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مجله دانش طیور در راســتای هرچه پربارتر شــدن این نرشیه، از تمامی متخصصین و کارشناســان عالقمند در صنعت طیور کشــور 

دعوت به عمل می آورد تا مقاالت ارزشــمند خود را به ایمیل مجله به نشانی info@paygir.com  ارسال نمایند.

محورهای پیشنهادی

   بهداشت و بیماری های طیور

   تغذیه و فراوری خوراک طیور

   ژنتیک و اصالح نژاد طیور

   مدیریت و پرورش طیور

   فیزیولوژی طیور

   فرآوری محصوالت طیور

   سایر موارد مرتبط با صنعت طیور

رشایط ارسال مقاله

    اطالعات کامل نویســنده یا نویسندگان شامل نام و نام خانوادگی، آخرین مدرک تحصیلی، نام محل کار و عنوان شغلی در ابتدای 
مقاله نوشته شود.

   نویســنده مسئول مکاتبات مشخص شــود و اطالعات تماس مسئول مکاتبات شامل ایمیل و شماره تلفن همراه نیز درج شود.
   مقاالت ارسالی می بایست حاوی مطالب علمی، مفید و به روز بوده و از منابع علمی معترب تهیه شده باشد و یا حاصل فعالیت های 

تحقیقاتی نویسنده یا نویسندگان آن باشد.

   مقاالت ارســالی حتما بصورت دو فایل word و pdf ارسال شود.
   تصاویر، جداول و نمودارها دارای کیفیت مناســب بوده و الزاما دارای عنوان باشند.

   در مقاالت ترجمه شــده، الزاما یک نسخه از مقاله اصلی نیز ارسال شود.

نکات

   مقاالت منترش شــده لزوما دیدگاه نرشیه دانش طیور نبوده و مســئولیت آن بر عهده نویسنده یا نویسندگان مقاالت است.
   نرشیه دانش طیور در پذیرش، ویرایش، تخلیص و یا رد مقاالت ارســالی آزاد است.

فراخوان پذیرش مقاله



11 مجله علمی - تخصصی   پاییز 1400  شماره 3 مجله علمی - تخصصی    پاییز 1400  شماره 3

اعضا  هیات تحریریه نشریه: )به ترتیب حروف الفبا(
)B.Sc(              مهندس افشین اردالن
)M.Sc(             مهندس شروین اردالن
)M.Sc(                   مهندس انور آموزمهر
)M.Sc(                      مهندس محسن باقری
)B.Sc(         مهندس افشین چهارلنگی
)M.Sc(         مهندس توفیق شریف پور
)M.Sc(                   مهندس محمد طاهری
)Ph.D( دکتر علی مهماندوئی                
)DVM(               دکتر مرتضی میرزایی
)B.Sc(      مهندس محمد سعید نیلوفری

اعضای واحد تحقیق و توسعه پیگیر و اساتید مرکز 
آموزش علمی کاربردی شرکت پیگیر

چاپخانه: چاپ باران شب
تلفن:55428128         

آدرس: میدان انقالب، خیابان کارگر جنوبی، 
بعد از چهار راه لشگر، نرسیده به میدان 

قزوین، خیابان آقاباالزاده، پالک 14

مجله علمی - تخصصی  دانش طیور
صاحب امتیاز: زنجیره تولید گوشت مرغ پیگیر

مدیر مسئول:  دکتر بهرام غالمیان
سردبیر: دکتر پیمان قائمی 
مدیر اجرایی: شیده اردالن

گرافیک: پارمین رسانه هوشمند
 w w w . p a r m i n r a s a n e h . i r

این نشریه رایگان می باشد.

www.paygir.com مجله و اخبار شرکت پیگیر در

paygir.co  : در اینستاگرام ما را دنبال کنید

ترکیبات فیتوژنیک در تغذیه جوجه های گوشتی

چــرا باید از حالل رنگی اســتریل و مناســب برای آماده ســازی 
واکسن های زنده در روش قطره چشمی استفاده نمائیم

ضرورت نوسازی کارخانجات خوراک دام، طیور و آبزیان

مدیریت اقتصادی شرکت های زنجیره ای )بخش چهارم(

رهبری و هدایت برند

پیروزی در مذاکرات ســخت با مشــتریان بالقــوه | برنامه ریزی،  
مداومت و موفقیت

بهترین روش های نگه داری مواد غذایی

تغذیه سالم

* اصالحیه )مجله دانش طیور - شماره2(

در تصویر ســتون دوم صفحه 4، اعداد مربوط به دمای »دســتگاه 
جوجه کشی«، باید از   27/8 - 27/5، به  37/8 - 37/5 تغییر کند.
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فیتوژنیک ها و خواص آن ها در تغذیه

توسط  رشد  بیوتیکی  آنتی  محرک های  از  استفاده  ممنوعیت های  با 

افزودنی های  اخیر  سال های  در   ،2006 سال  در  اروپا  اتحادیه 

خود  به  اهلی  دام های  تغذیه  در  را  زیادی  توجه  فیتوژنیک،  خوراکی 

جلب کرده است. 

دارد،  اشاره  گیاهی  ترکیبات  یا  داروها  به  که  "فیتوژنیک"  اصطالح  

منظور  به  که  می نماید  توصیف  را  گیاهان  از  آمده  بدست  ترکیبات 

بهبود توان تولیدی دام های اهلی، به خوراک دام افزوده می شوند تا 

از این طریق باعث بهبود خصوصیات کیفی خوراک و ارتقاء عملکرد 

تولیدی حیوان گردند. 

این  اغلب  که  هستند  گیاهی  مواد  از  گسرتده ای  طیف  فیتوژنیک ها 

بعضی  که  طوری  به  دارند،  انسان  تغذیه  در  طوالنی  پیشینه  مواد 

مواد  نگهدارنده  دهنده،  طعم  عنوان  به  باستان  دوران  در  مواد  این  از 

غذایی و یا دارو مورد استفاده قرار می گرفتند. این مواد گیاهی معموال 

ایوجنول،  مثال  )برای  متفاوت  فعال  ترکیب های  از  مخلوطی  حاوی 

به  آن ها  تمامی  که  می باشند  تیمول(  یا  و  کارواکرول  سینامآلدئید، 

کمک یکدیگر، طعم یا رایحه ای خاص را ایجاد می نمایند. 

خود  دهندگی  طعم  خواص  علت  به  عموما  فیتوژنیک ها  واقع،  در 

گذار  اثر  خوراک  خوراکی  خوش  روی  بر  بنابراین  شده اند،  شناخته 

هستند. 

فعالیت های  از  گسرتده ای  محدوده ی  فیتوژنیک ها  دیگر،  سوی  از 

زیستی مختلف را انجام می دهند، بنابراین دارای اثرات بالقوه مثبتی 

بر سالمت دستگاه گوارش و افزایش عملکرد می باشند. 

گیاهان  تمام  در  تقریبا  که  هستند  غلیظی  آبگریز  مایعات  اسانس ها، 

حتی با مقادیر بسیار کم وجود داشته و حاوی ترکیبات گیاهی معطر 

این مواد به شکل بخار فرار می باشند،  از آنجایی که  فرار می باشند. 

این  می شناسند.  نیز  اتری  یا  فرار  روغن های  عناوین  با  را  آن ها 

ترکیبات فیتوژنیک در تغذیه جوجه های گوشتی

ترجمه و گردآوری: محمد طاهری، دانشجوی دکرتای تغذیه دام دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

                                           کارشناس مرغ مادر واحد نسرتن رشکت پیگیر 
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ترکیبات هم از لحاظ خصوصیات فیزیکی و هم خصوصیات شیمیایی 

از  بعضی  دارند.  تفاوت  پایدار  روغن های  به  موسوم  روغن های  با 

بحث  در  و  هستند  اسانس  عمده ای  مقادیر  حاوی  که  گیاهان  این 

قرار می گیرند، شامل پسته، گل  فیتوژنیک ها در تغذیه مورد استفاده 

شیپوری، چرتیان، کاسنی، جعفری، آفتابگردان، شمعدانی، گندمیان، 

مرکبات،  فلفل،  کاج،  ارکیده،  مرزنجوش،  بو،  برگ  نعناع،  چای،  علف 

زنجبیل و ... می باشند. 

دارد.  نظیری  کم  توانمندی  دارویی  گیاهان  نظر  از  ایران  کهن  کشور 

از ده هزار گونه که سه هزار گونه آن  از نظر تنوع گیاهی، وجود بیش 

کشورمان  گیاهی  فلور  بودن  غنی  بیانگر  است،  اختصاصی  و  بومی 

بویژه  کشور  شمالی  دامنه های  و  کوه ها  رشته  در  همچنین  است. 

بابونه،  آویشن،  همچون  بومی  گیاهان  به  می توان  گلستان  استان 

مارمبو، رزماری، بزگوش و همچنین زرشک کوهی که خاصیت اسیدی 

فایری باالیی دارد و می تواند در بحث بهبود باکرتی های مفید دستگاه 

گوارش طیور و جذب بهرت مواد غذایی موثر باشد، اشاره کرد.

در  فیتوژنیک ها  و  پروبیوتیک ها  اثرات  بررسی 

تغذیه جوجه های گوشتی

عملکرد،  بر  فیتوژنیک  افزودنی های  و  پروبیوتیک ها  اثرات  بررسی  در 

جوجه های  در  که  سکوم،  میکروبی  تمرکز  و  روده  شناسی  بافت 

پرنده ها  اختیار  در  تیمار  نوع  سه  شد،  انجام   500 کاب  نژاد  گوشتی 

قرار گرفت. این تیمارها عبارت بودند از: 

جیره کنرتل شده   

تیمار با افزودن پروبیوتیک ها در جیره و آب   

تیمار با افزودن فیتوژنیک های مخلوط در جیره   

نتایج نشان دهنده بهبود قابل توجه افزایش وزن بدن در پرنده هایی 

بود که با جیره های حاوی پروبیوتیک ها و فیتوژنیک ها تغذیه شدند، 

پرنده ها  تبدیل  رضیب  بر  فیتوژنیک ها  و  پروبیوتیک ها  تاثیر  اما 

معنی دار نبود. 

این آزمایش هیچ اختالف آماری معنی داری بین تیمارها در مورد  در 

اسید  باکرتی  غیرهوازی،  هوازی،  باکرتی های  جمعیت  کل  تعداد 

سکوم  در  ارششیاکلی ها  و  انرتوکوکسی ها  بیفیدوباکرتها،  الکتیک، 

جوجه های گوشتی مشاهده نشد. 

مفیدی  اثر  پروبیوتیک ها  که  داد  نشان  روده  شناسی  بافت  بررسی 

بر بافت های دوازدهه گذاشته و در مقایسه با دو گروه دیگر، افزایش 

از سوی دیگر  پرزهای روده داشتند.  ارتفاع و سطح  بر  قابل توجهی 

روده  پرزهای  سطح  و  ارتفاع  بر  تاثیری  فیتوژنیک  افزودنی های 

مسئله  این  داد.  کاهش  را  روده  سطح  حفره های  نسبت  اما  نداشت، 

گروه  در  تولید  یافنت  بهبود  که  باشد  آن  دهنده ی  نشان  است  ممکن 

طور  به  شد،  افزوده  آن ها  جیره  به  فیتوژنیک  مواد  که  پرنده هایی 

مستقیم با یکپارچگی روده در ارتباط نیست، اما به دیگر مکانیسم های 

فیزیولوژیکی وابسته است.

