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اخبار واحد مرغ مادر و کارخانه جوجه کشی

رابط خبر : آقای طواق ایزدی دوگونچی

گزارش وضعیت فارم های مرغ مادر  
گلــه 65 فارم یک مرغ مادر شــرکت شــروع بــه دوران تولیــد نموده و 
فــارم مرغ مادر نرگــس پس از طی دوران تولید شــروع بــه حذف گله 

است. نموده   63

تبریک به همکاران گرامی  
عــرض تبریک به همــکار گرامــی جناب آقــای عبدالمجیــد آق بخاطر 
قبولی فرزندشــان در رشته پزشکی دانشــگاه مازندران عرض تبریک به 
همکاران گرامی آقایان حاج ظاهر و حاج طاهر ســوقی بخاطر بازگشــت 
از ســرزمین نورانی وحــی و نزول قرآن  عرض تبریک بــه همکار گرامی 
جناب آقای مختارعلی نســائی نائل شــدن به افتخار بازنشستگی عرض 
تبریــک به همکار گرامــی جناب آقــای عباس علــی محمدخانی بخاطر 

تصدی مســئولیت خرید و تدارکات.

آمادگی واحد کشاورزی جهت کشت سال 96  
بــا توجه به آغــاز فصل کاشــت در منطقه، واحد کشــاورزی جهت تامین 
بخشــی از مــواد اولیه مــورد نیاز زنجیره اقدام به شــخم و آماده ســازی 
زمین هــای کشــاورزی نمــود تا بــه دنبال آن عملیات کاشـــت صـــورت 

پذیـرد.

اخبار واحد دان سازی 

رابط خبر: آقای حجت اله صادقیان

انجام عملیات ارت ســنجی و تاییدیه تســت ایمنی تاسیسات   
برقی

در راســتای اجرای مــاده 22 وزارت کار )آیین نامه حفاظــت الکتریکی 
در کارگاه هــا( و همچنین جلوگیری از خســارت های جانی و مالی ناشــی 
از برق گرفتگــی در محیط های کاری، عملیات طراحی و اجرای چاه های 
ارت حفاظتی کارخانه دان ســازی انجام گردید و با حضور مشاور رسمی 
حفاظــت فنــی و خدمــات ایمنــی بــرق وزارت کار و همچنین مســئول 
ایمنــی و بهداشــت حرفه ای مجموعه مــورد تایید قرار گرفــت و تاییدیه 

الزم اخذ گردید.
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جلسه کمیته حفاظت فنی  
جلســه کمیته حفاظت فنی کارخانه دان سازی واحد آق قبر با حضور آقایان 
علــی اصغر آجودانی ، عبدالرســول نوعــی باهوش ، عبدالمجیــد گرکز و رضا 
باباعلی نیا در دفتر کارخانه برگزار گردید و در این جلسه مواردی در خصوص 

ارزیابی و کنترل عوامل زیان آور در محیط کار مورد بحث قرار گرفت.

حضور همکاران در همایش دوچرخه سواری  
به مناسبت گرامیداشــت هفته تربیت بدنی، همایش بزرگ دوچرخه سواری 
توســط اداره ورزش و جوانان شهرســتان گرگان و هیئت دوچرخه ســواری 
اســتان گلســتان برگزار گردید که آقایان عبدالرســول نوعی باهوش ، حجت 
صادقیــان و احســان زینعلی از کارخانه دان ســازی در این همایش شــرکت 

نمودند.

برگزاری کالس سالمت روان در محیط کار  
با توجه به فرارســیدن هفته ملی ســامت روان از 24 تا 30 مهرماه و با توجه 
به شــعار جهانی امسال که به نام سامت روان در محیط کار نامگذاری شده ، 
کاس یک روزه با حضور کارشناســان بخش بهداشــت روان مرکز بهداشــت 

اخبار واحد تحقیق و توسعه 

رابط خبر: خانم زهرا سیدی زاده

برگزاری کارگاه آموزشی بررسی بیماری برونشیت در طیور  
کارگاه آموزشــی بررسی بیماری برونشیت در طیور با همکاری واحد تحقیق 
و توســعه شرکت پیگیر و شرکت پارسیان اکسیر آریا با سخنرانی دکتر ارژنگ 
شــایگان مهر و دکتر آرش قلیانچی بــرای کلیه کارکنــان واحدهای پرورش 
طیور در مرداد ماه سال جاری در محل مرکز آموزش علمی- کاربردی شرکت 

پیگیر برگزار گردید. 

برگزاری کارگاه های آموزشی روش های ارتقاء مهارت های فردی و   
اجتماعی

دوره مقدماتــی روش هــای ارتقاء مهارت هــای فردی و اجتماعــی با حضور 
خانم الهه تاجیک )کارشناس ارشد روان شناسی بالینی( برای کلیه کارکنان 

شهرســتان آق قا و کارشناس بهداشت حرفه ای شــرکت و پرسنل کارخانه 
دان سازی و واحد گوشتی در محل کارخانه دان سازی برگزار گردید.
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اخبار مرکز آموزش علمی کاربردی 

رابط خبر: خانم زهرا سیدی زاده

  برگــزاری اولیــن نشســت هم اندیشــی سرپرســتان مراکز 
علمی-کاربردی غیردولتی استان گلستان در مرکز پیگیر 

اولین نشســت هم اندیشــی سرپرســتان مراکز علمی-کاربــردی غیردولتی 
اســتان گلســتان با حضور محمدرضــا باقرنیــا نماینده و سرپرســتان مراکز 
علمی-کاربردی غیردولتی اســتان و نماینده ریاســت دانشگاه جامع استان 
گلســتان در روز چهارشنبه 29 شــهریور 96 در مرکز آموزش علمی-کاربردی 
پیگیــر برگزار گردیــد. محمدرضا باقرنیا گزارشــی از نشســت هم اندیشــی 

برگزاری همایش دوره حساس رشد کودکان و نوجوانان  
در راســتای توجه به نیــاز خانواده همکاران، همایش دوره حســاس رشــد 
کــودکان و نوجوانان توســط واحد تحقیق و توســعه در محــل مرکز آموزش 
علمی کاربردی شــرکت پیگیر برگزار گردید و سعی شــد به کلیه پرسش ها  و 

ابهامات خانواده ها در این خصوص پاسخ داده شود. 

برگزاری کارگاه آموزشی طرح طبقه بندی مشاغل  
کارگاه آموزشــی طرح طبقه بندی مشاغل با حضور آقای آقا محسنی با هدف 
ایجــاد ضوابــط و معیارهای منصفانه حقوق و دســتمزد بر مبنــای واقعیات 
مربــوط به مشــاغل، در محل مرکز آمــوزش علمی- کاربردی شــرکت پیگیر 

برگزار گردید.

برگزاری کارگاه آموزشی همکاران سیستم  
به منظور به روز رسانی سیستم حسابداری شرکت پیگیر یک کارگاه آموزشی 
به مدت 8 ساعت در مهر ماه برای کارکنان واحد حسابداری مجموعه توسط 
نماینــده علمی شــرکت همــکاران سیســتم در محل مرکز آمــوزش علمی- 

کاربردی شرکت پیگیر برگزار گردید.

برگزار ســمینار بررســی راهکارهــای پیشــگیری از بیماری   
آنفوالنزای طیور

سمینار آموزشی بررســی راهکارهای پیشگیری از بیماری آنفوالنزای طیور 
با ســخنرانی دکتر ســعید چرخکار متخصص بهداشــت و بیماری های طیور 
و با حضور کارشناســان شــرکت پیگیر و میهمانانی از شبکه های دامپزشکی 
اســتان و جهاد کشــاورزی توســط واحد تحقیــق و توســعه و در محل مرکز 

آموزش علمی- کاربردی شرکت پیگیر برگزار گردید. 

برگزاری کارگاه تلقیح مصنوعی گاو  
کارگاه تلقیح مصنوعی گاو زیر نظر مرکز اصاح نژاد دام کشور و جهاد کشاورزی 
استان گلستان توسط واحد تحقیق و توسعه شرکت پیگیر با همکاری شرکت 
روکت اینترنشنال و شــرکت آمارد دام به مدت سه هفته با حضور کارآموزان 
استان های گلستان، سمنان و خراســان برگزار گردید. قسمت عملی کارگاه 
در محل کشتارگاه صنعتی دام اینچه برون و بخش های نظری در محل مرکز 
آموزش علمی- کاربردی شرکت پیگیر برگزار شد. گفتنی است دارندگان این 

مدرک می توانند به عنوان مامور تلقیح مشغول به کار شوند.

واحدهــای اداری زنجیره تولید گوشــت مــرغ پیگیر در محــل مرکز آموزش 
علمی- کاربردی شرکت پیگیر برگزار گردید.
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کسب مقام سوم در ســومین المپیاد ورزشی دانشجویی توسط   
دانشجوی مرکز پیگیر

آقای ابوالفضل کابوسی دانشجوی مرکز آموزش علمی-کاربردی شرکت پیگیر 
در چهارمین المپیاد فرهنگی ورزشی دانشجویان پسر دانشگاه جامع علمی-
کاربردی در استان همدان موفق به کسب مقام سوم در رشته تکواندو گردید.

برگزاری مراســم بیست و پنجمین ســالگرد تاسیس دانشگاه   
جامع علمی کاربردی

بیست و پنجمین سالگرد تاسیس دانشگاه جامع علمی کاربردی روز دوشنبه 
هفدهم مهرماه در تهران ســران برگزار شــد. این مراســم با حضور مقامات 

انتخاب دکتر نعمت اله کیانی به عنوان فعال برتر دامپزشکی در   
گروه مسئولین فنی در سال 1396

آقــای دکتــر نعمت اله کیانی مــدرس مرکز پیگیر و مســئول فنی کشــتارگاه 
صنعتی طیور پیگیر موفق به دریافت لوح تقدیر و تندیس مســئول فنی برتر 

دامپزشکی در سال  1396 در روز ملی دامپزشکی شدند.  

سخنرانی دکتر پیمان قائمی در دانشگاه تهران و ارائه مقاالت در   
دانشگاه آزاد اسالمی واحد بابل و دانشگاه علوم پزشکی شیراز

دکتر پیمان قائمی مدیر واحد تحقیق و توســعه، در سومین کنگره ملی علوم 
پایه دامپزشــکی که در شــهریور 96 در تاالر حامدی دانشــکده دامپزشکی 
دانشــگاه تهران برگــزار گردیــد، در خصــوص بیماری های زئونوز بــه ایراد 
ســخنرانی پرداخت. همچنین مقاله ای از ایشــان در دانشــگاه آزاد اسامی 
واحد بابل در شــهریور 96 و مقاله ای نیز در دانشــگاه علوم پزشکی شیراز در 

آبان 96 ارائه گردید.

نمایندگان مراکز آموزش عالی علمی-کاربردی غیردولتی کشور که در روز 21 
شــهریور 96 در تهران با حضور دکتر امید برگزار شده بود به جمع حاضر ارائه 
نمود. در این نشســت سرپرســتان مراکز آموزش علمی-کاربردی غیردولتی 
استان گلستان پیرامون مسائل گزارش شده به بحث و تبادل نظر پرداختند. 
در پایان اعضای شــرکت کننده با تداوم و برگزاری این نشست ها برای تعامل 

بیشتر درجهت رفع نواقص احتمالی در برنامه های پیش رو تاکید نمودند.

کشــوری و لشکری، روســای واحدهای استانی، موسســات و مراکز آموزش 
عالی دانشــگاه جامع علمی کاربردی در محل ســالن اجاس ســران برگزار 
گردید. در این مراســم از عاوه بر رونمایی از دستاوردها و کارهای برجسته، 
از روســای قبلی دانشگاه و برگزیدگان حوزه های مختلف دانشجویی، مراکز، 
اســاتید، کارمندان، بازنشستگان و خانواده معزز شــهدا با حضور مسئولین 
کشــور تجلیل شــد. شــایان ذکر اســت در این مراســم دکتر پیمان قائمی و 
روسای ســایر مراکز علمی کاربردی استان گلستان و مسئولین واحد استانی 

گلستان نیز حضور داشتند.
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اهمیت تغذیه در دوران جنینی

صنعت مرغداری - سال 24 ام  - شماره 140
جالل ساالری ) کارشناس ارشد تغذیه طیور( نویسنده: 

مقدمه
طیور جدید نســبت به اجداد خود، بــه دلیل دارا بودن نیازهــای متابولیکی 
بیشــتر، دارای رشد ســریع تری هستند، بعاوه در بیســت سال گذشته طول 
دوره پــرورش کاهش یافتــه در صورتی که طول دوره جنینــی تغییری نکرده 
اســت به همین دلیل نســبت دوره جنینی به کل زندگــی از 20 الی 25 درصد 
به 30 الی 40 درصد افزایش یافته اســت. به همین دلیل دوره انکوباســیون یا 
جنینی از اهمیت خاصی برخوردار شــده اســت. بعاوه دوره قبل از تولد یک 
دوره بســیار حیاتی برای رشد و نمو اســت؛ زیرا در این دوره، جنین به انرژی 
زیادی برای هچ شدن نیاز دارد و تا زمانی که پرنده به غذای خارجی دسترسی 

پیدا کند بایستی از مواد غذایی موجود در ذخایر خود استفاده نماید.

داخل تخم مرغ اســت؛ زیرا ماده غذایی تلقیح شــده همراه با مایع آمنیونی 
وارد بدن جنین می شــود و جنین از آن اســتفاده خواهد کرد. تعداد زیادی 
آزمایش برای توســعه تکنیک های تزریق به داخل تخم مرغ و تغذیه جنینی 
انجام شده اســت و اثرات مختلف این نوع تزریقات بر رشد، ظرفیت هضمی 
و وضعیت گلیکوژن در جوجه ها مورد بررســی قرار گرفته اســت. ثابت شده 
که بهتریــن زمان تزریق در تخم مرغ برای تغذیــه جنینی، تزریق در 17-18 
روزگی انکوباسیون و میزان تزریق 25-22 روزگی انکوباسیون و مناسب ترین 
میزان ماده تزریقی کمتر از 1/5 میلی لیتر اســت. همچنین بایســتی در نظر 
داشــت که ترکیبــات غذایی در مایع تزریقی نبایســتی از محدوده اســمزی 
آمنیون تجاوز کند. آزمایشــاتی که سریعا در بعد از هچ انجام شد؛ نشان داد 
که جوجه هایی که در زمان جنینی تغذیه شده بودند دارای عملکرد روده ای 
مشابه با جوجه هایی بودند که در روز دوم بعد از هچ قرار داشته و مورد تغذیه 
زود هنــگام قرار گرفته بودند. این آزمایــش اهمیت تغذیه و بخصوص تغذیه 

در دوران جنینی را مشخص می کند.

