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اخبار واحد مرغ مادر و کارخانه جوجه کشی

رابط خبر: طواق ایزدی دوگونچی

حضور نماینده کارخانه جوجه کشــی پیگیر در کارگاه آموزشی   
شرکت مریال فرانسه

شرکـــت مریال فرانســـه جهت 
فنــی  دانــش  ســطح  ارتقــاء 
نگهداری  جهــت  خود  کاربران 
تزریق  دســتگاه های  تعمیــر  و 
و  اسپری  و  واکســن  اتوماتیک 
جدید  محصــوالت  با  آشــنایی 
خــود، یک کارگاه آموزشــی را 
نمود  برگــزار  فرانســه  نانت  در 
محمـــدمهـــــــدی  آقــای  کــه 
نماینــده  بعنــوان  یـــــزدی 
و  جوجه کشــی  کارخانــه 
آمــوزش  مرکــز  دانشــجوی 
در  پیگیــــر  کاربــردی  علمــی 
نمــود. کارگـــــــاه شرکت  این 

بازدید مدیر واحد VTS شرکت مریال فرانسه و کارشناس صنایع   
مرغ مادر ایران از کارخانه جوجه کشی 

آقای لودویک، مدیر واحد VTS شــرکت مریال فرانســه به همراه آقای دکتر 
مشهدی، کارشــناس صنایع مرغ مادر ایران جهت بررســی روند استفاده از 

واکسن های آن شرکت  از کارخانه جوجه کشی پیگیر بازدید نمودند.

اخبار واحد دفتر مرکزی گرگان

رابط خبر: علی اکبر نظیفی

بازدید از نمایشگاه بین المللی دام و طیور و فرآورده های لبنی و   
صنایع وابسته تهران

پانزدهمیــن نمایشــگاه دام و طیــور و فرآورده هــای لبنی و صنایع وابســته 
از تاریــخ 6 الــی 9 آبان 95 در محل نمایشــگاه بین المللی تهــران در 4  گروه 
)خــوراک، داروئی، تجهیــزات و فرآورده هــای لبنی( برگــزار گردید و بدین 
منظور تیمی متشکل از مسئولین، کارشناسان فنی و سرپرستان واحدهای 
مختلف شــرکت ضمن بازدید از نمایشــگاه، جلســاتی را نیز با شــرکت های 

مرتبط جهت دریافت خدمات و ملزومات برگزار کردند.
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دریافت تندیس فعال برتر حوزه دامپزشکی استان گلستان  
در مراســم گرامیداشت روز ملی دامپزشــکی ) 14 مهرماه( که در محل هتل 
آذین گرگان برگزار شــد، زنجیره تولید گوشــت مرغ پیگیر مفتخر  به دریافت 
تندیس فعال برتر حوزه دامپزشــکی از ســوی اداره کل دامپزشــکی استان 

گلستان گردید.

تقدیر از قهرمانان ورزشی و نخبه های علمی  
بــه مناســبت درخشــش و قهرمانــی پرســنل زنجیــره تولید گوشــت مرغ 
پیگیرآقایــان علی شــیردل اشــرفی ، بنیامین احمد نژاد و آرمــان صحنه در 
مســابقات والیبال قهرمانی کارگران کشــور و مسابقات اســتانی دانشگاهای 
اســتان گلســتان و همچنین  درخشش و کســب رتبه برترنوجوان فرهیخته 
آقای شــروین نوروزی طیوال فرزنــد جناب آقای مهندس شــهریار نوروزی 
طیوال در مســابقات جهانی رشــته محاسبات ذهنی) یو ســی مس(  مراسم 
تقدیــر و تشــکر و اهداء جوائز در محل دفتر مرکزی گــرگان ، با حضور آقایان 
مهندس افشــین اردالن مدیر عامل و قائم مقام ایشان آقای مهندس شروین 

اردالن  برگزار گردید . 

اخبار واحد دان سازی

رابط خبر: حجت اله صادقیان

برگزاری دوره آموزشــی بیماری های قابل انتقال بین انســان و   
حیوان در کارخانه دان سازی 

در راســتای طرح ارتقای ســامت کارکنان و برنامه خود مراقبتی ســازمانی 
زنجیــره تولید گوشــت مــرغ پیگیر، یک دوره آموزشــی توســط آقای طاهر 
مهماندوســت ) کارشــناس مبــارزه بــا بیماری هــا( و ســرکار خانم ســاق 
) کارشــناس آموزش بهداشــت آق قا( در مورد بیماری های قابل انتقال بین 

انسان و حیوان برای کارکنان واحد دان سازی برگزار گردید.

اخبار واحد کشتارگاه

رابط خبر: علی رضا کریمی

انجام آزمایشات دوره ای  
مرکز خانه بهداشت کارگری کشتارگاه هر ساله جهت صحت سامتی کارکنان 

این واحد آزمایشات دوره ای برگزار می کند. 

کشت جو در مزارع واحد دان سازی  
در ســال جاری 14 هکتــار از اراضی کشــاورزی کارخانه دان ســازی پس از 

آماده سازی زیر کشت جو قرار گرفتند.
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نشست هم اندیشی معاونان و مدیران کل   
نشســت هم اندیشــی معاونان و مدیران کل محترم وزارت تعــاون کار و رفاه 
اجتماعــی و کلیه مدیران کل ادارات کار اســتان ها با روســای انجمن صنفی 
ایمنی و بهداشــت سراسر کشور در آبان ماه 1395 در جزیره قشم به میزبانی 
کانون سراســری انجمن های صنفی سراسر کشــور و حضور مهندس خاکباز 
کارشناس مســئول HSE  کشــتارگاه پیگیر و نماینده استان گلستان و عضو 

ایمنی و بهداشت کشور برگزار شد.  

انجمن صنفی ایمنی بهداشت   
آقای مهندس خاکباز مســئول واحد HSE  کشتارگاه پیگیر و نماینده استان 
گلســتان و عضو ایمنی و بهداشت کشور به عنوان رئیس هیات مدیره انجمن 

صنفی ایمنی و بهداشت شهرستان کردکوی انتخاب شدند. 

اخبار مرکز آموزش و واحد تحقیق و توسعه 

رابط خبر: مرتضی ایزدی

کسب رتبه دوم در سطح کشور   
به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش علمی کاربردی پیگیر، برابر اعام نتایج 
ارزیابی و رتبه بندی معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه جامع علمی کاربردی 
کل کشــور، مرکز آموزش علمی کاربردی شرکت پیگیر توانست در بین بیش از 
1000 مرکز علمی کاربردی سراســر کشور، به مقام دوم کارآفرینی دست یابد. 
الزم به ذکر است مقام اول را مرکز علمی کاربردی شرکت مینو از زنجان و مقام 
ســوم را مرکز علمی کاربردی شــرکت هپکو از اراک بدست آوردند. شایان ذکر 
است مرکز آموزش علمی کاربردی پیگیر از تمامی اساتید، دانشجویان و همه 
عزیزانی که با نصب بنر شــهری و ارسال پیام، این موفقیت را تبریک گفته اند، 

سپاسگزاری می نماید.

حضور نماینده محترم مجلس شورای اسالمی در مرکز پیگیر  
دکتــر نورمحمد تربتی نژاد نماینده مردم شــریف گــرگان و آق قا در مجلس 
شــورای اسامی در مرکز آموزش علمی کاربردی پیگیر حضور یافت. در این 
دیدار ضمن اطاع از وضعیت آموزشی و پژوهشی مرکز، درخصوص زنجیره 
تولید گوشــت مرغ پیگیــر نیز رایزنی هایی انجام شــد. در این جلســه آقای 
مهندس افشــین اردالن )مدیرعامل زنجیره تولید گوشت مرغ پیگیر(، آقای 
دکتر پیمان قائمی )سرپرســت مرکز آموزش علمــی کاربردی پیگیر( و آقای 

علی اصغر آجودانی )مدیر واحد دان سازی شرکت پیگیر( حضور داشتند.

کسب رتبه سوم در مسابقات کشوری قرآن  
در دوازدهمین جشــنواره قرآن و عترت کشــوری که در شهر قم برگزار شد، 
آقــای حامد روشــنی دانــش آموخته مرکز آمــوزش علمی کاربــردی پیگیر 
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توانســت در گروه حفظ کل قرآن کریم در بخش شــفاهی به مقام سوم کشور 
دست یابد.

کسب مقام داروخانه برتر دامپزشکی استان توسط مدرس مرکز  
در مراســم گرامیداشــت روز ملی دامپزشــکی در گرگان، ســرکار خانم دکتر 
ملیحه شیرآشــیانی، مدرس مرکــز آموزش علمی کاربــردی پیگیر موفق به 
کسب عنوان داروخانه دامپزشکی برتر استان و اخذ لوح تقدیر و تندیس روز 

ملی دامپزشکی در سال 1395 گردید.

بازدید هیات نظارت و ارزیابی آموزش عالی استان گلستان از مرکز   
پیگیر

آقــای دکتــر محبوبی، دبیر هیــات نظــارت و ارزیابی آموزش عالی اســتان 
گلستان و همراهان از مرکز آموزش علمی کاربردی پیگیر بازدید کردند. طی 
این بازدید که در دوره جدید بصورت کاما ســرزده انجام شد، ضمن بررسی 
امکانــات و بخش های مختلف مرکز، هیــات بازدید کننده به بررســی دقیق 

اسناد و پرونده ها پرداختند که تماما مورد تایید آن ها قرار گرفت.

حضور در دسته عزاداری سیدالشهدا   
ریاســت و کارکنــان مرکــز آموزش علمــی کاربــردی پیگیر پایاپــای جامعه 
دانشگاهی استان گلســتان در دسته عزاداری سرور و ساالر شهیدان شرکت 
کردند و به عزاداری پرداختند. مراسم دسته روی جامعه دانشگاهی گلستان 

ظهر روز یکشنبه 18مهرماه در گرگان برگزار گردید.

برگزاری مراسم ســوگواری ماه محرم به مناسبت اربعین در مرکز    
پیگیر

به مناســبت فرارســیدن ماه محرم و ایام عزای سرور و ســاالر شهیدان امام 
حســین )ع( مراسم ســوگواری و ســخنرانی در مرکز آموزش علمی کاربردی 
شــرکت پیگیر برگزار شد. در این مراسم که با اســتقبال خوب دانشجویان، 

مدرســان و کارکنان مرکز همراه بود آقای مجتبی فاطمی درباره دالیل قیام 
امام حسین و حادثه عاشورا سخنرانی کرد. در بخش بعدی مراسم نیز آقای 
علی اکبر نظیفی در رثای مظلومیت امام حسین )ع( به مداحی و نوحه سرایی 
پرداخت. گفتنی است در حاشیه این سوگواری، مراسم طبخ شله زرد نذری 

نیز توســط مرکز با همکاری دانشجویان و مدرسان برگزار گردید که در پایان 
مراسم، از کلیه میهمانان با شله زرد پذیرایی به عمل آمد.
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بررسی اثر عصاره پونه بر فراسنجه های خونی و عملکرد 
جوجه های گوشتی

سید مرتضی زارعی ـ  دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیولوژی علوم دامی دانشگاه آزاد اسالمی واحد ساوه  نویسنده: 
دکترنیما ایال ـ دکتری تغذیه طیور وعضو هیئت علمی دانشگاه آزاداسالمی واحد کرج                  

دکترامیر علی صولتی ـ دکتری دامپزشکی وعضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد ساوه  

طیور به علت چربی کمتر و پروتئین بیشتر و دوره کوتاه پرورش مورد توجه 
بیشتر قرار گرفته است. در همین راستا، تاش های مداومی جهت افزایش 
متخصصین  مثال،  برای  می گیرد.  انجام  تولید  هزینه های  کاهش  و  تولید 
که  می دهند  ارائه  پروتئین  بیشتر  تولید  جهت  در  را  مختلفی  روش های 
ترکیبات  ترجیحا  رشد،  محرک  ترکیبات  از  استفاده  روش ها  این  جمله  از 
جامعه  سامت  به  طیور  صنعت  توجه  بیشتر  امروزه  است.  آنتی بیوتیکی 
دست یابی  منظور  به  دلیل  همین  به  و  است  شده  معطوف  زیست  محیط  و 
در  افزودنی هایی  از  است  بهتر  طیور  سامت  تأمین  نیز  و  باال  عملکرد  به 
اثرات  تغذیه طیور استفاده کنیم که ضمن حفظ ویژگی های مطلوب، فاقد 
دارای  که  افزودنی  مواد  جمله  از  باشند،  محیطی  زیست  و  بهداشتی  مضر 
این خصوصیات می باشند می توان پری بیوتیک ها، پروبیوتیک ها، گیاهان 

دارویی و اسیدهای آلی را نام برد)وارستگانی، 1388(.
بعد از استفاده از آنتی بیوتیک ها به عنوان محرک های رشد اتحادیه کشورهای 
از  استفاده  آنتی بیوتیک  به  بافت  در  پاتوژن ها  مقاومت  علت  به  اروپایی 

چکیده
از   )Mentha pulegium( پونه  عصاره  مختلف  سطوح  اثر  تحقیق  این  در 
خانواده Lamiaceae Labiatae بر روی عملکرد جوجه های گوشتی مورد 
به  پونه شامل 0/2 ، 0/3 ، 0/4 درصد  گرفت. سه سطح عصاره  قرار  بررسی 
جیره اضافه شد و یک گروه به عنوان گروه شاهد فاقد عصاره در نظر گرفته 
شد. نتایج بدست آمده نشان داد که در دوره میانی تیمار حاوی 0/3 درصد 
عصاره پونه دارای تفاوت معنی دار با تیمار شاهد و تیمار 0/4 درصد عصاره 
پونه می باشد )P >0/05(. در دوره پایانی و کل دوره پرورش اثر تیمارهای 
آزمایشی بر افزایش وزن معنی دار نبود )P <0/05(. تیمارهای عصاره پونه بر 
سرانه خوراک مصرفی ، فاکتورهای خونی مورد بررسی و سیستم ایمنی تأثیر 
 0/2 تیمارحاوی  میانی  و  آغازین  دوره  در   .)P نداشت)0/05>  معنی داری 

.)P>0/05( درصد عصاره پونه با سایرتیمارها دارای تفاوت معنی داری بود

مقدمه
کرده اند.  پیدا  ویژه ای  جایگاه  علمی  نوآوری های  عنوان  به  دارویی  گیاهان 
به  شدیدی  وابستگی  نوین  درمان  و  داروسازی  و  پزشکی  حاضر  حال  در 
یکدیگر پیدا کرده است. اگر چه ارزش دارویی دنیای متنوع گیاهی ، آنگونه 
که شایسته است شناخته شده نیست ولی همین مقدار اندک مطالعاتی که 
صورت گرفته ارزش حیاتی گیاهان را به عنوان پایه ای برای دانش داروسازی 
و  زیان بخش  اثرات  واسطه  به  شیمیایی  داروهای  امروزه  می  دهد.  نشان 
را  خود  جای  کم کم  می گذارند،  جای  بر  آدمی  پیکره  بر  که  جبران ناپذیری 
به داروهای گیاهی می سپارند. اگر چه نسبت داروهای گیاهی به داروهای 
شیمیایی ناچیز است ولی امروزه روند جایگزینی، در دنیا با سرعت بیشتری 
دنبال می شود. با رشد روز افزون جمعیت، هر روز نیاز به مواد غذایی بیشتر 
می شود و از مهمترین منابع غذایی انسان گوشت است که از آن میان گوشت 
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آنتی بیوتیک ها  از  متناوب  استفاده  جهت  دانشمندان  کرد.  ممنوع  را  آن 
اسانس های  عصاره  و  آروماتیک  گیاهان  پرداختند.  جستجو  و  تحقیق  به 
ضروری استخراج شده از این گیاهان به علت دارا بودن اثرات ضد میکروبی 
و اثرات محرک در سیستم گوارشی حائز اهمیت هستند، گیاهان آروماتیک 
می شوند.  استفاده  بیماری ها  درمان  برای  قدیم  زمان های  از  جهان  در 
اسانس های گیاهان آروماتیک در صنعت دارویی، در ساخت لوازم آرایشی 
استفاده می شوند. گیاهان آروماتیک فعالیت ضد میکروبی، ضد اکسیدانی و 
فعالیت زیستی دارند و هم چنین اثرات محرک سیستم هضمی حیوانات را 
دارا می باشد. تولید آنزیم های هضمی و استفاده از تولیدات هضمی را بهبود 

می دهند )وارستگانی، 1388(.