خوش خوراکی و کیفیت خوراک

در حالی که شواهد کافی برای حمایت از افزایش خوش خوراکی ناشی 

از استفاده از فیتوژنیک ها در تغذیه جوجه های گوشتی وجود ندارد، 

ویژگی های  طریق  از  را  خوراک  کیفیت  است  ممکن  آن ها  از  استفاده 

آنتی اکسیدانی و ضد باکرتیایی بهبود بخشد )که به ترکیبات فنولی 

نظیر روزمارینیک اسید، کارواکرول و تیمول نسبت داده شده است( 

و همچنین پتانسیل کاهش رشد قارچ های مایکوتوکسین را نیز دارند. 

خواص آنتی اکسیدانی به ویژه زمانی که خوراک حاوی مقادیر باالیی 

از اسیدهای چرب غیر اشباع است می تواند ارزش زیادی داشته باشد. 

اسانس ها می تواند  خصوصیات ضدقارچی 
از تولید مایکوتوکسین ها در  در جلوگیری 
داشته  اهمیت  شده  انبار  گندم  دانه های 
و  انیسون  آویشن،  اسانس های  باشند. 
دارچین اثر ممانعت کننده قویی در برابر رشد 
قارچ های سمی نظیر آسپرژیلوس فالووس، 
آسپرژیلوس  پارازیتیکوس،  آسپرژیلوس 
تولید  و  مونیلیفورم  فوزاریوم  اوچرائوس، 

مایکوتوکسین های آن ها  دارند.

تولید  از  جلوگیری  در  می تواند  اسانس ها  ضدقارچی  خصوصیات 

باشند.  داشته  اهمیت  شده  انبار  گندم  دانه های  در  مایکوتوکسین ها 
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در  قویی  کننده  ممانعت  اثر  دارچین  و  انیسون  آویشن،  اسانس های 

آسپرژیلوس  فالووس،  آسپرژیلوس  نظیر  سمی  قارچ های  رشد  برابر 

تولید  و  مونیلیفورم  فوزاریوم  اوچرائوس،  آسپرژیلوس  پارازیتیکوس، 

مایکوتوکسین های آن ها  دارند.

اثرات بر فراسنجه های رشد در جوجه های گوشتی

 )FI( خوراک  مرصف   ،)BWG( بدن  وزن  افزایش   ،)BW( بدن  وزن 

جمله  از  گوشتی  جوجه های  در   )FCR( غذا  تبدیل  رضیب  و 

فراسنجه های مطالعه شده می باشد. 

در  گرم  میلی   100 و   50 میزان  به  کوهی  پونه  اسانس  از  استفاده 

 FCR و   BW بر  تاثیری  سویا  گندم-کنجاله  پایه  بر  جیره  کیلوگرم 

)مکمل  شاهد  گروه  در   مواد  این  و  نداشت  کاب  گوشتی  جوجه های 

توکوفرول  آلفا  استات  گرم  میلی   200 کننده  دریافت  گروه  با  نشده( 

نداشتند.  تفاوتی 

اثرات معنی دار بر FI ،BWG ،FCR هنگام افزودن 100 میلی گرم در 

و پیش  کیلوگرم ترکیبات فیتوژنیک )برای مثال تیمول، سینامالدئید 

ذرت-  پایه  بر  کاب  ماده  جوجه های  جیره  به  تجاری(  ساخته های 

SBM مشاهده نگردید. 

کیلوگرم  در  گرم   0/75 تا   0/5 میزان  به  انیسون  دانه های  افزودن 

هفته،   6 مدت  به  هوبارد  جوجه های  به  شده  تغذیه   SBM-ذرت جیره 

باعث  بهبود BWG، شاخص عملکرد و نسبت نرخ رشد جوجه ها شد، 

FCR در مقایسه با گروه شاهد  در حالی که اثرات معنی داری برFI و 

نداشت. 

جیره(  کیلوگرم  در  گرم   1/5( انیسون  دانه های  سطح  باالترین 

عملکرد رشد را کاهش داد.

 

اثرات بر عملکرد دستگاه گوارش و قابلیت هضم

از اثرات موثر مطرح شده بر عملکرد دستگاه گوارش می توان به اثرات 

بر مدت زمان عبور، ترشحات گوارشی و افزایش فعالیت های گوارشی 

اشاره کرد. 

در مجموع، ترکیب تمامی این اثرات بر قابلیت هضم مواد مغذی تاثیر 

مثال  )برای  خوراکی  جات  ادویه  از  وسیعی  طیف  گذاشت.  خواهند 

گوارشی  آنزیم های  تحریک  باعث  سیاه(  فلفل  و  زنجبیل  زردچوبه، 

پانکراس شده و رسعت عبور را در خصوص خوراک کاهش می دهند. 

فیتوژنیک،  ترکیبات  که  داده شده است  در جوجه های گوشتی نشان 

است.  داده  افزایش  را  آمیالز  و  لیپاز  تریپسین،  آنزیم های  فعالیت 

افزودن عصاره های گیاهی به جیره جوجه های گوشتی مسن به مدت 

41 روز، فعالیت آنزیم لیپاز را 38 تا 46 درصد افزایش داد. 

ژژنوم  و  معده  در  را  آن  ضخامت  و  موکوس  تولید  فیتوژنیک،  ترکیبات 

آن ها  محافظتی  اثر  دهنده ی  نشان  امر  این  که  می دهند  افزایش 

اثرات  عالوه  به  است.  گوارش  دستگاه  بیماری زای  عوامل  برابر  در 

گوارش  دستگاه  مورفولوژیکی  خصوصیات  بر  فیتوژنیک ها  بالقوه ی 

نیز گزارش شده است.

 

اثرات بر میکروفلورای دستگاه گوارش

شده ترین  شناخته  احتماال  فیتوژنیک  ترکیبات  ضدمیکروبی  فعالیت 

ویژگی آن ها است. 

طیف  برابر  در  که  داده اند  نشان  مختلف  فیتوژنیک  ترکیبات 

لیسرتیا  نظیر  خوراک ها  در  موجود  بیماری زای  عوامل  از  وسیعی 

ارششیا  انرتیتیدیس،  ساملونال  تیفیموریوم،  ساملونال  مونوسیتوژنز، 

آئروژینوزا  کوالی، شیگال دیسانرتی، باسیلوس رسوس،  سودوموناس 

و استافیلوکوکوس اورئوس فعال می باشند. 

ترکیبات  به  اساسا  می تواند  اسانس ها  ضدباکرتی  ویژگی  همچنین 

فنولی آن ها نسبت داده شود. 

جوجه های  روی  آزمایش  شش  اطالعات 
پایه  بر  جیره ای  با  شده  تغذیه  راس  نژاد 
از  خاصی  مخلوط های  که  داد  نشان  ذرت 
کلوستریدیوم  تکثیر  می تواند  اسانس ها 
کننده  ایجاد  اصلی  عامل  که  پرفرنژنس 
جوجه های  در  نکروزی  روده ای  التهاب 
گوشتی است را کنترل نماید و به طور کلی 
اسانس ها  اغلب  که  است  شده  پذیرفته 
فعالیت ضدمیکروبی نسبتا باالیی در برابر 
انواع  با  مقایسه  گرم مثبت در  باکتری های 

گرم منفی دارند.
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بنابراین در اصل، مرصف افزودنی های خوراکی فیتوژنیک می تواند به 

دو طریق به سالمت خوراک کمک کند. 

گوارش  دستگاه  در  بیماری زا  عوامل  کاهش  طریق  از  اینکه  نخست 

نهایت  در  که  می شوند  گوارش  دستگاه  محیط  سالمت  بهبود  باعث 

می تواند به کاهش آلودگی الشه در زمان کشتار کمک کند. 

براساس اعالم سازمان امنیت غذایی اروپا )EFSA( این روش باید به 

عنوان یکی از موثرترین روش های کاهش آلودگی خوراک ها و متعاقب 

آن، کاهش بیماری های غذایی در انسان مورد توجه قرار گیرد. عالوه 

آلودگی های  بردن  بین  از  در  فیتوژنیک  ترکیبات  کاربردهای  این،  بر 

الشه موثر است. 

عامل  یا  بیماری زا  باکرتی های  رشد  از  ممانعت  واسطه  به  دوم  روش 

فساد از طریق تجمع ترکیبات فعال اسانس یا متابولیت های آن ها در 

بافت ها می باشد. 

در این مورد، افزودن اسانس پونه کوهی در جیره به مقدار 100 میلی 

گرم در کیلوگرم باعث ایجاد یک اثر ممانعت کننده بر رشد میکروب ها 

شمارش  و  زنده  میکروب های  تعداد  کل  شمارش  طریق  از  شد، 

سودوموناس ها در گوشت سینه بوقلمون ها در طی 12 روز نگهداری 

در رسدخانه مشخص گردید. 

نتیجه گیری و مالحظات بیشرت

رشد  فراسنجه های  بر  فیتوژنیک ها  با  خوراک  نمودن  مکمل  اثر 

جوجه های گوشتی بیشرت مورد بررسی قرار گرفته است. 

ترکیبات  که  است  آن  از  حاکی  شده  بررسی  مطالعات  کلی،  طور  به 

در  آنتی بیوتیکی  غیر  رشد  محرک های  عنوان  به  می توانند  فیتوژنیک 

تغذیه جوجه های گوشتی بکار روند. 

در  آن ها  سودمند  اثرات  مورد  در  موجود  شواهد  هنوز  حال،  این  با 

دستگاه  میکروفلور  ترکیب  و  عملکرد  یا  و  مغذی  مواد  هضم  قابلیت 

گوارش در جوجه های گوشتی نسبتا ضعیف است. 

براساس آنچه گفته شد شواهد محدودی وجود دارد که نشان می دهد 

مرصف فیتوژنیک ها می تواند رشد عوامل بیماری زا در دستگاه گوارش 

را کاهش دهد. 

در  بیشرتی  تحقیقات  که  است  مشخص  وضوح  به  وجود،  این  با 

اثرات فیتوژنیک ها بر میکروفلور دستگاه گوارش در جوجه های  مورد 

گوشتی مورد نیاز است.

با  شده  تغذیه  راس  نژاد  جوجه های  روی  آزمایش  شش  اطالعات 

از اسانس ها  پایه ذرت نشان داد که مخلوط های خاصی  بر  جیره ای 

ایجاد  اصلی  عامل  که  پرفرنژنس  کلوسرتیدیوم  تکثیر  می تواند 

را کنرتل  التهاب روده ای نکروزی در جوجه های گوشتی است  کننده 

فعالیت  اسانس ها  اغلب  که  است  شده  پذیرفته  کلی  طور  به  و  نماید 

ضدمیکروبی نسبتا باالیی در برابر باکرتی های گرم مثبت در مقایسه 

با انواع گرم منفی دارند.