هــم در جوجه هــا و هــم در بوقلمون هــا، تغذیــه جنینی ظرفیــت هضمی 
جوجه های متولد شــده را افزایش می دهد، در نتیجه سطح روده برای جذب 
مــواد به شــدت افزایش یافتــه و فعالیت آنزیم هــای بروش بــرودر و انتقال 
گلوکز و اســید آمینه از عرض غشاء را ســرعت می بخشد. تزریق مواد غذایی 
بــه داخل تخم مرغ بیــان ژنی آنزیم های بــروش بــرودر را افزایش می دهد، 
بنابراین انتقال مواد غذایی نیز بیشــتر می شــود. این افزایش رشد به وسیله 
تغذیــه جنینــی، باعــث افزایــش وزن در زمان تولــد به میــزان 2-4 درصد 
شــده و این افزایش وزن تا هفتــه اول ادامه خواهد یافــت. زرده موجود در 
تخم مرغ، چربــی را برای جنین فراهم می کند که جنیــن این چربی را برای 
رشد اکسید کرده و از آن استفاده می کند. ترکیب چربی زرده به جیره مرغان 
مادر وابســته اســت و معموال در صنعت از چربی های با کیفیت پائین در این 
مورد اســتفاده می شود )سطوح آنتی اکســیدان کم و چربی های اکسید شده 

هنگامی که جوجه تفریخ می شــود تا زمانی که به غذای خارجی دسترســی 
پیــدا کند، ذخایر گلیکوژن بدن یک نیاز برای بقا اســت. تاخیر در اســتفاده 
و هضم فوری غذا توســط پرنده می تواند ظرفیت ژنتیکی پرنده را برای رشد 
و تولید گوشــت محدود ســازد. به هر حــال ضرر و زیان ناشــی از این موارد 
می تواند به جنین اجازه دهد تــا در اواخر دوره جنینی که احتیاجات جنین 
به شــدت افزایــش می باید، از مــواد غذایی خارجی اســتفاده کند. در دوره 
آخــر جنینی که جنین مایــع آمنیونی را می بعلد بهترین زمــان برای تغذیه 
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با تزریق آنتی اکســیدان برای محافظت لیپیدهای زرده و غشــاء پاســمایی 
ســلول ها از تخریب، مورد اســتفاده قــرار گیرد. عاوه بر ایــن افزایش وقوع 
پراکسیداسیون چربی های غشــاء به وسیله رادیکال های آزاد می تواند برای 
ســامتی جنین خطر ســاز باشــد، به همین دلیل تزریق آنتی اکسیدان ها از 
چربی های غشــاء در برابر رادیکال های آزاد محافظت کرده و کاربرد چربی ها 

را برای تولید انرژی در بهبود هچ افزایش می دهد.
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فراوان( که این شــرایط محیط نامناســبی را برای توسعه جنین که به چربی 
وابســته اســت ایجاد می کند. در حــدود روز چهاردهم انکوباســیون جنین 
برداشت اســیدهای چربی را که احتمال پروکسیداسیون لیپیدی را افزایش 
می دهد بیشــتر می کند. وقتی که جوجه تفریخ می شــود اســتفاده از غشــاء 
کوریوآالنتوئیس را جهت تنفس کاهش می یابد تا تنفس ششی اتفاق بیفتد؛ 
در این صــورت افزایش رادیکال های آزاد قابل پیش بینی اســت. همچنین 
چربی ها )اسیدهای چرب غیر اشباع( به عنوان یک سوخت ضروری در قلب 
و مغز مورد اســتفاده قرار می گیرد. اســتفاده از آنتی اکسیدان ها، چربی ها و 
کلســترول را از پروکسیداســیون در مدل هــای حیوانــی محافظت می کند. 
گزارش شــده که ویتامین  ای و آنتی اکســیدان های دیگر بــا افزایش IgM در 
بوقلمون و افزایش IgG در جوجه های گوشــتی باعث باال رفتن پاسخ ایمنی 
می شود. عاوه بر افزایش سیســتم ایمنی، تزریق ویتامین ای در حدود 14 
روزگی انکوباســیون )زمان اکسیداســیون اســیدهای چرب( می تواند تولید 
رادیکال های آزاد را که باعث خطر جدی بر روی اســیدهای چرب با کیفیت 
پایین به مرغــان تخم گذار به عنوان یک منبع انــرژی ارزان قیمت می تواند 
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کمپوست پرندگان مرده و ضایعات آن ها

ماهنامه اطالعات مرغداری و دامپروری - شماره 58

کمپوست کردن، افزایش تجزیه بیولوژیکی مواد ارگانیک در محیطی هوازی 
است. در طول این روند، میکروارگانیسم ها، مواد آلی را می شکند و به ترکیبات 
آلی ثابت و قابل استفاده تبدیل می کند. در این روند اکسیژن مصرف و گرما، 
آب و دی اکسیدکربن تولید می شود، در شرایط قابل کنترل ، روند کمپوست در 
دو فاز توصیف می شود، فاز اولیه و ثانویه. خواص شیمیایی و فیزیکی ضایعات 
خام بر سرعت کمپوست تاثیر می گذارد. اندازه ذرات، مساحت محیط ماده 
در  بیولوژیکی  فعالیت  درجه  و  درگیر  میکروارگانیسم های  نوع  بر  ضایعاتی 
روند کمپوست تاثیر می گذارد. کمپوست کردن موجب دفع سالم ضایعات و 
مدفوع پرنده ها می شود و تخریب محیط زیست را کاهش می دهد. کمپوست 
مدفوع طیور و پرنده های مرده هنوز موضوعی قابل بحث است. در حالی که 
بعضی از دانشمندان به دلیل مزایای بسیار کمپوست کردن موافق آن هستند. 
مقاله پیش رو تاشی برای پوشش دادن کل روند کمپوست کردن، استفاده و 

همچنین حل مسائل و مشکات مربوط به آن است.

مقدمه
از  برای  مناسبی  تکنولوژی  زیرا  دارد  زیادی  بسیار  اهمیت  کردن  کمپوست 
بین بردن ضایعات مخرب به حساب می آید. کمپوست کردن روندی هوازی 
بیولوژیکی است که در آن میکروب هایی که به طور طبیعی به وجود می آیند، 
مواد آلی قابل تجزیه زیستی را به محصوالت گیاخاک مانند تبدیل می کنند. 
استفاده  خاک  به  آن ها  برگرداندن  و  آلی  مواد  بازیافت  برای  کردن  کمپوست 
می شود تا باروری خاک حفظ گردد. ضایعات طیور شامل ترکیبی از فضوالت، 
ضایعات بستر طیور، خوراک باقی مانده، پرنده های مرده، تخم های شکسته و 
پرها می شود و این ضایعات ممکن است از مرغداری های بزرگ، قفس ها و تسمه 
ارزش  این مواد ضایعاتی  باشد.  آبرسانی حاصل شده  نقاله ها و سیستم های 
غذایی باالیی دارند و به عنوان کود آلی شیمیایی به حساب می آیند و مواد مغذی 
مانند نیتروژن، فسفر و پتاسیم را بازیافت می کنند. با این حال، استفاده بیش 
از اندازه از این مواد می تواند موجب اوتروفیکاسیون آب ها، گسترش پاتوژن ها، 
تولید مواد گیاهی مسموم، آلودگی آب و هوا و تصاعد گازهای گلخانه ای شود. 

اوتروفیکاسیون ناشی از مدفوع و دیگر ضایعات می تواند به عنوان مهم ترین علت 
تخریب منابع آبی باشد. پیتزر و سیمز در سال 1988 گزارش دادند که استفاده 
آلودگی  موجب  می تواند  دانه ها  پرورش  در  طیور  ضایعات  از  اندازه  از  بیش 
آب های  در   NO3 باالی  میزان  شود.   )NO2( نیترات  به  زمینی  زیر  آب های 
کبودی  )سندروم  متهموگلوبینمی  بیماری  بروز  موجب  می تواند  آشامیدنی 

نوزادان(، سرطان و بیماری های تنفسی در انسان شود.

ویژگی ضایعات طیور
ضایعات طیور شامل ضایعات بستری، مدفوع و طیور مرده می شود. ترکیب 
این ضایعات بیشتر از آب و کربن و مقدار کمی نیتروژن، فسفر، کلر، کلسیم، 
منیزیم، سدیم، منگنز، آهن، مس، زینک و آرسنیک ساخته شده است. به 
دلیل وجود مقدار زیادی پروتئین و آمینواسید، مدفوع طیور مقدار زیادی 
نیتروژن )60 تا 80 درصد( از جمله اوره دارد. 40 تا 49 درصد از ترکیبات 
نیتروژنی موجود در مدفوع تازه در طول یک سال به آمونیاک تبدیل می شود. 
آمونیاک یا به شکل گاز )NH3( یا به شکل یونیزه شده )NH4( وجود دارد که 
قابل حل در آب است. NH4 می تواند از طریق میکروارگانیسم های موجود 
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می گویند.  نیتریفیکاسیون  روند  این  به  که  شود  تبدیل  نیترات  به  خاک  در 
می شود،  بی هوازی  تخریب  میکروب ها  طریق  از  طیور  مدفوع  که  زمانی 
تجمع نیتروژن های درونی افزایش می یابد و این افزایش آمونیاک می تواند 
تولید اسید  آلی موجب  ترکیبات  بگیرد؛  را  آلی  ترکیب  بین رفتن  از  جلوی 

چرب در طیور می شود.

روند کمپوست کردن
روند  طول  در  که  بیولوژیکی  و  شیمیایی  فیزیکی،   تغییرات  به  توجه  با 
در  توده  زیست  اجزای  طبیعی  می آیند، تخریب  وجود  به  کردن  کمپوست 
می دهد.  رخ  ناپایدار  شرایط  در  بیشتر  بلکه  نمی افتد،   اتفاق  پایدار  حالت 
وجود  کردن  کمپوست  روند  مراحل  میان  متمایزی  و  دقیق  تعریف  چه  اگر 
ندارد اما برخی از پژوهشگران کمپوست کردن را به دو مرحله بزرگ و عمده 
تقسیم بندی کرده اند. هوگ )Haug( در سال 1993 اذعان داشت که فاز یا 
مرحله اول، که فاز »پیشروی« یا »گرما« نامیده می شود، دارای این ویژگی 
در  زیاد  کاهش  و  ترموفیلیک  دمای  باال،  مصرفی  اکسیژن  میزان  که  است 
جامدات فعال قابل تجزیه زیستی می باشد. این مرحله پتانسیل باالیی در 

ایجاد بوی زیاد دارد.

بولن )Bollen(، کینر )Keener( و الول )Elwell( هر یک در تحقیقات خود 
مرحله اول روند کمپوست را به سه زیر فاز تقسیم بندی کرده اند: زیر فاز اولیه، 
میزان باال و تثبیت. در زیر فاز اولیه که یک تا سه روز طول می کشد، دمای هوا 
از درجه محیط به 43 درجه سانتی گراد افزایش می یابد و میکروارگانیسم های 
مزوفیلیک قند، نشاسته و پروتئین را کاهش می دهد. در زیر فاز دوم )میزان 
باال( دما از 43 درجه سانتی گراد به تقریبا 71 درجه سانتی گراد می رسد، در 
این مرحله میکروارگانیسم های ترموفیلیک چربی، همی سلولوز، سلولوز و تا 
حدی لیگنین را کاهش می دهد. در نهایت، در زیر فاز سوم )تثبیت( دما کاهش 
می یابد و باالی 40 درجه سانتی گراد ثابت باقی می ماند. در طول این زیر فاز 
پایانی، کاهش بیشتر سلولوز های خاص )که احتماال زنجیره کوتاه تری دارند(،  
همی سلولوزها و لیگنین مشاهده می شود و میکرو ارگانیسم های مزوفیلیک 
دوباره تشکیل می شود. دمای باال در دو زیرفاز اول کمپوست )زیر فاز اولیه و 
میزان باال(، تابعی از مقدار و درجه یکپارچگی در هوادهی، میزان رطوبت و 
ترکیب مواد مورد نیاز است. در طول فازهای برابر در چرخه کمپوست، دمای 
پشته ای که در آن الشه ها کمپوست می شود پایین تر از دمایی خواهد بود که 
در آن بقایای گیاهان ارگانیک کمپوست می شوند، مگر آنکه شرایط فیزیکی و 
شیمیایی بهینه شود تا یکپارچگی میکروبیولوژی و تهویه مناسب فراهم شود. 
به عاوه، پشته کمپوست باید بزرگ باشد یا مصالح عایق بندی داشته باشد تا 

دمای باال را حفظ کند.

شناخته  »استحکام«  یا  »بلوغ«  فاز  عنوان  به  کمپوست  اصلی  فاز  دومین 
دقیق  کمپوست  برای  تعیین کننده  عاملی  تهویه  مرحله،  این  در  می شود. 
نیست، در نتیجه امکان استفاده از سیستم کمپوست با اکسیژن پایین وجود 
دارد. یک دسته از واکنش های کند کننده، مانند شکستن ایگنین ها در این 
کامل شدن است.  برای  بیشتر  زمان  نیازمند مدت  و  اتفاق می افتد  مرحله 
به گفته بولن و همکاران وی، مرحله بلوغ می تواند پنج ماه در دمای زیر 40 

درجه طول بکشد.

فاکتورهای موثر

دما
تحقیقات  در   )2002( النگستون  و   )2000( الول  و  کینر   ،)2002( هارپر 
از  که  ترموفیلیک ،  دمای  در  تجزیه  فرآیند  سرعت  که  کرده اند  بیان  خود 
از دمای مزوفیلیک  تا 71 درجه سانتی گراد متغیر است ، بیشتر  40 درجه 
بذر  که  آنجایی  از  است.  سانتی گراد  درجه   40 تا   10 بین  دمای  درجه  با 
این  می روند،  بین  از  سانتی گراد  درجه   62 دمای  در  اغلب  هرز  علف های 
میکروارگانیسم ها زمانی از بین می روند که در معرض دمای 60 تا 70 درجه 
و  هویتینک  بگیرند.  قرار  ساعت  سه  تا  دو  از  بیش  مدت  به  و  سانتی گراد 
کینر در سال 1993 تایید کردند که قارچ ها به طور موثرمنابع کربن، مانند 
ایگنین یا سلولوز را که در دسترس اکثر باکتری ها نیستند، جذب می کند. 
بسیار  سانتی گراد  درجه   55 باالی  دمای  در  قارچی  فعالیت  حال،  این  با 
در  یعنی  باال  دماهای  در  که  است  شده  مشاهده  همچنین  است.  محدود 
هضم کننده  آنزیم های  از  بسیاری  سانتی گراد،  درجه   70 تا   60 دمای 
گازهای  و  می روند  بین  از  نیتروژنی  ترکیبات  بود،  خواهند  غیرفعال  کربن 
اول  فاز  بهترین دما در طول  این رو  از  تولید می شود،  نامطلوب  نیتروژنی 

کمپوست کردن الشه بین 55 تا 60 درجه سانتی گراد است.
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تخلخل
تخلخل های پر شده از هوا بر موجود بودن اکسیژن، دما، فعالیت میکروبی، 
زمان کمپوست و پشته های بسته بندی شده تاثیر دارد. تخلخل باید حدود 
35 درصد باشد تا امکان نفوذ هوا به توده ها و حفظ رشد بهینه میکروب ها 
وجود داشته باشد. لوپر در سال 2002 اظهار داشت که اندازه بهینه ذرات 

مواد کمپوست برای تهویه مناسب بین 3/1 تا 12/7 میلی متر است.

