار داريم. از سويى هم كره زمين درحال گرم 
در  هوا  شدن  گرم  به  ال نينو  پديده  و  است  شدن 

كرده  جهان كمك  از  نقطه  اين 
است. 

به  نگاهي  با  بنابراين 
مشكالت تأمين آب در ايران و 

منابع جديد،  به  مبرم كشور  نياز 
در  نوين  فناوري هاي  از  مي توان 

اين راه بهره جست. اين مهم در سايه انجام 
با  مي يابد.  تحقق  اوليه  دقيق  مطالعه  و  نيازسنجي 
حال  در  ايران  اخير،  سال هاي  در  اينكه  به  توجه 
عقالني  است،  نانو  تحقيقات  زمينه  در  اوج گيري 
به نظر مي رسد كه در سمت و سودهي برنامه هاي 

فناوري  از  كشور  در  آب  كالن 
نانو به عنوان يك پشتيبان 

قوي استفاده گردد. 

منبع
مطالعات  مجموعه   -1

ايران  زيست  محيط  تطبيقي 
بخش  جهان،  كشورهاي  ديگر  با 

شوراي  مجلس  پژوهش هاي  مركز  آب، 
اسالمي.

2-http://www.google.com/nanotechnology in 
the world 

3-http://www.nsf.gov/igert
4-http://www.nano.ir
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تهديد منزل امن
 آخرين گونه هاي در حال انقراض ايراني

رويدادهاي محيط زيست و منابع طبيعي

سازمان ملل: 21 گونه حيوان در معرض انقراض

ــت كه  ــي هيركاني اس ــران توراني، يكي از 4 ناحيه كالن رويش ــي اي ناحيه رويش
ــعت و طبيعت بي نظير اين منطقه، تنوع  ــطح كشور را تشكيل مي دهد.  وس ــترين س بيش
ــده اي را برمي انگيزد و  ــين هر بينن ــتي و گياهي در اين بخش از خاك ايران، تحس زيس
ــي، علمي، پژوهشي، گردشگري و گنجينه اي  ــمندي را به لحاظ آموزش مجموعه ي ارزش
ژنتيكي پيش چشمان بازديدكنندگان و محققان قرار مي دهد. ساالنه حدود 100 گردشگر 
ــفر مي كنند و اين منطقه ميزبان گردشگران طبيعي از  داخلي و خارجي به اين منطقه س

كشورهاي سوئد، سوئيس و آلمان است.
ــمنان ضمن بيان اين مطلب كه منطقه  ــت استان س مديركل حفاظت محيط زيس
ــان و كره مسكون  ــال 1975 ميالدي به دبيرخانه برنامه انس ــده توران در س حفاظت ش
ــالمي معرفي شد، افزود:« اين  ــازمان ملل به عنوان يكي از 9 ذخيره گاه جمهوري  اس س
منطقه با وسعت يك ميليون و 450 هزار هكتار، بزرگ ترين منطقه مورد حفاظت محيط 

زيست دنيا پس از منطقه سرنگيتي در آفريقا محسوب مي شود». 
پارك توران طبيعت و جانوران 

ابراهيمي همچنين با اشاره به اين كه مجموعه حفاظت شده توران، ميزبان بسياري 
ــه داراي منابع غني تنوع  ــت، گفت: «اين منطق ــادر جانوري و گياهي اس ــاي ن از گونه ه
زيستي بوده و مهم ترين و شاخص ترين گونه منطقه، يوزپلنگ آسيايي است كه به عنوان 
ــور انتخاب شده است». وي ادامه داد: «يوزپلنگ آسيايي در راس  نماد حيات وحش كش
هرم اكولوژيك كشور قرار دارد و نقش كليدي آن در تامين غذاي گوشتخوران كوچك تر 
انكار ناپذير است». ابراهيمي همچنين افزود: «اين گونه تنها در ايران باقي مانده و ايران 
ــور مانند منطقه توران، پذيراي  ــتان هاي مركزي كش هم فقط در مناطق محدودي از اس
ــد». ابراهيمي با تاكيد بر اين كه متاسفانه اين گونه ارزشمند هم اكنون  اين حيوان مي باش
در معرض انقراض است،  افزود: «در ميان گربه سانان پس از يوزپلنگ، اين منطقه داراي 
ــي و گربه  شني است  گونه هاي باارزش ديگري نظير گورخر، پلنگ، كاراكال، گربه وحش
ــاره به آخرين وضع  ــتند». وي با اش ــفانه اين گونه ها نيز در معرض تهديد هس كه متاس
ــت مي كند، گفت: «گورخر آسيايي نيز هم اكنون  ــيايي كه در اين منطقه زيس گورخر آس
ــت استان سمنان افزود:  ــت». مديركل حفاظت محيط زيس در معرض خطر انقراض اس
ــه گورخر ايراني يك زيرگونه از گورخر  ــياي ميانه وجود دارد ك « اين گونه در ايران و آس
آسيايي است و  هر دو سال يك بار و عموما تك قلو زايمان مي كند،  از اين رو در معرض 
ــمنان و بهرام گور  ــتان س ــر قرار دارد. اين گونه نيز در ايران منحصر به توران در اس خط

است».
بر اساس بررسي هاي 

ــه با ارزش و  ــده زاغ بور نوعي گون ــورت گرفته، پرن ص
ــت. زاغ بور داراي پراكنش  منحصر به فرد از پرندگان و تنها پرنده آندميك ايران اس

ــده توران 90  ــت ديدن اين پرنده در مجموعه حفاظت ش ــي در ايران بوده و موفقي خوب
درصد است. اين پرنده را اروپايي ها به نام پرنده ميليون دالري مي شناسند چرا كه براي 

ديدنش تنها بايد به ايران سفر كرد. 
ــن و كمياب ترين گونه هاي  ــه ي ابراهيمي؛ همچنين مجموعه اي از نادرتري به گفت
ــوال،  ــق، سالس ــوران وجود دارد كه باريجه، وش ــه تحت حفاظت ت ــي در مجموع گياه
ــين، درمنه، انواع گون و گز از جمله گونه هاي گياهي را در منطقه شامل مي شود  ابرقوس

كه متاسفانه اغلب اين گونه هاي نادر نيز در معرض انقراض هستند.
محيط زيست خارتوران و آالينده ها

ــر اين موضوع كه  ــمنان ضمن تاكيد ب ــتان س ــت اس مديركل حفاظت محيط زيس
نمي توان هر نوع آالينده اي را به نام توسعه صنعت وارد محيط زيست كرد، اظهارداشت: 
ــتند  ــمنان آالينده منابع آب، خاك و هوا هس ــتان س « 336 واحد صنعتي و خانگي در اس
ــامانه كنترل مقابله با آلودگي مجهز شده اند». وي ادامه داد:« در  كه البته همه آنها به س
استان سمنان وسايل موتوري، 51 درصد آلودگي هاي هوا را ايجاد مي كنند و پس از آن، 
ــوخت ها 16 درصد، انجام فرايندهاي صنعتي 15 درصد، تخريب و تخمير مواد  احتراق س

ضايعاتي چهار درصد و امور ديگر 14 درصد آلودگي ها را موجب مي شوند».
 ابراهيمي فرهنگ سازي را يكي از راه بردهاي اساسي كاهش ميزان تخريب محيط 
زيست دانست و بر لزوم نهادينه شدن فرهنگ حفاظت از منابع طبيعي و خدادادي تاكيد 
ــتان سمنان عنوان شده  ــعه اس كرد. وي گفت:« صنعت و معدن از محورهاي اصلي توس
ــت موجودات كمياب و حتي محل  ــت اما نبايد توسعه صنعت به تخريب محيط زيس اس

زندگي انسان ها منجر شود».

به گزارش خبرگزاري فارس، سازمان ملل ضمن اعالم اين خبر،   اسامي يوزپلنگ وحشي، سه خانواده از دلفين ها 
ــزارش، 6 گونه پرنده نيز در  ــاس اين گ ــت حيوانات در حال انقراض اضافه كرد. بر اس ــس مصري را نيز به ليس و كرك
ــه، همچنين سال آينده را  ــود. به گزارش خبرگزاري فرانس معرض خطر انقراض قرار دارند كه بايد از آن ها حفاظت ش
ــود زيرا كه نسل اين حيوان  ــال گوريل ها» ناميد و بايد اقدامات مؤثري براي حفاظت از اين حيوان انجام ش بايد «س
ــه نيز در ليست حيوانات در حال انقراض ديده  ــاس اين گزارش چندين نوع كوس ــت. بر اس نيز در معرض تهديد اس
مي شوند كه يكي از گونه هاي در معرض خطر كوسه اي است كه در درياي مديترانه زندگي مي كند و جمعيت اين 
ــت. سازمان ملل همچنين درباره آلودگي صوتي درياها كه بر اثر  ــكار 96 درصد كاهش داشته اس حيوان بر اثر ش
مانورهاي نظامي و عبور كشتي ها هشدار داد و اعالم كرد: «صداهاي مختلف بر روي پستانداران دريايي همانند 

وال ها و دلفين ها تأثير به سزايي مي گذارد».
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مي خواهم برايتان قصه اي بگويم، قصه ي ببر ايراني. ببري كه روزگاري با شكوه و 
عظمت در جنگل هاي مازندران مي خراميد و صداي غرشش نفس بچه گوزن ها را به 
كه  ببري  مازني مي ربود.  بازيگوش  كودكان  از چشمان  را  و خواب  مي انداخت  شماره 
كتاب  در  بود كه ظل السلطان  زياد  قدري  به  مازندران  در جنگل هاي  آن  تعداد  زماني 
ياد  خود  براي  افتخاري  مدال  عنوان  به  ميانكاله  در  ببر   35 شكار  از  مسعودي  تاريخ 

كرده  است.
ببر، منقرض  اين  در آن زمان هيچ كس تصور نمي كرد، روزي فرا برسد كه نسل 
و جنگل هاي مازندران از صداي گام هاي پر ابهتش تهي گردد. روزها سپري مي شد و 
از ديگري زير چكمه هاي خونين شكارچيان به سوژه اي جذاب براي  ببرها يكي پس 

عكس يادگاري بدل مي شدند.
اين كابوس ادامه داشت تا اين كه باالخره در يكي از روزهاي سال 1338، اصابت 
گلوله ي آخرين شكارچي ببر، به قلب آخرين بازمانده ي اين گونه ي اصيل ايراني، پايان 

داستان را رقم زد.
بعد از آن روز چند نقاشي رنگي، عكس و پوست تنها دارايي ما شدند براي اثبات 
حضور ببر ايراني در جنگل هاي مازندران و با فاصله اي كمتر از دو دهه ببر مازندران نيز 

چون شير ايراني تبديل به اسطوره اي در داستان هاي كهن ايران زمين شد.
اما ارديبهشت ماه سال جاري، در كمال ناباوري، اخباري مبني بر امكان احياي مجدد 
ببر اصيل ايراني نقل محافل شد. انتشار اين خبر از سوي مسوولين، در سطح جامعه با 
اين سوال همراه بود كه چگونه ممكن است با گذشت ساليان دراز از انقراض كامل ببر 

ايراني، اين امر تحقق گردد؟
 داستان از آنجا شروع شد كه وزير محيط زيست روسيه در راس هياتي با مسووالن 
پلنگ  قالده   2 دريافت  خواستار  و  كرد  مالقات  ايران  زيست  محيط  حفاظت  سازمان 
نظر  مورد  اتفاقا  پيشنهاد  اين  شد.  روسيه  كشور  در  حيوان  اين  نسل  احياي  و  ايراني 
مسووالن محيط زيست كشورمان هم قرار گرفت. چرا كه معتقد بودند بررسي هاي انجام 
شده روي  DNA نمونه هاي پوست ببر مازندران كه در موزه هاي مختلف نگهداري 
مي شود، نشان از آن دارد كه اين ببر، يا ببر آمور (ببر سيبري) از نظر ژنتيكي تفاوت 
چنداني با ببر ايراني(ببر مازندران) ندارد. بنابراين مسووالن ايراني كه مدت ها به دنبال 
ببر توسط روسيه موافقت كردند  به شرط تحويل 2 قالده  بودند،  مازندران  ببر  احياي 
2 پلنگ ايراني را به اين كشور بفرستند. اين موضوع به گفته رئيس سازمان حفاظت 
محيط زيست، در روسيه با چالش هاي زيادي مواجه بود؛ به شكلي كه نخست وزير روسيه 
براي اين تبادل تحت فشار رسانه ها و گروه هاي مردمي روسيه قرار گرفت اما در نهايت 
والديمير پوتين با پيشنهاد ايران موافقت كرد و قرار شد مراسم تحويل 2 ببر سيبري 

در تهران انجام شود.
در نهايت هم ببر سيبري در ميان اما و اگر ها و مخالفت هاي بسيار، باالخره وارد ايران 
 شد تا طي مراسمي با حضور مسووالن محيط زيست 2 كشور ايران و روسيه، در ميانكاله 
ساكن شود و البته در نقطه مقابل پلنگ ايراني به روسيه رفت تا نماد بازي هاي المپيك 
زمستاني 2014 در سوچي شود.