اثرات بر عملکرد ایمنی

شده  خونی  فراسنجه های  بهبود  باعث  انیسون  دانه های  افزودن 

ایمنی  سیستم  بر  آن  محرک  غیراختصاصی  اثر  که  حالی  در  است، 

طور  به  لنفوسیت ها  تعداد  و  فاگوسیتوزی  فعالیت  افزایش  طریق  از 

مسلم پذیرفته شده است. با این حال، هنوز مطالعات کافی در مورد 

افزودنی های  توسط  ایمنی  سیستم  تعدیل  مورد  در  کافی  پتانسیل 

خوراکی فیتوژنیک وجود ندارد.

 اثرات بر سالمت و کیفیت گوشت

جات  ادویه  دارویی،  گیاهان  مثال  )برای  فیتوژنیک  ترکیبات  افزودن 

بودن  دارا  دلیل  به  حیوانی  منشا  با  خوراک هایی  در  اسانس ها(  و 

و  کیفیت  حفظ  باعث  اکسیدانی  آنتی  و  ضدمیکروبی  ویژگی های 

یا  خام  حالت  در  سازی  ذخیره  طی  خوراک  میکروبیولوژی  سالمت 

پخته می شوند. 

افزودنی های  مصرف  اصل،  در  بنابراین 
خوراکی فیتوژنیک می تواند به دو طریق به 
سالمت خوراک کمک کند. نخست اینکه از 
بیماری زا در دستگاه  کاهش عوامل  طریق 
گوارش باعث بهبود سالمت محیط دستگاه 
می تواند  نهایت  در  که  می شوند  گوارش 
کشتار  زمان  در  الشه  آلودگی  کاهش  به 
کمک کند. روش دوم به واسطه ممانعت از 
فساد  عامل  یا  بیماری زا  باکتری های  رشد 
یا  اسانس  فعال  ترکیبات  تجمع  طریق  از 

متابولیت های آن ها در بافت ها می باشد. 
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چرا باید از حالل رنگی استریل و مناسب برای آماده سازی واکسن های 
زنده در روش قطره چشمی استفاده نمائیم

گردآوری و ترجمه: دکرت محمود رضا اکربی، دکرت مریم رصاحی، دکرت علی ایجادی

                         کارشناسان بخش علمی رشکت  پیلواراد

تعریف حالل واکسن های زنده

رنگی   آماده  محلول  یک  از  است  عبارت  واکسن  کننده  رقیق  یا  حالل 

نوترکیب  لیوفیلیزه،  زنده  واکسن های  با  که  اسرتیل   و  ویژه  ترکیب  با 

)مایع( و یا قرص جوشان )Effervescent tablet vaccine( به میزان 

مناسب مخلوط تا واکسن نهایی برای تلقیح به پرنده آماده و تجویز 

گردد. الزم است رشکت های تولید کننده، به لحاظ اهمیت کاربرد حالل 

توجه  مناسب  حالل  یک  تولید  به  نسبت  واکسن ها،  سازی  رقیق  در 

نمایند.  بیشرتی 

واکسیناسیون  در  مناسب  حالل   از  استفاده  تاثیر 

طیور به روش قطره چشمی

می گردد،  مرصف  پرندگان  در  چشمی  قطره  روش  به  که  واکسن هائی 

بیماری  برابر  در  هومورال (  و  ) موضعی  حداکرثی  سازی  ایمن  برای 

انجام  و  سازی  آماده  نگهداری،  مدت  در  باید  و  گردیده اند  طراحی 

واکسیناسیون، بخوبی از آنتی ژن بکار رفته در آنها محافظت گردد. 

 طی آزمایشات انجام گرفته نشان داده شده است که ثبات و توانمندی 

POTENCY and EFFICACY & STABILITY( بکار رفته در  آنتی ژن ) 

واکسن، همیشه ایمنی حاصل از آن را در پرنده تضمین نمی کند. این 

می تواند بدلیل استفاده از حالل های نامناسب باشد. آب مقطر و آب 

صنعت  در  که  هستند  کننده هایی  رقیق  رایج ترین  از  شده  جوشیده 

پرورش طیور بکار می رود . 

فعالیت  از  بزرگی  بخش  می تواند  کننده ها  رقیق  این  از  استفاده 

ویروس های زنده تخفیف حدت داده شده واکسن را کاهش یا خنثی 

برای  بیولوژیکی  نظر  از  کننده ها  رقیق  این  محیط  که  چرا  نمایند. 

بقای ویروس واکسینال ایده آل نیست. 

برونشیت  واکسن  در  تیرت  کاهش  چگونه  که  دادند  نشان  پژوهشگران 

عفونی ناشی از آماده سازی واکسن با حالل های نامناسب می تواند 

در مرغان تیرت بسیار ضعیفی ایجاد نماید. )گراف شماره 1 (
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ترکیبات و مزایای یک حالل مناسب برای واکسیناسیون به روش قطره چشمی در طیور

مزایاترکیبات و ویژگی ها

)Stabilizer( تثبیت کنندها، حساسیت واکسن به گرما را کاهش می دهند.تثبیت کننده

)Preservative( مواد نگهدارنده
وجود مواد نگهدارنده برای محافظت از ترکیب آنتی ژن و حفظ کیفیت واکسن از نظر کارآیی و 

پایداری)Stability & Efficacy(  رضوری است.

)Solubility( حل پذیری
حالل های مناسب می توانند به طرز مطلوبی واکسن های لیوفیلیزه و قرص جوشان را در خود حل 

کنند تا از جمع شدن واکسن )Plumbing( جلوگیری شود.

)dye( رنگ
از رنگ های مخصوص و آبی رنگ )Blue Dye( به عنوان مشخص کننده پرنده واکسینه شده در ترکیب 

حالل استفاده می شود.

PH مناسب و خاصیت بافری
اکرث ویروس های واکسینال برای بقاء به PH 6/8 الی 7/8 نیاز دارند. به  منظور جلوگیری از تغییر 

PH، خاصیت بافری به حالل داده می شود.

)Isotonic( فشار اسمزی حالل به گونه ای تنظیم می شود که اثر نامطلوبی بر ویروس نداشته باشد.هم نواختی

حالل عاری از اجرام بیماری زای خارجی )ویروسی، باکرتیایی و قارچی( باشد.اسرتیل

از  وسیعی  طیف  با  ترکیب  امکان 
واکسن های زنده

 ترکیب حالل به گونه ای تنظیم شده باشد که برای رقیق نمودن واکسن های مختلف ویروسی 
)Monovalent or Bivalent( نظیر سویه های واکسینال نیوکاسل، برونشیت عفونی )استاندارد و یا 

واریانت(، پنوموویروس، الرنگوتراکئیت و . . . مناسب باشند. 

چکان  قطره  و  حالل  مناسب  حجم 
استاندارد

حجم ویال حالل30 میلی لیرتی، از نظر واکسیناسیون 1000 پرنده در مدت 2 ساعت و اندازه مناسب 
قطره برای جذب در سطح چشم پرنده، کاربرد مطلوبی را ایجاد می کند.

واکسن های  با  شدن  مخلوط  قابلیت 
لیوفیلیزه و قرص جوشان

 )Lyophilized( حالل، قابلیت کاربرد با واکسن های زنده لیوفیلیزه
و قرص جوشان )Effervescent tablet vaccine( مخصوص طیور را داشته باشد.

PH مناسب برای بقاء ویروس واکسینال  )آنتی ژن(

رقیق کننده های ناپایدار، تهدید زیادی برای واکسن ها به شمار می آیند. 

PH  آب مقطر معمولی در طبیعت به رسعت حالت اسیدی پیدا می کند 

و لذا باعث کاهش تیرت در واکسن های زنده خواهند شد. 

یک بررسی که توسط وزارت کشاورزی آمریکا انجام شده است، نشان 

داده که PH آب مقطر های اسرتیل به کار رفته در واکسیناسیون طیور، 

به طور متوسط 5/2  می باشد. در این آزمایش کمینه PH حدود 4/9 

و بیشینه 6/2 بوده است. 

اکرث ویروسی های واکسینال برای بقاء به  PH= 6/8 ~ 7 /8  نیازمند 

هستند. PH پائین در رقیق کننده  ها، باعث کاهش تیرت واکسن می شود 

و گله های طیور در حین واکسیناسیون، دز مناسب برای ایجاد ایمنی 

و  اسرتیل  مناسب  حالل های  نمود.  نخواهند  دریافت  را  حداکرثی 

معترب، باعث تثبیت PH و تیرت واکسن گردیده و بقاء ویروس واکسینال 

را تا آخرین قطره حفظ می کند. )گراف شماره 2 (

محیط  به  بقاء  برای  واکسینال   ویروس های 

ایزوتونیک احتیاج دارند

از  باعث  لذا  نیستند،  ایزونونیک  محیط  دارای  نامناسب  حالل های 

در  گردید.  خواهد  تاثیر  بی  واکسن  و  شد  خواهند  آنتی ژن  رفنت  بین 

MG اشاره نمود. بر طبق آزمایشات  این خصوص می توان به واکسن 

با  که   )MG( گالی سپتیکم  مایکوپالسما  زنده  واکسن  شده،  انجام 

اسرتیل  رنگی  حالل  با  مقایسه  )در  گردیده  رقیق  نامناسب  حالل 

معترب (، حدود 50 الی 80 درصد آنتی ژن خود را از دست داده و تیرت 

واکسن کاهش پیدا نموده است.  )گراف شماره 3( 
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مصرف واکسن برونشیت عفونی رقیق شده با حالل نامناسب باعث کاهش تیتر 
آنتی بادی در جوجه می گردد.

گروه یک = واکسن برونشیت با تیرت  EID50 106 با حالل مناسب آماده سازی شده است و مرغان واکسینه شده دارای تیرت آنتی بادی مطلوبی  می باشند.  

گروه دو = در این گروه به علت استفاده از حالل نامناسب، تیرت واکسن برونشیت عفونی مرصفی از  EID50 106 به EID50 104 کاهش پیدا نموده ) مقداری 

از ویروس واکسینال غیر فعال شده است( و نهایتاً در مرغان باعث کاهش تیرت آنتی بادی گردیده است.

گروه سه= غیر واکسینه

)گراف شماره 1 (

ایجاد تیرت یکنواخت در گله

با  واکسن،  سازی  آماده  برای  معترب  اسرتیل  کننده های  رقیق  مرصف 

توانمندی   و   )Stability( پایداری   ، )Efficacy( اثربخشی  تثبیت 

علیه  حداکرثی  تیرت  ایجاد  سبب  زنده ،  واکسن های   )Potency(

بیماری و یکنواختی تیرت آنتی بادی در گله های طیور می گردد . 

مایکوپالسما  واکسن  پرندگان،  در  ایمنی  پاسخ  دادن  نشان  برای 

 PH )دارای  مناسب  اسرتیل  رنگی  حالل  با   )MG( گالی سپتیکم 

قطره  روش  با  و  رقیق   ،).... و  کننده  تثبیت  مواد  ایزوتونیک،  مناسب، 

چشمی در یک گله مرغ تخمگذار استفاده گردید. 