اکسیژن و تهویه
زمانی که هوا در توده های کمپوست به میزان بسیار کمی وجود دارد، تجزیه 
زیستی هوازی برای تجزیه مواد آلی کاهش می یابد، از بین رفتن نیتروژن از 
طریق دنیتریفیکاسیون افزایش و دما کاهش می یابد. چاو )2001( از سیستم 
مکانیکی تهویه با فشار استفاده کرد تا علوفه مخلوط گوسفند را با منابع کربنی 

به نسبت 1:1 کمپوست کند تا از پیشرفت این وضعیت جلوگیری کند.

PH
مناسب  الشه  کمپوست  برای   )ph>7( اسیدی  یا   )ph<7( قلیایی  محیط های 
نیستند. مقدار زیادی از کربن آزاد که با مواد نیتروژنی الشه ترکیب شده، نه تنها 
به تحرک نیتروژنی کمک می کند و مانع از بین رفتن  آن از طریق آمونیفیکاسیون 
پایین تر  کمی  یا   )7/0( خنثی  حالت  در  نیز  را  الشه  توده   PH که  می شود، 
نگه می دارد. از آنجایی که واکنش های بیوشیمیایی، گاز کربن دی اکسید )اسید 
کمپوست می تواند در طیف   روند  آزاد می کند،  )باز ضعیف(   NH3 و  ضعیف( 
خنثی کاهش اثر داشته باشد. نسبت دقیق کربن به نیتروژن، PH را در طیف 

6/5 تا 7/2 نگه می دارد که برای کمپوست بهینه است.

مواد خام و انرژی مورد نیاز

رطوبت
آب، به عنوان یک واسطه، مواد مغذی را به میکروارگانیسم های مفید انتقال 
کمپوست  روند  در  را  نیاز  مورد  آنزیم های  تولید  ترتیب  این  به  و  می دهد 
تسهیل می کند. رطوبت مورد نیاز برای الشه ها به ویژگی های ماده بستگی 
دارد اما به طور معمول بین 40 تا 60 درصد است. همانطور که پیش تر گفته 
شد، آب بیشتر )< 60 درصد( اکسیژن را از سوراخ های کوچک توده کمپوست 
از بین می برد و از فعالیت هوازی آن جلوگیری می کند. به عاوه شرایطی را 
به وجود می آورد که موجب ایجاد بو در توده کمپوست و محدودیت باال رفتن 
دما می شود. توده های اشباع شده کمپوست خیلی سریع اکسیژن مورد نیاز 
ترموفیلیک  از میکروب های  و  بین می برد  از  را  بودار  ترکیبات  کاهش  برای 
با این حال، برگردان کمپوست به طرف دیگر آن و اضافه  حمایت می کند. 
اگر  کند.  حل  را  مشکل  اغلب  می تواند  رطوبت  جاذب  خشک  مواد  کردن 
دست  هنگام  در  باشد  شده  ریخته  آبی  آن  در  آنکه  بدون  کمپوست  ترکیب 

زدن مرطوب باشد، در این صورت رطوبت آن کافی است.

نسبت کربن به نیتروژن
کمپوست  برای  را  مناسبی  شرایط  الشه ها  به  کربنی  منابع  کردن  اضافه 
می کنند،  ایجاد  مناسب  تهویه  کربنی  منابع  می کند.  فراهم  موفق  کردن 
کمپوست  مواد  و  می بخشند  سرعت  را  آمونیاک  مانند  سمی  گازهای  فرار 
انرژی اضافی برای  شده را در دسترس حشرات و جونده ها قرار می دهند؛ 
 1:25 از  نیتروژن(  )کربن:  نیتروژن  به  کربن  قبول  قابل  نسبت های  فعالیت 
تا 1:40 متفاوت است و می تواند تا 1:50 نیز باال برود. کاهش نسبت کربن 
به نیتروژن در طول روند کمپوست به خوبی نشان می دهد که منابع کربنی 
توسط میکروارگانیسم ها هضم شده و گاز کربن دی اکسید و گرما تولید شده 
است. مختار و همکاران وی در سال 2003 در تحقیق خود گزارش داده اند 
که نسبت کربن به نیتروژن محصوالت تمام شده تقریبا نصف نسبت کربن به 

نیتروژن مواد خام ترکیبی در ابتدای فاز اول است.
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منبع کربن
مواد خامی که برای میکروارگانیسم ها کربن بیشتری فراهم می کنند، در واقع 
رطوبت بیشتری از الشه جذب می کنند، رطوبت را در میان توده کمپوست 
پخش می کنند، تخلخل ها را حفظ می کنند و نسبت کربن به نیتروژن توده 
توده های  ساخت  برای  می تواند  کاه  و  اره  خاک  ترکیب  می دهند.  تغییر  را 
جامدات  حجم  طریق  از   50:50 نسبت  با  ترکیب  شود.  استفاده  کمپوست 
جدا شده از مدفوع و همچنین یک منبع کربن می توانند به عنوان ماده بازی 
در کمپوست الشه استفاده شوند. مختار و همکاران وی )2003( با موفقیت 
توانستند از ضایعات بستر اسب که ترکیبی از مدفوع اسب و تراش های چوب 

پنبه ای بود برای کمپوست الشه گاو و اسب استفاده کنند.

انرژی گرمایی
انرژی گرمایی مورد نیاز برای غیرفعال سازی میکروب ها تابعی از دما و مدت 
میان  رابطه  از  که  غیرفعالسازی  انرژی  می باشد.  آن  در  گرفتن  قرار  زمان 
زمان/دما در معادله آرتنیوس به دست آمده است، برای بسیاری از اسپورها 
و سلول های گیاهی بین 50 و 100 کیلوکالری/ گرم بر مول است. بر اساس 
این نظریه، غیرفعال سازی گرمای پاتوژن های روده از طریق توجه به شرایط 
عمومی کمپوست کردن ارزیابی شد و نتیجه حاصل از آن این بود که دمای 
متوسط 55 تا 60 درجه سانتی گراد برای یک یا دو روز این انرژی را فراهم 

)از  تک یاخته ها  باکتری ها،  بیماری زا،  ویروس های  کاهش  برای  و  می کند 
جمله کیست ها(، کرم ها )انگل هایی مانند کرم کدو، کرم کبد، آسکاریس( به 
میزان پایین کافی است. با این حال، آندوسپورهایی که توسط باکتری های 
شرایط  این  تحت  آنتراسیس(  باسیلیوس  )مانند  می شوند  تولید  اسپوردار 

غیر فعال نمی شود.

حجم دهنده ها

حجم دهنده ها منبع مواد مغذی برای کمپوست کردن می باشند. از آنجایی 
هوای  فواصل  می توانند  است،  بزرگ تر  حجم دهنده ها  این  ذرات  اندازه  که 
تا 35 درصد تخلخل( و  مناسبی در پشته های کمپوست داشته باشند )25 
از بسته بندی انباشته مواد جلوگیری کنند. هوگ )1993( پیشنهاد کرد که 
که  باشند  داشته  جامدی  ذرات  از  بعدی  سه  ماتریس  باید  حجم دهنده ها 
قادرند از طریق ارتباط ذرات با ذرات از خود مراقبت کنند. برای رسیدن به 
باالترین تخلخل و حجم خالی در مواد ترکیبی کمپوست را افزایش می دهد 
زیرا می تواند حجم خالی میان ذرات را اشغال کند. حجم دهنده های رایجی 
که برای کمپوست آلی استفاده می شوند تراشه های چوب با اندازه بین 2/5 
تا 5 سانتی متر، باقی مانده های پلت های خوراک، الستیک های خرد شده، 
پوسته های بادام زمینی و خرده های درخت می باشند اما این حجم دهنده ها 
به  خوبی  به  نیز  کاه  و  خشک  علوفه  نشده اند.  استفاده  الشه  کمپوست  در 
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عنوان حجم دهنده می تواند عمل کند. علوفه خشک، کربن بیشتری )نسبت 
سبزیجات  و  سبزتر  علوفه های  به  نسبت  دارند(  باالیی  نیتروژن  به  کربن 
دارند. بقایای محصوالتی مانند کاه گندم یا ساقه ذرت می توانند به عنوان 
مواد کمپوست برای کمپوست الشه استفاده شوند اما ممکن است به برش 
یا کاهش سایز ذرات آن ها نیاز باشد. با انتخاب یک حجم دهنده، دو فاکتور 
به  نسبت حجم دهنده ها  پیدا می کند.  اهمیت  و هزینه  بودن  یعنی موجود 
 600 از  که  شود  نهایی  کمپوست  مخلوط  حجم  تراکم  موجب  باید  الشه ها 
کیلوگرم بر مترمکعب فراتر نمی رود. به عنوان یک قاعده کلی، وزن مخلوط 
کمپوست در ظرفی به حجم 19 لیتر نباید بیشتر از 11/4 کیلوگرم باشد؛ در 
غیر این صورت، مخلوط کمپوست بیش از اندازه فشرده و تهویه نامناسب 

می شود.

در نظر گرفتن عوامل بیماری
شدن  غیرفعال  موجب  ترموفیلیک  دماهای  کمپوست،  فاز  اولین  طول  در 
باکتری های بیماری زا می شوند که تابعی از دما و مدت زمان در معرض دما 
قرار گرفتن است. دمای باال برای استریلیزاسیون دقیق محصول مورد نیاز 
است، اگر چه در طول کمپوست الشه نیز گرما تولید می شود و در آن مرحله 
نیز بعضی میکروب ها از بین می روند اما این امر برای استرلیزه کردن کامل 
محصول نهایی کافی نیست و هنوز امکان زنده ماندن و رشد پاتوژن ها وجود 
روند  به  نهایی  محصول  در  موجود  بیماری زای  باکتری های  میزان  دارد. 
محصول  مجدد  آلودگی  یا  متقاطع  آلودگی  و  دوم  و  اول  فازهای  گرمادهی 
نهایی بستگی دارد. انباشتن مواد جامد، که می تواند ماده را از تاثیرات دما 
ایزوله کند و پخش ناهمگون دما که می تواند موجب زنده ماندن پاتوژن ها 
در قسمت های سردتر و ورود دوباره پاتوژن ها بعد از مرحله دمای باال شود، 

همگی بر کاهش پاتوژن ها تاثیر گذار می باشند.

کمپوست،  روند  طول  در  شرایط  این  آمدن  وجود  به  از  جلوگیری  برای 
داشتن جریان هوا و دمای یکنواخت اهمیت بسیاری دارد. کینر و الول در 
تحقیقات خود گزارش داده اند که چون کمپوست الشه مخلوطی ناهمگون 
است، پاتوژن های زنده ممکن است در ترکیبات غیر یکنواخت مواد پراکنده 
باشند. کینر اذعان داشت که روند آماده سازی )چرخ کردن و میکس کردن 
سیستم  در  تغییرات  همچنین  و  کمپوست(  به  کمک کننده  مواد  با  الشه 
کمپوست )مانند تهویه( سازگاری شیمیایی و فیزیکی فراهم خواهد کرد و 
شرایط بهتری در کنترل دما و غیرفعال کردن باکتری های پاتوژنی را ایجاد 
فرار  امکان  دوره ای  چرخش  طریق  از  کمپوست  پشته  به  هوادهی  می کند. 
میکروب ها از قسمت های دارای دمای باال را کاهش می دهد. برخاف دمای 
میانه  در  دما  که  زمانی  داده اند  گزارش  ترامپل  و  گانویل  غیریکنواخت، 
باکتریایی  فعالیت  روز  دو  یا  یک  در  برسد،  سانتی گراد  درجه   65 به  پشته 

کل  و  سالمونا  شود،  حاصل  گرمایی  چنین  اگر  می یابد.  کاهش  پاتوژنی 
عادی  طور  به  می تواند   )Coliform bacteria( فرم  کلی  جمعیت های  دیگر 
به سطحی پایین تر از 1 و MPN/g  10 جامدات خشک کاهش یابد. با این 

حال، باکتری های اسپوردار در این شرایط غیرفعال نمی شوند.

عیب یابی
در جایی که مایعات از توده های کمپوست بیرون می آید، منبعی عالی برای 
جذب کربن باید اطراف پشته پخش شود. اگر پشته مرطوب یا خیس و بوی تند 
و ظاهری به رنگ قهوه ای داشته باشد، باید به الیه تازه ای از حجم دهنده ها در 
قسمت جدید انتقال داده شوند. در طول فاز اول، اگر رطوبت پایین باشد )کمتر 
از 40 درصد( و دمای داخلی پشته باال باشد )بیش از 65 درجه سانتی گراد(، 
پوشش پشته کمپوست باید به پشت برگردانده و بهم زده شود و سپس آب به 
نقاط مختلف آن اضافه شود. برعکس، اگر دمای داخلی پشته خیلی پایین 

باشد )کمتر از 55 درجه سانتی گراد(، احتماال پشته کمپوست خیلی مرطوب 
یا خیس یا بدون اکسیژن بوده است و نتیجه آن بیشتر در شرایط بی هوازی 
مشاهده می شود تا در شرایط هوازی. نمونه ها باید جمع آوری شوند و رطوبت 
از طریق امتحان با دست تعیین شود. اگر دمای کمپوست در یک یا دو هفته 
بعد از بستن پشته به دمای مورد انتظار نرسید، فرموالسیون پشته اولیه باید 
برای نسبت کربن به نیتروژن تخمین زده شود. می توان مدفوع گاو، جوجه یا 
اسب نیز به پشته کمپوست اضافه کرد. در آب و هوای سرد یا در زمستان، 
پشته های کمپوست باید در برابر پدیده های طبیعی مختلف محافظت شوند. 
الشه ها باید در انبار، زیر سایبان یا در فضایی دارای پوشش نگهداری شوند تا 
از دمای سرد محافظت گردند. حجم دهنده ها و دیگر مواد اولیه کمپوست نیز 
باید خشک نگهداری شود تا از منجمد شدن آن و تبدیل شدن به پشته ای 

بی استفاده جلوگیری شود.
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روش های کمپوست الشه
آلودگی،  پخش  و  انتقال  از  جلوگیری  الشه  کمپوست  اصلی  اهداف 
محیطی  زیست  مهم  عناصر  شدن  آلوده  احتمال  رساندن  حداقل  به 
به  الشه ها  تغییر  و  آلوده  مواد  توسط   )... و  گیاهان  خاک،  آب،  )هوا، 
تبدیل  مخلوط  بدون  پشته ای  به  الشه ها  می باشد.  نهایی  محصوالت 
اتفاق  کمپوست«  باالی  »میزان  فاز  زیر  آنکه  از  بعد  درست  و  می شوند 
برنامه های  اکثر  چه  اگر  می شود.  عفونی  کاما  الشه  و  می دهد  رخ  افتاد 
هزینه  می شود،  انجام  بهتر  الشه ها  کم  مقدار  با  الشه  کمپوست سازی 
روش های  است.  متفاوت  بسیار  آن ها  مدیریتی  نیازهای  و  ابتدایی 

کمپوست رایج در زیر آمده است.