معاون  ميان،  اين  در 
سازمان  رييس  و  رييس جمهور 
محيط زيست با اشاره به تبادل 
ببر و پلنگ بين 2 كشور ايران 
همانند  را  اقدام  اين  روسيه،  و 

سازمان  اين  فعاليت هاي  تمامي 
دانست و در نشست  از پشتوانه علمي و پژوهشي(!)  برخوردار 

مطبوعاتي كه به بهانه روز زمين پاك برگزار شده بود، در جمع خبرنگاران تاكيد كرد كه 
اين تبادل با هدف احياي زيستگاه ببرهاي مازندران در ميانكاله ايران انجام مي گيرد. 
ضمن اين  كه كشور ايران باالترين سرمايه پلنگ دنيا را داراست كه ذخاير با ارزشي به 

شمار مي آيند، بنابراين مشكلي براي خروج پلنگ از ايران وجود ندارد.
محمدي زاده در عين حال مخالفت هاي صورت گرفته از اين اقدام سازمان حفاظت 
محيط زيست را شتابزده و ناشي از كم اطالعي دانست و افزود:« قصدي براي وارد كردن 
گونه جديد جانوري به كشور نداريم، تنها مي خواهيم گونه هايي را كه زيستگاه شان در 

ايران بوده به كشور بازگردانيم».
اما در نقطه مقابل داليل مختلفي براي مخالفت از اين تبادل از همان ابتداي كار 
عنوان مي شدند. نخستين نكته اي كه مخالفان بر آن تاكيد داشتند؛ تفاوت ببر سيبري با 
ببر مازندران بود كه به گفته ي آن ها، آنچه به ايران مي آمد سنخيتي با آنچه كه داستانش 

در 50 سال گذشته به پايان رسيده بود، نداشت.
اين گروه از جانورشناسان معتقد بودند؛ براي پيدا كردن شباهت دو گونه بايد به 3 
مبحث ژنتيك، ريخت شناسي و جغرافيايي محل زندگي هر يك از گونه ها توجه كرد. 
اين در حالي است كه در مورد ببر سيبري قد و اندازه و زيستگاه اين گونه كامال با ببر 
مازندران متفاوت است و اين دو تنها تشابه ژنتيكي دارند و اين تشابه ژنتيكي به اين 
معني نيست كه اين دو با هم يكي هستند. به گفته ي كارشناسان، مشكل به همين جا 
ختم نمي شد و در مقابل آنچه با نام پلنگ ايراني(آسيايي) نيز به روسيه برده شد، مطمئنا 
بعد از احيا و با توجه به شرايط جغرافيايي كم كم هويت خويش را از دست مي دهد و 
ديگر نمي توان آن را پلنگ ايراني محسوب كرد. اما با اين حال سازمان محيط زيست 

اين كار را اقدامي درست مي دانست.
محيط  معاون  مشاور  و  دانشگاه  استاد  ضيايي-  هوشنگ  مهندس  راستا  همين  در 
طبيعي و تنوع زيستي سازمان حفاظت محيط زيست كه مسووليت پروژه ي احياي نسل 
ببر مازندران را به عهده دارد، در دفاع از طرح مذكور، ببرهاي تمام دنيا را از يك گونه 
بنگال،  ببر  مثل  مي باشند؛  متفاوت  ببر  گونه هاي  زير  البته  داد؛  توضيح  و  كرد  معرفي 
سيبري و خزري. ببر مازندران از تيره هاى بسيار نزديك به ببر سيبرى بوده و اين دو 
تيره، تنها حدود ده هزار سال است كه از هم جدا شده اند. بررسى DNA  بقاياى يافته 
شده از ببر مازندران، و مقايسه آن با ببر سيبرى، نشان مى دهد اين دو تيره تنها در يك 

نوكلئوتيد تفاوت دارند و هر دو از يك زيرگونه بوده اند. 
اما نگراني كارشناسان انجمن هاي حامي محيط زيست به همين تفاوت ژنتيكي ختم 
نمي شد. آن ها همچنين با تاكيد بر اين مطلب كه بسياري از زيستگاه هاي كشور از جمله 
ميانكاله تخريب شده و در حال حاضر جايي كه بتوان در آن از ببر سيبري محافظت 
تمام  علي رغم  ولي  مي بردند،  سوال  زير  را  پروژه   اين  توفيق  عدم  ندارد،  وجود  نمود، 

مخالفت ها ببر روسي از آب و هواي سرد و متفاوت زيستگاهش وارد شهر تهران شد.
به  ببرهاي سيبري  ورود  از  پيش  بگذريم،  جانورشناسان كه  غيرعلمي  اطالعات  از 
نظر  در  ببرهاي مهمان  زيستگاه  عنوان  به  ميانكاله كه  منطقه ي  ايران خبر رسيد كه 
بنابراين  و  شد  نخواهد  آماده  زودي ها  اين  به  اعتبار  كمبود  دليل  به  بود،  شده  گرفته 
ببرهاي سيبري پس از ورود به ايران به باغ وحش ارم منتقل شدند. اين ببرها كه قرار 

احياي گونه هاي جانوري

مرگ ببر سيبري، 
شاهكار سازمان محيط زيست
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ميانكاله رها شوند،  ماه در  از يك  بعد  بود 
هشت ماه  محيط كثيف، آب و هواي آلوده 
ارم  باغ وحش  نامناسب  ناكافي و  و غذاي 
را به اميد انتقال به منطقه ي حفاظت شده اي كه 
قرار بود با صرف بودجه ي 5 ميلياردي، نصب سايبان، 
گردد،  آماده  اوليه شان  زيستگاه  مشابه  پنكه  و  كولر 
تحمل كردند تا اين كه باالخره 9 دي ماه خبر مرگ ببر نر به 
علت بيماري تنفسي و مشمشه( بيماري ناشي از آلودگي) منتشر 

گرديد.
يافتن  جاي  به  مسوولين  هم  بار  اين  كه  جاست  اين  جالب 
براي  علتي  يافتن  جهت  تنها  بيمار،  جفت  براي  درمان  راه هاي 
ابتالي اين حيوان به  ببر نر، به داليل واهي نظير  توجيه مرگ 
ايدز گربه سانان قبل از ورود به ايران و ... پرداختند. و حتي معاون 
چه  آن  از  را  پا  زيست  محيط  حفاظت  سازمان  طبيعي  محيط 
هست، فراتر نهاد و گفت:« ببرها ميهمان ناخوانده بودند و ما براي نگهداري از آن ها نه تنها آمادگي 

نداشتيم بلكه زيرساختي براي نگهداري از ببرها فراهم نبود».
با اين حال به گزارش خبرگزاري مهر  به نقل از gazeta، منبعي در نمايندگي تجاري روسيه در 
ايران كه در مراسم تحويل دو ببر به ايران شركت داشت، گفت:« دو ببر آموري روسيه كه در آوريل 
سال گذشته به ايران تحويل داده شد در لحظه تحويل به طرف ايراني كامًال سالم بودند و ببرها 
قبل از تحويل معاينه شده و در قرنطينه قرار گرفته و هنگام انتقال به ايران دامپزشكان برجسته 

آن ها را همراهي مي كردند.
منبع ياد شده در نمايندگي تجاري روسيه ضمن ساده لوحانه توصيف كردن فرضيه بيمار بودن 
ببرها از مبدا گفت:« از لحظه تحويل ببرهاي روسيه به ايران هشت ماه سپري شده است. ببر بيمار 
خو گرفته به آب و هواي سردسير نمي توانست تاب تحمل تابستان طاقت فرساي تهران را داشته 
باشد به خصوص وقتي به جاي النه بزرگ در قفس نگاه داشته شده بود». اين منبع خاطر نشان 
كرد:« ايران به نوبه  خود دو پلنگ به روسيه اهدا كرد كه پنجه يكي از آن ها شكسته بود ولي هر دو 

حيوان در حال حاضر صحيح و سالم در روسيه به سر مي برند».
اين بحث ها ادامه داشت تا اين كه مهندس هوشنگ ضيايي بعد از آزمايشات انجام گرفته توسط 
تيم دامپزشكي و تاييد بيماري تنفسي به عنوان علت مرگ ببر نر، اعالم كرد؛ چنانچه علت اصلي 
مرگ ببر سيبري بيماري مشمشه باشد، اين بيماري از طريق گوشت آلوده وارد بدن اين حيوان 

شده است.
به گزارش ايسنا، بر اساس اطالعات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، مشمشه يك 
بيماري قابل انتقال از حيوان به انسان است كه با توجه به سابقه وجود آن در كشورهاي همسايه و 
به خصوص گزارش موارد اخير طغيان اين بيماري بين تك سمي ها( االغ، قاطر، اسب) در كشورهاي 
عراق و احتمال ورود اين حيوانات آلوده به داخل كشور به عنوان يك تهديد جدي براي جمعيت 

تك سمي ها و جمعيت انساني در كشور مطرح است.
عامل مشمشه همراه با سياه زخم به عنوان سالح بيولوژيك مدرن از سال 1915 ميالدي مورد 
استفاده قرار گرفته است و در بسياري از كشورها اين بيماري پس از انجام اقدامات قرنطينه اي و 

ساير اقدامات كنترلي حذف شده است.
از دهه 1940 ميالدي تا كنون انتقال مشمشه به انسان در آمريكا ديده نشده است ولي در بين 

حيوانات اهلي در آفريقا، آسيا، خاورميانه و مركز و جنوب آمريكا شايع است.
بيماري مذكور در گربه ها و سگ ساناني كه از گوشت اسب هاي آلوده تغذيه كرده اند، اتفاق افتاده 

است. به عالوه ترشحات تنفسي و ترشحات پوستي اسب هاي بيمار بسيار مسري است.
اما آنچه مهم است اين كه اين روزها سواي تمام اين توجيهات، آنچه برايمان مانده سرافكندگي 
در مقابل دنيا و بعد در مقابل اكوسيستم ايران است كه نه تنها نسل ببر ايراني را احيا نكرديم بلكه 
از همان تعدادي هم كه در روي كره زمين باقي مانده بود با ندانم كاري هايمان يك عدد كم كرديم. 
آن هم در حالي كه براي هر دو گروه موافق و مخالف اين طرح مسلم بود كه با يك جفت يا دو 
جفت از يك گونه، احياي گونه اي منقرض شده، امكان پذير نيست و يا در صورت امكان، نياز به 
برنامه اي پرهزينه و پيچيده دارد. پس چه توضيحي براي به بازي گرفتن جان يك حيوان بي زبان 
تنها براي اقدامي نمايشي و تبليغات  ديپلماتيك بين دو كشور وجود دارد و چه كسي در اين رابطه 

پاسخگوست؟

تأثيرات مخرب گونه هاى مهاجم بر محيط زندگى ما
تعدادى از آسيب هايى كه گونه هاى مهاجم به محيط زيست وارد 
مى كنند در سطور گذشته مورد بحث قرار گرفتند، و به بقيه آن ها در 

ادامه مطلب اشاره مى شود:
برخى از اين گونه ها مى توانند عوامل بيماريزا را از جايى به جايى 
ديگر منتقل كنند كه به يك مورد آن در باال اشاره شد. بسيارى از 
انسان ها  براى  بر حيوانات و گياهان تهديدى  پاتوژن ها عالوه  اين 
محسوب مى شوند. نمونه آن ويروس نيل غربى است كه از آفريقا 

عوامل انقراض

تهديدى به نام 
گونه هاى مهاجم

شادبه بصير
sshadbeh@gmail.com

براى  «طبيعت  خوانديم:  مقاله  بخش  نخستين  در 
براى  را  مشخص  محدوده اى  جانوران  و  گياهان  تمام 
آن  در  گونه ها  اين  حضور  است.  كرده  تعريف  زندگى 
(اعم  منطقه  آن  ساكنين  منفعت  موجب  خاص  محدوده 
كه  گونه اى  به  بوده،  جانوران)  و  گياهان  انسان ها  از 
انقراض و نابودى آن ها  فاجعه اى زيست محيطى محسوب 
مى شود. اما همين گونه ها هنگامى كه به داليل مختلف 
از جمله ندانم  كارى انسان ها از محيط زندگى خود خارج 
و وارد محيطى جديد مى شوند به خاطر صدماتى كه به 
ساير گونه هاى بومى وارد مى كنند، به موجودى مزاحم 
نويسنده  ادامه،  در  مى شوند».  تبديل  دردسرساز  و 
ضمن تشريح عوامل گسترش اين پديده به چند نمونه 

از گونه هاي مهاجم نيز اشاره نمود.
بخش دوم و پاياني مقاله را با هم مي خوانيم.

