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اصالح ساختار گندم، آرد و نان
سخن نخست

در كشــور ما، نان غذاي اصلي ســه چهارم اقشار كم  درآمد را تامين مي نمايد و به عالوه، اين گونه افراد اغلب 

دسترسي كمتري به مواد غذايي باارزش تغذيه اي باال- نظير لبنيات و آبزيان و ميوه و سبزي و مواد پروتئيني – 

دارند. به همين داليل ضروري بود متوليان گندم، آرد و نان كشور كه در نيم قرن پيش به فكر اصالح كيفيت نان 

افتاده بودند، اين معضل قديمي را حل مي نمودند تا هم مردم اغلب محروم ما با مصرف نان كم كيفيت، غيربهداشتي 

و داراي افزودني هاي مضر، دچار بيماري هاي گوارشــي و سوء تغذيه نمي شدند و هم زمينه براي رقابت، تنوع و 

بهبود كيفي نان فراهم مي گرديد و نان صنعتي در كنار نان سنتي هر يك جايگاه خود را مي يافت. آنان چنين نكردند 

و متوليان بعدي هم عمًال اقدامي تعيين كننده انجام ندادند و بعضي تصميمات آنان- مانند آزادسازي و آزادپزي- 

منجر به افزايش قيمت بدون بهبود كيفي نان گرديد.

در آســتانه ي اجراي قانون هدفمندسازي يارانه ها، متوليان آرد و نان كشور نويد بهبود كيفيت و تنوع را دادند 

كه با همسان سازي و افزايش قيمت آرد و نان و شكل گرفتن زمينه ي رقابت بين نانوايان، محقق خواهد گرديد. هم 

اكنون چند ماه بعد از اصالح نرخ آرد و نان، آن بخش از وعده ي مسووالن كه در ارتباط با افزايش قيمت ها بود، 

عملي گرديد، اما بخش ديگري از قول ها، كه مي بايســت كيفيت و تنوع را افزايش مي داد، نه تنها به اين امر مهم و 

حياتي دست نيافت بلكه در مواردي حتي كاهش كيفيت و كاهش وزن و افزايش قيمت بيشتر نان را در پي داشت به 

گونه اي كه معاون وزير بازرگاني 3 ماه پس از اجراي طرح هدفمندي نان اظهار مي دارد كه اغلب نان هاي سنتي افت 

كيفي داشته اند(همشهري 89/12/24)  كه گاليه هاي مصرف كنندگان را در پي داشته است. درست است كه اصالح 

ســاختار اين صنعت و ايجاد ثبات در كيفيت نان، زمان بر اســت و احتياج به اصالح كليه ي عوامل موثر، از كشت 

گندم تا نانوايي دارد، اما مي بايســت از مدت ها قبل از همسان ســازي قيمت ها در كليه ي زمينه هاي مرتبط و موثر 

در اصالح كيفيت گندم و آرد و نان برنامه ريزي و اقدامات آغاز مي گرديد. تهيه بذور مناســب گندم، اصالح خاك 

مزارع و كاربرد كودهاي ريزمغذي، ايجاد انگيزه براي كشاورزان در كشت ارقام باكيفيت، ارايه ي استاندارد براي 

گندم و آرد، بهبود مخازن نگهداري گندم و حمل آن به كارخانجات، ارايه ي تسهيالت براي بازسازي كارخانجات 

آرد و نانوايي ها، كاهش ســبوس گيري، استفاده از فناوري ها و دستگاه هاي جديد پخت نان، برخي از اين اقدامات 

موثر در بهبود كيفي نان هســتند كه الزم اســت مورد توجه قرار گيرند. همچنين ايجــاد هماهنگي هاي الزم بين 

وزارتخانه هاي جهاد كشاورزي، بازرگاني، بهداشت، صنايع و اتحاديه هاي آرد و نان از ضروريات موفقيت در اين 

عرصه مي باشد. در حال حاضر كشاورزان انگيزه اي براي توليد گندم باكيفيت ندارند چرا كه توليد، هزينه بر است 

و هنگام خريد اين مازاد هزينه به كشــاورز پرداخت نمي گردد و عمًال گندم باكيفيت با گندم كم كيفيت طبق جداول 

مربوطه قيمت يكساني دارد. عالوه بر اين ها، آموزش و پرداخت هزينه هاي ناشي از افزايش قيمت نهاده هاي توليد 

به كشاورزان مي تواند انگيزه توليد گندم اصالح شده ي باكيفيت را در آنها افزايش دهد.

اخيراً موسسه ي استاندارد از صدور دستورالعمل جديد براي بهبود كيفي نان خبر داده و همچنين معاون وزير 

بازرگاني اعالم نموده كه من بعد سياست ها بر اساس ارتقا كيفي آرد و نان خواهد بود. اميدواريم ديگر مسووالن 

و دســت اندركاران حوزه ي گندم، آرد و نان كشــور هم به بهبود كيفيت و اصالح ســاختار اين صنعت همسو با 

افزايش قيمت معتقد گردند و در نهايت وضع غذاي اصلي مردم بعد از چندين دهه سر و سامان يابد.

م. امين طاهري
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كنترل برداشت از آب هاي زيرزمينيسدسازي عامل افزايش ريزگرد

لزوم پرهيز از تثبيت قيمت ها و دخالت در بازار

كاربري  تغيير  و  بزرگ  ايجاد سدهاي  مي گويد؛  مركز خشكسالي  رييس 
زمين ها از عوامل افزايش ريزگرد در كشور است.

در ششمين شوراي عالي آب به رياست رييس جمهور، مقرر شد در سه سال 
آينده شبكه هاي نيمه تمام و پاياب خاتمه يافته و به بهره برداري برسند.

معاون صندوق بين المللي پول در گفت و گو با معاون وزير بازرگاني، از دولت 
خواست تا از اعمال سياست هاي غيرضروري حمايت از بازار اجتناب كند.

وعده خودكفايي در برنج
يكي از اعضاي هيات علمي موسسه تحقيقات برنج مي گويد؛ تا دو، سه سال 

ديگر خودكفايي در برنج محقق خواهد شد.

سهم توليد را از منابع يارانه ها كم نكنيدتراز منفي تجاري در سال گذشته

قاچاق ساالنه 17 ميليارد دالر مواد غذايي به كشور

 50 كيلومتر از يك محوطه باستاني به  زير آب مي رود

افزايش سهميه سربازان محافظ منابع طبيعي

معضل نبود مديريت يكپارچه بر منابع و كشاورزي

 64 واردات   89 سال  در  كه  مي دهد  نشان  ايران  گمرك  ارقام  تازه ترين 
ميليارد دالر و صادرات 26 ميليارد دالر بوده است.

كه  بود  اين  يارانه ها  هدفمندي  از  هدف  افزود:«  بازرگاني  اتاق  رييس 
تخصيص منابع مديريت شود و به سمت توليد برود».

قاچاق  با  مبارزه  پيشگيري ستاد  و  اقتصادي  امور دستگاه هاي  مدير كل 
كاال و ارز مي گويد؛ طبق آخرين برآورد ستاد، ساالنه 16/9 ميليارد دالر مواد 

غذايي به كشور قاچاق مي شود.

سازمان ميراث فرهنگي مجوز آبگيري سد سيمره را در حالي صادر كرد كه 
به گفته باستان شناسان اين منطقه از حوزه هاي تاريخي است كه كاوش هاي 

چنداني در آن انجام نشده است.

گفت:  آبخيزداري  و  مراتع  جنگل ها،  سازمان  مديريت  توسعه  معاون 
«سهميه جذب سرباز در خصوص اجراي طرح هاي حفاظتي براي امسال به 

هزار نفر افزايش يافت».

نايب رييس كميسيون كشاورزي مجلس مي گويد:« مديريت منابع طبيعي، 
محيط زيست، آب و كشاورزي هر يك به طور جداگانه عمل مي كنند و اين 

مانع بزرگي در راه توسعه اين بخش ها شده است».

يارانه شير بايد به توليدكنندگان پرداخت شود هشدار بخش خصوصي به دولت
مديرعامل مركز همكاري هاي امور دام مي گويد:« در صورتي كه يارانه ها به 

صورت نقدي به مردم پرداخت شود اين پول صرف خريد شير نخواهد شد».
رييس اتاق ايران نسبت به تعطيلي بيش از 100 واحد توليدي هشدار داد و از وزراي 
صنايع و بازرگاني خواست نسبت به حل و فصل مشكل اين واحدها وارد عمل شوند.

با مركز  بر توسعه همكاري  تاكيد وزير جهاد كشاورزي 
بين المللي تحقيقات

تحقيقات  بين المللي  مركز  مديركل  با  ديدار  در  جهادكشاورزي  وزير 
نياز خود  توانسته ايم  استان  با وجود خشكسالي در هفت  كشاورزي گفت:« 

به گندم را تامين كنيم».

پرداخت  توليد  ثانوي  عوامل  به  كشاورزي  يارانه هاي 
مي گردد

به  شير  يارانه  پرداخت  از  نمونه  عنوان  به  مجلس  در  اراك  نماينده 
ايجاد مشكالت  موجب  كه  مي برد  نام  لبني  توليد محصوالت  كارخانه هاي 

و رانت خواري گرديده است.

بي توجهي به صنعت ابريشم

نابودي 20 درصد رويشگاه هاي زاگرس

جلوي واردات بي رويه محصوالت كشاورزي گرفته شود

به دليل كوتاهي ها و  لنگرود در مجلس شوراي اسالمي گفت:«  نماينده 
سهل انگاري هاي صورت گرفته توليد به شدت كاهش يافته و ما كه صادركننده 

ابريشم بوده ايم االن واردكننده هستيم».

يك عضو هيات علمي موسسه تحقيقات جنگل ها در گفت و گو با همشهري 
مي گويد؛ يك ميليون و 200 هزار هكتار از رويشگاه ها نابود شده يا در معرض 

نابودي قرار دارد.

كشاورزي  بخش  افزود:« سهم  همچنين  اسالمي  شوراي  مجلس  رييس 
كميسيون  و  شود  مشخص  بايد  مجزا  صورت  به  يارانه ها  هدفمندكردن  از 

كشاورزي اين موضوع را در حين بررسي اليحه بودجه پيگيري كنند».

وابستگي صنعت آبميوه به واردات
مديرعامل صنايع تبديلي آبميوه و كنسانتره گفت:« با وجود توليد ساالنه 
ميليون  ها تن ميوه در كشور، صاحبان اين صنعت براي تهيه مواد اوليه خود 

ناگزير به تامين كنسانتره هاي خارج از كشور هستند».

نگاهي بر رويدادها

چكيده ي گزيده ي خبرها
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در سنبله شماره 26- ارديبهشت 1370، تحت عنوان كشاورزي 
ايران و جهان، نگرشي شده به حال و روز كشاورزي در سال پيش 
جريان  در  را  ما  گزارش،  اين  مجدد  مطالعه   .1369 يعني  آن  از 
هم  با  مي دهد.  قرار  پيش  سال   21 در  كشاورزي  رويدادهاي 

مي خوانيم:

كشاورزي ايران
ــال خوبي نبود ... در ماه هاي اول  ــال رفته از نظر كشاورزان كشور س س
ــال زلزله اي شديد دو استان مهم كشاورزي كشور يعني گيالن و زنجان  س
ــد و بيش از يكصد هزار  ــارات زيادي را موجب ش را به لرزه درآورد و خس
نفر مصدوم و قرباني اين فاجعه شدند. روستاها و مزارع بسياري در اين دو 
ــديدي بر محصوالت كشاورزي، احشام  ــتان از بين رفتند و صدمات ش اس

ــيل پايان گرفت.  ــد و با س ــروع ش ــال با زلزله ش ــتان وارد آمد. س و دام دو اس
ــتان  ــه و بويراحمد، فارس، كرمان و سيس ــتان، كهكيلوي ــتان هاي خوزس در اس
ــاز به مزارع و  ــوي ديگر ب ــيل هاي ويرانگري راه افتاد كه از س ــتان س و بلوچس
كشتزارها آسيب فراوان رسانيد و خانه ها و تاسيسات بسياري را نابود كرد. جنگ 
نفت نيز هم آب هاي خليج فارس را آلوده كرد و هم به استان هاي جنوبي و غربي 
كشور بر اثر آتش سوزي هاي پردامنه در چاه هاي نفت كويت از جهت كشاورزي 

و دامپروري خسارات سنگيني وارد آورد.
كمبود نهاده ها اعم از سم و كود و ماشين آالت كشاورزي و وسايل يدكي هم 
ــاورزان كم كم دارد به صورت يك امر عادي در مي آيد. روستاييان نيز  براي كش
ــهرها عادت كرده اند در آرزوي نهاده ها با بهاي تعاوني و دولتي  به مانند مردم ش
ــند ولي اگر توان مالي بيش تري پيدا كردند اجناس ناياب را در بازار سياه  آه بكش

با بهايي چند برابر خريداري نمايند. 
ــت هاي انتخابي دولت و  ــفانه سياس ــاعد متاس در اين چارچوب طبيعي نامس
ــكالت اقتصادي  ــت كه به رفع مش ــاي مالي نيز به صورتي نيس تصميم گيري ه
ــاره كنيم به سياست هاي  ــت اش ــاورزان كمكي بكند، به عنوان مثال بد نيس كش
ــايد  ــاورزان ش ــرات مداوم انواع ارزها و بهاي آن ها كه كش ــت و تغيي ارزي دول
ــر در نياورند ولي بعد وقتي اثرات  ــت ها چيزي از آن س به هنگام اعالم اين سياس
ــت، با پوست و گوشت خود اين گرفتاري ها  آن ها روي بهاي نهاده ها تاثير گذاش
ــوول كشاورزي مملكت، در  ــاورزي به عنوان مس را لمس خواهند كرد. وزير كش
يكي از مصاحبه هاي خود اعالم كرد كه تبديل نرخ ارز از 70 ريال به 600 ريال 
به طور متوسط قيمت تضميني محصوالت زراعي را 40 درصد افزايش مي دهد، 
مثًال قيمت هر كيلوگرم گندم آبي 5/2 ريال، ذرت 35 ريال، پنبه 77 ريال، چغندر 
10/5 ريال، برنج 45 ريال، سويا 85 ريال، سيب زميني 15 ريال و پياز 11/5 ريال 

افزايش پيدا خواهد كرد.
ــته به تصويب مجلس رسيد قانون تفكيك  ــال گذش قانون مهمي كه طي س
ــر پايه اين قانون  ــازندگي بود كه ب ــاورزي و وزارت جهاد س وظايف وزارت كش
ــد و تمام  ــاورزي مي باش ــت و آب و خاك به عهده وزارت كش ــه امور زراع كلي
ــاورزي  ــي زير نظر وزارت كش ــور باغبان ــواع زراعت  و ام ــوط به ان ــايل مرب مس

ــترش  ــظ و احيا و گس ــوول حف ــازندگي نيز مس ــاد س ــت و وزارت جه و اس
ــتايي و  ــت و ضمنًا امور دام و طيور و عمران روس بهره برداري از منابع طبيعي اس

بهسازي صنايع روستايي و آبرساني روستاها به عهده جهاد سازندگي است.
ــده و در دست اجرا  ــاورزي عنوان ش طرح هاي مفيدي كه از طرف وزارت كش
مي باشد؛ يكي طرح افزايش گندم آبي است كه توجه اساسي آن روي باال بردن 
ــت درآيد و وعده ها به نتيجه  ــد و اگر پيش بيني ها درس عملكرد در هكتار مي باش
ــاله اول به خودكفايي خواهيم رسيد. ديگري طرح  ــد در پايان برنامه پنج س برس
يكپارچه كردن اراضي كشاورزان است كه سعي دارند زارعين را از طريق تشويق 
به كار دست جمعي مشغول نمايند و روش هاي فردي و تك روي را به خصوص 

در زمين هاي كوچك و غيراقتصادي كنار بگذارند.
ــوولين آن عنوان كرده اند در صدد است امر  وزارت جهاد نيز به طوري كه مس
حفاظت و بهره برداري از منابع طبيعي اعم از جنگل ها و مراتع را به مردم بسپارد 
ــگل كاري را نيز با تجهيز مردم عادي  ــًا موضوع مهم حفاظت خاك و جن و ضمن
ــوراها به صورت يك فعاليت مردمي و دسته جمعي درآورد. جشن درختكاري  و ش
ــال گذشته از طرف جهاد با يك عمل بزرگ و طرح وسيعي آغاز گرديد كه بر  س
ـــت درخـت از  ــامل كش آن نام « درختكاري از حرم تا حرم » را نهاده اند كه ش

حرم حضرت معصومه در قم تا آرامگاه امام خميني(ره) مي شود ...
ــم مصائب طبيعي و  ــادآوري كنيم كه عليرغ ــن نكته را نيز ي ــت اي جالب اس
ــاورزي با اين حال آمار و ارقام موجود  ــاعد از جهت كش تصميم گيري هاي نامس
ــر نباتات علوفه اي و دانه هاي  ــت از آن دارد كه جز در موارد معدودي نظي حكاي
ــا اكثرا توليدات  ــدات مواجه بوده ايم، در باقي زمينه ه ــي كه با كاهش تولي روغن
ــاورزي افزايش جالبي را نشان مي دهند. روزنامه رسالت در شماره 28 اسفند  كش
خود پاره اي از ارقام را منتشر نمود و طي آن اعالم كرد كه توليد گندم در سال69 
ــته و پنبه از رشدي معادل 6 درصد  ــبت به سال قبل 51 درصد افزايش داش نس
برخوردار بوده و برنج نيز 31 درصد باال رفته و حبوبات 56 درصد محصوالتشان 
بيشتر شده است. توليد سيب زميني از رشدي برابر صفر درصد و پياز از 150درصد 

و چغندرقند از 10 درصد برخوردار بوده اند ...

سنبله در گذر زمان

                                                                         ب دب                                              دنگاهي بر برخي مطالب                    در 20 سال پيش
حال و روز كشاورزي ايران و جهان در سال 1369
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كشاورزي جهان
ــترك با آمريكا است كه از سال  از مهم ترين وقايع جهاني اختالفات بازار مش
1986 به اين سو مرتبًا حادتر شده و حتي در سال گذشته يكي از مسايل مهمي 
ــران هفت كشور صنعتي جهان به آن پرداختند و  ــكيل داد كه كنفرانس س را تش
ــلمي نرسيد. اين درگيري ها و بگو مگوها از 5 سال قبل جنبه  البته به نتيجه مس
ــال 1986 و هنگام شروع دور مذاكرات  ــت. از س تند و زننده اي به خود گرفته اس
ــاورزي بين دو غول بازرگاني  ــر سوبسيدهاي محصوالت كش اروگوئه دعوا بر س
ــده و هر از چندي جنبه حاد به  ــترك همچنان باقي مان جهان آمريكا و بازار مش

خود مي گيرد.
ــيدها را تا 30 درصد پايين بياورد ولي  ــترك حاضر شده ميزان سوبس بازار مش

آمريكا به چيزي كمتر از 70 درصد رضايت نمي دهد.
مذاكرات مزبور در ماه دسامبر 1990 يكبار ديگر در بروكسل آغاز گرديد ولي 

بدون نتيجه اي به پايان رسيد و بار ديگر در 20 فوريه 1991 شروع شد.
موضوع خشكسالي در اكثر كشورهاي غربي به بسياري از محصوالت صدمه 
ــيب فراوان ديد و آفتابگردان نيز كاهش شديد  ــه محصول ذرت آس زد. در فرانس
ــيع زدند و وزارت  ــت به تظاهرات وس ــاورزان كشور دس ــت تا آنجا كه كش داش
ــارات كشاورزان مبلغ 1/2 ميليارد فرانك  ــاورزي براي جبران قسمتي از خس كش
كمك براي دامپروران آسيب ديده تامين و پرداخت نمود. كشورهاي ايتاليا، اسپانيا، 

يونان و پرتغال نيز از جهت خشكسالي مواجه با مشكالت مشابهي بودند.

و حال نگاهي بيندازيم به وضع توليد محصوالت كشـاورزي جهان در 
سال گذشته:

ــند. ميزان توليد  ــان و دام مي باش ــالت از مهم ترين محصوالت غذايي انس غ
ــال 1987 رو به كاستي مي رفت زيرا خشكسالي آمريكا در سال  غله جهان از س
ــطح كاشت مجموعا ميزان توليد را  ــار دولت براي كاهش س 1987 به همراه فش
شديدا پايين آورد ولي ذخاير زياد باقيمانده از سال هاي پيش جبران اين كمبودها 

را كرد.
سال گذشته شاهد تغييري چشمگير در وضع غالت، افزايش سطح زيركشت و 
به همراه آن باال رفتن ميزان توليدات بود. سطح غالت روي هم رفته 10ميليون 
ــده، آرژانتين و بازار  ــادا، اياالت متح ــور عمده در كان ــد و به ط هكتار اضافه ش
مشترك مبادرت به باال بردن سطح زيركشت نمودند. البته سطح زيركشت برنج 

در اين سال ها تغييري نكرد.

در مورد تجارت غالت بايد گفت گندم كه مهم ترين غله مورد استفاده انسان 
ــته وضع درخشاني نداشت زيرا از يك سو  ــت از جهت بازرگاني در سال گذش اس
در اغلب مناطق جهان ميزان توليد آن باال رفت و به عالوه توليدكنندگان عمده 
جهان بر سر تصاحب بازارها با يكديگر به رقابت شديدي پرداختند كه نتيجه آن 
ــت دوم نظير جو  ــبي معامالت بود. در مورد غالت دس كاهش قيمت و ركود نس

برعكس، بازار وضع مطلوبي داشت.
ــعار روز  ــورها جنبه ش ــوع خودكفايي در توليد غالت كه براي اكثر كش موض
ــت. ممالكي  ــق مختلف جهان وضع خاصي پيدا كرده اس ــدا كرده در مناط را پي
ــايه افزايش توليدات خود تا حدي به  ــتان در س نظير چين، هند، اندونزي و پاكس
ــوريه و ايران هنوز خريدهاي زيادي  ــوند. كشورهاي س خودكفايي نزديك مي ش
ــد و طرح هايي را هم در اين  ــيدن به خودكفايي را دارن ــد ولي امكان رس مي كنن
زمينه تهيه كرده اند اما ممالكي چون مغرب و مصر در حال حاضر امكان رسيدن 

به خودكفايي را هم ندارند.

توليد محصوالت كشاورزي در سال گذشته به شرح زير بوده است:

ميزان توليد محصول
ممالك عمده توليدكننده(ميليون تن)

چين- آمريكا- شوروي- هند- فرانسه1865/3غالت
چين- هند- اندونزي- بنگالدش- تايلند506/9برنج(شلتوك)

هند- آمريكا- چين- نيجريه- مكزيك88/7ارزن و سورگوم
چين- شوروي- آمريكا- هند- فرانسه537/3گندم
آمريكا- چين- برزيل- شوروي- روماني470/8ذرت
چين- آمريكا- شوروي- هند- پاكستان17/16پنبه
برزيل- كلمبيا- اندونزي- مكزيك- ساحل عاج5/74قهوه
هند- شوروي- كوبا- برزيل- آمريكا107شكر
ساحل عاج- برزيل- غنا- مالزي- نيجريه2/47كاكائو
هند- چين- سري النكا- كنيا- شوروي2/46چاي

مالزي- اندونزي- تايلند- هند- چين4/98كائوچو
آمريكا- برزيل- چين- آرژانتين- هند108سويا
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مقدمه
گزارش زير حاصل پژوهش جامع در مورد فلورايد است كه براى اطالع رسانى به 
مصرف كنندگان، نخبگان علمى، سياست گذاران و مسووالن بهداشت و استاندارد 
ــده تا اصالح الگوى مصرف در ارتباط با اين افزودنى شيميايى  ــور تدوين ش كش
ــرى از منابع اطالعاتى  ــاس كار در بهره گي ــن گردد. در پژوهش جامع، اس ممك
ــت محيطى ناشى از سياست گذارى هاى  ــت. خسارات بهداشتى و زيس متنوع اس
ــت گذاران بر آنچه در  ــت كه اتكاى نخبگان علمى و سياس ــت حاكى اس نادرس
منابع اطالعاتى رسمى دنيا يافت مى شود كافى نيست و ضرورى است كه براى 
ــتيابى به اطالعات كامل تر از آثار پژوهشگران مستقل نيز بهره بردارى شود و  دس

اين مهم بدون انجام پژوهش جامع ميسر نيست. 
ــور كه در شماره 191 سنبله (آبان  در اولين مقاله تحقيقاتى از اين نوع در كش
ــد.(1)  ــيد نتايج پژوهش جامع در مورد نمك طعام گزارش ش 1388) به چاپ رس
ــت) پژوهش نمك» (سنبله، شماره هاى  در آن گزارش و در مقاله «علم (و سياس
198-195) به طور مستند نشان داده شد كه چگونه انگيزه هاى صرفا سودجويانه 
شركت هاى توليدكننده نمك تصفيه شده و صنايع داروسازى دنيا و نيز اهرم هاى 
ــت گذارى هاى  ــاعه جعليات علمى و سياس ــى در دولت آمريكا موجب اش سياس
نادرست در اين زمينه شده و ممنوعيت توليد و فروش نمك طبيعى سالمت بخش 
و استفاده اجبارى از نمك تصفيه شده زيانبار را، نه تنها در ايران بلكه در بسيارى 

از كشورهاى پيش مستعمره جهان، در پى داشته است. 
ــاميدنى و تجويز  ــورها و آب آش ــد در خميردندان، دهان ش ــتفاده از فلوراي اس
مكمل هاى فلورايد(2)براى كودكان به بهانه تقويت دندان نيز مصداق ديگرى از 
بهره بردارى سودجويانه از جعليات علمى براى تبليغ كااليى غيرضرورى و زيانبار 
و نتيجتا آسيب به جوامع دنباله رو در فرآيند توسعه است. در گزارش حاضر، ابتدا با 
تشريح اين جعل علمى به تبيين انگيزه هاى اقتصادى و سياسى ايجاد و استمرار 
آن مى پردازيم و سپس با بهره گيرى از اين مطالعه ي موردى به توضيح ضرورت 
انجام پژوهش مستقل و پژوهش جامع به عنوان رويكردى توانمند در كشورهاى 
ــگيرى از نفوذ اطالعات  ــا جعليات علمى و پيش ــتقل براى مقابله ب ــدر و مس مقت
ــعه مى پردازيم. در بخش نتيجه گيرى اين  ــت در سياست گذارى هاى توس نادرس
ــنهاداتى پيرامون كاهش تماس مصرف كنندگان ايرانى  گزارش، ضمن ارايه پيش
ــاورى فرهنگى و اقتدار علمى در فرايند  ــا افزودنى فلورايد، در مورد نقش خودب ب
ــرفتى كه يكى از معيارهاى آن سالمتى آحاد مردم است،  ــرفت واقعى؛ پيش پيش

نكاتى مطرح مى كنيم.

طرح مساله
ــدت  ــت و ش ــترش دنياس ــتخوان يكى از امراض جدى و رو به گس پوكى اس
بى سابقه ابتال به اين بيمارى در ايران، كشور ما را ركورددار كرده است. با استناد 
به گزارش هاى رسمى و نظر كارشناسان، سن ابتال به پوكى استخوان در ايران به 
45 سال رسيده در حالى كه اين رقم در دنيا نزديك به 70 سال است.(3) به نقل 
از وزارت بهداشت، امروزه 2 ميليون زن ايرانى در معرض خطر شكستگى ناشى 
ــى از اين بيمارى از تلفات  ــتخوان قرار دارند و ميزان مرگ و مير ناش از پوكى اس
سرطان پستان بيش تر است.(4) عالوه بر اين، تخمين زده مى شود كه 30 درصد 

از دختران نوجوان در سنين باال دچار پوكى استخوان مى شوند.(5)
ــه پايين بودن  ــتخوان در ايران را عموما ب ــترش بيمارى پوكى اس ــل گس دلي
ــلما مصرف لبنيات از عوامل مؤثر در  ــرانه لبنيات نسبت مى دهند. مس مصرف س
تامين كلسيم و نتيجتا سالمت استخوان هاست، اما از ديدگاه علمى تا زمانى كه 
ــته و حال از يك سو و  ــرانه لبنيات در گذش ــى در مورد مصرف س مطالعات قياس
ميزان ابتال به اين بيمارى در بين اقشار مختلف جامعه در گذشته و حال از سوى 
ــود، اين استدالل در حد يك فرضيه اثبات نشده است. همچنين  ديگر انجام نش
ــت محيطى  در عصر حاضر، زمانى كه جوامع با تعداد كثيرى از آلودگى هاى زيس
روبه رويند، نمى توانيم به سادگى بيمارى هاى بى سابقه يا كم سابقه امروز همچون 

پوكى استخوان را فقط به يك عامل نسبت بدهيم. 
ــار فلورايد بر  ــده تاثير زيانب ــه دهه اخير به طور يقين ثابت ش ــا آنچه در س ام
ــت. مطالعات علمى اى كه در نوشته حاضر به  ــتخوان و مفاصل اس ــالمت اس س
ــود ارتباطى انكارناپذير بين بيمارى پوكى استخوان و فلورايد  ــتناد مى ش آن ها اس
يافته كه در كشور آمريكا، از دهه 1940 ميالدى به بعد، به بهانه مفيد بودن اين 
ــالمت دندان به آب آشاميدنى بسيارى از شهرها فلورايد افزوده اند.  ماده براى س
ــهرهاى فلورايد زده و شهرهايى كه  ــالمتى در ش تفاوت فاحش بين وضعيت س
ــهروندان آن در برابر افزودن فلورايد به آب آشاميدنى شان مقاومت كرده اند به  ش
پژوهشگران مستقل فرصت انجام مطالعات قياسى داده است. نتايج قابل توجهى 
از اين مطالعات به دست آمده است. اين دانشمندان دريافته اند كه نه تنها فلورايد 
ــتخوان و  ــالمت دندان كمك نمى كند بلكه عاملى مؤثر در ايجاد پوكى اس به س
ــترش از جمله امراض مرتبط با سامانه عصبى بدن،  ديگر بيمارى هاى رو به گس
نارسايى هاى كليوى، حساسيت ها، نابارورى و سرطان استخوان است. با توجه به 
اين يافته هاى علمى، سواالتى مطرح مى شود: اگر فلورايد تا اين حد بيمارى زاست 
ــور ما و در  ــاميدنى خود مى افزايند؟ چرا در كش چرا آمريكايى ها آن را به آب آش

جعليات علمي

فلــورايـــد؛
فريبـى آمريكـايـى

پيروى محض در علم و آسيب پذيري جوامع در توسعه
اسفنديار عباسى

كارشناس ارشد اطالع رساني از دانشگاه كاليفرنيا و مدير سايت اطالع رساني« در خدمت اصالح الگوي مصرف»
www.eabbassi.ir

يييپپپيي
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اكثريت قريب به اتفاق ديگر كشورهاى دنيا از 
ــورها،  فلورايد در توليد خميردندان ها، دهان ش
شير خشك كودكان و انواع ويتامين ها استفاده 
ــن گروه به ويژه  ــود؟ چرا به كودكان، اي مى ش

آسيب پذير، مكمل فلورايد مى خورانند؟ 
ــوان در  ــواالت را مى ت ــن س ــواب به اي ج
ــى اى يافت كه  ــاى اقتصادى و سياس انگيزه ه
ــودن فلورايد براى  ــر جعل علمى مفيد ب آغازگ
تقويت دندان بوده است. واكاوى اين انگيزه ها 
محور موضوع گزارش حاضر را تشكيل مى دهد. 
به واسطه اين انگيزه ها، منابع اطالعاتى رسمى 
ــار از مقاالت، گزارش ها، توصيه ها و  دنيا سرش
ــد بودن  ــت كه بر مفي ــتورالعمل هايى اس دس
ــامل  فلورايد صحه مى گذارد. اين منابع كه ش
ــكى،  ــوزه دندانپزش ــه اى ح ــاى حرف انجمن ه
سازمان هاى بين المللى (مثل سازمان بهداشت 

ــات پژوهشى وابسته به قدرت هاى  جهانى6)، موسس
ــل اداره غذا و دارو(7) و آژانس حافظت از  بزرگ (مث

ــت در آمريكا (8)) و موسسات استاندارد اين كشورهاست عميقا متاثر  محيط زيس
از نفوذ منافع اقتصادى و سياسى مرتبط با جعليات علمى فلورايد مى باشد. از اين 
رو است كه پژوهشگران، دانشگاهيان، نخبگان علمى و نهادهاى سياست گذارى 
ــورهايى كه تنها به اين منابع اتكا مى كنند و اطالعات به دست  و اجرايى در كش
ــن، مقررات و  ــاس قواني ــتقل اس ــده از اين منابع را بدون انجام پژوهش مس آم
استانداردهاى ملى خود قرار مى دهند، به اشتباه بر اين باورند كه افزودن فلورايد 

ــاميدنى  ــه انواع مواد مصرفى و آب آش ب
ــعه بهداشت دهان و دندان در  براى توس
ــت. نگاهى به مآخذ  ــه ضرورى اس جامع
استاندارد آب آشاميدنى در ايران،(9) كه 
ميزان خاصى از فلورايد در آب آشاميدنى 
ــواه اعتماد بى چون  را الزامى مى داند، گ
ــاوران علمى اين  و چراى نخبگان و مش
استاندارد به اعتبار علمى منابع اطالعاتى 
رسمى است. در ميان اين مآخذ اشاره اى 
ــتقل كه به دست متخصصان  ــى مس به پژوهش
ايرانى يا خارجى انجام شده باشد ديده نمى شود. 
ــه اين گونه  ــت كه توجه ب ــن در صورتى اس اي
پژوهش ها  در كشورهايى چون چين، ژاپن، آلمان 
و چندى ديگر از كشورهاى اروپايى، بسيارى از 
ــت گذاران جهان را بر  ــى و سياس نخبگان علم
ــت كه اطالعات موجود در منابع  ــته اس آن داش
ــمى را مردود و براى سياست گذارى فاقد  اطالعاتى رس

اعتبار الزم بدانند.
ــا جعليات علمى و  ــع اطالعاتى متنوع تر جهت مقابله ب ــتفاده از مناب لزوم اس
ــب اطمينان بيش تر در سياست گذارى ها، بر اهميت پژوهش جامع در جوامع  كس
ــم پرداخت، مجموعه  ــه توصيف آن خواهي ــت. پژوهش جامعي كه ب افزوده اس
ــايى منابع اطالع رسانى مكمل و منابع  ــى است كه با شناس مهارت هاى پژوهش
اطالعات دانش بومى و تجربى به يافتن آثار پژوهشگران مستقل كمك مى كند 

و از اين طريق از جعليات علمى پرده  برمى دارد. 