ویندرو کمپوست 
در این روش، یک توده روی خاک فشرده شده با نفوذ پذیری کم مایعات 
بروز  زمان  در  مثال،  عنوان  به  می شود.  ساخته  بتنی  پشته های  روی  یا 
بیماری روش ویندرو که برای 90 تا 120 روز بعد از آغاز کمپوست سازی 
غیر قابل بازگشت باقی می ماند، می تواند از الشه های گاو با وزن متوسط 
کمپوست  پشته های  برای  ویندرو  روش های  کند.  استفاده  کیلوگرم   454
باد  یا  باران  هوا،  و  آب  از  و  است  گرفته  قرار  باز  فضای  در  اغلب  الشه 
جنوب  و  شمال  کردن  تراز  هم  وایت  و  هنری  نظر  از  می شود.  حفاظت 
گرمای  ویندرو،  مایل  شیب  حفظ  و  الشه  نشده  داده  پوشش  پشته های 
بارش ها جلوگیری  انباشت  از  و  به حداکثر می رساند  را  از خورشید  ناشی 

می کند.

سطلی کمپوست 
کمپوست سطلی برای الشه هایی با اندازه کوچک و متوسط قابل استفاده 
است که الشه طیور نیز جزء آن ها می باشد. در این شیوه، الشه ها و مواد 
با  دیواره های  و  چوب  از  که  می گیرند  قرار  ظرفی  درون  کمپوست  همراه 
موقتی  سطل های  است.  دارای سقف  اغلب  که  است  فاصله تشکیل شده 
که از علوفه های خیلی بزرگ ساخته شده )با سقف یا بدون سقف( از نظر 
می تواند  و  است  مناسب  کمپوست  مواد  کردن  محدود  برای  ساختاری 

برای مقدار یا اندازه زیاد الشه ها استفاده شود.

استفاده برای کمپوست طیور
در  که  شده  برداشت  مختلفی  آزمایش های  از  طیور  الشه های  کمپوست 
و سازگاری  بودن  اقتصادی  آزمایش ها  این  در  است؛  گرفته  انجام  آمریکا 
این  هدف  است.  شده  بررسی  مرده  پرندگان  کمپوست  زیست  محیط  با 

تحقیقات مختلف تولید ماده ای بهداشتی برای استفاده به عنوان کود در 
انجام  زمینه  این  در  نیز  بیشتری  کارهای  است.  بوده  آبیاری  زمین های 
تکنولوژی می تواند در شرایط آب  این  آیا  که  تا مشخص شود  شده است 
و هوایی  انگلستان استفاده شود یا خیر. تست محصوالت نهایی نیز باید 
مواد  باالی  الکتریکی  رسانایی  دلیل  به  کمپوست ها،  زیرا  می شد  انجام 
گیاهان  سریع  رشد  و  بذر  جوانه زنی  به  می توانند  آن ها،  تشکیل دهنده 
ابعاد  به  چوبی  سطل  در  تخمگذار  مرغ های  الشه های  برساند.  آسیب 

1/5 کمپوست شد )وزارت کشاورزی آمریکا، 1994(.  x  1/5  x  1/5  m

مسموم کنندگی گیاهی و ارزش های کودی کمپوست در گیاه چچم پایدار 
خاک  کردن  مخلوط  با  آزمایش ها  شد.  آزمایش  گلخانه  در  بهاره  گندم  و 
از  بیش  میزان  و   5  x  14  x  20  cm ابعاد  به  سینی هایی  در  کمپوست  با 
معمولی  شیب  با  زمینی  در  بذرها  شد.  استفاده  هکتار  هر  در  تن   300
کاشته شدند، که چهارده ساعت در معرض نور روز قرار داشتند و حداقل 
دمای آن ها 5 درجه سانتی گراد ثبت شده است. میزان جوانه زنی و وزن 
در  شد.  اندازه گیری  کاشت  از  بعد  مختلف  زمان های  در  جوانه ها  خشک 
این آزمایش مشخص شد که روش وزارت کشاورزی آمریکا در انگلستان 
قابل اجرا است و محصول نهایی می تواند روی علوفه و گندم به میزان 50 

تن در هر هکتار قابل استفاده باشد.

نتیجه گیری 
شود،  انجام  صحیح  طور  به  اگر  طیور،  ضایعات  و  الشه ها  کمپوست 
می تواند محصول نهایی مفیدی را به وجود آورد که به عنوان کود یا ماده 
به  رسیدن  برای  اقدامات  از  برخی  حال،  این  با  شود.  استفاده  کمپوست 
زیست  تاثیرات  رساندن  حداقل  به  منظور  به  است.  الزم  نتیجه  بهترین 
محیطی، کمپوست کردن الشه ها می تواند از 24 تا 48 ساعت بعد از مرگ 
کربن  نسبت  که  می شود  پیشنهاد  الشه،  کمپوست  پشته  برای  شود.  آغاز 
به نیتروژن )C:N( 30-35 به یک )30 - 35:1(، میزان رطوبت 40 تا 60 
تا   3/1 ذرات  )اندازه  شود  انجام  خوبی  به  باید  هوا  جریان  باشد،  درصد 
دمای  و  است(  درصد   35 هوا  از  پوشیده  تخلخل های  و  میلی متر   12/7
به مدت دو هفته فراهم شود. کمپوست  60 درجه  تا   55 بین  ترموفیلیک 
درون سطلی، پشته را از قرار گرفتن در معرض حیوانات شکارچی، افات 
مقیاس  در  الشه  کمپوست  برای  روش  این  و  می کند  حفظ  آب ها  روان  و 
و  پا  )بیماری های  اضطراری  شرایط  در  است.  کارآمد  و  مناسب  کوچک 
دهان، آنفوالنزای پرندگان( کمپوست به شیوه ویندرو برای میزان باالی 

می شود. توصیه  بیشتر  الشه 
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تاثیر مایکوتوکسین ها بر متابولیسم ویتامین ها در طیور

فصل نامه چکاوک 100 - دوره بیست و دوم - شماره 4 
مترجم: دکتر محمد مهدی رنجبر

مقدمه
حضور  دارد  وجود  آنجا  در  طیور  صنعت  که  دنیا  از  نقاطی  تمام  در  تقریبا 
مایکوتوکسین ها 1  گزارش شده است. اثرات مخرب مایکوتوکسین ها وابسته 
حالت  و  سن  بودن،  معرض  در  زمان  مدت  آن،  غلظت  سم،  ماهیت  به 
واسطه  به  که  اثراتی  از  یکی  می باشد.  گله  در  استرس زا  عوامل  و  تغذیه ای 
اصوال  ویتامین هاست.  ضعیف  متابولیسم  می دهد،  رخ  مایکوتوکسین ها 
وسیله  به  که  هستند  شیمیایی  مواد  از  متنوعی  خانواده  مایکوتوکسین ها 
قارچ ها تولید می شوند و برای طیور سمی می باشند. عموما مایکوتوکسین ها 
به سبب اثرات خاص پاتولوژیکی که به طور مستقیم و یا غیر مستقیم بر روی 

اندام های اصلی داخلی می گذارند، شناسایی می شوند.

احشائی  اصلی  اندام های  روی  بر  پاتولوژیکی شان  خاص  اثرات  سبب  به 
در  زخم هایی  و  معمول  بسیار  عائم  با  غیر مستقیم  یا  مستقیم  طور  به  که 
و  می گذارند  اثر  اندام ها  بر روی همه  می شوند. سم ها  آن منطق شناسایی 
شایع ترین عائم تحت  شرایط تجربی عائم همواره مربوط به تغییر عملکرد 
آن اندام ها می باشد. این عائم در مرغ ها عموما در اثر تاثیر مایکوتوکسین ها 
فابریسیوس،  بورس،  تولید مثلی،  کلیه ها، مجرای  کبد،  نظیر  اندام هایی  بر 
اثرات  اسکلت، سیستم عروقی و مجرای معدی روده ای مشاهده می شود. 
زخم های  از؛  عبارت  می شوند  داده  نسبت  مایکوتوکسین   به  که  نامطلوبی 
غشای مخاطی، در پایین کف پا، تحلیل بورس، نفوذ چربی در کبد و کلیه ها، 

تکثیر مجرای صفراوی و غیره می باشد.

شاخص های تشخیصی بالینی عبارتند از:

نازک  پوسته  روده ها،  و  سنگدان  دهان،  در  زخم هایی  اشتها،  سرکوب 
میزان  ضعیف،  پرهای  تخم،  از  خروج  توانایی  و  باروری  کاهش  تخم مرغ، 
رشد پایین و کاهش اخذ غذا و میزان رشد پایین، سرکوب ایمنی، کبودی 

اسهال و نرمی استخوان2.

کمبودهای ویتامینی 
که  می باشد  عائمی  شبیه  مایکوتوسیکوزیس  بالینی  و  پاتولوژیک  عائم 
ویتامین  کمبود  عائم  می شود.  دیده  ویتامین ها  کمبود  در  جوجه ها  در 
به خصوص در مسیرهای  یا فقدان شرکت ویتامین  نقصان  نتیجه مستقیم 
بافتی  یکپارچگی  حفظ  و  غذایی  مواد  نیاز  مورد  متابولیکی  و  بیوشیمیایی 
و  بافتی  آسیب  سبب  مایکوتوکسین ها  آن  واسطه  به  که  مکانیسمی  است. 
اندامی می شوند حاصل یک فرآیند پیچیده بیوشیمیایی واکنش با آنزیم ها 
ویتامین ها ممکن است  تغییر زیستی  و  کوفاکتورهای دیگر است. جذب  و 
از  حاصل  متابولیت های  یا  و  مایکوتوکسین ها  تاثیر  تحت  نامطلوب  طور  به 
آن ها به واسطه آسیب غشای سلولی در اندام هایی نظیر مجرای روده ای - 
معده ای، کبد و کلیه ها قرار گیرد. این مباحث موجب گردید که این سوال 
مطرح گردد که آیا مایکوتوکسین ها سبب القای عائمی مشابه عائم کمبود 

ویتامین ها می شوند. موارد ذیل در توجیه این فرضیه حائز اهمیت است:
نیاز بیشــتر به برخی از ویتامین های خاص جهت متابولیزه کردن سموم   

می باشد.
نیاز به ویتامین ها جهت حذف متابولیت های سمی خاص از بافت ها.  

1 Mycotoxins
2 Rickets
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تخریب ویتامین ها به واسطه رشد کپک در محتویات جیره غذایی.  

اخذ کمتر ویتامین ها به سبب سرکوب اشتها و کاهش دریافت غذا.  
فعل و انفعال های تغذیه ای یا برخی فاکتورهای ناشناخته.  

بازاریابی3 ترمیم کاهش بافت ها به منظور ترمیم ارگان های آسیب دیده.  
ســاخت پروتئین ها نظیر ســاخت آنتی بادی که سرکوب ایمنی را موجب   

می گردید.

نیازهای ویتامینی جوجه ها در طول مایکوتوســیکوزیس هنوز به طور دقیق 
ارزیابی نشــده اســت. به هر حــال مطالعاتی وجود دارد که نشــان می دهند 
آفاتوکســین تاثیــر منفی بــر روی ســطوح پاســمایی ویتامین های اصلی 
گروه B  دارند )جدول 2(. نکته جالب توجه در این مورد این اســت که شــش 
ویتامین از گروه B مقادیرشــان به طور نامطلوب به وسیله آفاتوکسین تحت 
تاثیر قرار می گیرد. این ویتامین ها در متابولیســم و بسیاری از عملکردهای 
مرتبط نظیر پاســخ ایمنی و ساخت بســیاری از مولکول های پروتئینی مهم 
می باشــند. به عاوه گزارش هایی وجود دارد که نشــان می دهند که گوارش 
5 میکروگرم آفاتوکســین در هر گرم غذا به وســیله جوجه های گوشــتی در 
طی یک دوره ســه هفته ای ســبب می شود سطح بســیاری از ویتامین های 
گروه B در پاســما، کبد و صفرا کاهش یابنــد. مقادیر تیامین، ریبوفاوین، 

پیرودوکســین، پانتوتنیک اســید و کولین حدود 60٪ در صفــرا کاهش پیدا 
می کنند، پیرودوکســین، مانتوتنیک اســید و کولین بیش از 49٪ در پاسما 
کاهــش پیدا می کنند. ویتامین، پیرودوکســین، پانتوتنیک اســید، کولین، 
فوالت و نیاســین بیــش از 19٪ در کبد کاهش می یابند. این نتایج پیشــنهاد 
می کند آفاتوکسین به طور معناداری بر وضعیت ویتامین ها در جوجه ها اثر 
می گذارد و بنابراین در القای کمبــود ویتامین ها در گله های تحت تاثیر قرار 

گرفته، دخیل است.

مکمل ویتامین
جدا از اندازه گیری وضعیت ویتامین ها، چندین مطالعه وجود دارد که گزارش 
کرده اند در پاســخ به مصرف مکمل ویتامینی شاخص های به خصوصی که از 
لحاظ اقتصادی مهم بوده اند و در عمل نیز قابل اندازه گیری می باشند، بهبود 
یافته اند. وقوع باال تخم مرغ های با پوســته نازک و شکسته را می توان به طور 

چشمگیری با افزایش اسید اسکوربیک در غذا کاهش داد.
به طور مشــابه، تجمع لیپید در اندام های احشــایی را می توان با استفاده از 

مکمل بیوتین کافی و مناسب در دان کاهش داد. 
ویتامین هــای محلول در چربی معموال واجد ذخایر بافتی هســتند که تنها 
بــا مقادیر کافــی آن ها در مکمل هــای تغذیه ای جهت پیشــگیری از ظهور 

3 Regeneration
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 E عائم بالینــی کمبود آن هــا، قابل جبران می باشــند. مقادیــر ویتامین
بــه عنوان مکمل تغذیــه ای در طی مایکوتوکســیکوزین به ســبب عملکرد 
آنتی اکســیدانی و فقط نیازهای فیزیولوژیکی طبیعی پرنده، بایستی بیشتر 
شــود )جدول 3(. همچنین ویتامین E  جهت حفظ عملکرد سیستم ایمنی 

طیور نیز ضروری می باشد.

در عمــل، مکمل های ویتامینــی مکرر جهت کاهش عائــم بالینی یا جهت 

مقادیــر پاســمایی ویتامین هــا )نانوگــرم در میلی لیتــر( کــه به واســطه  جدول 2. 

آفاتوکسین تحت تاثیر قرار گرفته است.