(اعم  منطقه  آن  ساكنين  منفعت  موجب  خاص  محدوده 
كه  گونهاى  به  بوده،  جانوران)  و  گياهان  انسانها  از 
انقراض و نابودى آنها  فاجعهاى زيست محيطى محسوب 
مىشود. اما همين گونهها هنگامى كه به داليل مختلف 
كارى انسانها از محيط زندگى خود خارج  از جمله ندانم
و وارد محيطى جديد مىشوند به خاطر صدماتى كه به 
ساير گونههاى بومى وارد مىكنند، به موجودى مزاحم 
سسيسنده  نو ادامه،  در  مىشوند».  تبديل  دردسرساز  و 
دديده به چند نمونه  ننين پد ححيح عوامل گسترش ا ضمن تشر

ززيز اشاره نمود. ييهاي مهاجم ن از گونه
مميم. ييخوان ااياني مقاله را با هم مي ميمبخش دوم و پا يو ي م ب ر ي ي پ و وم ش ب

قر

تحمل 
علت ب
گرد

فراتر نهاد و گفت:
ساختي

بخش دوم و پايانى
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و استراليا به ساير نقاط دنيا منتقل شد است. عامل انتقال دهنده اين ويروس به 
انسان پشه هاى آلوده هستند[7].

غذايى  منابع  مصرف  و  شكار  بوسيله  كه  دارند  را  اين  قابليت  مهاجمين 
گونه هاى بومى را از بين ببرند، مانند اكثر گونه هايى كه توسط انسان هاى مهاجر 
به قاره هاى جديد منتقل شدند. انسان هاى مهاجر به همراه خود حيواناتشان را 
دارد،  ادامه  هم  هنوز  كه  مساله  اين  مى كردند.  منتقل  جديد  مكان هاى  به  نيز 
ظرف قرون گذشته عامل اصلى انقراض بسيارى از جانوران بومى مثال در قاره 

استراليا بوده است [2].
از دسترس  را  آب  مانند  منابع محدود طبيعى  گونه هاى مهاجم مى توانند 
گونه هاى بومى خارج كرده و در صورت پيروزى در اين رقابت بقاى ساير گونه ها 
را به خطر بيندازند. گياهان مهاجم با ايجاد سايه مانع از اين مى شوند كه نور 
توليد  با  آنها  از  قرار بگيرد و برخى  اختيار سايرين  به ميزان كافى در  خورشيد 
سم(فيتوتوكسين ها) گياهان بومى را از بين مى برند. همچنين موجب مى شوند 
افت شديد شوند. حيوانات  بومى دچار  منابع غذايى در محيط زندگى حيوانات 
بيگانه نيز قابليت اين را دارند كه با رفتارهاى تهاجمى خود گونه هاى جانورى 

بومى را از زيستگاه طبيعى شان فرارى دهند[2].
مهاجمين بوسيله توليد مثل با گونه هاى بومى، نسل اين گونه ها را به خطر 
يا  هستند  انقراض  معرض  در  بومى  گونه هاى  كه  زمانى  خطر  اين  مى اندازند. 
جمعيت آن ها محدود است، تشديد مى گردد. نسل جديدى كه در اثر توليد مثل 

اين گونه ها به وجود مى آيد نيز گونه مهاجم محسوب مى شود[2]. 
را براى رشد و فعاليت  اوقات گياهان و جانوران غير بومى، زمينه  برخى 
يكديگر مساعد مى كنند. به اين صورت كه گياهان غذاى جانوران را تامين كرده 

و جانوران نيز دانه هاى گياهان را در مناطق مختلف پراكنده مى كنند[2]. 
ورود گونه هاى مهاجم عالوه بر گياهان و جانوران بومى به اقتصاد منطقه 
نيز آسيب وارد مى كند. كاهش محصوالت كشاورزى، تخريب جنگل ها و مراتع 
و آسيب به بخش شيالت از جمله ضررهايى است كه اين گونه ها ممكن است 
به اقتصاد يك منطقه وارد كنند. به عالوه، هنگامى كه گونه هاى بيگانه در يك 

منطقه شناسايى شدند، بايد بودجه زيادى را صرف مبارزه با آن ها كرد[2].

روش هاى كنترل اين پديده
هنگامى كه يك گونه گياهى و يا جانورى وارد يك محيط جديد مى شود، 
از  پيرامونش سازگار كند. بسيارى  با محيط  را  تا خودش  مدتى طول مى كشد 
اين گونه ها پس از استقرار هيچ آسيبى به گياهان و جانوران بومى وارد نكرده و 
نمى توان نام آن ها را مهاجم گذاشت. اما برخى ديگر پس از مدتى، گاه كوتاه و 

گاه طوالنى، اثرات مخرب خود را نشان مى دهند. 
بيشتر اوقات هيچ كس متوجه ورود گونه هاى بيگانه نمى شود و هنگامى هم 

كه ما متوجه حضور آن ها مى شويم و مهاجم بودن آن ها بر ما مسلم مى شود، 
براى  اقدامى  نتوان  ديگر  و  باشد  آن ها گذشته  ورود  از  است چند سال  ممكن 
كنترل و مهار آن ها انجام داد. اكثر گونه هايى كه از آن ها نام برده شد سال ها 
پس از ورود اثرات مخرب خود را نشان دادند و بدليل گستردگى، براى مبارزه با 

آن ها به بودجه هنگفت و سال ها وقت نياز است[7]. 
بنابراين به نظر مى رسد براى مقابله با اين پديده، كه تمام كشورهاى دنيا به 
نحوى با آن درگير هستند، پيشگيرى بهترين گزينه باشد؛ هر چند كه در دنياى 
امروز، بدليل حجم باالى مسافرت ها، تجارت و ... شايد نتوان مانع از جابجايى 

گونه هاى گياهى و جانورى شد. 
در بخش آب توازن كشتى ها كه بيشتر گونه هاى بيگانه از طريق آن منتقل 
معمول ترين  از  يكى  بست.  كار  به  مى توان  را  گوناگون  راهكارهاى  مى شوند، 
روش هاى مديريت آب توازن اين است كه كشتى ها هنگامى كه وارد اقيانوس 
شدند، آب مخازنى را كه در بنادر مبدا، با شورى كمتر، وارد مخزن كرده اند، با 
آب اقيانوس كه شورى آن بيشتر است جابجا كنند. موجودات ساكن اقيانوس كه 
وارد اين مخازن مى شوند در صورتى كه وارد بنادر مقصد شوند، بدليل شورى 
پايين آب از شانس زنده ماندن كمى برخوردارند. روش ديگر تصفيه فيزيكى، 

مكانيكى و شيميايى آب توازن است[9].
همچنين جلوگيرى از ورود گونه هايى كه قبال وارد شده و اكنون به گونه اى 
انتقال  مهاجم تبديل شده اند، افزايش آگاهى و آموزش مردم در مورد خطرات 
گونه هاى  ورود  از  ممانعت  و  ديگر،  نقطه اى  به  نقطه اى  از  جانوران  و  گياهان 
دارند،  قرار  دنيا  مهاجم  گونه هاى  ليست  در  كه  جانورى  و  گياهى  گونه هاى 

مى توانند تا حدى جلوى گسترش اين پديده را بگيرند.
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بررسي جنگل ها

مهرنوش محمدى و سيد يوسف عرفانى فرد
بخش مديريت مناطق بيابانى، دانشكده كشاورزى دانشگاه شيراز 

4) عوامل تهديد كننده جنگل هاى مانگرو ايران
قرار  تخريب  و  تهديد  مورد  غيرطبيعى  و  طبيعى  عوامل  اثر  در  مانگرو  جنگل هاى 
گرفته اند. از عوامل طبيعى مى توان به كمبود عناصر غذايى، رسوب گذارى در رويشگاه ها 
و  يخبندان  خشكسالى،  گردباد،  موسمى،  طوفان  شورى،  افزايش  زمان،  تغيير  با 
سيالب هاى غير معمول، نامناسب بودن مورفولوژى زمين و آفات طبيعى، اشاره كرد. 
فعاليت هاى انسانى منجر به تغيير در شرايط هيدرولوژى (يا به صورت ناحيه اى و يا تغيير 
در ژئومورفولوژى حوزه مانگرو) شده و بهره بردارى بيش از حد به عنوان محرك هاى 
تنش زاى مهم روى اكوسيستم هاى مانگرو تلقى مى شود كه تشديد استرس هاى طبيعى 
را باعث مى شود. در نتيجه ورود اين عوامل استرس زا، شاهد تغييرات جبران ناپذيرى از 
جمله تغيير در كيفيت آب ( شورى ، مواد مغذى و سموم)، كاهش تهويه، فرسايش و 
رسوب گذارى خواهيم بود. ارزيابى اين نوع استرس هاى وارده، نياز به توجه به شدت، 
مدت و زمان برگشت آن ها دارد. محرك هاى تنش زا به سابقه قبلى استرس ايجاد شده، 
بلوغ پوشش گياهى، گونه هاى تشكيل دهنده و نوع زيستگاه بستگى دارد و از اين جوانب 
اهميت واكنش اكوسيستم مانگرو بيشتر از واكنش تك تك گونه ها در برابر استرس هاى 

وارده مى باشد. 
مانگروها از طريق عوامل غيرطبيعى همچون بهره بردارى بيش از حد از جنگل هاى 
مانگرو، تغيير كاربرى اراضى مانگرو، احداث بنادر، اسكله و تاسيسات عمرانى به منظور 
توسعه بخش صنعت در نواحى ساحلى، افزايش بى رويه جمعيت و مهاجرت روستاييان 
ناموزون  فعاليت هاى  و  تفرجى  نامناسب  استفاده  ساحلى،  راه هاى  ايجاد  و  شهرها  به 
گردشگرى و از همه مهمتر آلودگى محيط زيست اكوسيستم مانگرو به خصوص آلودگى 
نفتى ناشى از تردد كشتى ها و يا حوادث دريايى، تخليه آب خوان ها و پساب نفتى لنج ها در 
معرض تهديد مى باشند (ميچ و گوسولينك، 2000؛ پاداش و رزاقى، 1382؛ صفاايسينى و 

همكاران، 1386؛ محمدى زاده و همكاران، 1386).
     سه عامل عمده آالينده اكوسيستم هاى آبى كه در خليج فارس شناسايى شده اند، 
آلودگى  باعث 30 درصد  اقتصادى منطقه كه  فعاليت هاى  افزايش جمعيت  از:  عبارتند 
مى شود، ضعف مديريت نظارت بر كيفيت اجراى مقررات زيست محيطى كه در20 درصد 
آلودگى ها موثر است و 50 درصد آلودگى ها به آالينده هاى نفتى كه بيشتر به ماهيت 
تجزيه ناپذيرى نفت، به ويژه در غلظت هاى باال وابسته است، مربوط مى شود (مايوان 

وهمكاران، 1378؛ پاداش و رزاقى، 1382).
تاثير  به ويژه جلگه ها و سواحل، منطقه اى كه تحت       در سواحل جزر و مدى 
آلودگى قرار مى گيرد، عريض است. در مواقع مد دريا، نفت در بخش بااليى سواحل ته 
نشين مى شود و بخش هاى پايين تر از مواد نفتى تهى خواهند بود. در مواقع جزر چنانچه 
مقدار نفت زياد باشد، به دليل برگشت، اين مواد مى تواند تمامى ساحل را بپوشاند. مواد 
نفتى مى تواند در مد بعدى جدا شده و در باالى ساحل به جاى گذاشته شود. اما به طور 

كلى، آلودگى در بخش پايين جزر و مدى، ماندگارى بيشترى دارد و موجودات اين ناحيه 
هم، زمان بيشترى در معرض اين آلودگى قرار مى گيرند. در سواحل كه انرژى موج كمتر 
است، به تدريج نفت در زير ماسه و سيلت مدفون مى گردد و به علت فقدان اكسيژن از 
فرسايش در امان خواهد بود. تغييرات عمده فقط در زمانى رخ خواهد داد كه به دنبال 
فرسايش، نفت مجددا" در سطح ساحل قرار گيرد. عمق نفوذ نفت و دفن مواد آن با زياد 