و  عـلـمــــى  نـخـبــگـــان  اتـكــاى   
منابع  در  آنچه  بر  سياست گذاران 
اطالعاتى رسمى دنيا يافت مى شود 
است  ضرورى  كه  نيست  كافى 
كامل تر  اطالعات  به  دستيابى  براى 
نيز  مستقل  پژوهشگران  آثار  از 
بدون  مهم  اين  شود  بهره بردارى 

انجام پژوهش جامع ميسر نيست
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جزو  شيردان  و  سيرابي 
شكم  درون   احشاي  و  امعا 
قسمتي   4 معده  از  بخشي  و 
نشخواركنندگان است. مصرف 
به طور  قديم  زمان هاي  از  آن 
سنتي در كشور ما مرسوم بوده و از 
آن مي توان در تهيه انواع غذاها برحسب 
اين  حال  كرد.  استفاده  نان  همراه  خانواده  ميل 

پرسش مطرح مي شود كه ارزش تغذيه اي سيراب شيردان تا چه حد است؟
همان گونه كه مي دانيد يكي از گروه هاي موادغذايي، گروه گوشت و جانشين هاي آن 
است و موادغذايي مانند گوشت قرمز، مرغ، ماهي و ... در اين گروه طبقه بندي مي شوند. 
امعا و احشا نيز در اين گروه قرار مي گيرد. ويژگي  اصلي اين گروه غذايي پروتئين باال و 
باكيفيت آن هاست. پروتئين ها مواد مغذي هستند كه در رشد و ترميم و ساخت سلول ها 
و بافت هاي بدن نقش مهمي بر عهده دارند. مصرف پروتئين حيواني به مقدار الزم براي 
تمام گروه هاي سني توصيه مي شود. عالوه بر اين، گروه گوشت، به ويژه گوشت قرمز، 
داراي مواد معدني مثل آهن و روي هستند كه وجود اين مواد براي رشد و سالمت بدن 

ضروريست.
و اما سيراب شيردان. كالري اين ماده غذايي در مقايسه با گوشت گاو و گوسفند بسيار 
كم و ميزان پروتئين آن تقريبا مشابه گوشت قرمز و مرغ است. نوع پروتئين آن حيواني 

و از نظر اسيدهاي آمينه كامل تر از پروتئين گياهي است. 
بافت عضله ديواره معده 4 قسمتي نشخواركنندگان  از جنس عضالت صاف است 
كه از نظر تركيب و ساختمان با عضالت مخطط مثل ماهيچه ها و عضله قلب فرق دارد 
و ارزش تغذيه اي آن از نظر پروتئين، چربي، ويتامين و امالح معدني مقداري با گوشت 

متفاوت است.
ميزان چربي سيراب شيردان در هر 100 گرم، حدود 2 تا 4 گرم بوده و مي توان گفت در 
قياس با انواع گوشت قرمز خصوصا گوشت گوسفند مقدار چربي كمتري دارد و تقريبا مشابه 
انواع گوشت كم چرب درنظر گرفته مي شود. مقـدار كلستـرول آن نيـز در هـر 100 گرم 
حدود 95 ميلي گرم است كه شبيه گوشت گاو كم چرب و كمتر از گوشت گوسفند مي باشد، 
به همين دليل، كارشناسان تغذيه توصيه مي كنند سيرابي برخالف كله پاچه كه كلسترول 

خون را افزايش مي دهد، به دليل چربي كم براي سالمت افراد مفيد است.
ميزان آهن آن نيز شبيه گوشت و مقدار روي آن كمتر از گوشت قرمز است. سيرابي 
گوسفند و گاو سرشار از ويتامينB  است و در هر 100 گرم آن حدود 130 كالري انرژي 

غذاهاي سنتي ايراني

بفرماييد سيراب شيردان!

از كله پاچه خوشمزه تر هم داريم؟
كله پاچه يك غذاى سنتى ايرانى است. اين غذا بسيار 
دست  و  سر  پختن  از  كله پاچه  است.  پرانرژى  و  چرب 
شامل:  غذا  اين  اجزاى  مى گردد.  تهيه  گوسفند  پاى  و 
و  گوشت- صورت   - - چشم  مغز   - زبان   - بناگوش 
پاچه مى باشد. واحد شمارش كله پاچه دست بوده و هر 
دست شامل يك كله و چهار پاچه مى باشد. آب اين غذا 
مى شود.  خورده  نان  همراه  به  غذا  پيش  عنوان  به  نيز 
آبليمو و دارچين  با  براي هضم سريع تر  را گاه  كله پاچه 
ميل مي كنند و بهترين زمان مصرف آن نيز صبح است 
نابه جاي آن به دليل دارا بودن  نامتعادل و  زيرا مصرف 
چربي هاي اشباع و كلسترول باال مي تواند خواب شبانه 

را مختل نمايد.
نام  به  خاصى  رستوران هاى  در  معموًال  پاچه  كله 
كله پزى يا طباخى سرو مى شود .كله پزها تقريبا هميشه 
سر كار هستند. مواداوليه صبح به دست طباخ مى رسد. 
و  آماده طبخ مى كند  و  كرده  پاك  را  آن  تا ظهر  طباخ 
سرانجام از ظهر تا صبح فردا آن را مى پزد. بر اسـاس 
رمضـان  ماه  پايـانى  شـب هاى  قديمـى،  سنـت  يـك 
فروش  ابن ملجم)  شدن  كشته  شب  و  رمضان   23)
كله پزها زياد مى شود و مشتريان بيشترى تمايل به خريد 
كله پاچه دارند. كله پزي ها در ايران قديم، كله پاچه را در 

ظروف سنگي مي پختند (يك نوع ديگ هاي استوانه اي 
آن چيزي  و طعم  مزه  دليل  به همين  و  شكل سنگي) 

مي شد كه به گمانم فقط قديمي ها چشيده باشند. 

خواص كم نظير كله پاچه
ترميم  و  رشد  براي  كله پاچه  در  موجود  پروتئين 
بافت هاي بدن بسيار مفيد است و به طور كلي اين غذاي 

پرانرژي از پروتئين باال و باكيفيتي برخوردار مي باشد.
كله پاچه با وجود مواد مغذى، سرشار 

از كلسترول است. كلسترول يك 
است كه مى تواند  نوع چربى 

شما  خونى  رگ هاى  در 
باعث  و  كند  رسوب 

انسداد آن ها شود. 
در اين بين كلسترول 
مغز گاو و گوسفند بيش 
از ديگر قسمت هاي اين 
به  است  مغذي  خوراك 

طـورى كـه يـك وعـده 
مغـز گـاو بـه وزن حــدود 

هزار  دو  از  بيشتر  گرم   120

قـديـمــي هـا   از 
جـــو  و  پــرس  كه 
روزگاري  از  مي كني، 
وقتي  كه  مـي كنند  يـاد  
در  شيردان  سيراب  و  پاچه  كله  بوي 
عابران  دهان  مي پيچيد،  محله  فضاي 
طباخي هاي  ظهر  دم  مي انداخت.  آب  را 
از كاسب هايي بود كه حريصانه  بازار پر 
نان تريد شده را با گوشت زبان و پاچه 
فرصت  كله پزها  مي زدند.  كام  به  مغز  و 
سرخاراندن نداشتند. ماه رمضان، وقت 
صداي  و  شيردان  و  سيراب  عطر  افطار، 
قيچي طباخ با قل قل آب سماورها، دست 

و پاي هر رهگذري را شل مي كرد.
 40-50 اندازه  به  نه  شايد  هم،  امروز 
سال پيش، اما كم و بيش هستند كساني 
كه معتقدند خوراكي لذيذتر از يك دست 
كله پاچه و سيراب شيردان وجود ندارد. 
به قول دوستي كه معتقد بود؛ حد وسطي 
براي دوست داشتن اين غذا وجود ندارد؛ 
يك نفر يا عاشق كله پاچه است يا از آن 
كله پاچه خورها  را  مطلب  اين  پس  بيزار 
بخوانند. بخوانند تا بدانند در عين لذت 
خواص  از  كم نظير،  غذاي  اين  از  بردن 

تغذيه اي آن نيز بي بهره نخواهند ماند.

كله  پاچه خورها بخوانند

ززيز بيبهره نخو يياي آن ن ههيه ذ

ك
مي
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آن  گرم   100 در  دارد.  كلسترول  ميلى گرم 
البته  است.  نهفته  انرژى  كالرى   130 نيز 
ناگفته نماند كه يكى از امتيازات مثبت مغز 
ويتامين  فوق العاده  منبع  كه  است  اين  دام 

B12 شمرده مى شود.
از  سرشار  گوسفند  و  گوساله  زبان 
 B12 به ويژه ويتامين B ويتامين هاي  گروه
است. در 100 گرم زبان گوساله 130 كالرى 
كالري   260 گوسفند  زبان  گرم   100 در  و 

انرژي نهفته است.
و  است  سرد  طبع  داراي  گوسفند  پاچه 
ملين،  خون،  رقيق كنندگي  چون  خواصي 
افزايش دهنده  داخلي،  زخم هاي  التيام دهنده 
فوايد  در  ضدسودا  خاصيت  و  مادران  شير 
بعضًا  كه  است  گرديده  عنوان  آن  مصرف 
مصرف آن را براي دردهاي مفصلي و كمر 

درد نيز مفيد مي دانند.
اما از همه مهم تر اين كه برخي محققان 
كم ارزش  ظاهر  به  خوراك  اين  معتقدند 
مي باشد.   Q 10 باارزش  كوآنزيم  حاوي 
در  واقعًا  مساله  اين  اما  نه؟  كرديد،  تعجب 
براي كساني  گرديده.  محافل علمي مطرح 
ندارند  آشنايي  باارزش  كوآنزيم  اين  با  كه 
بايد گفت كوآنزيم  Q 10 يك آنتي اكسيدان 
قوي است كه در غشاي داخلي ميتوكندري 
كوآنزيم  اين  مي شود.  يافت  بافت ها  تمام 
حياتي  نقش  سلولي  داخل  انرژي  توليد  در 

غشايي  ليپيدهاي  پراكسيداسيون  از  دارد، 
عملكرد  استحكام  سبب  و  كرده  جلوگيري 
كوآنزيم  اين  نهايت  در  و  مي گردد  سلول 
بدن  ايمني  سيستم  تحريك  سبب  حياتي 
و  بهبود  در  كوانزيم  اين  نقش  مي شود. 
كنترل بيماري هاي فشار خون، سكته قلبي، 
پاركينسون، انواع سرطان، آلزايمر، ميگرن و 

... تا امروز اثبات گرديده است.

 توصيه هاي خريد كله پاچه
كله پاچه هاى ارزان در واقع كله گوسفند 
نيستند، بلكه كله ميش و بز هستند كه بسيار 
طعم  گوسفند  كله  به  نسبت  و  بوده  ديرپز 

چندان مطبوعى ندارند.
باشد  حواستان  حيوان  مغز  خريد  براى 
يا  نشان دهنده سالمت  اصال  مغز  رنگ  كه 
به  آن  رنگ  زيرا  نيست،  آن  سالمت  عدم 
نكته  اما  دارد  بستگى  آن  تغذيه  و  دام  نژاد 
قابل توجه آن است كه اگر مغز مانده باشد 
ظاهرى وارفته، خشك و متالشى دارد. براى 
خريد كله پاچه خام حتما انواعى را كه داراى 
بسته بندى بهداشتى، تاريخ مصرف و مجوز 

بهداشت هستند، انتخاب كنيد.
و  غيرطبيعى  بوى  نوع  هر  استشمام 
نامطبوع مانند ترشيدگى، عفونت، گنديدگى، 
فساد  عالمت  رنگ،  تغيير  هرگونه  يا  تعفن 

اين فرآورده است و از خريد آن بپرهيزيد.
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نهفته است.
معموال در تهيه سيراب شيردان از جگر سفيد نيز استفاده مي كنند. جگر سفيد يا همان 
از نظر  اكسيژن و دي اكسيد كربن در حيوان هستند،  تبادل  و  تنفس  شش ها كه مسوول 
تركيب و ارزش غذايي با جگر سياه تفاوت دارند. ميزان پروتئين جگر سفيد كمتر از جگر 
سياه و گوشت و مقدار چربي آن مشابه جگر سياه ولي مقدار كلسترول آن بسيار باال و 

بيش تر از گوشت كم چرب و مقدار آهن آن نيز از جگرسياه كمتر است.

توصيه هاي خريد سيرابي و شيردان
براي خريد سيرابي و شيردان به 2 چيز توجه كنيد: اول اين  كه بوي  تعفن ندهد و 
دوم توجه به فصلي كه سيرابي و شيردان را مي خريد. سيرابي و شيردان تابستان و 
پاييز، سفيدرنگ است، چون دام علوفه تازه خورده و تحرك زيادي داشته ولي سيرابي 
علوفه خشك  فصل،  طول  در  دام  چون  است،  تيره رنگ  بهار  و  زمستان  شيردان  و 
خورده و تحرك بسيار كمي داشته، البته اين مساله به معناي خرابي سيرابي نيست. 
بهتر است قبل از پخت، اين ماده غذايي را كامل شسته و تمام زوايد اطراف آن را 
دور بريزيد و در موقع خريد، بهداشت و سالمت اين ماده غذايي را درنظر بگيريد و 

انواعي را كه داراي بسته بندي بهداشتي، تاريخ مصرف و مجوز 
اين  تهيه  در  معموال  كنيد.  انتخاب  هستند،  بهداشت 

غذا براي ايجاد طعم مطلوب از نمك زياد استفاده 
مي شود. بنابراين مصرف اين غذا براي مبتاليان 

به فشار خون باال توصيه نمي شود. 

طرز تهيه كله پاچه
مواد الزم:

قاشق  يك  زردچوبه:   - پياز:3عدد  دست-  يك  گوسفند:  پاچه ى  و  كله 
چايخورى – نمك، فلفل سياه و قرمز هندي و دارچين به مقدار كافى

طرز تهيه:
براى تهيه كله پاچه اول با دقت بسيار آن را مى شوييم. خود كله گوسفند را 
تميز كرده، از وسط باز مي كنيم و داخل آن را تميز مى شوييم، موهاى اطراف 
صورت را روى آتش گرفته، مى سوزانيم و خوب پاك مي كنيم. پاچه ها را هم 
به همين ترتيب روى آتش مى گيريم تا موهاى زايد آن بسوزد و غده ى وسط 
دو انگشت پاچه را با كارد در مى آوريم ( يك غده ى مويى است). طبخ كله پاچه 
چيزي نيست جز گذاشتن آن در ديگ و با حرارت بسيار ماليم پختن آن. هنر 
اين كار عالوه بر تميز كردن اين است كه آن را زياد نجوشانيد و در عوض 
روي حرارت بسيار ماليم آن را به شكلي دم كنيد. در يك ظرف نسبتا بزرگ 
كله و پاچه و پياز تكه شده را ريخته و مقدارى زرد چوبه و دارچين به آن اضافه 
مي كنيم. مقدارى آب طورى كه روى كله و پاچه را بگيرد مى ريزيم. اگر براى 
صبح مى خواهيم آن را شب روى حرارت ماليم مي گذاريم تا صبح آرام آرام 

بپزد طورى كه وقتى خوب پخته شد يك ليوان آب بيشتر 
نمك  پاچه،  كله  پختن  آخر  در  باشد.  نداشته 

را  آن  قرمز هندي  فلفل  و  سياه  فلفل  و 
مى زنيم. كله و پاچه بايد خوب پخته 

شود، اين غذا را در هنگام مصرف با 
آبليمو يا سركه مي خورند.
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طرز تهيه خوراك سيرابى

مواد الزم براى 4 تا 6 نفر:

سيرابى گوسفند:2عدد- پياز:2عدد- سيب زمينى: نيم كيلو- نمك و فلفل 
به مقدار كافى 
طرز تهيه:

سيرابى پاك كرده موجود است ولى ما بايد باز هم آن را به دقت تميز 

كنيم به طورى كه كامًال سفيد شود. ابتدا در آب سرد يك ساعت آن را 

خيس كرده بعد يك اليه ى نازك از روى آن برمي داريم و خوب مي شوييم 

سپس آن را با قيچى تكه تكه مى كنيم، خيلى بزرگ نباشد (قطعه هايي به 

اندازه ى دو بند انگشت) بعد آن ها را در يك ظرف مناسب با پيازهاى تكه 

شده و مقدارى آب كه روى سيرابى را بگيرد مى ريزيم و مى گذاريم با حرارت 

ماليم بپزد. سيرابى معموال ديرپز است و بايد چند ساعت بجوشد تا كامال 

پخته شود طورى كه بعد از پختن يك ليوان آب داشته باشد. وقتى پخت، 

نمك، فلفل و دارچين آن را مى زنيم، در اول كمى زردچوبه در حدود 

يك قاشق چايخورى مى توانيم به آن اضافه كنيم، هنگامي 

و  در ظرف مى كشيم  پخته شد  كامًال  كه سيرابى ها 

سيب زمينى سرخ شده را در اطراف آن با جعفرى 
خرده شده مى ريزيم.
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ــد. برخي  ــفافيت در آبميوه به معني وجود مواد جامد در مايع مي باش كدورت وعدم ش
آبميوه ها مانند آلبالو، انگور و سيب داراي حالت شفافيت پايدار و بعضي مانند آب پرتقال، 

گوجه فرنگي و نكتار زردآلو و هلو داراي حالت كدري پايدار مي باشند. 
ــته به اندازه  ــش مواد جامد در مايع، بس ــدورت يك آبميوه حاصل پخ ــفافيت يا ك ش

ذرات معلق است كه از عبور و يا شكست نور ناشي مي شود. 
البته با يك سري فرايندهاي جداسازي مختلف مي توان از حالت كدورت به شفافيت 
ــيد. ذرات به صورت پراكنده به راحتي از هم جدا مي شوند.  رس
ــازي نيز كافي  ــتفاده از يك فرايند جداس ــراي اين منظور اس ب

خواهد بود. 
ــدي نيز وجود  ــتم تركيبات كلوئي اما اگر در سيس
ــته باشد ابتدا بايد حالليت تركيبات كلوئيدي را  داش
ــن مواد تركيبات پراكنده را نيز به  از بين برد زيرا اي
حالت معلق نگه داشته و از ته نشين شدن آن ها جلوگيري مي كنند، 
ــازي مربوط به تركيبات كلوئيدي  ــمت اعظم فرايند شفاف س لذا قس

است. 
به طور كلي آبميوه ها از نظر اجرا يا عدم اجراي فرايند شفاف سازي 
به دو نوع زالل (شفاف شده)، كدر ( پالپ) و از نظر ميزان ميوه طبيعي 
محتوي ( آبميوه يا پالپ) به سه گروه آبميوه، نكتار ميوه و شربت ميوه 

تقسيم مي شوند. 
ــزان ميوه طبيعي محتوي در گروه آبميوه ها 100 درصد، در گروه  مي
نكتار بسته به نوع ميوه بين 25 تا 50 درصد و در گروه شربت ميوه بين 

6 تا 30 درصد متغير مي باشد. 
ــابه هاي كدر نكتار  ــوه و به نوش ــفاف، آبمي ــابه هاي ش عمومًا به نوش

مي گويند. 
تركيبات عامل كدورت آبميوه: 

ــمتي از تركيبات  در هنگام پرس كردن، قس
موجود در ميوه، در نقاله پرس باقيمانده 
و قسمت ديگر به آب پرس نفوذ 

مي كند. 
تركيبات داراي مولكول 
ــورت  به ص ــا  ي ــزرگ  ب
ــد در آبميوه حل و  كلوئي
يا به صورت پراكنده در 
آبميوه پخش مي شوند و 
به همين دليل است كه 
ــوه حاصل از پرس،  آبمي

كدر مي باشد. 
مهم ترين تركيبات عامل 
عبارتنداز:  آبميوه  در  كدورت 
ــته، مواد  ــلولز، نشاس پكتين، س
ــي، پروتيين و آرابال كه غالبًا در  فنل

ديواره سلول قرار دارند. 

ــوب طبيعي در آبميوه هاي مختلف، متفاوت مي باشد،  ــكيل دهنده رس ميزان مواد تش
به عنوان مثال در آب سيب از تركيبات رسوب طبيعي پروتيين است. مساله بعدي تشكيل 
كمپلكس بين اين تركيبات است كه موجب كدورت ثانويه مي شود ( پروتيين، مواد فنلي، 

نشاسته، مواد فنلي، پكتين، يون فلز و مواد فنلي). 
پكتين: 

پكتين يا ماده پكتيك عبارت است از زنجيري متشكل از واحدهاي اسيد گاالكترونيك 
كه به وسيله پيوندهاي 4و1 به هم متصل شده كه تعدادي از گروه هاي كربوكسيل آن به 

وسيله متيل الكل متاليزه شده اند. 
ــتقات  ــيد پكتيك، پكتات، پكتينات، پروتوكتين و مش ــامل: اس گروه مواد پكتيكى ش
پكتين مى باشند. مقدار ماده پكتيك بسته به نـوع ميوه متفاوت بوده و از جنس اسيد پلى 

گاكترونيك بين 1/21 - 0/52 متغير است. 
مقدار پكتين ميوه بسته به نوع واريته و درجه  رسيدگى، متغير است ولى به طور كلى 
ــته به  ــيدگى مقدار پكتين كل كاهش مى يابد. تركيب پكتين نيز  بس با افزايش درجه رس
منبع تهيه آن متفاوت است و درجه متيليزاسيون پكتين بر روى شرايط و سرعت تشكيل 

ژل تاثيرگذار است. 
ــد، در گالبى 46 درصد، در هلو 32 درصد، در  ــيب 45 درص ميزان ماده پكتيك در س
ــت.مقدار پكتين موجود در ميوه كه به آب پرس  آلبالو 36درصد و در انگور 20 درصد اس
نفوذ مى كند به عوامل مختلفى بستگى دارد كه مهم ترين آن ها عبارتند از ميزان رسيدگى 
ــدن ميوه، درجه خردشدن ميوه، گرم كردن پالت و اجرا يا عدم  ــدن يا نش ميوه ها، انبار ش
اجراى آنزيماسيون مش و نوع پرش مى باشد. با افزايش رسيدگى ضمن نرم شدن ميوه، 

ميزان مواد پكتيكى در ميوه كاهش مى يابد. 
ــته به مدت زمان انبار كردن گرانرول آبميوه حاصل از سيب تغيير مى نمايد. علت  بس

اين امر تبديل پكتين به شكل محلول در آب هنگام انبار كردن مى باشد. 
ــتخراج  ــدن، مقدار بافت نفوذى آب پرس و نوع پرس عوامل موثر بر اس درجه خردش
تركيبات آبميوه هستند. مقدار مواد پكتيكى و ديگر تركيبات در آبميوه حاصل از ديفوزيون 
بيش تر از پكتين موجود در آب سيب حاصل از پرس افقى است كه 93  ميلى گرم در ليتر 
ــت در حالى كه در آب سيب حاصل از همان سيب به روش ديفوزيون 100 ميلى گرم  اس

در ليتر مى باشد. 
نشاسته: 

ــته، پلى ساكاريدى است كه به طور طبيعى در ريشه، بذر و ميوه تعداد زيادى از  نشاس
گياهان ذخيره گرديده است و بسته به نحوه اتصال واحدهاى گلوكز به دو قسمت آميلوز 
ــته 20 تا 28 درصد و آميلوپكتين  ــود. نسبت آميلوز در نشاس ــيم مى ش و آميلوپكتين تقس

72 تا 80 درصد است. 
ــانتى گراد) آب جذب كرده،  ــته در آب تحت حرارت ( تا دماى 50 درجه س دانه نشاس

متورم مى شود و ژالتينه مى گردد. 
ــود و به منظور  ــانتى گراد ژالتينه مى ش ــيب در حرارت 60 تا 66 درجه س ــته س نشاس
تجزيه نشاسته در آبميوه از روش هاى شيميايى ( تجزيه شدن در محيط اسيدى به كمك 
ــت. مقدار  ــده كه اين روش در مورد آبميوه بهتر اس ــتفاده ش حرارت) يا روش آنزيمى اس
ــيدگى، مدت زمان انبار كردن  ــته اي كه در آب نفوذ مى كند به نوع ميوه، ميزان رس نشاس
ــتگى دارد، در واقع مقدار نشاسته تا مراحل معينى از رسيدگى  و به روش پرس كردن بس

افزايش و سپس كاهش مى يابد.
ــت. در  ــده به آبميوه موثر اس ــته منتقل ش روش پرس كردن نيز بر روى مقدار نشاس

بهبود كيفي آبميوه

تركيبات عامل كدورت در آبـمـيــوه
و راه هاي رفع  آن

مهندس سارا ملكوتى
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ــل مى نمايد. مقدار  ــته اى اليه مش مانند يك فيلتر عم ــوه حاصل از پرس هاى بس آبمي
ــدازه و از بين رفتن اثر  ــل همزدن بيش از ان ــپرى افقى به دلي ــته در پرس هاى س نشاس
ــيون بيش تر است. البته ذرات نشاسته آبميوه غيرمحلول است و وزن مخصوص  فيلتراس

بيش ترى دارد لذا مى توان آن ها را با عمل سپراسيون يا ته نشين سازى جدا نمود.
آرابان: 

ــت كه به طور طبيعى در ديواره سلول وجود دارد. آرابان در  ــاكاريدى اس آرابان، پلى س
ــانتره و آبميوه ها در سرما به حالت محلول مى باشد. آرابان با ساختمان خطى داراى  كنس
ــود و  ــعابى به خطى تبديل مى ش ــد. در مش آنزيم از فرم انش ــت كم تري مى باش حاللي

حالليت آن كاهش مى يابد كه سبب ايجاد كدورت در كنسانتره مى شود. 
گرچه آرابان هنگام پاستوريزاسيون مجددا به فرم محلول باز مى گردد اما همچنان در 

كدورت آبميوه اثرگذار است. 
ــانتى گراد گرم مى شود آرابان حل شده و  ــانتره تا دماى 70 درجه س هنگامى كه كنس
ــانتره شفاف مى شود. با سرد نمودن كنسانتره تا دماى 40 درجه سانتى گراد و انجام  كنس
ــمت عمده آرابان جدا گشته و كنسانتره شفاف مي شود البته روش  عمل فيلتراسيون قس

صحيح، روش آنزيمى است.  
پروتيين:

ــن مى گويند. بعضى  ــيدآمينه پروتيي ــام تركيبات داراى مولكول بزرگ مثل اس به تم
ــده اند ولى بعضى ديگر حاوى تركيبات  ــيدهاى آمينه تشكيل ش از پروتيين ها فقط از اس

ديگرى نيز مى باشند.
ــه عنوان نمونه  ــت، ب ــن ميوه ها كم و در محدود 0/2 تا 1/3 درصد اس ــدار پروتيي مق
ــن در زردآلو 1 درصد، آلبالو 1/2 درصد، انگور 1/3 درصد، هلو 0/6 درصد، گالبي  پروتيي

0/7 و گوجه سبز 0/8 درصد است. 
ــت، مقدار پروتئين موجود در ميوه افزايش و مقدار  ــال هايي كه بارندگي كم اس در س

اسيديته كاهش مي يابد. 
ــيون پروتيين انگور با استفاده از حـرارت بـايد آب انگـور تا دماي  به منظور دناتوراس
ــه در اثـر حـرارت  ــود. پروتيـين هـايـي كـ ــانتي گراد حرارت داده ش 75 تا 87 درجه س

دناتوره شده اند با استفاده از بنتونيت ها جدا مي شوند. 
پلي فنل: 

ـــت و شـامل  طعم گس و رنگ قرمز تا بنفش در ميوه به خاطر تركيبات پلي فنل اس
6 گروه كاتشين، لكوآنتوسپانيون مي باشند. 

ــيانيدين بي رنگ بوده و طعم گس ميوه اكثراً از تركيبات اين دو  ــين و لكوآنتوس كاتش
گروه ناشي مي شود. 

ــود دارند. فالوانول  ــن بوده و در ميوه ها وج ــالوون و فالوانول زرد روش ــات ف تركيب
ــيانيدين ها بين رنگ قرمز تا بنفش  ــگ نيز فقط در مركبات وجود دارد. گروه آنتوس بي رن

هستند و در ميوه ها به وفور وجود دارند. 
ــد. به منظور توليد آبميوه با  ــيدگي ميوه كاهش مي ياب مقدار مواد فنلي با افزايش رس
ــه نمود كه جدا كردن  ــازي توج ــگ پايدار و جلوگيري از كدورت بايد هنگام شفاف س رن
ــل ايجاد طعم و رنگ  ــد زيرا اين مواد عام ــواد فنلي از آبميوه مطلوب نمي باش ــي م تمام
ــفافيت، ميزان اين مواد بايد تا حد معيني  ــند ولي براي ايجاد ش مخصوص آبميوه مي باش

كاهش داده شود. 
يون فلز: 

ــود دارد كه از طرق  ــداد زيادي يون فلز وج ــا، به طور طبيعي تع ــب آبميوه ه در تركي
مختلف وارد آبميوه شده اند. 

ــرب، آهن و روي) از نظر تشكيل رسوب ميوه ها  ــنگين ( مس، س يون هاي فلزات س
حايز اهميت هستند، اگر در مراحل فرايند از آلودگي جلوگيري شود، مقدار فلز موجود در 

آبميوه ها كاهش مي يابد. 
يون هاي فلزات سنگين تاثير نامطلوبي بر شفافيت آبميوه مي گذارند. 

سلولز: 
سلولز، پلي ساكاريدي است كه در طبيعت به وفور يافت مي شود و مقدار آن با افزايش 
ــت لذا آن را مي توان در آبميوه به روش  ــيدگي كاهش مي يابد و در آب نامحلول اس رس

مكانيكي جدا نمود. 

استفاده از مواد كمكي شفاف كننده در شفاف سازي آب ميوه: 
شفاف سازي در صنعت آبميوه به وسيله مواد كمكي بر اساس تاثير بارهاي الكتريكي 
ــطحي انجام مي گيرد و از جمله مي توان به تانن،  ــاس تاثير جذب س غيرهم نام يا بر اس
ژالتين، پتاسيم هگزاسيانورفات، زغال فعال، سفيده تخم مرغ، آگار، پلي آميد، پلي وينيل، 

پلي پروليدون، بنونيت و سيليكاسل اشاره كرد.
 ژالتين: 

ژالتين، پروتييني از نوع كالژن است و از استخوان، پوست و غضروف حيوانات استخراج 
ــود و در صنعت غذا به لحاظ خاصيت تشكيل  ژل و پيونددهندگي استفاده مي شود.  مي ش

ژالتين A از هيدروليز اسيدي و ژالتين B از هيدروليز قليايي به دست مي آيد. 
ــت زيرا با  ــازي عدم بلوم و نقطه الكترونيك ژالتين حايز اهميت اس از نظر شفاف س
ــكيل ژل در ژالتين افزايش  ــول ژالتين و قدرت تش ــدم بلوم، گرانرول محل ــش ع افزاي

مي يابد. ژالتين با درجه بلوم پايين داراي ويژگي هاي ذيل است: 
ــگ آبميوه ها و كاهش مقدار ژالتين  ــن تر كردن رن - كاهش مقدار پلي فنل، در روش
ــي آبميوه، مقدار ژالتين مصرفي  ــي متفاوت خواهد بود. با افزايش مقدار مواد فنل مصرف

افزايش يافته و با كاهش PH مقدار ژالتين مصرفي كاهش مي يابد. 
در صورت استفاده از ژالتين كم تر از حد مورد نياز مي توان شفافيت مطلوب را به دست 
ــفافيت داشته و  ــتفاده از ژالتين بيش از نياز، تاثير نامطلوبي بر روي ش آورد. همچنين اس

خود ژالتين عامل كدورت خواهد بود. 
ــدت زمان نگهداري  ــن روش حل كردن، غلظت محلول، م ــتفاده از ژالتي هنگام اس

محلول از مصرف و درجه حرارت شفاف سازي حايز اهميت است. 
ــازي آن  ــود، قدرت شفاف س ــن با غلظت 2 تا 4 درصد به آبميوه اضافه ش ــر ژالتي اگ
بيش تر خواهد بود. البته ژالتين با غلظت 1 تا 5 درصد نتايج مشابهي مي دهد، پس بهتر 

است ژالتين با غلظت 5 درصد به آبميوه اضافه شود. 
ــازي تنها از ژالتين استفاده شود بايد درجه حـرارت آبميـوه حـداكثر  اگر در شفاف س
ــي از ژالتين در آبميوه به حالت  ــد زيرا در حرارت باالتر بخش ــانتي گراد باش 30 درجه س

محلول باقي مي ماند و تاثير شفاف سازي كاهش مي يابد. 
ــود حداكثر تاثير  ــتفاده ش ــل اس ــواد كمكي مانند سيليكاس ــراه ژالتين از م ــر هم اگ

شفاف كنندگي در دماي 20 تا 55 درجه سانتي گراد است. 
ــول ژالتين با آب گرم  ــفافيت مطلوب بايد محل ــيدن به ش به طور خالصه براي رس
ــد، محلول ژالتيني  ــانتي گراد آماده گردد. غلظت محلول 5 درصد باش 80 تا 90 درجه س
ــر از 25 درجه  ــازي كمت ــود و درجه حرارت شفاف س ــاعت قبل از مصرف آماده ش 5 س

سانتي گراد باشد. 
پس از افزودن محلول ژالتين به آبميوه بايد حداكثر به مدت 1 تا 2 دقيقه همزده شود 

زيرا اگر مدت زمان همزدن طوالني باشد كف ايجاد مي شود. 
سيليكاسل: 

سيليكاسل، ماده كمي شفاف كننده حاصل از محلول كلوئيدي اسيدساليسيليك در آب 
بوده و در شفاف سازي آبميوه ها و ماء الشعير رايج است. 

ــكيل بلوك با تركيبات داراي بار مثبت  ــل با ايجاد بار منفي در آبميوه و تش سيليكاس
مثل پـروتيـيـن موجـب شـفـاف سازي مي شود. با استفاده از سيليـكاسـل تــا دمــاي 

55 الـي60 درجه سانتي گراد مي توان عمل شفاف سازي را به طور مطلوب انجام داد. 
بنتونيت: 

ــده و داراي ويژگي جذب آب و در  ــا به صورت كلوئيدي حل ش ــت در آبميوه ه بنتوني
نتيجه ويژگي منبسط شدن مي باشد. 