تخم مرغ،  پوست  تخم مرغ،  وزن  روی  بر  اسانس ها  مورد  در  مطالعاتی 
انجام  صفات  سایر  و  مصرفی  خوراک  غذایی،  تبدیل  ضریب  عملکرد رشد، 
آندورژنوس  آنزیم های  تولید  روی  بر  اسانس ها  همکوشی  اثرات  و  گرفت 
شد.  بررسی  نیز  حیوان  عملکرد  افزایش  در  استفاده  مورد  میکروفلورای  و 
در  دارویی  مانده  باقی  وجود  عدم  مناسب،  )Tucker،   2002(. عملکرد 
محصوالت دامی، حفظ محیط زیست و به دنبال آن منع مصرف اغلب آنتی 
بیوتیک های محرک رشد در اتحادیه اروپایی، باعث گردیده است که گیاهان 
دارویی جایگزین بسیاری از فرآورده های سنتزی معمول گردند )علیزاده و 

دانش پور، 1386(.
همکارانش  و   Lee توسط   2003 سال  در  شده  انجام  مطالعات  اساس  بر 
از گیاهان دارای، فعالیت ضد میکروبی، اثرات  اسانس های استخراج شده 
آنتی اکسیدانی، محرک رشد،  اثرات  باشد(،  باال  سم زدایی )وقتی دز بسیار 
بهبود طعم و تحریک پروسه هضم می باشند. با توجه به موارد ذکر شده بر 
آن شدیم تا اثر عصاره پونه را در فراسنجه های خونی و عملکرد جوجه های 

گوشتی بررسی کنیم.

موادوروشها
جهت انجام این آزمایش از تعداد 144 قطعه جوجه گوشتی نر یک روزه سویه 
تجاری راس 308 با متوسط وزن 1±40 گرم که به طور تصادفی در 12 عدد 
قفس زمینی به ابعاد 1/3× 1/5 × 1/7 متر استفاده شد. سالن پرورش دارای 
قسمت  در  پنجره  عدد   3 طریق  از  سالن  ورودی  هوای  بود.  عرضی  تهویه 
دیوار  در  که  هواکش  عدد   4 توسط  نیز  سالن  تهویه  و  می شد  تأمین  شرقی 
غربی نزدیک به سقف با فاصله مساوی از یکدیگر قرار داشتند، انجام گرفت. 
از  با استفاده از المپ 100 واتی در سه ردیف به فواصل 3 متری  روشنایی 
همدیگر تأمین گردید و ارتفاع المپ ها از کف سالن 2 متر بود. در 24 ساعت 
 23 شبانه روز،  طول  در  بعد  به  دوم  روز  از  و  دائم  نور  جوجه ها،  ورود  اول 
ساعت روشنایی و 1 ساعت تاریکی در شب اعمال گردید. در ضمن برنامه 
و  چشمی  قطره  صورت  به  و  استان  دامپزشکی  توصیه  طبق  واکسیناسیون 

آشامیدنی انجام شد. 
احتیاجات  شد.  استفاده  غذایی  جیره  نوع   3 از  پرورش  مدت  طول  در 
پرورش:آغازین  مختلف  دوره های  در  گوشتی  جوجه های  نیاز  مورد  غذایی 
)14-0 روزگی( ، میانی ) 28-15( و پایانی )42-29 روزگی( بر اساس راهنمای 
با استفاده  و  پایه ی ذرت وسویا تنظیم شد  بر  پرورش راس 308 ) 2007( 
جیره نویسی  کامپیوتری  نرم افزار  از  استفاده  با  موجود  خوراکی  مواد  از 
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UFFDA ، جیره های آزمایشی تنظیم گردیدند. تغذیه جوجه ها در کل دوره 

به صورت آزاد و آردی شکل بود. ابتدا عصاره پونه با مقدار کمتری خوراک 
در  جیره ها  سپس  گردید.  مخلوط  هفتگی  خوراک  کل  با  سپس  و  مخلوط 
هرکدام  مشخصات  و  وشماره  شده  ریخته  جداگانه  پاستیکی  کیسه های 
بر روی آن ثبت گردید و سر کیسه ها  به دقت بسته شده و هر بار به اندازه 
کافی خوراک خارج ومورد استفاده قرار می گرفت. درروز پنج شنبه هر هفته 
پس از جمع آوری دانخوری ها و وزن کردن آن و همچنین با وزن کردن دان 
باقی مانده در کیسه های مخصوص هر قفس، مقدار خوراک هفتگی هر قفس 
به  بدست می آمد . سپس در ساعت معینی وزن کشی جوجه های هر قفس 
صورت هفتگی انجام می شد  . همچنین تلفات هر قفس درصورت وجود جدا 

و ثبت می گردید .
این آزمایش درقالب طرح کاما تصادفی شامل 4 تیمار با 3 تکرار، هر تکرار 
مشتمل بر 12 قطعه جوجه انجام گردید. تیمارها عبارت بودند از: جیره پایه 
شامل ذرت و سویا به عنوان تیمار شاهد، جیره پایه حاوی 0/2 درصد عصاره 
پونه، جیره پایه حاوی 0/3 درصد عصاره پونه و جیره پایه حاوی 0/4 درصد 

عصاره پونه.

نسبت تعداد هتروفیللنفوسیتهتروفیلتیمار
به لنفوسیت

0/06± 20/5 ± 3/0565 ± 32شاهد

0/07 ± 2/60/44 ± 3/567 ± 29/7پونه  0/2 درصد

0/01 ± 1/10/41 ± 0/669 ± 28/3پونه  0/3 درصد

0/08 ± 4/50/43 ± 3/668 ± 29پونه  0/4 درصد

جدول 2. مقایسه میانگین )± اشتباه استاندارد( اثر عصاره پونه بر 
سلول های ایمنی خون )درصد(

تری گلیسرید تیمار
)mg/dl(

کلسترول
)mg/dl(

HDL
)mg/dl(

4  ± 2367  ± 22116 ± 141شاهد

5/3  ± 15/576  ± 34117 ± 116پونه  0/2 درصد

6  ± 12/578/7  ± 25125 ± 107پونه  0/3 درصد

11/8  ± 27/777  ± 33131 ± 154پونه  0/4 درصد

جدول 1. مقایسه میانگین )± اشتباه استاندارد( اثر عصاره پونه بر 
)HDL ،فراسنجه های خونی )تری گلیسیرید، کلسترول

 نتایجوبحث

نتایج بدست آمده از این آزمایش نشان می دهد که هیچ یک از سطوح عصاره 
پونه بکار رفته در آزمایش تأثیری بر روی فاکتورهای خونی مورد آزمایش 

شامل تری گلیسیرید، کلسترول و HDL ندارد )P <0/05( )جدول 1(. 

نتایج این تحقیق با نتایج Case و همکاران ) 1995 ( که گزارش کردند مهار 
5 درصدی هموگلوتاریل کوآردوکتاز موجب کاهش کلسترول سرم در طیور 
تغذیه شده با عصاره گیاهان می شود مغایرت دارد، رابطه ای میان فعالیت 
هموگلوتاریل کوآردوکتاز با LDL در جوجه وجود دارد اما در مورد HDL این 
جوجه ها  که  هنگامی  که  نمودند  گزارش  محققان  این  ندارد.  وجود  رابطه 
به مدت 26 روز تغذیه  با عصاره لیمو در سطح 25 قسمت در 100 میلیون 
نشان  را  دز  به  وابسته  کاهش  یک  ردوکتاز  کوآ  هموگلوتاریل  فعالیت  شدند 
داده  نشان  گذارد.  نمی  تأثیر  کبدی  اسید  فعالیت  بر  که  حالی  در  می دهد 
شده که انواع ترکیبات اسانس های گیاهی فعالیت هموگلوتاریل کوآ ردوکتاز 
کبدی را کاهش می دهد که پیش ساز ویتامین A می باشد ولی رابطه آن با اثر 

کاهندگی کلسترول روشن نیست.

ایمنی  سیستم  بر  پونه  عصاره  تأثیر  برای  میانگین ها  مقایسه  بررسی  در 
باالترین  شاهد،  تیمار  در  هتروفیل  درصد  باالترین  گوشتی،  جوجه های 
درصد لنفوسیت در تیمار 0/3 درصد عصاره پونه، و باالترین نسبت تعداد 
بین  وجود  این  با  گردید.  مشاهده  شاهد  تیمار  در  لنفوسیت  به  هتروفیل 
تیمارهای آزمایشی عصاره پونه از نظر تأثیر بر روی سلولهای ایمنی خون 
جوجه های گوشتی تفاوت معنی داری مشاهده نشد)P <0/05( )جدول 2(. 

گوشتی  ایمنی جوجه های  بر سیستم  پونه  آزمایش عصاره  این  نتایج  طبق 
همکارانش  و   Jazani آزمایشات  نتایج  با  که  نداشت  معنی داری  تأثیر 
ایزوله  اثر آنتی باکتریالی بر روی یک  )2009( که گزارش کردند عصاره پونه 
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جدا شده از چند انسان بیمار داشته و احتماال می تواند به جای چند داروی 
آنتی بیوتیکی بکار رود، مغایرت دارد.

همچنین با نتایج آزمایش Ankari و همکاران )2004( که نشان دادند که پونه 
اثر مثبتی علیه میکروارگانیسم ها در جوجه گوشتی دارد و آزمایش دخیلی و 
همکاران در سال 1378 که به بررسی اثر 4  گیاه دارویی مرزنجوش، آویشن 
شیرازی، رازیانه و پونه معطر علیه یک گونه باکتریایی بیماری در دام و طیور 
پرداختند و نشان دادند که اسانس گیاه پونه معطر در غلظت 0/5 درصد از 

رشد این گونه باکتریایی ممانعت می کند  مطابقت ندارد.

و  تیمار شاهد  بین  بازده و خصوصیات الشه ،  بر  پونه  اثر عصاره  بررسی  در 
تیمار حاوی 0/4 درصد عصاره پونه از نظر بازده الشه تفاوت معنی دار نبود 
P(. بازده الشه بین دو تیمار 0/2 و 0/3 درصد عصاره پونه تفاوت   <0/05(
معنی داری را نشان داد)P >0/05( به طوری که باالترین مقدار بازده الشه در 
تیمار حاوی 0/3 درصد عصاره پونه مشاهده گردید. در این آزمایش سطوح 
از جمله  اجزای الشه  بر روی  سایر  تأثیرمعنی داری  پونه  رفته عصاره  بکار 
نداشت  لوزالمعده  و  کبد  سنگدان،  بطنی،  محوطه  چربی  طحال،  درصد 

)P <0/05( )جدول3(. 

نتایج حاصل از این آزمایش بانتایج Sultan و همکاران) 2007(  که گزارش 
کردند میانگین درصد کبد، سنگدان و چربی بطنی تحت تأثیر عصاره پونه 
(گزارش   2004  ( همکاران  و   Hernandez همچنین  و  است   نگرفته  قرار 
کردند که درصد روده، کبد و پانکراس در جوجه های گوشتی تغذیه شده با 

عصاره های گیاهی تغییر نکرده است مطابقت دارد.

نتیجهگیریکلیوپیشنهادات
با توجه به اینکه عصاره پونه تأثیر مثبتی بر روی صفات مورد بررسی نداشته 
است و حتی در مواردی مثل افزایش وزن و سرانه خوراک مصرفی کاهش 
نشان داده است که می تواند به دلیل بوی شدید عصاره باشد البته در مقایسه 
با سایر حیوانات، مرغ حس چشایی و بویائی چندان قوی ندارد. به هر حال 
مرغ  برای  خوراکی  خوش  عدم  دلیل  به  خوراکی  مواد  برخی  است  ممکن 
نسبتا نامناسب باشد ) لسون و سامرز، 1387(. با توجه به نتایج مشابه سایر 
عصاره  بررسی  به  می توان  زا  بیماری  باکتری های  علیه  گیاهی  عصاره های 
پونه در سطح آزمایشگاهی علیه باکتری های بیماری زا پرداخت. می توان از 
مخلوط چند عصاره گیاهی همراه با عصاره پونه استفاده کرد که بوی شدید 
عصاره پونه را خنثی کند. می توان به بررسی اثرات عصاره پونه بر نژاد های 
دیگرمرغ گوشتی و بر مرغان تخم گذار و خصوصیات کیفی و کمی تخم مرغ 

پرداخت.

چربی محوطه بطنیطحاللوزالمعدهسنگدانکبدبازده الشهتیمار

1/3ab1/99 ± 0/261/47 ± 0/130/211 ± 0/0250/11 ± 0/0072/08 ± 0/7 ± 74/2شاهد

0/65b1/99 ± 0/081/4 ± 0/080/219 ± 0/0230/1 ± 0/011/96 ± 25 ±72/8پونه  0/2 درصد

0/65a1/88 ± 0/011/5 ± 0/170/211 ± 0/0150/096 ± 0/011/5 ± 0/32 ± 74/8پونه  0/3 درصد

0/91ab1/98 ± 0/311/39 ± 0/160/22 ± 0/010/096 ± 0/0151/9 ± 0/52 ± 73/5پونه  0/4 درصد

جدول3. مقایسه میانگین )± اشتباه استاندارد( اثر عصاره پونه بر بازده و اجزای الشه جوجه های گوشتی )درصد(
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سیستم گرمایش از کف در صنعت مرغداری توسط آبگرمکن 
خورشیدی

نشریه علمی - صنفی دامپزشک - سال بیستم - شماره 79
نویسنده: مهدی آسیابان )مدیر عامل شرکت نگین اندیشمندان شرق - کارشناسی فیزیک جامدات(

علی قانعی )ناظر پایه یک تاسیسات سازمان نظام مهندسی خراسان رضوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک از دانشگاه   
فردوسی مشهد(  

به   )B.T.U( انگلیسی  اندازه گیری  دستگاه  در  حرارت  واحد  یک  دریافت  با 
اندازه تقریبی یک درجه فارنهایت افزایش می یابد. این موضوع را می توان 

در معادله زیر خاصه نمود. 

Cp = 4184 )آب(
....................................................................................................

یک کالری  = 4/184   ژول

و

یک بی.تی.یو   =  1055   ژول

در نتیجه

یک  بی.تی.یو   =  252   کالری

....................................................................................................

مقدمه
امروزه مرغداران و صاحبان صنعت مرغداری به فکر این هستند که قیمت 
تمام شده محصول نهایی )که تولید جوجه یکروزه در مرغداری مرغ مادر و 
یا تولید گوشت مرغ در مرغداری مرغ گوشتی و یا تخم مرغ در مرغداری مرغ 
تخمگذار است( را با کاهش هزینه هایی از قبیل بهای انرژی برق مصرفی و 
انواع سوخت به حداقل رسانده و از این طریق به انتفاع مالی مطلوب برسند؛ 
بنابراین بیشتر به دنبال روش های نوین و امکانات فزون تر و کارامد هستند.

با توجه به نیاز سالن های مرغداری برای تامین گرمای مطلوب پرنده موجود 
در سالن در مواقع مختلف سال توسط سوخت فسیلی )گاز و یا گازوئیل( و 
تحمیل هزینه های باالی سوخت و تعمیر و نگهداری دستگاه ها و مشعل های 
گاز و هزینه های رعایت اصول ایمنی و بهداشتی استفاده از سیستم گرمایش 
از  جدیدی  نسل  سیستم  این  می گردد.  پیشنهاد  فوق  منظور  برای  کف  از 
انواع  از  اکنون  و  نفتی  بخاری های  از  )قبا  گرمازا محسوب می شود  وسایل 

هیتر استفاده می شود(.