تعداد 20 نمونه رسم بطور اتفاقی از گله اخذ گردید و آزمایش رسمی 

انجام شد.  آگلوتیناسیون  یا توان   Agglutination Strength با روش

پرندگان   %100 از واکسیناسیون در  تیرت حاصل  که  داد  نتایج نشان 

باال، یکنواخت و در امتیاز بندی )Score( در جایگاه خوبی قرار دارد 

مایکوپالسما  از  ناشی  مایکوپالسموز  بیماری  علیه  مقابله  برای  و 

گالی سپتیکم )MG( دارای تیرت مناسب خواهد بود. )گراف شماره4(

به  واکسیناسیون  انجام  برای  واکسن  سازی  آماده 

روش قطره چشمی

آماده سازی واکسن با استفاده از حالل مناسب: 

واکسن زنده لیوفیلیزه  

با استفاده از یک رسنگ، مقداری از حالل را به داخل یک ویال واکسن 

)1000 دزی( وارد و به آرامی تکان داده تا کامالً مخلوط شوند، سپس 

حالل محتوی واکسن را مجدداً از رسنگ به داخل ظرف اصلی حالل 

بر می گردانیم. 

محلول  از  قطره  یک  سپس  و  کرده  نصب  آن  روی  بر  را  چکان  قطره 

واکسن را به داخل چشم پرنده بچکانید. 
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مقایسه PH آب مقطر رایج در رقیق سازی واکسن های طیور با
PH حالل های رنگی استریل معتبر ویژه استفاده در روش قطره چشمی

حالل های رنگی اسرتیل معترب و مناسب به لحاظ ترکیبات ویژه 
دارای  PH استاندارد و ثابت می باشند، لذا در زمان رقیق سازی 

باعث کاهش تیرت واکسن نخواهند گردید

با توجه به آزمایش، آب مقطر های ویژه واکسیناسیون طیور دارای 
PH اسیدی می باشند، متوسط) Acidic PH=5.2 (  و می تواند 

مقداری از آنتی ژن واکسن را غیر فعال نموده، لذا تیرت واکسن 
کاهش می یابد.

Eur.pharm.  PH=6.8~7.8

درصد نمونه

)گراف شماره 2(

)گراف شماره 4(
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واکسن های زنده قرص جوشان  

و  ریخته  تمیز  ظرف  یک  در  را  حالل  ویال  چند  یا  و  یک  محتویات 

مطابق جدول، واکسن )قرص های جوشان( را اضافه می کنیم. 

ویال های  داخل  به  را  واکسن  محلول  قرص ها،  شدن  حل  از  پس 

حالل برگردانده و قطره چکان را بر روی ویال حالل نصب و اقدام به 

واکسیناسیون پرندگان نمائید.

نکته: در خصوص واکسن های بیش از 1/000 دز )2/000 دزی و یا 

5/000 دزی ( مطابق جدول زیر عمل نمائید.

بحث و اظهار نظر

اثربخشی  روی  بر  سازی  رقیق  جهت  مناسب  حالل  از  استفاده 

خلوص   ،)Potency( توانمندی   ،)Stability( پایداری   ،)Efficacy(

)Purity( واکسن های زنده )لیوفیلیزه و قرص جوشان( موثر بوده و 

در ایجاد  ایمن سازی حداکرثی علیه بیمار به خوبی کمک می کند.

Vaccine  A  =  واکسن با حالل مناسب مخلوط و جهت واکسیناسیون آماده شده است.

واکسیناسیون  جهت  و  مخلوط  نامناسب  و  رایج  حالل  با  واکسن   =  Vaccine B

آماده شده است.

MG میزان محافظت از تیتر واکسن
استریل  رنگی  حالل  توسط  تیتر(  کاهش  از  )جلوگیری 

مناسب در مقایسه با حالل های رایج نامناسب

درصد

حالل مناسب

حالل نامناسب

)گراف شماره 3(

منترش  پرنده  چشم  سطح  در  مناسبی  طور  به  قطره  تا  نمائید  صرب 

گردد، سپس پرنده را رها نمائید.

تعداد سرم های آزمایش شده

حجم حاللتعداد ویال حالل مورد نیازمیزان دز واکسننوع واکسن

لیوفیلیزه )ویال شیشه ای( یا

قرص جوشان

30 سی سی1 ویال1/000 دزی

60= 30 × 22 ویال2/000 دزی سی سی 

 سی سی 150= 30 × 55 ویال3/000 دزی

آماده سازی واکسن با افزودن حالل رنگی اسرتیل مناسب از نگاه تصویر
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ضرورت نوسازی کارخانجات خوراک دام، طیور و آبزیان

برگرفته از:  ماهنامه دام و کشت و صنعت شماره ۳۵۳

نظر  این  بر  شیالت  و  طیور  دام،  تغذیه  کارشناسان  اتفاق  به  قریب 

کارخانه های  در  تولیدی  واحدهای  خوراک  است،  بهرت  که  هستند 

به مرصف  و  تولید  براساس استانداردهای مشخص،  و  تولید خوراک 

دام، طیور و آبزیان برسد.

مزایای بسیار این روش مورد بحث این نوشتار نیست، اما جلوگیری 

از دورریز موادغذایی، ترکیب متناسب و مناسب این مورد، عمل آوری 

بهرت و تخصصی تر، تولید بهداشتی و ... همه از مزایای تهیه خوراک 

در کارخانجات خواهد بود.

اما یکی از نکاتی که در این جا اهمیت پیدا می کند آن است که خود این 

کارخانه ها تا چه اندازه استاندارد بوده و از نظر فنی و نوع ماشین ها، 

توان تولید یک جیره غذایی مناسب را داشته باشند. 

باال  تکنولوژی  با  و  روز  به  نو،  دستگاه های  از  استفاده  میان  این  در 

به  اهمیت زیادی خواهد داشت. در رشایطی که  این کارخانه ها  برای 

نظر می رسد قدمت بعضی از کارخانه های تولید خوراک دام، طیور و 

شیالت بیش از اندازه باال بوده و طی سال ها، نوسازی در آنها اتفاق 

نیفتاده باشد.

فرسودگی  مسأله  عرصه،  این  فعاالن  از  تن  چند  با  گفت وگو  در 

تولید  کیفیت  بر  آن  تاثیر  و  شیالت  و  طیور  دام،  خوراک  کارخانه های 

ناتوانی  باعث  که  موجود  چالش های  و  مشکالت  برخی  نیز  و  غذا 

کارخانه ها در امر نوسازی می شود را مورد بررسی قرار خواهیم داد:

نوسازی الزم اما انجام آن سخت است

دکرت دبیر رضایی، مدیر عامل رشکت »کیمیاگران تغذیه«، تولیدکننده 

نوسازی  موضوع  می گوید:  مورد  این  در  آبزیان  و  طیور  دام،  خوراک 

کارخانه ها یک مسأله پذیرفته شده و مورد قبول است.

براساس محاسبات مالیاتی و مهندسی استهالک، یک دستگاه پس از 

12 سال از رده خارج و نوسازی می شود، اما بعضی مشکالت وجود 

دارد که مانع این کار می شود. 
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کارخانه  ماشین های  قبل  سال   12 کارخانه دار  عنوان  به  مثال  برای 

بسیار  رشایطی  در  و  کردم  خریداری  دالر(  )به  مناسب  قیمتی  با  را 

شده  خریداری  دستگاه  مالی،  منابع  تامین  از  پس  راحت تر،  و  هموار 

رشوع  و  نصب  دستگاه ها  برنامه ریزی،  براساس  و  کردم  کشور  وارد  را 

به کار کرد.

دارد  امکان  کنم،  خریداری  را  دستگاه  همان  بخواهم  اگر  امروز  اما 

از قیمت 12 سال  با 15-10 درصد کمرت  فروشنده چینی آن را حتی 

قبل نیز به ما بفروشد، اما در نظر داشته باشید که قیمت دالر در حال 

حارض با 12 سال قبل چه مقدار تفاوت دارد؟

از طرفی، نقل و انتقال پول و وارد کردن دستگاه به کشور نیز رشایط 

سختی را پیش روی ما قرار می دهد. در این رشایط به نظر شما آیا من 

کارخانه دار توان نوسازی کارخانه ام را خواهم داشت؟!

که  وقتی  آبزیان  و  طیور  دام،  خوراک  داد:  توضیح  ادامه  در  رضایی 

به  نسبت  می شود،  تولید  نو  و  روز  به  تجهیزات  با  کارخانه  یک  در 

دارد.  پائین تری  تبدیل  باالتر و رضیب  یک کارخانه قدیمی تر، کیفیت 

دیگر،  موارد  و  روز  به   PLC سیستم  روزآمد،  تکنولوژی  و  تجهیزات 

باعث می شود که میزان خطا، پرت مواد اولیه، افت نیرو، سوخت و ... 

کاهش پیدا کند و خروجی بهرتی را شاهد باشیم. 

در یک کارخانه قدیمی، قطعاتی مانند دینام ها و دیگر قطعات، مرتب 

زیان  و  مکرر  تعطیلی های  باعث  و  شده  خرابی  و  سوختگی  دچار 

کارخانه دار می شود. 

حتی از نظر اعتبار و وجهه کاری نیز به او صدمه وارد می شود، چون 

این  اتفاقات  همه  کند.  تامین  موقع  به  را  مشرتیان  سفارش  نمی تواند 

چنینی به دلیل فرسودگی کارخانه است و کارخانه دار نیز به خوبی 

چنین مواردی را می داند، اما متاسفانه در رشایط فعلی توان نوسازی 

کارخانه وجود ندارد.

می گوید:  آبزیان  و  طیور  دام،  خوراک  کننده  تولید  و  متخصص  این 

از  را  امکان نوسازی  آن،  لوازم یدکی و دستگاه ها و هزینه باالی  نبود 

کارخانه دار می گیرد. 

از دی ماه سال گذشته، پیگیر وارد کردن یک دستگاه به کشور هستم؛ 

صادرات  از  حاصل  ارز  همان  با  و  بوده ام  هم  کننده  صادر  که  این  با 

برای  مرکزی  بانک  هنوز  کنم،  کشور  وارد  را  دستگاه  این  می خواهم 

از این دست به فراوانی وجود  من تائیدیه صادر نکرده که مشکالتی 

دارد.

نوسازی کارخانه ها، یک تیر و چند نشان

تولیدکننده  امیر«  ابراهیمی، مدیرعامل رشکت »تک ستاره  محمدرضا 

می گوید:  آبزیان  و  طیور  و  دام  خوراک  کارخانه های  و  ماشین ها 

با  چندانی  تفاوت  کیفیت  نظر  از  که  می کنیم  تولید  دستگاه هایی  ما 

محصوالت خارجی ندارند. فلزی که استفاده می کنیم بسته به سفارش 

دارد. باالتری  کیفیت  آن  استيل  نوع  اما  است،  استیل  یا  آهن  مشرتی، 

ابراهیمی ضمن اشاره به لزوم تمیزکاری به موقع کارخانه ها می گوید: 

طرفی  از  دارد.  تعویض  به  نیاز  سال   10-15 هر  خوراک،  تولید  خط 

عملکرد  نوع  می شود.  به روز  و  جدیدتر  هم  کارخانه ها  این  تکنولوژی 

بر  و  دارد  زیادی  اهمیت   »Condition« و پخت خوراک یعنی میکرس 

کیفیت نهایی محصول تاثیر می گذارد.