ــطحي بوده، به ويژه روي پروتئين ها تاثير مي گذارد و  بنتونيت داراي ويژگي جذب س
در تجارت به شكل پودر و دانه به رنگ طوسي و روشن يا مايل به قرمز فروخته مي شود، 
دومين اثر بنتونيت بر روي پلي فنل ها است كه موجب كاهش آن ها از طريق روش جذب 

سطحي مي شود. 
تاثير سوم، كاهش ميزان يون فلزات سنگين، باقيمانده سموم و كاهش مقدار بيوژنيك 

آمين مي شود. 
ــر بوده و در صورتي كه  ــراي آبميوه 5 تا 20 گرم در هكتوليت ــدار بهينه بنتونيت ب مق

اسيديته آبميوه كم باشد ( ph >  5/3 ) مقدار بنتونيت مصرفي افزايش مي يابد.
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سيب زميني به دليل داشتن ويتامين C باال داراي خاصيت انعقاد خون است 
از همين رو مصرف سيب زميني مي تواند ويتامين C مورد نياز براي جلوگيري 
ــاخته  ــان مي دهد كه پودر س از خونريزي لثه را تامين كند. تحقيقات جديد نش
شده از سيب زميني معمولي مي تواند خون را منعقد كند و بريدگي هاي كوچك 
را ببندد. در هنگام جراحي با ماليدن پودر سيب زميني مي توان مانند يك اسفنج 
ــيب زميني سرشار  ــم اوليه انعقادي را آغاز كرد. س خون را پاك و يك مكانيس
ــت كه وقتي پخته مي شود به آساني  ــاز ويتامين A) اس از بتاكاروتن (پيش س
ــود. مهم ترين ماده اصلي موجود در سيب زميني نشاسته است كه  جذب مي ش
معموًال 9 تا 25 درصد آن را تشكيل مي دهد؛ از اين رو براي تامين انرژي ماده 
ــت كه نسبت به غالت كمتر تحت  تاثير آفات قرار  مفيدي اس
مي گيرد و پرورش آن آسان تر است. سيب زميني حاوي 
مقدار زيادي ويتامين B6 است. يك 
ــيب زميني پخته  فنجان س
ــن  ويتامي ــد  21درص
ــاز  ني ــورد  م  B6
را  ــما  ــه ش روزان
تامين مي كند.

سيب زميني
 از خونريزي لثه ها جلوگيري مي كند

تغذيه و تندرستي

با خيال راحت بستني بخوريد
ــمزه و هوس انگيز  ــمش هم مثل خودش لذيذ، خوش ــتنى، اس بس
است. كسى پيدا نمى شود كه از بستنى به راحتى بگذرد و تمايلى به 
ــان ندهد. ميل و عالقه به بستنى در بعضى به حدى  خوردن آن نش
است كه حاضرند تمام طول روز به جاى انواع غذا فقط و فقط بستنى 
ــكالتى، توت فرنگى و عصرانه هم بستنى نسكافه به  بخورند. وانيلى، ش

راستى لذت بخش است. اما واقعا مى توان رژيم بستنى گرفت؟
ــتنى شير و شكر است كه دست آخر با شكالت، قهوه و ميوه،  ماده اوليه بس
ــود. آگاهى از خواص مواد سازنده ى بستنى نشان مى دهد، آنقدرها  طعم دار مى ش
ــت و مصرف متعادل آن اثرات سودمندى  ــود بستنى مضر نيس هم كه گفته مى ش
ــتنى، فوايد بسيارى دارد.  ــكيل دهنده بس ــير به عنوان ماده اصلى تش بر بدن دارد. ش
ــكيل  ــير را آب، چربى، پروتئين، الكتوز، ويتامين و مواد معدنى تش تركيبات عمده ى ش
ــيـر همچنيـن حـاوى چربـى اسـت كه  ــير مهم ترين منبع كلسيم است، ش مى دهند. ش
ــباع و بقيه از نوع غيراشباع است. چربى شير عالوه بر انرژى زا بودن به  60 درصد آن اش
دليل وجود ويتامين  A  و D، ارزش غذايى فراوانى دارد. شير حاوى پروتئين نيز هست 
ــته قرار دارد: كازئين و پروتئين هاى آب پنير كه با توليد اسيدآمينه ضرورى  كه در دو دس
ــير الكتوز نام دارد كه به وسيله  ــاز بدن كمك مى كند. قند موجود در ش ــوخت و س به س
آنزيم هاى مخصوص در دستگاه گوارش تجزيه شده و به قند ساده ترى تبديل مى شود.

ــفر، منيزيم، روى، آهن، ويتامين  A، B12 و B2 از ديگر مواد مغذى موجود در  فس
ــتند كه در پرخاصيت بودن آن نقش دارند. قند موجود در بستنى از نوع الكتوز  ــير هس ش
ــاكاريد حاوى گلوكز و فروكتوز است كه باعث افزايش انرژى  ــير و ساكاروز دى س قندش
ــود و به ذخيره چربى در بدن كمك مى كند. قندها عالوه بر ايـن كه منبع  در بدن مى ش
ــروتونين در مغز به عنوان ضـدافسـردگى  ــتند به دليل افزايش توليد س تامين انرژى هس

ــد و تاثير مفيدى  عمل مى كنن
در شاد كردن فرد دارند.

ــكالت، ماده ديگرى كه در تهيه انواع زيادى از بستنى ها استفاده  ش
ــده است. شكالت  ــكيل ش ــود نيز از كربوهيدرات، چربى و درصد كمى پروتئين تش مى ش
ــز دارد. مهمترين ماده  ــاط آورى در مغ ــده كه نقش نش از دانه هاى درخت تئوبروما تهيه ش
تشكيل دهنده شكالت فالونوئيد است. آنتى اكسيدانى كه مانع از تشكيل راديكال هاى آزاد 
ــاى سلولى شده و به سالمت قلب كمك مى كند و در رديف مواد  ــاختار و غش و تخريب س
ــكالت همچنين حاوى ميزان اندكى كافئين است كه باعث آزاد  ــرطان قرار دارد. ش ضدس

شدن سروتونين در مغز شده و تاثير خوبى بر احساسات فرد مى گذارد.
ــح اندروفين در بدن نيز كمك مى كند كه سالمتى و شادابى فرد را  ــكالت به ترش ش
دو چندان افزايش مى دهد. شكالت حاوى چربى نيز هست كه برخالف تصور نقش منفى 
ــكالت از كره كاكائو مشتق شده كه باعث افزايش  ــالمت قلب ندارد. چربى هاى ش بر س
ــود. قهوه نيز از ديگر اجزاى تشكيل دهنده  ــترول خوب خون مى ش ــطح HDL كلس س
ــكالت دارد چون مقادير فراوانى فالونوئيد دارد و از  ــت كه خواصى مشابه ش بستنى اس

كافئين بااليى برخوردار است. از ميوه ها نيز در تهيه بستنى استفاده مى شود. 
بيشترين ميوه اي كه در بستنى بسيار ديده مى شود توت فرنگى است. توت فرنگى از 
ــت كه آنتى اكسيدان بااليى دارد و به همين خاطر در زمره ميوه هاى  جمله ميوه هايى اس
ــر 100 گرم  ــت. ه ــوت فرنگى منبعي غنى از ويتامين C اس ــرار دارد. ت ــرطان ق ضدس
ــال  ــى تازه 77 ميلى گرم ويتامين ث دارد كه مى تواند نياز روزانه افراد بزرگس توت فرنگ
ــيد پى  ــوت فرنگى همچنين داراى تركيباتى به نام اس ــن ويتامين را تامين كند. ت ــه اي ب
كوماريك و كلروژنيك اسيد است كه مانع از فعاليت نيتروزآمين كه به بافت معده آسيب 

مى رساند، مى شود.
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ر ر ي ي يز ببيب ير ز ر ي ي و يم ي ي و پ ر يون
ههكه وقتي پخته ميشود به آساني  ــت  ك) اس A ننين ييتام تتي ــاز و ششيشس يياروتن (پ ااك از بتا
ههكه  كني نشاسته است  نني ييزم ببيب يين ماده اصلي موجود در س نني ــود. مهمتر جذب ميش
ننين انرژي ماده  يين رو براي تام نني للكيل ميدهد؛ از ا كك درصد آن را تش 5 تا 25 9 معموًال
ررير آفات قرار  ييتاث تمتر تحت  ممك كه نسبت به غالت  ههك ــت  كدي اس ددي ييمف
ننيني حاوي  ييزم ببيب ييتر است. س رريرد و پرورش آن آسان ييگ مي
ككيك  ننين B6 است.  ييتام تتي اايادي و مقدار ز
ننيني پخته  ييزم ببيب ــ ييفنجان س
ــن  ــي ييتام تتي و ــد  21درص
ــاز  ــي ن ــورد  م يي  B6
را  ــما  ــه ش روزان
نن كند. ننين مي ييتام

توت فرنگي بيش تر، آنتي اكسيدان بيش تر
Science Daily: محققان ظرفيت جذب تركيبات آنتي اكسيدان توت فرنگي را 
ــنجيدند. اين تحقيق كه در مركز پژوهش تغذيه ايالت مريلند انجام شد،  در بدن س
ــبزيجات  ــايي و اندازه گيري تركيبات گياهي مختلف در ميوه و س راهي براي شناس

آشكار ساخت.
ــت و ميزان مصرف آن  توت فرنگي پنجمين ميوه از نظر تازه خوري در آمريكا اس

در دهه گذشته دو برابر شده است.
ــيدان هاي توت فرنگي به شكل دو ويتامين كه اكنون آن ها را تركيبات  آنتي اكس
ــته ها حاوي يك سري تركيبات  ــيميايي گياهي مي دانند؛ در گياه وجود دارند. س ش

موسوم به آنتوسيانين هستند.
ــون توت فرنگي را در دوره هاي مختلف  ــه مقدار گوناگ در اين مطالعه، 12 نفر س
ــامل 3/5، 7 يا 14 اونس  زماني مصرف كردند. هر دو روز غذايي كه مي خوردند ش
ــود. يك هفته وقفه بين  ــده ب ــواع توت فرنگي همراه يك برنامه غذايي كنترل ش ان

روزهاي اجراي اين برنامه  فاصله ايجاد شد.
ــيانين با مصرف بيش تر  ــان داد ظرفيت بدن براي جذب آنتوس ــج نش نتاي

ــش مي يابد. محققان با اين تحقيق مي توانند  توت فرنگي افزاي
ــيانين ها را ارزيابي  ــر يكي از آنتوس خواص مفيد ه

ــالح نباتات  ــان اص ــد و كارشناس كنن
ــد واريته هايي كه حاوي  نيز مي توانن
ــند  مقدار بيش تري از اين عناصر باش

را پرورش دهند.

د شد.
ششيشتر  يين با مصرف ب نني ييان ااي ــ ييي جذب آنتوس

ققيق ميتوانند  يين تحق نني  با ا
اايابي نها را ارز

ت

بس
است
خو

است
بخورند. و
راستى لذتبخ
ماده اوليه بس
ــود طعمدار مىش
هم كه گفته مىش

ش ا
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ــراى بعضى ها زمان  ــاز رويش و تازگى و ب ــادابى، آغ ــار، فصل طراوت، ش به
ــى ذرات گرده گل ها،  ــت. پراكندگ ــيت هاى آزاردهنده فصلى اس ــروع حساس ش
ــا در محيط، به بروز  ــازه درختان و يا عطر و بوى آن ه ــت ت جوانه برگ ها، پوس

حساسيت هاى فصلى يا همان آلرژى منجر مى شوند.
ــته به مكان زندگى و خصوصيات آب و هوايى منطقه و نوع  عاليم آلرژى بس

گياهان محيط ممكن است در فصول مختلف سال بروز كند. 
ــه، قرمز شدن چشم ها و  آلرژى فصلى خود را به صورت آبريزش بينى، عطس
غيره نشان مى دهد كه شدت عاليم در بيماران مختلف، متفاوت است و پاسخ به 

ماده آلرژى زا نيز بستگى به سيستم ايمنى هر فرد دارد. 
آلرژى در واقع عكس العمل شديد سيستم ايمنى، هنگام ورود يك ماده خارجى 
ــف آلرژى ها تجويز  ــام داروهايى كه براى انواع مختل ــت و تقريبًا تم به بدن اس
ــوند، تنها آرام بخش و ضدالتهاب هستند.  اما در اين بين راه حل ساده تري  مى ش
ــت. در  نيز وجود دارد و آن درمان آلرژى با پرهيز از ارتباط با مواد حساسيت زاس
ــث ايجاد اختالالت  ــت آلرژى باع ــگيرى، ممكن اس صورت عدم درمان و پيش
ــكل ريوى و حتى ناراحتى هاى  ــينوزيت، مش ــم، س مختلفى همچون پوليپ، آس

پوستى مثل كهير شود.
در ادامه توصيه هاي موثري را در اين ارتباط مي خوانيد:

غذاهاى تشديد كننده آلرژى
 (Pollen Allergy ) افراد مبتال به آلرژى به گرده گل ها و گياهان
ــبزى تازه، دچار خارش و تورم در ناحيه  ــت با مصرف ميوه و س ممكن اس
ــاالن  ــوند. اين نوع آلرژى در بزرگس ــقف دهان ش لب ها، زبان، گلو و س
ــبزيجات پخته توسط اين  ــايع تر از كودكان است. معموًال ميوه ها و س ش

افراد بهتر تحمل مى شوند.
ــت آلرژى فصلى را در اين  ــبزى هايى كه ممكن اس از جمله ميوه و س
افراد تشديد كنند و باعث خارش و تورم دهانى شوند، شامل: سيب، هويج، 
ــبز و  كرفس، گوجه فرنگى، فندق، خربزه، موز، گيالس، زردآلو، گوجه س
ــت. عدم مصرف يا مصرف كمتر اين مواد در هنگام گرده افشانى  هلو اس
ــرايط را براى بيمار راحت تر  ــان و آلرژى هاى فصلى، تحمل اين ش گياه
مى كند. همان طور كه در باال نيز اشاره شد تنها راه درمان آلرژى، پرهيز 

از ارتباط با ماده حساسيت زاست.
غذاهاى پر فيبر و ماست بخوريد

ــت. مطالعه بـر روى  ــت يكى از مواد غذايى مبارز عليه آلرژى اس ماس
120 فرد بزرگسال توسط محققان دانشگاه كاليفرنيا نشان داد كه مصرف 
180 گرم مـاست در روز، تعـداد روزهـايـى كـه افـراد دچـار تب يونجـه 

(خصوصًا ناشى از گرده علف) مى شدند را كاهش داد. 
از فيبر كافي در وعده  غذايي تان بهره بيريد

ــگاه «ميشيگان» حفظ تعادل ميكروفلور  طبق يافته هاى محققان دانش
ــم  ــد روده)، افراد را در مقابل آلرژى فصلى و آس ــاى مفي روده (باكترى ه
ــتگاه گوارش، مقادير  ــراى حفظ تعادل ميكروفلور دس حفاظت مى كند. ب
ــبز، غالت  ــوت، پرتقال، نخودس ــى از فيبر نظير ت ــى از غذاهاى غن كاف

سبوس دار و مغزها در برنامه غذايى تان داشته باشيد.
چاى سبز بنوشيد

ــتن  ــه دليل داش ــبز ب ــاى س ــى، چ ــان ژاپن ــاى محقق ــق يافته ه طب
ــن گاالت (EGCG) مى تواند خواص ضد آلرژى  متيالت اپى گالوكاتچي

داشته باشد لذا مصرف روزانه آن توسط محققان توصيه شده است.
اسيدهاى چرب امگا-3 مصرف كنيد

ــيدهاى چرب امگا-3 مى تواند بدن  ــان داده است كه مصرف اس مطالعات نش
ــى آنتى بادى هايى كه آلرژى را بدتر مى كنند، محافظت  را عليه توليد باالى برخ
نمايد. عالوه بر اين، امگا-3 خواص ضدالتهابى نيز دارد كه شدت عاليم آلرژيك 
ــيدهاى چرب  را كاهش مى دهد. ماهى به خصوص انواع چرب آن، منبع غنى اس
ــت. عالوه بر ماهى هاى چرب، گردو و تخم كتان هم از منابع خوب،  امگا-3 اس

امگا 3 هستند.

فصل بهار و غذاهاى ضد آلرژى

زيره سياه به دليل رايحه يا اسانسى كه دارد داراى خواص ضددرد، نفخ و اسپاسم 
ــتر  ــح بيش ــتها آور و محرك معده بوده و موجب ترش ــت، اين ادويه همچنين اش اس

آنزيم ها و هضم بهتر غذا مى شود.
ــرطان،  ــروب، ادرارآور، ضدالتهاب، ضدس ــره يك ضدميك ــانس زي به عالوه، اس
ــود،  ــبت داده مى ش ــت. يكى از خواصى كه به زيره نس ــيت و خلط آور اس ضدحساس
افزايش سوخت  و ساز بدن و دخالت در كنترل وزن است ولى علت علمى اين مساله 

كه چرا زيره را به عنوان الغر كننده مى شناسند، هنوز مشخص نيست. 
ــيد كه اگر ادويه را گرم كنيد يا بپزيد يا در محيط گرم نگه داريد  ــته باش توجه داش
ــانس خود را از دست مى دهد كه اين بوى از دست رفته در واقع همان  مقدارى از اس

تركيب هاى موثر موجود در گياه است.
اصوال ادويه جاتي مثل زيره، رازيانه و گشنيز كه اسانس دارند، هم در برابر حرارت 

و هم در نگهدارى طوالنى مدت، مقدارى از مواد موثر خود را از دست 
آن ها  ــواص  خ اما  مى دهند 

كال از بين نمى رود.
به طور مثال؛ در برنج، 
وقتى زيره بوى نافذ خود 
را دارد، يعنى هنوز خواص 
آن باقى مانده است اما اگر 
ــد كه  حرارت به قدرى باش
ــود  ــيار كم ش بوى گياه بس
خواص  اعظم  قسمت  يعنى 

خود را از دست داده است.

توى غذاهايتان زيره بريزيد
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ارتباط  از مهم ترين بخش هاي صنعت كشور، صنعت غذايي است كه  يكي 
تنگاتنگي با امنيت جامعه دارد، افزايش جمعيت به همراه گسترش شهرنشيني و 
افزايش سطح درآمد سرانه نياز به غذاهاي فرايندي را روز به روز افزايش داده 
است. از اين رو استفاده از فناوري هاي نوين از جمله نانوتكنولوژي در صنعت 
غذا بسيار مورد توجه محافل علمي و صنعتي جهان قرار گرفته است. همچنين 
استفاده از اين روش مي تواند توليد غذاهايي را كه حامل دارو و مواد تكميلي 
نيازمند به داروها و يا ويتامين هاي به خصوصي  افراد  ويتامين هاي الزم براي 

هستند را به صورت بسيار موثرتر و ارزان تر امكان پذير سازد.
اثر  در  نفر  ميليون ها  مي كنيم،  زندگي  ما  كه  دنيايي  در  كه  اين  به  توجه  با 
گرسنگي جان خود را از دست مي دهند، اين مقوله بسيار مورد توجه قرار گرفته 
و به صورت ايده اي جهاني از طرف صنايع غذايي دنيا دنبال مي شود، به صورتي 
كه در چند سال اخير صنايع غذايي جهان ميليون ها دالر در تحقيق و توسعه 
توليد  كارخانجات  بزرگ ترين  از  تعدادي  و  كرده  سرمايه گذاري  نانوتكنيك 

موادغذايي از پيشگامان تحقق به اين رويه در تهيه مواد غذايي هستند.
در دنياي امروز به علت ماشيني شدن كليه امور و عدم بهره برداري از منابع 
بشر  گريبانگير  متنوعي  و  متعدد  بيماري هاي  آفتاب،  نور  خصوص  به  طبيعي 
صنعتي شده كه همه اين بيماري ها با استفاده از غذاهاي ارگانيك و محصوالت 
مكمل قابل درمان و پيشگيري هستند. طي سال هاي اخير در كشور ما غني سازي 
آرد با دو عنصر آهن و اسيدفوليك و افزودن يد به نمك مصرفي مردم با هدف 
كاهش فقر آهن و كمبود يد در جامعه را مي توان يكي از مثال هاي عيني براي 

استفاده از روش نانوتكنولوژي در صنعت آرد و نان كشور دانست.
استفاده از چربي هاي ضدعفونت چسبنده به ذرات اتمي رنگي كه در صورت 
نشان مي دهد  را  آرد خود  در  (مثل كپك)  باكتري ها  يا  و  مواد شيميايي  وجود 
مانند اسپورهاي كپك در آرد مصرفي كارخانجات، مي تواند روشي موثر در بهبود 
كيفيت آرد كه نتيجه آن كيفيت نان است، باشد و استفاده از مواد اتمي سلولزي 
كه بتواند دارو يا مواد حامل ويتامين ها و ريزمغذي ها را حمل كرده و همچنين 
سلولزي بودن هم باعث جلوگيري از يبوست هاي مزمن، كه در دهه اخير رشد 
فزاينده بيماري هاي گوارشي در جامعه را موجب شده، روش ديگر كاربرد نانو 
است، زيرا با استفاده از اين اتم هاي سلولزي هم به حمل داروها كمك مي كند 

و هم از بيماري هاي مزمن گوارشي جلوگيري مي كند.
دورنماي كاربرد نانوتكنولوژي، محصوالت نانوايي هستند كه چندين فاكتور 

در چگونگي كاربرد و استفاده از آن ها نقش دارد:
چربي كم: 

در  يا   ) كم  كالري  با  غذايي  مواد  از  استفاده  امروزي  كم تحرك  دنياي  در 
اصطالح رژيمي) به شدت مورد استقبال است كه محصوالت نانوايي كم چرب با 

كاهش كالري دريافتي در دسته مواد حضور فعال دارند.

� كربوهيدرات ها و ژل هاي پروتييني كه هيچ كدام كالري و چربي ندارند 
اموليسيفايرهاي  محصول،  شدن  دست  يك  و  مواد  اين  از  استفاده  براي  و 

نانوتكنولوژي مونودي گليسيريد اضافه مي شود.
� ماندگاري طوالني ( كاهش سرعت بياتي)؛ چنانچه براي حمل و نقل و 
نياز به طي كردن مسافت هاي طوالني باشد، باعث  نانوايي  توزيع محصوالت 
 MDG مي شود زمان ماندگاري تا 2 روز افزايش يابد؛ با استفاده  از مقادير مجاز

همراه با آنزيم هاي نانوتكنولوژي.
تغيير در الگوي مصرف

در ايران كه باالترين مصرف سرانه نان در جهان را دارد تغيير ذائقه مردم به 
سمت خريد و مصرف محصوالت غذايي تازه مثل نان هاي حاوي اكليل كوهي و 
خميرترش و يا نان هاي حاوي زيتون و غيره كه محصوالتي سالم تر با ميزان چربي، 

شكر و سديم( نمك) كم تر هستند فقط با اموليسيفايرها امكان پذير است.
همچنين استفاده از اتم هاي سيليكات آلومينيوم و خاك رس به منظور ايجاد 
روكش هاي بسيار نازك براي آرد كه باعث جذب بهتر و بيش تر اكسيژن و در 
نتيجه بهبود فرايند تخمير و پخت بهتر و ماندگاري باالي نان مي شود و استفاده 
از نانوكپسول ها و اسيدهاي چرب مثل امگا 3 كه در قالب روغن ماهي به نان 
تست سفيد اضافه مي شود تا هم ارزش غذايي نان را باال برده و هم از بوي ماهي 

در نان جلوگيري كند، از طريق نانوتكنيك امكان پذير است.
شورتينگ  در  استفاده  مورد  اموليسيفايرهاي  در  نانوتكنولوژي  از  استفاده 
كه  است  طبيعي  نوآوري  يك  سويا  روغن  مانند  (ليسيتن)  نانوايي  محصوالت 
مصرف كنندگان تصور مثبتي از سالم بودن ليسيتن در ذهن دارند. در محصوالت 
و  سويا)  (روغن  ليسيتن  پودري  مخلوط  از  مي توان  هم  مخمر  از  شده  توليد 
تا خميري  امر سبب مي شود  اين  زيرا  كرد  استفاده  منوگليسيريد  هيدروفيليك 
به مراتب بهتر از حالت استفاده مطلق از ليسيتن به دست آورد، ضمن اين كه اين 

مخلوط به عنوان يك مهاركننده بياتي نيز مي تواند، عمل كند.
اموليسيفايرها معموال به صورت مخلوط و همراه با يكديگر بهتر كار مي كنند 

و براي نان مخلوط باال يا از مخلوط EMG و MDG بايد استفاده شود.
اهداف استفاده از اموليسيفايرها در تهيه نان يكي بهبود قابليت كار با خمير 

يعني وردنه خوري خمير و ديگري افزايش كيفيت محصول نهايي است.
و  حجيم  نان هاي  در  نرم تر  داخلي  اليه  ايجاد  بر  عالوه  اموليسيفايرها 
نيمه حجيم، سبب تشكيل كريستال هاي مجدد آميلوزيا پديده برگشت مي شود 

كه سرعت بياتي نان را به تاخير مي اندازد.
اموليسيفايرها با پوشش دادن سلول هاي هوا در اليه زيرين محصول عالوه 
بر اين كه موجب استحكام و پايداري اليه زيرين نان مي شوند، ميزان هواي 
ورودي به خمير را افزايش داده و باعث ايجاد بافت خوب و در نتيجه ماندگاري 

بيش تر محصول مي شود.

فناوري نانو

بهنوش بينش - كارشناس مركز پژوهش هاي غالت

استفاده از نانوتكنولوژي
در توليد صنعتي نـــان

ارتباط  ههكه  ت
ننيني و ييشهرنش

ااكا ددكدام  چچيچ  ييه ه ههك ننييني  ييهاي پروت دديدراتها و ژل ييربوه ررك �

محصو شدن  دست  ككيك  و مواد  ننين  ا از  استفاده  براي  و 

يي
نن
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ذرت
ذرت از هزاران سال پيش در آمريكاى مركزى كشت مى شده است. جالب اينكه 
پيشه اصلى بوميان اين نواحى، هنوز هم زراعت اين غله است. براى موفقيت در 
زراعت ذرت مى بايست از كشت متراكم و انبوه استفاده نمود، لذا پرورش اين غله 
يكى از مهم ترين علل موثر بر حفظ حيات و بقاء نسل بشر در نواحى بيابانى و نيمه 
قاره  از كشف  بوده است. مداركى مبنى بر كشت ذرت، سال ها قبل  بيابانى زمين 
آمريكا در مجمع الجزاير هند و مناطقى از چين با نام گندم تبتى نيز وجود دارد. ذرت 
براى نخستين بار در اوايل قرن پانزدهم ميالدى توسط كولمبوس از آمريكا به اروپا 
برده شد. باور كردنى نيست كه او پيش بينى كرد روزى فرا مى رسد كه آنچه او با خود 
آورده، براى انسان بيش تر از هر گنجينه اى، ارزش پيدا خواهد كرد. در حال حاضر 
سطح زير كشت جهانى اين غله از مقدار زمينى كه براى زراعت گندم و برنج مورد 
استفاده قرار مى گيرد، بيش تر اسـت. ميـانـگيـن محصـول آن نيـز مـى تـوانـد بـه 
دو برابر جو دوسر و چاودار برسد. عالوه بر اين، ذرت و محصوالت جانبى فرآورى 
آن، مصارف بسيار متنوعى دارند؛ نشاسته، روغن، فورفورال، شربت شيرين با فروكتوز 
باال و نشاسته هاى اصالح شده از اساسى ترين فرآورده هاى اين غله هستند. امروزه 
حدود نيمى از توليد جهانى ذرت به آمريكا اختصاص دارد. هر چند ذرت مى تواند در 
هر نقطه از زمين به استثناء قطب جنوب، رشد كند ولى وجود شرايط ايده آل اقليمى 
در منطقه اى معروف به كمربند غله كه حد فاصل غرب اوهايو تا شرق نبراسكا را 

دربر مى گيرد، سبب شده تا آمريكا به چنين جايگاهى دست يابد.
     پيوند بين پروتيين و نشاسته در ذرت، نسبت به ساير غالت نظير گندم، بسيار 
قوى تر است. زيين، پروتيين اصلى ذرت و از دسته پروالمين هاست و گرانول هاى 

نشاسته ذرت در بسترى از پروتيين قرار مى گيرند. جوانه ذرت به 
از روغن هاى غيراشباع در مقايسه  دليل غنى بودن 

با ساير غالت از اهميت تغذيه اى خاصى برخوردار 
آنزيم،  انواع  اين حاوى  بر  است. جوانه عالوه 

مواد معدنى و ويتامين هاى اساسى محلول 
توكوفرول  و  نياسين  مثل  روغن  در 

داراى  ذرت،  همچنين  مى باشد.  نيز 
كه  است  كريپتوگزانتين  رنگدانه 

در  و  بوده   (A) ويتامين  پيش ماده 
تغذيه طيور به دليل تاثيرى كه بر 
ارزشمند  دارد،  آن ها  گوشت  رنگ 

است. 

آسياب مرطوب، فرايند اصلى در توليد نشاسته ذرت است كه به منظور تسهيل 
جداسازى اتصاالت قوى نشاسته و پروتئين آندوسپرم اين غله، مورد استفاده قرار 
ديگرى  مواد مغذى  و  ارزش  با  آمينه  اسيدهاى  فرايند حاوى  اين  پساب  مى گيرد. 
بوده و عموما به عنوان تركيب پايه در تهيه محيط هاى كشت ميكروبى به كار برده 
رژيم غذايي  در  آن  مى شود. عليرغم سابقه طوالنى كشت ذرت، مصرف مستقيم 
انسان، چندان زياد نيست. اين غله، ارزش انرژى زايي بااليي دارد ولى پروتئين آن 
در برخى از اسيدهاى آمينه ضرورى دچار كمبود بوده و به لحاظ بيولوژيكى كامل 
نمى باشد. پيشرفت هاى اخير در ژنتيك و زيست شناسى سلولى منجر به توليد ارقام 
ذرت دورگه گشته است. برخى از اين گونه ها، ارزش تغذيه اى بااليي دارند و در آن ها 
مقدار ليزين و تريپتوفان افزايش يافته است. هر چند جوانه زدن ذرت نيز مى تواند تا 
حدودى ارزش بيولوژيكى آن را ارتقا دهد اما در اين خصوص، قابل رقابت با ارقام 

مذكور نيست.
آسياب  يا  و  داده  بو  كامل،  به صورت  مى تواند  آن  واريته  اساس  بر  ذرت،  دانه 
قابليت  آن  شده  ورقه  و  خشك  برشته،  انواع  البته  گيرد  قرار  استفاده  مورد  شده 
هضم بيشترى دارند. جوانه ذرت به دليل محتواى روغن آن بايد در فرايند آسيابانى 
اثر  بر  مناسب مى باشد.  نيازمند مشروط سازى  اين عمل  و  به طور كامل جدا گردد 
به دست مى آيد كه يك غذاى  و جوانه ذرت،  پوسته  بلغور مخلوط  اين جاسازى، 
معروف در جنوب اياالت متحده است و عالوه بر اين در توليد فرآورده هاى تخميرى 
فرآورده  متحده،  اياالت  در  همچنين  دارد.  فوق العاده اى  اهميت  نيز  شده  اكسترود 
جديدى بر پايه ذرت، توليد شده  است كه شامل مخلوط اين غله با دانه سويا به عنوان 
از  نشاسته ذرت  و  آرد  بر  عالوه  مى باشد.  معدنى  مواد  و  ويتامين  پروتيين،  مكمل 
فرايند آسياب اين غله، محصوالت بسيار متنوع ديگري همچون شربت گلوكز، شكر 
و مالتودكسترين نيز به دست مى آيد. خمير ذرت اصوال نمى تواند االستيسيته 
الزم براى توليد نان تخميرى را فراهم نمايد ولى به طور گسترده اى 
براى توليد نان هاى مسطح نظير تورتيال مصرف مى گردد. 
كننده  تغليظ  و  دهنده  قوام  عنوان  به  ذرت  نشاسته 
توليد  دارد.  زيادى  كاربردهاى  غذايي  سيستم هاى 
پوشش هاى خوراكى بر پايه زئين ذرت نيز يكى 
از جديدترين كاربردهاى اين غله در صنعت مواد 

غذايي محسوب مى شود. 

ماخذ:
Dendy, D.A.V. and Dobraszczyk, 

B.J. 2001. Cereals and Cereal Products, 
Chemistry and Technology. An Aspen 
Publication of England. Chapters; 13-17.

غالت و تندرستي

عليرضا صادقى - دانشجوى دكتراى 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 فرآورده هاى غله اى 
بر پايه غير از گندم

« در بخش هاي پيشين، چاودار، جو دوسر، سورگوم، ارزن و غالت كاذب مورد بررسي قرار گرفتند. بخش پاياني مطلب كه اثرات 
سالمتي بخش ذرت را بررسي مي كند با هم مي خوانيم»:

شگاه فردوسي مشهد 

بخش چهارم و پاياني



209/ بخش صنايع غذايي و تغذيه 209/ بخش صنايع غذايي و تغذيه18

چيزي  يا  معناي شكل پذير  به  است  واژه اي  نايلون 
به  عنصر  چهار  از  نايلون  قالب گيري.  براي  مناسب 
دست مي آيد كه عبارتند از: 1- كربن، 2- هيدروژن، 

3- نيتروژن و 4- اكسيژن.
اين ماده شيميايي به صورت عمده از پلي استايرن 
و PVC كه وابسته به مواد نفتي و فسيلي است، 
با  مواجهه  در  آن  ساخته مي شود كه سرطان زايي 
دماي باالي 65 درجه سانتي گراد و در مجاورت با 
چربي ها و مواد اسيدي ثابت شده است. ايران جزو 
از حد  بيش  استفاده  در  معدود كشورهاي جهان 
اما  است  پلي استايرن  پالستيكي  نايلون هاي  از 
بازيافت  تهيه كيسه هاي پالستيكي،  روش دوم 
صنعتي  پسماندهاي  و  پالستيكي  زباله هاي 
توليـدي  جنس  مشخـص ترين  كـه  مي باشد 
پالستيكي  كيسه هاي  بازيافتي،  اوليه  مواد  با 

مشكي است. 
مواد اوليه كيسه هاي مشكي

كارشناسان بهداشت مي گويند؛ مشخص ترين 
بازيافتي،  اوليه  مواد  با  توليدي  نايلون  جنس 
مواد  اين  است.  مشكي  پالستيكي  كيسه هاي 
داراي  زباله ها  ميان  از  جمع آوري  دليل  به 

آلودگي هاي ميكروبي هستند. 
آن ها معتقدند، به دليل مرغوب بودن نايلون 
خواهان  اجناس  اين  بيمارستاني،  سرم هاي 
بسياري داشته و پس از آسياب شدن در توليد 
نايلون هاي مشكي استفاده مي شود. مواد ديگري 
كه در توليد نايلون هاي مشكي به كار مي روند، 
نايلون هاي زراعتي بازيافتي است كه با كودهاي 
و  بوده  همراه  خارجي  اجسام  ديگر  و  شيميايي 

بوي نامناسبي نيز دارند.
نايلون  از  همچنين  بازيافتي  ماده  اين  در 
اجساد سردخانه ها، لباس هاي به جا مانده از اجساد 
تصادف ها و انواع زباله هاي كثيف استفاده مي گردد 
و براي مشكي كردن آن نيز از مواد كربني غيرمجاز 

استفاده مي  شود.
80 درصد  توليدي هاي نايلون مشكي 

مجوز ندارند
كارگراني  توسط  مشكي  نايلون هاي  نكنيم  فراموش 
بلندمدت خود آن ها در محيط توليد  توليد مي شود كه در 
بيماري هاي  جمله؛  از  مختلفي  بيماري هاي  به  كيسه  اين 
پوستي، آسم، هپاتيت، سرطان خون و مشكالت تنفسي دچار 
مي شوند. آمارها نشان مي دهد بيش از سه تا شش هزار واحد 
صنفي توليدكننده در كشور فعال هستند كه تقريبًا 300 واحد مجاز 
بوده و پروانه ساخت دارند،  پس مي توان گفت بيش از 90 درصد 

توليدكنندگان نايلون هاي مشكي پروانه ساخت ندارند.