تاثیرحرارتبررویآب
اینکه  شرط  به  گردد  منتقل  )سیال(  مایع  یک  به  حرارتی  انرژی  که  زمانی 
سیال تغییر حالت ندهد )مثا تغییر از حالت مایع به گاز یا بخار( دمای آن 
افزایش خواهد یافت. این واقعیت ساده با تجربیات روزانه هر کس تطبیق 
می نمایند )در خال فرآیند تغییر حالت سیال به گاز یا بخار، دمای سیال 
با انتقال حرارت ازدیاد نمی یابد، بلکه میزان سرعت انتقال حرارت به مایع، 
از  یا بخار خواهد شد.( برخی  گاز  به  از سیال  به سرعت تغییر حالت  منجر 
که  مخصوص  حرارت  دارند.  نیاز  شدن  گرم  برای  کمتری  حرارت  مایعات 
جواب  چگونگی  از  است  عبارت  می شود  داده  نشان   Cp عامت  با  معموال 
یا  و  حرارت  جذب  فرآیند  به  معین  جسم  یک  دهنده  تشکیل  ماده  دادن 
 60 دمای  در  و  )اتمسفر(  زمین  جو  فشار  در  جسم.  آن  از  حرارت  دریافت 
آب  گرم(   454( پوند  یک  دمای  سانتیگراد(  درجه   15/5( فارنهایت  درجه 
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تغییر  آن  دمای  با  اندکی  مقدار  به  آب،  مخصوص  حرارت  واقعی  مقدار 
حرارت  سانتیگراد،  درجه   100 تا  صفر  دمای  محدوده  در  ولی  می نماید. 
بنابراین برای اغلب  مخصوص آب در فشار یک اتمسفر تقریبا ثابت است. 
می باشد،  ثابت  آب  مخصوص  حرارت  که  فرض  این  کاربردی  برنامه های 

مشکل زا نخواهد بود.

بنابراین با مقایسه با سایر مایعات، سیال آب دارای حرارت مخصوص بسیار 
نموده  را جذب  انرژی حرارتی  زیادی  مقدار  می تواند  می باشد. آب  زیادی 
جذب  با  آب  شود.  زیادی  دمای  تغییر  دچار  آنکه  بدون  بدهد،  دست  از  یا 
هنگام  در  حرارت  نمودن  منتشر  و  دما  افزایش  هنگام  در  حرارت،  نمودن 
حالی  در  این  و  می گردد  آن  مجاور  هوای  دمای  تعدیل  باعث  دما،  کاهش 
است که دمای خود آب در طول روز به مقدار اندکی تغییر می یابد. گرمای 
ویژه )حرارت مخصوص( یک نمونه از مایع، وابسته به تغییر دمای آن مایع 

بوده و با فرمول زیر نشان داده می شود:

.....................  Q = m c ) t 2 - t 1 ( .....................

به عنوان مثال گرم کردن یک گالن )3/785 لیتر( آب، و رساندن آن از دمای 
به  نیاز  نقطه جوش،  به  )15/5 درجه سانتیگراد(  فارنهایت  اولیه 60 درجه 

1300 بی.تی.یو )1/37 میلیون ژول( انرژی دارد.

سایر  جای  به  آب  کردن  گرم  برای  خورشیدی  انرژی  از  مستقیم  استفاده 
حامل های انرژی نظیر الکتریسیته یا نفت و فرآورده های نفتی مانند گاز و 

گازوئیل می تواند تغییر عمده ای در الگو های مصرف انرژی بوجود آورد. 
اثر  بنابراین  نمی کنند.  ایجاد  آلودگی  خورشیدی  آبگرمکن های  که  آنجا  از 
نامطلوب زیست محیطی یکی از گسترده ترین و پرمصرف ترین فعالیت های 
شدت  به  اماکن  گرمایش  و  مصرفی  آبگرم  تهیه  یعنی  انسان ها،  روزه  همه 
کاهش می یابد.همان طور که در مقاالت قبلی گفته ایم تولید آبگرم مصرفی 

از اقتصادی ترین روش های استفاده از انرژی خورشید است.

نیروگاهی غیر نقش عمدهترین آبگرمکنها
سیستمهایگرماییخورشیدیمیباشد

تهیه  جهت  خورشیدی  حمام های  در  خورشید  حرارتی  انرژی  از  می توان 
آبگرم بهداشتی در مکان هایی که مشکل سوخت رسانی وجود دارد استفاده 
جذب  طریق  از  پیداست،  خورشیدی  آبگرم کن  نام  از  که  طوری  به  کرد. 
)کلکتور(  جاذب  صفحات  یا  و  خاء  لوله های  توسط  خورشید  تابش  انرژی 
عمل می نمایند و راندمان گرمایش آن ها در فصول مختلف سال و بر حسب 
موقعیت های جغرافیایی متفاوت می باشد. مخزن آبگرم به گونه ای طراحی 
شده که آبگرم را به طور ذخیره در شبانه روز مهیا نماید و تلفات حرارتی آن 

تا صبح روز بعد و طلوع مجدد بسیار ناچیز باشد. 
برق  و  گازوئیل  گاز،  مصرف  هزینه های  می توان  سیستم  این  از  استفاده  با 
ملموس تر  بزرگ  پروژه های  در  امر  این  که  داد  کاهش  چشمگیری  بطور  را 

پایین  بسیار  سیستم ها  این  تعمیرات  و  نگهداری  هزینه های  بود،  خواهد 
است. طول عمر کارکرد سیستم های استاندارد و با کیفیت فنی باال حداقل 

به 15 سال می رسد.

آبگرمکن  زیادی  تعداد  ایران  جغرافیایی  موقعیت  به  توجه  با  تاکنون 
کشور  مختلف  نقاط  در  خورشیدی  حمام  دستگاه  چندین  و  خورشیدی 
نصب و راه اندازی شده است. برای مثال آبی که توسط آبگرمکن خورشیدی 
حاصل می شود می تواند در تهیه آبگرم بهداشتی و گرم کردن فضای سالن ها 
از طریق گرم کردن آب برای سیستم های گرمایشی مورد استفاده قرار گیرد و 
نیز جهت تامین گرمای الزم برای راه اندازی سیستم های جذبی جهت تهویه 

مطبوع و سیستم های سرمایش از همین روش بهره گرفت.
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توضیحیدرموردسیستمگرمایشازکف
مکان  کف  سرتاسر  که  است  لوله هایی  از  متشکل  کف  از  گرمایش  سیستم 
مورد نظر را پوشش می دهد و به وسیله گردش آبگرم درون این شبکه لوله ها 

حرارت را به طور یکنواخت توزیع می کند.
این لوله ها تلفیقی از فلز و پلیمر هستند و برای پر کردن فضای بین آن ها هم 

از یک نوع چسب مخصوص استفاده می شود.
جدیدی  تکنولوژی  تابشی(  گرمایشی  )سیستم  کف  از  گرمایش  سیستم 
است.  داشته  چشمگیری  بسیار  رشد  اخیر  دهه  چند  در  که  می باشد 
سیستم های  سایر  به  جهان  تمام  در  امروزه  کف  از  گرمایش  سیستم های 
صنعتی  سوله های  و  کارخانه ها  در  فن کوئل  یا  و  رادیاتور  مانند  گرمایشی 
ترجیح داده می شوند. در بحث هزینه و اجرا، سیستم گرمایش از  کف بسیار 
اقتصادی تر از سایر سیستم های گرمایشی موجود است و دالیل بسیار زیاد 

دیگری نیز وجود دارند تا از این روش گرمایی استفاده کنیم که عبارتند از:
توزیع یکنواخت گرما  

عملکــرد در دمــای پاییــن موتور خانــه ای ) در حــدود 35 تــا 50 درجه   
سانتیگراد( 

عدم احساس حرکت جریان هوای گرم  
عدم حرکت و جابه جایی گرد و غبار  

دمای ثابت تا ارتفاع 2 متر از طرح زمین  
65 درصد صرفه جویی در هزینه  مصرف انرژی   

و در نهایت امروزه سیســتم گرمایش از کف، بهترین و کامل ترین سیستم   
گرمایشی جهان می باشد.

نمونه منحنی دما با ارتفاع ایده آل، وضعیتی اســت که در آن گرم ترین نقطه 
کف زمین باشــد و دمای ایده آل در وسط و دمای کم و هوای خنک در ارتفاع 

یک متری از کف زمین باشد.
الزم بــه ذکر اســت که هزینه کلی اجــرای گرمایش از کف با اجــرای رادیاتور 

برابــری می کنــد. آبگرم ورودی بــه این لوله هــا در دمای حــدود 50 درجه 
سانتیگراد از طریق موتورخانه، پکیج یا پنل های خورشیدی تامین می شود 
و دمای مطلوب را در کف ایجاد می کنند. در روش های گرمایشی دیگر تا 70 
درصد گرما نزدیک سقف جمع می شود و نزدیک کف، دما پایین تر است، اما 
فایده این سیســتم در این است که گرمای مطلوب در سطح کار مرغداری که 

نهایتا تا ارتفاع یک متر از کف سالن می باشد جریان داشته باشد.
آرایش لوله ها، فاصله آن ها از هم و همچنین دمای آب ورودی از پارامترهای 
مهم و تاثیرگذار  در اثربخشــی این سیستم هستند. این لوله ها از قطر 16 تا 
32 میلیمتر وجود دارد و نسبت به گرمای مورد نیاز در هر مکان و با توجه به 

مساحت آن مکان از لوله هایی با قطر مورد نظر استفاده می شود. 
بطور کلی مزایای سیســتم گرمایش از کف بسیار زیاد است، از اولین مزایای 
این سیســتم گرمایشی این است که بین چهار عامل صرفه جویی در مصرف، 
عــدم تولید آلودگی، گرمــای یکنواخت حاصل از گرمایش تابشــی و رطوبت 

نسبی حاصل از جریان هوا رابطه مستقیم ایجاد می کند.
مزیت مهم دیگر این اســت که کف گرم و خشــک مانع رشــد و تکثیر قارچ ها 
و موجودات ریز میکروســکوپی کــه باعث بروز انواع بیماری های پوســتی و 

تنفسی هستند را به حداقل می رساند.

از استفاده با کف از گرمایش اجرای مزایای
نقشهطراحی

بررسی دقیق سیستم از لحاظ فنی از روی نقشه طراحی  
امکان یکسان ســازی افت فشارها در لوپ های مختلف به روش مکانیکی   
و عــدم نیاز به شــیر برقی جهت یکسان ســازی افت فشــار )پایین آمدن 

هزینه ها(
یادآوری: اگر بــه هر دلیلی افــت فشــار در لوپ های مختلف سیســتم   
گرمایــش از کــف با یکدیگــر متفاوت باشــد پدیده اتصال کوتــاه رخداده 
و امــکان ایجــاد مناطقی با درجه حرارت بســیار بــاال و مناطقی با درجه 

حرارت بسیار پایین وجود دارد. )عدم گرمایش یکنواخت(
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از مدار خارج نمودن لوپ های فضاهای بااستفاده از روی نقشه طراحی  
رفــع عیب و تعمیرات با کمترین هزینه با توجه به مشــخص بودن مســیر   
لوپ آســیب دیده از روی نقشه طراحی )در صورت آسیب دیدن احتمالی 

لوله در یک لوپ خاص(
یــادآوری: در صورتی که سیســتم گرمایــش از کف بدون وجود نقشــه   
طراحی اجرا شود، در صورت آسیب دیدن یکی از لوپ ها امکان تشخیص 
مســیر لوپ نبوده و کارفرما مجبور است تمامی کف سالن را برای تعویض 
لوپ مــورد نظر تخریب نماید و دوباره تمامی سیســتم گرمایش از کف را 
اجــرا نماید که این خود هزینه های باالیی را بر کارفرما تحمیل می کند در 
صورتی که اگر نقشــه طراحی وجود داشته باشــد با مشخص شدن مسیر 

لوپ آسیب دیده هزینه تعمیرات به شدت کاهش می یابد.
امکان در مــدار قرار دادن و یا از مدار خارج کــردن لوپ های مورد نظر با   

توجه به نقشه فضاها و نقشه طراحی گرمایش از کف
محاســبه ظرفیت پکیج، دبی پمپ، هد پمپ و ... جهت انتخاب صحیح   
پکیج و پمپ و مشخص نمودن محل دقیق درز های انبساطی در طراحی

اثراتعدمدقتکافیدرطراحی
گرمایــش و ســرمایش بیــش از حد در نقــاط خاصی از ســالن )گرمایش   

غیریکنواخت(
باال رفتن هزینه های اجرا ناشی از طراحی اشتباه  

انواعروشهایگرمایشازکف
به طور کلی سه نوع روش گرمایش از کف موجود است:

گرمایش با هوای گرم  
گرمایش با جریان الکتریسیته  

گرمایش با آبگرم  
به دلیل اینکه هوا نمی تواند گرمــای زیادی را در خود نگاه دارد روش هوای 
گرم چنــدان به صرفه نیســت و روش الکتریکــی نیز فقط زمانــی مقرون به 
صرفه اســت که قیمت انرژی الکتریکی کم باشــد. در مقایسه با دو روش ذکر 
شــده ، سیســتم گرمایش به آبگرم )هیدرولیک( مقرون به صرفه تر و مفید تر 

می باشد.
در این سیستم گرمایشی معموال دمای آب گرم موجود در لوله های کف خواب 
بین 30 تا 60 درجه ســانتیگراد می باشــد که در مقایســه با سایر روش های 
موجود، که دمای آب بین 54 تا 71 درجه ســانتیگراد است، 20 تا 40 درصد 

در مصرف انرژی صرفه جویی می شود.
در ســاختمان هایی که دارای ســقف بلند می باشــند اســتفاده از سیســتم 
گرمایش از کف باعث کاهش مصرف انرژی و صرفه جویی در مصرف ســوخت 
می شــود، به این خاطر که در سایر روش ها )مانند هیتر و رادیاتور و بخاری( 

هوای گرم در اثر کاهش چگالی ســبک شده و به سمت سقف می رود و اولین 
جایی را که گرم می کند ســقف می باشد. به علت باال بودن دمای هوا در کنار 
ســقف میزان انتقال حرارت آن به ســقف از هرجای دیگر بیشتر است و این 
عامل باعــث اتاف مقدار زیــادی انرژی می شــود. در روش گرمایش از کف 
ابتدا قســمت پایین که مورد نیاز اســت گرم می شود و هوا با دمای کمتری به 
سقف می رسد. فضای مورد نظر )سالن مرغداری( به گونه ای گرم می شود که 
پرنده هوای گرم همراه با گازهای ســمی منواکسیدکربن و دی اکسیدکربن را 
استنشاق نمی کند و تنفس بسیار مایم صورت گیرد، این بهترین روش گرم 

کردن یک سالن است.
سیســتم گرمایش از کف برخاف رادیاتور و هیتر که هوای ســالن را به دلیل 
گرمای بیش از حد خشــک می کند رطوبت را در حــد متعادل نگه می دارد. 
اســتفاده از این سیستم در مکان هایی که کف آن ها معموال خیس و مرطوب 
است مناســب بوده و باعث خشک شدن کف می شــود. همچنین از رطوبت 
دیوارها و کپک زدن آن که شکل خوشایندی ندارد جلوگیری می شود و دیگر 
این که در این سیستم جایی برای رشد و تکثیر حشرات موذی وجود ندارد. 
امروزه با پیشرفت تکنولوژی هزینه نصب سیستم گرمایش کف کاهش یافته 
اســت و با استفاده از لوله های PEX دیگر مشکات مربوط به لوله های مسی 
و فلزی و پلی اتیلن را نخواهد داشــت. امــروزه لوله های پلیمری جدیدی که 
از جنس پلی بوتیلن مشــبک شده می باشند مورد استفاده قرار می گیرند. که 
مانند لوله های PB نصب آن ها بســیار آســان خواهد بود اما بخاطر ســاختار 

مشبک آن خواص بهتری داشته و مشکات لوله های پلی اتیلن را ندارند.