شدن اندازه ذرات خاك افزايش مى يابد (پاداش و رزاقى، 1382).
اكوسيستم جنگل هاى حرا به دليل موقعيتشان در محدوده آب هاى شور و به دليل 
داشتن ريشه هاى هوايى جهت تنظيم فعاليت هاى زيستى نسبت به آلودگى هاى شديد 
اثبات شده كه ورود  و بحرانى آسيب پذير هستند و صدمه مى بينند. در طى مطالعاتى 
آلودگى ها باعث ايجاد صدمات فيزيكى در ريشه هاى هوايى و تاثير منفى در عملكرد 
فيزيولوژيك گونه حرا مى گردد و همچنين مطالعه بر روى عملكرد آنزيم هاى پراكسيداز 
كه نشان دهنده تنش بر گياهان است، وقوع صدمات تنش زا را در زمان انتشار لكه هاى 
نفتى بر روى درختان حرا نشان داده است. در جريان جنگ خليج فارس بين 2 كشور 
همسايه ايران، عراق و كويت در تاريخ دى ماه 1370 و آتش سوزى چاه هاى نفت كويت، 
اثرات  استان هاى بوشهر و هرمزگان وارد گرديد و  قابل توجهى دوده در مناطق  مقدار 
از كشورهاى  بيولوژيك بسيارى  بافت  مستقيم و غيرمستقيم آالينده ها، موجب صدمه 
جهان شده است. ايران از جمله كشورهايى بود كه به شدت از نظر آالينده هاى ناشى 
از اين جنگ آسيب  ديده است. مطالعات نشان مى دهد كه در زمان بروز جنگ با ريزش 
مقادير عظيمى از نفت و رسوب در سواحل بوشهر، در برخى از نقاط انباشت مواد قيرى 
عدم  صورت  در  آلودگى  پاكسازى  و  حذف  است.  رسيده  هم  تن  يك  به  مانده  باقى 
با  مرتبط  روش هاى  عالوه  به  شود،  بيشتر  آلودگى  بروز  موجب  مى تواند  برنامه ريزى، 
پاكسازى كه در بعضى شرايط محيطى قابل پذيرش هستند، ممكن است در مواردى 
در  مى گردد  توصيه  نتيجه  در  باشد،  داشته  جدى  بيولوژيك  عواقب  كه  روند  كار  به 
مگر  گردد،  پرهيز  پاكسازى  عمليات  انجام  از  امكان  تا حد  نفتى  آلودگى  بروز  صورت 
پاداش و رزاقى 1382؛ كرورى و  (مايوان و همكاران 1378،  باشد  اجتناب ناپذير  آنكه 

همكاران، 1386).
     اكوسيستم هاى مانگرو عالوه بر همه محدوديت هايى كه از نظر اكولوژيك و 
زيستى دارا هستند، به شدت تحت تاثير فعاليت هاى انسانى قرار دارند. يكى از مهمترين 
بى رويه،  سازهاى  و  ساخت  تاثير  تحت  حرا،  زيستگاه  شدن  قطعه  قطعه  آسيب ها  اين 
آالينده هاى  افزون  روز  افزايش  و  نادرست  مديريت  اثر  در  حرا  رويشگاه هاى  تخريب 
در  جمعيت  موثر  اندازه  ترتيب  اين  به  است.  عمان  درياى  و  فارس  خليج  در  مختلف 
برخى از رويشگاه ها كاهش يافته و منجر به افزايش درون لقاحى و در نهايت خلوص 
ژنتيكى اين رويشگاه شده و در نهايت منجر به باال رفتن حساسيت اكوسيستم در مقابل 

تنش هاى زيستى مى گردد (شيروانى و همكاران، 1386).

نگرشى بر جنگل هاى مانگرو ايران

در 3 شماره گذشته مقاله، ضمن بيان مباحث جنگل هاي مانگرو در ايران و ويژگي هاي عمومي اين جنگل ها، پراكنش جنگل هاي مانگرو 
در كشور و همچنين دو گونه ي حرا و چندل نيز تشريح شد. نويسنده در ادامه، به عوامل تهديدكننده جنگل هاي مانگرو ايران و 

همچنين مديريت و برنامه ريزي جهت بازسازي اين جنگل ها مي پردازد كه با هم مي خوانيم.
 

بخش چهارم و پاياني
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5) مديريت، برنامه ريزى و بازسازى مانگروها
مديريت و برنامه ريزى اكوسيستم هاى طبيعى جهت توسعه و احيا نيازمند به شناختى 
اكوسيستم هايى  نداشتن اطالعات كافى مداخالت در  دارند. در صورت  علمى و دقيق 
كه تحت شرايط سخت محيطى و در مدت زمان هاى طوالنى استقرار يافته اند، مى تواند 
منجر به تاثيرات سوئى گردد كه اگر برگردان اكوسيستم به روال طبيعى قبل از مداخله 
اوليه  را غيرممكن نگرداند، بسيار بطئى و پرهزينه خواهد بود. داشتن اطالعات دقيق 
رويشگاه ها مى باشد.  و خصوصيات كمى  پراكنش  موقعيت،  نظر شامل مساحت،  مورد 
مكان هاى احتمالى توسعه مانگروها نيز بسيار محدود و نيازمند شرايط ويژه اى مى باشد 

(رشوند، 1376).
بلندمدت،  برنامه ريزى  سطوح  در  مانگرو  جنگل هاى  در  بهينه  مديريت  سيستم 
برنامه هاى  سطوح  در  بلندمدت  برنامه ريزى  مى گيرد.  صورت  كوتاه مدت  و  ميان مدت 
ملى و كاربرى اراضى كالن انجام مى شود. در اين نوع برنامه ريزى، محدوده و انتشار 
جغرافيايى اراضى جنگل ها را به منظور طبقه بندى و تعيين وسعت با استفاده از نقشه هاى 
كاربرى اراضى، نقشه هاى تكوين نوين رايانه اى، عمليات ميدانى و مشاهدات مشخص 
مى گردد. سپس به تفكيك جنگل هاى توليدى و غير توليدى در جهت تعيين مديريت 
و برنامه ريزى براى هر يك از مناطق پرداخته مى شود. در اين راستا مى بايست وضعيت 
جغرافيايى، ژئومورفولوژى، سيستم هاى تهويه و زهكشى، خورها و آبراهه ها و خصوصيات 
فيزيكى و شيميايى خاك را بررسى كرده و به اين طريق از كاربردها و ارزش هاى جنگل 
از جمله امكان زنبوردارى، آبزى پرورى و فعاليت هاى مشابه در طرح هاى زيست محيطى 
در چارچوب قوانين و مقررات مربوطه، اطالعات كافى را كسب نمود. در برنامه ريزى 
ميان مدت، اهداف با توجه به وضعيت هر منطقه در زمان حداكثر 10 تا 12 سال تعيين 

اراضى، تعيين نوع  از ساير  مى گردد. تفكيك جنگل ها 
جنگل از نظر نوع شناسى، بررسى اكوسيستم در شرايط 
شيرين،  آب  و  آبى  راه هاى  مدى،  و  جزر  و  اكوتونى 
تعيين ارزش حجم و تخمين رشد، برآورد ابعاد درختان 
بررسى  مورد  موارد  از  حيات  تجديد  و  توليدمثل  و 
برنامه ريزى  در  مى باشد.  برنامه ريزى  نوع  اين  در 
تحقق  در جهت  تهيه وسايل  دنبال  به  كوتاه مدت 
اهداف برنامه ريزى در كمتر از يك سال مى باشيم. 
و  اقتصادى  مسايل  بازار،  وضعيت  از  اطالع 
برنامه ريزى  برداشتى،  چوب  حجم  اجتماعى، 
شبكه جاده ها، سيستم آبيارى، وضعيت خورها و 

سواحل ضرورى است (صفياريان، 1380).
بازسازى جنگل هاى مانگرو به منظور باز گرداندن ساختار و سالمت 

اين  بازسازى  فرآيند  در  است.  اوليه شان  حالت  به  شده  تخريب  مانگروى  جنگل هاى 
جنگل ها، ابتدا مى بايست علل كاهش و تخريب جنگل هاى مانگرو شناسايى و سپس 
روش هاى برطرف سازى آن ها به منظور تجديد حيات جنگل هاى مانگرو معرفى شوند. 
به تجديد حيات و اصالح خود  بازسازى زمانى پيشنهاد مى شود كه يك سيستم قادر 
و  مانگرو  كشت  بدون  هيدرولوژيك  به صورت  يا  مانگرو  جنگل هاى  بازسازى  نباشد. 
توسط استقرار طبيعى و آزادانه گياه در منطقه صورت مى گيرد يا توسط كشت نهال يا 
بذر جوانه زده مانگرو مى باشد و اين روش زمانى توصيه مى شود كه با كمبود طبيعى 
هيدرولوژيك  جريان  يا  و  در عرصه  بذرها  مناسب  استقرار  عدم  يا  زده  جوانه  بذرهاى 
منافع  بومى  جوامع  براى  مانگرو  جنگل هاى  بازسازى  هستيم.  مواجه  منطقه  نامناسب 
زيادى دارد و كاربران نهايى بازسازى جنگل هاى مانگرو، مديران و برنامه ريزان استفاده 

از سرزمين هستند.
فعاليت سازمان هاى مربوطه در زمينه جلب مشاركت مردمى در حفاظت از جنگل هاى 
حرا به منظور عدم بهره بردارى نامناسب از جنگل هاى حرا توسط مردم بومى و جايگزين 
نمودن درآمد حاصل از بهره بردارى از جنگل هاى حرا با درآمد محلى، صورت مى گيرد. 
تشكل هاى غيردولتى محلى، در پروژه هاى مديريت مانگرو درگير مى شوند و اغلب نقش 

مشاور، پايش و ارزشيابى فعاليت جوامع در پروژه ها را بر عهده دارند. 
تشويق مشاركت جامعه در استفاده عاقالنه از منابع مانگرو از طريق افزايش آگاهى و 

تنوير افكار عمومى و آموزش مردمى امكان پذير است. آموزش عمومى يك بخش مهم 
از فعاليت هاى بازسازى و حفاظت از جنگل هاى مانگرو است. توسعه فعاليت هاى آموزشى 
مرتبط با بازسازى مانگرو شامل درگير كردن دانش آموزان مدارس و آموزش عمومى از 
طريق تيترهاى مطالب درسى، وسايل ارتباط جمعى، تجزيه و تحليل مدلسازى و انتشار 
داده، اشكال مختلف گردهمايى ها به همراه انتشار يافته هايى كه براى مردم عادى قابل 
درك باشد، تاثير مستقيمى بر ديدگاه آن ها داشته و باعث ارتقاء آگاهى مردم بومى نسبت 

به اهميت اكوسيستم مانگرو مى شود (محمدى زاده و همكاران، 1386).
منظور  به  الزم  زمينه هاى  ايجاد  مانگرو  جنگل هاى  پايدار  مديريت  اصلى  هدف 
حفاظت، بازسازى و استفاده متناسب از منابع مانگرو است. لذا ضمن بررسى علل تخريب 
حفاظت  استراتژى  شامل  مانگرو  جنگل هاى  پايدار  استراتژى هاى  مانگرو،  جنگل هاى 
منابع  از  پايدار  استفاده  ارتقاء  استراتژى  مانگرو،  جنگل هاى  نواحى  توسعه  و  بازسازى 
استراتژى  مانگرو،  منابع  توسعه  در  همكارى  و  مشاركت  از  حمايت  استراتژى  مانگرو، 
توسعه داده هاى پايه و تعهد انجام تحقيقات علمى به منظور حفاظت بازسازى و استفاده 
تعيين  مانگرو جهت  مديريت  نتايج  پايش  و  ارزيابى  استراتژى  مانگرو،  منابع  از  پايدار 
از  متناسب  استفاده  و  بازسازى  اجرايى حفاظت،  پايان طرح  در  و  اجرايى  شاخص هاى 

جنگل هاى مانگرو ارايه شده است (محمدى زاده، 1386).
به علت استقرار اغلب رويشگاه هاى مانگرودر مناطق فقير جهان، سرعت تخريب آنان 
رو به افزايش است. مديران منابع طبيعى ضمن حفاظت از جنگل هاى مانگرو مى بايست 
به بازسازى آنان نيز توجه كنند. بازسازى جنگل هاى مانگرو در مورد گونه هاى مختلف 
مانگرو در نقاط مختلف جهان با استفاده از ديدگاه متمركز بر درخت مانگرو انجام شده 

است (محمدى زاده و همكاران؛ 1386).
مانگرو،  فرد  به  منحصر  اكوسيستم  اكولوژيك  خدكات  و  كاركردها  تمام  كنار  در 
و  دريا  اكوسيستم  جانب  از  كننده  تهديد  عوامل  هجوم 
گسترده تر  پژوهش هاى  انجام  ضرورت  خشكى، 
جهت تعيين توان و روند بازسازى اين جوامع را از 
طريق مديريت صحيح و برنامه ريزى اصولى آشكار 

مى سازد. 
6)نتيجه گيرى

حفظ و توسعه جنگل ها و مراتع براى كشور ما كه 
قسمت اعظم آن را مناطق بيابانى تشكيل مى دهد، از 
جايگاه ويژه اى برخوردار مى باشد. از آنجاكه جنگل هاى 
و  متنوع  حياتى،  حساس،  اكوسيستم هاى  جزء  مانگرو 
منحصر به فرد به شمار مى آيند، حفاظت از اين جوامع 
ويژه در اولويت قرار مى گيرد. با توجه به كاركرد هاى ويژه 
نوع  اين  حد  آخرين  عنوان  به  ايران  جنوب  مانگروهاى 
جنگل ها درآسياى جنوب غربى و پراكنش خوب گستره حفاظت نيز، مى بايست توسعه 
يابد و مناطق بيشترى تحت حفاظت باشند. چه بسا كه بتوان با حفظ تنوع ژنتيكى اين 
نواحى در قالب تبديل به پارك ملى و منطقه حفاظت شده  عالوه بر حمايت از ارزش ها 
و كاركردهاى مانگروها و رفع نياز هاى مردم بومى، همچون كشورهاى ديگر ازطريق 