تغییر آفالتوکسین 
5 ppm

آفالتوکسین 
O ppm

ویتامین

-36 35 55 تیامین

-8 35 38 ریبوفاوین

-50 66 133 پیرودوکسین

-67 100 300 پانتوتنیک اسید

-34 4 6/1 بیوتین

-22 460 590 نیاسین

-62 49 130 کولین

Vioget, M.N. 1980 :منبع

جدول3. مایکوتوکسین ها و کبد - توکوفرول کبدی

OA 2/5 ppm T24 ppm کنترل آلفا توکوفرول
)Iu/kg(

1،6 2،1 2،6 14

16 24 40 100

110 167 234 1000

D.hoechler and R.Marquardt 1996 :منبع
Iu/Kg: International unit / Kg

جدول 1. تاثیرات بیولوژیک

اختال در متابولیسم سلولی

مسدود سازی مسیرهای متابولیکی

واکنش با DNA و RNA ساخت پروتئین

اختال در انتقال مواد در غشای سلول

واکنش با آنزیم ها

واکنش با کوفاکتورهایی نظیر ویتامین ها

بهبود شــاخص های تجــاری در مقابله بــا مایکوتوکیســکوزیس در گله های 
طیور استفاده شده است. در جدول 4 به طور خاصه استفاده های کاربردی 
ویتامین ها در موارد مایکوتوکســیکوزیس ذکر گردیده اســت. مقدار و طول 
مدت اســتفاده مکمل های ویتامینی به طور مشخصی با تجربیات فردی در 
مزرعه و در وقوع مایکوتوکســیکوزیس متفاوت است. جهت استفاده موثر از 
ویتامین ها فهم پایه ای عملکرد و کاربرد آن ها جهت حصول به نتایج کاربری 

آن ها امری ضروری می باشد.
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نمودار 2. اثر اکراتوکسین بر عملکرد کیفیت پوسته
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نمودار1. اثر اکراتوکسین بر عملکرد مرغ های تخمگذار

نمودار 3. آفاتوکسین B1 و پاسخ به مکمل بیوتین
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0
شاهد  آفاتوکسین + بیوتین آفاتوکسین بیوتین

وزن کبد )گرم در کیلوگرم(
چربی کبد )میلی گرم در گرم(

جدول 4. نقش ویتامین ها در مایکوتوکسیکوزیس

افزایش استحکام و پیوستگی نیاسین

کاهش مرگ و میر تایمین، اسید 
فولیک

جلوگیری از آسیب DNA و افزایش وزن کبد  تایمین، اسید 
فولیک

الف( کاهش نقصان های متابولیکی مواد معدنی 
نظیر پوسته تخم مرغ و پوکی استخوان را کاهش 

می دهد.

ب( کاهش اسید ائریک و 4MDA پاسما در طول 
T2 مسمویت با سم

اسید اسکوربیک

MDA الف( کاهش شکل گیری
ب( کاهش اسید اوریک پاسمایی

ج( بهبود اثر پراکسیداتیو
E ویتامین

کاهش تجمع چربی در کبد بیوتین

متابولیسم، سم زدایی آفاتوکسین ها پیرودوکسین

واکنش با متابولیت های آفاتوکسین ریبوفاوین

حفظ هوموستاز کلسیم D3 ویتامین

حفظ میزان رشد D12 ویتامین

 Nahm, K.H. 1995 and Winston M. Hagler 1982 :منبع

4 Malandialdhyde

مرجع
WORLD POULTRY - Elsevier Volume, 18, No 5, 2002. 
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فرایند حرارتی درتولید فرآورده های گوشتی )سوسیس و کالباس(

دکتر حبیب اله  میرزایی 
عضو هِیئت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان 

دانشجو: خانم سیده زهرا حسنی 

تاریخچه
سوســیس و کالباس فرآورده هایی غیر بومی و غیر ســنتی هستند . تکنولوژی این فرآورده در ســال 1928 میادی توسط یک روسی به نام افوناسیو به ایران وارد 
گردید . امروزه انواع مختلفی فرآورده مانند کالباس تازه دودی خشــک و نیمه خشــک، سوســیس آلمانی و بلغاری در واحدهای فرآورده های گوشــتی ایران که 

تعدادشان در حدود 160 واحد تولیدی می باشد تهیه می شود.

فرآورده های 
گوشتی عمل آمده

دود دادنفرآیند عمل آوریخرد شده

اختالط با انواع مواد 
عمل آوردنده

نمک سود دادن

خرد نشده

مقدمه
محصوالت گوشــتی که دارای انواع بسیار متنوعی می باشند ، نقش عمده ای 
در تغذیــه و تنوع غذایــی مردم دارند . این محصــوالت از نظر مصرف راحت 
بوده و در همه جا قابل تهیه هســتند . همچنین می توانند در اختیار مصرف 
کنندگان با ســلیقه های مختلف قرار گیرند . گوشــت کــه از اجزای اصلی این 

فرآورده می باشد یکی از اجزاء مهم غذای انسان به شمار می رود . 

فرآورده های گوشتی و نقش آنها در تغذیه 
جدول 1-1 نشــان می دهد که سوسیس و کالباس فقط با 30٪  گوشت دارای 
ارزش پروتئینــی 85 و حتی کالباس لیونر با 64 درصد گوشــت دارای ارزش 
پروتئینی 103 می باشــد . در حالی که اندیس شــیمیایی و ارزش پروتئینی 
گوشت قرمز فقط 77 می باشد . این نشان دهنده نقش مهم صنایع گوشت در 

رفع کمبود پروتئین در تغذیه مردم است . 
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انواع مختلف  سوسیس و کالباس به شرح زیر 
می باشد:  

  سوسیس و کالباس پخته و دود داده شده
سوسیس و کالباس پخته نشده ولی دود داده شده  

  کالباس پخته شده
کالباس خشک  

  سوسیس و کالباس منجمد شده
سوسیس و کالباس تازه  

البته در ایران اغلب سوسیس و کالباس ها از نوع پخته شده می باشد .

مواد اولیه مورد نیاز بــرای تهیه فرآورده های 
سوسیس و کالباس

 در اینجا مواد اولیه بر اســاس نوع کاربرد و نقشــی کــه درتهیه محصول ایفا 
می کنند: جدول 1-1. ارزش غذایی محصوالت گوشتی

ارزش 
پروتئینی پروتئین کربوهیدرات چربی رطوبت محصول

77 20 1 19 70 گوشت قرمز

84 12 13 15 60 کالباس لیونر

103 13 17 12 55 کالباس خشک
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مواد اولیه اصلی  
مواد اولیه اصلی مصرفی در فرآورده های سوســیس و کالباس به دو گروه   
گوشــتی و غیر گوشــتی تقســیم می گردد . مــواد اولیه گوشــتی نیز تحت 
عناوین گوشــت قرمز و سفید .گوشت قرمز شامل گاو ، گوسفند و بز بوده و 
گوشت سفید شــامل ماهی و انواع ماکیان می باشد . مواد اولیه اصلی غیر 

گوشتی روغن و چربی ها و همچنین آب و یخ است .

پر کننده ها   
انواع مختلــف پرکننده ها  برای بهبود بافت محصــول و نیز کاهش قیمت   
تمام شــده آن اســتفاده می شــود . این ترکیبــات معموال قــدرت زیادی 

فرموالسیون
مرحله اختالط مواد اولیه

کیفیت نهایی محصول از لحاظ تردی، نرمی و یکنواختی 
تابع این مرحله است 

حدود صفر تا دو درجه 

از مواد  همه مواد اولیه توزین شده ومخلوط مناسب 
اولیه تهیه می شود

دمایی بین صفر تا پنج

سوسیس ها در روده طبیعی پر می شوند 
مجهز به باال بر هیدرولیک

سیستم ایجاد خالء هوا 
پوشش های انواع کالباس در موقع پر شدن بایستی از 

یک طرف بسته باشند

قابلیت  بهبود  تردی،  افزایش  منظور  به  پخت  عملیات 
کردن  پاستوریزه  و  قوام  ایجاد  رنگ،  تثبیت  برش، 

محصول انجام می شود.
دمای قسمت میانی فرآورده به 75- 65

درجه حرارت اتاق پخت حدود 85-80 درجه سانتیگراد 
بوده

زمان پخت با توجه به نوع فرآورده بین 30 دقیقه  تا 3 
ساعت و 30 دقیقه

بیرون  ویا  پخت  کابین  درون  سرد  آب  دوش  توسط 
انجام می شود

گوشت و چربی چرخ شده حدود نیم دقیقه کامال خرد 
نمک طعام، نیترات یا نیتریت و امالح اسیدهای خوراکی
حدود یک سوم از میزان آب )خرده یخ( را به آن افزوده

پوششهای  یا  و  روده  شدن  سخت  سبب  کردن  دودی   
مصنوعی شده ، در ایجاد رنگ ، طعم باال بردن میزان 

نگهداری فرآوردها موثر خواهد بود.
یکی از روشهای متداول دود دادن استفاده از اتاق های 

دود است

دود دادن 

کاتریزاسیون

پختن

پر کردن

سرد کردن

سردخانه

مراحل مختلف تولید

جهــت نگهداری آب دارنــد منتهی بعلت کمی درصــد پروتئین خاصیت 
امولســیونیته ضعیفی دارنــد . پر کننده های مهم در صنعت سوســیس و 
کالباس شــامل آرد گندم،جو ســیب زمینی، ذرت و نشاســته می باشند . 

درایران اغلب آرد گندم و نشاسته مورد استفاده قرار می گیرد .

اتصال دهنده ها   
اتصال دهنده ها  ترکیباتی هســتند که عاوه بر قــدرت جذب آب، قدرت   
امولسیون چربی را دارا می باشد . این ترکیبات همچنین بعلت دارا بودن 
مقدار قابــل توجهی پروتئین ســبب افزایــش ارزش غذایــی فرآورده ها  
می شــوند. مهم ترین آنها عبارتند از آرد ســویا، تخم مرغ ، شیرخشــک، 

{
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ژامبون گوشت کالباس خشک سوسیس بلغاری کالباس لیونر سوسیس آلمانی شرح مواد

٪64 ٪60 ٪40 ٪30 ٪35 گوشت

4 3 3 3 3 کازئین

- - 5 5 5 آرد

- - 5 5 5 سویا

- - 18 18 18 روغن

0/5 0/5 0/5 0/5 0/5 فسفات

- 2 5 5 5 نشاسته

2 1 2 2 2 شیرخشک

2 2 1 2 2 نمک

1 2 2/5 2/5 2/5 ادویه جات

18 14 17 27 22 آب و یخ

0/5 0/5 1 - - سیر

3 3 - - - تخم مرغ

5 12 - - - کره

پروتئین گندم )گلوتن ( و کازئینات سدیم .

مواد افزودنی  
مواد افزودنی در فرآورده های گوشتی دارای نقشهای متفاوتی می باشند.   
عمده ترین اثرات افزودنیها ایجاد طعم ، رنگ ونگهداری محصول اســت . 
مهمترین مــواد افزودنی عبارتند از : نمک وادویه جات ، نیتریت ونیترات 
سدیم،اســید اسکوربیک وفسفات ســدیم. نکته قابل توجه این است که 

میــزان مصرف هر یک از مواد فوق در ارتباط مســتقیم با ذائقه و ســلیقه 
مصرف کنندگان می باشد.

فرموالسیون
فرموالســیون بعضی از انواع سوســیس و کالبــاس در جدول زیر درج 

است. گردیده 
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10 فایده ی مصرف گوشت مرغ برای سالمتی 

ترجمه: فاطمه بائی و افشین میرزایی از همکاران شرکت پیگیر

سوپ مرغ، خوراک مرغ، جوجه فلفلی، ساالد مرغ و... انواع غذاهای حاوی 
نباشید.  مرغ  شما  آنکه  شرط  به  البته  مفیدند،  سامتی  برای  بسیار  مرغ 
بسیار است. سینه مرغ، حاوی  از مرغ  استفاده  مزایای  از شوخی،  گذشته 
حفظ  برای  مناسب  که  است  بسیار  پروتئین  و  کالری  و  اندک  بسیار  چربی 
تناسب اندام و تثبیت وزن است. عاوه بر آن منبع غنی از ویتامین ها  و مواد 

مغذی اساسی است.

خانواده  پروتئین،  غنی  منبع  این  طبخ  متعدد  روش های  به  توجه  با  ضمنا 
شما از داشتن غذاهای متنوع در منوی غذایی بهره مند خواهند بود. در زیر 

10 مورد از بهترین دالیل مفید سامتی مصرف گوشت مرغ آمده است.

میزان پروتئین باال  
اگــر به دنبــال منبع غنی از پروتئین با چربی اندک هســتید گوشــت مرغ   
بهترین گزینه برای شماست. پروتئین مرغ باعث توسعه و رشد ماهیچه ها  
می شــود و نیز در حفظ وزن و اندام ایده آل مناسب است و فرایند کاهش 

وزن را تسریع می بخشد.

ضد افسردگی  
گوشــت انواع ماکیــان از مرغ یا بوقلمون دارای مقادیــر زیادی از یک نوع   
اسید آمینه بلورین و خوشــبو به نام تریپتوفان است که با وجود آن حتی 
پس از مصرف یک کاســه ی بزرگ از ســوپ مرغ احساس سبکی و راحتی 
به شما دست می دهد. در حقیقت اگر شما احساس افسردگی و پریشانی 
می کنید، مصرف گوشت ماکیان سبب افزایش میزان سروتونین در مغز و 
افزایش حوصله ی شــما می شــود و با از بین بردن استرس باعث می شود 

خوابی آرام داشته باشید.

عامل حفظ استخوان   
اگر وارد میانســالی شده اید و همواره نگران پوکی استخوان و ورم مفاصل   
هســتید، مصرف گوشــت مرغ که مملو از پروتئین اســت می تواند کمک 

بزرگی به حفاظت استخوان باشد.

ماکیان و حفظ سالمت قلب  
هوموسیستین اســید آمینه ای اســت که افزایش آن در بدن سبب ایجاد   
بیماری های قلبی عروقی می گردد. خوشــبختانه مصرف سینه ی مرغ به 
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متوقف شدن و کنترل میزان هوموسیستین در بدن کمک می کند.

میزان باالی فسفر  
گوشــت مرغ همچنین منبع غنی از فسفر اســت. فسفر ماده ای معدنی و   
حیاتی است که سبب حفظ سامت دندان، استخوان، کلیه، کبد و بهبود 

عملکرد سیستم اعصاب است.

سرشار از سلنیوم  
ســلنیوم ماده ی معدنی اســت که عملکرد متابولیســم بدن بــه وجود آن   
بســتگی دارد. به عبارت دیگر  عملکرد  سیستم ایمنی بدن، متابولیسم، 
هورمون ها  و تیروئید به آن وابســته است که به مقدار زیاد در گوشت مرغ 

موجود است.

تقویت کننده ی سوخت و ساز بدن  
ویتامیــن B6 یا ب- کمپلکس باعــث افزایش آنزیم ها  و واکنش ســاخت   
ســلولی می شود. ) فرایندی که به متیلیشن معروف است( . بدین معنا که 
مصرف مرغ سبب می شــود رگ های خونی سالم باشند، میزان انرژی در 
بدن افزایش یابد، و این سوخت و ساز سبب افزایش چربی سوزی در بدن 

شود. بنابراین شما دارای وزنی ایده آل و بدنی فعال خواهید بود.

سرشار از نیاسین  
گوشــت مرغ همچنین سرشار از نیاسین اســت که نوع خاصی از ویتامین   
 DNA اســت که به مقابلــه با ســرطان و یا ســایر آســیب های ژنتیکی B

می پردازد.

افزایش سالمت چشم  
گوشــت مرغ منبع غنی از رتینول، کاروتن آلفا و بتا و لیســوفن اســت که   
تمامی آنها از مشــتقات ویتامین A هســتند و برای حفظ ســامت چشم 

نقشی حیاتی دارند. 

عاملی حیاتی در رشد و سالمت بافت ها  و نسوج  
اکثر ما دارای آفت و امراضی از جمله : ترک لب، شــکاف دهان، جراحت   
زبان و یا خشکی پوست در زمستان هستیم. افزایش مصرف ریبوفاوین 
یا ویتامین B2، که به مقدار زیاد در جگر مرغ یافت می شــود، به شدت به 

کاهش مشکات پوستی و ترمیم خشکی پوست کمک می کند.