چه كسي بايد بر سيستم توليد نايلون هاي مشكي نظارت كند؟
زباله ها، مزايده و خريد و فروش زيرزميني  از وضعيت مديريت  سوءاستفاده 
نايلون هاي مشكي  بيمارستاني كه بيش تر عفوني هستند و در توليد  زباله هاي 

نقش اساسي دارند را به مافياي پالستيك نسبت مي دهند.
تاكيد  مهر  با  گفت وگو  در  پالستيكي  كيسه هاي  توليدكننده  ا...  ياري 
باالي  و سود  بودن  ارزان  دليل  به  دولتي  مي كند:«ماموران خريد سازمان هاي 
اهداف  بر  و  ندارند  پليمري  ظروف  خريد  به  تمايلي  مشكي  نايلون هاي  بازار 

سودجويانه مافياي پالستيك دامن مي زنند». 
كاميار فيلسوفي- نايب رييس اتحاديه صنايع بازيافت ايران نيز در گفت وگو 
نايلون شهر تهران  اتحاديه پالستيك و  تاييد گفته  مقيمي- رييس  با  با مهر 
دست هاي  عنوان  به  دوره گرد  افغان هاي  از  پالستيك  مافياي  وجود  بر  مبني 
پنهان صنايع بازيافت ايران نام مي برد. اما در نهايت آنچه واضح است اين كه 
بر اساس مصوبه شوراي سالمت برخورد با توليد، عرضه و كنترل نايلون هاي 
مشكي، به سه سازمان محول گرديده است. وزارت بهداشت موظف است؛ بر 
كيفيت و سالمت نايلون ها نظارت داشته باشد، سازمان استاندارد موظف است 
كيفيت و ميزان آالينده ها و تركيب اين گونه نايلون ها را مورد بررسي قرار دهد 
و شهرداري ها كه در بازيافت و جمع آوري پسماندها نقش دارند موظفند از توليد 
غيرمجاز و خودسرانه متخلفان جلوگيري نمايند. اما با وجود اين تعيين تكليف ها 
هنوز شاهد كاربرد اين كيسه ها در سطح بازار هستيم به طوري كه خود دولت 
نيز يكي از مصرف كنندگان كيسه هاي مشكي در سطح ادارات و سازمان هاي 

تابعه خود مي باشد.
كاربرد فناوري توليد پليمرهاي گياهي در دنياي مدرن

مشكي  و  شفاف  نايلون هاي  از  استفاده  با  مقابله  براي  پيشرفته  كشورهاي 
اين منظور  براي   ... و  از سيب زميني، گندم  پليمرهاي گياهي  توليد  فناوري   از 
كه  است  ضعيف  گياهي  پليمر  يك  طبيعي  طور  به  نشاسته  مي كنند.  استفاده 
خاصيت هيدروفيلي دارد. در استفاده از اين نوع نايلون ها هيچ محدوديتي وجود 
ندارد ضمن اين كه خاصيت آب گريزي هم دارند. افزودن اسيدهاي چرب گياهي 
چون اسيد استئاريك و اسيد اولئيك باعث مي شود تغييراتي در تركيب اوليه به 
وجود آيد و با تشكيل گروه استري با زنجيره طويل كربني، خاصيت آب گريزي 
ايجاد شود. اين گزينه مي تواند جايگزين خوبي براي نايلون هاي مشكي باشد. 
كشورهاي اروپايي عالوه بر اين براي كاهش نايلون هاي رنگي از قوانين تنبيهي 
و تشويقي استفاده مي كنند. آن ها به مردم توصيه مي كنند از نايلون هاي رنگي 
ايرلند  براي مصارف تغذيه اي و حمل و نقل مواد غذايي استفاده نشود. كشور 
اين  از  استفاده  رنگي،  نايلون هاي  براي  مالياتي  باالي  تعرفه هاي  اختصاص  با 
را  شيشه  و  پليمري  مواد  كاغذ،  از  استفاده  و  ممنوع  نوعي  به  را  محصوالت 
جايگزين كاربردهاي آن نموده است. داشتن تاريخ انقضا بر روي نايلون ها نيز 
در اين كشورها الزاميست در حالي كه در كشور ما اكثر نايلون ها مورد استفاده 
در مراكز فروش نه تنها فاقد تاريخ توليد و انقضا هستند، بلكه حتي نام شركت 

توليدكننده آن ها نيز براي مصرف كننده معلوم نمي باشد.
در گذشته خريد خانه بدون زنبيل ممكن نبود

در خاتمه دكتر سروش- سرپرست دفتر بررسي آلودگي آب و خاك با اشاره 
به آثار مخرب زيست محيطي نايلون هاي رنگي مي گويد؛ ايرانيان در گذشته از 
حصير، مقوا و پاكت هاي نمدي جهت حمل مواد غذايي استفاده مي كردند و حتي 
خريد خانه بدون زنبيل امكان پذير نبود در حالي كه تقليد كوركورانه از غرب در 

استفاده از نايلون هاي رنگي ما را دچار مشكل كرد.

آلودگي در بسته بندي
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دانشگاه و پژوهش

معرفي فصلنامه علمي- پژوهشي دانشگاه آزاد اسالمي – واحد بروجرد
Journal of Rangeland Science

دومين همايش  ملي مقابله با بيابان زايي و توسعه پايدار تاالب هاي كويري ايران
 دانشگاه آزاد اسالمي – واحد اراك

با  مي باشد.  كشور  دامداري  و  دامپروري  اصلي  قطب هاي  از   يكي  لرستان  استان 
توجه به مراتع سرسبز همراه با چشمه سارهاي فراوان و پتانسيل هاي زياد نيروي انساني 
مراتع،  از  حاصل  منافع  ساير  و  دامي  محصوالت  توليدكننده  دانشگاهي،  متخصص  و 
لزوم راه اندازي فصلنامه اي كه بتواند منعكس كننده اين توانايي ها باشد از سوي دانشگاه 
پتانسيل ها محدود  اين  آنجا كه مقرر است  از  آزاد اسالمي واحد بروجرد احساس شد. 
خـارج  متخصصـان  نيز  و  همگان  به  را  كشور  طبيعي  منابع  بتواند  و  نباشد  استان  به 
نام  بـا  و  انگـليـسي  زبـان  به   1386 سـال  در  فصلنامه  مجـوز  بشناسانـد،  كشور  از 

Rangeland Science اخذ شد.
از كشور،  خارج  نيز  و  داخل  مراتع  بر  تاكيد  با  طبيعي  منابع  حوزه  در  فصلنامه  اين 
اشرف  علي  دكتر  آقاي  آن  مديرمسوول  و  سردبير  مي پذيرد.  مقاله  انگليسي  زبان  به 
اعضاي  مي باشد.  استادياري  درجه  با  آرياپور  علي  دكتر  و  دانشياري  درجه  با  جعفري 
آقايان  و  ساري)  دانشگاه  تمام  (استاد  مريم شكري  دكتر  خانم  تحريريه سركار  هيات 
معاون  و  تمام  (استاد  تهران)، محمد جعفري  دانشگاه  تمام  (استاد  ارزاني  دكتر حسين 
پژوهشي دانشگاه تهران)، نصرت صفائيان (استاد تمام دانشگاه ساري)، محسن ساروي 
(استاد تمام دانشگاه تهران)، مهدي فرح پور (دانشيار موسسه تحقيقات جنگل ها و مراتع 

كشور)، محمدرضا چايي چي (دانشيار دانشگاه تهران) و 
فرهنگ قصريان (استاديار موسسه تحقيقات جنگل ها و 

مراتع كشور) مي باشند.
دانشگاه هاي  از  داور  عنوان  تحت  زيادي  اساتيد 
آزاد، موسسات و مراكـز تحقيقـاتي (حـدود  دولتي، 

80 نفر) با مجله همكاري دارند.
انگليسـي  زبـان  به  دريافت شده  مقاالت  تعداد 
51 عنوان از داخل و خارج نظير كشورهاي استراليا 
به چاپ  از آن  تاكنون يك شماره  و  بوده  و هند 
رسيده است. يكي از اهداف مهم و آتي مسوولين 

فصلنامه كسب رتبه بين المللي ISI مي باشد.
در همين راستا و در جهت شناساندن پتانسيل هاي استان به متخصصين كشوري 

بار مقرر شده كه همايش ملي دوساالنه انجمن مرتعداري كه بزرگ ترين  براي اولين 
اسالمي  آزاد  دانشگاه  در  سال1391  ارديبهشت  در  است،  زمينه  اين  در  علمي  اتفاق 

واحد بروجرد برگزار  شود.

معرفي اهداف و محورهاي همايش:
آب  توجه  قابل  تنوع  رغم  به  ايران  پهناور  سرزمين 
و  زيستي  تنوع  و  جغرافيايي  گستردگي  و  هوايي  و 
طبيعي  تنگناهاي  و  محدوديت ها  داراي  اكوسيستمي، 
و  شوند  شناخته  به درستي  آن  مؤلفه هاي  اگر  كه  است 
مورد واسنجي قرار گيرند، مي توانند به يك فرصت براي 
كشور و ارتقاي كيفيت زيست و افزايش توليد ناخالص 
ملي بدل شوند. بيابان يكي از مهم ترين بوم سازگان ايران 
بر  اثرگذاري  همچنين  و  زياد  وسعت  لحاظ  به  و  است 
مزرعه،  و  تاالب  مرتع،  جنگل،  مانند  بوم سازگان  ساير 
و  برنامه ريزي ها  در  را  وسيع  عرصه هاي  اين  نمي توان 

كالن نگري هاي مديريت كشور ناديده گرفت. 
توان  اهميت موضوع و ضرورت شناخت  به  توجه  با 
بيابانى و تاالب هاى  و محدوديت هاى مناطق خشك و 
كويرى و در راستاى مديريت بهينه آن ها، دومين همايش 
تاالب هاى  پايدار  توسعه  و  بيابان زايى  با  مقابله  ملى 
اراك  واحد  اسالمى  آزاد  دانشگاه  توسط  ايران،  كويرى 
(به همت گروه كارشناسى ارشد مديريت مناطق بيابانى)، 
با مشاركت واحدهاي دانشگاهي و سازمان هاي اجرايي و 
تحقيقاتي كشور در تاريخ هاي 23 و 24 شهريورماه 1390 

در محل دانشگاه آزاد اسالمى اراك برگزار مى گردد.
محورهاي همايش:

1. مديريت علمى و استفاده خردمندانه از تاالب هاى 
كويرى، 2. اكوتوريسم، پتانسيل ها و ارزش هاى اقتصادى 
3. مديريت  ايران،  تاالب هاى كويرى  و  بيابانى  مناطق 
دام و مرتع در مناطق خشك و بيابانى، 4. مديريت جامع 
منابع آب در مناطق خشك و بيابانى، 5. تنوع زيستى و 
ذخاير ژنتيكى مناطق بيابانى و كويرى ايران، 6. فرسايش 

7.نقش  آن،  با  مقابله  روش هاى  و  ريزگردها  و  بادى 
مديريت  و  بيابان زايى  با  مقابله  در  نوين  فناورى هاي 
سوپرجاذب ها   ،RS،GIS) ايران  كويرى  تاالب هاى 
در  گياهى  پوشش  مديريت  و  احيا  8. روش هاى   ،(... و 
مناطق كويرى و بيابانى، 9.روش هاى طبقه بندي شدت 
و  اقتصادى  مسايل   .10 ايران،  در  اراضي  بيابان زايي 

اجتماعى مناطق خشك و بيابانى
اركان همايش:

ملك حسيني-   عباس  دكتر  آقاي  رييس همايش: 
رياست محترم دانشگاه آزاد اسالمي واحد اراك

نايب رييس همايش: آقاي دكتر  اميرحسين سالمي 
– معاون محترم پژوهش و فناوري دانشگاه  آزاد اسالمي 

واحد اراك
مدير   عبدي-   نورا...  دكتر  آقاي  همايش:  دبيركل 
پژوهش دانشكده  كشاورزي و منابع  طبيعي  و مديرگروه 

ارشد مديريت مناطق بياباني
دكتر  آقاي  همايش:  علمي  كميته  رييس 
سيدمحمدجواد مدني– رييس محترم دانشكده كشاورزي 

و منابع طبيعي
عباس  دكتر  آقاي  همايش:  علمي  كميته  دبير 

احمدي- استاديار گروه ارشد مديريت مناطق بياباني
رامين  دكتر  آقاي  همايش:  اجرايي  كميته  دبير 

زارع- مدير دفتر ارتباط با صنعت و جامعه دانشگاه
رييس دبيرخانه همايش: آقاي دكتر حميد ترنج زر- 

استاديار گروه ارشد مديريت مناطق بياباني
مسوول وب سايت همايش: سركار خانم مهندس 

منيره عبدي- كارشناس
آقاي  همايش:  هماهنگي  و  اجرايي  مسوول 

مهندس مسلم پورمريدي- كارشناس
حمايت كنندگان:

دانشگاه آزاد اسالمى واحدهاي: بروجرد، خرم آباد، 
محالت،  تويسركان،  همدان،  پيشوا،  ورامين-  ساوه، 
و  مراتع  جنگل ها،  سازمان  همچنين  تفرش،  و  دورود 
منابع  كل  اداره  بيابان،  امور  دفتر  كشور-  آبخيزدارى 
طبيعى و آبخيزدارى استان مركزى، سازمان حفاظت از 
محيط زيست كشور- معاونت محيط زيست طبيعى، اداره 
دانشگاه  مركزى،  استان  زيست  محيط  از  حفاظت  كل 
استان  طبيعى  منابع  و  تحقيقات كشاورزى  مركز  اراك، 

مركزى و شهردارى اراك
تاريخ هاى مهم:

اوليه  نام  ثبت   ،1389 ماه  اسفند  فراخوان:  اولين 
و ارسال مقاالت: 31 خرداد ماه 1390،  اعالم نتايج 
داورى: تيرماه 1390،  ثبت نام نهايى: مردادماه 1390،  

زمان برگزاري: 23 و 24 شهريور ماه 1390
ارتباط با همايش:

http://www.desert-wetland.ir 
info@desert-wetland.ir 
desertwetland@yahoo.com

ميدان   - اراك  همايش:   دبيرخانه  پستي  آدرس 
دانشگاهي  شهرك   - خميني  امام  بلوار   - خميني  امام 

اميركبير، صندوق پستي:  567-38135، 
شماره تماس: 0861-3412364
شماره فكس: 0861-4132071

با تشكر
 دكتر نورا... عبدي

 دبير همايش
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مقدمه
در ساليان اخير مصرف آبزيان در جهان گسترش يافته است به طورى كه 
آبزى پرورى به يك تجارت مهم در عرصه جهانى تبديل شده است. آمار فائو 
در سال 2004 نشان مي دهد كه ميزان توليد آبزيان در ايران با 37 درصد رشد 
نسبت به سال هاي قبل به حدود 76 هزار تن رسيده است اما مقايسه اين آمار 
با آمار سال 2000 حاكي از افت سرعت رشد توليدات آبزي پروري است. بررسي 
اين آمار مي تواند نشان دهنده اين واقعيت باشد كه توليد سنتي آبزيان در ايران 
آمار سازمان  اين محصول را دارا نمي باشد. در همين حال  قابليت توليد كافي 
آب هاي  از  سردآبي  ماهيان  برداشت  ميزان  كه  است  آن  بيانگر  ايران  شيالت 
توليد  بر كاهش  است كه شاهدي  رسيده  تن  هزار  به حدود 18  ايران  طبيعي 
در اين بخش است (آمارنامه سازمان شيالت ايران، 1382). در همين حال فائو 
(2004) پيش بيني نموده كه تا سال 2030 روند توليدات آبزي پروري در جهان 
به سمت سيستم هاي مصنوعي حركت كرده و ميزان توليد در آب هاي طبيعي 

كاهش مي يابد. 
امكانات،  با حداقل  كه  نحوي  به  ماهي  پرورش  مناسب  تكنيك هاي  يافتن 
آلودگي محيط زيست را  انجام شود و كم ترين  از نهـاده هـا  حداكثـر استـفـاده 
دارا باشند، مي تواند نقش به سزايي در توليد ماهيان سردآبي داشته باشد. از جمله 
اين تكنيك ها استفاده از كارگاه هاي مدار بسته پرورش آبزيان است كه با توجه 

به كمبود منابع آبي و حفاظت محيط زيست مي تواند قابل توجه باشد. 

معرفى سيستم مدار بسته
قدمت استفاده از سيستم مدار بسته پرورش آبزيان كه از كشور دانمارك آغاز 
شد به حدود دو دهه قبل باز مى گردد و امروزه استفاده از اين سيستم در پرورش 
بررسى ها  (فراهانى-1380).  است  گسترش  به  رو  گرم آبى  و  سردآبى  ماهيان 
نشان داده كه سيستم هاى بسته پرورش آبزيان در مقايسه با سيستم هاى باز از 
كارايى بيش ترى برخوردار بوده و آلودگى محيط زيست كم ترى را در پى دارند. 
در اين سيستم قسمت اعظم آب استفاده شده (90درصد) مجددا مورد استفاده 
شستشوي  صرف  سيستم  به  شده  وارد  جديد  آب  درصد   10 و  مى گيرد  قرار 
فيلترها و جبران كاهش آب ناشى از تبخير مى شود (سود ربرگ،1381). در اين 
سيستم ها كه آب مورد استفاده ماهيان از نظر اكسيژن فقير شده و مواد سمي 
تبديل  و  ميكروفيلتر  توسط  معلق  مواد  با حذف  يافته،  افزايش  آن  و فضوالت 
آمونيوم توليد شده به نيتريت و نيترات زير حد مجاز توسط بيوفيلترها و تزريق 
اكسيژن مايع خالص به وسيله رآكتورهاي مخلوط كن و ضدعفوني كردن، آب 
به عنوان  (فراهاني، 1380).  قرار مي گيرد  استفاده  احيا مي شود و مجددا مورد 
مثال Phillips و همكاران (1991) با بررسي سيستم مدار باز پرورش ماهى 
كيلو  توليد يك  براي  نياز  مورد  آب  ميزان  نمودند  بيان  رنگين كمان  قزل آالى 
ماهي قزل آالي رنگين كمان حدود 210/000 ليتر است در حالي كه در سيستم 
مدار بسته اين مقدار آب به حدود 21/000 ليتر مي رسد كه مي تواند در كشوري 

با منابع آبي محدود مانند ايران قابل توجه باشد.

نقش تغذيه در افزايش كارايى سيستم مدار بسته
فن آورى ماهى در سيستم مدار بسته مستلزم رفع احتياجات محيط ماهى در 

محيط پرورش است كه مهم ترين آن ها عبارتند از (سود ربرگ، 1381):
1- حفظ سطح مطلوب اكسيژن

2- حفظ نيترات محيط پرورش ماهى در سطح مطلوب
3- ايجاد محيط مناسب و عارى از فضوالت جامد

نقش مديريت تغذيه
در بهبود كارايى سيستم هاى 
پرورش مـاهى مدار بسته

آبزي پروري

آناهيتا فرهودي
دانشجوي كارشناسي ارشد شيالت، دانشگاه تربيت مدرس

چكيده:
اهميت تأكيد بر كاهش، مديريت و كنترل فاضالب و همچنين 
آبي  منابع  حفظ  بر  تالش  و  آبي  منابع  سر  بر  رقابت  افزايش 
تنظيمي  و  اقتصادي  اجتماعي،  محيط  شدن  دشوارتر  به  منجر 
تكنولوژي  بنابراين  است،  شده  فعلي  شرايط  در  آبزي پروري 
به  ضايعات  كاهش  و  مديريت  براي  موجود  استراتژي هاي  و 
مي باشد  توسعه  حال  در  آبزي پروري  توليدات  در  وجودآمده 
بر محيط كاهش دهد. پيشرفت در  آبزي پروري را  تأثيرات  تا 
امر تغذيه توسعه يافته و موجب بهبود توليدات آبزي پروري و 
كاهش ضايعات غذايي و دفعي به ازاي هر واحد توليد ماهي 
شده است. سيستم هاي مداربسته بهره وري استفاده از امكانات 
و منابع طبيعي را افزايش داده و باعث كاهش زمان رسيدن 
ماهي به اندازه بازاري و افزايش محصول مزارع پرورشي به 
ازاي آب ورودي و كاهش حجم ضايعات مي شود. اخيراً گرايش 
آب  بودن  استفاده  قابل  و  آب  آلودگي هاي  كنترل  سمت  به 
استفاده  اكسيژن دهي،  هوادهي،  تكنولوژي هاي  از  استفاده 
مجدد از آب و اصالح فاضالب ها را افزايش داده است. براي 
تكنولوژي هايي  از  استفاده  به  نياز  آلودگي ها  دقيق تر  تنظيم 
است كه ضايعات را سريعا از سيستم حذف كند و غلظت آن ها 
را كاهش دهد. در اين مقاله راهكارهاي مديريتي الزم براي 
جاري  آب هاي  پرورشي  مزارع  در  آبزي پروري  كاهش ضايعات 

مانند سيستم هاي مدار بسته جمع بندي شده است.

بخش نخست
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II.5 شاخص هاى مديريت بهداشتى
II.5.1 كنترل بهداشت آبزى

وضع مطلوب: وضعيت پيشرفته بهداشت مزارع
شاخص: برنامه كنترل بهداشتى آبزى

 واحد:(چگونگى اندازه گيرى)سطح: كل اروپا/محلى/غيره*اجتماعى*اقتصادى*زيست محيطى
درصد مزارع ثبتى براى برنامه كنترل، درصد آنتى بيوتيك هاي مصرفى به ميزان مرگ و مير توليد بر حسب تنمزرعه / بخشى /ملى 1 1 3

II.5.2 راهنماى فعاليت
وضع مطلوب: افزايش كارايى مزرعه و امور آبزى

شاخص: حركت  از آيين نامه اجرايى به هدايت فعاليت (شامل امور )
 واحد:(چگونگى اندازه گيرى)سطح: كل اروپا/محلى/غيره*اجتماعى*اقتصادى*زيست محيطى

بله /خير (مزرعه ) ميزان مزارع درگير (بخشى ) بر حسب درصد مردودى محصوالت (تعداد موارد)مزرعه / بخشى 1 1 3

II.5.3 بهداشت موجود در سيستم هاى مدار بسته
وضع مطلوب:  افزايش وضعيت بهداشتى در بخش RAS از طريق پيشگيرى مطلوب بيمارى كه توسط سيستم بهداشتى پيشرفته به دست  مى آيـد تا رسيـدن بـه يك كاهش 

10 درصدى درمان  در كل يك دوره 5 ساله
RAS شاخص : بهداشت حيوان در

 واحد:(چگونگى اندازه گيرى)سطح: كل اروپا/محلى/غيره*اجتماعى*اقتصادى*زيست محيطى
 #درمان ها/ مزرعه در سال# دامپزشكان متخصص به ازاى 100 مزرعه مزرعه به عالوه اتحاديه اروپا 1 2 3

II.5.4 شاخص مطلوب
وضع مطلوب : years تمام آبزيان مزرعه در 5 تا 10 سال به يك سطح قابل قبول برسند 

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

درصد مرگ و مير، درصد آسيب اروپا 1 3 2

II.5.5 مطلوبيت ماهى
وضع مطلوب: بهينه كردن مطلوبيت آبزى

شاخص: الف ) انحراف از غذادهى مورد انتظار، ب) مرگ ومير
 واحد:(چگونگى اندازه گيرى)سطح:  كل اروپا/محلى/غيره*اجتماعى*اقتصادى*زيست محيطى

الف ) درصد غذادهى در مقايسه با آنچه انتظار مى رود، ب) مرگ و ميرمحلى 3 2 1

II.5. 1 كشتار ماهى
وضع مطلوب: كشتار ( به هردليل مثل صيد ،بيمارى ) بر اساس روش هاى پذيرفته شده انجام پذيرد

شاخص:  روش هاى پذيرفته شده انجام شوند
 واحد:(چگونگى اندازه گيرى)سطح: كل اروپا/محلى/غيره*اجتماعى*اقتصادى*زيست محيطى

درصد سايت هاى پرورشى در حال استفاده از روش هاى پذيرفته شده (بازديد) محلى 1 3 2

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 Oostende, Belgium . November 21-23, 2005 

rezakhodarahmi@yahoo.com

با رضايت مصرف كننده، پذيرش جامعه، كارايي توليد، تركيبات مغذي، تامين صدفچه، غذاي  «در دو شماره پيشين، شاخص هاي مرتبط 
كنسانتره، مصرف انرژي، منابع طبيعي، خوراك از منابع پايدار و تامين پايدار از جو و نايل ها ذكر گرديد. در زير نگاهي خواهيم 

داشت به برخي شاخص هاي ديگر»:

بخش ششم
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پيش بيني توليد ... (ادامه) 
را  در مرحله بعد مى توان جدول ساده اى را طراحى كرد كه وضعيت واحدها 

نشان دهد.
در اين جدول رنگ ها هر يك مفهوم خاصى دارند. استفاده از رنگ هاى مختلف 
الزامى نمى باشد و به وسيله تيره رنگ نمودن بعضى از خانه هاى جدول نيز مى توان 

منظور را رساند(جدول شماره1).

وقتى كه زمان جوجه ريزى و تعداد جوجه ريزى براى هر واحد مشخص شد بايد 
براى آن گله پيش بينى  توليد انجام شود. 

براى تهيه برنامه پيش بينى توليد مى توان از برنامه هاى معمولى صفحه گسترده 
Excel استفاده كرد. همچنين بايد از كتابچه راهنماى گله مورد نظر ( نژاد تجارى) 
را تهيه  برنامه  استانداردهاى موجود در دفترچه راهنما  بر اساس  استفاده كرد و 

كرد. 
زير در  بايد اطالعات  مادر  توليد  يك گله مرغ  برنامه پيش بينى  تهيه  براى 

دسترس باشد:
1- تلفات دوره پرورش 

2- تلفات دوره توليد
3- درصد توليد در هفته هاى مختلف ( درصد توليد تخم مرغ)

4- درصد تخم مرغ هاى قابل جوجه كشى 
موارد ذكر شده فاكتورهاى مهمي در تهيه يك برنامه پيش بينى توليد مى باشند، 

ولى ساير فاكتورها را هم مى توان در نظر گرفت نظير سرانه دان مصرفى، وزن 
و ...

يا  و  نياز  دان مورد  پيش بينى مقدار  براى  نظير سرانه دان مصرفى  مواردى  
وزن براى پيش بينى وزن مرغ و خروس ها در پايان دوره موثر خواهد بود. از روى 
اطالعات مذكور مى توان برخى موارد ديگر نظير شانه و كارتن مورد نياز و يا اقالم 

دان مصرفى را نيز پيش بينى كرد (جدول شماره2 و3).

از آنجايى كه در اكثر واحدهاى مرغدارى عملكردها به داليل مختلف پايين تر 
از حد استاندارد مى باشد، الزم است كه فاكتورهايى نظير درصد توليد تخم مرغ و 
درصد تخم مرغ هاى قابل جوجه كشى را اصطالحا دست پايين و فاكتورهايى نظير 

تلفات دوره پرورش و توليد و يا مقدار دان مصرفى را دست باال گرفت. 
به طور مثال اگر در دفترچه راهنماى يك نژاد تلفات دوره پرورش 4 درصد 
مى باشد مى توان تلفات را 8-7 درصد در نظر گرفت و يا اگر نژادى  توليد سرانه 

برنامه ريزي توليد 
در واحدهاي مرغ مادر گوشتي

پرورش طيور در عمل

مهندس حميدرضا ضيايي
بخش بيستم

جدول شماره 1) خاكسترى = توليد، سفيد با عدد= پرورش، سفيد بى عدد = 
آماده سازى

جدول شماره 2) قسمتى از پيش بينى توليد در يك گله مرغ مادر

جدول شماره 3) قسمتى ديگر از پيش بينى توليد در يك گله مرغ مادر

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.
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نظر  در  را 158 عدد تخم مرغ  آن  آن 165 عدد مى باشد مى توان  تخم مرغ 
گرفت. 

اگر در برنامه تدوين شده عوامل عملكردى با توجه به شرايط واحد تصحيح 
گردند پيش بينى ها دقيق تر خواهد بود. 

پيش بينى هاى بعدى براى كارخانه خوراك و يا كارخانه جوجه كشى با توجه 
به پيش بينى توليد انجام مى شود.

اگر در يك مجتمع چند واحد مرغ مادر وجود دارد، عالوه بر تهيه برنامه 
پيش بينى توليد براى هر واحد، بايد برنامه پيش بينى توليد واحـدهاى مختلف 

در كنار يكديگر (مجموع ) نيز تدوين گردد. 
در باال قسمتى از يك برنامه پيش بينى توليد مربوط به دو واحد مرغ مادر، 

در يك مجتمع مالحظه مى گردد (جدول شماره 4):
در برنامه اخير به طور دقيق مشخص است كه در چه تاريخ هايى چه تعداد 

تخم مرغ توليد و ارسال خواهد شد. 
بهترين حالت پيش بينى ها در گله هاى مرغ مادر، پيش بينى هاى هفتگى 
است ولى بهتر است كه از روى پيش بينى هاى هفتگى يك پيش بينى ماهيانه 

نيز تهيه گردد.
                             پيش بينى توليد در واحد .............................

تعداد ماه
تخم مرغ 
توليدى

تعداد 
تخم مرغ هاى 

ارسالى به 
جوجه كشى

تعداد تخم مرغ 
خوابانده شده در 

جوجه كشى

تعداد جوجه 
يكروزه 
گوشتى

فروردين
ارديبهشت

خرداد
تير

مرداد
شهريور

مهر
آبان
آذر
دى

بهمن
اسفند

جمع كل

جدول شماره 4) پيش بينى توليد مربوط به دو واحد مرغ مادر، در يك 
مجتمع

روز جهاني دامپزشكي آرام
شعار امسال: دامپزشكي براي سالمتي، 

دامپزشكي براي غذا، 
دامپزشكي براي سياره زمين

آخرين شنبه آوريل هر سال را انجمن جهاني دامپزشكي (WVA)، به عنوان روز 
جهاني دامپزشكي نامگذاري نموده است.( 10 ارديبهشت امسال) به منظور آگاهي جهاني 
از نقش دامپزشكي در پيشگيري و كنترل بيماري هاري تمركز كرده است كه متاسفانه 
نگرفت.  انجام  مناسبي  اطالع رساني  و  نشده  جدي  توجه  جهاني  روز  اين  به  ايران  در 
اهميت دامپزشكي در دنيا بسيار مورد توجه جهانيان قرار گرفته و اختصاص روز جهاني 
به دامپزشكي از اين موارد است. جا داشت سازمان هاي دامپزشكي و نظام  دامپزشكي و 
دامپزشكي استان هاي كشور هر كدام به تنهايي به اهميت دامپزشكي و اين روز خاص 
مي پرداختند. كشورهاي عضو انجمن جهاني دامپزشكي مي توانند گزارش و اخبار برگزاري 
مراسم روز جهاني دامپزشكي را در پيشگيري از بيماري هاري معرفي نمايند و انجمن، 

جايزه خود را به سازمان هاي ملي دامپزشكي كشورها اهدا خواهد كرد.
آيا با توجه به تاسيس سازمان غذا و دارو توسط وزارت بهداشت، تداخلي 

بين وظايف سازمان دامپزشكي و وزارت بهداشت پيدا خواهد شد يا خير؟
نظر رييس سازمان دامپزشكي در مورد تشكيل اين سازمان مثبت بوده و از طرفي 
و  بوده  انسان ها  به  مربوط  دارو  و  غذا  سازمان  كه  نمودند  اظهار  نيز  بهداشت  وزير 
دامپزشكي كار سالمت حيوانات را بر عهده دارد اما نگراني ديگري كه وجود دارد اين كه 
سايه دارو، بخش غذا را به حاشيه براند. بايد توجه داشت كه سازمان غذا و دارو، سازمان 
دامپزشكي كشور، موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران همه شان قانون خودشان 

را دارند. در اين جا بايد يك قانون واحد و شفاف وجود داشته باشد.
دستگاه هاي تامين سالمت غذاي مردم بايد قوانين شفاف و قابل اجرايي داشته باشند و 
در اجراي قوانين خود كوشا بوده و با برطرف كردن خالهاي قانوني و تشكيل اطاق فكر، 
سياست گذاري و هم فكر همديگر بوده و در كار همديگر دخالت نكنند. ما نيازمند يك قانون 

جامع غذا براي كشور هستيم تا به طور كلي همه از آن قانون پيروي نمايند.
سابقه سازمان دامپزشكي نمايانگر همكاري كامل و جامع با همه دستگاه هاي مربوطه 

به حوزه سالمت كشور مي باشد زيرا دامپزشكان و همه همكاران 
با  و  انسان هاي صبور  و كل كشور  دامپزشكي  سازمان  در  آنان 
ظهور  مانند  بحراني  مواقع  در  و  هستند  سخت كوشي  و  انرژي 
بيماري جنون گاوي و بيماري هاي آنفلوآنزاي طيور نيز به خوبي 
زير اين بار سنگين، تحمل فراواني كردند. فرصت خوب روز جهاني 
دامپزشكي را به راحتي از دست داديم. به خاطر عدم اطالع رساني 
و توجه مسوولين كشور به اين روز جهاني جا داشت نمايشگاهي از 
فعاليت هاي دامپزشكي كشور در تهران برگزار مي شد و هر استاني 

و  مي كرد  مطرح  را  خود  فعاليت هاي 
دامپزشكي  اهميت  به  رسانه ها  توجه 
كشور  دامپزشكي  زيرا  مي شد   جلب 

هميشه مظلوم واقع مي شود.
به هر حال روز جهاني دامپزشكي 
و  باد  مبارك  سالمت  سربازان  بر 
انشاء اهللا جايزه خود را از تك تك مردم 
شريف ايران دريافت خواهند كرد زيرا 
سالمت مردم در گرو خدمات ارزشمند 
همه جامعه پزشكي كشور خواهد بود.