و  طیور  دام،  خوراک  دستگاه های  تکنولوژی  اینکه  به  اشاره  با  وی 

تجربه  را  زیادی  پیرشفت های  و  تغییرات  قبل  سال   10 حدود  آبزیان 

کرده است، گفت: حدودا از 10 سال گذشته تاکنون گرچه مرتب به روز 

آسیاب ها،  است.  نداشته  زیادی  تغییر  تکنولوژی  کلیت  اما  می شود، 

طور  به  را  دنیا  روز  تکنولوژی  نیز  ما  و  شده اند  روز  به   ... و  میکرسها 

مرتب، رصد و چنانچه تغییرات مثبتی در این دستگاه ها اتفاق افتاده 

باشد، آن را در دستگاه هایمان اجرایی می کنیم. 

از 20 سال به  ایران  افزود: عمر دستگاه ها و کارخانه ها در  ابراهیمی 

مانند  کشوری  در  می شود.  بیشرت  هم  سال   30 از  حتی  گاهی  و  باال 

دوباره  را  کارخانه  تجهیزات  باید  کارخانه دار  سال،   5 از  بعد  آملان 

نوسازی کند و بعضی از این کارخانه های دست دوم آملانی و اروپایی 

از20  ایران  کارخانه ها در  و  عمر دستگاه ها 
هم  سال  از30  حتی  گاهی  و  باال  به  سال 
آلمان  مانند  کشوری  در  می شود.  بیشتر 
تجهیزات  باید  کارخانه دار  سال،   5 از  بعد 
بعضی  و  کند  نوسازی  دوباره  را  کارخانه 
و  آلمانی  دوم  دست  کارخانه های  این  از 
)مانند  سوم  جهان  کشورهای  را  اروپایی 
استفاده  آنها  از  و سال ها  ایران( خریداری 

می کنند.
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آنها  از  سال ها  و  خریداری  ایران(  )مانند  سوم  جهان  کشورهای  را 

استفاده می کنند.

برای  که  فراوانی  مزایای  بر  عالوه  تجهیزات،  پیوسته  تعویض  این 

این  البته  می شود.  نیز  بیشرت  اشتغال  و  بازار  ایجاد  باعث  دارد،  آنها 

را هم باید در نظر گرفت که دولت برای این تعویض به کارخانه داران 

تسهیالت مختلفی می دهد که آنها انگیزه الزم را داشته باشند.

کارخانه ها با وصله و پینه به کارشان ادامه می دهند 

فید  »ماتادور  رشکت  مدیرعامل  منشی زاده،  علیرضا  مهندس 

تکنولوژی« تولیدکننده و واردکننده ماشین های کارخانه های خوراک 

اقتصادی،  ایران چون سیستم  نیز می گوید: در  آبزیان  و  دام و طیور 

حکم فرما  مناسبی  اقتصادی  وضعیت  کل  در  و  افزوده  ارزش  سیستم 

نبوده و مدیریت اصولی در مسند کار نیست، کارخانه دار توان به روز 

کردن کارخانه خود را نداشته و به جای آن با وصله و پینه کردن همین 

کارخانه قدیمی به تولید ادامه می دهد و توان رسمایه گذاری جدید را 

ندارد؛ چرا که اقتصاد ما به تورم شدید دچار شده است.

در واقع این وضعیت بد اقتصادی ما است که ما را به این سمت هدایت 

می کند، و گرنه به روز کردن کارخانه های فرسوده، امری رضوری است. 

با کیفیت تری  به روز کردن کارخانه ها، غذای  با  منشی زاده می گوید: 

تولید خواهد شد که رضیب تبدیل را بهبود خواهد بخشید و مزایای 

آن به تمام اقتصاد ما خواهد رسید. 

در دنیا اصطالحی به نام Life Time برای ماشین ها استفاده می شود 

و  دستگاه ها  برای  نیز  ما  نمی  دهد  اجازه  ما  اقتصادی  وضعیت  که 

ماشین های کارخانه ها داشته باشیم.

در کشورهای پیرشفته، هر چند سال یک بار رسمایه گذاری را که برای 

روز  به  را  دستگاه ها  یعنی  می کنند،  صفر  داده اند،  انجام  دستگاه ها 

می کنند. البته رشایط چنین کاری نیز برای آنها فراهم است.

وی در ادامه می گوید: به علت این که فضای تولید خوراک دام، طیور 

توان  اگر  حتی  کارخانه داران  نیست،  رقابتی  ما  کشور  در  آبزیان  و 

کاری  چنین  به  اقدام  باشند،  داشته  هم  را  دستگاه ها  روزرسانی  به 

نخواهند کرد.

آبزیان  و  طیور  دام،  خوراک  کارخانه های  تجهیزات  تولیدکننده  این 

کار  خوب  آن  میکرس  و  آسیاب  باشد،  روز  به   که  کارخانه ای  می گوید: 

می کند. پخت خوراک را در رشایط بهرتی انجام می دهد و زمان پخت 

خوراک  سالمت  باعث  و  یافته  انجام  مطلوب  رشایط  در  آن  دمای  و 

از  کلی  طور  به  و  دارد  مناسبی  »پلت«  دستگاه  طرفی،  از  می گردد. 

او  تولیدی  خوراک  و  کرده  استفاده  خوراک  تهیه  در  باالتری  تکنیک 

قوام و کیفیت مناسبی خواهد داشت. 

جیره  به  میکرس  مرحله  در  را  ویتامین ها  قدیمی،  تکنولوژی های  در 

بین  از  ویتامین ها  برخی  است  ممکن  پخت  هنگام  که  می کنند  اضافه 

بروند، اما در دستگاه های جدید اضافه کردن ویتامین ها بعد از مرحله 

کارخانه های  در  گردد.  حفظ  آنها  کیفیت  تا  می گیرد  صورت  پخت 

قدیمی و فرسوده، ضمن این  که دورریز غذا زیاد می شود، ممکن است 

دارای  که  شود  تولید  طیور  و  دام  برای  غذاهایی  فرسودگی،  دلیل  به 

بعضی آلودگی ها باشند و به سالمتی افراد جامعه رضبه وارد کند. از 

دیگر معایب دستگاه های قدیمی و فرسوده این است که مرصف انرژی 

باالتری دارند. 

متخصصان را بازی نمی دهند 

طیور  کنسانرته  تولیدکننده  و  طیور  و  دام  تغذیه  متخصص  قاسمی، 

نیز در گفت وگو با خربنگار ما می گوید: متاسفانه در بسیاری از موارد 

بین متخصصان و پولدارها حصار کشیده شده و در مورد کارخانه های 

خوراک دام و طیور، این افراد رسمایه دار هستند که تصمیم می گیرند و 

متخصصان کمرت امکان ظهور و بروز پیدا می کنند. 

رضیب تبدیل غذا در کشور ما وضعیت مناسبی ندارد و این موضوع به 

تمام کشور زیان وارد می کند که فرسودگی کارخانه های تولید خوراک 

یکی از دالیل این موضوع است و غذای تولیدی در دستگاه های جدید 

... رشایط بهرتی خواهد  از نظر چگونگی ترکیب، آماده کردن، پخت و 

داشت. 

 40 به  ایران  در  کارخانه ها  از  بعضی  سن  می گوید:  ادامه  در  قاسمی 

کشور  سیاسی  و  اقتصادی  رشایط  البته  رسد،  می  هم  بیشرت  و  سال 

را نیز باید در نظر گرفت؛ چرا که کارخانه داران این امکان را ندارند که 

دستگاه های خود را نوسازی و به روز کنند. 

و  داخلی  رشکت های  دیگر  طرف  از  و  هستیم  تحریم  طرف  یک  از 

سازنده ماشین های کارخانه های خوراک دام و طیور نیز درگیر همین 

مسائل هستند و با این که همه تالش خودشان را انجام می دهند و در 

دستگاه های  کیفیت  اما  می کنند،  تامین  را  کشور  نیاز  تحریم  رشایط 

خارجی پیرشفته تر و به روزتر است.



مجله علمی - تخصصی   پاییز 1400  شماره 14143 مجله علمی - تخصصی    پاییز 1400  شماره 3

مدیریت اقتصادی شرکت های زنجیره ای )بخش چهارم(

بهره وری  و  ارتباطات  و  اطالعات  فن آوری های 

اقتصادی در کشورهای توسعه یافته

و   1980 دهه  اواخر  داده های  از  که  کالن  سطح  در  اولیه  مطالعات 

اوایل 1990 استفاده کرده اند؛ به این نتیجه رسیدند که سهم فن آوری 

اطالعات در بهره وری و رشد اقتصادی بسیار اندک بوده است. 

که  مدعی  است  است،  شده  ارائه  خصوص  این  در  که  توضیحی 

موجودی  از  اندکی  بسیار  نسبت  اطالعات،  فن آوری  رسمایه گذاری 

وری  بهره  در  اساسی  اثرات  داشنت  برای  را  اقتصاد  کل  رسمایه 

اقتصادی داشته است. 

حوزه  در  رسمایه گذاری  آمریکا،  در   1990 دهه  طی  در  مثال،  برای 

فن آوری اطالعات و ارتباطات با شتاب کاهش در قیمت های کامپیوتر، 

از میانگین نرخ ساالنه 17 درصد در طی دوره 95-1959، به حدود 

32 درصد در دوره کوتاه 99-1995 رسیده است.

ارتباطات،  و  اطالعات  فن آوری  کاهنده  قیمت های  که  است  واضح 

منجر به افزایش تشویق سازمان ها به جانشینی فن آوری اطالعات و 

ارتباطات به جای نیروی کار و سایر اشکال رسمایه، همانند کارخانه، 

ماشین آالت و یا تجهیزات شده است.

تأثیر عمده ای  ارتباطات،  و  رسمایه گذاری در حوزه فن آوری اطالعات 

بر بهره وری نیروی کار و رشد اقتصادی در سطح کالن داشته است. 

ساالنه   1973-95 دوره  طی  که  متحده  ایاالت  کار  نیروی  بهره وری 

ساالنه   1995-2000 های  سال  طی  در  بود،  کرده  رشد  درصد   1/5

3/1 درصد رشد کرده است.

این شتاب، در بهره وری اخیر و رشد اقتصادی، به اثر معنادار و مهم 

رسمایه گذاری فن آوری اطالعات و ارتباطات در اکرث مطالعات اقتصاد 

کالن نسبت داده شده است. براساس مطالعات "برنامه توسعه سازمان 

در   ،)United National Development Program=UNDP( ملل" 

رویکرد  دو  توسعه،  حال  در  کشورهای  در   ،ICT مورد  در   2001 سال 

نویسنده: علی اکرب مالئی )دکرتی مدیریت اسرتاتژیک(

      مدرس مرکز آموزش علمی- کاربردی رشکت پیگیر
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و  تولیدی  بخش  یک  عنوان  به  را   ICT کشورها  برخی  است.  حاکم 

عده ای نیز ICT را به عنوان محرک سایر بخش ها دنبال می کنند.

اقتصادی  رشد  روی  ارتباطات  و  اطالعات  فناوری  مثبت  اثر  مورد  در 

بسیاری  شواهد  یافته  توسعه  کشورهای  از  تعدادی  در  وری،  بهره   و 

وجود دارد. 

البته هیچ مطالعه ای که بتواند اثر فناوری اطالعات و ارتباطات روی 

رشد اقتصادی و بهره  وری در اقتصادهای درحال گذار را برآورد کند 

وجود ندارد.