منبع
www.activebeat.com/diet-nutrition/top-10-health-benefits-of-

eating-chicken/
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68 راه اثبات شده برای افزایش قدرت مغز )بخش اول(

chetor.com برگرفته از سایت

مغزتان را شارژ کنید
می خواهید مغزتان گوش به فرمان شما باشد و هر چه را اراده کردید فورا یاد 
بگیرد؟ پس فراموش نکنید که شما هم در قبال آن مسئولیت هایی دارید. 
داشته  بیشتر  را  مغزتان  هوای  باید  چطور  که  می گویند  شما  به  زیر  موارد 

باشید.

و  می کنید  مطالعه  بیشتر  قطعا  می شوید،  باهوش تر  می کنید  فکر  وقتی 
شما...  واقعا  می شود  باعث  که  می کنید  ایجاد  بیشتری  عصبی  اتصاالت 
باهوش تر شوید. این اثر در تحقیقات زیادی از جمله تحقیقی که در دانشگاه 
استنفورد با سرپرستی کارول دوک و همکارانش انجام شده، تایید گردیده 
است. طبق تحقیقات دوک، داوطلبانی با طرز تفکر رشد ، یعنی افرادی که 
در مقابل مشکات مقاومت می کنند، انعطاف پذیری مغزی بیشتری دارند یا 
به عبارتی، ذهن آنها قابلیت سازگاری باالتری دارد و در طرف مقابل آنهایی 
که طرزفکر ثابت دارند، یعنی خیلی زود حالت تدافعی به خود می گیرند یا 

تسلیم می شوند، مغزشان عملکرد شناختی کمتری دارد.

           تفکر مثبت را سرلوحه قرار دهید1
چیز  یک  هوش  که  باشند  داشته  باور  افراد  اگر  که  می دهد  نشان  تحقیقات 
پس  داشت.  خواهند  بهتری  یادگیری  نیست،  شده  تعیین  قبل  از  و  ایستا 

شعار ما این است:

زیر  موارد  خواندن  با  بدانید  و  باشید  داشته  باور  را  خودتان  ذهن  »قدرت 
باهوش تر و خاق تر خواهید شد.«
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          اعتماد به نفس داشته باشید
بود،  بدانید که عملکردتان عالی خواهد  و  باشید  اعتماد داشته  به خودتان 
نه فقط به این خاطر که این امر حقیقت دارد، بلکه چون مشخص شده باور 
داشتن به هوش خود، باعث افزایش آن می شود. نگران هیچ چیزی نباشید. 

شما قادرید از پس هر کاری بربیایید.

          از شکست خو ردن نترسید
کرده اند  سعی  که  افرادی  داد  نشان  سنگاپور  در  گروهی  مطالعه ی  یک 
بیشتر  کنند  حل  را  ریاضی  سخت  مسائل  آموزش،  یا  کمک  گونه  هر  بدون 
زیادی  اید ه های  فرایند  این  طی  در  اما  بخورند  شکست  که  داشته  احتمال 
درباره ی ماهیت آن مسئله و راه حل های احتمالی آن به ذهن شان رسیده 
بهتری  عملکرد  مشابه  مسائل  در  بعدا  است  کرده  کمک  آنها  به  همین  که 
پرثمر  شکست  می نامند.  پرثمر«  »شکست  را  پدیده  این  باشند.  داشته 
مشابه فرایند دلسردکننده ی آزمون و خطا است، با این تفاوت که خاقیت و 

انعطا ف پذیری ذهن را حفظ می کند.

شناخــت  به  رسیـدن  نحــوه  فرآینــد  با 
)فراشناخت( آشنا شوید

در اکثر تحقیقات مربوط به بهبود فرایند یادگیری، توجه به فراشناخت یکی 
به  میاد  از  پیش  چهارم  قرن  در  ارسطو  زمان  از  و  است  اصلی  مضامین  از 
آن پرداخته شده است. فراشناخت یعنی نه تنها بر شناخت و درک چیزها 
توجه  نیز  این شناخت  روند کسب  و  به چگونگی  بلکه  باشیم،  تاکید داشته 
به  را  خود  دانش  بگیرید،  فاصله  خود  اولیه  برداشت  از  که  بیاموزید  کنیم. 
اگر  و  کرده اید  درک  واقعا  را  جدید  آموخته های  آیا  ببینید  و  بکشید  چالش 

درک کرد ه اید چطور این اتفاق افتاده است.

این کار خیلی ساده است مثا فقط الزم است که وقتی زبان  اوقات   گاهی 
نشوید  رد  و  نخوانید  سریع  را  آن  است،  دشوار  متن  یک  اصطاحات  و 
بیان،  ساده ترین  به  بردارید.  یادداشت  می خوانید  آنچه  از  کنید  سعی  یا 
فراشناخت عبارت است از تأمل درباره ی فرایند یادگیری و ایجاد اصاحات 

و بهینه سازی بر اساس نتایج این تأمات.

2

           چیزهایـی که به شمـا انگیـزه می دهنـد را 
           بشناسید

 » می گیرم؟  یاد  را  مهارت  این  دارم  »چرا  بپرسید:  خودتان  از  را  سوال  این 
اگر اطاعاتی به نظر افراد، کاربردی و مفید بیایند آنها را بهتر یاد می گیرند، 
بر اجتماع  با این اطاعات تاثیری  اگر معتقد باشند که می توانند  بخصوص 
خود بگذارند. دوره ی آموزشی، مهارت یا شغلی را انتخاب کنید که برایتان 

مهم است و شما را سر ذوق وهیجان می آورد.

3

5

4
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          ذهن خود را سرگرم نگه دارید
قبل از شروع به کار کمی تفریح کنید: یعنی خود را با بازی های فکری یا با 
کار  این  کنید.  آماده  و  گرم  بی معنی  کلمات  حتی  یا  آهنگ ها  کردن  زمزمه 

کمک می کند که راحت تر شوید و نسبت به یادگیری پذیراتر باشید. 

آزادانه فکـر کنیــد و تمــام ایده هایتـان را 
یا دداشت نمایید

کرده اید  فراموش  که  ایده هایی  برای  خوردن  غصه  جای  به  روش  این  با 
طرح  برای  را  الزم  ذهنی  ظرفیت  و  فضا  بود؟؟(  چی  درخشان  ایده ی  )اون 
اید  ه هایی نو خواهید داشت. مارک بانزچیک، روانشناس برجسته، توصیه ی

خوبی دارد : »تخلیه مغز « )که به تداعی آزاد هم شناخته می شود( فرایندی 
است که با نوشتن هر چیزی که به ذهن می آید، اتفاق می افتد بدون دغدغه ی 
بازبینی و اصاح. بعد از آن ببینید که چقدر به ایده هایتان وابستگی دارید، 

آن وقت برگردید و ببینید کدامشان ارزش نگه داشتن دارند.

6

7

9

8

          خود را محک بزنید
را  خود  دائم  نمانید.  منتظر  پیانو  تک نوازی  یا  امتحان  قبل  هفته ی  تا 
شما  از  بخواهید  دوست  یا  همکاسی  یک  از  بهتر(  )حتی  یا  بیازمایید 
بهترین  است،  دشوار  پاسخ ها  سریع  آوردن  خاطر  به  اگر  بپرسد.  سوال 
یادتان  بگردید.  دنبالش  کتاب  در  و  کنید  باز  را  کتاب  که  است  این  کار 
اما مدام  بسیار مفید است  برای حل مسئله  پرثمر«  اگرچه »شکست  باشد 
شکست خوردن در به خاطر آوردن اطاعاتی که مستلزم یادگیری حفظی 
هستند )نظیر اطاعات تاریخی یا حقوقی(، تاثیری در بهبود توانایی های 

یادگیری شما نخواهد داشت.

راه سخت تر را انتخاب کنید!
حداقل  با  و  کمتر  زمان  در  را  بیشتری  کارهای  مجبوریم  چون  متاسفانه، 
که  می کنیم  استفاده  چیزهایی  از  دهیم،  انجام  فکری  و  فیزیکی  هزینه ی 
نه تنها کمکی به مغزمان نمی کند بلکه در طول زمان به آن آسیب هم وارد 
انتخاب  را  راه سخت تر  افزایش دهید،  را  اگر می خواهید هو شتان  می کند. 
کنید و به چیزی وابسته نباشید. برای درک بهتر موضوع، یک اختراع جدید 
گم  را  راهمان  همیشه  که  ما  از  بعضی  برای  بگیرید.  نظر  در  را   GPS مثل 
می کنیم، اختراع GPS مثل پیدا کردن نیمه ی گم شده بود. اما بعد از اینکه 
مدت کوتاهی از GPS استفاده می کنیم، حس جهت یابی مان حتی بدتر از 
قبل می شود. اگر قبول ندارید GPS تلفن همراهتان را برای مقاصد جدید 
روشن نکنید، تا ببینید بیشتر از قبل راهتان را گم می کنید. درست است که 
از تکنولوژی موجه و ضروری است.  موقعیت هایی وجود دارند که استفاده 
اما وقت هایی هم هست که بهتر است به این میانبرها نه بگوییم و از مغزمان 
از  آسانسور  جای  به  هفته  در  بار  چند  برویم،  کار  سر  پیاده  کنیم.  استفاده 
از  هر  بمانیم.  مناسبی  شرایط  در  فیزیکی  نظر  از  تا  کنیم  استفاده  پله ها 
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چند گاهی GPS را کنار بگذاریم و لطفی در حق مهارت های حل مساله و 
تجسم فضایی مان کنیم. GPS همراه مان باشد، اما اول سعی کنیم از حس 

جهت یابی خودمان استفاده کنیم.

خودتان را به چالش بکشید
برای این کار کافیست مشغول بازی با نرم افزارهایی شوید که در حقیقت مغز 
شما را آموزش می دهند. هدف بازی هایی نظیر سودوکو اینست که سرعت 
پردازش شما را افزایش دهند. ولی در انجام این بازی ها باید جانب احتیاط 
را رعایت کنید. اگر واقعا می خواهید تاثیر بازی ها را روی مغزتان ببینید باید 
مدام خود را با باز ی های مختلف درگیر و باز ی های جدید را امتحان کنید و 
به چالش کشیدن خودتان از طریق باز ی های مختلف را فراموش نکنید. چرا

آن  انجام  در  بلکه صرفا  نمی کند  باهوش تر  را  بازی شما  انجام فقط یک  که 
بازی ماهرتر می شوید. چند سال پیش تحقیقی در این زمینه صورت گرفت.

دانشمندی به نام ریچارد هایر، تحقیق کرد که آیا می شود با یک دوره چند 
را  شناختی  توانایی های  ذهنی،  فعالیت های  روی  فشرده  آموزش  هفته ای 
جدید  فعالیت  یک  عنوان  به  دیوارچینی  بازی  از  وی  خیر.  یا  داد  افزایش 
استفاده کرد و از افرادی در این آزمایش کمک گرفت که تا به حال این بازی 
بازی، ضخامت  انجام  از چند هفته  بعد  که  او فهمید  بودند.  نداده  انجام  را 
قشر مغز ی سوژه های آزمایش افزایش پیدا کرده است. در واقع، مغز هنگام

بازی انرژی بیشتری مصرف می کرد و ضخامت آن مدام افزایش می یافت.

در  مخفف  صورت  به  را  جمالت  و  عبارات 
بیاورید

است  فریس«  »تیم  کتاب »سرآشپز 4 ساعته«ی  اساسی  اصول  از  یکی  این 
که پرفروش ترین راهنمای یادگیری سریع می باشد. هر چه می توانید سعی 
قافیه سازی،  یا  سرواژه  نظیر  یادآور  روش های  و  ابزارها  از  استفاده  با  کنید 
تمام اطاعات ضروری را در یک یا دو صفحه بگنجانید. تازه بهتر است که 
اطاعات را به یک تصویر )از قبیل نمودار، جدول یا نقشه ی ذهنی( تبدیل 
کنید. تصویری کردن دانش به شیوه های گوناگون کمک می کند که دانش در 

ذهن شما با قدرت و وضوح بیشتری بازنمایی شود.

11

12
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مناسـب  شرایـط  و  محیـط  در  را  مفاهیـم 
خود شان تصور کنید

که  دریابید  )مثا  شوید  مطلع  می گیرید،  یاد  آنچه  گسترد ه تر  کاربردهای  از 
فقط  اغلب  بد(  معلم های  )و  کتاب ها  دارد(.  اهمیت  می آموزید  آنچه  چرا 
واقعیات را ارائه می کنند و اصا حواس شان نیست که باید به شخص فراگیر 
کمک کنند که شرایط مربوط به کاربرد آن اطاعات را نیز درک کند. تاش 
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به  و چرا  و اطاعات آموخته شده چه زمانی، کجا  آگاهی  اینکه  برای درک 
کار خواهند آمد برای تثبیت این اطاعات در ذهن تان بسیار اهمیت دارد.

تشکیل دهنده اش  عناصر  به  را  چیزی  هر 
تفکیک کنید

این ترتیب  )به  به اجزاء سازنده اش تفکیک کنید  را  بردارید و آن  را  چیزی 
کار  این  به  گرده(.  و  گلبرگ  برگ،  ساقه،  به  می شود  تبدیل  گل  یک  مثا 
افرادی  می گویند.   (generic-parts technique( اصلی«  اجزای  »تکنیک 
استفاده  با  بنگرند در حل مسائل  به مسائل  تکنیک  این  با  گرفته اند  یاد  که 
از رویکردهای خاقانه، موفق تر از افرادی بوده اند که از این تکنیک اطاع 

نداشتند.

ذهن تان  در  اطاعات  که  دارد  بیشتری  احتمال  باشد،  متنو    ع تر  اطاعات 
فعال  را  مغز  از  مختلفی  نواحی  مختلف،  رسانه ای  ابزارهای  شوند.  ماندگار 
می کنند و زمانی که بخش های متعددی از مغزمان در هماهنگی با هم فعال 
نگهداری  و  بیاوریم  خاطر  به  سریع تر  را  اطاعات  می توانیم  باشند  شده 
کنیم. بنابراین مطالعه، گو ش دادن به پادکست، تماشای ویدیوهای آپارات 
یا یوتیوب، بلند بلند خواندن اطاعات و نوشتن دست نویس هایی درباره ی 

آنها )البته نه همه ی اینها در آِن واحد( را فراموش نکنید.

با  را  خود  نیاز  مورد  ابزارهای  از  برخی 
دستان خودتان بسازید

دوستانه ی  یا  پیروزمندانه  زدن  هم  به  از  فراتر  چیزی  قدش!«  »بزن 
با  تعامل  و  افکار  بیان  برای  ابزاری  ما  انگشت   10 بله  است!  دست هایمان 
دیگران هستند. به همین دلیل است که کری و آلتون بارون در کتاب خود 
»درمان با خاقیت« می گویند ساختن چیزی با دست ها می تواند به شدت 
خاقیت ما را تقویت کند. همچنین خلق چیزی با دست به معنی دریافت 
می تواند  هم  این  که  است  واحد  آن  در  چندگانه  حواس  از  بیشتر  اطاعات 
تفکر خاقانه را در ما برانگیزد. برای اینکار می توانید آشپزی، بافتنی یا یک 

پروژه ی خانگی دکوراسیون را امتحان کنید.