مهندس قربانعلي تنگشير  
عضو سازمان نظام دامپزشكي كشور
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در سال جارى كه توسط مقام معظم رهبرى مزين 
به سال جهاداقتصادى است جهت نيل به اهداف عاليه 
بخش كشاورزى نيازمند معرفى دانش روز و استفاده 
اجرايى  برنامه  يك  قالب  در  نوين  فناورى هاى  از 
از  فرهنگ سازى  و  برنامه  اين  مى باشد.  عملياتى  و 
طريق آموزش هاى متناسب با سطح دانش كشاورزان 
است.  امكان پذير  كشاورزى  بخش  بهره برداران  و 
زيربناى ايجاد زمينه هاى گسترده اين فرهنگ، ترويج 
مفاهيم جديد مبتنى براستفاده از فناورى هاى مدرن و 
تلفيق دانش بومى براى بهره گيرى از منابع پايه توليد 
در بخش است. مهندس درجانى معتقد است تنها از 
طريق به كارگيرى روش هاى نوين و موثر ترويجى و 
توسعه و گسترش دانش در سطح مزرعه و واحدهاى 
را در سطوح مختلف  اين فرهنگ  توليدى مى توان 

بهره برداران و توليدكنندگان تسرى داد.

كشاورزى  ترويج  هماهنگى  مديريت  رو  اين  از 
مشاركت  با  قزوين  استان  كشاورزى  جهاد  سازمان 
همه مديريت ها و معاونت هاى درون و برون سازمانى 
تالش گسترده اى در راستاى ايجاد تحول در بينش 
است.  نموده  واجرا  برنامه ريزى  كشاورزان  دانش  و 
ترويجى  و  آموزشى   گسترده  برنامه هاى  تدوين 
كاربردى براى بيش از 30000 نفر روز از بهره برداران 
مرد و زن بر اساس نيازهاى واقعى بهره برداران تنها 
بخشى از اين رويكرد است. ايشان مى گويد تجربيات 
موفقيت هاى  به  كه  توسعه  حال  در  كشورهاى 
و  يافته  دست  كشاورزى  بخش  در  چشمگيرى 
توانسته اند از تحوالت زيربنايى به بهبود فرايند توليد 
و افزايش كارايى نهاده ها دست يابند، تنها با تكيه بر 
اين رويكرد  آموزش هاى گسترده ميسر گرديده كه 
مى نمايد.  تاكيد  و  تاييد  نيز  فائو  جهانى  سازمان  را 
افزايش  كشور،  كنونى  شرايط  به  توجه  با  بنابراين 
جمعيت، نياز به امنيت غذايى و اجتماعى، برنامه هاى 
توسعه اى و سند چشم انداز 20 ساله – كه مى بايست 
در منطقه قدرت اول اقتصادى و توليد را داشته باشيم 
– چاره اى جز فراگيرى آموزش و ترويج كشاورزان 
و بهره برداران، مناسب با سطح دانش و آگاهى بومى 
الگوى  واصالح  آنان  اطالعات  روزرسانى  به  براى 
نوين  روش هاى  كارگيرى  وبه  كشت  روش هاى 

ترويج  هماهنگى  مديريت  بنابراين  نداريم.  آبيارى 
كشاورزى در استان با اعتقاد راسخ و عميق نسبت 
و  موجود  بركليه ظرفيت هاى  تكيه  نگرش،  اين  به 
قابليت هاى ويژه استان قزوين در توليد محصوالت 
مختلف كشاورزى اين آموزش ها را براى بهره برداران 

پى ريزى نموده است. 

خالصه اى از اهم اقدامات اين مديريت در 
يك سال اخير:    

بهره برداران  از  روز  نفر  از 30000  بيش   *
سال  يك  در  كـشـاورزى  بخـش  زن   و  مرد 
ترويجى  آموزش هاى  تحـت پـوشـش  اخير 

قرار گرفته اند. 
بهره  برداران  بينش  و  دانش  ارتقا  منظور  به   -
آنها  توانمندسازى  با هدف  شاغل بخش كشاورزى 
سال  يك  در  كشاورزى  نوين  دانش  زمينه هاى  در 
از  بيش  كشاورزى  ترويج  هماهنگى  مديريت  اخير 
از بهره برداران مرد و زن استان را  30000 نفر روز 
تحت پوشش آموزش هاى ترويجى بخش كشاورزى 
( زراعى،  باغى، دامى، مكانيزاسيون،  صنايع تبديلى 

و ...) قرار داده است. 
و مهارت شاغلين بخش  دانش  ارتقا  با هدف   -
در  كشاورزى  ترويج  هماهنگى  مديريت  كشاورزى 

عملكرد ترويجي

تـــرويــج وآمــــوزش،
اساس توانمندسازى بهره برداران

 و زيربناى افزايش بهره ورى در عوامل توليد است
گزارش عملكرد مديريت هماهنگي – ترويج كشاورزي استان قزوين
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زير بخش هاى ( زراعت، باغبانى، دام و طيور و منابع  
طبيعى ) اقدام به آموزش دوره هاى فنى و حرفه اى در 
قالب 29 دوره آموزشى به تعداد 5109 نفر روز نموده 
است. الزم به ذكر است مخاطبين اصلى اين دوره ها 
تسهيلگران   و  مددكاران  يك،  سطح  بهره برداران 
مى باشند و در پايان دوره براى فراگيران، گواهينامه 

فنى و مهارتى صادر مى گردد.

و  ترويجى   مددكار  نفر   500 از   بيش   *
و  انتخاب  استان   در  روستايى  زن  تسهيلگر 

سازماندهى شدند.
- به منظور تسهيل در امر اطالع رسانى و انتقال 
به  توجه  با  بهره برداران  به  فنى  جديد  يافته هاى 
نيازسنجى توسط خود مخاطبين و با هدف به كارگيرى 
روستاها  در سطح  رهبران محلى  جايگاه  و  توان  از 
مديريت هماهنگى ترويج اقدام به جذب، سازماندهى، 
از  نفر  از 500  بيش  تـجهيـز  و  تقويـت  و  آموزش 
روستاييان در قالب مددكاران مرد و تسهيلگران زن 
از آموزش هاى الزم  افراد پس  اين  نموده است كه 
نيروهاى مردمى در سطح روستا در  به عنوان  فنى 
جهت ارتقا كمى و كيفى توليدات بخش كشاورزى 
سازماندهى مى گردد.  در همين راستا اين مديريت 
جهت حمايت، تقويت و تجهيز آنها در يك سال اخير 
اقدام به  تهيه كفش و لباس كار و ادوات كشاورزى و 

بيمه حوادث نموده است.
در  يافته ها  انتقال  تسريع  ترويجى  طرح   *
سه محصول باغى عمده استان ( پسته، زيتون 

وانگور) اجرا شد.
در  يافته ها  انتقال  تسريع  ترويجى  طرح   -
هدف  با  را  استان  انگور  و  پسته  زيتون،  باغات 
كيفى  و  افزايش كمى  و  بهره برداران  دانش    ارتقا 
و  سالم  محصول  توليد  و  كشاورزى  محصوالت 
بوئين زهرا   تاكستان،  باغات شهرستان هاى قزوين، 
است.  آورده  در  اجرا  به  به مساحت 104/6 هكتار  
اين طرح كه با مشاركت مديريت هماهنگى ترويج 
و مركز تحقيقات و بخش هاى اجرايى اجرا شده در 
واقع يك هماهنگى و همسويى توسط كليه واحدها 
(اجرا، تحقيقات و آموزش ترويج ) مى باشد، در همين 
به  اقدام  راستا مديريت هماهنگى ترويج كشاورزى 
برگزارى بيش از 30  مورد كارگاه آموزشى به شيوه 
مدرسه در مزرعه (FFS) در زمينه سه محصول باغى 

شامل زيتون، انگور و پسته نموده است.  

به  ترويجى  فعاليت هاى  واگذارى  با   *
قـالب   در  مشـاوره اى  خدمات  شركت هاى 
170 قرارداد، اصل 44 قانون اساسى اجرايى شد.

 44 اصل  سياست هاى  تحقق  راستاى  در    -
قانون اساسى و با توجه به سياست هاى كالن بخش 

كشاورزى به منظور تقويت، توسعه و افزايش كمى 
مديريت هماهنگى  كيفى محصوالت كشاورزى،  و 
ترويج كشاورزى با اتخاذ روش برنامه ريزى مشاركتى 
در يك سال اخير در قالب 170 قرارداد آموزشى و 
ترويجى اهم فعاليت هاى آموزشى، كارگاه ها، بازديدها 
خدمات  شركت   50 از  بيش  به  را  گردهمايى ها  و 
مشاوره اى  واگذار نموده كه بيش از 23000 نفر روز 

را تحت پوشش قرار داده اند.
* 528 هكتار مزارع و باغات نمايشى ( گندم، 
با  زراعى  اخير  در يك سال   (... و  كلزا  عدس، 

مشاركت بهره برداران اجرا شد.
در  كشاورزى  ترويج  هماهنگى  مديريت   -
طرح هاى  اشاعه  و  ترويج  هدف  با  اخير  سال  يك 
بهره برداران  آشنايى  منظور  به  ترويجى   – تحقيقى 
تحقيقى  مثبت طرح هاى  نتايج  با  بخش كشاورزى 
اقدام به اجراى 524 هكتار مزارع و باغات نمايشى 
ترويجى،   تحقيقى،  طرح هاى  مورد   4 و  الگويى  و 
تحقيقى وتطبيقى در زمينه هاى (فندق، كلزا و عدس)  
عناوين  مهم ترين  از  است.  نموده  استان  سطح  در 
طرح هاى تحقيقاتى مى توان  به ( معرفى ارقام جديد 

از  عدس، مديريت مصرف بهينه كود در جلوگيرى 
در  روى  و  بر  ريزمغذى هاي  مصرف  فندق،  ريزش 

عملكرد كلزا) اشاره نمود.

زنان  ويژه  اشتغال زايى  پروژه  مورد   50  *
آسيب پذير  و تسهيلگران روستايى استان در 

يك سال اخير اجرا شد.
زنان  درآمد  افزايش  و  كمك  منظور  به   -
خانگى،  اشتغاالت  طرح  قالب  در  خانوار  سرپرست 
مديريت هماهنگى ترويج در يك سـال اخير اقدام 
به اجراى50 مورد پروژه هاى اشتغال زاى ويژه زنان 
روستايى در زمينه هاى ( پرورش زنبور عسل، كشت 
و  بره  و  ميش  پرورش  سبزيجات،  كردن  و خشك 
كشت  زينتى،  ماهيان  پرورش  بلدرچين،  پرورش 
نموده است كه در   ( و...  بوقلمون  پرورش  زعفران، 
روستايى  زنان  از  نفر   70 حدود  طرح ها  اين  قالب 

مشغول به فعاليت شده اند. 
 

قالب  در  نيرو  روز  نفر  از20000  بيش   *
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طرح بسيج سازندگى و هجرت (3) در استان 
سازماندهى و به كارگيرى شدند. 

- مديريت هماهنگى ترويج كشاورزى باهمكارى 
بسيج سازندگى در يك سال اخير با هدف غنى سازى 
اوقات فراغت، آشنايى جوانان با فعاليت هاى سازمان 
جهاد كشاورزى، ايجاد روحيه مشاركت و همكارى در 
جوانان و تسريع در اجراى فعاليت هاى سازمان بيش 
از 20000 نفر روز از نيروهاى جوان و فارغ التحصيالن 
كشاورزى را در قالب طرح بسيج سازندگى  و طرح 
به  است. الزم  نموده  كارگيرى  به  و  هجرت جذب 
توضيح است اين نيروها با مشاركت سازمان بسيج 
حفظ  طبيعى،  منابع  پروژه هاى  قالب  در  سازندگى 
نباتات، آب و خاك و باغبانى و زراعت، دام و طيور و 

دامپزشكى و ... به كارگيرى و فعاليت داشته اند. 

سرباز  نفر   46 تعداد  اخير  سال  يك  در   *
سازندگى در استان جذب و به  كارگيرى شدند.

در يك  ترويج كشاورزى  مديريت هماهنگى   –
سال اخير با هدف گسترش شبكه ترويجى از طريق 
جذب مشمولين متخصص و بومى، ترويج فرهنگ 
توليد و بهره بردارى اصولى از منابع و ذخاير موجود 

در حوزه وظايف جهاد كشاورزى، زمينه سازى جهت 
به  آشنا  و  مستعد  انسانى  نيروى  تربيت  و  تامين 
فرهنگ و روابط اجتماعى روستاييان، فراهم ساختن 
در  جوانان  مشاركت  و  خالقيت  و  رشد  زمينه هاى 
عرصه سازندگى، ايجاد زمينه مناسب براى گسترش 
فعاليت هاى بخش كشاورزى و توسعه روستايى در 
راستاى ارتقا دانش و بينش  بهره برداران بخش اقدام 
به جذب و به كارگيرى 46 نفر نيروى سرباز سازندگى 
در مقاطع كاردانى و باالتر نموده است كه اين نيروها 
به عنوان سربازان سازندگى در مراكز ترويج و خدمات 

جهاد كشاورزى مشغول خدمت مى باشند. 

در  و خدمات كشاورزى  ترويج  مركز   27 *
هماهنگى  مديريت  توسط  گذشته  سال  يك 

ترويج، تعمير و تجهيز شدند.
- به منظور تسهيل و تسريع در ارايه خدمات رسانى 
فنى  و  ترويجى  آموزش هاى  اجراى  همچنين  و 
كشاورزان و روستاييان در پايين ترين سطوح سازمان 

به  دهستان ها  سطح  در  ترويج  هماهنگى  مديريت 
كالس هاى  تجهيز  و  تعمير  و  نوسازى  و  احداث 
و  اصالح   آموزشى،  كمك  وسايل  تهيه  آموزشى، 
ترويج و  ... 27 مركز  و  تعميرات  فضاهاى موجود 

خدمات جهاد كشاورزى اقدام نموده است. 

زن  بهره برداران  از  حمايت  منظور  به   *
اعتبارات  صندوق  12مورد  تاكنون  روستايى 
ومشغول  تاسيس  استان  در  روستايى  خرد 

فعاليت شده اند.
- مديريت هماهنگى ترويج كشاورزى در جهت 
و  درآمد  كم  روستايى  توليدكننده  زنان  از  حمايت 
به  آسان  دسترسى  و  روستايى  زنان  فقر  با  مبارزه 
تسهيالت اعتبارى در راستاى افزايش سطح درآمد 
پروژه هاى كوچك، هدايت پس انداز  اجراى  با  زنان 
و  مولد  سرمايه هاى  به  روستايى  زنان   غيرمولد 
توجه به گروه هاى كم درآمد زنان روستايى،  تعداد 
مورد   12 به  استان  خرد  اعتبارات  صندوق هاى 
روستايى  زنان  از  نفر  بر 400  بالغ  و  يافت  افزايش 
به  گرفتند. الزم  قرار  اين صندوق ها  پوشش  تحت 
ذكر است از اهم فعاليت هاى صندوق هاى اعتبارات 
خرد اجراى پروژه هاى اشتغال زا در زمينه هاى زراعى، 
باغى، دامى، صنايع تبديلى و ... را مى توان برشمرد.   

نهضت  در طرح مشترك  روز  نفر   6000 *
آموزش هاى  استان تحت پوشش  سوادآموزى 

ترويجى قرار گرفتند.
بهره برداران  بينش  و  دانش  ارتقا  منظور  به   -
شاغل بخش كشاورزى با هدف توانمندسازى آنان 
در زمينه هاى مختلف بخش كشاورزى در يك سال 
عقد  با  كشاورزى  ترويج  هماهنگى  مديريت  اخير 
سوادآموزى  نهضت  مديريت  با  مشترك  تفاهم نامه 
را  بخش  بهره برداران  از  روز  نفر   6000 استان 
محصول  توليد  ترويجى  آموزش هاى  تحت پوشش 

سالم  قرار داده است. 

 * 3760 دقيقه  فيلم آموزشى و ترويجى  و 
اخير در مديريت  راديويى در يك سال  برنامه 
از  و  توليد   استان  ترويج كشاورزى  هماهنگى 

صدا و سيماى استان پخش شد.
فراگير  و  سريع  انتقال  هدف  با  مديريت  اين   -
يافته هاى تحقيقاتى به بهره برداران و توليدكنندگان، 
ارتقا سطح دانش و مهارت كشاورزان و بهره برداران 
بخش كشاورزى در راستاى افزايش كمى و كيفى 
محصوالت كشاورزى طى يك سال گذشته  اقدام به 
چاپ و نشر بيش از 60 هزار نسخه نشريه، بروشور، 
در  همچنين  است.   نموده  ترويجى   ... و  اطالعيه 
بخش رسانه هاى تصويرى بيش از 8 هزار حلقه فيلم 
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آموزشى- ترويجى تكثير و در بين  بهره برداران توزيع 
نموده است. در زمينه برنامه هاى راديويى و تلويزيونى 
بيش از 2500 دقيقه برنامه توليد و در قالب برنامه 
راديويى و تلويزيونى دشت زرخيز با همكارى صدا و 
سيماى مركز قزوين پخش گرديده. همچنين بيش 
مختلف  موضوع هاى  با  آموزشى  فيلم  عنوان  از  5 
(پرورش اسب،  ترويج بهينه سازى مصرف سوخت در 
مرغدارى ها، باغستان سنتى قزوين، روش هاى نوين 
كشت انگور و تعاونى هاى توليد روستايى ) به مدت 
بهره برداران  بين   CD قالب  ودر  تهيه  دقيقه   100
توزيع گرديد. همچنين ارسال 160000 مورد پيامك 
ترويجى به بهره برداران و عوامل شبكه ترويجى در 
مديريت  اين  فعاليت هاى  ديگر  از  مي توان  روستاها 
جارى عالوه  زراعى  در سال  و گفت:«  كرد  عنوان 
الكترونيكى،  نشريات  تهيه  فوق الذكر  برنامه هاى  بر 
اجراى  و  بهره برداران  ويژه  مجازى  آموزش هاى 
روش هاى نوين و موثر ترويجى نظير مدرسه راديويى 
و تلويزيونى از ديگر برنامه هاى اين مديريت خواهد 

بود». 

* 5 مورد جشنواره و نمايشگاه ترويجى در 
يك سال اخير توسط مديريت هماهنگى ترويج 

و با مشاركت روستاييان  برگزار گرديد.
و  باغى  و  زراعى  توليدات  معرفى  راستاى  در   -
و حمايت  و هدايت  با هدف شناسايى  استان  دامى 
استفاده  همچنين  و  توانمندى ها  ارايه  و  توليدات  از 
از فرصت ها و تالش هاى بخش كشاورزى و تعامل 
هماهنگى  مديريت  دولتى،  و  بخش خصوصى  بين 
ترويج كشاورزى در يك سال اخير اقدام به مشاركت 
در برگزارى 5 مورد جشنواره ها و نمايشگاه ترويجى 
نمايشگاه ها  و  جشنواره  اين  اهم  كه  است  نموده 
عبارتند از: نمايشگاه دام و طيور و آبزيان، نمايشگاه 
آبيارى و ادوات كشاورزى، نمايشگاه هفته پژوهش 

جشنواره فندوق و پسته.

* در راستاى توسعه و ترويج محصول سالم، 
كشاورزى  ضايعات  پسماند  مديريت  طرح 
ورمى  توليد  و  روستايى  زنان  ويژه  خانگى  و 
عملياتى  استان  در  گذشته  سال  در  كمپوست 

شد. 

با آموزش، سازماندهى وحمايت مديريت هماهنگى 
ترويج كشاورزى  استان و همكارى دفتر امور زنان 
فعاليت خانوار  ارتقا  راستاى  در  روستايى وعشايرى، 
روستايي در جهت ايمني  و سالمت  خانوار،  زنان 
به  موفق  بار  اولين  براى  قزوين  استان  روستايى 
كشاورزى  ضايعات  پسماند  مديريت  طرح  اجراى 
وخانگى به وسيله كرم آيزينيا فوتيدا وتبديل آن به 
ورمى كمپوست  با هدف توانمندسازي زنان خانوار 
روستايي و كشاورزي در مديريت پسماندهاي خانگي 
وكشاورزى تبديل آن به ورمى كمپوست شدند. اين 
مديريت جهت حمايت از توليد اين كود و همچنين 
كمپوست  ورمى  توليد  هدف  مهمترين  به  دستيابى 
كه همان توليد محصول سالم مى باشد با همكارى 
مركز تحقيقات كشاورزى  اقدام به آموزش، حمايت 
و ساماندهى 15 سايت   ( IPM)  توليد سبزيجات 
خانگى توسط زنان روستايى با  استفاده از كود ورمى 
توليد  بيمارى ها  جهت  و  آفات  با  تلفيقى  مبارزه  و 
محصول سالم عارى از كود و سموم شيميايى  در 

استان اقدام نموده است. 

سال  در  مشاوره اى  خدمات  شركت   58  *
ترويج  هماهنگى  مديريت  توسط  گذشته 

كشاورزى يارانه حمايتى دريافت كردند. 
ساماندهى  و  حمايت  توانمندسازى،  منظور  به   -
راسـتــاى  در  مشـاوره اى  خـدمـات  شركـت هاى 
ترويج  هماهنگى  مديريت  اساسى  قانون  اصل44 
كشاورزى با همكارى صندوق حمايت از سرمايه گذارى 
به  توانست  گذشته  سال  در  كشاورزى  بخش  در 
تعداد 58 شركت خدمات مشاوره اى مورد تاييد طبق 
دستورالعمل دفتر مركزى به مبلغ كل 3/48 ميليارد 
ريال از اعتبـارات بند(ل) جزء 2 رديف 520000 قانون 

بودجه تسهيالت بالعوض اهدا نمايد. 
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: لطفـاً در ابتـدا بفرماييد با توجه به اين كه بر اسـاس مصوبه شـوراي 
اقتصاد هر ساله بودجه اي جهت واردات كود شيميايي تخصيص داده مي شود، در 

اين راستا سياست دولت در مورد كودهاي بيولوژيك به چه نحو است؟
- ما تشويق مسوولين را داشتيم، يعني از لحاظ معنوي واقعًا پشتيبان ما بودند ولي 
هيچ وقت بودجه هايي به توليد كودهاي زيستي و آفت كش  هاي زيستي تعلق نگرفت. 
البته براي آفت كش هاي زيستي يارانه هايي در نظر گرفته شده كه به شكل وام در اختيار 
توليدكنندگان قرار مي دهند، ولي در مورد كودهاي زيستي تا جايي كه من اطالع دارم 
چنين اتفاقي نيفتاد. دولت سعي دارد با وقفه در واردات كود شيميايي به نوعي از توليد 
كودهاي زيستي حمايت كند. در واقع فرصتي ايجاد مي كند تا كودهاي آلي و زيستي 
جايگاه خود را پيدا كنند. اين صحبتي است كه در جلسات انجمن با وزير و زيرمجموعه  
ايشان بوده، ما قبًال كشاورزان را عادت داده بوديم كه از كود شيميايي استفاده كنند ولي 

امروزه به دنبال ترغيب آن ها به استفاده از كودهاي زيستي هستيم.
: در حـال حاضر توليد و توزيع كودهاي بيولوژيك در ايران چه وضعيتي 

دارد؟
- در وضعيت فعلي، بيش از 14 شركت داريم كه هر كدام چندين محصول توليد 
مي كند. ما از نظر توليد كودهاي ازته و فسفاته تامين هستيم. دليل اين كه افزايش توليد 
چشمگير نبوده برمي گردد به ميزان تقاضا. توليد كود بيولوژيك چندان سخت نيست ولي 
تكنولوژي پيچيده اي دارد. نكته اي كه وجود دارد، اين است كه كودهاي شيميايي تاريخ 
انقضا ندارند ولي كودهاي زيستي تاريخ انقضا دارند، براي همين بايد منتظر سفارش بود 

و بر اساس سفارش توليد شود.
كودهاي زيستي كه اكنون در بازار وجود دارند تاريخ مصرف 6 ماهه يا حداكثر 9 ماهه 
و 12 ماهه دارند كه اين توليد خيلي تابع بازار مصرف مي باشد. ما از نظر ظرفيت هيچ 

مشكلي نداريم  و در صورت نياز مي توانيم فازهاي جديدي را سريعًا راه اندازي كنيم.
: ميزان توليد چقدر اسـت و  براي چند درصد كشاورزان قابل دسترسي 

است؟
- ميزان توليد االن قابل گفتن نيست چون آمار مشخصي وجود ندارد؛ اول اين كه 
اين كه  فعاليت كرده و در حال جمع آوري اطالعات است؛ دوم  به  تازه شروع  انجمن 
بايد يك  داريم كه  آلي  براي مثال؛ كودهاي  دارند،  كودهاي زيستي مصارف مختلفي 
نوع داريم كه 100 گرم در هكتار مصرف مي شود،  تن در هكتار مصرف شود و يك 
بنابراين ما نمي توانيم با مقدار جلو برويم، سوال درست اين است كه بپرسيم چند هكتار را 
مي توانيم پوشش دهيم؟ كشور ما 16 ميليون هكتار زمين زيركشت دارد كه معموال بين 
8/5 ميليون هكتار آن زيركشت مي رود، اگر زمينه آماده شود مي توانيم تمام نياز را 
پوشش دهيم، مطالعه اي كه خودم انجام دادم اين بود كه كشورهاي ديگر از 
فرم تلفيقي استفاده مي كنند. آزمايش هايي هم كه خود ما روي كودهاي 

زيستي انجام داده ايم، نشان مي دهد كه استفاده تلفيقي بهتر است.
: بـر اسـاس آمارهـا 80 درصـد كـود شـيميايي در 
كشـاورزي كشور استفاده مي شود، براي جايگزين نمودن كود 

اكثر كودهاي
 آلـي و زيسـتي

 نياز به واردات ندارند 

پاي صحبت رييس انجمن صنفي 
توليدكنندگان فرآورده هاي آلي و 

زيستي كشاورزي

كودهاي بيولوژيك

هم  دامپروري  به  كشاورزي  كنار  در  گذشته  در  «بشر 
مي پرداخت و  براي افزايش توان خاك از فضوالت حيوانات خود به 
عنوان كود استفاده مي كرد ولي در جريان انقالب سبز استفاده از 
كودهاي شيميايي به صورت گسترده اي مورد استفاده قرار گرفت 
كم تر  مزارع  در  و  ريخته  دور  صنعتي  دامداري هاي  فضوالت  و 
استفاده شد. از طرفي چون كشاورزي صنعتي وسعت زيادي پيدا 
و  كود شيميايي  كردند كه مصرف  به هم كمك  اتفاق ها  اين  كرد 
سموم شيميايي افزايش پيدا كند. اين مواد با ورود بيش از حد به 
خاك با گذشت زمان ضمن از بين بردن ساختار خاك، فلورميكروبي 

و توزيع جمعيتي ميكروب هاي مفيد آن را نيز تخريب نمود».
اين ها بخشي از صحبت هاي دكتر محمدعلي ملبوبي- رييس انجمن 
توليدكنندگان فرآورده هاي آلي و زيستي كشاورزي ايران در گفت 
و گو با خبرنگار ماهنامه سنبله است. وي در ادامه توضيح مي دهد: 
«ما به عناون پيشرو و متخصص، دنبال راه حل هاي جديد بوديم، از 
جمله راه حل پيشنهادي كه ما ارايه كرديم؛ اول برگشت به استفاده 
از محصوالت آلي بود كه منشا توليد آن طبيعي است. همزمان با اين 
كار استفاده از كودهاي زيستي رونق گرفت، كودهاي زيستي مانند 
كودهاي ازته حدود 50 سال است كه تجاري شده و به كودهاي 
از آن كودهاي ديگري هم وارد  بعد  بيابان شهرت دارند.  تغذيه 

بازار شدند كه توسط متخصصان ما اختراع و فرموله گرديدند».
دكتر ملبوبي تاكيد مي كنند: «اهميت توجه به كودهاي بيولوژيك 
سمتي  آن  به  را  كشورمان  كشاورزي  بايد  كه  است  لحاظ  آن  از 
امر  اين  زمان  با گذشت  و  احيا شود  كه چرخه هاي طبيعت  ببريم 
پيشرفته  و  پايدار  به كشاورزي  كه همانا رسيدن  ميسر مي شود 

نام دارد».
انجمن صنفي  با تالش توليدكنندگان اين بخش،  با اين ديدگاه و 

توليدكنندگان فرآورده هاي آلي و زيستي كشاورزي به 
را  خود  كار  اسفندماه سال 89  از  دكتر،  رياست 

رسماً آغاز نموده است.
آنچه در ادامه مي خوانيد وضعيت فعلي اين 

صنعت از بيان ايشان است.
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بيولوژيك به جاي آن، برنامه اي در دست اقدام داريد؟
- ما مشكل چندجانبه اي داريم، از يك طرف دچار تحريم ها هستيم و مقدار زيادي از 
كودهاي ما وارداتي هستند به خصوص كودهاي فسفاته كه 100 درصد وارداتي اند. ديگر 
اين كه دولت تا حدي مي تواند بودجه آن را تامين مي كند؛ از طرفي بايد بابت آن يارانه 
پرداخت كند. دولت بايد 75 درصد تا 95 درصد يارانه بابت كود پرداخت كند و مشكالت 

ديگر؛ تحريم هاي ارز و حمل و نقل است.
: توليـد كود بيولوژيـك و خودكفايي در توليد آن چـه تاثيري بر اقتصاد 

بومي دارد؟
- مقابل همه ي اين محدوديت ها افتخار داريم كه صاحب اين فناوري هستيم كه 
اهميت جهاني دارد. ما ملت ايران مفتخريم به داشتن چنين تكنولوژي. براي ما موجب 
تعجب و شگفتي است كه چرا با وجود چنين افتخاري، بعضي از آقايان سعي مي كنند با 
هر خفت و ذلتي كه شده كود شيميايي وارد كشور كنند. به جرات مي گويم كه در اكثر 

كودهاي آلي و زيستي اصًال نيازي به واردات نيست.
واردات شبيه مصرف سيگار است، انسان بابت سيگار پول پرداخت مي كند ولي به 
سالمتي خودش ضرر مي رساند يعني اول اين كه ارز از كشور خارج مي كنيم دوم اين 
كه هزينه اي مي كنيم كه خودمان داريم توليد مي كنيم، سوم اين كه؛ به زمين و آب و 
سالمت غذايي خود آسيب وارد مي كنيم. درست است كه بايد افزايش توليد داشته باشيم، 
تامين غذا مشكل بزرگي براي كشور است و باالخره بايد امنيت غذايي تامين شود ولي 

درست نيست براي توليد بيش تر سالمت غذايي جامعه را زير سوال ببريم.
: آيا در مورد صادرات به خارج از كشور برنامه اي داريد؟

به  برمي گردد  گفتم  كه  همانطوري  آن  دليل  محدود،  خيلي  ولي  داريم  - صادرات 
مسايل سياسي و تحريم ها. قبل از تحريم ها صادرات بيش تري داشتيم، مسوولين واقعًا 
در صادرات كمك مي كردند ولي االن طرف مقابل به خاطر مسايل پيش آمده، به ما 
نگاه خوبي ندارد. بحث ديگر در صدور مجوز است كه هر كشوري ما را قبول نمي كند 

چون به مسايل زيستي خيلي حساس هستند.
: از سـال 74 كه كود بيولوژيك توليد شـد فقط براي چند نوع محصول 
آزمايـش گرديد؛ آيا براي سـاير محصوالت مثال محصـوالت باغي كاري صورت 

گرفته؟
- هم اكنون 20 نوع كود زيستي و سموم آفت كش داريم؛ در توليد كودهاي زيستي 
زيستي  فرآورده هاي  توليد  در  اقليم  بحث  است،  اقليم  اساس  بر  توليد  قابل توجه  نكته 
بسيار مهم است. در بحث صادرات بحث تاثيرگذار همين موضوع است. در اوايل روي 
محصوالت محدودي آزمايش هايي شده بود ولي اكنون كليه گياهان زراعي و گياهان 

باغي تحت پوشش قرار دارند.
: ميزان تاثير كودهاي بيولوژيك بر محصوالت چگونه است؟

كرده ايم،  استفاده  عنصر  يك  از  تنها  مي كنيم  استفاده  شيميايي  كود  كه  وقتي   -
كودهاي زيستي اين مشكالت را ندارند چون ما مجموعه اي از عناصر را همزمان وارد 
از  مي كنيم. ما در كودهاي زيستي فقط فلور طبيعي خاك را احيا مي كنيم يعني فقط 
باكتري هاي مفيد استفاده مي كنيم. مثًال كود زيستي فسفاته؛ اين باكتري ها هستند كه 
در خاك فعاليت مي كنند؛ باكتري ها ضمن اين كه تركيبات فسفاته را در خاك تجزيه 
به  باكتري ها  اين  كه  طوري  به  مي شود  آزاد  آهن  مقداري  هم  آن  همراه  به  مي كنند 
صورت هوشمند در خاك عمل مي كنند و بر اساس نياز گياه مقدار ازت يا فسفات جذب 

گياه مي شود. ما با احتياط و ارزيابي مخاطرات محصول را معرفي مي كنيم.
: سهم بخش خصوصي در توليد كودهاي بيولوژيك چه ميزان است؟

- تقريبًا توليد تمام كودهاي بيولوژيك توسط بخش خصوصي صورت مي گيرد به 

استثنا مقدار خيلي كمي كه توسط موسسه آب و خاك، آن هم به خاطر تكنولوژي است 
كه  در اختيار دارد. شهرداري ها فقط كود آلي توليد مي كنند، آن هايي هم كه در بخش 

شهري توليد مي شود، زير نظر شهرداري و به صورت شركتي صورت مي گيرد. 
: پنجمين مصرف كننده كود شـيميايي در جهان هستيم، آيا مي توانيم در 

آينده نزديك شاهد كاهش مصرف آن باشيم؟
- ما به حذف كود  شيميايي معتقد هستيم، با واردات هم موافق نيستيم، ما كشوري 
توليدكنندگان  انجمن  داريم.  را  داخلي  بازار  تامين  توان  و ظرفيت  فناوري  كه  هستيم 
كودهاي زيستي، فقط توليدكنندگان داخلي را پوشش مي دهد و دوست ندارد تقابلي كار 
كند، ما در رابطه با استفاده از كودهاي شيميايي به تلفيق اعتقاد داريم. اگر به مصرف 
بهينه برسيم مي توانيم شاهد تحقق اين امر باشيم كه كودهاي شيميايي كم تر در بخش 

كشاورزي استفاده شوند.
: آيا در توليد كودهاي بيولوژيك با شركت هاي خارجي همكاري داريد؟