اكوتوريسم به ايجاد مناطق تفرجگاهى منجر شويم.
استقرار يك سيستم مديريت زيست محيطى موثر مى توان شرايط متنوع  به كمك 
طبيعى اين اكوسيستم جذاب را با ملحوظ داشتن شرايط حفاظتى به استناد ارزش هاى 
ژنتيكى بسيارش سامان داده و از آن حفاظت نمود. براى اطمينان از چگونگى حفاظت، 
شناخت ارزش  هاى اين سيستم در مقياس جهانى و محلى امرى مهم است. اين شناخت 
براى طيف وسيعى از مناطق ساحلى كه از ذخاير طبيعى ويژه اى برخوردارند صادق است. به 
هر حال در اين نگرش مى بايست عاليق مردم محلى به حساب آيد تا با برنامه ريزى كاشت 
گونه هاى جنگلى و سيستم مناسب بهره بردارى در هم آميخته شود. به عالوه، ترويج بيشتر 
پژوهش هاى پايه در ارتباط با اين اكوسيستم ضرورى است زيرا مسووليت حفظ ميراث هاى 

طبيعى بر دوش نسل كنونى است تا سهمى براى نسل آينده باقى بماند.
منابع

در دفتر ماهنامه موجود مي باشد(24 منبع).
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دكتر رجب بيگي- رييس موسسه آموزش عالي علمي كاربردي جهاد كشاورزي 
در مراسم افتتاحيه دهمين دوره مسابقات علمي - عملي كه به ميزباني مركز آموزش 
جهاد كشاورزي شهيد فارسي اصفهان برگزار  شد، ضمن ابراز خرسندي از فعاليت هاي 
ــجويان در زمينه كشاورزي، اين گونه برنامه ها را سودمند توصيف  علمي و عملي دانش
كرد و بيان داشت:« در حال حاضر بيشتر فرآيند كاشت، داشت و برداشت محصوالت 
ــنتي انجام مي شود و اين امر سبب كاهش  ــاورزي در اكثر نقاط كشور بصورت س كش
ــاورزي عالوه بر زحمت زياد كشاورزان مي باشد». رييس موسسه تصريح  توليدات كش
كرد:« براي باال بردن راندمان توليد، بايد با سرعت بيشتري به سمت كشاورزي نوين و 

پايدار حركت كرد». وي افزود:« آموزش هاي علمي كاربردي كشاورزي، اين امكان را 
فراهم مي آورد تا كشاورزي از حالت سنتي به صنعتي تبديل شود».

رييس موسسه همچنين برگزاري مسابقات علمي - عملي را بستر مناسبي براي  
كسب مهارت و تجربه بيشتر  با آموزه هاي علمي جديد در عرصه كشاورزي برشمرد.

در اين دوره از مسابقات علمي _ عملي، 182 نفر دانشجو در 18 رشته  از 8 گروه 
ــي و  ــيالت و آبزيان،  علوم دامي، علوم باغي، علوم زراعي، فني، مهندس تخصصي ش
ماشين آالت، دامپزشكي، صنايع تبديلي و تكميلي و منابع طبيعي، آب و خاك  حضور 

داشتند.

كشا زكا كشا كا زل كشا كا

دكتر رجب بيگي:
آموزش هاي علمي كاربردي كشاورزي، نقطه عطفي در كشاورزي نوين و پايدار كشور مي باشد

ــيه مجمع  ــزارش خبرگزاري فارس از قزوين، دكتر سـعيد چرخكار در حاش به گ
ــت:  ــور در قزوين در جمع خبرنگاران بيان داش ــكي منطقه يك كش مديران كل دامپزش
ــايل اقتصادي صنعت  ــت اگر مس ــكي نيس « ارتباط بين بيماري و اقتصاد وجود دارد و ش
ــود، مي تواند ضررهاي اقتصادي داشته و در شرايط كنترل نيز  ــب ديده نش به نحو مناس
ــردن يارانه ها و  ــه اجراي طرح هدفمند ك ــد». وي ادامه داد: «با توجه ب ــذار باش تأثيرگ
ــده و پيگيري مي شود، اميدواريم اين مساله به نحو احسن سبب  برنامه هايي كه ديده ش

ارتقاي صنعت و بهداشت شود».
معاون بهداشـت و پيشگيري سـازمان دامپزشكي اضافه كرد:« از طرفي افراد 
تالش مي كنند كه هزينه هاي تمام شده و تلفات را كاهش دهند و شرايط را رعايت كنند 
كه اين امر مي تواند، سبب بهبود توليد شود». وي همچنين افزود:« البته اجراي اين طرح 
ــد و از وضعيت فعلي  ــته باش مديريت خاص خود را مي خواهد تا اثرگذاري خوبي را داش

خارج شويم زيرا شرايطي كه در آن هستيم شرايط مطلوبي براي صنعت طيور نيست».
ــتان توضيح داد:« مجوز  ــت به اس ــاره به واردات گوش دكتر چرخكار در ادامه با اش
ــورهايي كه وضعيت  ــود و از كش ــكي صادر مي ش ــط دامپزش ــت هاي وارداتي توس گوش
ــازمان جهاني بهداشت دام گزارش مي دهند و همچنين توسط  بيماري هاي خود را به س
نماينده ناظر دامپزشكي موضوع بررسي مي شود». وي تصريح كرد:« در مبدأ نيز گوشت 
ــبكه،  ــود بنابراين همه ي ش وارداتي مورد آزمايش قرار مي گيرد و اجازه عرضه داده مي ش

تحت نظارت دامپزشكي بوده و سالمت گوشت ها قابل تأييد است».
ــورهايي كه از آنها  ــازمان دامپزشكي گفت:« كش ــتي و پيشگيري س معاون بهداش
واردات صورت مي گيرد بر اساس شرايط زمان انتخاب مي شوند و سعي مي شود كه تعداد 
كشورها از تعداد محدودي فراتر رود تا فضا براي انتخاب وجود داشته باشد البته از طرفي 

نيز اين امر مورد توجه است كه تعداد كشور زياد نباشد كه بتوان نظارت كرد».

نهادها و رويدادها
معاون بهداشت و پيشگيري سازمان دامپزشكي:

 سالمت گوشت هاي وارداتي را تضمين مي كنيم 

ــرمايه گذاري در بخش كشاورزي با  ــعه س ــركت مادر تخصصي صندوق حمايت از توس به گزارش روابط عمومي ش
عنايت به ماده 17،  وزارت جهاد كشاورزي موظف است عالوه بر منابع پيش بيني شده در ماده ( 12 ) قانون تشكيل وزارت 
ــادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري  ــعه اقتص ــاورزي و در اجراء بند ( د ) ماده ( 18 ) قانون برنامه چهارم توس ــاد كش جه
اسالمي ايران، 49 درصد آورده سهم دولت در تشكيل و افزايش سرمايه صندوق هاي غيردولتي حمايت از توسعه بخش 
ــتاني، ملي، تخصصي و محصولي ) را از محل فروش امكانات قابل واگذاري وزارت  ــتاني، اس ــاورزي ( بخشي، شهرس كش
ــركت مادر  ــاب خزانه و رعايت مقررات مربوطه از طريق ش ــازمان هاي تابعه پس از واريز به حس ــاورزي و س جهاد كش
ــر كشور تامين نمايد. در اين خصوص  ــرمايه گذاري در بخش كشاورزي در سراس ــعه س تخصصي صندوق حمايت از توس
ــرمايه گذاري در حوزه غيردولتي بخش كشاورزي كارگروه رؤساي  ــته پيشنهادي تهيه شده در مورد سازمان توسعه س بس
سازمان جهاد كشاورزي استان ها در تاريخ هاي 28 و 14 دي ماه سال جاري تشكيل و پس از بحث و بررسي موارد ذيل 

مورد توافق قرار گرفت: 
1- توسعه صندوق هاي حمايت از توسعه بخش كشاورزي امري قطعي و ضروري است.

2- در توسعه صندوق هاي حمايت از توسعه بخش كشاورزي مناسبترين شيوه حركت از پايين به باال است.
3- تشكيل صندوق هاي حمايت از توسعه بخش كشاورزي در پايين ترين سطح ( بخش يا شهرستان ) با درخواست 

بهره برداران و توليدكنندگان و تاييد متوليان استاني اجرايي خواهد شد.
ــاورزي اعم از تشكل هاي توليدكنندگان و همچنين افراد  ــهامداران صندوق هاي حمايت از توسعه بخش كش 4- س

حقيقي بهره بردار مي توانند باشد.
ــتاني و بخشي توسعه بخش كشاورزي در حوزه روستا و ايجاد تعامل و ارتباط  ــيوه حضور صندوق هاي شهرس 5- ش
ــطه به  ــتقيم و بي واس ــتقيم با بهره برداران، توليدكنندگان و تحقق امر تامين و تجهيز منابع مالي و ارايه خدمت مس مس

توليدكنندگان
6- فرايند تشكيل صندوق هاي حمايت از توسعه بخش كشاورزي شهرستاني و بخشي

تشكيل صندوق هاي حمايت از توسعه كشاورزي 
(بخشي – شهرستاني) در عرصه هاي روستايي كشور

فرمانده يگان حفاظت سازمان جنگل ها: 
تاكنون كسي به خاطر 
آتش سوزي جنگل ها 
دستگير نشده است

سرهنگ تقي ايرواني در ميزگرد بررسي 
ــوزي هاي اخير در جنگل هاي  وضعيت آتش س
ــان  ــووالن و كارشناس ايران كه با حضور مس
ــد، گفت:« در پي  ــازمان جنگل ها برگزار ش س
ــت گزارش هاي مردمي مبني بر ورود دو  درياف
فرد حاوي گالن بنزين با يك موتورسيكلت به 
ــمال، يگان حفاظت از جنگل ها،  جنگلي در ش
موضوع را پيگيري و مظنونان را دستگير كرد 
ــط يك بطري آب  ــد كه آن ها فق اما معلوم ش
به همراه دارند». وي افزود:« مظنونان ديگري 
ــته اند اما هيچ  نيز در هفته هاي اخير وجود داش
ــش زدن عمدي جنگل از  ــي مبني بر آت اتهام

سوي آن ها ثابت نشده است».
فرمانده يگان حفاظت از جنگل ها در اين 
ــروزي عمدي در  ــا قاطعيت، آتش اف ميزگرد ب

جنگل هاي شمال كشور را رد كرد.
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طيور تحت پوشش بيمه كشاورزى
 فراتر از   620 ميليون قطعه

دكتر طالبي: 
نهادسازي ابزاري براي شكوفايي 

استعدادها و توانايي ها است

ــتعدادها و توانايي هاي بانك كشاورزي بي نظير است و بايد زمينه  اس
بروز استعدادها و به بار نشستن توانايي ها فراهم شود.

ــاورزي دكتر طالبي كه روز شنبه  به گزارش روابط عمومي بانك كش
ــه خدمات مديريت و حسابرسي  ــم آغاز به كار موسس 18 دي ماه در مراس
ــوق افزود:  ــا اعالم مطلب ف ــخن مي گفت، ب ــن بانك س ــش اي بصيراندي
«مهم ترين ابزار براي شكوفايي استعدادها و توانايي ها، نهاد سازي است».  
ــتعدادها و  ــاورزي مخزني از انواع اس ــت:«بانك كش ــار داش وي اظه
ــت كه كار و تعامل آنان مي تواند اين بانك را  حرفه هاي متعدد و متنوع اس

روزبه روز ارتقا دهد».
ــرف، اقتضائات و الزامات  ــان اين كه هر يك از ح ــر طالبي با بي دكت
ــود را دارند، تصريح كرد:«گنجاندن آن ها در يك ظرف و توجه به  ويژه خ
ــت موجب آن شود كه حق استفاده و  آن ها با يك ديدگاه واحد، ممكن اس
ــود، به همين دليل است كه نهادسازي  بهره مندي از اين توانايي ها ادا نش

در بانك كشاورزي انجام مي شود».
ــترش فناوري هاي نوين كشاورز  وي با اشاره به تأسيس شركت گس
ــان بانكداري  ــل عظيمي از متخصص ــتري كه مي تواند خي ــه عنوان بس ب
الكترونيك بانك كشاورزي را با ديدگاه متفاوتي در خدمت تعالي اين بانك 
ــي بصير انديش  ــه خدمات مديريت و حسابرس قرار بدهد، گفت:« موسس
ــي درون و بيرون بانك  ــدف بهره گيري از تجربيات و توانايي هاي نيز با ه

كشاورزي در زمينه خدمات مديريت راه اندازي شده است».
مديرعامل بانك كشاورزي مهمترين مأموريت اين مؤسسه را استقرار 
ــتانداردهاي بين المللي بانكداري  ــب و منبعث از اس و ارتقاي نظارت متناس
ــه به حسابرسي عادي محدود  ــت و تأكيد كرد:« فعاليت اين مؤسس دانس
ــت هر چند يكي از اهداف آن به شمار مي آيد اما نگاه به بانك بايد از  نيس

منظر استانداردهاي بين المللي باشد».