روشهایکنترلدمادرسیستمگرمایشکف
سیستم کنترل دما به صورت دستی  

سیستم کنترل دمای اتوماتیک به صورت مکانیک  
سیستم کنترل دمای اتوماتیک به صورت برقی  

در سیستم کنترل دمای به صورت دستی با استفاده از شیرآالت قطع و وصل 
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متصل شــده به خروجی های هــر کلکتور، در جعبه مربوطــه، امکان کنترل 
منطقه های حرارتی به صورت دســتی امکان پذیر می گــردد. از مزایای این 
سیستم، اقتصادی بودن و ساده بودن سیستم کنترلی، می توان اشاره نمود.

در سیســتم کنترل دمــای اتوماتیک به صورت مکانیک با اســتفاده از نصب 
شــیرآالت گرمایش کف در داخل دیوار هر فضای گرمایشی، از طریق تنظیم 
ترموســتات حرارتی نصب شده بر روی شیر گرمایش کف داخل دیوار، دمای 
محیط مربوطه به صورت مکانیکی و اتوماتیک کنترل می گردد. در این روش 

داخل جعبه شیر گرمایشی، شیر تخلیه هوا نیز پیش بینی شده است.
در سیســتم کنترل دمــای اتوماتیک به صــورت برقی شــیرهای برقی که به 
حســگرهای الکتریکی در هر محیط به طور جداگانه وصل شــده اند، فرمان 
قطــع و وصل هر مدار حرارتی را دریافت نموده و عملیات تنظیم خودکار هر 
محیــط را انجام می دهند.  امکان دیگری همانند، دبی ســنج و یا دماســنج 
نصب شــده بر روی هر خروجی و ورودی کلکتــور امکان کنترل های مختلف 

و متنوعی را برای مرغداری ممکن می سازد.

فوایداستفادهازسیستمگرمایشکف
ثابت بودن حرارت  

به علت ضخامت پوشــش کف ســالن در صورت بروز هرگونه مشکل مانند   
قطع برق و یا عوامل دیگر که باعث توقف حرارت دهی مرکزی باشد، مدت 

زمان سرد شدن سالن بسیار طوالنی تر از سایر روش ها می باشد.
در ایــن سیســتم ابتدا مدت زمانی طول می کشــد تا کــف زمین به درجه   
حــرارت مطلوب برســد و لیپســازگرم شــدن این حــرارت به صــورت با 

ثبات تری مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

صرفه جویی در مصرف سوخت  
به علت تماس مســتقیم پرنده با منبع گرمایش )کف سالن( درجه حرارت   
سالن در درجات پایین تری تنظیم می گردد. این امر موجب صرفه جویی 

حدودی 65 درصد در مصرف سوخت خواهد شد. 
هوای پاکیزه تر و خشک نشدن هوا  

در سیســتم رادیاتوری و هیتر، عموما هوای ســالن خشک می شود. این   
مشکل در سیستم گرمایش کف وجود نخواهد داشت.

استفاده از منابع حرارتی مختلف  
سیســتم گرمایش کف می توانــد از منابع مختلفی بــرای تامین گرمایش   
اســتفاده کند. موتورخانــه، پکیج و پنل خورشــیدی می تواننــد در این 

سیستم مورد استفاده قرار گیرند.
خشک تر باقیماندن زمین های مرطوب و یا خیس  

در صــورت نصــب سیســتم گرمایــش کف در صــورت خیس شــدن کف   
سالن های مرغداری به سرعت خشک خواهد شد.

سیســتم گرمایش از کف حدودا 65 درصد مصرف ســوخت را کاهش داده   
و باعــث باال رفتن عمــر موتورخانه و یــا پکیج می گردد، نیــاز به تعمیر و 
نگهــداری و هواگیری ســالیانه نــدارد، عمر لوله های پنــج الیه که عمده 

سیستم گرمایش از کف را تشکیل می دهد، باالی 100 سال است. 
گرما از کف، بهترین و بهداشــتی ترین نوع گرمایش در کلیه فضاها می باشد. 

گازهای CO و CO2 بیشتر از حد مجاز نخواهند بود.

مشخصاتفنیونصب
لوله های بــکار رفته در این سیســتم در برابرخوردگی، زنگ زدگی، رســوب 
گرفتگی و مواد شــیمیایی بســیار مقاوم هســتند، فشــار را تا 10 بار و تا 95 
درجه ســانتیگراد تحمل می کنند. ضریب انبســاط طولی ایــن لوله ها کم و 
تقریبا معادل لوله های مسی است و در برابر نفوذ اکسیژن مقاوم هستند. در 
این سیستم گرمایشی نصب بسیار آسان و سریع است و ضایعات مصرفی آن 
نزدیک به صفر می باشد، این لوله ها شکل پذیری باالیی دارند و بسیار سبک 
هستند. نکته بســیار مهم که در سیستم گرمایش از کف حائز اهمیت است، 

عدم نیاز به تعمیر و نگهداری ساالنه است.
برای نصب کلکتور رفت و برگشــت در سیســتم گرمایش از کف بهتر اســت از 

جعبه های کلکتور استفاده شود.
کنترل سیســتم گرمایش از کف توســط شــیرهای دســتی کــه روی کلکتور 
موجود اســت امکانپذیر اســت. همچنین می توان از شیرهای ترموستاتیک 
نیــز اســتفاده نمود. این شــیرها بــر روی کلکتور نصب شــده و بــا دریافت 
ســیگنال از ترموســتات مدار را قطع و وصل می نمایــد. بدین ترتیب کنترل 
هر مدار به صورت خودکار توســط ترموســتات های اتاقی امکان پذیر است. 
البته شــیربایپس که نوعی شــیر مخصوص اســت که با اختاف فشار جریان 
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آب باز شــده و جهت جلوگیری از فشار مضاعف به پمپ، استهاک و تخریب 
آن اســتفاده می شــود. همچنین باعث یکنواختی جریان آب برای به تعادل 

رسیدن مدارهای گرمایشی می گردد.

عملیاتبتنریزی
پس از حصول اطمینان از اجرای صحیح سیســتم، عملیات بتن ریزی تحت 
نظارت مهندسین انجام می شود. مجموع ضخامت ورقه بتن از روی عایق تا 
زیر کف پوش نباید کمتر از 3 ســانتیمتر باشد. الزم به ذکر است برای ساخت 
مــات بتن بایــد از مصالح بــا دانه بندی ریز اســتفاده شــود. حداکثر اندازه 
دانه های مصرفی نباید از یک سانتیمتر بیشتر باشد. اتصال مستقیم سیستم 
گرمایش از کف به یک دیگ آب گرم مجاز نمی باشد چرا که عما دیگ آبگرم 
به علت پایین بودن دمای آب بازگشــتی از مدارهای سیستم گرمایش از کف 
در معرض آســیب  ناشی از ایجاد تنش های حرارتی قرار می گیرد و دستیابی 

به حداکثر ظرفیت حرارتی دیگ امکان پذیر نمی باشد.

هزینه
در مورد هزینه های اجرا هم این چنین است که تمام هزینه ها بر اساس متراژ 
لوله و به صورت متر مربع محاســبه می شــود و نســبت به سایر سیستم های 
گرمایشــی خیلی مقرون به صرفه اســت. برای مثال بررسی سیستم مذکور 
برای یکی از فارم های شرکت بهپرور که در منطقه کردان شهر کرج واقع است 

می پردازیم:

فــارم مذکور دارای هیترها و مشــعل هایی اســت که با ســوخت فســیلی کار 
می کنند. بین 4 تا 9/3 لیتر بر سرعت گازوئیل برای مشعلی که 108 کیلووات 
ظرفیت حرارتی دارد مصرف می شــود و مشعل تقریبا در شبانه روز 5 ساعت 
کار می کنــد تا آبگرم بهداشــتی برای و با مصرف حجــم کمتری از گازوئیل یا 
گاز، آب گرم شــده توســط کلکتوری های خورشــیدی را به دمای مورد نظر 
خواهد رســاند کــه در آن صورت حــدود 50 درصد صرفه جویــی در مصرف 
گازوئیــل خواهد شــد. یعنی بجای مصــرف 290 لیتر گازوئیــل در روز برای 
هیترهــا، می توان بــرای هر دوره 45 روزه در 6 ماهه دوم ســال، روزانه 150 

لیتر و کا 6750 لیتر گازوئیل مصرف نمود:

.......................      گازوئیل صرفه جویی شده در روز    .......................

290  -   150   =  140 Lit/h    

.......      گازوئیل صرفه جویی شده در یک دوره در 6 ماهه دوم     .......

140   -   45    =    6300 Lit/h

....    بهای گازوئیل صرفه جویی شده در یک دوره در 6 ماهه دوم    ....

6300Li t / h    -     3500  R     =    22050000  R

با توجه به چهار نوبت جوجه ریزی در سال موارد زیر قابل تامل است:

...................   مقدار گازوئیل صرفه جویی شده در سال    ..................

)2 x 6300(    +    )2 x 13050(    =   38700 Lit/h

.................   بهای گازوئیل صرفه جویی شده در یکسال    .................

3500   x    38700    =  135450000 R

نتیجه
هزینه تاسیسات زیربنایی سیستم گرمایش از کف برای 660 متر مربع همراه 
با دیگ و مشــعل مناسب و آبگرمکن های خورشــیدی الزم و سایر ملزومات 
حدودا 600 میلیون ریال خواهد شد. بنابراین حداکثر پس از گذشت 5 سال 
ســرمایه اولیه اجرای گرمایش از کف ســالن مرغــداری از محل صرفه جویی 
گازوئیل مصرفی باز خواهد گشــت. )البتــه هزینه گازوئیل در این مدت رو به 
افزایش خواهد بود که این موضع بازگشــت سرمایه را سریع تر خواهد کرد( و 
بعد از این زمان حداقل 10 سال بدون هزینه از این سیستم استفاده خواهد 

شد و مرغدار به انتفاع مالی قابل ماحظه ای خواهد رسید.

قیمتاجرایسیستمگرمایشکف

براییکسالنبهمساحت660متر

مربعدرفارمبهپرورکرج

توجه 1: هزینه های محاسبه شده در ذیل، شامل هزینه های نصب و استقرار 
سیستم بجز منبع تامین حرارت )موتورخانه یا پکیج یا آبگرمکن خورشیدی( 

می باشد و هزینه تامین منبع حرارتی جداگانه محاسبه می گردد.

هزینه اجرای سیســتم گرمایش از کف )لوله کشــی( برای هــر متر مربع فضا، 
مبلغ 45000 تومان با لوازم محاسبه می گردد.

محاسبه کل هزینه اجرای گرمایش از کف یک سالن 660 مترمربعی

)ریال( x  450/000 660  مترمربع گرمایش کف انجام شده

 )ریال( 297/000/000 =
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نوسان قیمت؛ مانع عمده پیش روی توسعه صنعت طیور

اطالعات مرغداری و دامپروری - فروردین و اردیبهشت 95

در  با  که  است  حالی  در  این   .)92 کشاورزی،  )آمارنامه  است  رسیده  قطعه 
نظر گرفتن مصرف سرانه 25 کیلوگرمی برای 78 میلیون نفر جمعیت ایران 
و با احتساب درصد تلفات در بخش های مختلف پرورش و جوجه ریزی، با 
تامین می شود.  توسعه،  اهداف  بر طبق  نیاز کشور  میلیون قطعه مرغ،   12
تولید می شود. چگونگی ورود  اضافی  میلیون قطعه مرغ  این اساس 13  بر 
این مقدار به چرخه مصرف و یا امکان ایجاد ارزآوری از این طریق موضوعی 

بحث برانگیز است.

صادرات؛گزینهمحتملالیحتمل
اشتغال  ایجاد  داخلی،  تولید  تنظیم  به  شایانی  کمک  صادرات،  توسعه 
بین المللی و در پی آن کسب  بازارهای  بهره وری، حضور در  افزایش  مولد، 
میلیون  دو  از  بیش  ساالنه  تولید  با  ایران  می کند.  کشور  ارزی  درآمدهای 
تن گوشت مرغ، رتبه هفتم در فهرست تولید کنندگان عمده طیور جهان را 
داراست. قرارگیری ایران در آسیا و به خصوص منطقه خاورمیانه به عنوان 
فراهم  ایران  برای  را  خوبی  فرصت  جهان  در  مرغ  وارد کنندگان  بزرگ ترین 
ایران به عنوان بزرگ ترین تولید کننده مرغ  با این وجود سهم  آورده است. 

کنار کاهش قدرت خرید مردم و دخالت های دولت،  نوسان قیمت مرغ در 
نه تنها یک مانع عمده پیش روی گسترش و توسعه صنعت طیور در ایران 
محسوب می شود بلکه نیل به هدف امنیت غذایی پایدار بدن را با مخاطره 

روبرو  می کنند.

مصرف سرانه حدود 25 کیلوگرم مرغ و 11 کیلوگرم تخم مرغ در سال، این دو 
محصول را در جایگاه پرمصرف ترین پروتئین حیوانی در سبد غذایی خانوار 
در  موجود  صنایع  بزرگ ترین  از  یکی  به  را  طیور  صنعت  و  داده  قرار  ایرانی 

کشور بدل کرده است. )آمار نامه کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی، 92(
نیز حاکیست مصرف گوشت مرغ در   )FAO( آمار سازمان خواروبار جهانی 
ایران اندکی از دو برابر میانگین مصرف جهانی بیشتر است. بررسی میزان 
افزایش مصرف مرغ نیز نشان می دهد که طی بازه 36 ساله تا پایان سال 93، 
نرخ رشد افزایش مصرف سرانه مرغ حدود 5 درصد بوده است )صنعت طیور 

در سال 93، انجمن صنفی تولید کنندگان جوجه یک روزه(.

در حالی که بهای نازل، نرخ رشد پایین قیمت مرغ در مقایسه با گوشت قرمز 
و آگاهی مردم از مضرات گوشت قرمز و تاثیرات مثبت مصرف گوشت سفید 
بر سامتی به عنوان زمینه های افزایش گرایش به مصرف مرغ ذکر می شود 
اما نوسان قیمت این پروتئین گوشتی، حضور و باقی ماندن در عرصه را برای 

فعاالن این صنعت در ایران دشوار کرده است.
عاوه بر کاهش قدرت خرید مردم و دخالت های دولت، نوسان قیمت این 
پروتئین گوشتی، یک مانع عمده پیش روی گسترش و توسعه این صنعت 
در ایران محسوب می شود که نه تنها ضربه ای بر پیکره دردمند صنعت طیور 
محسوب می شود بلکه نیل به هدف امنیت غذایی پایدار بدن را با مخاطره 

روبرو می کنند.

قطعه  میلیون   23 حدود   ،92 سال  پایان  تا  کشور  گوشتی  مادر  مرغ  تعداد 
برآورد شده است که بر اساس پیش بینی ها تا سال 94 به بیش از 25 میلیون 
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خاورمیانه از این بازار، تنها جزء کوچکی از آن است )آمار FAO(. هم اکنون 
تنها مقصد صادرات محدود مرغ های ایرانی، کشور عراق است. عدم تحقق 
به  گزاف  قیمت  و  انجماد  باالی  کیفیت  مناسب،  وزن  نظیر  مطلوب  شرایط 
نسبت سایر عرضه کنندگان، عرصه را برای حضور در رقابت جهانی صادرات 
تنگ می کند. برزیل و آمریکا با دسترسی به نهاده های ارزان تر و به کارگیری 
تامین  را  جهان  نیاز  از  نیمی  از  بیش  اقتصادی  دانش  و  فنی  تکنولوژی 

می کنند و در این رقابت فاصله بیشتری از دیگر رقبا گرفته اند.