- بله، همكاري پژوهشي كه زياد است، با همكارانمان در خارج در بحث هاي دانش 
فني فقط با شركت هاي معدودي، همكاري داريم مثل شركت مهر آسيا كه بعضي از 

محصوالتش منشا خارجي دارند ولي صاحب فناوري خودمان هستيم.
: براي رسـيدن به جايگاهي شايسـته، برنامه هـاي بلندمدت انجمن در 

چه راستايي است؟
- ابتدا به دنبال جايگزين كردن 50 درصد كودهاي زيستي به جاي كودهاي شيميايي 
هستيم، سپس به دنبال بهينه سازي و افزايش كيفيت محصوالت كشاورزي، به طور كلي 
سه برنامه عمده داريم؛ يكي معرفي شركت ها و محصوالت معتبر و مورد تاييد انجمن، 

دوم كنترل كيفي محصوالت و نهايتا رتبه بندي محصوالت را خواهيم داشت.
: حمايت هاي انجمن از توليدكنندگان چگونه خواهد بود؟

- ما به توليدكنندگاني كه محصوالتشان در حد مطلوبي نيست و به خدمات فني نياز 
دارند، كمك خواهيم كرد. هدف استراتژيك ما كمك به تمام محصوالت آلي و زيستي 
در حال توليد است. ما بازارهاي مصرفي را به آن ها معرفي مي كنيم، چون عرصه باز و 
زمينه بكري وجود دارد، سياست انجمن اين طوري نيست كه بخواهد باعث توقف توليد 

كودهاي زيستي شود.
: درخواست شما از مسوولين ذيربط چيست؟

بايد  ما خواستار آن هستيم؛ شهامت مديران و مسوولين است، آن ها  - چيزي كه 
بپذيرند كه آگاهي به موضوع الزم است، از آن ها مي خواهيم دست از محافظه كاري در 
بخش كشاورزي بردارند و به جاي تقابل بيشتر همكاري كنند، امروزه كمك به صنعت 

كشاورزي همت و شهامت مي طلبد كه اميدوارم مسوولين آن را داشته باشند.
: آيا در برنامه پنجم توسـعه كشـور بودجه اي بـراي كودهاي بيولوژيك 

اختصاص داده شده؟
- به سوال خوبي اشاره كرديد. در برنامه پنجم توسعه مشكلي نداريم، در اين برنامه 
آن  شوند.  شيميايي  كودهاي  جايگزين  آلي  و  زيستي  كودهاي  درصد   35 شده،  مقرر 
طوري كه من اطالع دارم؛ در قانون بودجه سال 90 هم اين موضوع پيش بيني شده است 

كه يك ميليون و هزار و دويست تن كود بيولوژيك جايگزين كودهاي شيميايي شود.
: توليدات داخل نسبت به نمونه خارجي چه تفاوت هايي دارد؟

بهتر  مواردي  در  و  رقابت  قابل  مي گويم؛  جرات  به   -
كامال  توليد  كه  دوم»  «بارور  مثل؛  است  خارجي  انوع  از 
را  فسفر  معدني  تركيبات  هم  محصول  اين  است،  داخلي 
تجزيه مي كند و هم تركيبات مواد آلي را، همچنين باالنس 
تركيبات خاك را متعادل نگه مي دارد و آن را حفظ مي كند.
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توت  فرنگى؛
 شناسنامه باغى كردستان

پتانسيل هاي كشاورزي كردستان

 *كارشناس مسوول تحقيقات توت فرنگى مركز 
تحقيقات كشاورزى كردستان اعالم كرد: «در نيمه 
ارديبهشت ماه هر سال بازار ميوه ايران با عطر، طعم 
كه شناسنامه  كردستان  توت فرنگى  زيباى  رنگ  و 

باغى استان مى باشد مزين مى گردد».
با  توت فرنگى  « ميوه  گفت:  سرسيفى  محمد   
عكس العمل هاى  لحاظ  به  باال  سازگارى  طيف 
اكولوژيكى منطقه در شمال غرب كشور كه آفتاب 
از  و خاك سبك  كوهستان  هواى خنك  مستقيم، 
شرايط منطقه است با توليد ساليانه بيش از 30 هزار 
از  هكتار  و 500  هزار  دو  زير كشت  در سطح  تن 

مهم ترين محصوالت استان كردستان مى باشد».
وى همچنين افزود:« ارزش غذايى باال و تازگى 
اين ميوه كه غنى از ويتامين ها، قندهاى ساده قابل 
و  كمياب مى باشد  آمينه  اسيدهاى  و  امالح  جذب، 
هر  سطح  در  ريال  ميليون   200 باالى  درآمد  نيز 
ديگر  محصوالت  به  نسبت  را  ميوه  اين  هكتار، 

متمايز مى گرداند».
 وى در مورد وسعت مزارع توت فرنگى در استان 
كردستان گفت:«دو هزار هكتار از زمين هاى پراكنده 
و  مريوان  سنندج،  مناطق  در  كوچك  قطعات  و 

كامياران زير كشت توت فرنگى قرار دارد».
بودن  «  عارى  اظهار داشتند:  همچنين  ايشان 

محيط  و  آفات  و  بيمارى ها  از  توت فرنگى  كشت 
آن  نتيجه  كه  شيميايى  كود  به  اتكا  عدم  سالم، 
حيوانى  كود  از  استفاده  است،  خاك  تغذيه  تقويت 
كه ماحصل آن ترميم فيزيكى بافت خاك و فعاليت 
جانوران مفيد خاك است از عوامل كشت اين ميوه 
ارگانيك و استمرار آن در منطقه و مفيد و مثمرثمر 

بودن آن در كردستان است».
و  اقتصادى  تأثيرات  مورد  در  سرسيفى  محمد 
مسير  در  گرفتن  « قرار  گفت:  ميوه  اين  محيطى 
كارگاه ها و كارخانه هاى صنايع تبديلى، كارآفرينى، 
ساير  به  نسبت  درآمد  توليد  و  افزوده  شغل،  توليد 
محصوالت، آذين بندى كوهستان و خلق محيط زيبا 
و سرسبز و كمك به رفع آلودگى محيطى مى تواند 

كمك  منطقه  اكولوژيكى  و  اقتصادي  به چرخه 
شايانى كند».

 به گزارش روابط عمومى سازمان جهادكشاورزى 
وي از عوامل پيشرفت و توسعه توت فرنگى و كمك 

به كاهش ضايعات با توجه به فسادپذيرى اين ميوه،  
موارد زير را برشمرد:

احداث تأسيسات فرآورى و نگهدارى و ايجاد 
صنايع جنبى و نزديك در منطقه

ايجاد  با  ميوه  اتالف  و  فسادپذيرى  كاهش 
سردخـانـه و استفـاده از ماشيـن هـاى يخچـال دار 

به منظور نگهدارى و جابه جايى محصول
مناسب،  صحيح،  بسته بندى هاى  از  استفاده 
محصـول  معـرفى  و  استانـدارد  و  بهداشتـى 
در  مشترى  بـه  آن  عرضـه  و  خاص  اتيكت  با 

حجم هاى مختلف
بافت  سفتى  منظور  به  نباتى  اصالح  برنامه 
توت فرنگى  مختلف  ارقـام  كـشت  و  توت فرنگى 

اعم از رقم كويين اليزا، سلوا، كامراسو و پازور
در  مدرن  كاشت  سيستم هاى  از  استفاده 
(ماشين  مكانيزه  ماشين آالت  از  استفاده  و  منطقه 
كامًال  مكانيكى  نشاكارهاى  و  پشته ساز مخصوص 

تخصصى) 
استفاده  قطره اى،  آبيارى  سيستم  از  استفاده 
آبيارى  آب  كردن  فيلتر  و  حيوانى  كود  از  صحيح 

براى مقابله با علف هاي هرز 
توزيع نشاهاى سالم مزارع تحت كنترل و يا از 

موسسات صاحب فناورى كشت بافت

زمين هاى  از  هكتار  دو هزار 
در  كوچك  قطعات  و  پراكنده 
مناطق سنندج، مريوان و كامياران 
زير كشت توت فرنگى قرار دارد
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كردستان  استان  كشاورزى  جهاد  سازمان  رييس   
استان  در  توت فرنگى  ملى  جشنواره  « اولين  كرد:  اعالم 
كردستان با همكارى استاندارى، سازمان جهادكشاورزى، 
مركز تحقيقات كشاورزى و دانشگاه كردستان در 4 خرداد 

مـاه ســال جــارى در شهـر 
سنندج برگزار شد».

 محـمـد ابراهيـم حـسـن 
با  نژاد  گفت: « اين جشنواره 
هدف تجلـيل از بـهره برداران 
توليــدكـننـده  زحمـتـكـش 
توت فـرنگى، دسـت اندركاران 

امور اجرايى و محققين اين محصول برپا شد».
به گـزارش روابط عمومى جهاد كشاورزى؛ معرفى ارقام 
سازگار و برتر تجارى براى استان كردستان و منطقه شمال 
برتر  برداشت  و  كاشت  سيستم هاى  ترويج  كشور،  غرب 
بسته بندى  ارايه  توت فرنگى، 
منـاسب، فـرآورى و بـازيابى 
تـوت فرنـگى  از اهـداف اين 

جشنواره بود.
گفتنى است؛ محل برگزارى 
اين جشن ها مجتمع فرهنگى 

و هنرى فجر سنندج بود.

برگزارى اولين جشنواره ملى توت فرنگى
 در استان كردستان

«كشتارگاه  اعالم كرد:  كردستان  استان  جهاد كشاورزى  سازمان  رييس 
صنعتى دام كردستان به عنوان شاخص ترين پروژه سفر مقام معظم رهبرى 

به استان و پروژه نمونه كشورى در سنندج به بهره بردارى رسيد».
 محمد ابراهيم حسن نژاد در ادامه اظهارداشت:« اولين و بزرگ ترين پروژه 

هيات  مصوبه  با  استان  دام  صنعتى  كشتارگاه 
با   1378 سال  اسفندماه   26 تاريخ  در  وزيران 
سهامدارى جهادكشاورزى، شركت پشتيبانى امور 
هميارى  سازمان  سنندج،  شهردارى  كشور،  دام 
دامداران  اتحاديه  و  كردستان  شهردارى هاى 

استان كردستان مجوز تاسيس گرفت».
ظرفيت  با  پروژه  اين  افزود:«  همچنين  وى 

ذبح 1000 رأس دام سبك و 100 رأس دام سـنگـيـن در يـك شيـفــت و 
بــا اشـتـغـال زايــى 170 نفر مستقيم و 400 نفر غيرمستقيم از مهم ترين 
دستاوردهاى سازمان مى باشد كه بخش اعظم آن از محل اعتبارات سفرمقام 

معظم رهبرى تامين شد».
 حسـن نـژاد گفـت: «100 ميليــارد و 800 ميليون ريال اعتبار صرف اين 
پروژه شده است كه 10ميليارد ريال از اين مبلـغ از محـل اعتبـارات سفـر 

مقام معظم رهبرى تأمين شده است».
به  گـزارش روابط عمومى سازمان جهادكشاورزى 
استان، با بهره بـردارى از ايـن پـروژه عمـال از تـاريخ 
و  تعطيل  سنندج  سنتى  1389كشتارگاه  دى ماه   7
كشتارگاه  اين  طريق  از  استان  نياز  مورد  دام  كشتار 

صورت مى پذيرد.
 گفتنى است؛ از ديگر عمليات هاي در دست اقدام 
رهبرى  معظم  مقام  سفر  تكميلى  اعتبارات  محل  از 
بهداشتى،  و ساختمان خدماتى -  به سالن كشتار  مذكور مى توان  پروژه  در 
و  برق اضطرارى  فاضالب،  تصفيه خانه  ضايعات،  تبديل  سنندج،  سردخانه 

زيرسازى و ساختمان هاى عمومى ميدان دام اشاره كرد.

اولين و بزرگ ترين كشتارگاه صنعتى دام
 استان كردستان به بهره بردارى رسيد

كردستان  دام  كشتارگاه صنعتى 
پروژه  شاخص ترين  عنوان  به 
سفر مقام معظم رهبرى به استان 
و پروژه نمونه كشورى در سنندج 

به بهره بردارى رسيد
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« در بخش نخست اين مقاله، نحوه نمونه برداري و تعيين مقادير 
هدايت الكتريكي، PH و بافت در آزمايشگاه بيان گرديد و دقت 

نقشه  تهيه  منظور  به  آماري  زمين  مختلف  روش هاي 
خاك بيان شد. قسمت پاياني مقاله را پي مي  گيريم»:

نتايج (ادامه ...)
اولين گام در استفاده از روش كريجينگ بررسى وجود ساختار مكانى در بين 
داده ها توسط آناليز تغييرنما مى باشد. به  منظور بررسى وجود ساختار مكانى دربين 
داده ها نيم تغيير نماى تجربى ترسيم گرديد. پس از ارزيابي مدل هاي مختلف 
بر اساس ريشه دوم ميانگين مربعات خطا مدل هاي كروي و گوسي به عنوان 
مشخصات  گرديد.  انتخاب  كوكريجينگ  و  كريجينگ  روش  در  مدل  بهترين 
مدل هاي  برازش داده شده در روش كريجينگ و كوكريجينگ در جدول (3) 
مى باشد.  متر   92 شده  داده  برازش  كروي  مدل  تاثير  شعاع  است.  شده  آورده 
و  كريجينگ  روش  در  داده ها  بر  شده  داده  برازش  مدل  قطعه اي  اثر  مقادير 
كوكريجينگ به ترتيب 13 و 22 درصد است كه نشان دهنده اين مطلب است؛ 
نقش مولفه ساختاردار بيش از مولفه تصادفي است و مدل از ساختار فضايي قوي 

برخوردار است. 

جدول (3) مشخصات مدل انتخابي بر داده هاي شوري در كريجينگ و 
كوكريجينگ

شعاع تاثيرمدلروش
(m)    

آستانه
(Co+C)

اثر قطعه اي
(Co)    

1003160013كرويكريجينگ معمولي
502660023گوسيكوكريجينگ

يكى از مشكالت اساسى در برآورد تغييرنما و ميانيابى به روش كريجينگ 
نياز تعداد زياد نمونه هاى خاك است. استفاده از متغيرهاى كمكى كه با پارامتر 
اصلي  متغير  تحقيقي تر  برآورد  به  مي تواند  هستند،  همبستگى  داراى  موردنظر 
كمك نمايد. در تحقيق حاضر از درصد رس به عنوان متغير كمكي در روش 

كوكريجينگ براى تهيه نقشه شورى خاك استفاده گرديد.
نتايج نشان دهنده اين مطلب است هنگامي كه از درصد رس به عنوان متغير 
كمكي استفاده مي شود، مقدار MAE و RMSE به ترتيب برابر با 0/5 و 108 
مي رسد و نشان دهنده اين است كه انتخاب درصد رس به  عنوان متغير كمكى 
ممكن است از نظر آمارى موجب كاهش خطا  شود. كمترين مقدار شوري برابر 
با 6/2 (dS/m) مربوط به نقطه اي با مختصات ''50º24'44 و ''º 0' 24 36 در 
 (dS/m) 140 شمال غربي منطقه است. ميانگين شوري در منطقه مورد مطالعه
است. مطابق نقشه به دست آمده حدود 2/2 درصد از مساحت منطقه شوري زير 
8 (dS/m) دارند و بيش از 74 درصد خاك هاي منطقه داراي شوري باالتر از 
100 (dS/m) است. همچنين مقادير شوري خاك به سمت قسمت هاي جنوبي 

و غربي منطقه روند افزايشي دارد (شكل 8-5).

در شكل (5-6) نقشه شوري خاك منطقه مورد مطالعه با استفاده از روش 
كريجينگ معمولى تهيه شده است. مطابق اين شكل كم ترين مقدار شوري برابر 
با مختصات''50º24'44 طول  به نقطه اي  بر متر مربوط  با 6/2 دسي زيمنس 
ميانگين  است.  منطقه  غربي  در شمال  شمالي  36 عرض   º  0  '24'' و  شرقي 
شوري در منطقه مورد مطالعه 140 دسي زيمنس بر متر است. مطابق نقشه به 
دست آمده حدود 2/2 درصد از مساحت منطقه شوري زير 8 دسي زيمنس بر 
متر دارند و بيش از 74 درصد خاك هاي منطقه داراي شوري باالتر از 100 دسي 
زيمنس بر متر است. همچنين مقادير شوري خاك به سمت قسمت هاي جنوبي 

و غربي منطقه روند افزايشي دارد.

خاك آزمايي

تهيه نقشه شورى خاك بخشى از دشت قزوين
 با استفاده از زمين  آمار

محمدطاهر نظامي - استاديار دانشكده كشاورزي دانشگاه آزاد اسالمي واحد كرج
زرين تاج علي پور- استاديار دانشكده كشاورزي دانشگاه آزاد اسالمي واحد دامغان

 الف-كريجينگ معمولي                

ب- كوكريجينگ
شكل (3) نقشه شوري منطقه با استفاده از روش كريجينگ معمولي و كوكريجينگ

بخش دوم و پايانى
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بحث و نتيجه گيري
نتايج اين تحقيق نشان داد روش هاي كريجينگ (اعم از كريجينگ معمولى 
و كوكريجينگ) داراي دقت باالتري در برآورد مقادير شوري خاك در منطقه 
مورد مطالعه هستند. نظر به اين كه تغييرات بسياري از خصوصيات خاك نظير 
به  توجه  با  است.  مكاني  همبستگي  داراي  هيدروليكي  هدايت  بافت،  شوري، 
معيارهاي ارزيابي نظير ميانگين مطلق خطا روش كوكريجينگ نسبت به روش 
كريجينگ داراي خطاي كمتري است. اين نتيجه به آن علت است كه متغير 
دارد  بااليى  همبستگى  الكتريكي)  (هدايت  اصلى  متغير  با  رس  درصد  ثانويه 
با  نتيجه گيري  اين  است.  شده  تخمين  واريانس  كاهش  به  منجر  امر  اين  كه 
يافته هاى ساير محققين نظير Knotters و همكاران، (1995)؛ Horney  و 

همكاران (2005) وAmini (1999) همخوانى دارد.
خاك  پارامترهاي  از  برخي  مكاني  تغييرات   (1388) همكاران،  و  احمدالي   
در  ميان يابي  مختلف  روش هاي  توسط  شوري  و  اسيديته  آهك،  درصد  نظير: 
شامل  ميان يابي  مختلف  روش هاي  با  نمودند، سپس  بررسي  را  بوكان  منطقه 
IDWبا توان هاي 2، 3، 4 و 5،  كريجينگ معمولي، كوكريجينگ معمولي،  
TPSS با توان هاي 2، 3، 4 و 5 و با برازش مدل كروي بر داده ها مورد تجزيه 
مطلق  خطاي  ميانگين  آماري  معيارهاي  از  استفاده  با  و  گرفت  قرار  تحليل  و 
(MAE) و ميانگين خطاي انحراف (MBE) مورد ارزيابي قرار گرفتند. نتايج 
نشان داد كه روش كوكريجينگ با حداقل ميزان MAE براي شوري، اسيديته 

و درصد آهك، به ترتيب 0/218، 156/ . و 7/353 بيش ترين دقت را داشت.
در  را  روي  ميزان  خاك  آلي  مواد  از  استفاده  با   (2006) همكاران  و   Wu
كه  دريافتند  و  كردند  برآورد  كوكريجينگ  از  استفاده  با  شمالي  داكوتاي 
با  Yanl و همكاران (2007)  است.  از كريجينگ  بسيار موثرتر  كوكريجينگ 
شور  اراضي  در  خاك  شوري  برآورد  در  آمار  زمين  مختلف  روش هاي  بررسي 
ساحل شانكيوي چين با استفاده از تعداد متفاوت داده ها، دريافتند كه روش هاي 
كوكريجينگ و رگرسيون كريجينگ نسبت به روش كريجينگ دقت بيش تري 

در برآورد شوري خاك داشت.
نتايج محققان مذكور ثابت كرده است كه استفاده از متغيرهاي كمكي نظير 
افزايش  باعث  با متغير اصلي دارند  بااليي  بافت خاك كه همبستگي  ارتفاع و 
به ساير  نسبت  معمولي  است. روش كريجينگ  ميانيابي شده  دقت روش هاي 
داراي خطاي  اسپالين  انواع  و  وزن دار  فاصله  نظير عكس  ميانيابي  روش هاي 
دوم  ريشه  با  معمولي  كريجينگ  روش  اختالف  خصوص  به  است،   كم تري 
ميانگين مربعات خطا 120 با روش عكس فاصله وزن دار با ريشه دوم ميانگين 
افزايش دقت 12 درصدي  به  توجه  با  است.  كامال مشهود  مربعات خطا 132 

روش كوكريجينگ نسبت به روش كريجينگ و اختالف 24 و 20 درصدي با 
از متغيرهاي كمكي كه  روش عكس فاصله وزن دار و روش اسپالين استفاده 
به  نقطه اي  اطالعات  تبديل  منظور  به  دارند  اصلي  متغير  با  بااليي  همبستگي 

ناحيه اي توصيه مي گردد.
باالتري  دقت  وزن دار  فاصله  آمده روش عكس  به دست  نتايج  به  توجه  با 
نسبت به روش اسپالين دارد. Anderson (2000) در تحقيقي به اين نتيجه 
دقت  از  دمايي  داده هاي  تخمين  براي  وزن دار  فاصله  عكس  روش  كه  رسيد 

باالتري نسبت به ساير روش هاي ميانيابي برخوردار است. 
 بر اساس نقشه تهيه شده به روش كوكريجينگ ميانگين شوري در منطقه 
مورد مطالعه 140 (dS/m) است و مناطق شرقي منطقه مورد مطالعه داراي 
كم ترين مقدار شوري است و در مقابل مقادير شوري خاك به سمت قسمت هاي 

جنوبي و غربي منطقه افزايش مي يابد. 
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مهندسى اقتصاد كشاورزى
تعريف و هدف

و  علوم  از  مجموعه اى  به  كشاورزى  اقتصاد 
موثر  اقتصادى  اطالق مى شود كه عوامل  روش ها 
بين  موجود  اقتصادى  روابط  كشاورزى،  امور  در 
اقتصادى  اصول  كاربرد  و  كشاورزى  توليد  عوامل 
را در توليد و توسعه كشاورزى مورد بحث و بررسى 
قرار مى دهد و اين امكان را به كشاورز مى دهد كه 
دارد  اختيار  در  كه  لوازمى  ساير  و  زمين  مقدار  با 
اقتصاد  بيان ديگر  به  سود بيشترى به دست آورد. 
نظريه هاى  و  اصول  كاربرد  از  عبارت  كشاورزى 
و  توزيع  مبادله،  توليد،  فرآيند  در  عمومى  اقتصاد 
مصرف مواد غذايى و مواد خام اوليه مورد نياز ساير 
نتيجه گرفت  اساس مى توان  اين  بر  بخش هاست. 
كه اقتصاد كشاورزى، روش هاى چگونگى استفاده 
مطلوب و بهينه از منابع طبيعى در بخش كشاورزى 
را از طريق شيوه ها و ابزار كارآمد خود، مورد مطالعه 
تربيت  رشته،  اين  ايجاد  از  هدف  مى دهد.  قرار 

بتوانند  كه  است  كارآمدى  و  متخصص  نيروهاى 
تجارب  و  علمى  اندوخته هاى  و  دانش  بر  تكيه  با 
كشاورزى  اقتصاد  كارشناس  عنوان  به  خود  عملى 
و  كشاورزى  توسعه  طرح هاى  تدوين  و  تهيه  به 
ارزيابى اقتصادى آن ها در سطوح مختلف منطقه اى 
و يا ملى بپردازند و همچنين از طريق به كارگيرى 
ارايه مدل هاى  روش هاى تجزيه و تحليل كمى و 
رياضى در حل مسايل و مشكالت توليد، توزيع و يا 
مصرف مواد غذايى و مواد خام، راهكارهاى مناسبى 
در  كشاورزى  اقتصاد  متخصصان  ارايه  نمايند.  را 
با مسايل  فعاليت هاى آموزشى و تحقيقاتى مرتبط 
همكارى  مى توانند  نيز  كشاورزى  بخش  اقتصادى 

نمايند.

اهميت و جايگاه آن در جامعه
امنيت  در  كشاورزى  توليد  اهميت  به  عنايت  با 
غذايى جامعه و نيز ضرورت توجه به ابعاد اقتصادى 
توليد و با توجه به اين كه كشاورزان در اين زمينه 

ايراني)  كشاورزان  (به خصوص  دارند  كمى  اطالع 
اقتصاد كشاورزى به عنوان يكى از شاخه هاى علوم 
ساير  كنار  در  پيش  قرن  يك  حدود  از  كشاورزى 
رشته هاى كشاورزى به تدريج مطرح شد و با سير 
و  دانش منسجم  به شكل يك  امروزه  تكاملى اش 
مدرن در مراكز آموزش عالى و تحقيقاتى در اختيار 
گرفته است.  قرار  و جامعه كشاورزى  مشتاقان علم 
متخصصانى  زراعى، حضور  فعاليت هاى  عرصه  در 
كه عالوه بر دانش كشاورزى، اصول علم اقتصاد را 
نيز فرا گرفته باشند و بتوانند با استفاده از تجربيات 
و دانش خود، در زمينه برنامه ريزى و تهيه طرح هاى 
اقتصادى  طور  به  كشاورزى  محصوالت  توليدى 
از ضروريات تحول كشاورزى كشور  فعاليت كنند، 
مهندسى  رشته  اهميت  و  جايگاه  امر،  اين  و  است 
با  به خوبى مشخص مى كند،  را  اقتصاد كشاورزى 
راه هاى  از  يكى  امروزه  كه  موضوع  اين  به  توجه 
تحت سلطه درآوردن كشورها وابسته كردن آن ها 

از طريق مواد غذايى است.

اقتصاد 
كشاورزي

اقتصاد و توليد

محمدرضا طلوعي- محمد حسيني

در جهان امروز يكى از مشكالت 
اساسى بشر تامين نيازهاى غذايى 
امنيت  كه  گونه اى  به  است، 
اهداف  از  يكى  عنوان  به  غذايى 
دولت ها  برنامه هاى  سرلوحه  مهم 
به  شك  بدون  گرفته است.  قرار 
منظور نيل به امنيت غذايى، عالوه 
و  مطلوب  سياست هاى  اتخاذ  بر 
بايد  كافى  منابع  از  برخوردارى 
باشد  به گونه اى  توليد كشاورزى 
را  جامعه  نيازهاى  تمامى  كه 
برآورده كند. از سوى ديگر توليد 
گروه  دو  نيازمند  خود  كشاورزى 
گروه  مى باشد؛  توليدى  عوامل 
از  توليد  فيزيكى  عوامل  اول، 
قبيل: زمين، بذر، آب، نيروى كار 
و غيره كه وجود آن ها از نظر كمى 
و  است  توليد  الزم  كيفى شرط  و 
غيرفيزيكى  عوامل  دوم  گروه 
و  مديريت  در  ريشه  كه  توليد 
اقتصاد كشاورزى دارند. با توجه 
و  مديريت  ضرورت  و  اهميت  به 
به  عامل  اين  كشاورزى،  اقتصاد 
تلقى  توليد  كافى  شرط  عنوان 
مى گردد، بنابراين به منظور توليد 
وجود  بهينه،  و  مطلوب  كشاورزى 
غيرفيزيكى  و  فيزيكى  عوامل 
و  الزم  يكديگر  كنار  در  توليد 

ملزوم هم مى باشند.
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شرح: 
ــد مى كند. در سال اول  ــاله كه تا ارتفاع دو متر نيز رش ــت زيبا، دو س گياهى اس
ــال دوم محور گلدار آن نمايان مى شـود. ريشه هـا داراي ضخامـت  برگ ها و در س
ــانتيمتر و طول بيش از يك متر بوده كه به طور عمودى در خاك فرو مى رود.  5 س
ــت و حاشيه ي  دندانه دار يا موج دار  برگ هاى آن بزرگ، تخم مرغى و دم برگ دار اس

دارد. گل ها به رنگ سرخ مى باشند. 
قسمت مورد استفاده: 

ريشه خشك يا تازه و به ندرت برگ ها و ميوه گياه.
زيستگاه و گردآورى: 

ــر بريتانيا و اروپا  در كنار جاده ها و زمين هاى باير در سراس
ــت دانه  هاى آن در فواصل 50 سانتيمترى  مى رويد. با كش
تكثير مى شود. گياه يك ساله را در پاييز و گياه دو ساله را در 
بهار گردآورى مى كنند. ريشه ها را از طول مى برند و در كمتر 

از 70 درجه سانتى گراد خشك مى كنند.
ايران: 

ــالن، آذربايجان، همدان،  در مازندران، گي
كرمان، خراسان و اطراف تهران مى رويد.

تركيبات و اثر: 
بابا آدم داراى مقدار كمى اسانس هاى 
ــاده آنتى بيوتيكى  ــن و چند م فرار، رزي
ــوده و مقاومت  ــاه ُمدر ب ــت. اين گي اس
ــا باال مى برد.  ــدن را در برابر عفونت ه ب
گفته مى شود رشد مو را نيز تقويت كرده 
ــورد دليلى  ــد (در اين م ــش مى ده و افزاي
ــه، برگ، تخم و ميوه  ــده است). ريش يافت نش
ــم، نقرس،  ــرطان ها، رماتيس بابا آدم براى درمان س
ــتى حتى ريزش  ناراحتى هاى معده، كليه، بيمارى هاى پوس
ــرفه، سرخك، زخم ها و  مو و اگزما، گلو درد ، ورم لوزه ها، س
آبسه ها و مرض قند كاربرد دارد. ريشه بابا آدم داراي ماده اي 
ــن، رزين، قند، آهن،  ــن Inulin ، روغن فرار، تان ــام اينولي بن
كلسيم و ويتامين C مي باشد. دانه بابا آدم داراي روغني است به 
رنگ زرد و طعم تلخ اسيد لينولئيك و اسيد اولئيك، از نظر طب قديم 

ايران، ريشه بابا آدم سرد و خشك است.
مصرف: 

ــانده ( 3-2 قاشق غذاخورى از گياه كامًال خرد  ــكل عصاره يا جوش معموًال به ش
ــق  ــانيد) و يا گرد آن (يك قاش ــدت 10 دقيقه در نيم ليتر آب بجوش ــده را به م ش

غذاخورى در آب روزى سه بار) براى چرك ها و لكه هاى پوستى مصرف مى شود. 

شرح: 
ــتى و  ــه به حالت گوش ــا كه تا 1/5 متر ارتفاع دارد. ريش ــت پاي گياهى اس
منشعب به طول 60 سانتيمتر و ضخامت 5 سانتيمتر است. برگ هاى قاعده اى 
ــانتيمتر)، نيزه اى، با كناره هاى دندانه اى و دمبرگ بلند  آن بزرگ (100-30 س
ــكل متفاوت است.  ــاقه، دمبرگ كوتاهى دارد و از نظر ش ــت. برگ هاى س اس
ــانه اى و برگ هاى بااليى كامل  ــم يا تقريبا ش برگ هاى پايينى لُب دار، منقس

است. مزه ي آن تند و سوزاننده است.
قسمت مورد استفاده: 

ــه تازه و به ندرت گرد ريشه ي خشك شده ي آن كه  ريش
تاثير كمترى دارد.

زيستگاه و گردآورى: 
ــت. به طور  ــده اس ــن گياه به بريتانيا آورده ش اي

ــود و در سطح وسيعى بومى  ــته مى ش طبيعى كاش
ــيله تكثير ريشه در  ــده است. كشت آن به وس ش
ــانتيمترى در يك خاك خوب انجام  فاصله 50 س

مى گيريد و در پاييز گردآورى مى شود.
ايران: 

ــمنانى  ــى كه در ايران به ترب س ترب كوه
معروف است، از نوع سفيد و شكل  آن دراز است. 

ــن ترب به دليل اين كه حاوى انواع موثر روغن   اي
ــت، ضد  باكترى ها، قارچ  ها و ويروس هايى  خردل اس

ــى و مجارى  ــه عفونت  راه هاى تنفس ــل مى كند ك عم
ادرارى را موجب مى شوند.

تركيبات و اثر: 
ريشه آن حاوى گليكوزيدى است كه پس از خرد شدن، 
ــه مزه ي تند و تيزى دارد را آزاد مى كند.  روغن خردل ك
ويتامين C و يك ماده آنتى بيوتيكى نيز در آن وجود دارد. 
از طريق خارجى، ريشه آن محرك پوست و تاول زا است. 
از راه خوراكى با مقادير كم، محرك دستگاه گوارش بوده 
ــبب  ــده و با مقادير زياد، س ــرفه مصرف ش و نيز براى س

التهاب مخاط دستگاه گوارش مى شود.
مصرف: 

ــيت يا به عنوان يك  از طريق خوراكى براى درمان برونش
ــه خرد شده آن را  ــتفاده مى شود. ريش تونيك (تقويت كننده) اس

ــربت سرد تهيه كرد (برش هاى نازكى  مى توان خورد يا از آن يك ش
ــت مى آيد شربتى است كه  ــه را با شكر مى جوشانند. مايعى كه به دس از ريش
ــق غذاخورى از آن مى خورند). از طريق خارجى از برش هاى  روزانه 3-1 قاش

ريشه براى روماتيسم يا روى دمل ها و كورك ها استفاده مى شود.

داروهاي طبيعي

آرش ساعدي

گياهـان دارويـي

بابا آدم (آراقيطون – فيل گوش) 
Burdock  (Arctium lappa L. Compositae)

ترب كوهى  
Horseradish (Armoracia rusticana L.,Cruciferae)

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

معرفي  دارويي  گياه  چند  دارويي  گياهان  ويژه ي 
گرديد و اين شماره به معرفي بابا آدم (آراقيطون – 

فيل گوش) و ترب كوهى مي پردازد. ش) گ
بخش نهم
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فناوري نانو

گردآورنده: محمد حسين احمدى

نانوفتوكاتاليست
يك  بروز  به  منجر  بتواند  نور  تابش  اثر  در  كه  است  ماده اي  فتوكاتاليست 
نشود.  تغييري  ماده، دستخوش هيچ  در حالي كه خود  واكنش شيميايي شود، 
فتوكاتاليست ها مستقيمًا در واكنش هاي اكسايش و كاهش دخالت ندارند و فقط 

شرايط موردنياز براي انجام واكنش ها را فراهم مي كنند. 
 – كلوئيدها  تا  خوشه ها  بين  اندازه  گستره  با   TIO2 اكسيد)  دي  (تيتانيم 
پودرها و تك بلوهاي بزرگ)، نزديك به يك فتوكاتاليست ايده آل است و تقريبًا 
تمامي اين خصوصيات رادارد. تنها استثنا آن اين است كه نور مرئي را جذب 
از جمله  تيتانيم، بر سطح زيراليه هاي مناسبي  نانو ذرات دي اكسيد  نمي كند. 
شيشه و يا تركيبـات سيليـسـي، پوشـش داده مـي شـونـد و در حوضچـه هـاي 

تحت تابش نور ماورا بنفش، قرار مي گيرند.
بسياري از آالينده هاي موجود در آب هاي صنعتي كه TIO2 آن ها را به آب 
و دي اكسيد كربن تبديل مي كند عبارتند از: آلكان ها، آلكن ها، آلكين ها، اترها، 
آلدئيدها، الكل ها، تركيبات آميني، تركيبات سيانيدي، استرها و تركيبات آميدي.