13

از رسانه های متنوع استفاده کنید14
سال  همان  نوامبر  ماه  که  مقاله ای  و   2010 سال  مه  ماه  که  مقاله ای 
تولیدی«  »اثر  با  رابطه  در  کانادا  اونتاریای  دانشگاه  محققان  توسط 
دریافت  رو ش های  هرچه  که  داد  نشان  شد،  منتشر   )production effect(

15

رویاپردازی کنید حتی در روز روشن16
خاقان  رویکردهای  معموال  می زند  پرسه  خودش  برای  ما  ذهن  که  اوقاتی 
کامپیوتر  پشت  که  زمانی  )و  می گیرد  پیش  در  مسائل  به  نسبت  هنری 
ته  خاقیت  این  می کنیم  فکر  کار  تحویل  ضرب االجل  به  و  نشسته ایم 
نگران  کند  بازیگوشی  دقیقه ای  چند  ذهن تان  اینکه  از  بنابراین  می کشد(. 
نباشید. تحقیقات نشان می دهد وقتی که به رویدادهایی در گذشته، آینده 
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یا در مکانی دوردست می اندیشیم، توانایی حل مسئله ی ما بهبود می یابد. 
بنابراین گاهی بد نیست عید نوروز سال 1402 یا صرف شام در کافه ای در 

پاریس را تجسم کنید و بگذارید قوه ی خیالتان کمی جوالن دهد.

به دنبال چیزهای تازه باشید
کردن  حل  از  بعد  شما  مغز  اما  است،  خوبی  و  جذاب  چیز  سودوکو  جدول 
100جدول سودوکو باالخره به جایی می رسد که یک چیز تازه می خواهد. 
دوپامین  و  می کند  آزاد  دوپامین  مغز  در  جدید  چیزهای  کردن  امتحان 
وقتی  مغز می شود.  در  نورو نهای جدید  ایجاد  و  انگیزه  افزایش  هم موجب 
با هر  از همه ،  اول  اتفاق می افتد.  تازه هستید، چندین  به دنبال چیزهای 
این  می شود.  ایجاد  سیناپتیکی  اتصال  یک  می دهید ،  انجام  که  فعالیتی 
را  شما  عصبی  فعالیت  نتیجه  در  و  می شوند  ساخته  یکدیگر  روی  اتصاالت 
افزایش می دهند و اتصاالت بیشتری ایجاد می کنند تا روی اتصاالت دیگر 

قرار گیرند - این یعنی اینکه یادگیری اتفاق می افتد.

وارد  استرس  شما  به  کمال گرایی  نگذارید 
کند

اگر تابلویی که کشیده اید در موزه ی هنرهای معاصر به نمایش درنیامد، دنیا 
که به آخر نمی رسد. فشار آوردن به خودتان برای خلق یک شاهکار ممکن 
است در عمل باعث شود نتوانید اصا چیزی خلق کنید. کری بارسون استاد 
از آدم ها به خودشان می گویند  دانشگاه و روانکاو مشهور می گوید: »خیلی 
آدم خاقی نیستند. اما هر آدمی میزانی از خاقیت را در وجودش دارد«. 
پس شما فقط باید نهایت تاش خود را بکنید و اعتقاد داشته باشید که هر 

چه پیش آید، خوش آید.

17

19

18

خنده فراموش نشود 
حل  کلید  شاید  دل  ته  از  خنده ی  یک  مثا  است!  جالبی  چیز  مغز  واقعا 
را  فرد  خندیدن  می دهد  نشان  تحقیقات  که  چرا  باشد،  دشوار  مشکل  یک 
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مشکالت را لیست کنید
مشکات  و  باشید  داشته  دم دست  دفترچه  یک  روز  طول  در  همیشه 
آزاردهنده و مختلفی را که به ذهن تان خطور می کند در آن یادداشت کنید. 
پیدا  آنها  از  یکی  برای  خاقانه  را ه حلی  ناگهان  شاید  می داند،  چه  کسی 

کردید. 

اینکه در یک سخنرانی مهم چه  از  بیندیشد.  ترغیب می کند که خاقانه تر 
را  است همه ی حضار  کافی  فقط  افتاد ه اید؟  به وحشت  بگویید  می خواهید 
با لباس راحتی تصور کنید! تا می توانید بخندید! بر اساس برخی مطالعات، 
باعث  زیرا  کند،  تسهیل  را  خاقیت  ایجاد  روند  می تواند  مثبت  روحیه ی 
افزایش فعالیت در قشر پیش پیشانی و قشر کمربندِی ُقدامی )نواحی مرتبط 
هم  خیلی  اگر  حتی  می شود.  مغز(  در  عواطف  و  تصمیم گیری  شناخت،  با 
از ته دل برای خودتان  حس شاد و سر حال بودن نمی کنید، یک خنده ی 

ردیف کنید تا روحیه تان را عوض کند. پس بخندید تا خاق باشید.

بوده  بقای بشر  از دالیل اصلی  « و جستجوگری یکی  »تازه خواهی  می گوید 
در  را  ما  بخشیده،  جدید  راه حل های  کشف  و  انطباق  قدرت  ما  به  که  است 
کوران حوادث و بایای طبیعی زنده نگه داشته و همچنین باعث شده که در 

زمینه ی هنر و تکنولوژی دائما پیشرفت کنیم.

فرایند یادگیری ساختار یافته داشته باشید
 UCLA خواب دانشگاه  و  فراموشی  آزمایشگاه  مدیر  و  استاد  بیورک  رابرت 
می گوید تصور ما از یادگیری اشتباه است. مغز ما ساختار و معماری مشخصی 
برای یادگیری دارد. بنابراین خوب است که اهدافی را مشخص و برنامه های 
مطالعاتی واقع گرایانه ای را برای دستیابی به آنها تنظیم کنید. منظور ما از 
»واقع گرایانه« صرفا این نیست که برای یک گزارش 5000 کلمه ای باید بیشتر 
و  استراحت  برای  هم  را  زمانی  باید  بلکه  بگیرید،  نظر  در  وقت  ساعت   1 از  
بازیابی انرژی، بین باز ه های کاری تان بگذارید، خواه این کارها یادگیری یک 
نر م افزار جدید باشد یا یادگیری عوض کردن دنده در رانندگی. زمان بندی 
اوقات استراحت برای مغز را اثر فاصله گذاری )spacing effect( می نامند و 

ثابت شده این کار باعث بهبود توانایی یادآوری در بلندمدت می شود.

23 21

20

22

را  خود  عادات  و  نکنید  زندگی  یکنواخت 
تغییر دهید

شاید  چه،  یعنی  شما  برای  همیشگی «  »همان  که  می داند  کافه دار  اگر 
کوچک  تغییر  دو  یکی  ایجاد  باشد.  رسیده  فرا  تحول  و  تغییر  وقت  دیگر 
مثا  بماند.  زنگ  به  گوش  مغزتان  می شود  باعث  روزمره  فعالیت های  در 
خود  غیرمسلط  دست  با  را  دندان هایتان  یا  ببندید  برعکس  را  ساعت تان 
باعث  همیشگی  عادِت  اساس  بر  و  فکر  بدون  کارها  انجام  بزنید.  مسواک 
کلونینگر،  رابرت  که  تحقیقاتی  طبق  می شود.  خاقانه  تفکر  رفتن  تحلیل 
در  سا ل ها  واشینگتن،  دانشگاه  روان درمانی  و  ژنتیک  برجسته ی  استاد 
به  بخشیدن  تنوع  داد،  انجام  فرد  هزاران  روی  بر  و  مختلف  کشور  چندین 
شما(  رضایت  حس  )و  خاقیت  بر  بودن  جدید  چیزهای  دنبال  به  و  کارها 
تاثیر مثبت می گذارد. محقق دیگری به نام وینفرید گاالگر نیز در کتاب خود 

عواقبی برای کارهای نیمه تمام خود تعیین 
کنید

آدم های زیادی فقط به این دلیل به اهدافشان نمی رسند که عواقب نیمه تمام 
گذاشتن کارها را در نظر نمی گیرند. می توانید با تعیین یک سری مشوق های 
منفی )مثل شستن لباس های دوست تان برای مدت یک ماه( برای نرسیدن 

به اهدافتان، این معضل را حل کنید.
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یک زبان جدید یاد بگیرید
در سال 2011 ِالن بیالیستاک استاد دانشگاه یورک در کانادا تحقیق مفصلی 
افراد  از  از این بیماران  انجام داد. نیمی  به آلزایمر  بر روی 450 بیمار مبتا 
دوزبانه و نیمی دیگر از افراد تک زبانه انتخاب شده بودند. تمام این افراد در 
هنگام تشخیص بیماری سطح یکسانی از آسیب و شدت بیماری را داشتند. 
اما نکته ی جالب این بود که آلزایمر به طور متوسط در بیماران دوزبانه چهار 
یا پنج سال دیرتر از بیماران تک زبانه تشدید شد. این مطالعه نشان داد که 
کند حتی وقتی در  آلزایمر محافظت  برابر  از شما در  بودن می تواند  دوزبانه 
بزرگسالی زبانی را یاد می گیرید. مطالعه دیگری توسط بیالیستاک و همکاران 
نشان می دهد که دوزبانگی باعث تقویت و ثبات ماده ی خاکستری مغز شده 
و نشانه های آلزایمر در افراد دوزبانه با سرعت کمتری از افراد تک زبانه بروز 

می یابد. پس دست به کار شوید و یادگیری زبان جدید را شروع کنید.

25

26

27

ایده پـردازی  در زمـان استراحت تان کمـی 
کنید

ایده های جدید فکر کنیم،  به  بتوانیم  درست است که خواب کمک می کند 
سال  آلبیون  کالج  و  میشیگان  ایالتی  دانشگاه  محققان  که  تحقیقی  اما 
اوقات غیربهینه ی  کار کردن در  که  داد  نشان  دادند  انجام  امریکا  2011 در 
توانایی حل مسئله شود،  بهبود  و  افزایش خاقیت  باعث  روز هم می تواند 
افراد سحرخیز می توانند شب ها  زیرا آن موقع خود را بیشتر رها کرده ایم. 
ببندند و جغدهای شب زنده دار هم می توانند صبح ها  به کار  را  این توصیه 
زودتر به سر کار بروند تا از مزایای غیرمنتظره ی کار کردن در اوقات غیربهینه 

بهره مند شوند.

در هر لحظه فقط یک کار را پیش ببرید
جلوه  برجسته  و  ارزشمند  خصلتی  عنوان  به  شاید  بودند  چندکاره  توانایی 
داده شده باشد، اما تحقیقات ثابت کرده که رفت و برگشت دائم بین چند کار 
مختلف، زمان الزم برای تکمیل هر یک از آنها را افزایش می دهد. به جای 

آن سعی کنید یک توانایی دیگر را تقویت کنید: تک کار ه بودن.

24

منظم باشید
از  بیشتر  چیزی  قدیمی  قبض های  و  رسیدها  یا  باقیمانده  پیتزای  تکه 
می توانند  آنها  می کنند.  ایجاد  شما  کار  میز  روی  ناخوشایند  منظره ی  یک 
توانایی شما برای سروسامان دادِن کارها را تحت تاثیر قرار دهند. پس میز 
کار و ذهن تان را با هم خالی کنید: یک محیط کاری سازمان یافته و منظم 

می تواند به بهبود حافظه و مهارت های شناختی کمک کند.
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پالونیا

گردآورنده: بخش تحقیق و توسعه شرکت پیگیر

حدودا 10 سال است که پالونیا وارد کشور ما شده و دراستان گلستان کاشته 
دارد،  که  مانندی  خوشه  و  زیبا  بسیار  گل های  دلیل  به  درخت  این  می شود. 
درخت زینتی بسیار محبوبی به شمار می آید و به وفور در پارک ها و باغ ها کاشته 

می شود و جایزه انجمن شایستگی باغ انگلستان را از آن خود کرده است.

به  تا 6 سالگی  پالونیا تحت شرایط مناسب در سن 5  درختان سریع الرشد 
مانند  الرشد  با سایر درختان سریع  مقایسه  برداری میرسند . در  بهره  سن 
صنوبر ، پالونیا دارای رشد بیشتری در چند سال اول زندگی است بطوریکه 
در حدود نصف سن بهره برداری درختان صنوبر 50 تا 150 متر مکعب چوب 
شرایط  در  می آید .  بدست  زراعی  گیاهان  با  تلفیقی  رویش  در  هکتار  هر  از 
عادی یک درخت پالونیا 5 ساله ارتفاعی بیش ار 15 متر و قطر آن برابر 30 
الی 40 سانتی متر و حجم چوب قابل استفاده آن 3 تا 5 مترمکعب خواهد بود 
و از سال پنجم مورد بهره برداری صنعتی قرار خواهد گرفت. انواع گونه های 
نظر  از  اند ،  داده  نشان  سازگاری  متفاوتی  بسیار  زیستی  شرایط  در  پالونیا 
شرایط زیست محیطی ) ارتفاع از سطح دریا ، دما ، میزان بارندگی، خاک( 
زیستگاه اصلی درختان پالونیا در کشور چین بین 30 الی 40 درصد عرض 
عرض  همین  در  نیز  ایران  کشور  از  وسیعی  مناطق  که  می باشد  جغرافیایی 

جغرافیایی واقع اند. 

PAULOWINA TOMENTOSA نام علمی

PAULOWNIACEAE -  پالونیاسی خانواده 

چوبی چند سال نوع

نور زیاد نور

مرطوب نیاز آبی

،خاک لومی ، شنی، ماسه ای، گچی مرطوب 
غنی و خوب زه کشی  خاک و تغذیه

پالونیا نام فارسی

EMPRESS TREE نام انگلیسی

10 تا 25 متر ارتفاع 

سفید و آبی رنگ گل

خشک ، تخم مرغی شکل و کپسول مانند هستند و
بین 3 تا 4 سانتی متر طول دارند  میوه 

تا منفی 10 درجه را تحمل می کند دمای ایده ال 
محیط

) Paulownia (
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از ویژگی های درخت پالونیا می توان به موارد 
زیر اشاره کرد: 

  مقاومت به کم آبی
  مقاومت به خاک های آهکی و گچی

  مقاومت به خاک های با زهکش بد
  مقاومت به دود و هوای مناطق صنعتی

این درخت ارتفاعی بین 8 تا 12 متر دارد و حدود 8 متر گستردگی دارد ، از 
این رو درخت سایه دار تلقی می شود. این گیاه، درختی است با برگ های پهن 
و بسیار بزرگ به طول 30سانتی متر و عرض تا 20سانتی متر و قلبی شکل. 
برگ های این گیاه دارای 5 لوب می باشند. میوه ها  ، خشک، تخم مرغی شکل 
و کپسول مانند هستند و بین 3 تا 4 سانتیمتر طول دارند. دانه ها  توسط باد 
پراکنده می شوند. عمر زیستی این درخت به طور متوسط 300 سال است.
هر هکتار درخت پائولونیا جهت تامین گرده گل پانصد کندو کفایت می کند به 
عبارت دیگر می توان گفت از هر یکصد اصله درخت بالغ پالونیا یک کندو 40 
کیلوگرمی عسل مرغوب استحصال می شود و در هر هکتار نهایتا 625 اصله 

نهال با فاصله 4 در4 می توان کاشت.