افزایش  و  مشابه  روش های  بستن  کار  به  با  ایران  همسایگی  در  ترکیه 
است  کرده  خود  آن  از  ایران  نسبت  را  زیادی  صادرات  سهم  بهره وری 
)صنعت طیور در سال 93، انجمن صنفی تولید کنندگان جوجه یک روزه(. 
یک روزه(.  جوجه  تولید کنندگان  حفظ  و  صادرات  زیرساخت های  ایجاد 
بستن  کار  به  با  و حفظ ظرفیت های موجود  زیر ساخت های صادرات  ایجاد 
روش های تشویقی، وضع مقررات و قوانین با ثبات و رفع موانع، با نظارت 
بغرنج صنعت طیور  از بحران  به خروج  تا حد زیادی  دولت )بدون دخالت( 

کمک می کند.

بازارداخلیفرصتاستنهتهدید
گزارش ها حاکی از آن است که روند رو به رشد مصرف گوشت مرغ با افزایش 
با  تا  می شود  سبب  آن  فرآورده های  و  مرغ  نازل  نرخ  است.  توام  آن  تولید 
 .)FAO افزایش درآمد مصرف کنندگان، میزان تقاضا افزایش یابد )گزارش
با وجود پتانسیل باالی برگشت سرمایه در مناسبت ها و روزهای اوج مصرف 
بازار داخلی، با دخالت های  دولت در عرضه گوشت نزدیک به تاریخ انقضای 

سردخانه ها با قیمتی به مراتب کم تر از قیمت خرید، سهم بهره برداران جز 
زیان اقتصادی و بدبینی نسبت به جایگاه تولید نیست.

در این میان نباید از نقش پررنگ مسئله افکار عمومی و سیاست های اقتصاد 
نیز غافل شویم. مسائلی که هر چند عموما در راس  اوضاع  بهبود  کان در 
است.  انکارناپذیر  اهمیت شان  اما  نمی شوند،  برشمرده  مشکات،  لیست 
بازیگر اصلی،  به عنوان  این دو مقوله  انسانی در  لکن نقش جامعه پیچیده 

حل معضات آن را نیز دشوارتر می کند.

برنامه ریزی  و  خوب  شناخت  از  مانع  دقیق  اطاعات  و  آمار  وجود  عدم 
نیاز مجوز تولید و تاسیس واحد های  از  این رو صدور بیش  از  کارا می شود. 
تمام  بدل شده است. در چنین شرایطی حفظ  از آفت ها  به یکی  مرغداری 
واحدهای تولیدی فعال این بخش که گاه تنها 10 تا 20 درصد از ظرفیت خود 
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را بکار گرفته اند، به معنای امضای حکم پرشکستگی مرغداران نخواهد بود؟
وجود تعداد کثیری از واحد ها با تولید محدود، عدم یکپارچگی در این صنعت 
را نشان می دهد که باعث کاهش بازدهی می شود. تعدد بهره برداران، تعدد 
ناظران را در پی دارد. با اجرای برنامه های آموزشی و راهبردی از سوی دفتر 
ایده آل  متفاوت،  تجربه  و  ایده  کثیر  خیل  این  از  همکاری  توقع  نیز،  طیور 

گرایانه به نظر می رسد. 

همانا،  که  بخش  این  مشکل  بزرگ ترین  رفع  هم  باز  بگذریم  چه  هر  از 
بهره روی پایین است، می تواند تا حد زیادی راهگشای باز کردن این کاف 
سردرگم باشد. در واقع معرفی و به کارگیری الگوی مدیریت صحیح و بهینه 
می شود.  طیور  امر  در  جهت دار  حرکت  یک  ایجاد  باعث  مرغداری ها  در 
چشم پوشی کرد. بر طبق آمار در سال 91، مرغداری ها 40 درصد کل مصرف 
شرکت  )گزارشات  داده اند  اختصاص  خود  به  را  کشاورزی  بخش  گاز  و  نفت 

ملی بهینه سازی سوخت( .

غیراستاندارد  و  قدیمی  تجهیزات  از  استفاده  و  گرمایش  سنتی  روش های 
عاوه بر ضعف مدیریت و عدم بکارگیری اصول بهره وری انرژی، تلفات باالی 
تولید  مرغ  افزایش  با پیش بینی  سوخت در مرغداری ها را سبب می شوند. 
در سال های آتی، دست یابی به الگوی بهینه مصرف سوخت اهمیت زیادی 
دارد. در این بین درصد زیادی از کاهش بهره وری به علت نقص تکنولوژی و 
دانش فنی پایین است، عدم وجود نیروی انسانی ماهر، عدم وجود آموزش 
این  از  مواردی  و  واکسن ها  همپوشانی  زارعین،  اطاعاتی  روزرسانی  به  و 

دست، را نیز در این نقص بهره وری نمی توان نادیده گرفت.

آیا وقت آن نرسیده است که اجازه دهیم اقتصاد، خود بر سیاست گذاری ها 
غلبه کند؟ آیا واگذاری سکان این کشتی در حال سقوط به بخش خصوصی با 

متخصصان توانمند نمی تواند راهگشای گذر از این بحران باشد؟

با ایجاد جریانی که واحدهای با بهره وری پایین به سمت اصاح خلل ها سوق 
پیدا کنند، گام بزرگی در جهت بهبود اوضاع برداشته خواهد شد. بدیهی است 
این اقدام در کنار تبدیل واحدها در صورت عدم توانمندی تغییرات موثری را 

در پی دارد.

به نظر می رسد افزایش سود عایدی زارعین نه از طریق افزایش قیمت ها، بلکه 
از طریق افزایش بهره وری، تنها معامله دو سر برد مردم و بهره برداران باشد.

رابطه بین مصرف سرانه گوشت مرغ و درآمد
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تاثیر شکل فیزیکی جیره بر عملکرد بیولوژیکی و اقتصادی 
جوجه های گوشتی

چکاوک - دوره بیست و دوم - شماره 4
نویسنده: سید محمد مجتهد زاده - دانشجوی دکترای عمومی دامپزشکی دانشگاه تهران

پرورش جوجه های گوشتی تنظیم شد. تمامی جیره ها بر پایه ذرت - کنجاله 
سویا بودند و تمامی تیمار  های آزمایشی تا سن 10 روزگی از خوراک کرامبل 

مربوط به جیره آغازین تغذیه شدند.
جیره های آردی مختلف با تغییر سرعت دور آسیاب و اندازه صفحه آن تولید 
شدند )جدول 3(. اندازه ذرات سه نوع جیره آردی نیز در جدول 4 آمده است.

اثرنوعجیرهبرعملکردجوجههایگوشتی
نتایج نشان می دهد که عملکرد مطلوب جوجه های گوشتی در اثر تغذیه با 
مصرف  میزان   .)4 و   3 و   2 )نمودارهای  است  شده  حاصل  پلت،  خوراک 
خوراک و وزن زنده جوجه های گوشتی در تمام جیره های آردی در مقایسه 
با  بودند.  روبرو  افزایش  با  غذایی  تبدیل  ضریب  و  کاهش  با  پلت،  جیره  با 
این حال، پاسخ های حاصل شده در میان جیره های آردی نیز با هم دارای 
اختاف بود.  مصرف خوراک و وزن زنده در جیره تمام آردی کاهش بیشتری 

در مقایسه با جیره آردی با ذرات درشت و نیمه آردی داشت )نمودار 1(.

خالصه
خوراک های  از  استفاده  که  می دهند  نشان  فارمی  بررسی های  و  آزمایشات 
با کیفیت به صورت پلت شده در تغذیه جوجه های گوشتی با سود اقتصادی 
باالیی همراه است. متخصصان کمپانی Aviagen برای دست یابی به عملکرد 
بهینه جوجه های گوشتی، تغذیه خوراک پلت با کیفیت فیزیکی مناسب را 
نیز توصیه نموده اند. با این حال، بخش قابل توجهی از تولید کنندگان طیور 
در  آن ها  از  بسیاری  و  می کنند  استفاده  آردی  خوراک  از  جهان  سطح  در 
شرایطی نیستند که امکان تهیه و استفاده از جیره های پلت شده با کیفیت 

مطلوب را داشته باشند. 

انواعخوراکآردی1درجهان
جیره های غذایی آردی در طیف وسیعی از فارم های پرورشی در دنیا مصرف 
آسیاب  با  و  داشته  پایینی  انرژی  معموال  آردی  جیره های  این  می شوند. 
معموال  غربی  اروپای  در  می شوند.  آسیاب  ریز  خیلی  صورت  به  و  چکشی2 
جیره هایی با محتوای چربی و انرژی باال و یا از آسیاب های غلتک دار تولید 
می شوند. در مناطق آمریکای جنوبی با استفاده از آسیاب هایی در مقیاس 
بزرگ جیره های آردی با اندازه ذرات متوسط و حاوی مقادیر متوسط انرژی، 

تولید می گردد.

مطالعهAviagenبررویانواعجیرهها
مطالعه ای به منظور ارزیابی اثر انواع خوراک های طیور بر عملکرد جوجه های 
نر گوشتی در مرکز تحقیقات دام بانکوک در تایلند )BARC( صورت گرفت. در 
این مطالعه چهار نوع مختلف خوراک شامل جیره تمام آردی )با ذرات بسیار 
ریز(3، جیره نیمه آردی )با ذرات متوسط(4، آردی با ذرات درشت5 و پلت6، با 

هم مقایسه شدند.
مدیریت  کاتالوگ های  در  شده  توصیه  مقدار  با  مطابق  جیره ها  انرژی  میزان 
1 Mash
2 Hammer mill

3 Fine mash
4 Medium mash

5 Coarse mash
6 Pellet
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این  در  پلت  و  آردی  جیره های  تغذیه  اثر  در  جوجه ها  عملکرد  در  تفاوت 
مطالعه از سایر مطالعات کمتر بود. میزان کاهش شدید در عملکرد جوجه ها 
از  می تواند  مثال  عنوان  به  می دهد،  روی  آردی  جیره  مصرف  اثر  در  که 
عواملی نظیر اختاف دمای محیط و نیز رطوبت ناشی شود. با این وجود، 
نامطلوب  کیفیت  با  آردی  جیره  با  تغذیه  که  می دهد  نشان  مطالعه  این 
)خوراک حاوی نسبت باالیی از ذرات کمتر از یک میلی متر( موجب کاهش 

عملکرد جوجه ها می شود.

نکاتکلیدی 
تغذیه  با پلت با کیفیت باال، عملکرد زیستی مطلوب را فراهم می کند.  

تغذیــه با خوراک آردی اثر منفی بر میزان مصــرف خوراک، افزایش وزن   
زنده و ضریب تبدیل غذایی دارد.

تغذیــه با خوراک آردی بی کیفیت )خوراک حاوی نســبت باالیی از ذرات   
کمتر از یک میلی متر( منجر به بیشترین کاهش در عملکرد می گردد. 

هنــگام اســتفاده از خوراک آردی ضروری اســت که درصــد ذرات ریز به   
حداقل برسد.

برعملکرد آردی وجیرههای انرژی اثرسطح
جوجههایگوشتی

در بســیاری از مناطقی که جیره های آردی اســتفاده می شوند، تراکم انرژی 
جیره کمتر از میزان توصیه شده Aviagen است. برای درک بهتر مفهوم این 
امر در عملکرد جوجه ها تیمارهایی )جیره هایی( با سطح انرژی پایین نیز در 
این مطالعه مورد ارزیابی قرار گرفتند. تراکم انرژی با جایگزین کردن سبوس 
برنج به جای ذرت و کم کردن میزان مکمل چربی در جیره، کاهش پیدا کرد. 
 Aviagen میزان انرژی جیره آغازین در تمامی تیمارها در حد توصیه شــده

)به طور کامل( نگهداشته شد.

جوجه های  عملکرد  در  را  آردی  جیره  نوع  و  انرژی  میزان  اثر   ،3 نمودار 
گوشتی 35 روزه نشان می دهد. به طور واضح کاهش سطح انرژی جیره های 
وزن گیری  بر  منفی  تاثیر   )Aviagen شده  توصیه  میزان  از  )پایین تر  آردی 

جوجه ها دارد.

3550
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3400
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3300
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3100

3518

پلت آردی با 
ذرات درشت

آردی با 
ذرات متوسط

آردی با 
ذرات ریز

3472

3396

3245

نمودار 1. اثر نوع جیره بر میزان مصرف خوراک جوجه های گوشتی نر 
در سن 35 روزگی
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2309

پلت آردی با 
ذرات بزرگ

آردی با 
ذرات متوسط

آردی با 
ذرات ریز

2237
2238

2136

نمــودار 2. اثر جیره پلت و آردی بر وزن بدن جوجه های نر گوشــتی 
)  گرم( در سن 35 روزگی

1/51
1/5
1/49
1/48
1/47
1/46
1/45
1/44
1/43
1/42

1/45

پلت آردی با 
ذرات درشت

آردی با 
ذرات متوسط

آردی با 
ذرات ریز

1/5

1/46

1/49

نمودار 3. اثر نوع  جیره بر ضریب تبدیل جوجه های نرگوشتی در سن 
35 روزگی
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توضیح : در مــورد میزان انرژی بر حســب 100 درصد توصیــه. جیره ها به 
ترتیــب بــرای جیره آغازین، رشــد و پایانــی شــامل 3205، 3150  و 3200 
کیلوکالــری در کیلوگــرم بودند. همچنین در جیره های بر حســب 95 درصد 
مقادیر توصیه شــده، جیره ها بــه ترتیب برای جیره آغازین، رشــد و پایانی 
شــامل 3025، 3000 و 3050  کیلو کالــری در کیلوگرم بودنــد. همچنین در 
جیره های بر حســب 90 درصد مقادیر توصیه شــده، جیره ها به ترتیب برای 
جیــره آغازین، رشــد و پایانــی شــامل 3025، 2840 و 2880 کیلوکالری در 

کیلوگرم بودند. 
....................................................................................................

ضریب تبدیل غذایی نیز به طور مشابه تحت تاثیر قرار گرفت. همان گونه که 
تراکم انرژی کاهش پیدا کرد، ضریب تبدیل غذایی نیز در تمامی گروه ها دچار 
تبدیل غذایی در جیره های  بر ضریب  انرژی جیره  اثر کاهش  اما  افت شد، 
آردی نسبت به جیره های پلت شدیدتر بود. بهترین ضریب تبدیل غذایی در 

تیمارهای دریافت کننده جیره پلت مشاهده گردید )جدول 1(.
اثر کاهش فزآینده انرژی جیره بر عملکرد جوجه ها نشــان می دهد که سطح 

انرژی جیره آردی بایستی به دقت تنظیم شود. 

نکات کلیدی
اثرات منفی جیره های آردی در مقایسه با جیره های پلت با کاهش انرژی   

بیشتر خود را نشان می دهد. 
انتخاب دقیق ســطح انــرژی در موارد اســتفاده از جیــره آردی، حیاتی   

است.

اهمیتاقتصادیجیرههایآردی
را  پلت  جیره  زیستی  عملکرد  آردی  جیره های  با  تغذیه  که  است  واضح 
مطالعه،  این  داده های  از  استفاده  دارد.  کمتری  تولید  هزینه  اما  ندارد، 
نتایج  می آورد.  فراهم  را  اقتصادی  صرفه  با  آردی  جیره های  تنظیم  امکان 
تیمارهایی که میزان تراکم انرژی آن ها مطابق با توصیه Aviagen بود نشان 
بهترین  انرژی،  سطح  این  با  و  تیمارها  این  از  شده  تغذیه  جوجه های  داد 
عملکرد را داشتند. هزینه تهیه جیره آردی به ازای هر تن 5 یورو ارزان تر 

از جیره پلت محاسبه گردید)جدول 5(.