ــتان كرمانشاه، در  ــاورزي اس ــازمان جهاد كش به گزارش روابط عمومي س
ــور ريچارد  ــط عمومي كه با حضور پروفس ــمپوزيوم بين المللي رواب ــمين س شش
ــورهاي  ــخنراناني از كش ــگ – رييس انجمن بين المللي روابط عمومي، س لينين
اروپايي، اساتيد و جمع كثيري از مديران و كارشناسان روابط عمومي ها، 21 و 22 
ــال جاري در سالن همايش هاي برج ميالد برگزار شد، روابط عمومي  دي ماه س
ــاه در بخش برنامه ريزي ارتباطي، حائز  ــازمان جهاد كشاورزي استان كرمانش س

رتبه برتر شد و توانست لوح و تنديس ويژه سمپوزيوم را دريافت كند.
ــتان كرمانشاه  ــاورزي اس ــازمان جهاد كش ــت؛ روابط عمومي س گفتني اس
ــت كه در سطح كشور حائز رتبه برتر مي شود و در ششمين  ــومين بار اس براي س
ــاورزي  ــازمان هاي جهاد كش ــمپوزيوم بين المللي روابط عمومي نيز در بين س س
ــور و ادارات روابط عمومي، استان كرمانشاه تنها روابط عمومي مي باشد كه  كش

موفق به دريافت لوح و تنديس ويژه اين سمپوزيوم مي گردد.

دوره آموزشي ترويج و آموزش كشاورزي به مدت 24 ساعت ( 3 روز) براي 
29 نفر از كارشناسان ترويج مركز استان – مراكز شهرستان ها و مراكز ترويج، در 
مركز آموزش شهداي ميمك برگزار شد. در اين دوره كه توسط آقاي داودي نصر 
– مدير هماهنگي ترويج كشاورزي سازمان جهاد كشاورزي استان ايالم تدريس 
شد، اصول كلي اقتصاد ترويج كشاورزي، راه هاي دستيابي به ميزان نقش و تاثير 

كمي و كيفي فعاليت هاي ترويج در رشد و توسعه اقتصادي و توليدات كشاورزي، 
ــاخص هاي اندازه گيري، ميزان تاثير ترويج در توليد ( شدت هزينه،  ــنايي با ش آش
شدت تماس، نسبت تعداد مروج به بهره بردار و ...) و موضوع بهره وري در ترويج،  
ــث و تبادل نظر با فراگيران قرار گرفت. هزينه  ــي يك ارتباط تعاملي، مورد بح ط

اين دوره از محل اعتبارات استاني مركز آموزش تامين و پرداخت شده است.

ك كافت د ا ز كل كافت د ا ز ژ كل كافت د ا ز ژ ل

دا ل ت ادي اقت ه س ت شد د داج تول و اقتصادي ه توس و شد د ج داا ل ت اقتصادي ه س ت شد د ج ا

در ششمين سمپوزيوم بين المللي روابط عمومي
روابط عمومي سازمان جهاد كشاورزي استان كرمانشاه برتر شد

دوره آموزش ضمن خدمت ترويج و آموزش كشاورزي در مركز آموزش ايالم برگزار گرديد

«هم اكنون در آستانه آغاز برنامه پنجم توسعه و همزمان با آغاز طرح هدفمندى 
يارانه ها در كشور سطح زير پوشش حمايتى طيور كشور كه با همكارى تشكل هاى 
ــت، از مرز 620 ميليون قطعه فراتر رفته است كه به  ــته آغاز گرديده اس صنفى وابس
ــكل ها با صندوق بيمه در نوع خود بى نظير  دليل همكارى نزديك بهره برداران و تش
ــش بيمه اى  ــتنكاف كنندگان پوش ــت و در صورت رعايت كامل قانون معرفى اس اس

طيور، به ظرفيت توليدى طيور خواهد رسيد».
مهندس صفرپور طاهر با اعالم اين خبر افزود:« اكنون تعداد 1793517 نفر 
ــش بيمه كشاورزى براى  ــخن ديگر 42 درصد از بهره برداران بخش از پوش و به س
حمايت از فعاليت خود بهره مند مى باشند و يكى از اهداف عملياتى صندوق بيمه در 
سال زراعى 90-89، پوشش بيمه اى بيش از 2 ميليون نفر يا 50 درصد بهره برداران 

مى باشد».
ــه 1000 تعرفه  براى  ــالغ نزديك ب ــش بيمه اى با اب ــعه اى پوش عمليات توس
ــى و فنى،  تنوع موارد  ــاس ديدگاه هاى كارشناس ــاورزى كه براس 125 فعاليت كش
ــه اى،  تنوع روش هاى بيمه اى موجود در برنامه ها، با تفكيك مناطق به پرخطر،  بيم
ــن و نژاد و غيره   ــط خطر وكم خطر و گونه در گروه هاى زراعت و باغبانى و س متوس
ــاد حق انتخاب براى  ــان و منابع طبيعى و با هدف ايج ــان، آبزي ــاى ماكي در گروه ه

خريداران بيمه محاسبه و تدوين گرديده است، در كشور در حال اجراست.
قائـم مقام صندوق بيمه كشـاورزى در ادامه از طرح فراگير طيور به عنوان 
ــه توليدكنندگان اين زير بخش ارايه  ــاورزى كه ب يكى از خدمات صندوق بيمه كش
ــه قانون بيمه  ــون تبصره 8 الحاقى ب ــزود:« با تصويب قان ــاد كرد و اف ــد، ي مى نماي

كشاورزى از سال 84، طرح بيمه فراگير طيور از مبادى توليد در حال اجراست». 
 نظارت بر روند اجرايى بيمه در صنعت طيور توسط كميته دايمى نظارت، متشكل 
از سازمان هاى دولتى ذيربط با حضور تشكل ها و اتحاديه هاى صنفى صنعت مرغدارى 

مورد ارزيابى قرار مى گيرد و در صورت وجود مشكالت، مرتفع خواهند شد.
ــاز و كار  ــاورزى به عنوان يگانه س ــدس صفرپورطاهر از صندوق بيمه كش مهن
ــت هدفمند از بخش  ــتاى حماي ــد در بخش ياد كرد و اضافه كرد:« در راس نظام من
ــهم دولت قابل  ــن بخش از طريق حق بيمه س ــاى دولت در اي ــاورزى، يارانه ه كش

پرداخت است».
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ــتان كرمان، با  ــتايي اس ــازمان تعاون روس بنا به گزارش روابط عمومي س
ــدم بذري مورد نياز  ــازمان، مقدار 7300 تن گن ــارت اداراه خدمات فني س نظ
ــط اتحاديه  تعاوني روستايي  ــاورزان منطقه و ساير استان هاي كشور توس كش
استان كرمان در مجتمع توليد بذر سه راهي ثاراهللا منطقه ارزوئيه بافت استان 
ــاورزي توزيع  ــال زراعي 90-89 توليد و با هماهنگي جهاد كش كرمان، در س

ــايان ذكر است كه  گرديده است. ش
ــده  عمده بذر گندم در نظر گرفته ش
ــوع ارقام ياوارس و چمران بوده  از ن
كه باالترين سطح زيركشت را دارا 

مي باشد.

توزيع گندم بذري توسط اتحاديه تعاوني روستايي استان كرمان

ــي تعاون  ــزارش روابط عموم ــه گ ب
ــتاي  راس در  ــتان،  اس ــتايي  روس
ــي وزارت جهاد  ــت هاي حمايت سياس
روستايي  تعاون  ــازمان  س كشاورزي، 
ــزار و 275 تن جو  ــتان، ميزان 10 ه ــتان لرس اس
ــي 2 هزار و 950 ريال بين دامداران و  ــه اي را به قيمت از قرار كيلوي ياران

توليدكنندگان محصوالت دامي توزيع نمود. 

ــاورزي  ــه از مديريت جهاد كش ــت معرفي نام ــا درياف ــتا دامداران ب ــن راس در اي
ــتان ها به ميزان سهميه ابالغي حواله دريافت نموده و به انبارهاي اداره تعاون  شهرس
ــتايي شهرستان هاي خرم آباد، بروجرد، اليگودرز، دورود، ازنا، كوهدشت، سلسله،  روس

دلفان و پل دختر مراجعه نمودند. 
الزم به ذكر است؛ خريد جو در اين استان با افزايش 100 درصدي نسبت به سال 
ــته روبرو بوده و تاكنون ميزان محصول جو خريداري شده به صورت تضميني،  گذش

142 هزار  تن بوده است

تعاون و روستا

توزيع بيش از 10 هزار تن جو يارانه اي
 در بين دامداران و توليدكنندگان محصوالت دامي لرستان

فعاليت ها و رويدادهاي 
سازمان مركزي تعاون روستايي ايران

مدير سازمان تعاون روستايي استان قم در نشست مطبوعاتي با اشاره به اين كه سازمان 
ــي، تقويت  ــت هاي كلي اصل 44 قانون اساس ــتاي اجراي سياس ــتايي در راس تعاون روس
تشكل هاي مردمي تعاوني روستايي را دنبال مي كند، افزود: « تقويت همه جانبه تشكل هاي 

كشاورزي و تقويت نظارت و حمايت از تشكل، از وظايف اصلي سازمان است». 
مهندس سيد مجتبي منزوي با بيان اين كه در راستاي تحول اقتصادي، نظام توزيع 
كشور نيز بايد دگرگون شود، گفت:«شبكه تعاوني هاي روستايي در سراسر كشور بازوي 
ــبكه  ــمار مي روند». وي در ادامه افزود: « ش توانمندي براي تحول در نظام توزيع به ش
تعاوني هاي روستايي و كشاورزي استان قم  نيز در اين راستا با بيش از 27 هزار عضو، 

ــركت تعاوني روستايي و كشاورزي و زنان روستايي و 27 فروشگاه عرضه   داراي 52 ش
ــي و مايحتاج روستاييان، 70 فروشگاه مواد نفتي، 4 ايستگاه جمع آوري  كاالهاي اساس
شير، 6 كارخانه خوراك دام و طيور و 11 واحد اعتباري قرض الحسنه مي باشد كه برخي 

از اين شركت هاي تعاوني در سطح كشور نمونه مي باشند». 
ــتان قم همچنين تاكيد داشت:« يكي از اقدامات  ــازمان تعاون روستايي اس مدير س
موثر در شبكه تعاوني هاي روستايي و كشاورزي استان، تشكيل اتحاديه ها و تعاوني هاي 
تخصصي است كه با تشكيل و تقويت اين اتحاديه ها مي توان ضمن حذف واسطه هاي 

اضافي و دالالن، ارزش افزوده بيشتري نصيب توليد كننده نمود». 

استاندار يزد در جريان بازديد سرزده از سازمان تعاون روستايي استان يزد 
از نزديك در جريان فعاليت ها، مسايل و مشكالت اين سازمان قرار گرفت.

ــتايي استان، استاندار يزد در بازديد از  به گزارش روابط عمومي تعاون روس
بخش هاي مختلف سازمان تعاون روستايي استان، ساعاتي را با مدير، معاون، 

رؤساي ادارات ستادي و كاركنان سازمان به بحث و گفتگو نشست.
ــازمان،  ــر از خدمات و فعاليت هاي اين س ــدس فالح زاده ضمن تقدي مهن

جوانگرايي را اصل مهم در انتخاب مديران عامل شركت هاي تعاون روستايي 
ــرفت  ــات مديره ي باتجربه را ضامن پيش ــتفاده از تجربيات هي ــت و اس دانس

شركت عنوان كرد.
وي با تاكيد بر اهميت وجود صنايع تبديلي در بخش هاي مختلف به ويژه 
ــتار ايجاد واحدهاي جديد و تقويت واحدهاي موجود  بخش كشاورزي، خواس

شد و حمايت همه جانبه ي مديريت ارشد استان را از اين امر اعالم كرد.