نانو مواد 
نانومواد در مقايسه با مواد در ابعاد بزرگ داراي سطوح بسيار وسيع تري هستند. 
به عالوه اين مواد قادر به برهم كنش با گروه هاي شيميايي مختلف به منظور 
افزايش ميل تركيبي آن ها با تركيبات ويژه مي باشند. همچنين نانومواد به عنوان 
ليگندهاي قابل بازيافت با ظرفيت و عملكرد انتخابي بسيار باال براي يون هاي 
فلزي سمي به هسته هاي راديواكتيو، حالل هاي آلي و معدني به شمار مي آيند. 

جاذب ها به طور وسيعي به عنوان جداساز محيطي در خالص سازي آب و براي 
حذف آالينده هاي آلي از آب آلوده استفاده مي شدند. تحقيقات وسيعي در اين 
زمينه صورت گرفته است كه از جمله مي توان به كاربرد نانو تيوپ هاي كربني 
تك ديواره براي حذف يون هاي سنگين ماننده Cd 2 ،Cu 2 ،Pb 2، چيتوزان 
با گروه هاي عاملي فسفاته براي حذف Pb 2، تركيب كـربن نانوتيـوپ- اكسيد 
سـديـم بـراي حـذف As (V) ، نانو بلورهاي FeO(OH) - بـراي جـذب 
AS (V) و Cr (VI) ، زئوليت هاي تعويض يون NaP1 براي حذف فلزات 
 ،Cd 2 ،Cu 2 ،Zn 2 ،Ni 2 ،Cr 3 سنگين از پساب هاي معدني اسيدي مانند
و  آلي  تركيبات  و  آلي  رنگ هاي  فرار،  آلي  مواد  جذب  براي  كربني  مواد  نانو 
مانند  حلقوي  چند  آروماتيك  تركيبات  جذب  براي  فولرن  كلره،  آلي  تركيبات 

نفتالين اشاره نمود. 

نانو مواد حفره اي
مواد نانو حفره اي به عنوان يك زير مجموعه مواد نانو ساختار با دارا بودن 
سطح منحصر به فرد، شكل ساختماني و خواص حجمي در زمينه هاي مختلف 
كاتاليسـتـي،  كاربردهـاي  جداسـازي،  يونـي،  تعـويـض  فرايندهاي  جمله،  از 
ساخت حسگرها، ايزوالسيون مولكول هاي زيستي و خالص سازي كاربرد دارند. 
نانويي  نانو حفره اي را مي توان براساس دامنه قطر منافذ  به طور كلي مواد 
به سه دسته ميكروپور، مزوپور و كاروپور تقسيم نمود. براساس سيستم آيوپاك، 
مزوپورها  مي باشند.  نانومتر   2 از  كمتر  قطري  داراي  ميكروپور  مواد  حفره هاي 
داراي حفره هايي به قطر بين 2 تا 50 نانومتر و ماكروپورهاي داراي حفره هايي 

با قطـر بيش تر از 50 نانومتر هستند. 

فناورى نانو 
در صنعت آب و فاضالب

بخش دوم و پاياني
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مواد نانوحفره اي را مي توان براساس جنس، از قبيل آلي يا معدني، سراميك 
يا فلز و يا خواص آن ها دسته بندي نمود. در سيستم هاي پلي مري، سراميكي و 
يا كربني نيز مشابه چنين حفره هايي ديده مي شود كه البته شكل حفره ها در آن 
متفاوت است. در واقع جنس ماده، شكل حفره ها، اندازه آن ها و توزيع و تركيب 
حفره ها است كه در نهايت مشخص كننده نوع كاربرد ماده نانو حفره اي مي باشد. 

اين مواد شامل: 
از  متنوعي  كاربردهاي  داراي  تركيبات  اين  نانوحفره اي:  كربن هاي   �
جمله، جذب گازهاي آالينده، بسته هاي كاتاليستي، فيلترهاي تصفيه آب، مخزن 

نگهداري گاز و... مي باشند. 
� زئوليت هاي نانوحفره اي: عمده كاربرد زئوليت ها در فرايندهاي تصفيه اي 
فلزات  يون هاي  حذف  و  صنعتي)  پساب هاي  و  شرب  آب  تصفيه  (شامل  آب 

سنگين مي باشد. 
� پليمرهاي نانوحفره اي (نانوپروس پلي مرها): عمده كاربرد پلي مرهاي 
نانوحفره اي براساس عملكرد آن ها به عنوان جاذب تعريف مي گردد. از جداسازي 
مولكول هاي آلي خاص از سيستم هاي بيولوژيكي تا كاربرد آن ها را در تصفيه 
آب به منظور حذف آلودگي هاي ناشي از تركيبات آلي نظير فنل ها را شامل 

مي شود. 

نانو ذرات 
- حذف آرسنيك با نانو ذرات سريم

- حذف آرسنيك با نانو ذرات اكسيد آهن 
- حذف كروم با نانو ذرات آهن 

- حذف مس، كبالت و نيكل با نانو ذرات آهن 
- حذف تركيبات آلي با نانو ذرات آهن 

- حذف آالينده ها با نانو ذرات آهن در محل
- كـاهـش نـيـتـرات بـا نــانــوذرات دوفـلـزي 

پاالديم- مس 
- گندزدايي آب با نانو ذرات نقره

شيرين كننده هايي از جنس غشاي نانومتري
نانولوله هاي كربي بسازند كه به كمك آن  از  محققان توانسته اند غشاهايي 
جداسازي گاز و مايع با كمترين هزينه امكان پذير خواهد شد. امروزه بيشتر غشاها 
از مواد پليمري ساخته مي شوند كه در دماي باال مشكالتي را به وجود مي آورند. 
در اين نوع غشاها نمي توان توازن مناسبي را ميان ورودي غشا و قابليت انتخاب 
در  مناسب  انتخاب پذيري  امكان  كربني  ازنانولوله هاي  استفاده  كرد.  برقرار  آن 
و  كوچك تر  حفره هاي  با  جديد  غشاهاي  مي كند.  فراهم  را  باال  ورودي هاي 
متراكم تر وهمچنين امكان عبور شدت جريان زياد از هر حفره،  از نظر گذردهي 
آب و هوا نسبت به غشاهاي ديگر بسيار موثرتر هستند و كاربردهاي فراواني 
استفاده  آب  در شيرين سازي  از روش جداسازي غشايي،  دارند.  آب  تصفيه  در 
مي شود. در اين روش آب شور داغ را روي ورقه نازكي از غشاي داراي حفرات 
ريز موسوم به نانو حفره مي ريزند. اين حفره ها آن  قدر كوچك هستند كه فقط 
بخار مي تواند از ميان آن ها عبور كند و آب، مايع، نمك ها و مواد معدني ديگر در 
پشت غشا باقي مي مانند. در طرف ديگر غشا محفظه هايي از آب سرد قرار دارد 

كه بخار با عبور از آن دوباره به مايع تبديل مي شود.
دستگاهي  از  اسـت  عبـارت  است،  رفته  به كار  روش  اين  در  كه  ابزاري   
الياف مانند توخالي كه مايع به طور  مستطيل شكل با مجموعه اي از غشاهاي 

عرضي در آن جريان مي يابد. اين غشاها به صورت هزاران لوله به شكل تار مو 
درآمده، سپس آن ها را به صورت بسته هايي داخل يك جعبه قرار مي دهند. در 
اين شكل نمونه آزمايشي از اين دستگاه آب شيرين كن نشان داده شده است. 
در قسمت وسط، دسته اي از هزاران لوله توخالي شبيه تارمو قرار دارد. جداره اين 

لوله ها را هم غشاهايي با نانوحفره هاي كوچك تشكيل مي دهد.
 

تصفيه آب به كمك نانوذرات
اين  كاربرد  مي كند.  آبي جذب  محيط هاي  از  را  فسفات  النتانيوم،  نانوذرات 
نانوذرات درحوضچه ها و استخرهاي شنا مي تواند به طور موثري فسفات موجود 
را از ميان برده و در نتيجه از رشد جلبك ها جلوگيري كند. نانوپودرها نيز مي توانند 
به عنوان مواد مناسبي براي پاكسازي خاك هاي آلوده و آب هاي زيرزميني به كار 
تركيبات  درهم شكستگي  و  شدن  اكسيد  سبب  آهن  نانوذرات  همچنين  روند؛ 
پايين  بسيار  با درجه  سميت  تركيبات كربني  به  را  آن ها  و  آلوده  كننده مي شود 
تبديل مي كند. ارسنيك از آالينده هاي بسيار سمي است كه به طور طبيعي با 
افزايش  ماده سبب  اين  آب مي شود. مصرف  آلودگي  انساني سبب  پساب هاي 
ارسنيك  با  مسموميت  آمار  مي شود.  روده  و  مثانه  سرطان  شيوع 
از  بسياري  در  و  است  زياد  بسيار  در سطح جهان 
تا20   10 از  بيش  كه  توسعه  درحال  كشورهاي 
درصد جمعيت آن ها به مسموميت ارسنيك مبتال 
بهداشتي  فاجعه  يك  اتفاقي  چنين  شده اند، 
آاليندگي هاي  بيشتر  مي آيد.  به شمار 
جهان  كشورهاي  در  ارسنيك  از  ناشي 
سوم گزارش شده است و به همين دليل 
اين كشورها به شدت نيازمند فناوري هاي 
بتوان  آن  كمك  به  تا  هستند  نوين 
ارسنيك  مانند  سنگين  فلزي  آالينده هاي 
را از آب آشاميدني حذف كرد. در روش هاي 
هسته  عنوان  به  مغناطيسي  نانوبلورهاي  از  جديد 
معدني  سطوح  مي شود.  استفاده  آب  تصفيه  سيستم هاي  اصلي 
آهني نه تنها تمايل شديدي به جذب ارسنيك دارند بلكه با انتخاب 
كمك  به  كه  را  مغناطيسي  ذرات  اين  راحتي  به  مي توان  متناسب  اندازه 
در جذب  نانوذرات  از آب جدا كرد. درحقيقت  مغناطيسي  روش هاي جداسازي 
ارسنيك همانند توده آهني عمل مي كنند. در واقع نه تنها ظرفيت جذب ارسنيك 
در نانوذرات باالتر است بلكه به محض قرار گرفتن ارسنيك در كنار نانوذرات، 
جداسازي آن از اين ذرات به سختي انجام خواهد شد. با توجه به نتايج به دست 
آمده از بررسي ها و تحقيقات انجام شده در اين زمينه مي توان گفت نانوذرات 
مغناطيسي، جاذب هاي بسيار خوبي براي آالينده ارسنيك به ويژه در آب هاي 
اسيدي هستند وخاصيت جذبي غيرقابل بازگشت اين ذرات، مخزن مناسبي براي 

جمع آوري آالينده ها فراهم مي كند.

 تصفيه فاضالب
محققان به دنبال توسعه روش منحصر به فردي براي تصفيه فاضالب هستند 
با  مقايسه  در  را  آب  كيفيت  گران قيمت،  شيميايي  مواد  از  استفاده  بدون  كه 
روش هايي كه در حال حاضر مورد استفاده قرار مي گيرند، به ميزان قابل توجهي 
افزايش خواهد داد. آخـرين مـرحـلـه تصفيه آب، حذف موجودات زنده بسيار 
ريز است. در حال حاضر از كلر به عنوان ماده ضدعفوني كننده استفاده مي شود 
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زيادي  ارگانيك  تركيبات  نيز  تصفيه  از  اين صورت حتي پس  در  اما 
در آب وجود خواهند داشت. كلر موجودات زنده ريز را از آب حذف 

مي كند اما با آالينده هاي ارگانيك واكنش مي دهد و محصوالت 
را  آن ها  نمي توان  كه  مي كند  توليد  سمي  و  تجزيه ناپذير  جانبي 
از  استفاده  اين مواد به محيط زيست و  انتقال  از آب حذف كرد. 

بهداشتي  مي تواند مشكالت  ديگر  وصنايع  كشاورزي  در  آن ها 
خطرناكي ايجاد كند.

تصفيه فاضالب به كمك نانو كاتاليزور نوري مي تواند جايگزين 
سومين مرحله تصفيه يعني ضدعفوني با كلر شود تا موجودات زنده 
و تركيبات آلي را به طور همزمان حذف و فاضالب را به يك منبع 

آب مناسب تبديل كند. به طور طبيعي موجودات زنده ريز، تركيبات 
ارگانيك بزرگ را به ذرات كوچك تري تبديل مي كنند اما از آنجايي كه اين 
تركيبات از نظر زيستي تجزيه ناپذيرند براي تجزيه آن ها بايد از نوعي انرژي 

استفاده كنيم. اين انرژي از اشعه فرابنفش نور خورشيد تامين شده و به همراه 
كاتاليزورهاي نوري مورد استفاده قرار مي گيرد. انرژي آزاده شده از واكنش سلول 

كاتاليزور نوري مي تواند موجودات زنده ريز را از ميان برده و تركيبات تجزيه ناپذير 
را تجزيه كند. اين فرآيند به دليل امكان استفاده  مجدد از كاتاليزورهاي نوري 
از نظر اقتصادي مقرون به صرفه است. ذرات كاتاليزوري يا به صورت همگن در 
محلول پراكنده مي شوند يا به صورت ساختارهاي غشايي رسوب داده شده هستند 

كه تجزيه شيميايي آالينده ها را امكان پذير مي كنند.
اثر افزودن فلزات مختلف در بهبود فعاليت كاتاليزوري شناخته شده است و 
دانشمندان از آن در حذف تري كلرواتيلن (TCE) از آب هاي زيرزميني استفاده 
كرده اند. تحقيقات مركز فناوري نانوي زيست محيطي (CBEN) دانشگاه  رايس 
بـراي  مـؤثر  بسيـار  كاتاليست هـايي  پاالديم،  و  طال  نانوذرات  مي دهد  نشان 

حذف آلودگي TCE از آب هستند.
مزيت هاي حذف TCE با پاالديم به خوبي مشخص است ولي اين روش 
تا حدودي پرهزينه است. با به كارگيري فناوري  نانو مي توان تعداد اتم هاي در 
تماس با مولكول هاي TCEو در نتيجه كارايي اين كاتاليست را چندين برابر 
فلزات  از  روغن زدايي  در  رايج  TCE حالل  داد.  افزايش  رايج  كاتاليست هاي 
اسـت  آب  منابـع  در  رايـج  سمـي  مـوادآلي  از  يكـي  الكترونيكي،  قطعات  و 
با  دارد. تماس آن  آلودگي وجود  به عنوان  و در 60 درصد پسماندهاي صنعتي 
بدن باعث صدمه زدن به كبد و بروز سرطان مي شود. كاتاليست هاي شيميايي 
نسبت به كاتاليست هاي زيستي بسيار سريع تر عمل مي كنند ولي بسيار گران 
هستند. يكي از مزيت هاي كاتاليست هاي پاالديم براي تجزيه TCE اين است 
كه پاالديم، اين ماده را مستقيمًا به ماده غيرسمي اتان تبديل مي كند. در حالي 
مانند  سمي  واسطه  مواد  برخي  به  را  آن  آهن،  مانند  رايج  كاتاليست هاي  كه 

وينيل كلرايد تبديل مي كنند. 
محققان دانشگاه رايس روش جديدي را توسعه داده اند كه طي آن نانوبلورهاي 
/m2 250) براي حذف آروماتيك هاي آلي  g تيتانيوم با سطح ويژه باال (بيش از
توليد مي شوند. اين مواد تحت تابش اشعه فرابنفش، قابليت اكسيداسيون نوري 

بسياري از مولكول ها را پيدا مي كنند.
همچنين C 60 كاتاليزور نوري بسيار خوبي است كه كارايي آن صدها برابر 
بيش از تيتانياي موجود در بازار است. توليد راديكال آزاد به وسيله C 60 متراكم 

در آب، امكان تجزيه آالينده ها را فراهم مي كند.
فاضالب  و  آب  در صنعت  نانو  فناوري  قابليت هاي  و  كاربردها  به  توجه  با   
بسياري از شركت ها از اين فناوري در تصفيه آب و فاضالب استفاده مي كنند وبه 

همين دليل امروزه استفاده از محصوالت و توليدات بر پايه فناوري نانو افزايش 
يافته است. اين محصوالت اغلب شامل نانو فيلترها وانواع حسگرهايي است كه 

به منظور تشخيص مواد و ذرات موجود در آب مورد استفاده قرار مي گيرند.

جيوه زدايي از آب 
سراميك هاي  از  آمريكا،  نورث وست  پاسيفيك  ملي  آزمايشگاه  محققان 
براي  بودند،  شده  عامل دار   ،(SH) تيول  تك اليه هاي  با  كه  نانوحفره اي 
جيوه زدايي از آب استفاده كردند. تك اليه هاي خودسامان تيول بر روي سيليكاي 
ميان حفره اي (Thiol-SAMMS) مي توانند كاربردهايي در تصفيه فاضالب 
آلودگي  اصلي  منابع  از  نيروگاه ها  اين  داشته  باشند.  زغال سنگي  نيروگاه هاي 
ميان حفره اي  سيليكاي  جنس  از  زيراليه  اي  محققان  مي روند.  شمار  به  جيوه 
به كار   900 m2/ g ويژه   سطح  و  نانومتر   5/6 حفرات  اندازه  ميانگين  با  را 
اين  حفـرات  به  قليايـي  تـيول هـاي  از  تـك اليـه اي  افـزودن  با  آن ها  بردند. 
سـراميك، آن را فعال ساختند. دسترسي به يك فناوري براي حذف جيوه كه 
به  منجر  مناسب،  و سينتيك جذب  باال  انتخاب گري، ظرفيت جذب  بر  عالوه 
توليد پسماندي پايدار گردد، يكي از نيازهاي فوري در زمينه تصفيه جيوه است. 
نه تنها كارايي روش هاي متعارف حذف جيوه، پايين تر از اين روش است؛ بلكه 
ماده جديد عالوه  پسماند مي شوند.  زيادي  مقادير  توليد  به  منجر  اين روش ها 
نيروگاه هاي زغال سنگي مي تواند در تصفيه پسماندهاي  پاكسازي فاضالب  بر 

راديواكتيو، توليد باتري و مصارف دندانپزشكي نيز به كار رود.

تصفيه پساب هاي صنعتي
پساب هاي صنعتي صنايع شوينده، حاوي اكسيژن بيوشيميايي و مواد فعال 
شيميايي است كه بايد در فرآيندهاي تصفيه از آب جدا شوند. يكي از ديگر موادي 
كه در پساب هاي صنعتي يافت مي شود مواد نامحلول روغني است. حضور اين 
مواد فرآيند تصفيه آب را با مشكل مواجه مي كند. يكي از روش هاي اقتصادي 
و  ميكروفيلترها  حاوي  تركيبي  سيستم هاي  از  استفاده  مواد،  اين  تصفيه  براي 
نانو فيلترهاست. در اين سيستم براي حذف ذرات معلق مانند روغن ها و گريس ها 

از ميكروفيلترها و براي حذف پاك كننده ها از نانو فيلترها استفاده مي شود.
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هر يك درصد سن زدگي
100 ريال از قيمت پايه گندم مي كاهد

ــورد قيمت خريد گندم  ــه نمايندگان، ويژه رييس جمهور در م ــاس مصوب بر اس
ــط  ــن زدگي در گندم هاي تحويلي توس ــال 90 به ازاي وجود هر يك درصد س در س
كشاورزان، هم براي گندم معمولي و هم براي گندم دوروم مبلغ 100 ريال از قيمت 

پايه كاسته مي شود.
به گزارش روابط عمومي شركت بازرگاني دولتي ايران، قيمت خريد با افت مفيد 
2 درصد و افت غيرمفيد يك درصد براي گندم معمولي 3 هزار و 600 ريال و براي 

گندم دوروم 3 هزار و 800 ريال است.
ــاس اين گزارش، حداكثر افت مفيد قابل قبول براي خريداري 10 درصد و  بر اس
ــود. طبق اين گزارش، به ازاي هر درصد كاهش  ــراي افت غيرمفيد 7درصد خواهد ب ب
ــدم دوروم 16 ريال به مبلغ پايه افزوده  ــراي گندم معمولي 14 ريال و براي گن ــت ب اف
ــود و به ازاي هر درصد كاهش افت غيرمفيد نيز براي گندم معمولي 45 ريال و  مي ش
براي گندم دوروم 50 ريال به مبلغ پايه افزوده خواهد شد. همچنين به ازاي هر درصد 
افزايش افت مفيد براي گندم معمولي 14 ريال و براي گندم دوروم 16 ريال از مبلغ پايه 
ــر مي شود و به ازاي هر درصد افزايش افت غيرمفـيد نيـز بـراي گنـدم معمـولي  كس

45 ريال و براي گندم دوروم 50 ريال از مبلغ پايه كسر خواهد شد.

ــكي كشور سه شنبه شب در  ــن دستور - رييس سازمان دامپزش دكتر محس
ــوري توليد مرغ بدون آنتي بيوتيك در رشت گفت:« توليدات  اولين همايش كش

دامي با كم ترين عوارض دارويي مورد تاكيد اين سازمان است».
ــتركي با  ــازمان برنامه هاي مش ــه گزارش خبرنگار ايرنا، وي افزود:« اين س ب
ــت براي توليد موادي كه در سالمت غذايي جامعه نقش دارند را در  وزارت بهداش

دست اجرا دارد كه يكي از اين برنامه ها توليد مرغ عاري از آنتي بيوتيك است».
وي گفت:« برنامه هاي مختلفي در كاهش مصرف آنتي بيوتيك در توليدات 
ــت و اقدامات مختلفي در اين زمينه انجام شده تا  ــت اجراس ــور در دس دامي كش

توليدات دامي در كشور با كم ترين عوارض براي مصرف كنندگان توليد شود».
ــان كرد:« اكنون توليد مرغ سبز " مرغ عاري از آنتي بيوتيك"  وي خاطرنش
ــكيل نمي دهد به همين دليل اقداماتي در  ــور را تش رقم بااليي در توليد مرغ كش

دست انجام است تا در توليد مرغ معمولي نيز ضريب اطمينان سالمت آن براي 
جامعه تضمين شود».

حامد رفعتي-  عضو هيات مديره انجمن صنفي كارفرمايي مرغداران گوشتي 
ــتان گيالن نيز در اين همايش گفت:« اين انجمن با حداقل امكانات، حداكثر  اس
كارايي را در استان داشته است. وي خواستار حمايت جدي مسووالن و اختصاص 
بسته هاي حمايتي از اين صنعت و ايجاد پشتيباني از بازارهاي هدف واستفاده از 

توان بخش خصوصي در تصميم سازي، تصميم گيري و اجرا شد».
ــگاه علوم پزشكي استان گيالن نيز در  ــالن داداشي- معاون دانش دكتر ارس
ــازمان بهداشت جهاني و بسيج عمومي  ــعار س اين همايش گفت:« با توجه به ش
براي خود حفاظتي در برابر داروها بايد از مصرف بي رويه داروها در توليداتي كه 

با سالمت غذايي جامعه ارتباط دارند، كاسته شود».

مجمع عمومي موسس صندوق حمايت از توسعه بخش كشاورزي شهرستان 
ــال 1390 با حضور بيش از 96 درصد  ــت س دامغان، در تاريخ هجدهم ارديبهش
ــهامداران برگزار شد و با انتخاب هيات مديره و بازرس، اين صندوق پس از  از س

دو سال پيگيري، به طور رسمي آغاز به كار كرد.
ــرمايه اوليه اين صندوق معادل يك ميليارد تومان است كه 51 درصد آن  س
را كشاورزان و 49درصد را دولت تامين كرده است. با تشكيل اين صندوق، بيش 
از 20 هزار كشاورز منطقه به طور مستقيم و يا به واسطه تشكل ها، داراي سهام 

صندوق شده و مي توانند از تسهيالت و حمايت هاي آن استفاده نمايند.

صندوق حمايت از توسعه بخش كشاورزي شهرستان دامغان، اولين صندوق 
ــت كه قرار است تا پـايان  ــتاني اس ــتاني از مجموع 400 صندوق شهرس شهرس

برنامه پنجم توسعه تشكيل شوند.
ــتاني حمايت از توسعه بخش كشاورزي در پي موفقيت  صندوق هاي شهرس

4 صندوق ملي و 31 صندوق استاني تشكيل خواهند شد.
ــكيل صندوق هاي شهرستاني، فراهم كردن امكان بهره مندي   هدف از تش
ــهيالت چنين صندوق هايي  ــي از حمايت ها و تس ــاورزان خرد و افراد حقيق كش

است.

نهادها و رويدادها

رييس سازمان دامپزشكي كشور: 
توليدات دامي با كم ترين عوارض دارويي در دستور كار است 

نخستين صندوق شهرستاني حمايت از توسعه كشاورزي
در شهرستان دامغان تشكيل شد

گراميداشت روزجهاني ارتباطات و روز ملي 
روابط عمومي در بانك كشاورزي 

به مناسبت روز جهاني ارتباطات و روز ملي روابط عمومي، كاركنان روابط 
عمومي بانك  كشاورزي در نشستي صميـمانـه اين روز را گرامي داشتند.

ــل روابـط عمومـي  ــليماني رييس اداره كـ ــت عبداهللا س در اين نشس
ــگران اين عرصه  ــي ارتباطات را به تالش ــاورزي روز ملي جهان بانك كش
ــري منصفانه و  ــن روز را فرصتي براي بازنگ ــت اي تبريك گفت و پاسداش
ــه ريزي آينده  ــمندانه براي برنام ــته و تالش هوش منتقدانه اقدامات گذش

توصيف كرد.
ــزايي در  ــزي، تدبير و ابتكار نقش به س ــا بيان اين كه برنامه ري وي ب
ــراز اميدواري كرد با همراهي فعاالن  ــاي جايگاه روابط عمومي دارد، اب ارتق
ــبات  ــه پويا در مناس ــي همچون جرياني هميش ــن عرصه، روابط عموم اي

اجتماعي سازمان ها به وظايف خود عمل كند.
ــبت همين روز،  ــس اداره كل روابط عمومي به مناس ــت ريي گفتني اس
پيام هاي تبريك جداگانه اي به خبرنگاران جرايد، خبرگزاري ها و سايت هاي 

خبري ارسال كرد. 
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استقبال كم نظير از 
غرفه موسسه آموزش 
عالي علمي- كاربردي 

جهاد كشاورزي

ــارات موسسه آموزش عالي  غرفه انتش
ـــاورزي در  ــردي جهـاد كش ــي- كارب علم
بيست و چهارمين  نمايشگاه بين المللي كتاب 
تهران مورد استقبال كم نظير عالقه مندان به 

رشته هاي كشاورزي قرار گرفت.
ــاني، غرفه  ــزارش مدير اطالع رس به گ
انتشارات اين موسسه در مقايسه با سال هاي  
گذشته با توجه به ارايه  100 عنوان كتاب و 6 
نرم افزار آموزشي چند رسانه اي در رشته هاي 
مختلف كشاورزي اعم از علوم دامي، شيالت 
ــين آالت  ــي و ماش و آبزيان، فني- مهندس
ــي آب  ــكي، منابع طبيع ــاورزي، دامپزش كش
ــي و تكميلي، علوم  ــع تبديل ــاك، صناي و خ
ــتقبال كم نظير  زراعي و علوم باغي مورد اس
ــجويان و مروجان   عالقه مندان به ويژه دانش

بخش كشاورزي قرار گرفت.
ــت اين امر را تنوع  مهندس فتحي، عل
ــاس اطمينان  ــر شده، احس كتاب هاي منتش
ــه  و جنب ــي  ــار علـم اعتبـ از  ــداران  خريـ
ــرين  ــاير ناش كاربـردي بودن آن در بين س
ــرد. وي همچنين  ــاورزي بيان ك كتب كش
بازنگري  در امر توسعه نشر كتب كشاورزي 
ــي و جايگاه  ــال عموم ــه اقب ــه ب ــا توج را ب
ــه در اين امر ضروري  تخصصي اين موسس

دانست.

ــور گفت:« بيمه مراتع اقدام موثري در راستاي  مديركل دفتر امور مراتع كش
جبران خسارات ناشي از خشكسالي است». 

ــا خبرنگار ايرنا افزود:« اين  ــرداري در گفت و گوي اختصاصي ب منوچهر س
طرح در سال هاي اخير با تالش بانك كشاورزي و سازمان جنگل ها و منابع طبيعي 
ــي از خسارات خشكسالي بهره برداران مراتع  و آبخيزداري به منظور جبران بخش

اجرا شده است».
وي اظهار داشت:« خشكسالي در بخش عوامل طبيعي عالوه بر تاثيرپذيري 
از تغيير پوشش گياهي مراتع، خود موجب ايجاد تاثيرات منفي بر پوشش گياهي 

اين اراضي مي شود».
ــار براي جبران  ــاره به تخصيص اعتب ــور با اش ــركل دفتر امور مراتع كش مدي
ــور گفت:« اين اعتبارات به صورت استاني تخصيص  ــارات خشكسالي در كش خس

مي يابد كه در شوراي برنامه ريزي استان ها سهم هر دستگاه مشخص مي شود».
ــت:  ــور را 85 ميليون هكتـار اعالم كرد و اظهارداش ــطح مراتع كش وي س
ــطح وسيع مراتع كشور، جمعيت باالي بهره برداران و توان پايين  «با توجه به س
ــور  ــا و منابع بيش تري در اختيار بخش مراتع كش ــان، ضرورت دارد كمـك ه آن

قرار گيرد».

بيمه مراتع، اقدامي مؤثر در راستاي جبران خسارات ناشي از خشكسالي است
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به گزارش روابط عمومي تعاون روستايي استان، اداره حسابرسي تعاون روستايي استان اردبيل  بر اساس شاخص هاي اختصاصي جهت ارزيابي واحدهاي حسابرسي استان ها 
در سال 89، رتبه يك كشوري را به خود اختصاص داد. 

بر اساس اين گزارش، مهندس مهين ابراهيمي، مدير حسابرسي سازمان مركزي تعاون روستايي ايران طي نامه اي از زحمات رييس اداره حسابرسي و همكاران كه با داشتن 
توانايي هاي الزم توانسته اند در تمام شاخص هاي ارزيابي رتبه مناسب را كسب نمايند، تشكر و قدرداني كرد. 

ــتايي استان قزوين، دكتر محمدرضا صفري  به گزارش روابط عمومي تعاون روس
ــاره به وظايف تعاوني ها  ــتان با اش ــتايي اس ــازمان تعاون روس در ديدار با كاركنان س
ــتايي و كشاورزي مهم ترين بستر تبلور وظايف اساسي و كليدي  گفت:« تعاوني روس

جهاد كشاورزي است». 
وي اظهار داشت:« توسعه كشاورزي و منابع طبيعي، افزايش كمي و كيفي توليد مواد 
غذايي با نگاه تامين امنيت غذايي، رشد سرمايه گذاري و توسعه و عمران مناطق روستايي 

و عشايري؛ چهار رسالت مهم و تاثيرگذار در رشد و شكوفايي كشور مي باشند». 
ــتيابي به اهداف كالن بخش  ــبرد سريع و دس ــان ساخت:« پيش صفري خاطرنش
ــكل ها و تعاوني ها  ــير صحيح،  با حضور تش ــتان و حركت در مس ــاورزي در اس كش
ــش مصرف هزينه ها و  ــاختار در بخش توليد باعث كاه ــكل مي گيرد و اصالح س ش
ــكل ها و تعاوني ها نقش به سزايي را  ــود كه در اين راستا تش افزايش بهره وري مي ش

ايفا مي كنند».

تعاون و روستا

اداره حسابرسي تعاون روستايي استان اردبيل
رتبه يك كشوري را در سال 89 به خود اختصاص داد

رييس سازمان جهاد كشاورزي استان قزوين: مهم ترين سرمايه بخش كشاورزي را
تشكل ها و تعاوني ها تشكيل مي دهند

فعاليت ها و رويدادهاي 
سازمان مركزي تعاون روستايي ايران

رييس سازمان تعاون روستايي خوزستان گفت:« خريد تضميني محصول پياز بهاره 
ــوش، گتوند و انديمشك توسط  ــتان در مراكز خريد دزفول، شوشتر، ش ــاورزان اس كش
ــتايي با نرخ تضميني 900 ريال آغاز شد. هرمز خواجوي با اشاره  ــازمان تعاون روس س
ــتان هاي استان طي روزهاي اخير افزود:  به افت قيمت محصول پياز در بعضي شهرس
«اين اقدام به منظور حمايت از كشاورزان استان صورت گرفته است». وي از كشاورزان 
ــكونت خود،  ــاورزي محل س ــت ضمن گرفتن معرفي نامه از مراكز خدمات كش خواس
ــته بندي مناسب و با كيفيت عالي به مراكز خريد تحويل نمايند.  محصول پياز را با بس
ــتايي استان تنها مباشر جهاد كشاورزي در امر  ــازمان تعاون روس وي با بيان اين كه س

خريد است و قيمت اعالم شده از سوي مركز مي باشد، بيان داشت:« محصول خريداري 
شده مستقيما پس از خريد براي مصرف وارد بازارهاي ساير استان هاي كشور مي شود». 
ــاورزان به ارزش ريالي 630 ميليون  ــزود:« تاكنون بيش از 1000تن پياز از كش وي اف
ــده و خريد تا 30 ارديبهشت ماه ادامه داشت». خواجوي خاطرنشـان  ريال خريداري ش
كرد: «در سال زراعي گذشته بيش از 4500هكتار ازمزارع استان به كشت پياز اختصاص 
ــاورزي بـه ارزش 256  ــته يك ميليون تن انواع محصوالت كش ــال گذش يافت. در س
ميليـارد و 503 ميليون تومان به صورت تضميني و توافقي از كشاورزان استان خوزستان 

خريداري شده است كه از اين ميزان 744 هزار تن گندم مي باشد».