از سال 1995 یک نوآوری اقتصادی هم در تولید و هم در استفاده از 

باعث بهبود وضعیت  و  آمده  ارتباطات، بوجود  و  تکنولوژی اطالعات 

اقتصاد آمریکا شده و بویژه شتاب زیادی را در عملکرد بهره وری کل 

عوامل تولید بوجود آورده است. 

آنها معتقدند که تأثیر عمده فن آوری اطالعات بر بخش های خدماتی 

همانند بخش های مالی و تجاری بوده است.

در  رسمایه گذاری  که  داده اند  نشان  نیز  دیگری  مشابه  تحقیقات 

فن آوری اطالعات و ارتباطات، جایگزینی برای نیروی کار است، زیرا 

استفاده از فن آوری اطالعات به بنگاه ها اجازه می دهد که تعداد افراد 

حارض در بنگاه را کاهش دهند و یا ستانده را رسیع تر افزایش دهند.

نشان  نیز  ارتباطات  و  اطالعات  تکنولوژی  زمینه  در  اخیر  مطالعات 

تولید  در  عوامل  کل  بهره وری  رشد  و  رسمایه  تعمیق  که  می دهد 

رشد  شتاب  در  را  معناداری  تاثیر  ارتباطات،  و  اطالعات  تکنولوژی 

بهره وری نیروی کار در دهه 1990 داشته است. 

داده های  پردازش  ابزارهای  در  رصف  شده  هزینه های  هم  و  تولید  هم 

می شوند.  تولید  عوامل  کل  بهره وری  رشد  افزایش  باعث  الکرتونیکی، 

بزرگ  و  معنی دار  و  رابطه مثبت  داده های برخی کشورها یک  با  آنها، 

بین مخارج فن آوری اطالعات و ارتباطات و رشد بهره وری کل عوامل 

تولید و یک اثر مثبت و معنی دار ولی کوچکرت بر تولید در دهه 1990 

را پیدا کرده اند. 

در این خصوص، مطالعه ای در دو مقطع 95-1985 و 1996-2000 

در بین 20 کشور صنعتی و اروپایی به طور مجزا با استفاده از روش 

تجهیزات  مخارج  و  تولید  متغیرهای  تأثیر  و  گرفت  انجام  مقطعی 

پردازش داده های الکرتونیکی و تولید رسانه کشورها بر رشد بهره وری 

کل عوامل تولید آنها مورد اثبات قرار گرفت.

از بررسی کشورهای G7، این  نتیجه حاصل شد که فن آوری اطالعات 

و ارتباطات، تأثیر مثبتی بر روی بهره وری و رشد اقتصادی در تمامی 

کشورهای آن در طی دوره 96-1990 ایجاد کرده است.

این نتیجه جالب  از 36 کشور جهان به  دو مطالعه معارص، در بیش 

و  مثبت  باال،  ارتباط  صنعتی،  ثروتمندتر  کشورهای  در  که  می رسند 

لیکن  معنی داری بین فن آوری اطالعات، رشد و بهره وری وجود دارد، 

وجود  توسعه  حال  در  کشورهای  در  ارتباطی  چنین  بر  مبنی  گواهی 

ندارد.

پایین  سطوح  خاطر  به  شکاف،  این  که  کردند  فرض  محققان 

کشورهای  به  نسبت  ارتباطات،  و  اطالعات  فن آوری  رسمایه گذاری 

پایه  دانش  ساختار  قبیل  از  مکمل  دارایی های  فقدان  و  یافته  توسعه 

ارتباطات  و  اطالعات  فن آوری  کاالهای  از  استفاده  از  حمایت  برای 

است. 

از داده های 36 کشور طی دوره سال های 93-1982، در دو  ایشان 

گروه کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه، اقدام به برآورد تأثیر 

فن آوری اطالعات و ارتباطات بر رشد اقتصادی کرده اند. 

IT در کشورهای درحال توسعه،  این برآورد، نشان می دهد که کشش 

برآورد   ،0/057 یافته  توسعه  کشورهای  در  و   0/012 منفی  معادل 

شده است.

با  کشور   24 و  توسعه  حال  در  کشور   42 میان  تحقیق  با  همچنین 

بر   ،CT اثر  برآورد  به  اقدام   ،1985-99 زمانی  دوره  در  باال،  درآمد 

از بررسی کشورهای G7، این  نتیجه حاصل 
شد که فن آوری اطالعات و ارتباطات، تأثیر 
مثبتی بر روی بهره وری و رشد اقتصادی در 
تمامی کشورهای آن در طی دوره 1990-96 

ایجاد کرده است.
کشور   36 از  بیش  در  معاصر،  مطالعه  دو 
جهان به این نتیجه جالب می رسند که در 
کشورهای ثروتمندتر صنعتی، ارتباط باال، 
مثبت و معنی داری بین فن آوری اطالعات، 
رشد و بهره وری وجود دارد، لیکن گواهی 
در  کشورهای  در  ارتباطی  چنین  بر  مبنی 

حال توسعه وجود ندارد.
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بهره وری کشورهای مذکور پرداخت. 

وی نتیجه گرفت که تأثیر ICT در میزان بهره وری اقتصادی کشورهای 

توسعه،  حال  در  کشورهای  در  ولی  مثبت ،   و  معنی دار  باال،  درآمد  با 

مثبت ولی بی معنی است.

در اسرتالیا، نشان داده شده است که تعمیق رسمایه مربوط به فن آوری 

بهره وری  شتاب  در  را  مهمی  نقش  عوامل،  کل  بهره وری  و  اطالعات 

نیروی کار داشته است و در سال های دهه 1990 افزایش بهره وری را 

شتاب بیشرتی داده است.

فرانسه،  در  ارتباطات  و  اطالعات  فن آوری  به  مربوط  رسمایه  تعمیق 

باعث افزایش رشد اقتصادی این کشور، از صفر به 0/25 درصد شده 

است.

تعمیق رسمایه مربوط به فن آوری اطالعات و ارتباطات و رشد بهره وری 

کل عوامل در تولید فن آوری اطالعات، به رشد بهره وری نیروی کار در 

اواخر دهه 1990 در انگلستان کمک کرده و کاهش رشد بهره وری کل 

عوامل خارج از بخش فن آوری اطالعات را جربان کرده است.

 

بهره وری  و  ارتباطات  و  اطالعات  های  فناوری 

اقتصادی در کشورهای درحال توسعه

مورد  در  یافته،  توسعه  کشورهای  دیگر  و  اروپا  در  که  اندازه  آن  به 

این  اقتصادی  بهره وری  بر  ارتباطات  و  اطالعات  فن آوری  تأثیرات 

توسعه،  حال  در  کشورهای  در  است،  گرفته  صورت  مطالعه  کشورها 

انجام نشده است.  آنها تحقیقات و مطالعات چندانی  بدلیل ماهیت 

مطالعات  برخی  بر  مبتنی  رصفاً  زمینه  این  در  اظهارنظر  بنابراین 

پراکنده در این زمینه می تواند باشد.

در مورد مرص و 16 کشور عربی حوزه خلیج فارس بیان شده است که 

تأثیر مخارج ICT در توسعه اقتصادی مرص و کشورهای عربی خلیج 

تولید  اقتصادی  رشد  با  همبستگی  یک  دارای  موارد  بیشرت  در  فارس، 

که  آنها،  اقتصادسنجی  مطالعات  اما  است،  رسانه  داخلی  ناخالص 

مخارج فن آوری اطالعات و ارتباطات را در دوره زمانی 1996-2001، 

نشان  است،  قرارداده  مطالعه  مورد  کشورها،  این  رسانه  تولید  بر 

و  مرص  کشور  در  اقتصادی  رشد  بر   ICT دار  معنی  تأثیر  که  می دهد 

کشورهای عربی خلیج فارس، مبهم و مشکوک می باشد. 

داری  دارد، ولی معنی  تأثیر مثبت  این کشورها  در   ICT به طور کلی، 

و  ارتباطات  فن آوری  بازار  مطالعه،  این  در  است.  مشکوک  و  مبهم  آن 

اطالعات در مرص و کشورهای عربی خلیج فارس مقایسه شده است. 

هر دو دسته از این کشورها از کشورهای توسعه نیافته و عقب مانده 

در این زمینه می باشند. 

مزبور  کشورهای  دیگر  به  نسبت  باالتری  نسبتاً  عرضه  مرص،  کشور 

رابطه  این  در  باالتری  مخارج  و  تقاضا  دارای  کشورها،  سایر  و  دارد 

هستند.

نظر  از  رشقی  جنوب  آسیای  اقتصادی کشورهای  رشد  در   ICT تأثیر 

معنی داری در نیمه دوم دهه 1990، روشن می باشد. بررسی ها نشان 

شده  رشوع   1990 دهه  از  اقتصادی  رشد  به    ،ICT کمک  که  می دهد 

است. 

مخارج  رشد  نرم افزار،  زمینه  در  اخیر  های  سال  در  کشورها  این  در 

در  کشورها،  این  در   ICT هزینه های  و  مخارج  افزایش  و  بوده  باال 

مهمرتین  است.  کرده  کمک   ،1990 دهه  در  آسیا  رشق  بحران  کنرتل 

الکرتونیک"  برای "صنایع  رابطه، رشد باالی تقاضا  این  نیز در  عامل 

)Electronic Industry( در دهه 1990 ذکر شده است. 

نتایج نشان می دهد که بویژه در نیمه دوم دهه 1990، تعمیق رسمایه 

نقش باالیی در بهبود بهره وری نیروی کار کشورهای آسیایی داشته 

است.

بهره وری  به   ICT بخش  در  رسمایه  تعمیق   ،1990 دهه  اول  نیمه  در 

نیروی کار کمک نمود که در چندین کشور همانند هنگ کنگ، سنگاپور 

در مورد مصر و 16 کشور عربی حوزه خلیج 
مخارج  تأثیر  که  است  شده  بیان  فارس 
ICT در توسعه اقتصادی مصر و کشورهای 

عربی خلیج فارس، در بیشتر موارد دارای 
تولید  اقتصادی  رشد  با  همبستگی  یک 
مطالعات  اما  است،  سرانه  داخلی  ناخالص 
فن آوری  مخارج  که  آنها،  اقتصادسنجی 
زمانی  دوره  در  را  ارتباطات  و  اطالعات 
کشورها،  این  سرانه  تولید  بر   ،1996-2001
مورد مطالعه قرارداده است، نشان می دهد 
که تأثیر معنی دار ICT بر رشد اقتصادی در 
کشور مصر و کشورهای عربی خلیج فارس، 

مبهم و مشکوک می باشد.
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و کره جنوبی قابل مالحظه تر بوده است. 

در  شتاب  به  و  شد  بیشرت   1990 دهه  دوم  نیمه  در  کمک ها،  این 

رسمایه گذاری در ICT منجر شد، ولی در این دوره، سطح باالی مخارج 

CT، به دلیل بحران رشق آسیا کاهش پیدا کرد. 

به خاطر سهم درآمدی  از نظر تعمیق رسمایه  در طول دو دوره فوق، 

باالی ICT، هنگ کنگ، کره و سنگاپور منافع بیشرتی را کسب کردند.