شبكه مردمي تعاوني هاي روستايي به عنوان بازوي توانمند در تحول نظام توزيع مي باشند 

مديران عامل جوان و هيات مديره ي باتجربه؛ ضامن پيشرفت شركت هاي تعاوني روستايي
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ــازمان تعاون روستايي خوزستان، هرمز خواجوي  به گزارش روابط عمومي س
ــم افتتاحيه دوره آموزشي ملي اقتصاد كشاورزي ويژه معاونان فني و  كه در مراس
ــازمان هاي تعاون روستايي سراسر كشور سخن مي گفت، با بيان اين  بازرگاني س
كه ساالنه محصوالت كشاورزي مختلفي در استان توليد مي شود، عنوان كرد:« 
ساالنه حدود يك و نيم ميليون تن گندم، 500 هزار تن ذرت، 150 هزار تن خرما 
ــتان توليد مي شود». وي افزود:« جمعيت  ــبزي و صيفي در اس و 2 ميليون تن س

ــتايي در بخش تعاون روستايي حدود يك ميليون و 200 هزار نفر است كه  روس
داراي 10 ميليون واحد دامي هستند و 200 تشكل تعاوني در استان وجود دارد كه 
ــاورزي، عضو اين تشكيالت هستند و  200 هزار نفر از توليدكنندگان بخش كش
حدود هزار نفر در تعاوني ها مشغول به كارند». خواجوي بيان كرد:« ساالنه حدود 
ــيميايي و سم  180 هزار تن آرد، 80 هزار تن گندم بذري و 280 هزار تن كود ش

بين جمعيت روستايي تحت پوشش سازمان توزيع مي شود».

ــن و مقررات مالي ويژه  ــنايي با قواني ــي تحت عنوان آش يك دوره آموزش
ــتايي و  ــركت هاي تعاوني روس ــران واحدهاي اعتباري ش ــووالن و كارب مس
ــقز با حضور 40 نفر از فراگيران  ــتان س ــاورزي به مدت 3 روز در شهرس كش

برگزار گرديد. 
ــي و بازرگاني تعاون  ــدي- معاون فن ــن دوره، مهندس احم ــداي اي در ابت
ــاي الزم را به  ــن توصيه ها و راهنمايي ه ــتان در جمع حاضري ــتايي اس روس
ــتري مداري، ايجاد  ــوولين و كاربران واحدها ارايه نمود و آن ها را به مش مس
ــتفاده از  ــنامه و اس ــتفاده از تجربيات همديگر، رعايت مفاد اساس اعتماد و اس

فرصت هاي پيش آمده و جمع آوري نقدينگي و پرداخت تسهيالت به اعضاء و 
قرعه كشي جوائز در بين سپرده گذاران و اهدا جوايز به برندگان،  فراخواند. 

بر اساس اين گزارش همچنين مهندس احمدي از غرفه عرضه محصوالت 
كشاورزي شهرستان سقز و بانه بازديد و در اين خصوص راهنمايي هاي الزم 
ــتان ارايه نمود و اعالم كرد:« طي مراسمي غرفه هاي  را به مسوولين شهرس

اتحاديه سقز و بانه در ايام دهه فجر به بهره برداري خواهند رسيد». 
ــقز داراي   6 غرفه و اتحاديه بانه  داراي 5 غرفه  ــت؛ اتحاديه س گفتني اس

مي باشند و در مجموع تاكنون بيش از 20 ميليون تومان هزينه شده است.

ــازمان تعاون  به گزارش روابط عمومي س
ــتان چهار محال و بختياري،  ــتايي اس روس
ــون از طريق  ــال جاري تا كن ــداي س از ابت
ــركت هاي تعاوني تحت  ــا و ش اتحاديه ه
ــواع كاالهاي  ــزار تن ان ــش 121 ه پوش
ــي، ارزاق و نهاده هاي كشاورزي  و 39 ميليون و 870 هزار  اساس

ليتر مواد سوختي بين روستاييان، كشاورزان و دامداران استان توزيع شده است.
بر اساس اين گزارش، عمده اين كاالها  شامل  31 هزار و 500  تن آرد،  315 
تن روغن نباتي، 725 تن سبوس،  7 هزار و 834 تن كود شيميايي، 15 هزار تن 

جو و ساير اقالم شامل  حبوبات، مواد پروتئيني، ميوه تره بار، عسل و ديگر اقالم 
خوراكي مي باشد. 

ــه كاالهاي يارانه اي، تعادلي، ضروري و خانگي  مهندس احمدي افزود:« كلي
ــتان توزيع مي گردد و گردش مالي  ــب با نياز در فروشگاه هاي مصرف اس متناس
ــده در شبكه تعاون روستايي در 9 ماهه اول سال بيش از 150  معامالت انجام ش
ميليارد مي باشد». وي همچنين اظهار داشت:« در همين مدت، مقدار 29 ميليون 
ــوخت بين روستائيان و عشاير توزيع شده است و تشكل هاي  و 870 هزار ليتر س
ــش سازمان در استان با 148 تعاوني و 96 هزار عضو نقش مهمي در  تحت پوش

نظام توزيع استاني و خدمات رساني به اقشار مختلف ايفا مي كنند».

برگزاري دوره آموزشي ملي اقتصاد كشاورزي
سازمان هاي تعاون روستايي سراسر كشور در اهواز

دوره آموزش آشنايي با قوانين و مقررات مالي ويژه مسئوالن اعتباري شهرستان سقز برگزار شد

توزيع بيش از 120 هزار تن كاالي اساسي و نهاده هاي كشاورزي
 بين روستائيان استان چهار محال و بختياري 

اولين غرفه دائمي توزيع مواد پروتئيني و عرضه محصوالت اعضاء شركت ها 
ــاورزي در شهرستان بجنورد با  ــبكه تعاون روستايي و كش و اتحاديه هاي ش
حضور رئيس سازمان جهاد كشاورزي خراسان شمالي به بهره برداري رسيد.

ــازمان تعاون  ــتان، مدير س ــتايي اس ــه گزارش روابط عمومي تعاون روس ب
ــتقيم محصوالت  ــتاي عرضه مس ــتايي با اعالم اين خبر، افزود:« در راس روس
ــاي دايمي و موقت در كل  ــعه غرفه ه ــاورزي، وظيفه ايجاد و توس دامي و كش
ــاورزي به تعاوني هاي روستايي و كشاورزي  ــور، از طريق وزارت جهاد كش كش
ــاره به افتتاح 3 غرفه عرضه  ــت». محمدحسين الهياري با اش ــده اس واگذار ش
محصوالت  كشاورزي و دامي در شهرستان بجنورد خاطرنشان ساخت:« تا دهه 
فجر نيز ساير غرفه ها در شهرستان هاي اسفراين، شيروان،  جاجرم و آشخانه به 

بهره برداري خواهند رسيد».
ــد:« عرضه  ــادآور ش وي ي
اين محصوالت در غرفه اين 
شبكه، از توليد به مصرف و 

با نرخ تعاوني خواهد بود».
ــازمان جهاد  ــس س ريي

ــز در اين  ــمالي ني ــان ش ــاورزي خراس كش
ــتايي  ــازمان تعاون روس افتتاحيه، با قدرداني از تالش هاي س

استان، تصريح كرد:« افتتاح اين مكان ها، حضور واسطه ها را در چرخه عرضه و 
تقاضاي بازار كاهش مي دهد». 

اولين غرفه دايمي شبكه تعاون روستايي خراسان شمالي افتتاح شد



نام: 

نام خانوادگي: 

نام حقوقي: 

شروع اشتراك از شماره  تعداد نسخه مورد نياز 

نشاني

كدپستي  صندوق پستي  تلفن 

مبلغ  ريال طي حواله بانكي شماره  مورخ  بانك ملي شعبه  

 ارسال شد.

مجله سنبله به منظور طرح مباحث علمي، فني و خبري در زمينه هاي عمومي و تخصصي كشاورزي، صنايع غذايي، اموردام، طيور و آبزيان، 
محيط زيست و منابع طبيعي از اساتيد، صاحبنظران، دانشجويان، توليدكنندگان و ساير عالقمندان براي همكاري دعوت مي نمايد.

* مقاله ها يا مطالب دريافتي با رعايت اولويت و ترتيب زمان دريافت، در سنبله درج خواهند شد مگر مقاالت و مطالب روز و انتقادي يا تحليلي و داراي چكيده به فارسي و انگليسي و 
فهرست منابع و ارسال از طريق Email يا CD و به ويژه مقاالتي كه نويسندگان آنها مشترك سنبله مي باشند، كه در اولويت چاپ قرار خواهند گرفت.

* مقاله ها و مطالب ارسالي بايد در هيچ نشريه اي منتشر نشده باشد (ارسال گواهي عدم چاپ الزامي است).
* سنبله در ويرايش، تغييرات و پيرايش مطالب آزاد است.

* مقاله ها و مطالب دريافتي مسترد نخواهد شد.
* چاپ مقاله يا مطالب، لزوما به معناي تاييد ديدگاه نويسنده از جانب سنبله نخواهد بود.

* درج كامل نام و نام خانوادگي پديدآورنده (مولف، مترجم و ...)، ميزان تحصيالت، رشته تحصيلي، سمت اجرايي، نشاني و تلفن تماس.
* ارسال متن اصلي مطالب ترجمه شده ضروري مي باشد.

* ارسال خالصه مقاله به انگليسي اولويت دارد.
* ارسال عكس هاي مرتبط با مقاله يا مطلب با كيفيت مناسب براي چاپ و عكس نويسنده توصيه مي گردد.

* ذكر كامل منابع استفاده شده در مطلب يا مقاله ارسالي الزامي است.
* لطفا مقاله ها و مطالب را با پست به آدرس تهران- صندوق پستي: 897-14665 (مجله سنبله) و يا به آدرس الكترونيكي Sonboleh_mag@yahoo.com ارسال فرماييد.

براي اشتراك مجله سنبله پس از واريز حق اشتراك به حساب جاري، 0107077128002 بانك ملي ايران، شعبه دانشگاه تهران كد 87 به نام مجله سنبله، اصل فيش بانكي را به 

همراه فرم اشتراك تكميل شده به نشاني تهران، صندوق پستي 897-14665 ارسال فرماييد.

قابل توجه

                                 فرم اشتراك مجله      
سال(1389)

تك نسخه 42000 ريال
هزينه اشتراك يكساله با پست عادي 480000 ريال

هزينه اشتراك يكساله دانشجويان 450000 ريال
هزينه اشتراك يكساله با پست سفارشي 680000 ريال

اشتراك خارج از كشور 2500000 ريال

دعوت به ارايه مقاله و مطلب

(((((1133
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قابل توجه: مدير عامل/ مدير بازرگاني
با سالم

ــگاه صنايع غذايي و  ــركت كننده) و يا بازديد از نمايش ــفارت كره جنوبي از بازرگانان عالقمند به رزرو غرفه (به عنوان ش ــيله بخش بازرگاني س احتراماً، بدينوس
آشاميدني، ماشين آالت و مواد اوليه مربوطه در كره، دعوت به عمل مي آورد.

Name of Exhibition  
اسم نمايشگاه

Seoul Int›lFood Fair 2011:
Seoul Foodtech 2011
Seoul Food Safety 2011
Seoul Food & Hotel 2011

Exhibition Place and Venue
محل نمايشگاه

KINTEX (Korea International
Exhibition Center), Seoul City, Korea

PERIOD
زمان

April 26-29,2011
Biz meeting in 27 April

9-6 ارديبهشت 1390

ITEMS TO BE EXHIBITED اقالم مورد نمايش

Food & Drink1. 
Food processing Machinery2. 
Packing Equipment3. 
Bakery and Confectionary Equipment and Supplies4. 

Food Sanitation / Food Safety Equipment5. 
Kitchen Appliances and Furniture6. 
Kitchen & restaurant Machinery7. 
Etc.8. 

Organized by

Korea Trade- Investment promotion Agency(KOTRA)
Korea Foods Industry Association (KFIA)
Korea Exhibition Management Co, Ltd.(KEM)
All world Exhibitions

Please visit home page for further information
لطفاً جهت اخذ اطالعات بيشتر از سايت نمايشگاه ديدن فرماييد.

www.seoulfoodtech.or.kr
www.seoulfoodsafety.or.kr
www.seoulfood.or.kr

آخرين مهلت ثبت  نام 15 بهمن ماه 1389
در صورت تمايل به ثبت نام، فرم پيوست را تكميل و فاكس نماييد، ضمنًا جهت كسب اطالعات بيشتر با خانم گلسوار (مدير بازاريابي) تماس حاصل فرماييد.

تلفن: 7-22174005، فاكس: 22412518، موبايل: 09122833983
 توجه: 

لطفاً فرم ثبت نام را خوانا، كامل و به زبان انگليسي تكميل نماييد.
   Reference: www.kotra.ir                                                                                                                             

Seoul Int'l Food Fair 
2011 Korea

COMPANY TORGMASH

امور بين المللي كشاورزي و بازرگاني
كره جنوبي
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Open joint-stock company 
Torgmash is known as a manufacturer 

of high-quality mechanical equipment 
for peeling, cutting and shredding 

vegetables and fruits and also for grinding 
meat at professional kitchen. It is a stable 

working and promising company.
Technological equipping, constant 

attention to market needs, the use of 
new ideas coupled with experience and 
professionalism led the company to achieve 
its goals and constantly update the products. 
We produce our equipment using advanced 
technologies that enhance the speed and the 
efficiency of production. Torgmash has all the 
necessary logistics and engineering services. 
Industrial facilities cover 11,67 ha and are 
located in five buildings.