بدن  وزن  بر  آن  انرژی  میزان  و  جیره  فیزیکی  شکل  اثر   .4 نمودار 
جوجه های نر گوشتی 35 روزه
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٪100 ٪90٪95

ریزمتوسط درشتپلت

میزان انرژی
)بر حسب مقادیر توصیه شده استاندارد(

تیمار

٪90 ٪95 ٪100

1/59 1/52 1/45 پلت

1/79 1/6 1/5 آردی با ذرات درشت

1/66 1/5 1/46 آردی با ذرات متوسط

1/65 1/58 1/49 آردی با ذرات ریز

جدول 1. اثرات شکل جیره بر ضریب تبدیل غذایی

جیره آردی

حاوی ذرات تیمار
ریز

حاوی ذرات 
متوسط

حاوی ذرات 
درشت

پلت

2/136 2/238 2/237 2/309 وزن زنده
)کیلوگرم(

1/62 1/7 1/7 1/75 بازده اقتصادی
)75٪ یورو به ازای هر کیلوگرم(

75 78/5 80/2 82/9 هزینه خوراک
)1٪ یورو به ازای هر جوجه(

87 91/5 98/8 92/6 هزینه جانبی
)1٪ یورو به ازای هر جوجه(

جدول 2. اثرات شکل جیره بر عملکرد اقتصادی گله در 35 روزگی 

تغذیه با جیره های آردی منجر به وزن گیری کمتر و کاهش سود حاصله به 
ازای هر جوجه در مقایسه با خوراک پلت گردید)جدول 2(. بیشترین میزان 
سود به ازای هر پرنده در تیمارهای دریافت کننده جیره پلت به دست آمد 

)جدول 6(.
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جدول 4. توزیع اندازه ذرات )درصد خوراک( در جیره های آردی

جیره آردی
حاوی ذرات ریزتیمار حاوی ذرات متوسط حاوی ذرات درشت

٪90 ٪95 ٪100 ٪90 ٪95 ٪100 ٪90 ٪95 ٪100 انرژی ) نسبت به توصیه استاندارد(

1/7 1/7 1/75 بازده اقتصادی )75٪ یورو به ازای هر کیلوگرم(

اندازه ذرات

78/5 80/2 82/9 بزرگ تر از 3 میلی متر

91/5 98/8 92/6 2 تا 3 میلی متر

1 تا 2 میلی متر

کوچک تر از 2 میلی متر

هزینه )یورو به ازای هر تن( اقالم

2 برق مصرفی

1/5 تولید بخار

1 هزینه های آزمایشگاهی

0/5 تعمیر و نگهداری

5 مجموع

جدول 5. محاسبه کاهش هزینه ها هنگام استفاده از جیره آردی

سرعت آسیاب
)دور در دقیقه( اندازه غربال )میلی متر( نوع خوراک

2800 3 پلت )با دای 3 میلی متر(

1420 6/5 آردی با ذرات درشت

1420 3 آردی با ذرات متوسط

2800 2 آردی با ذرات ریز

جدول 3. مشخصات آسیاب برای تولید انواع جیره )پلت و آردی(

نکاتکلیدی
بر اســاس اطاعات موجود تغذیه با جیــره آردی منجر به کاهش مصرف   
خوراک و وزن زنده و همچنین ســود کمتر به ازای هر پرنده در مقایسه با 

پلت می شود. 
بــا وجود صرفه جویی در هزینه های تولید، تغذیه با هر نوع از جیره آردی   

میزان سوددهی را در مقایسه با تغذیه جیره پلت کاهش می دهد.
بین ســه نوع جیره آردی، جیره آردی با ذرات متوســط بهترین نتایج را   

نشان داد.
توزیع اندازه ذرات در جیره آردی به صورت معنی داری سوددهی را تحت   

تاثیر قرار می دهد.

سایرمالحظات
آزمایش حاضر، تنها شامل تغذیه با خوراک آردی در دوره های رشد و پایانی 
بود و در دوره آغازین ) از ســن صفر تــا 10 روزگی( از جیره کرامبل با کیفیت 
خوب اســتفاده گردید. نتایج ســایر آزمایشــات نشــان می دهد که تغذیه با 

خــوراک آردی در دوره آغازین می تواند، اثــرات زیان باری بر عملکرد نهایی 
داشته باشد.

ارزیابیاندازهذراتخوراکآردی
اندازه ذرات غذا، به طور نســبی، با الک خشک یک نمونه 200 تا 250 گرمی 
مشــخص می شــود. این نمونه در یک دســتگاه لرزاننده اتوماتیک در مدت 
زمان مشــخص )60 تا 120 ثانیه، بســته به نوع دســتگاه(، از الک عبور داده 
می شــود. بنابراین مقدار ذراتی که بر روی هر الک باقی می مانند، مشــخص 
می شود. الک های لرزان دســتی می تواند برای ارزیابی اندازه ذرات خوراک 
آردی در مزرعه استفاده شود. به صورت ایده آل، مقدار ذرات کوچک تر از 1 
میلی متر در این نوع جیره بایســتی به کمتر از 25 درصد خوراک کاهش یابد. 
برای دست یابی به چنین هدفی استفاده از آسیاب چکشی نسبت به آسیاب 
غلطکی برای آســیاب خوراک، دشــوارتر اســت. بنابراین هنگام استفاده از 
آســیاب چکشی باید ذرات کوچک )کمتر از یک میلی متر( کمتر از 30 درصد 

حجم جیره باشند.
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نتایج
نتایج این آزمایشــات نشــان می دهد که از نظر بیولوژیکــی و اقتصادی،   

جیره آردی، عملکردی به خوبی پلت ندارد.
خوارک آردی می تواند عملکردی مناســب داشــته باشــد، بــا این وجود   
اندازه ذرات خوراک اثر چشمگیری بر عملکرد بیولوژیکی آن، در مقایسه 

با جیره های پلت دارد.
کاهش میزان انرژی در جیره های آردی، اثر نامناســب تری  در مقایســه   

جیره پلت دارد.
توزیــع اندازه ذرات در جیــره آردی می تواند اثر چشــمگیری بر عملکرد   

بیولوژیکی و سود بخشی آن داشته باشد.
پــرورش دهندگان بایســتی ارزیابی کیفی خوراک آردی در آســیاب و در   

فارم را به شکل یک روال معمول درآورند.
نمونه های مزرعه بایستی از سیستم دان خوری موجود در سالن پرورشی   
اخذ شــده باشند و هدف از این ارزیابی بایستی به حداقل رساندن میزان 
ذرات ریــز به کمتر از 25 درصد جیره باشــد )این مقــدار برای جیره های 

آسیاب شــده با آسیاب چکشی بایســتی کمتر از 30 درصد در نظر گرفته 
شود(.

مرجع
Haung, K. and M. Kenny (2010). Effects of feed texture on 

broiler biological and economic performance. Aviagen brief.

جدول 6. محاسبات اقتصادی برای انواع مختلف خوراک

محاسبه هزینه های جانبی
)یورو/پرنده(

هزینه خوراک
)یورو/پرنده(

مصرف خوراک
)کیلوگرم/پرنده(

هزینه 
)یورو و تن( نوع جیره و دوره تغذیه

2/309 A 0/07 0/297 252 آغازین پلت

0/760 B 0/37 1/517 242 رشد

1/755 C 0/39 1/704 227 پایانی

0/926 D 0/829 3/518 مجموع

2/237 A 0/08 0/303 252 آغازین آردی با ذرات درشت
0/760 B 0/35 1/474 237 رشد

1/700 C 0/38 1/695 222 پایانی

0/898 D 0/802 3/472 مجموع

2/238 A 0/07 0/297 252 آغازین آردی با ذرات متوسط
0/760 B 0/35 1/474 237 رشد

1/700 C 0/38 1/695 222 پایانی

0/916 D 0/785 3/396 مجموع

2/136 A 0/07 0296 252 آغازین آردی با ذرات ریز
0/760 B 0/32 1/356 237 رشد

1/623 C 0/35 1/593 222 پایانی

0/874 D 0/750 3/245 مجموع

وزن زنده جوجه در 35 روزگی )کیلوگرم(  = A
سود حاصله به ازای هر کیلوگرم  = B

سود حاصله به ازای هر جوجه  = C
محاسبه هزینه های جنبی )منهای هزینه خوراک(  = D
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آشنایی با خواص گیاه آزوال

صنعت خوراک دام، طیور و آبزیان - شماره 76
نویسنده: مسعود مرادی، کارشناس ارشد تغذیه دام و طیور

جلب کرده است زیستگاه اولیه آزوال کالیفرنیای آمریکاست.

مواردمصرفآزوال
موارد مصرف متعددی برای آزوال وجود دارد که هر کدام به صورت مستقیم 

و غیرمستقیم برای انسان مفید است که در زیر به آن اشاره می کنیم.

1.کشتبرنج
و  است  غذایی  مواد  پرمصرف ترین  از  یکی  برنج  می دانیم  که  همان طور 
از  استفاده  بود.  برنج  کشت  ایران  به  آزوال  ورود  اصلی  علت  واقع  در 
استحکام  شالیزار  در  برنج  نشا  که  می شود  باعث  برنج  کشت  برای  آزوال 
با  می رود.  بین  از  کمتری  نشا  همین  برای  و  باشد  داشته  بیشتری 
پروتئین  میزان  و  برنج  خوشه های  وزن  تعداد  خشک  وزن  آزوال  مصرف 

می کند. پیدا  افزایش  برنج  دانه 

مقدمه 
باعث  اتصال  همین  و  است  متصل  هم  به  زنجیره  یک  مانند  حیات  اجزا 
می شود که هنگام مطالعه، انسان به بررسی عوامل دیگر هم بپردازد. برای 
می رود  گرمی  به  رو  زمین  کره  از  منطقه ای  در  هوا  دمای  که  هنگامی  مثال 
علت آن را می توان در قطع درختان نقاط دیگر یافت. گونه گیاهی آزوال هم 
مهمان ناخوانده ای بود که در سال 1363 برای پرورش برنج وارد ایران شد. 
آن  روی  بر  کنترلی  هیچ  که  شد  باعث  گیاه  این  فرد  به  منحصر  قابلیت های 
ما فقط  کند  به طور وسیعی در شمال کشور رشد  گیاه  این  و  نگیرد  صورت 
آزوال را برای کشت برنج وارد ایران کردیم و از خواص دیگر آن هیچ اطاعی 

نداشتیم. در این مقاله با برخی خواص آزوال آشنا می شویم.

آزوالچیست؟
ریشه کلمه آزوال یونانی است. آزوال از دو بخش azo و olloyo تشکیل شده 
است. معنای این کلمه » در خشکی مردن« است. پس نام آزوال وابستگی 
که  است  آزادی  شناور  سرخس  آزوال  می دهد.  نشان  آب  به  را  آن  کامل 
نواحی  از  شالیزارها  و   تاالب ها  نهر ها،  آرام  و  راکد  آب های  در  معموال 
ریشه های  با  گیاه  این  می شود.  یافت  گرمسیری  نواحی  تا  گرفته  معتدل 
کرده  پیدا  گسترش  آب  سطح  روی  که  است  فرشی  همانند  دارد  که  نازکی 
اینکه  به  و بسته  گیاه ظریف، کوچک و حساس است  این  برگ های  است. 

در چه مقطعی از زمان رشد باشد رنگ های متفاوتی دارند.

مثا هنگامی که گیاه در آستانه رشد است رنگ آن سبز مغز پسته ای است 
و کم کم رنگ آن تیره می شود و گاهی قرمز و نقره ای هم می شود. این گیاه 
می تواند در عرض دو تا سه روز به دو برابر حد معمول خود برسد. این گیاه 
دارای گونه ها و زیرگونه های متفاوتی است و بسته به شرایط محیطی رنگ 
و اندازه های گسترش آن متفاوت است. پراکنش سریع این گیاه در سراسر 
دنیا و رشد سریع و تثبیت نیتروژن آن توجه بسیاری از محققان را به خود 
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2.کمپوستوکودگیاهی
و  مواد  مصرف  کاهش  باعث  کود  و  کمپوست  تولید  برای  آزوال  از  استفاده 
کودهای شیمیایی می شود و برای همین میوه جات و سبزی جات ارگانیک 

و سالم داریم.

3.غذایحیوانات
این  در  چون  است  مناسب  غذای طیور  و  دام  علوفه   برای  آزوال  از  استفاده 
صورت دیگر نیازی به مکمل های شیمیایی و انرژی زا و هورمونی نداریم و از 

این طریق مواد پروتئینی سالم در اختیار مردم قرار می گیرد. 

4.تغذیهانسان
کشورها  سایر  در  گیاه  این  کاربرد  است.  مفید  انسان  تغذیه  برای  گیاه  این 
نشان می دهد که نه تنها این گیاه برای انسان سمی نیست، بلکه اشکاالت 
گوارشی هم برای انسان ایجاد نمی کند. بتا کاروتن موجود در آزوال از هویج 
هم بیشتر است. همچنین به خاطر پروتئین باالیی که دارد توجه خیلی ها 
را به خود جلب کرده است. آزوال سرشار از عناصر فسفر، کلسیم، منیزیم و 

پتاسیم است.

5.تامینانرژی
هیچ  نتوان  دیگر  که  هنگامی  آزوال  از  شرقی  جنوب  آسیای  کشورهای  در 
استفاده مفیدی کرد، برای تامین انرژی استفاده می کنند و به این ترتیب با 

کاربرد بیوگاز در مصرف سوخت های دیگر صرفه جویی می شود.

6.سایرموارد
گستردگی  به  استفاده ها  این  که  می شود  هم  دیگری  استفاده های  آزوال  از 
برای  بیولوژیک  شاخص  عنوان  به  آزوال  از  استفاده  مثل  نیست  قبل  موارد 
صنایع  آلرژی،  و  سرطان  ضد  داروهای  تهیه  محیط،  در  آلودگی  تشخیص 

بهداشتی و آرایشی، تزئین استخر پارک ها و منازل.

استفادهازآزوالدرتغذیهجوجههایگوشتی
گرفته  قرار  توجه  مورد  کمتر  انسان  خوراک  برای  آبزی  گیاهان  از  استفاده 
است. محققین انگلیسی زمان جنگ دوم جهانی روی عصاره پروتئین برگ 
گیاه، )Leaf protion( مطالعاتی را شروع کردند ولی این امر به طور جدی 
در  پژوهش  صرف  را  خود  وقت  محققین  از  بسیاری  عوض  در  نشد،  دنبال 
مورد استفاده از این گیاهان به عنوان غذای نشخوارکنندگان، کود )کود سبز، 
ماده معدنی، کمپوست، بیوگاز( و غذای آبزیان گیاه خوار مثل ماهی کردند. 
اگر چه این موارد استفاده جزء مراحل تولید غذا محسوب می گردد ولی به 

طور مستقیم برای انسان استفاده نمی شود. گیاهان آبزی جزء محصوالتی 
بالقوه زیادی دارند، این گیاهان بسیار پرمحصول  هستند که ارزش غذایی 
هستند و به شخم، کود، بذر و درو کردن احتیاجی ندارند، بیش از 40 گونه از 
گیاهان آبزی خوراکی هستند و لی تعداد کمی از آن ها به عنوان یک کمبود 

غذایی مورد استفاده قرار می گیرند. 

از  بر اساس ماده خشک بیش  از این گونه ها  گزارش شده است که بسیاری 
ده درصد پروتئین دارند که به این شکل با علوفه های خشک معمولی قابل 
مقایسه می باشند. آزوال یک سرخس کوچک آبزی است که در سطح جهان 
قابل  مقادیر  سرخس  این  که  است  شده  مشخص  دارد.  وسیع  پراکندگی 
به  باال  خام  پروتئین  ارزش  همچنین  و  میکرو  و  ماکرو  غذایی  مواد  توجهی 

میزان 37 - 23 درصد دارد.

گرچه موارد استفاده اصلی آزوال به عنوان کود سبز است، ولی اخیرا بر روی 
پذیرفته  صورت  تحقیقاتی  دام  و  انسان  تغذیه  منظور  به  آزوال  از  استفاده 
است. اخیرا یکی از گونه های علوفه آبی که به علت ارزش بالقوه اش به عنوان 
کود سبز و همچنین خوراک انسان و برخی دام ها در فیلیپین مورد توجه قرار 

گرفته است، آزوال می باشد.