باعث  بیشرت   ICT بخش   ،1990 دهه  دوم  نیمه  در  فیلیپین،  مورد  در 

تعمیق رسمایه شده و به رشد اقتصادی کمک زیادی کرده و باعث شده 

از  یا به عبارت دیگر، حداقل تأثیر  که رشد اقتصادی تغییری نکند و 

بحران رشق آسیا در این دوره در این کشورها ایجاد شود.

در مطالعه ای که در مورد تأثیر ICT، بر صنایع کوچک و متوسط کنیا 

ICT بر سطح  و تانزانیا انجام شد، نتیجه گرفته شده است که تأثیر 

ستانده آنها مثبت ولی از لحاظ آماری بی معنی است.  

CT، باعث افزایش توان رقابتی صنایع کوچک و توانمند کردن آنها در 

به  از طرف دیگر،  و  الگوهای تجاری جدید می شود  با  انطباق  زمینه 

منجر  که  مجدد  مهندسی  در  انعطاف  افزایش  توانایی  بزرگ،  صنایع 

به توانایی تطبیق رسیع تر با تحوالت می شود را می دهد. 

اقتصاد می شود.  باعث کاهش هزینه مبادله در سطح   ICT بنابراین، 

در این مطالعه از داده های 150 بنگاه، در دوره زمانی 1999 و 2000 

تولید  آن  در  که  تولید  تابع  چارچوب  در   ICT تأثیر  و  شده  استفاده 

تابعی از نیروی کار، رسمایه ICT، غیر ICT، مواد واسطه ای و بهره وری 

کل عوامل تولید است، برآورد شده است. 

نتایج  نشان می دهد که کشش ICT در تانزانیا منفی 0/015 و در کنیا 

مثبت 0/069، برآورده شده است. 

معنی دار  تانزانیا  در  ولی  بوده  معنی دار  کنیا،  کشور  در  رضیب  این 

نمی باشد.

این  انجام شده، نتیجه  در مطالعه ای که درمورد صنایع کوچک هند، 

ICT در کارهای خود استفاده نمودند، نسبت  بوده که صنایعی که از 

برخوردار  باالتری  رشد  نرخ  و  بهره وری  متوسط  از  صنایع  دیگر  به 

بوده اند.

با بررسی 59 صنعت کارخانه ای الکرتونیکی و غیرالکرتونیکی هندی 

فن آوری  کاربرد  اثر  در  که  گرفتند  نتیجه  کارکنان،  نفر   50 از  کمرت  با 

اطالعات در این صنایع، مهارت و انگیزه های صادرات و واردات در آنها 

افزایش پیدا کرده است. 

فن آوری  مورد  در  رسمایه گذاری  تنها  که  است  کرده  نشان  خاطر  وی 

در  مهارت  ایجاد  بویژه  و  عوامل  سایر  با  آن  ترکیب  بلکه  نیست،  مهم 

تولید محصوالت ICT نیز، مهم می باشد.

گروهی معتقدند که کشورهای در حال توسعه، می بایستی تکنولوژی 

بتوانند به ظرفیت های بهره وری خود در کوتاه  تا  را وارد کنند  مدرن 

مدت، شتاب دهند. 

برای  الزم  تکنیک های  تا  کنند  صرب  نمی توانند  کشورها  این  چون 

ابداع کنند، زیرا در این فاصله شکاف بین آنها  افزایش تولید را خود 

که  حالی  در  شد.  خواهد  فاصله دارتر  و  بیشرت  پیرشفته  کشورهای  و 

به  می بایستی  می کنند،  استفاده  ابتدایی  تکنولوژی  از  کشورها  این 

کارگیری  به  جهت  داخلی  های  مهارت  توسعه  به  اقدام  همزمان  طور 

تکنولوی مدرن نیز بنمایند.

 

اقتصاد ديجيتالی و فناوری

خصوصی،  و  دولتی  سازمان های  اکرث  یکم،  و  بیست  قرن  در 

فعالیت های خود را به صورت اقتصاد دیجیتالی و مبتنی بر استفاده 

از فناوری های دیجیتالی پایه ریزی می کنند. 

و  وب  تحت  اقتصاد  اینرتنتی،  اقتصاد  عنوان  تحت  اقتصاد  نوع  این 

اقتصاد جدید نیز نامیده می شود. 

بسرتهای  دیجیتالی،  زیر ساخت های  اقتصاد،  از  جدید  شکل  این  در 

فعالیت های  و  اطالعات  جست وجوی  ارتباط،  همکاری،  برای  الزم 

افراد و سازمان ها را فراهم می کند. 

این بسرت شامل موارد زیر می شود:

صورت  به  رشکت ها  و  مرصف کنندگان  مالی  مبادالت  انجام   

دیجیتالی

تغییر قالب بسیاری از محصوالت مانند کتاب، مجله، برنامه های   

رادیو و تلویزیون، فیلم ها، بازی های الکرتونیکی، لوح های موسیقی و 

نرم افزارهای رایانه ای به شکل دیجیتالی

و  خانگی  لوازم  مانند  فیزیکی  کاالهای  اتصال  قابلیت  افزودن   

اتومبیل به رایانه.

کارهای  فزاینده ای  طور  به  اقتصادی  فعاالن  دیجیتالی،  اقتصاد  در 

همکاری های  و  خدمات  و  کاال  فروش  و  خرید  قبیل  از  خود  اساسی 
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تجاری را به صورت الکرتونیکی انجام می دهند. 

چنین فرآیندی به عنوان تجارت الکرتونیکی یا کسب و کار الکرتونیکی 

دیجیتالی  فناوری  از  سازمان ها  و  افراد  همچنین  می شود.  نامیده 

جغرافیایی  مکان های  در  شده  ذخیره  اطالعات  به  دسرتسی  جهت 

و  می کنند  استفاده  یکدیگر  با  همکاری  و  ارتباط  برقراری  و  مختلف 

سازمان های  اینرتانت  یا  اینرتنت  به  را  رایانه هایشان  می توانند  افراد 

خود متصل کنند. 

عالوه بر آن بسیاری از سازمان ها، اینرتانت خود را به اینرتانت رشکای 

خود متصل کرده اند که به این نوع از شبکه ها، اکسرتانت گفته می شود. 

در گذشته اتصال شبکه ها از طریق کابل کشی و سیستم های با سیم 

انجام می شد، ولی از سال 2000 به بعد اکرث ارتباطات و همکاری های 

از راه دور به کمک سیستم های بی سیم انجام می شود.

به  و  پیچیده  پیش بینی،  قابل  غیر  تنش،  پر  محیطی  در  سازمان ها 

طور  به  و  بازار  حفظ  بیشرت،  سود  کسب  برای  تغییر  حال  در  رسعت 

کلی، بقا و رشد خویش در رقابتند و برای رسیدن به این اهداف باید 

در  موجود  فرصت های  و  تهدیدات  برابر  در  رسیع  واکنش  توانایی 

چنین محیط پویایی را داشته باشند. 

سازمانی  فعالیت های  بر  تاثیرگذار  محیطی  عوامل  باید  سازمان ها 

را  سیاسی  و  فیزیکی  اقتصادی،  قانونی،  اجتماعی،  عوامل  مانند 

بر  فشار  موجب  می توانند  عوامل  این  که  چرا  بشناسند،  خوبی  به 

سازمان شوند. 

فشارهای  بازار،  فشارهای  دسته  سه  به  کلی  طور  به  فشارها  این 

فناوری و فشارهای اجتماعی طبقه بندی می شوند:

فشارهای بازار  

تغییرات  شدید،  رقابت  جهانی،  اقتصاد  از  ناشی  بازار  فشارهای 

طبیعی نیروی کار و قدرت مشرتیان است. در ادامه به بررسی هر یک 

از این عوامل می پردازیم:

به  حرکت  اینرتنت،  مانند  پیرشفته  و  دور  راه  از  ارتباطی  شبکه های 

سوی اقتصاد جهانی را تسهیل کرده اند. 

آمریکای  آزاد  تجارت  نامه  توافق  قبیل  از  منطقه ای  توافق نامه های 

و  مکزیک  و  کانادا  متحده،  ایاالت  کشور  سه  بین   )NAFTA( شمالی 

در  بسزایی  سهم  )یورو(،  واحد  پول  با  اروپایی  متحد  بازار  ایجاد 

افزایش سطح تجارت جهانی دارد.

بازار  از دیگر فشارهای وارد بر رشکت های فعال در  هزینه نیروی کار 

جهانی است. این هزینه در کشورهای مختلف، بسیار متفاوت است. 

مراقبت های  مانند  زیادی  مزایای  چون  یافته  توسعه  کشورهای  در 

بهداشتی در اختیار کارمندان و کارگران صنایع قرار می دهند، نیروی 

کار، گرانرت از کشورهای در حال توسعه است. 

در نتیجه صنایع وابسته به نیروی کار ترجیح می دهند فعالیت های 

تولیدی خود را به کشورهایی با هزینه نیروی کار کمرت انتقال دهند.

یافته،  توسعه  کشورهای  در  خصوص  به  کار  نیروی  شدن  متنوع  با 

ائتالف نیروهای کار سخت تر شده است. 

تمام  در  که  معلوالن  و  اقلیت ها  مجرد،  والدین  زنان،  تعداد  امروزه 

موقعیت ها کار می کنند، در حال افزایش است. 

فناوری اطالعات، ائتالف نیروی کار متنوع در قالب نیروی کار سنتی 

کرده  فراهم  را  منزل  و  دور  راه  از  کار  اجازه  افراد  به  و  کرده  تسهیل  را 

است.

درباره  افراد  دانش  افزایش  با  مرصف کنندگان  توقعات  و  فرهنگ 

است  یافته  افزایش  خدمات  و  محصوالت  کیفیت  و  دسرتسی  میزان 

درباره  دقیقی  اطالعات  اینرتنت،  در  می توانند  مرصف کنندگان  و 

محصوالت و خدمات مشابه یافته و قیمت اجناس رقبای مختلف را 

با هم مقایسه کنند و کاالی مورد نظر خود را با رشکت در حراجی های 

الکرتونیکی خریداری کنند. 

در  خود  تالش های  افزایش  به  وادار  را  سازمان ها  مشرتیان،  اهمیت 

جهت جذب و حفظ مشرتیان کرده است.

فشارهای فناوری  

دومین نوع از فشارهای کسب و کار مربوط به فشارهای فناوری است. 

اطالعات،  انبوه  حجم  و  منسوخ  فناوری های  فناوری،  نو آوری 

فشارهای اصلی مرتبط با فناوری هستند.

شدن  روز  به  و  اصالح  حال  در  رسعت  به  استفاده  مورد  فناوری های 

گزینه های  و  می آید  بازار  به  جدیدتری  فناوری های  روز  هر  و  است 

کاالها  کیفیت  افزایش  باعث  امر  همین  و  می کند  تغییر  خدمات 

زمان  گذشت  با  امروزی  روش های  و  فناوری ها  نتیجه  در  می شود، 

منسوخ می شود.

همچنین حجم اطالعاتی که در اینرتنت به صورت رایگان در دسرتس 

است، هر ساله بیش از دو برابر افزایش می یابد. 
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عظیمی  از  حجم  دور،  راه  از  ارتباطی  شبکه های  سایر  و  اینرتنت 

اطالعات را به سمت مدیران سازمان ها سوق می دهند و مدیران جهت 

به  و  هدایت  دسرتسی،  توانایی  باید  موثر  و  درست  تصمیم  اتخاذ 

از داده ها، اطالعات و دانش را داشته باشند.  انبوهی  کارگیری حجم 

می توانند   )Data mining( داده کاوی  مانند  اطالعات  فناوری های 

مدیران را در تصمیم گیری ها به صورت کارآمد پشتیبانی کنند.