ارزش  به  چوب  متر مکعب   700 پنجم  سال  حوالی  در  پائولونیا  هکتار  هر 
تقریبی یک میلیارد تومان تولید می کند همچنین از هر هکتار درخت پالونیا 
در بهترین شرایط در پایان سال پنجم نهایتا 400 متر مکعب چوب گرید دو 
حاصل می شود.  لزوم حفظ و جلوگیری از نابودی جنگل های بومی ایران از 
یک سو و کمبود چوب مورد نیاز کارخانه ها  از سوی دیگر ، تمایل مارا برای 
تحقیقات بیشتر بروی گونه های سریع الرشد و قابل استفاده در صنایع سوق 
می دهد . که ما با تحقیق برروی پالونیا بعنوان بهترین درخت شناخته شده 
برای کشت تلفیقی با گیاهان زراعی و استفاده از تجربه و دانش سایر کشورها 
قادر خواهیم بود طوالنی مدت در اراضی غیر جنگلی ، چوبی با کیفیت جهت 

مصرف صنایع تولید و کمبود چوب را برطرف نماییم. 

فضای  توسعه  سریع،  کاری  جنگل  برای  مناسب  خیلی  درختان  از  پالونیا 
پالونیا  است.  رایج  زراعی  گیاهان  انواع  با  توام  کشت  و  روستا  و  شهر  سبز 
درشت  گل های  دارد.  زیبایی  و  خوشبو  گل های  که  خزان پذیربوده  درختی 
است،  کامل  گل  در  که  زمانی  درخت  این  شهدزاست.  و  پالونیا ،گرده زا 
گل های  با  روشن  ارغوانی  رنگ  به  ایستاده  گل  تماشایی ست،خوشه های 

بسیار خوشبو به رنگ سفید آبی که در اردیبهشت ماه ظاهر می شوند.

می شود  خشک  بسهولت  است ،  محکم  ولی  سبک  خیلی  پالونیا  چوب 
اعوجاج پیدا نمی کند و مناسب نجاری و کنده کاری است ، بطوریکه بسادگی 
شکاف و ترک بر نمی دارد ، مبلمان ، تخت و کمد، میز و صندلی ساخته شده 
صنایع  در  است.  با دوام  بسیار  و  حمل  قابل  راحتی  به  و  بوده  سبک  آن  از 
دیگر  مصارف  دارد.  مصرف  مورد  کاغذ  خمیر  و  تخته چندال  روکش سازی، 
آن از قبیل ساخت هواپیما های مدل، عایق بندی ، کربن فعال صنایع ، مداد 
حاصل  کود  نیز  و  میوه  جعبه های  عسل ،  زنبور  کندوی  داروسازی،  سیاه ، 
و  سریع  رشد  و  آسان  تکثیر  چون  ویژگی هایی  بر  عاوه  گل ها   و  برگ ها   از 

سازگاری با محیط دارد. 

نگهداری از درخت پالونیا به شرح زیر می باشد:

  خاک
خاک لومی، شنی، ماسه ای خوب زهکشی شده .  

بهتر است خاک اسیدی یا خنثی باشد.  
این درخت تحمل خاک های فقیر را نیز دارد.  

ســنگین بودن خاک و گل بودن همیشــگی خاک از دالیل عدم رشد ،   
زردی و ریزش برگ ها  و حتی ازبین رفتن گیاه اســت. در ســال های 
اولیه رشــد اگر از کودهای محتوی نیتروژن و فســفر استفاده شود به 

رشد سریع تر و شکل گیری درختی قوی تر کمک می شود.
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دهید. قبل از کاشــت نهــال در زمین )بعد از رفع ســرما(، ابتدا نهال 
را مقــاوم کنید ســپس اقدام به کاشــت آن در زمیــن نمایید. درخت 
در مورد خاک خیلی حســاس نیســت و می تواند تنش هــا را تاحدود 
زیادی تحمل کند. از آنجایی که درخت رشد سریعی دارد در بادهای 
سنگین احتمال شکستن دارد بنابراین کاشت آن در اماکن مسکونی 
مناســب به نظر نمی رســد. درخت را در یک مــکان امن بکارید یا آن 
را در مکانــی بکارید که از بادهای شــدید در امان باشــد. بهتر اســت 
در پاییــز بعــد از ریختن برگ ها، هرس انجام شــود. تــا آن جایی که 
جوانه های کناری می توانند به مستقل باشند، درخت را هرس کنید. 
درخــت را بــه طور ســاالنه کوتاه کنید و گل هــا را بَکنید مگــر این که 
درخت ســاقه های 3 متری با برگ های بزرگ به اندازه 60 ســانتی متر 

تولید کند.

قلمه ریشه   
قابل توجه افــرادی که می خواهند از درخــت پالونیا در اطراف منزل   

خود نگهداری کنند.
هرگز از کاشتن این نوع درخت در کنار دیوار استفاده نکنید.  

  از کاشت درخت پالونیا در نزدیکی لوله های آب خودداری فرمائید.
  حداقل در ســال اول کاشــت ، درخت را در زمان هــای معین آبیاری 
نمائید، بطوریکه هیچگاه خاک آن خشــک نشود و برگ های آن جمع 

نشود.
  ســعی کنید در ابتدای رشــد روند مســیر حرکت درخــت را با هرس 

نمودن شاخه ها  و جوانه های آن تعیین نمائید.
  حداقــل ســعی کنید تا فاصله 2 الی 3 متر از ایجاد شــاخه به ســمت 
اطراف جلوگیری نموده و یک جوانه قوی را برای قلمه انتخاب کنید.

این درخت، به نسبت مقاوم است ولی مراقب کپک پودری، پوسیدگی   
چوب ، پوسیدگی قارچ باشید.

هرس  
نیاز خاصی به هرس نداره مگر قطع شــاخه های آسیب دیده و سرما زده ،   
توجــه کنید کــه جوانه های گل روی ســاقه های قدیمی شــکل می گیرد ، 
بنابرایــن قطع ســاقه های قدیمی گیــاه منجر به کاهش گلدهی در ســال 

آینده بعد ار عمل هرس می شود.

خواص گیاه  
برگ و گل های پالونیا در تولید کمپوســت و تغذیه دام مصرف می شود   

و انواع ترکیبات دارویی از آن استخراج می شود.
یکــی از کاربردهــای مهم پالونیا در ایران اســتفاده از نهــال آن برای   

فضای سبز شهرهاست.

  دما
این درخت تا دمای 10 درجه را تحمل می کند ، ســرما را نیز تا منفی   
18 درجه می تواند تحمل کند اما وجود چنین سرمایی یکی از عوامل 
محدود کننده ی رشــد این گیاه است . همچنین گزارش شده است که 
در زمانی که گیاه بالغ در رکود کاملی به سر می برد سرما را تا منفی 25 

درجه نیز می تواند تحمل کند . 
ســرمای شــدید زمســتانه و همچنین دیررس بهــاره نیــز از عوامل   

آسیب رسی به جوانه های گل این گیاهان است.

نور  
این گیاه آفتاب دوســت است و گیاهان جوان آن نمی توانند در سایه سایر   
درختان رشد خوبی داشته باشند. بنابراین به خصوص در ابتدای کاشت 
می بایســت مکان کاشــت را به گونه ای انتخاب کرد کــه از آفتاب کامل به 

مدت 6 الی 8 ساعت در روز برخوردار باشد.

آبیاری  
به صورت کم یا متوسط کافی می باشد.  

تکثیر  
پالونیا از طریق قلمه ریشه ، قلمه ساقه و بذر تکثیر می گردد.  

کاشت بذر  
بذرها بسیار کوچک هســتند بنابراین برای کاشت تا جایی که ممکن   
اســت از تراکم جلوگیری کنید زیرا بعد از جوانه زدن، برگ های جوانه  
در برابر آســیب های محیطی حساســیت زیادی دارند. بذرها را روی 
یک ســینی نشا حاوی کمپوست مرغوب با زهکشی خوب قرار دهید. 
بذرها را نپوشــانید چون برای رشد به نور احتیاج دارند. بعد از کاشت 
کمپوست را مرطوب کنید. سینی را با یک پاستیک شفاف بپوشانید 
یا آن را در یک کیســه ی پاستیکی شفاف قرار دهید. به طور ایده آل 
دمــا در طول روز بهتر اســت از 30 درجه ســانتی گراد تجــاوز نکند و 
در شــب زیر 18 درجه ســانتی گراد نرود. تا زمــان جوانه زنی خاک را 
همیشــه مرطوب نگه دارید)خیس نباشــد(. بذرها طی 30 تا 60 روز 
جوانه می زنند و در صورتی که شــرایط مطلوب باشــد به سرعت رشد 

می کنند.
پس از جوانه زنی، کیسه پاســتیکی را بردارید. زمانی که جوانه ها به   
اندازه ی کافی بزرگ شــدند )حدود 2-3 هفته بعد از جوانه زنی( آن ها 
را بــا دقت به گلــدان منتقل کنید. تا وقتی که به انــدازه ی کافی برای 
کاشــت در موقعیت دائمی شــان قوی شــوند به آن ها اجازه ی رشــد 
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پالونیا درختی زیبا و سرسبز است که جلوه رؤیایی به شهر می دهد.  
درختان شــگفت انگیز پالونیــا بیش از 1/5 برابر درخت صنوبر رشــد   

دارد.
استحصال چوب از پالونیا 4 برابر صنوبر و اکالیپتوس می باشد.  

چوب پالونیا راســت تار و نرم ، روشــن و صاف اســت که بسیار سبک   
بوده و براحتی در هوای آزاد خشــک می شــود ، ضریب هم کشــیدگی 
چــوب 27 الی 37 درصد بوده که کمتر از چوب ســوزنی برگان و ســایر 

پهن برگان است .
مراحل خشــک کردن چوب در دمای 68 درجه ســانتی گراد به مدت   
12 ســاعت ، موجب کاهش 24 درصد رطوبت شــده و هیچگونه تغییر 
شکلی در چوب ظاهر نمی شود در صورتیکه در چنین شرایطی چون 

صنوبر شکاف دار و کج شده می شکند. 
دوام مبلمان ســاخته شــده با چوب پالونیا حتــی در مناطق مرطوب   
بسیار مناسب است . چوب پالونیا در مقابل پوسیدگی مقاوم می باشد 

و خاصیت رزونانسی خوبی دارد.

تلفیق کشاورزی و دامداری  
بدلیل فواصل برگ ها  و شــاخه ها  ، درختان پالونیا دارای تاج پوشش   
باز و گســترده ای هســتند بطوریکه نــور براحتی از آن نفــوذ می کند 
و مناســب ترین درختــان برای کاشــت در مــزارع می باشــند ، زمان 
برگ ریزی در این درختان دیرتر از ســایر درختان می باشــد ، چنانکه 
برگ ها  مانند ســرپناهی گیاهــان زراعی را از نفوذ ســرما و باد پاییزه 
مصــون نگاه می دارند . وجود درختان در مزارع ســرعت باد را 21 الی 

52 درصــد کاهش داده و بدلیل کاهش تبخیر خاک ظرفیت و عملکرد 
مزرعه را افزایش می دهد. 

میــزان محصول گندم در ایــن روش 6 الی 23 درصد افزایش نشــان   
داده اســت ، عاوه بر آن سرشــاخه های حاصل از هرس درختان 10 
ساله 350 تا 400 کیلوگرم هیزم و حدود 100 کیلوگرم برگ تازه جهت 

مصرف خوراک دام تولید می کنند.

جنگل کاری  
درختان پالونیا نباید در مناطقی جنگل کاری شــوند که خاک رســی   
خشــک و فقیر ، شور و قلیایی با زه کشی نامناسب و منطقه در معرض 
وزش بادهای شــدید و یا دمای حداقل کمتر از منفی 25 سانتی گراد 

باشد. 
فواصل مناســب کاشــت در جنگل 4 در 5 )500 درخت در هکتار( ، 5   
در5 ) 400 درخت در هکتار( 6 در 5 )278درخت در هکتار( می باشد ، 
فواصل مناســب کاشت در زمین های زراعی 5 در 10 ) 200 درخت در 

هکتار( می باشد.

منبع
 http://shomalgardi.com/2267/درخت-پالونیا
 http://www.bazram.com/article/planting-paulownia-

tomentosa-seeds.html

 http://www.manabeisf.ir/articles/view/articleid/13/lang/fa



پس امتحان کنید و لذت ببرید

رنگ آمیزی جدیدترین سالح برای مبارزه با اضطراب است و قدرت خالقیت را 
 دکتر کتی مالچیودی/ هنر درمانگر و نویسندهارتقا می بخشد. 

آشتی با کودک درون



ران مرغ با طعم پرتغال همراه با گل کلم 

مناسب برای 4 نفردستور پخت
 مدت زمان آماده سازی:  60 دقیقه

مترجم: هدیه غفوریان

فر را در دمای 375 درجه فارنهایت قرار کنید . 
ســپس در یک ماهی تابه یک قاشق غذاخوری 
روغــن کنجد ریختــه و روی حرارت متوســط 

مرغ ها را سرخ کنید تا طایی شوند.

375o

. 2 قاشق غذا خوری بزرگ . . . . . . . . . . . . . . روغن کنجد .
4 عدد   . . . . ران مرغ پوست کنده .

. 1 قاشق غذاخوری . . . . . . . . . . . . . . . . سس سویا .
1قاشق چای خوری  . . . . . . . . . . . . . . . پوست نارنج .
1قاشق غذا خوری . . . . . . . . . . . . . . . . . . آب پرتقال .
1قاشق غذاخوری . . . . . . . . . . . . . . . . سرکه برنج*  .

1 قاشق غذاخوری  . . . . . . . . . . . . . . . . شکر قهوه ای .
4 پیمانه فنجان . . . . . . . . . . . گل کلم خرد شده .

1/4 قاشق چای خوری . . . . . . فلفل قرمز خرد شده .
. نصف قاشق چای خوری . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . نمک .

. به مقدار دلخواه . . . . . . . . . . . . . . . . . فلفل سیاه .
. 1 قاشق چای خوری . . . . . . . . . . . . . نشاسته ذرت . * در صورت عدم دسترسی به سرکه برنج می توان مقداری شکر به سرکه سفید اضافه کرد.  

مواد الزم

در یک کاســه کوچک سس ســویا، پوســت پرتغال، آب پرتغال، 
سرکه، شــکر قهوه ای، فلفل قرمز خرد شــده 2 قاشق غذا خوری 
آب سرد و نشاسته ذرت را مخلوط کرده و درون ماهی تابه بریزید 
و برای مدت 30 دقیقه زمان دهید تا  غلیظ شــود، سپس سس را 

روی مرغ ها بریزید و30 دقیقه درون فر قرار دهید.

پس از آن گل کلم را درخرد کن بریزید تا ریز شود، سپس در ماهی تابه ریخته تا گل کلم خرد 
شــده با نمک و فلفل تفت داده شده و کاراملی شود. کمی پوست پرتقال به آن اضافه کرده 

و همراه مرغ ها سرو کنید. 
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