برای خوک،  تخمیر شده  یا  تازه، خشک  علوفه  به صورت  آزوال  از  استفاده 
طیور و ماهی در سراسر آسیا و مناطقی از آفریقا مرسوم بوده است، قطعات 
غربی  جنوب  سراسر  در  مرداب ها  و  کانال ها  در  علوفه،  برای  آزوال  کوچک 

چین رشد می کند.
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بهداشت و ایمنی کار

برگرفته از کتاب بهداشت و ایمنی کار 
تهیه کننده: محسن سربازشندی

مقدمه
دنیای امروز دنیای رقابت است. نرخ سریع تحوالت تکنولوژیک و تغییر در 
الگوهای مصرف و نیازهای بازار و باال رفتن انتظارات جامعه و مسئولیت های 
بقاء  شرط  می نماید.  تنگ تر  روز  به  روز  را  رقابت  سازمان ها ،  اجتماعی 

درچنین محیطی برخورداری از مزیت های رقابتی درسازمان است .

تحقق اهداف سازمان درحوزه رقابت پذیری پرداختن به موضوعات بهداشت 
)Health( و ایمنی )Safety( را به یکی از اولویت های سازمان ها در تجارت 

امروز تبدیل نموده است .

فاکتورهای رقابت پذیری سازمان ها عبارتند از :

توجه به نیروی انسانی به عنوان اصلی ترین سرمایه سازمان  

بهبود فرآیندهای کاری در راستای تولید ، خدمات و عملیات بهره وری  

توجه به موضوعات زیست محیطی برای تحقق توسعه پایدار  

و  سامت  با  مستقیم  ارتباط  کار  محیط  در  حفاظتی  و  ایمنی  فرهنگ 
بهداشت نیروی کار، رشد و توسعه اقتصادی جوامع دارد و مدیریت منابع 

انسانی نیازمند صیانت از نیروی کار و ایمن سازی محیط کار است .

در ماده 85 قانون کار آمده است :

» برای صیانت نیروی انسانی و منابع مادی کشور رعایت دستورالعملهایی 
و  فنی(  حفاظت  تامین  )جهت  فنی  حفاظت  عالی  شورای  طریق  از  که 
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی )جهت جلوگیری از بیماری های 
برای  تدوین می شود،  کار(  و محیط  کارگر  و  کار  بهداشت  تامین  و  حرفه ای 

کلیه کارگاه ها، کارفرمایان، کارگران و کارآموزان الزامی است.«

بخشاول/سالمتدرحوزهکارواشتغال

خدماتتخصصیبهداشتدرساختارسازمانی
اساسا واژه سامت در حوزه کار و اشتغال در 2 سطح زیر قابل تعریف است:

)Occupational hygiene( سطح 1: بهداشت کار

)Occupational medicine( سطح 2: طب کار

)Occupational hygiene(بهداشتکار
وظیفه  انجام  صنعت ،  در  پیشگیرانه  مباحث  نمودن  تقویت  لحاظ  به 
بهداشت  خدمات  کلیه  شامل  بهداشت  مهندسی  یا  کار  بهداشت  می نماید 
محیط های  داخل  حرفه ای  بهداشت  و  کارکنان  تغذیه  بهداشت  محیط ، 
خدمات  ارائه  برای  علوم  دیگر  همانند  بهداشت  مهندسی  می باشد.  کاری 
مختلف  تخصص های  از  گیری  بهره  نیازمند  صنعت  نیاز  فراخور  به  خود 
آناتومی،  سم شناسی،  فیزیولوژی،  اپیدمیولوژی،  آمار،  شیمی،  قبیل  از 
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طب صنعتی، تغذیه، توانبخشی و ... می باشد. به همین علت کارشناسان 
بهداشت در صنعت برای ارائه خدمات هرچه موثرتر می بایست از اطاعات 
و ...  صنعتی  طب  فرآیند،  تعمیرات،  بهره برداری،  قبیل  از  واحدهایی 
استفاده نمایند. بنابراین می بایست پس از بررسی تمامی جوانب کار و قبل 
از شروع بکار اصلی ، خود هماهنگی های الزم با بخش های مورد نیاز را انجام 
و از برقراری این هماهنگی اطمینان حاصل نمایند.پاره ایی از فعالیت های 

مهم مهندسی بهداشت عبارتند از :

فعالیت های بهداشت محیط کار

شناسایی، ارزیابی و کنترل آلودگی های هوا، آب ، فاضاب ، پسماندها و   
نظافت محل کار

تأمین آب و موادغذایی سالم با کمک بهداشت تغذیه در محیط کار  

سم پاشی، طعمه گذاری، مبارزه با حشرات و جوندگان و ...  

فعالیت های بهداشت تغذیه کارکنان

شناسایی، ارزیابی و پیشگیری از آلودگی مواد غذایی بوسیله آب، خاک،   
هوا، گیاهان، حیوانات

اطمینان از سامت مواد غذایی کارکنان  

تنظیم برنامه تغذیه کارکنان با توجه به سامت فرد و محیط های کاری   
آن ها و...

فعالیت های بهداشت حرفه ای

شناسایی، اندازه گیری، ارزیابی و کنترل ریسک های بهداشتی )عوامل   
زیان آور محیط کار( شامل:

عوامل زیان آور فیزیکی  

عوامل زیان آور شیمیایی  

عوامل زیان آور بیولوژیکی  

عوامل زیان آور ارگونومیکی  

عوامل زیان آور مکانیکی  

پیشگیری از وقوع بیماریهای ناشی از کار کارکنان و اطمینان از سامت   
آنها

پیشگیری از وقوع حوادث، آسیب ها و حفاظت کارکنان و...  

حیطه  به  توجه  با  بهداشت  مهندسی  بخش های  تمامی  در  است  بدیهی 
مفاد  بودن  از کاربردی  و  ارائه  نیاز  آموزش های مورد  فعالیت ها می بایست 

آموزش های ارائه شده اطمینان حاصل گردد.

)Occupational Medicine(طبکار
زمینه  در  که  است   )Preventive medicine( پیشگیری  طب  از  شاخه ای 
تخصصی  رشته  یک  طب کار  می نماید.  فعالیت  شغلی  سامت  خدمات 
جهان  کشورهای  از  بسیاری  در  بلکه  ایران،  در  تنها  نه  که  جدید ،  پزشکی 
با  پیشگیری  برنامه های  اجرای  و  بالینی  اقدامات  رشته  دراین  می باشد . 
توجه به شرایط محیط کار انجام می شود و از این طریق به سامت شاغلین 

می پردازد .

رسالت و هدف اصلی طب کار

حفظ و ارتقای سطح سامت جسمی، روحی و روانی افراد شاغل در بهترین 
فعالیت  زمینه  دراین  که  پزشکانی  و  طب کار  متخصصین  می باشد.  شرایط 
زیان آور  کار، فرآیندکاری، خطرات وعوامل  ازمحیط  که  با شناختی  دارند ، 
محیط کار، و نیز تاثیر این عوامل بر سامت می گذارند، از طریق بررسی و 
ارزیابی محیط کار، معاینات دوره ای و غربال گری باعث تشخیص زودرس و

درمان به موقع بیماری ها و آسیب های ناشی از کار می شوند. بنابراین از این 
طریق باعث کنترل بیماری ها وآسیب های شغلی شده و از بروز موارد مشابه، 

پیشگیری می کنند .
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طب کار ، از نظر پوشش و گستردگی خدمات ، بررسی سامت شغلی نیروی 
کشاورزی ،  )معدن ،  صنعتی  اداری ،  از  اعم  کاری  واحدهای  تمام  در  را  کار 

خدمات و ...( برعهده دارد .

وظایف متخصصین طب کار

مدیریت خدمات طب کار  

معاینات سامتی شاغلین و متقاضیان کار )معاینات بدو استخدام(  

آموزش پزشکان، پرستاران، کارشناسان، مدیران سرپرستان واحدهای   
کاری

بیماری های  و  کار  از  ناشی  ازکارافتادگی  درصد  و  غرامت  میزان  تعیین   
شغلی

تعیین محدودیت  و  کار  به  بازگشت  معاینات  مانند  اختصاصی  معاینات   
شغلی

انجام مطالعات همه گیرشناسی درمحیط کار  

درمان افراد مبتا به بیماری های شغلی و غیرشغلی و موارداضطراری در   
محیط کار

تعیین میزان شیوع و علل غیبت از کار و کنترل استرس های شغلی  

پیشگیری از بیماری های شغلی

سازمان جهانی بهداشت سامتی را اینگونه تعریف کرده است : » رفاه کامل 
جسمی، روحی، اجتماعی و نه فقط نبودن بیماری و نقص عضو «.

می شود .  ایجاد  نامناسب  تغذیه  و  زیان آور  عوامل  با  تماس  اثر  در  بیماری 
عوامل زیان آور هر جایی  ممکن است وجود داشته باشند و فرد در اثر تماس 
با آن ها دچار بیماری گردد ولی اگر عامل زیان آور در محیط کار باشد فرد به 

بیماری ناشی از کار یا همان بیماری شغلی مبتا می شود . غالبا بیماری های 
ناشی از کار مزمن هستند و از زمان تماس و ابتا یا بروز بیماری گاهی بیش 
از 30 سال طول می کشد . بیماری های ناشی از کار رنج و زیان های هنگفتی 
را در دنیای کار به دنبال دارند با وجودی که میزان مرگ ناشی از بیماری های 
از حوادث شغلی است  بیشتر  برابر   6 به شغل  وابسته  بیماری های  و  شغلی 
ماهیت  این  بر  عاوه  هستند .  پنهان  و  ناشناخته  بیماری ها  این  هنوز  ولی 

بیماری های ناشی از کار به سرعت در حال تغییر است . 

اقتصادی  شرایط  تغییر  با  همراه  اجتماعی،  تحوالت  و  جدید  تکنولوژی 
جهانی بر وخامت مخاطرات بهداشتی موجود افزوده و انواع جدیدی از این 
مخاطرات را پدیدار نموده است . در حالی که پیشرفت های زیادی در مبارزه 
با بیماری های ناشی از کار حاصل شده است، نیاز مبرم و فوری برای تقویت 
توانمندی ها برای پیشگیری در سیستم های بهداشت حرفه ای کشور وجود 
دارد . تاش جمعی دولت، تشکل های کارفرمایی و کارگری اساس مبارزه با 
این اپیدمی پنهان می باشد . مرگ و میر ساالنه در اثر بیماری ها و حوادث 
ناشی از کار در جهان، 2/34 میلیون نفر برآورد شده است . درصد باالیی از 
کار  از  ناشی  بیماری های  واسطه  به  میلیون(  تعداد مرگ )حدود 12/2  این 
روی می دهد . از 6300 مرگ برآورد شده که در هر روز اتفاق می افتند 5500 

مورد از آن ها به سبب انواع مختلف بیماری های وابسته به شغل هستند . 

همچنین سازمان بین المللی کار برآورد نموده است که ساالنه 160 میلیون 
مورد بیماری های غیرکشنده ناشی از کار اتفاق می افتد. براساس قوانین و 
امکانات  تهیه  کارفرمایان  وظایف  از  یکی  ایران  اسامی  جمهوری  مقررات 
الزم برای تامین و حفظ سامت شاغلین می باشد)فصل چهارم قانون کار(. 
از بروز حوادث  نیز برای جلوگیری  ناگفته نماند قانون گذار شاغلین را  البته 
مقررات  و  دستورالعمل ها  رعایت  به  موظف  کار  از  ناشی  بیماری های  و 
می نماید . مراحل پیشگیری از بیماری های ناشی از کار را می توان اینگونه 

خاصه کرد:
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شناسایی عوامل زیان آور محیط کار  

اندازه گیری و ارزیابی عوامل زیان آور محیط کار  

کنترل عوامل زیان آور محیط کار از طریق روش های فنی مهندسی  

اجرای برنامه های مراقبتی از جمله معاینات سامت شغلی  

کاهش عوارض و بیماری های ناشی از کار از طریق تغییر شغل و گردش   
کاری و اجرای صحیح دستورالعمل های ایمنی

»درنهایتهمهباوردارندکهپیشگیری

موثرتروکمهزینهترازدرمانوتوان

بخشیاست.«

بخشدوم/ایمنیکار

ایجاد محیط ایمن کار

در  است.  سازمان  هر  در  مدیریت  اصلی  وظایف  از  کار  ایمن  محیط  ایجاد 
تولید  راستای  در  کارکنان  داشت  انتظار  می توان  که  است  محیطی  چنین 
بهره ور تاش کنند. چنانچه عوامل زیان آور )فیزیکی، شیمیایی، مکانیکی، 
ارگونومیک، روانی و بیولوژیک( در محیط کار در کنار مواردی چون خطرات 
حریق، انفجار و ... ، به درستی شناسایی نشوند و راهکارهایی جهت مقابله 
از  شوند،  جبران ناپذیری  حوادث  منشاء  می توانند  نگردد،  لحاظ  آن ها  با 
اولویت های  از  یکی  به  خطرات  کاهش  و  حذف  راستای  در  تاش  رو  این 
که  فراوانی  تاش های  علیرغم  اما  است.  شده  تبدیل  امروزی  سازمان های 
در این راستا صورت گرفته و می گیرد، هیچگاه خطرات به طور کامل حذف 

نمی شوند و احتمال بروز حوادث همواره وجود دارد.

مسیر  ایجاد،  )محل  مرحله  سه  در  کلی  طور  به  خطرات  کاهش  یا  حذف 
و  تجهیزات  طراحی  در  تغییر  می گیرد.  صورت  دریافت(  محل  و  انتقال 
فرآیندها ، جایگزینی مواد و روش های مصرف ، حفاظ گذاری و ایزوله کردن 
تجهیزات و ... از جمله فعالیت ها در راستای مواجهه با خطرات در محیط کار 
هستند. در این میان استفاده از تجهیزات حفاظت فردی به عنوان آخرین 
به دنبال لحاظ نمودن تدابیر حفاظتی   ( اثرات حادثه  عامل کاهنده شدت 
مختلف( اهمیت خاصی دارد. انتخاب صحیح، تجهیزات حفاظتی متناسب 
با نوع کار، استفاده درست از تجهیزات، مراقبت و نگهداری مناسب از جمله 

مواردی هستند که باید در برنامه های حفاظتی و پیشگیرانه هر سازمان در 
نظر گرفته شوند.

تجهیزات حفاظت فردی

یکی از مشکات مهم صنایع به ویژه در کشورهای در حال توسعه ، مشکات 
ایمنی و بهداشتی پرسنل شاغل در صنایع است. ایمنی به عنوان شاخصی 
در خصوص درجه نسبی فرار از خطر و بهداشت حرفه ای به عنوان مفاهیمی 
متعدد  و  مختلف  آالینده های  با  شاغلین  تماس  میزان  ارزیابی  برای 
صنایع  مدیران  که  هستند  اهمیتی  حائز  موارد  جمله  از  کار  محیط های 
می بایست به آن توجه کنند. بدیهی است شناسایی و کنترل خطرات برای 
و  ایمن  بهداشتی،  محیطی  بودن  دارا  صورت  در  بهره وری  سطح  بردن  باال 

کارگران سالم امکان پذیر خواهد بود .