خريد تضميني پياز در خوزستان آغاز شد

به گزارش روابط عمومي تعاون روستايي استان، به منظور بيان سياست هاي اجرايي 
ــتايي گيالن، اولين جلسه شوراي هماهنگي ستادي  ــال 90 در تعاون روس و  عملياتي س
و شهرستان ها، با حضور مديـر و معاونيـن سازمـان تعـاون روسـتايي و روسـاي ادارات 

تعاون روستايي شهرستان هاي استان برگزار شد. 
ــكر از زحمات  ــتان، ضمن تقدير و تش ــتايي اس ــه مدير تعاون روس در ايـن جلس
 power ــال 89 را به صورت ــتان ها، گزارش عملكرد س ــاي ستادي و شهرس روس

point ارايه كرد. 
ــتايي  ــال جاري تعاون روس مهندس ضيا فيض پور، مهم ترين رئوس برنامه هاي س
ــده  ــاد اقتصادي نامگذاري ش ــال جه ــط مقام معظم رهبري به س ــتان را كه توس اس

ــكل ها با هدف برون رفت از  ــاماندهي و آسيب شناسي تش ــت، ادامه اجراي طرح س اس
زياندهي، احداث مراكز عرضه مستقيم محصوالت كشاورزي، خريد توافقي و تضميني 
محصوالت كشاورزي، ايجاد ساماندهي و فعال سازي واحدهاي اعتباري با هدف تقويت 
بنيه مالي شبكه، تعيين تكليف شركت هاي غيرفعال و زيانده، ساماندهي فروشگاه هاي 
مصرف و سوخت، ايجاد تنوع درفعاليت هاي بازرگاني و خدمات رساني به اعضاي شبكه 
ــتايي و نظارت بر توزيع نهاده ها، سرمايه گذاري شبكه در احداث طرح هاي  تعاون روس
توليدي، صنايع تبديلي و خدماتي به منظور درآمدزايي و اشتغال، حسابرسي و نظارت بر 
عملكرد شبكه در قالب چك ليست، پيگيري فاز دوم طرح ارزش گذاري سهام تشكل ها، 

برگزاري دوره هاي آموزش كاربردي براي اعضا و اركان شبكه برشمرد.

تشريح برنامه هاي سال جاري تعاون روستايي استان گيالن
در نشست روساي ستادي و شهرستان ها
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به گزارش روابط عمومي تعاون روستايي استان، با هدف ارتقاي سطح آگاهي هاي 
تخصصي اركان تعاوني ها، در سال گذشته 7 هزار و 322  نفر روز توسط اداره آموزش 

از آموزش هاي پيش بيني شده  در تقويم آموزشي سال  89،  بهره مند شدند.
ــران دوره هاي  ــن مطلب افزود:« فراگي ــتان با اعالم اي ــتايي اس مدير تعاون روس
آموزشي مذكور اعضاي هيات مديره، مديران عامل، بازرسان و حسابداران، انبارداران 

و ساير كاركنان شبكه تعاوني هاي روستايي و كشاورزي بودند». 
سليماني ادامه داد:« محور اين دوره هاي آموزشي؛ تجزيه و تحليل صورت هاي مالي،  
آشنايي با سيستم مكانيزه امورمالي،  بازاريابي در تعاوني ها،  هدفمندسازي يارانه ها،  وظايف 
و اختيارات هيات مديره و بازرسان شركت هاي تعاون روستايي و كشاورزي،  حسابداري در 

تعاوني ها،  اصول برنامه ريزي و مديريت كسب و كارهاي كوچك و... بودند.

يك دوره آموزشي طي سال گذشته در تعاون روستايي استان لرستان برگزار شد

89،  بهرهمند شدند. مميم آموزشي سال  ننيني شده  در تقو ييب ششيش ييهاي پ از آموزش
ــران دورههايي  ــي ييــن مطلب افزود:« فراگ ــي ــتان با اعالم ا يييي اس ــتا ررير تعاون روس مد
رريران عامل، بازرسان و حسابداران، انبارداراان رريره، مد اايات مد ييور اعضاي ه ووك آموزشي مذ

اايارانهها، و يها،  هدفمندسازي اايابي در تعاوني ززيزه امورمالي،  بازار ييان ااك ككستم م سسي ييي با س ييي آشنا
ششكشاورزي،  حسابد كي و  ييي تتكتهاي تعاون روستا كره و بازرسان شر رري اايات مد ييارات ه ااي ييو اخت

ووكوچك و... بودند. كارهاي ااك كسب و سسك كت تتي ررير ززيزي و مد تعاونيها،  اصول برنامهر

ــتان، در گردهمايي مديران عامل و  ــتايي اس به گزارش روابط عمومي تعاون روس
ــتايي، كشاورزي و زنان شهرستان گناباد، مدير  اعضاي هيات مديره تعاوني هاي روس
ــتايي خراسان رضوي طي بياناتي گفت:« سازمان تعاون روستايي يكي از  تعاون روس
ــت كه وظيفه هدايت، نظارت و حمايت از تعاوني هاي  سازمان هاي قديمي كشور اس

روستايي، كشاورزي و زنان را عهده دار مي باشد». 

ــازمان تعاون روستايي براي خدمت رساني  نامني ضمن تاكيد بر ظرفيت باالي س
به مردم در سال جهاد اقتصادي افزود:« با توجه به نقش اساسي انبارها در فعاليت هاي 
سازمان، ضمن بسيج كليه امكانات استان و كمك گرفتن از سازمان مركزي، نهضت 
انبارسازي در استان را در سال 89 آغاز كرديم كه ثمره آن احداث  21 هزار تن انبار 

جديد  در استان مي باشد». 

21 هزار تن به ظرفيت انبارهاي استان خراسان رضوي افزوده شد

ــتايي  ــاورزي، تعاون روس ــاورزان از طريق خريد تضميني محصوالت كش ــت هاي حمايتي دولت از كش ــتاي سياس ــتان، در راس ــتايي اس به گزارش روابط عمومي تعاون روس
استان مازندران آمادگي خود را جهت  خريد تضميني محصول كلزا از كشاورزان مازندراني از تاريخ 20 ارديبهشت ماه 1390 اعالم كرد. 

ــال جاري مشابه سال قبل، از قرار كيلـويي 6 هزار و  ــاورزان در س ــتان مازندران در اين رابطه گفت:« وضعيت خريد تضميني دانه روغني كلزا از كش ــتايي اس مدير تعاون روس
500 ريال، با احتساب 2درصد ناخالصي و 10 درصد رطوبت خواهد بود». 

اسماعيل زاده اظهار داشت:« ميزان سطح سبز اين محصول حدود 20 هزار هكتار در استان مي باشد».

ميزان 18 هزار و 22 تن جو توسط سازمان تعاون روستايي استان كردستان بين توليدكنندگان محصوالت دامي استان توزيع شد. 
ــتان، فاتح شيخ االسالمي،  رييس اداره بازرگاني سازمان تعاون روستايي استان كردستان با اعالم اين خبر افزود:« سازمان تعاون  ــتايي اس به گزارش روابط عمومي تعاون روس
ــتان،  اقدام به فروش محصول جو يارانه اي به قيمت هر كيلو 2900 و 2950 ريال به  ــطح اس ــتايي به منظور تنظيم بازار و جلوگيري از افزايش قيمت محصوالت دامي در س روس

توليدكنندگان محصوالت دامي استان طي سه مرحله زماني نمود». 
وي در ادامه اظهار داشت:« اين سازمان طي سه مرحله،  جمعا به ميزان 15 هزار و 551 تن محصول جو، بين توليدكنندگان دامي توزيع نموده است». 

گفتني است به صورت مزايده اي مقدار 2 هزار و 471 تن به فروش رسيده است و مقدار 409 تن نيز موجودي جو شبكه مي باشد.

پيش بيني خريد تضميني 30 هزار تن محصول كلزا
در سال جاري توسط تعاون روستايي استان مازندران

توسط سازمان تعاون روستايي استان كردستان
بيش از 18 هزار تن جو در بين توليدكنندگان محصوالت دامي توزيع شد

به گزارش روابط عمومي تعاون روستايي استان فارس،  براي  افزايش هماهنگي، معرفي بيش تر شركت هاي تعاوني بخش كشاورزي و بهره گيري مناسب تر از پتانسيل هاي 
ــتايي، توليد، كشاورزي و زنان ) جلسه هماهنگي اين اداره با حضور  ــتايي شهرستان خرمبيد (روس ــش اداره تعاون روس ــتان در جهت ارتقا تعاوني هاي تحت پوش موجود در شهرس
فرماندار شهرستان، مدير تعاون روستايي استان و روساي ادارات مختلف شهرستان از جمله شهرداري، دادگستري، بانك كشاورزي ،كار و تامين اجتماعي، صندوق مهر امام رضا 

و... در محل فرمانداري شهرستان خرمبيد تشكيل شد. 
 در اين جلسه مهندس شيباني مدير سازمان تعاوني روستايي استان، ضمن بررسي وضعيت موجود، عملكرد و موقعيت  شبكه تعاوني هاي مردم ساالر بخش كشاورزي  به ويژه 

در خصوص ورود تعاوني ها در عرصه هاي مختلف، اشتغال زايي، افزايش درآمد و رفاه، سياست ها و برنامه هاي اين سازمان را تشريح نمود. 

ــتان، مهلت خريد جو  تا تاريخ 30 مهر ماه و  ــبكه تعاون روستايي اس ــوي ش از س
مهلت خريد كلزا تا تاريخ 31 مرداد ماه سال جاري اعالم شد. 

ــتان با بيان اين كه مهلت خريد جو تا تاريخ  ــتايي اس ــازمان تعاون روس  مدير س
ــي و يكم مرداد ماه سال جـاري اعـالم  ــي مهر ماه و مهلت خريد كلزا تا تاريخ س س

ــزا با دو درصد افت  ــت، افزود:« قيمت خريد تضميني هر كيلوگرم دانه كل ــده اس ش
ــزار و 500 ريال و همچنين قيمت  ــش ه ــي و 10 درصد رطوبت به ميزان ش ناخالص
ــه درصد افت مفيد، دو درصد افت غيرمفيد و 12  خريد تضميني هر كيلوگرم جو با س

درصد رطوبت به ميزان دوهزار و 900 ريال تعيين شده است».

تشكيل جلسه ادارات شهرستان خرمبيد با اداره تعاون روستايي شهرستان

خريد تضميني كلزا و جو در قم آغاز شد
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Covering 1.2-million square kilometers of land, South Africa is one-eighth the size of the United States and has seven 
climatic regions, from Mediterranean to subtropical to semi-desert. 

This biodiversity, together with a coastline 3000 kilometers long and served by seven commercial ports, favors the 
cultivation of a highly diverse range of marine and agricultural products, from deciduous, citrus and subtropical fruit 
to grain, wool, cut flowers, livestock and game. 

Agricultural activities range from intensive crop production and mixed farming in winter rainfall and high summer 
rainfall areas to cattle ranching and sheep farming in the arid regions. Maize is most widely grown, followed by 
wheat, oats, sugar cane and sunflowers. 

While 13% of South Africa's land can be used for crop production, only 22% of this is high-potential arable land. 
The most important limiting factor is water availability. Rainfall is distributed unevenly across the country, with 
some areas prone to drought. Almost 50% of South Africa's water is used for agriculture, with about 1.3-million 
hectares under irrigation. 

Today, South Africa is not only self-sufficient in virtually all major agricultural products, but is also a net food 
exporter. Farming remains vitally important to the economy and development of the southern African region. Since 
1994, the government has been working to develop small-scale farming to boost job creation. 

Exports
South Africa is the world's top exporter of avocados, tangerines and ostrich products, the second-biggest exporter 

of grapefruit, third-biggest exporter of plums and pears, and fourth-biggest exporter of table grapes. 
Farming contributes some 8% to the country's total exports. The largest export groups are wine, citrus, sugar, 

grapes, maize, fruit juice, wool, and deciduous fruit such as apples, pears, peaches and apricots. 
Other important export products are avocados, dairy products, flowers, food preparations, hides and skins, meat, 

non-alcoholic beverages, pineapples, preserved fruit and nuts, sugar, and wines. 
A number of high-growth niche markets are emerging, such as herbal beverages and luxury seafood. 

Competitive advantages
Besides the country's biodiversity, marine resources, world-class infrastructure and 

competitive input costs, South Africa's agriculture and agribusiness sector are 
benefiting from increased market access to its key trading partners, the EU and the 
US, through a number of trade agreements: 

African Growth and Opportunity Act - extends to South Africa and 
other sub-Saharan US generalized system of preference (GSP) benefits 
for more than 1 800 items beyond the standard GSP list of 4600 
items. 

EU-SA Free Trade Agreement - commits the EU to the full 
liberalization of 95% of South African imports over a 10-year 
transitional period from 2000. 

South Africa's counter-seasonality to Europe, the country's 
primary export market for horticultural and floricultural 
products, is another major competitive advantage. South 

Africa is the closest major southern hemisphere producer of 
horticultural and floricultural products to Europe, and has 

significantly shorter shipping times than its rivals. 

FINISHED

International Agricultural/ Commercial Affairs

South African agriculture

South Africa «part II»

La Motte wine estate near Franschhoek in 
the Western Cape. South Africa is the 10th 
largest wine producer in the world (Image: 

South African Tourism)
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لل بابابا
انانتنتهاي مخصوص تريلي، كاميون و وانت  ي ي  باباسبااسس باسكول

 به منظور ارايه خدمات ويژه به مخاطبين حقيقي و حقوقي خود، در هر شماره در صفحه اي تحت عنوان "بازارچه تكنولوژي و صنعت"، به 
معرفي خدمات، ماشين آالت، محصوالت و توليدات مخاطبين نشريه مي پردازد. عالقمندان در صورت تمايل جهت حضور در اين صفحه، مي توانند 

با شماره تلفن 22363271-021 تماس حاصل نمايند.
دهايصفحه ي اين شماره به معرفي شركت هاي ارايه كننده باسكول هاي جاده اي ديجيتال مي پردازد.  ج ي ول

بازارچه تكنولوژي و صنعت

شركت مهندسي فراسو توزين 
 نوع باسكول و مدل: انواع باسكول هاي جاده اي

 ظرفيت: 50، 60، 120 تن
 دقت: 5+/- كيلوگرم طبق استاندارد ملي                                                         
 ابعاد:  3×8 متر، 3×16 متر                                                                 
 ميزان تحمل بار:  120 درصد ظرفيت توزين                                                                  

 تعداد لودسل:  8 عدد، 6 عدد               
 جنس باسـكول/ ويژگي هاي ايـن نوع: تمام 

فلز، بتن- فلز     
 قابليت نصب/ همسطح، برجسته، ميزان خاكبرداري، ويژگي  هاي گارد و .../ : پليس راهي- 

داخل گود
 مدت زمان نصب و  پياده سازي: يك هفته

 امكانات و قابليت جابه جايي: -
 ميزان استحكام و مقاومت در برابر شوك هاي مكانيكي و شرايط جوي: -

 ويژگي هـاي منحصر به فـرد/ ويژگي تيرها، شاسـي اصلي، ضخامت صفحـه، امكانات 
افزايش يا كاهش ظرفيت در آينده و .../: تير 60 و 18 و ورق 10 ميليمتر

 مشـخصات و قابليت هاي نمايشـگر( بيالن گيري و ثبت گزارش): 16000 توزين پر و خالي، 
ــتري(قابل تعريف)، 300 عدد وزن خالي  ــد كاال به همراه قيمت (قابل تعريف)، 255 عدد كد مش ــدد ك 255 ع
كاميون هاي ثابت، امكان تعريف فرمت چاپ قبض باسكول، امكان تغيير فونت چاپ، ساعت و تاريخ فارسي، 

قطع نشدني با قطع برق و ...
 گارانتي، وارانتي و ساير خدمات پس از فروش: 1 سال گارانتي و 10 سال خدمات پس از فروش

 نام و شماره تماس مسوول فروش: سعيده هويزي-  27380 (021) (30 خط)

ا ط / ن ل قا

شركت نامي الكترونيك توس
NET  12000B نوع باسكول و مدل:   باسكول 60 تن تمام فلز مدل 

 ظرفيت: 60 تن
 دقت:  -

 ابعاد: 16×3/20
 ميزان تحمل بار: 60 تن

 تعداد لودسل: 6 عدد
 جنس باسكول/ ويژگي هاي اين نوع: تمام فلز- ورق 8 ميليمتري      

 قابليت نصب/ همسـطح، برجسـته، ميزان خاكبرداري، ويژگي  هاي گـارد و .../ : داخل گود و 
روي سطح- ميزان خاكبرداري 30 يا 40 سانتيمتر

 مدت زمان نصب و  پياده سازي: يك هفته
 امكانات و قابليت جابه جايي: قابليت جابه جايي دارد

 ميزان استحكام و مقاومت در برابر شوك هاي مكانيكي و شرايط جوي: -
 ويژگي هاي منحصر به فرد / ويژگي تيرها، شاسي اصلي، ضخامت صفحه، امكانات افزايش 

يا كاهش ظرفيت در آينده و .../: تيرآهن 50 فابريك- شاسي اصلي- ورق 8 ميليمتري
ــگر GAMMA .7 با   مشـخصات و قابليت هاي نمايشـگر( بيالن گيري و ثبت گزارش): نمايش

قابليت اتصال به كامپيوتر و پرينتر
 گارانتي، وارانتي و ساير خدمات پس از فروش: 2 سال گارانتي، 10 سال خدمات پس از فروش

 نام و شماره تماس مسوول فروش:
                مهندس حامد مهديان پور- 8520768 (0511)- 09158219515

شركت باسكول سازي فراسودقت 
 نوع باسكول و مدل:  

الف) 50 تن، تمام فلز، روي زمين، پالتي ب) 60تن، تمام فلز، روي زمين، پالتي ج) 50 تن، بتن- فلز، 
روي زمين، صفحه بتني د) 60 تن، بتن- فلز، روي زمين، صفحه بتني

 ظرفيت: باسكول هاي(كاميون كش) 50 تن، باسكول هاي(تريلي كش) 60 تن
 دقت: 10 كيلوگرم(طبق آيين نامه استاندارد)، قابليت نمايش يك كيلوگرم                                                         
 ابعاد: باسكول هاي(كاميون كش) 50 تن در ابعاد 3×8، باسكول هاي(تريلي كش) 60 تن در ابعاد 3×16

 ميزان تحمل بار: باسكول هاي(كاميون كش) 120 تن و باسكول هاي(تريلي كش) 180تن                                                                   
 تعداد لودسل: باسكول هاي(كاميون كش) 4 لودسل و باسكول هاي(تريلي كش) 4 لودسل                
 جنس باسكول/ ويژگي هاي اين نوع: جنس باسكول با توجه به نياز مشتري تعيين مي گردد 
ــكول هاي صفحه فلز  ــد. از ويژگي هاي آن ها باس ــزي و صفـحه بتني مي باش ــامل صفحـه فـل كه ش
داراي 5 پالت فلزي(براي باسكول هاي كاميون كش) و 11 پالت فلزي (براي باسكول هاي تريلي كش) 
ــد كه با پيچ و مهره به بدنه باسكول نصب و كالف مي گردد و اما در باسكول هاي صفحه بتن،  مي باش

سطح داخل صفحه باسكول به طور كامل و يكسره بتن ريزي مي گردد.      
 قابليت نصب/ همسـطح، برجسـته، ميزان خاكبرداري، ويژگي  هاي گارد و .../ : در 
حال حاضر اكثر شركت ها براي احداث باسكول از نمونه برجسته يا همان روي زمين استفاده مي نمايند 
(به دليل مقرون به صرفه بودن) كه براي اجراي فونداسيون اين نوع سيستم به ارتفاع 50 سانتي متر از 
ــيون و صفحه ستون ها،  ــطح زمين در ابعاد 1/5 در 4/30 گودبرداري مي گردد و بعد از اجراي فونداس س

سازه باسكول بر روي فونداسيون تهيه شده ظرف مدت حداكثر 3 ساعت نصب مي گردد.
ــرارداد و دريافت پيش پرداخت، ظرف مدت   مـدت زمان نصب و  پياده سـازي: پس از عقد ق
كمتر از 10 روز سازه فلزي به محل نصب ارسال مي گردد و همراه با ارسال سازه كارشناسان نصب در 

محل حاضر شده و باسكول فوق را نصب مي نمايند.
 امكانات و قابليت جابه جايي: باسكول هاي فلزي و بتني اين شركت قابليت جابه جايي دارد.

 ميزان استحكام و مقاومت در برابر شوك هاي مكانيكي و شرايط جوي: سازه هاي فلزي 
توليدي شركت در برابر شوك هاي مكانيكي و شرايط جوي متفاوت از استحكام بااليي برخوردار مي باشند.

 ويژگي هاي منحصر به فرد/ ويژگي تيرها، شاسي اصلي، ضخامت صفحه، امكانات 
ــاخت باسكول هاي شركت از  IP500 فابريك  افزايش يا كاهش ظرفيت در آينده و .../: در س
ــتفاده مي گردد. ورق پوشش  اروپـا و بـراي تيـرهـاي عـرضي از IP200 و IP160 ذوبي اصفهان اس

10 ميل ساخت فوالد مباركه مي باشند.
 مشـخصات و قابليت هاي نمايشـگر( بيالن گيري و ثبت گزارش): نشان دهنده توزين 
ديجيتالي شركت مدل ALPHA09 مي باشد و همچنين داراي هولوگرام و تاييديه از اداره استاندارد 
 LCD ــگرهاي آلفا 09؛ صفحه نمايش ــت. از مشخصه هاي مهم نمايش و تحقيقات صنعتي ايران اس
ــيار باال در مدل هاي جديد تا بيش از 1/000/000 ركورد  گرافيكي داراي كيبرد كامپيوتر و حافظه بس
IC ساعت، قابليت اتصال به كيبرد كامپيوتر و فيلترهاي نرم افزاري و سخت افزاري، فرستنده و گيرنده 
ــگرهاي  ــبكه با نمايش ــيم جهت ارتباط با پرينتر و يا DISPLAY LARGE و يا به صورت ش بيس

ديگر مي باشد و قابليت ثبت كد كاال، كد مشتري و كد راننده را دارد.
ـــال و  ــازه هاي فلزي به مدت 5 س  گارانتي، وارانتي و سـاير خدمات پس از فروش: س

سيستم الكترونيك 24 ماه گارانتي دارد.
 نام و شماره تماس مسوول فروش: صادقي-09197934556

 دفتر نمايندگي استان البرز: 3511140(0262) 
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شركت حداد ماهر
 نوع باسكول و مدل:  مكانيكي و متحرك- ديجيتال

 ظرفيت: 100 تا 3000 كيلوگرم
 دقت: از 100 تا 1000 گرم

 ابعاد: از 45 × 45 تا  150 × 150 سانتي متر                                                                
 ميزان تحمل بار: تا 3000 كيلوگرم

 تعداد لودسل: 4 واحد
 جنس باسكول/ ويژگي هاي اين نوع: -

 قابليت نصب/ همسطح، برجسته، ميزان خاكبرداري، ويژگي  هاي گارد و .../ : -
 مدت زمان نصب و  پياده سازي: -

 امكانات و قابليت جابه جايي: -
 ميزان اسـتحكام و مقاومت در برابر شـوك هاي مكانيكي و شـرايط جوي: 

استاندارد
 ويژگي هاي منحصر به فرد/ ويژگي تيرها، شاسـي اصلي، ضخامت صفحه، 

امكانات افزايش يا كاهش ظرفيت در آينده و .../: استاندارد
 مشـخصات و قابليت هـاي نمايشـگر( بيالن گيـري و ثبت گـزارش): بنا به 

درخواست و سفارش
 گارانتي، وارانتي و ساير خدمات پس از فروش: يك سال

 نام و شماره تماس مسوول فروش: 
              حداد ماهر- 66802502

شركت كارا توزين الكتريك 
 نوع باسكول و مدل: جاده اي، بتن- فلز، پيش ساخته

 ظرفيت: 10، 15، 20، 50، 60، 80 و 120 تن
 دقت: 1، 2، 5 و10 كيلوگرم

 ابعاد: 2/5 × 4، 2/5 × 5، 2/5 × 6، 3 × 5،  3 × 8،  3 × 11، 3 × 16 و  3 × 18 متر                                                            
 ميزان تحمل بار: 3 برابر وزن اسمي

 تعداد لودسل: 4، 6 و 8
ــر، كيفيت بهتر،  ــاخته، مقاومت باالت  جنـس باسـكول/ ويژگي هاي اين نوع: بتن- فلز، پيش س
ــب تر نسبت به  ــيدگي و قيمت مناس ــاط در دماهاي مختلف، عدم پوس صلبيت بيش تر، عدم انقباض و انبس

باسكول هاي تمام فلز
 قابليت نصب/ همسـطح، برجسـته، ميزان خاكبرداري، ويژگي  هاي گارد و .../ :  حداقل 

خاكبرداري، قابليت نصب به صورت همسطح و برجسته( پليس راهي)
 مدت زمان نصب و  پياده سازي: حداكثر 3 روز كاري 

ــدون محدوديت در نصب مكرر و جابه جايي به ويژه در مدل هاي   امكانـات و قابليت جابه جايي: ب
بتن- فلز پيش ساخته همراه با فونداسيون پيش ساخته

 ميزان استحكام و مقاومت در برابر شوك هاي مكانيكي و شرايط جوي: به دليل نداشتن 
مشكالت پوسيدگي فلز و همين طور به دليل ضخامت باال و دارا بودن ضربه گير بسيار در مقابل فشارهاي 

مكانيكي مقاوم مي باشد
 ويژگي هاي منحصر به فرد/ ويژگي تيرها، شاسـي اصلـي، ضخامت صفحه، امكانات 
ــكول هاي بتن- فلز  افزايـش يا كاهـش ظرفيت در آينـده و .../: باالترين ضخامت در ميان باس
پيش ساخته ( 60 سانت ضخامت، دارا بودن تعداد بيشتر لودسل نسبت به مدل هاي مشابه، قابليت نصب با 

فونداسيون پيش ساخته و همين طور با اجراي فونداسيون در محل خريدار
 مشـخصات و قابليت هاي نمايشـگر( بيالن گيري و ثبت گـزارش): داراي قابليت كاربري 
ــري كامل- قابليت  ــي- قابليت گزارش گي ــي همراه با LCD گرافيكي فارس ــان- كاركرد كامال فارس آس
ــزا- داراي بدنه فلزي- قابليت  ــدار و نام راننده- داراي كيبرد مج ــام و قيمت كاال، نام خري ــازي ن ذخيره س

تعريف فرمت چاپ به صورت دلخواه
ــال   گارانتي، وارانتي و سـاير خدمات پس از فروش: 30 ماه گارانتي كامل تجهيزات و 10 س

گارانتي قطعات بتني
 نام و شماره تماس مسوول فروش: 

    حسام منفرد- 44003084(021)-09123776134

شركت صدر الكترونيك توس(باسكول آسايش) 
 نوع باسكول و مدل:  

ASA 8960
 ظرفيت: 60 تن

 دقت: 5 تن                                                          
 ابعاد:  16×3                                                                 
 ميزان تحمل بار:  120 تن                                                                  
 تعداد لودسل: 6 عدد 30 تني                 

 جنـس باسـكول/ ويژگي هـاي اين 
نوع: تمام فلز قابل جابه جايي- ماندگاري باال و طول عمر باال    

 قابليت نصب/ همسطح، برجسته، ميزان خاكبرداري، ويژگي  هاي گارد و .../ : -
 مدت زمان نصب و  پياده سازي: 20 روز

 امكانات و قابليت جابه جايي: راحت و آسان
 ميزان اسـتحكام و مقاومت در برابر شـوك هاي مكانيكي و شـرايط جـوي: مقـاوم و 

 IP65 تحت
 ويژگي هـاي منحصر به فرد/ ويژگي تيرها، شاسـي اصلي، ضخامت صفحه، امكانات 
 IP18 و تيرهاي عرضي IP50 ــي افزايش يا كاهش ظرفيت در آينده و .../: تيرهاي اصلي شاس
ــطح و داخل گود  ــر و امكان كاهش و افزايش ظرفيت در هر دو مدل روي س ــت ورق 10 ميليمت و ضخام

وجود دارد
 مشخصات و قابليت هاي نمايشگر( بيالن گيري و ثبت گزارش): -

ــتگاه 24 ماه، وارانتي 2 ماه و   گارانتي، وارانتي و سـاير خدمات پس از فروش: گارانتي دس
خدمات پس از فروش 10 سال

 نام و شماره تماس مسوول فروش:
آقاي حسيني- 09153137790

خانم ناروني-09158537790

ل ط اال گا ان ا ا ل قا فل ا ت ع: ن

شركت فن آوري پند كاسپين
ـــاختـه،   نوع باسـكـول و مـدل:  60 تن، پيـش س

بدون بتن
 ظرفيت: 60 تن

 دقت: 5+/- كيلوگرم
 ابعاد:  16×3

 ميزان تحمل بار: 100 تن
 تعداد لودسل: 8 عدد

 جنس باسكول/ ويژگي هاي اين نوع: فلز، بتن
پرتابل داراي سه ماژول

 قابليــت نصــب/ همسـطـح، بـرجـسـتـه، 
ميزان خاكبرداري، ويژگي  هاي گارد و .../ : دارد
 مدت زمان نصب و  پياده سازي: 30 روز كاري

 امكانات و قابليت جابه جايي: دارد
بـرابـر  در  مقـاومـت  و  ميـزان اسـتحكـام   
ــتن ضخامت باال و ضربه گير در برابر انواع  ــيدگي فلز و داش شـوك هاي مكانيكي و شـرايط جوي: به دليل عدم پوس

فشارها مقاوم است.
 ويژگي هـاي منحصـر به فرد/ ويژگي تيرها، شاسـي اصلـي، ضخامت صفحه، امكانـات افزايش يا 

كاهش ظرفيت در آينده و .../: دارد
 مشخصات و قابليت هاي نمايشگر( بيالن گيري و ثبت گزارش):دارد

 گارانتي، وارانتي و ساير خدمات پس از فروش: 24 ماه 
 نام و شماره تماس مسوول فروش:

      آقاي مكوندي- 83802000 (021)(داخلي 108)
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With the increasing demand for seafood and 
the declining return from wild fisheries, 

aquaculture is seen as the industry that will meet 
this gap in the future.  CONSENSUS – a multi-
stakeholder platform for sustainable aquaculture 
in Europe – is an EU Sixth Framework initiative 
funded under the Key Action of Food Quality and 
Safety. It is driven by major European stakehold-
ers representing consumer interests, aquaculture 
producers, aquatic feed suppliers, environmental, 
animal health and welfare groups as well as vari-
ous levels of legislative bodies in both the EU and 
Member States. The main aim of CONSENSUS is 
to ensure that sustainability becomes normal prac-
tice in this industry in terms of the environment, 
social contribution and economic success into the 
future. This analysis brought together a total of 78 
indicators for sustainable aquaculture in Europe, 
segmented into 8 themes. Indicators affecting the 
whole aquaculture sector were also characterized. 
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INDICATORS IN 
AQUACULTURE

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

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

sumption 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 main-
tenance their growth and production abilities in undesirable 
climatic conditions such as African Sahara and geographi-
cal poles, but their nutritional properties and functional ef-
fects mainly due to expansion 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 di-
etary supplements and are rich source 
of minerals and fibers. Whole cere-
als, addition to a wide variety of 
dietary supplements, contain-
ing nutrients and bioactive 
compounds that have impor-
tant influence on functional 
properties. These compounds 
include lignin, phenol-
ic acids, phytosterol, 
tocopherol, tocotri-
nol and vitamins that 
stored in germ and 
bran of cereals.
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In the land evaluation, soil salinity used to limitation 
factor of the plant growth in the most of suitability 

land systems. In order to preparing map salinity of south 
Qazvin plain was sampling topsoil sample (0-30 cm), 
then electrical conductivity,  clay and PH of soil samples 
was measurement. Finally to provide the salinity map 
of topsoil evaluated the accuracies of the several com-

mon methods of interpolation including: Kriging, Co-
Kriging, Spline, and Inverse Distance Weighted. The re-
sults showed that Co-Kriging method by using auxiliary 
variable like clay had the lowest MAE (0.5) and RMSE 
(108) compared to the other methods.

Key words: Kriging, Salinity, Interpolation, Qazvin 
plain

Preparing of the soil salinity map using geo statistics 
method in the Qazvin plain
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Science Daily (Apr. 6, 2011) — Most people experience X-ray computed tomography (CT) scanners when they are 
evaluated for a suspected tumor or blood clot. But in the lab of Dr. Quin Liu, PhD., in Wuhan China, rice plants were 

the patients in a novel use of CT scanners as part of an agriculture study to increase rice yield.
Into the CT scanner on a conveyor belt went little potted rice plants in an automated facility that could process 4,320 rice 

plants a day. The non-invasive CT energy analyzed tissues and matched their traits against a computer program to aid rice 
breeders in selecting plants with the best rice tillers. Tillers are specialized grain-bearing shoots of the plant that determine 
grain yield -- and therefore are crucial to crop success.

Given that an estimated 3 billion people around the globe depend on one of the many species of rice for survival, demand 
pressure is high on rice breeders to maximize yield. Constructing large-scale, high-throughput automated industrial rice 

growing facilities helps. But one aspect of rice farming -- tillering -- is still done by hand. It is therefore 
vulnerable to human error that can undermine the success of a crop.

"In rice breeding, it is imperative that the traits of the till-
ers that result from hybridization or mutation are moni-
tored and analyzed accurately," Dr. Liu explains. "This is 
true because with modern crop breeding methods using 
genetically modified organisms, it is possible to produce 
hundreds of new varieties daily. We need efficient tech-
niques for screening the best plant material possible. Auto-
mating tillering by CT provided higher throughput, higher 
measurement accuracy and lower cost than other technolo-
gies previously used to measure the tillers on rice plants."

It is widely believed that fluoride is beneficial to 
dental health. Based on this widespread belief, 

adding fluoride to toothpaste, dental gels, municipal 
drinking water, and vitamins as well as giving fluoride 
supplements to children are common practices around 
the world today. However, scientific research done by 
independent researchers shows that this belief is rooted 
in the false scientific data fabricated by the U.S. govern-
ment and the American big business for purely political 
and economic reasons. Documents cited in this report 
indicate that not only fluoride causes dental fluorosis 
and osteoporosis, but it also promotes a number of other 
diseases including cancer. The research fraud regarding 
fluoride is only one example. There are many other ex-
amples of false scientific information insidiously pub-
lished to promote the use of certain industrial products 
around the world. Therefore, countries that have histori-
cally imported science are now required to verify the re-
sult of foreign studies through independent research and 
deep electronic searching before using such studies as 

the basis for their laws, regulations, and standards. This 
report documents how independent scientific research 
in Japan, China, Germany, France, the Netherlands, 
Belgium, Sweden, and Norway have led to better poli-
cymaking regarding fluoride, thereby reducing citizens’ 
daily exposure to this disease-causing industrial waste.

Abstracts of Some Articles

Seeing Rice With X-Rays May Improve Crop Yields

Fluoride Deception
The Dangers of Imported Science: An introduction to the necessity of independent sci-
entific research and deep electronic searching in policymaking in independent nations 
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