Our machines meet all the established norms 
and standards. All manufactured equipment 
is the subject of obligatory certification and 
have Belarusian. Russian and Ukrainian 
Certificates of Conformity and Certificates 
of State Hygienic Registration.

We were given the Certificate of 
Conformity to EU Directive (CE) and the 
Security Certificate (B) as evidences of high 
quality of our products and recognition of the 
company at the international level.

Activities of the company are also focused 
on  mutually beneficial business cooperation 
with our customers, as well as on expanding 
distribution network in CIS, Europe and all 
over the world. Equipment produced by OJSC 
Torgmash is always reliable and advanced.

Today Torgmash is one of the leading 
enterprises in manufacturing the equipment 
for food processing. Our name is our promise. 
And the main principles of our activity remain 
the same: traditions, quality and reliability.

Contacts:
www.beltorgmash.com
phoneL+375-163)42-43-27, 42-26-96, 42-

19-22
E-mail: marketing@beltorgmash.com

Reference: www.Iran.belembassy.org

system in the mountain 
areas”. A social 
organizer of the 
forest department 
told “In the remote  
ountainous areas, 
no governmental 
official except us [the 
forestry staff] bothers 
to come”. The above 
remarks indicate that 

there is a huge potential 
of agriculture in the area 
but inefficient extension  
services and lack of 
marketing infrastructure  
hinders agricultural 
productivity. The 

qualitative data also revealed 
that the crops produced by most 
of the farmers couldn’t even 
fulfil the subsistence needs 
of their household. The local 
people (of the study villages) 
were demanding efficient  
gricultural extension 
service. Due to the absence 
of effective agricultural 
extension system, the 
local farmers were using 
their own (traditional) 
technology of crop and 
fruit production and were 
obtaining very low yield. 
An effective agricultural 
extension and marketing 
service can improve the 
livelihoods of these people 
because the land of these 
areas is very suitable to 
grow fruits (apple, peach, 
persimmon, walnuts etc.) 
which can be supplied not 
only to the lowland areas 
of country but also to the 
foreign countries. 

(End of part II)

INFORMATION ON OPEN JOINT-STOCK 
COMPANY TORGMASH

جمهوري بالروس

كارخانه تخته فيبري
 از چوب شهر بابرويسك

ــيك  ــهر بابروس كارخانه تخته فيبري از چوب ش
ــركت دولتي ” موگيلف انرگو» است،  ــعبه ش كه ش
ــري از چوب،  در  ــده تخته فيب ــن توليدكنن بزرگتري
جمهوري بالروس و يكي از بزرگترين توليدكنندگان 
ــد. حجم توليد  ــول فوق الذكر در اروپا مي باش محص
ــاالنه تخته فيبري از چوب در اين كارخانه معادل  س
ــت محيطي پاك  5 هزار مترمربع بوده و از نظر  زيس

مي باشد.
ــاد: 2745  ــارك ان و. ان ت – اس پ، ابع  ( م
ــر) اين نوع تخته فيبري از  در 1700 در 3/2 ميلي مت
چوب، در صنايع مبلمان و به عنوان مواد بسته بندي 

ــدي كارخانه و  ــته بندي محصوالت تولي ــت بس جه
همچنين به منظور فروش به صورت عمده و جزيي 
به شهروندان، مورد استفاده قرار مي گيرد. محصوالت 
ــور اروپايي و همچنين كشورهاي  مذكور به 19 كش

مشترك المنافع صادر مي گردد.
 جهت كسب اطالعات بيشتر دربـاره محصـوالت 
ــاي: www.dvp.by مراجعه  فوق الـذكر به تارنم
ــن: 00375225443596 تماس  ــماره تلف و يا با ش

حاصل نماييد.

www.Iran.belembassy.org
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Table 1.          Crops statistics: seasonality and yield of major crops grown by the respondents
Percent of Respondents who        Months of        Months of  

Crops grow the crops                                Cultivation harvesting Yield (Kgs/ kanal)     
Wheat 46.5 Oct-Nov          April-May        60
Maize 67 April-May        Sept-Oct         62
Potato 18 April-June       July-Sept         630
Barley 4.5 May-June       Sept-Nov         75
Rice 8.5 May-June       Sept-Oct          87
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Table 1.          Crops statistics: seasonality and yield of major crops grown by the respondents
Percent of Respondents who       Months of        Months of 

Crops grow the crops                                Cultivation harvesting Yield (Kgs/ kanal)     
Wheat 46.5 Oct-Nov          April-May        60
Maize 67 April-May        Sept-Oct         62
Potato 18 April-June      July-Sept         630
Barley 4.5 May-June       Sept-Nov        75
Rice 8.5 May-June       Sept-Oct          87

Low production and subsistence farming:There are two main cropping seasons viz “Rabi” and “Kharif”. Wheat is the major 
“Rabi” crop while maize and rice are the major “Kharif” crops (Table 1). Maize was the main crop in the study villages as 67% of 
the respondents were cultivating the maize as “Kharif” crop. However wheat was being grown 46.5% of the respondents in the study 
villages. The 

average yield per “kanal” was very low for most of the crops and it was very low when compared with the national and provincial 
average. 

The qualitative interviews revealed that the maize, wheat and rice were mainly grown for subsistence
purpose rather than for the commercial purpose as major share of these crops were being consumed
within the house. Potato was being grown by 18% of the respondents and it was mainly grown for the
commercial purpose.
The qualitative data revealed that the agricultural extension services in the mountain areas were extremely poor. Some excerpts from 

the qualitative interviews are given as under;
An old farmer of a village reported “I am 64 years of age and I have never seen a single person from Agriculture Department in our 

village”. Another farmer of a village in Swat told angrily “they [Agric. Officers etc.] only take care for the big farmers of plain areas, 
and as our village is remote and inaccessible so they never come to us”. A potato grower told “The yield of our potato crop had reduced 
to half with in the last 2 years due to some unknown disease, we went to the office of the agricultural office after traveling 4 hours but 
no one was there to guide us. Next week we went again, but the officer was not competent enough to give solution of our problem”. In a 
focus group interview the members of the village development committee demanded that an effective agricultural extension service must 
be provided in their village so that the growers of persimmon and peach could obtain the higher yield of their crop and earn more profit. 
The secretary of a village development committee in Swat district told “our land is the most fertile land of the Province, and the fruit 
our farmers produce are sweetest and delicious and famous all over the country. Our corn makes very soft and delicious breads. But our 
farmers are poor because they don’t know the latest technologies and cultivation methods. They are illiterate and the commission agent 
[middle man] earns much more money than the farmers. Government should pay attention to the improvement of the agricultural extension 
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The texture of foods is a very valuable experience 
of humankind which be sensed by consumption of 

various foods. This property can be demonstrated as the 
quality of foods which attains by the mutuality of many 
senses like see, hear and etc. the texture is the first qualita-
tive characteristic tagged to cheese. Always, the total ap-
pearance and mouth feel properties of cheeses have been 
considered before their flavor and taste. Cheeses have an 
extensive range of different textures and for each special 

kind of cheese, only one specific texture is pleasant. 
Rehology can be used as a means for quality control 

which is very close to the total texture of product, sensorial 
characteristics of products and also the changes which could 
modify their microstructure along processes. In complex 
structures like dairy products, the size and distribution of 
dispersed/continuous phases and also the microstructures in 
each phases or at their joint borders, determine the rheologi-
cal and textural characteristics of these systems.

Invasive species is a matter of 
global concern which is over-

shadowed by some issues like oil 
spill, endangered species, climate 
change, and etc most of the time. 

Any species, including plants, 
animals, etc have a natural habitat 
to live; If, by any means, they make 
their way out of it, they might be-
come destructive to the new ecosys-

tem. Such species are called inva-
sive or alien. 

International trade, in the last 5 
centuries in particular, is the main 
culprit. Some species stow away in 

cargos, being transferred unwitting-
ly to the distances which might be 
thousands of kilometers away. Bal-
last water of the huge ships, which 
help vessels achieve balance when 
they are unloaded, also share the 
blame. In addition, immigration 
and trips play significant roles in 
introduction of such species to new 
places.

Invasive Species 

Thyme adds a distinctive aro-
matic flavoring to sauces, 

stews, stuffings, meats, poultry – 
almost anything from soup to salad. 
In medieval times the plant symbol-
ized courage, and to keep up their 
spirits, knights departing for the 
Crusades received scarves embroi-
dered with a sprig of thyme from 
their ladies. There was a popular 
belief, too, that a leaf tea prevented 
nightmares, while another held that 
tea made of thyme and other herbs 

enabled one to see nymphs and fair-
ies. Herbalists of the Middle Ages 
regarded thyme as a stimulant and 
antispasmodic, and recommended 
sleeping on thyme and inhaling it as 
a remedy for melancholy and epi-
lepsy.

In 1725 a German apothecary 
discovered that the plant's essential 
oil contains a powerful disinfect-
ant called thymol that is effective 
against bacteria and fungi. Thymol 
also acts as a expectorant, loosen-

ing phlegm in the respiratory tract 
so that it can be coughed up. Later 
herbalists listed thyme for these uses 
and as remedy for numerous other 
complaints, including diarrhea and 
fever. They prescribed the oil ex-
ternally as an antiseptic for fungal 
infections such as athlete's foot. 

Texture of cheese

Medical Plants

Saffron, could be considered as one of the most important  cultivated crops in Iran. 
This plant takes benefit of particular economic importance  at global level and has  

a particular place in    our agricultural exporting crops and acquires remarkable foreign 
currency annually. For attracting international markets, we should accurately focus on quan-

titative and qualitative aspects of production and also proper packaging for promoting our ex-
porting capacity. In recent years, our researchers have conducted substantial research activities 

for enhancing saffron production yield  in order to lead the global markets and  take 
benefit efficiently of available inputs so that to be considered as the most important 

producer of saffron at regional and global levels. 

A brief glance on Saffron ideal plan
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A detailed genetic study of one of the first farming 
communities in Europe, from central Germany, re-

veals marked similarities with pop-
ulations living in the Ancient Near 
East (modern-day Turkey, Iraq and 
other countries) rather than those 
from Europe.

Project leader Professor Alan 
Cooper, Director of the Australian 
Centre for Ancient DNA (ACAD) 
at the University of Adelaide, says: 
"This overturns current thinking, 

which accepts that the first European farming popula-
tions were constructed largely from existing populations 

of hunter-gatherers, who 
had either rapidly learned 
to farm or interbred with 
the invaders."

The results of the study 
have been published today 
in the online peer-reviewed 
science journal PLoS Biol-
ogy.

Mohamed Hammami from the University of Monastir, Tunisia 
and King Saud University, Riyadh, Saudi Arabia, worked with a 

team of researchers to carry out the experiments in a group of 80 rats. He 
said, "Olive oil is an integral ingredient in the Mediterranean diet. There 
is growing evidence that it may have great health benefits including the 
reduction in coronary heart disease risk, the prevention of some cancers 

and the modification of immune and inflammatory responses. Here, we've 
shown that extra virgin olive oil and its extracts protect against oxidative 

damage of hepatic tissue."
The researchers separated the rats into a control group, an olive oil group, and 6 

groups that were exposed to the herbicide '2,4-Dichlorophenoxyacetic acid' with or with-
out either whole olive oil, or one of two oil extracts -- the hydrophilic fraction or the lipophilic fraction. All rats giv-
en the herbicide showed signs of significant liver damage. However, extra virgin olive oil and hydrophilic fraction 
intake induced a significant increase in antioxidant enzyme activity and a decrease in markers of liver damage.

Abstracts of Some Articles

Olive Oil Protects Liver from Oxidative Stress, 
Rat Study Finds

DNA Reveals Origins of First European Farmers

Although today, wheat grain is the most important 
member of the cereal family and have the most 

consumption of them in the food industry, but quick look 
at the history of human civilization shows that corn, 
barley, sorghum, millet, oat and rye products as well as 
wheat and sometimes more important than it, have been 
indispensable role in human survival. Some of these 
grains is still maintenance their growth and production 
abilities in undesirable climatic conditions such as Afri-
can Sahara and geographical poles, but their nutritional 
properties and functional effects mainly due to expan-
sion of wheat processing industry and its products, was 

forgotten over time and consumption of them has been 
limited to particular communities. Whole flour and bran 
of cereals are considered dietary supplements and are 
rich source of minerals and fibers. Whole cereals, addi-
tion to a wide variety of dietary supplements, containing 
nutrients and bioactive compounds that have important 
influence on functional properties. These compounds 
include lignin, phenolic acids, phytosterol, tocopherol, 
tocotrinol and vitamins that stored in 
germ and bran of cereals.

The most important functional effects of cereal based 
products other than wheat

ol and vitamins that stored in 
d bran of cereals.
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