شغلی  زیان آور  عوامل  از  مهمی  بخش  کنترل  مواقعی  در  که  آنجایی  از 
تولید  منبع  در  بیولوژیکی(  و  مکانیکی  فیزیکی،  شیمیایی،  عوامل  )شامل 
یا در مسیر انتقال امکان پذیر نیست تنها راه حل باقی مانده تجهیز پرسنل 
طیف  وجود  بود.  خواهد  استاندارد  و  مناسب  فردی  حفاظت  وسایل  به 
وسیعی از خطرات شیمیایی ، فیزیکی ، بیولوژیکی و مکانیکی با خصوصیات 
و ...  جهش زایی  سوزانندگی،  سرطان زایی،  سمیت،  برندگی،  خورندگی، 
مجاور  افراد  سایر  حتی  و  شاغلین  سامت  می تواند  کاری  محیط های  در 
محیط های شغلی را به شدت مورد تهدید قرار دهد. بنابراین به منظور حفظ 
منبع انسانی و هم چنین افزایش راندمان کار و بهره وری ، شناسایی ، ارزیابی 
و کنترل خطرات فوق از اهمیت بسزایی برخوردار است. وظایف یاد شده در 
فرهنگ ایمنی امروزی نه تنها کاری انسانی و در راستای اهداف اقتصادی و 

اجتماعی محسوب می شود بلکه وظیفه قانونی نیز تلقی می شود .

فردی  حفاظت  وسایل  از  استفاده  که  داشت  توجه  بایستی  دیگر  طرف  از 
کار  محیط های  خطرناک  شرایط  مقابل  در  دفاعی  روش  آخرین  معموال 
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محسوب می شود. در بیشتر مقررات ایمنی امروزی نظیر مقررات کمیسیون 
اروپایی و هم چنین اصول مدیریت نوین ایمنی، کنترل های فنی و مهندسی 
و در مرتبه بعدی کنترل های مدیریتی به عنوان اولین و مناسب ترین روش 
به  می شوند.  توصیه  خطرناک  شرایط  و  مواد  برابر  در  کارگران  حفاظتی 
کنترل خطرات شیمیایی  در  یاد شده  اولویت بندی کمیسیون  مثال  عنوان 
با  خطرناک  شرایط  و  مواد  جایگزینی  شامل  ترتیب  به  کاری  محیط های 

که  باشد  باال  قدر  آن  و مدیریتی  کنترل های مهندسی  که هزینه  مواردی  یا 
نتوان آن را به کار بست و یا جایی که نیاز به یک خط دفاعی ثانویه باشد، 
می توان استفاده از وسایل حفاظت فردی را به عنوان یک راه حل پیشنهاد 
کرد. بنابراین به وضوح پیداست که کاربرد وسایل یاد شده اغلب به عنوان 

آخرین راه مقابله با مخاطرات متنوع محیط های کاری محسوب می شود .

تجهیزات حفاظت فردی به سه منظور استفاده می شود:

به عنوان مکمل اقدامات اساسی ایمنی بر روی محیط و پیرامون فرد و   
آنچه که در اختیار دارد.

به عنوان ابزار کار تلقی شده که بدون آن ها پرداختن به شغل مورد نظر   
غیر ممکن است.

در شرایطی که اقدام اساسی جهت تأمین ایمنی مشکل و یا محتاج زمان   
می باشد در این صورت تنها گزینه ممکن، ایجاد شرایط ایمنی برای افراد 

بطور موقت خواهد بود.

1 PPE : Personal Protective Equipment

به  از طریق کنترل در منبع،  مواد و شرایط کم خطر، راه حل های مهندسی 
کارگیری تهویه موضعی و در نهایت استفاده از وسایل حفاظت فردی است .

از  استفاده  نیز  امریکا  حرفه ای  ایمنی  و  بهداشت  اداره  مقررات  هم چنین 
PPE را به عنوان آخرین راه کنترل شرایط خطرناک طبقه بندی کرده و بیان 

1

می کند که کاربرد PPE زمانی به عنوان یک راه حل جایگزین مطرح می شود 
کنترل های  کارگیری  به  و  اجرا  قابل قبول،  اقتصادی  و  فنی  به دالیل  بنا  که 
مهندسی و مدیریتی عملی نبوده و یا نتواند سطح مواجهه کارگران با عوامل 

زیان آور را به حد بی خطر و یا قابل قبول کاهش دهد .

با مواد خطرناک، تغییر فرآیند کار، محصور کردن  جایگزینی مواد کم خطر 
به  مناسب،  تهویه  سیستم های  از  استفاده  خطرناک،  فرآیندهای  یا  مواد 
کارگیری روش های کنترل از راه دور و موارد مشابه از جمله موارد اجرایی 
کنترل های مهندسی است. کنترل های مدیریتی نیز می تواند شامل گردش 
مواجهه  معرض  در  که  کارگرانی  متناوب  جایی  به  جا  بهتر  عبارت  به  یا  کار 
با  مواجهه  که  گونه ای  به  کار  انجام  نحوه  تغییر  هستند،  خطرات  با  شدید 
که  شرایطی  در  باشد.  قبیل  این  از  مواردی  و  برسد  حداقل  به  خطرات 
روش های مهندسی و مدیریتی نتوانند به طور موثر پتانسیل مواجهه با مواد 
یا شرایط خطرناک را کاهش دهند یا زمانی که شرایط تماس موقتی باشد 
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روش های مبارزه با استرس و خوردنی های آنتی استرس 
)استرس زدا(

صنعت مرغداری - سال بیست و سوم - شماره 137
نویسنده: دکتر متولی زاده اردکانی - استاد دانشگاه و عضو هیات مدیره شرکت تعاونی مرغداران مرکز

استرس هایتان  از  اینکه  اول   
آدم  یک  یعنی  بزنید  حرف 
بیاورید  گیر  دهن قرص  و  صبور 
و جفتک هایی  بدبختی ها  کل  و 
خورده اید  زندگی«  »االغ  از  که 
بازگو   ... کنید  تقسیم  او  با  را 
را  آن ها  وزن  مشکات،  کردن 
کم می کند. عاوه بر آن معموال 

وقتی سفره دلتان را جلو کسی باز می کنید، او هم سفره خودش را برایتان 
باز می کند و یحتمل می فهمید که شما در این دنیا، تنها آدم کتک خورده 

نیستید و این یعنی آرامش!

حال  زمان  به  فقط  اینکه  دوم   
گذشته تان  یعنی  کنید  فکر 
خیلی  را  آینده تان  و 
پاپیچ  اصا  نگیرید.  جدی 
کوتاهی هایی  و  خرابکاری ها 
خودتان  حق  در  گذشته  در  که 
همه  نشوید.  کرده اید، 
همینطور بوده اند و انگشت فرو 

ندارد.  فایده ای جز چرکی شدن آن ها  کردن در زخم های قدیمی، هیچ 
از  ترس  نیاورید.  حساب  کجایتان  هیچ  به  باید  رسما  که  هم  را  آینده 
حوادث و رخدادهای احتمالی، حماقت محض است. فکر هر چیزی، از 

خود آن چیز، معموال سخت تر و دردناک تر است.

خودتان  به  اینکه  سوم   
استراحت بدهید وقتی می گویم 
نرود  فکرتان  استراحت، یکهو 
وسط  استراحت  یک  سمت  به 
می تواند  آدم  هاوایی.  سواحل 
مرخصی  خود  به  سبک  خیلی 
چند ساعته بدهد، کمی بچگی 
که  نامتعارفی  چیز  هر  یا  کردن 
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شاید بتواند شما را از دنیای واقعی دورتان کند و خستگی را بگیرد. مثل 
نهنگ ها که از هر چند گاهی به باالی آب می آیند و نفسی تازه می کنند و 

دوباره به زیر آب برمی گردند.

را  تن تان  اینکه  چهارم   
بجنبانید، ورزش قاتل استرس 
وقتی  که  ندارد  لزومی  است. 
خودتان  ورزش،  می گوییم 
هزاربار  روزی  کنید  موظف  را 
اندازه  به  و  بزنید  تنی  یک  وزنه 
یک  دربیاورید.  بازو  گوریل 
با  نرمش منظم و خفیف همراه 
پیاده روی در روز داشته باشید. 

پنجم اینکه واقع بین باشید ما   
ملت شریف، بیشتر استرسمان 
بابت چیزهایی است که کنترلی 
داستان  نداریم.  آن ها  روی 
مثل آمپول زدن می ماند. وقتی 
آمپول  است  قرار  آمپول زن، 
کنی،  سفت  را  عضله  اگر  بزند 
اینکه  اال  ندارد  خاصیتی  هیچ 

بود و عضله هایت  واقع بین  باید  بیشتر می شود. گاهی مواقع  درد آمپول 
را شل کنی که دردش کمتر شود. 

زندگی تان،  اینکه  ششم   
اسب دوانی  مسابقه  و  میدان 
با  دائم  را  خودتان  نیست. 
دیگران مقایسه نکنید. مقایسه 
»رقابت پیشگی«،  و  کردن 
فانی  اینکه  است.  استرس  زا 
ندارم  من  و  دارد  فوق لیسانس 
و فامی المبورگینی دارد و من 

بابت  را  عمرش  همه  که  مسابقه  اسب  همان  می کند  دقیقا  را  شما  ندارم 
از  مسخره تر  زندگی  نرسیده.  هم  کجا  هیچ  به  و  دویده  چوب،  سر  هویج 
چیزی است که شما فکرش را می کنید. هیچ دو نفری لزوما نباید مثل هم 

باشند. خودتان باشید.

مواجهه  از  اینکه  هفتم   
هراس  »ترس زا«  عوامل  با 
ساده  مثال  باشید.  نداشته 
وقتی  است.  دندان پزشک  آن، 
دندان خراب دارید، یک راست 
درستش  و  بروید  دکتر  پیش 
یک  و  بترسید  اینکه  نه  کنید. 
دندان پزشک،  ترس  از  را  عمر 

با درد آن بسازید و همه لقمه هایتان را با یک طرفتان بجوید. نیم ساعت 
جنگیدن با درد، بهتر از یک عمر زندگی با ترس درد است. خاصه اینکه 

ترس، استرس می زاید.

و  بخورید  خوب  اینکه  هشتم   
بابای  »گور  شعارتان  و  بخوابید 
درست  که  آدمی  باشد.  دنیا« 
نخوابد و نخورد،  مغزش درست 
هم،  علیل  مغز  نمی کند.  کار 
عادت دارد همه چیز  را سخت 
و مهلک نشان دهد. آدم وقتی 
گرسنه و خسته است، یک وزنه 
نمی تواند  هم  را  کیلویی  یک 

بلند کند، چه برسد به یک فکر چند کیلویی.

همه  بخندید،  اینکه  نهم   
مشکل  من  دارند،  مشکل 
دارید.  مشکل  هم  شما  دارم، 
گرفتاری  داریم،  بدبختی  همه 
محل  تابع  موضوع  این  و  داریم 
نیست.  هم  آدم ها  جغرافیایی 
یاد بگیرید بخندید ... به ریش 
به   ... بخندید  و مشکات  دنیا 

اما کم کم عادت می کنید  اولش سخت است.  بار  بدبختی ها بخندید. دو 
و می بینید که رابطه خنده و گرفتاری، مثل رابطه خیار است و سوختگی 

پوست ... درمانش نمی کند اما دردش را کم می کند. 

دهم اینکه خواندن این مطلب را برای کسانی  که دوستشان دارید و از   
خندیدنشان شاد می شوید توصیه کنید.
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خوراکیهایاسترسزدا
یک کارشناس در سایت تغذیه »هول فود« کاتالوگ فهرستی از مواد غذایی 
از  استرس  کردن  دور  در  بسزایی  تاثیر  خوردنی ها  این  که  است  کرده  ارائه 
انسان دارند و یا به عبارتی آرامش بخش هستند. استرس ممکن است همه 
جا با شما باشد، مثل محیط کار، در هنگام رانندگی، در جشن ها و مراسم و 
یا حتی در منزل و زمانی که اخبار ناخوشایندی ممکن است از طریق رادیو 
و تلویزیون به گوش تان برسد، اما در دنیای پرتنش امروز، چه کسانی ممکن 

است از استرس در امان باشند؟ 
دیگر پروتئین ها در محصوالت لبنی مقدار سروتونین را که نورهورمونی در 
مغز است، افزایش می دهند و در نتیجه استرس اعصاب را کاهش داده و شما 

را آرام می سازد.

شکالتتلخ
خوردنی بعدی برای از بین بردن استرس، »شکات تلخ« است. 

پزشکان می گویند:  »مصرف شکات تلخ از مقدار هورمون استرس می کاهد 
و سایر آشفتگی های بیوشیمیایی مرتبط با استرس را متعادل می سازد«.

مرکبات
استرس.  کردن  برطرف  برای  هستند  مناسبی  خوردنی های  هم  مرکبات 
از استرس خالی می سازند و  میوه ها حاوی قند طبیعی هستند که ذهن را 

مرکبات و میوه های تابستانی تاثیر بیشتری در این زمینه دارند 

و آشفته  نامنظم  و  کارشناسان معتقدند که یک رژیم غذایی تحریک کننده 
مصرف  شامل  معموال  که  است  استرس  بروز  برای  پیش فاکتوری  واقع  در 
رژیم  یک  کردن  دنبال  با  اما  است،  نامنظم  و  مکرر  طور  به  میان وعده ها 
حد  تا  می توان  مناسب  خوردنی هایی  انتخاب  همچنین  و  منظم  غذایی 
امکان استرس روزانه را از خود دور نگهداشت - اولین خوردنی استرس زدا 

در این فهرست، »ماست« است.

ماست
هضم  و  بوده  سبک  چون  است،  مفید  تابستان  فصل  برای  ویژه  به  ماست 
در  هند  در  اندام  تناسب  متخصص  شارما،  شیفا  دکتر  است.  آسان  هم  آن 
این باره می گوید: » ماست یا هر محصول لبنی دیگر غنی از ماده ای به نام 
بیانی  به  می دهد«.  افزایش  مغز  در  را  سروتونین  میزان  که  است  تیروسین 
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بادام
خوردنی ضد استرس بعدی »بادام درختی« است.

است.  روی  و  منیزیم   ،»E« ویتامین  و   »B2« ویتامین  از  سرشار  بادام 
خلق  که  دارند  سروتونین  تولید  در  بسزایی  تاثیر  منیزیم  و   B ویتامین های 
انسان را تنظیم می کنند و استرس را تسکین می دهند. روی هم می تواند 
E هم به عنوان یک  اثرات منفی استرس مقابله کند و ویتامین  از  با برخی 
قلبی  بیماری  و  استرس  با  که  را  آزاد  رادیکال  مولکول های  آنتی اکسیدان 

مرتبط هستند، نابود می سازد.

B12 می تواند سبب افسردگی شود.  شادی در مغز است و کمبود ویتامین 
کلم بروکلی یکی دیگر از خوردنی های مفید برای مقابله با استرس است که 
وقتی به برنج و یا ساالد افزوده می شود، تاثیر معجزه آسایی در ایجاد شادی 

در شما اعمال می کند.

چای
گزینه بعدی »چای« گیاهی یا »چای سیاه« است که ضمن کنترل کالری ها، 
خلق و خوی شما را نیز بهبود می بخشد. چای بابونه، چای یاسمن و سایر 
چای های گیاهی تاثیر شگفت انگیزی روی بدن شما دارند و می توانند مثل 

یک داروی مسکن عمل کنند. 

ماهی
ماهی هم جزو خوراکی های ضد استرس و آرامش بخش است. »ماهی« منبع 
 B6 به ویژه B غنی از چربی های امگا - 3 است که حاوی ویتامین های گروه
و B12 یکی از مهم ترین مکمل ها برای ساخت سروتونین به عنوان هورمون 

کلمبروکلی
کلم بروکلی هم سرشار از ویتامین های گروه B شامل اسیدفولیک است که به 
کاهش ترس، اضطراب و نگرانی استرس و حتی افسردگی کمک می کنند. 
روده  سندرم  و  یبوست  با  مقابله  برای  نیز  سبزی  این  در  موجود  فیبر 
بلند مدت  استرس  حاصل  واقع  در  سندرم  این  که  است  مفید  تحریک پذیر 

است.

سیر
آرام  برای  سیر  است.  »سیر«  استرس  کاهش  در  آسا  معجزه  ماده  آخرین 
از  گلوکز خون مفید است. سیر سرشار  نیز کاهش  و  و استرس  کردن تنش 

آنتی اکسیدان ها است و این مواد در مقابله با اسرترس بسیار مفید است. 
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