فشارهای اجتماعی  

دسته سوم از فشارهای کسب و کار شامل مسئولیت های اجتماعی، 

برنامه های  برای  هزینه  رصف  دولت،  زدایی  قانون  و  قانون گرایی 

اجتماعی و دغدغه های اخالقی است.

این  حل  برای  سازمان  و  داشته  تاثیر  سازمان  بر  اجتماعی  مسائل 

مسائل باید پول و زمان رصف کند. 

گذار  تاثیر  مدرن  سازمان های  بر  که  اجتماعی  عمده  مسائل  از  یکی 

و  اینرتنت  به  دسرتسی  که  سازمان هایی  بین  اطالعاتی  شکاف  است 

شبکه های ارتباطی دارند و آنهایی که دسرتسی ندارند، است.

ایجاد  و  محیط  کنرتل  بهداشت،  امنیت،  امور  در  دولتی  قوانین 

و  کسب  در  اجتماعی  فشارهای  دیگر  از  برابر،  بازرگانی  فرصت های 

کار است. این قوانین، هزینه های تولیدی و ارائه خدمات سازمان ها را 

افزایش می دهند و رقابت این سازمان ها را با صنایع کشورهای دیگر 

که چنین محدودیت هایی ندارند را سخت تر می  کند.

از راه  اینترنت و سایر شبکه های ارتباطی 
دور، حجم عظیمی  از اطالعات را به سمت 
مدیران سازمان ها سوق می دهند و مدیران 
باید  موثر  و  درست  تصمیم  اتخاذ  جهت 
کارگیری  به  و  هدایت  دسترسی،  توانایی 
حجم انبوهی از داده ها، اطالعات و دانش را 
داشته باشند. فناوری های اطالعات مانند 
داده کاوی )Data mining( می توانند مدیران 
کارآمد  صورت  به  تصمیم گیری ها  در  را 

پشتیبانی کنند. 

به طور کلی استاندارد های موجود در زمینه درست یا غلط بودن، جزو 

و  درست  استانداردهای  به  خاص  طور  به  و  هستند  اخالقی  مسائل 

اخالق  اطالعات،  پردازش  به  مربوط  فعالیت های  زمینه  در  غلط 

اطالعاتی گفته می شود. 

روان  به  می تواند  که  است  اهمیت  حائز   رو  این  از  اطالعاتی  اخالق 

کارمندان و وجهه سازمان لطمه بزند. کاربرد گسرتده IT ، دغدغه های 

اخالقی زیادی چون مشاهده نامه های الکرتونیکی اشخاص و تجاوز 

به حریم خصوصی میلیون ها نفر از مشرتیانی که اطالعاتشان را در 

آورده  وجود  به  کرده اند،  ذخیره  خصوصی  عمومی  و  داده های  پایگاه 

است.

 

و  کار  و  کسب  فشارهای  به  سازمانی  واکنش های 

پشتیبانی فناوری اطالعات

سازمان ها به کمک فناوری اطالعات از قبیل سیستم های اسرتاتژیک، 

تجارت  و  سفارشی  انبوه  تولید  و  سفارشی  تولید  مشرتی،  بر  تمرکز 

الکرتونیکی به فشارهای کسب و کار واکنش نشان می دهند. 

در ادامه به رشح مخترصی از هر یک از این واکنش ها می پردازیم:

سیستم های اسرتاتژیک به اشکال زیر، سازمان ها را حمایت می کنند:

افزایش سهم بازار  

افزایش درآمد  

مذاکره بهرت با تامین کنندگان  

جلوگیری از ورود رقبا به بازار فروش سازمان ها  

تالش سازمان ها برای ارائه خدمات بهرت، می تواند در جذب و نگهداری 

مشرتیان موثر باشد. 

ابزار و فرآیندهای کاری بی شماری را جهت حفظ  فناوری اطالعات، 

رضایت در مشرتیان فراهم کرده است.

ارائه  و  محصوالت  تولید  اسرتاتژی های  از  یکی  سفارشی،  تولید 

خدمات مطابق میل و خواسته مشرتیان است و دغدغه اصلی صنایع 

تولیدی و خدماتی، چگونگی سفارشی سازی کاال با قیمتی معقول و 

رسویس دهی،  و  تولید  سفارشی سازی  راهکار  از  بخشی  است.  ارزان 

تغییر فرآیند صنایع از تولید انبوه به تولید انبوه سفارشی است. 

محصوالت  از  باالیی  حجم  سفارشی  انبوه  تولید  و  انبوه  تولید  در 

یکسان تولید می شود، با این تفاوت که در تولید انبوه سفارشی برخی 

از گزینه های محصول مطابق خواسته مشرتی سفارشی می شود.
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بازار محصوالتشان را افزایش داده و موانع سنتی ورود به بازار مانند 

نیاز به عوامل فروش یا نیاز به یک محل فیزیکی برای فروش کاال یا 

و  کاال  فروش  و  رقابت  برای  صنایع  امروزه  است.  برداشته  را  خدمات 

خدمات تنها به وب سایت نیاز دارند. 

اینرتنت مرزهای جغرافیایی را برداشته و رقبایی که از نظر جغرافیایی 

دور هستند را به راحتی قادر به رقابت با واحدهای اقتصادی موجود، 

کرده است.

قدرت چانه زنی تامین کنندگان   

خریداران  سو،  یک  از  است.  پیچیده  تامین کنندگان  بر  اینرتنت  فشار 

بیشرتی  رقابتی  قیمت های  و  متفاوت  تامین کنندگان  می توانند 

سوی  از  و  دهند  کاهش  را  تامین کنندگان  چانه زنی  قدرت  و  یافته  را 

دیگر، رشکت ها از اینرتنت جهت یکپارچه سازی زنجیره تامین استفاده 

می کنند.

قدرت چانه زنی مشرتیان )خریداران(   

اطالعات  به  خریداران  دسرتسی  چشمگیری  طور  به  سایت ها  وب 

فناوری های  داده اند.  افزایش  را  تامین کنندگان  و  محصوالت  درباره 

دنیا  رستارس  تامین کنندگان  از  خرید  امکان  خریداران،  به  اینرتنتی 

اینرتنت قدرت  به عبارت دیگر  و  و زمان کمرت می دهند  با رصف هزینه 

چانه زنی مشرتیان را افزایش داده است.

تهدید محصوالت یا خدمات جایگزین   

اطالعات  بر  مبتنی  صنایع  تهدیدکننده  خطر  بزرگرتین  جایگزینی، 

آن  محصوالت  که  نرم افزار  کتاب،  موسیقی،  چون  صنایعی  است. 

اینرتنت  به  باید  دارد،  با اطالعات دیجیتالی شده  قابلیت جابه جایی 

به عنوان یک تهدید جدی بنگرد، چراکه اینرتنت می تواند این اطالعات 

را به روش مناسب و با هزینه اندک در دسرتس عموم قرار دهد.

رقابت میان بنگاه های موجود در صنعت   

در معرض دید بودن کاربردهای اینرتنت روی وب سایت ها، سیستم های 

را در حفظ ارسار دچار مشکالت بسیاری کرده است. در  اختصاصی 

نتیجه بین رقبا تفاوت های اندکی وجود دارد. 

به  را  خود  رقبای  جدید  سیستم  من  وقتی  ساده تر،  عبارت  به 

رسعت  به  رقابت،  از  نماندن  عقب  منظور  به  می بینم،  برخط  صورت 

افزود.  خواهم  خود  سیستم  به  را  رقیب  جدید  سیستم  ویژگی های 

طبیعی  رقابت  کردن  دگرگون  حال  در  اینرتنت  بر  مبتنی  سیستم های 

و حتی ساختار صنایع هستند. 

مزیت رقابتی و سیستم های اطالعات اسرتاتژیک

به اسرتاتژی های کسب و کار به منظور رقابت، اهداف، خط مشی ها 

رقابتی  اسرتاتژی  اهداف،  به  رسیدن  برای  نیاز  مورد  سیاست های  و 

گفته می شود. سازمان ها در خالل اسرتاتژی رقابتی، به دنبال مزیت 

رقابتی و پیشی گرفنت از رقبا در مواردی چون قیمت، کیفیت و رسعت 

بازار  بتوانند  رشکت ها  می کند  کمک  رقابتی  مزیت  هستند.  صنعت  در 

را کنرتل کنند و به سود بیشرتی دست یابند. مزیت رقابتی در اقتصاد 

دیجیتالی حتی از اقتصاد سنتی نیز اهمیت بیشرتی یافته است. در 

سازمان ها  و  رشکت ها  تجارت  هسته  دیجیتالی،  اقتصاد  حاالت،  اکرث 

افزایش  جهت  را  تسهیالتی  اطالعات،  فناوری  است.  نداده  تغییر  را 

قیمت  مانند  رقابتی  مزیت  سنتی  منابع  مسیر  در  سازمان  موفقیت 

پائین، خدمات مشرتی عالی و مدیریت زنجیره تامین باالدستی ارائه 

داده است. 

سیستم های اطالعات اسرتاتژیک )SIS( با کمک به سازمان در اجرای 

را  رقابتی  مزیت  تولیدات،  و  بهره وری  افزایش  و  اسرتاتژیک  اهداف 

یا  رقابتی  مزیت  افزایش  به  که  اطالعاتی  سیستم  هر  می کنند.  فراهم 

کاهش معایب رقابتی سازمان کمک کند، سیستم اطالعات اسرتاتژیک 

نام دارد.

)Porter(  مدل نیروهای رقابتی پورتر

برای  شده  شناخته  ساختار  بهرتین  پورتر،  رقابتی  نیروهای  مدل 

برای  مدل  این  از  رشکت ها  است.  سازمان ها  رقابت پذیری  تحلیل 

استفاده  خود  رقابتی  لبه  افزایش  جهت  اسرتاتژی هایشان  توسعه 

می کنند. همچنین مدل پورتر نشان می دهد چگونه فناوری اطالعات 

می تواند رقابت پذیری واحدهای اقتصادی را افزایش دهد. مدل پورتر 

در  را  اقتصادی  که می توانند موقعیت یک واحد  را  نیروی اصلی  پنج 

یک صنعت به خطر بیندازند، معرفی می کند. 

با گذشت حدود یک دهه از تغییر ماهیت رقابت توسط اینرتنت، پورتر 

شدت  افزایش  حال  در  اینرتنت  فشار  کلی  طور  به  که  گرفت  نتیجه 

رقابت است و تاثیر منفی بر سوددهی رشکت ها دارد. 

این پنج نیرو و راه های نفوذ اینرتنت به آنها به رشح زیر است:

تهدید ورود رقبای جدید   

به  اینرتنت، تهدید ورود رقبای جدید  اقتصادی،  اکرث واحدهای  برای 
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رهبری و هدایت برند

نویسنده: احسان مهدی  نژاد 

مدرس برندینگ و اسرتاتژی کسب وکار

صفات بایسته یک رهرب برند چیست؟

نمی دانم!

متوجه  می کنید،  دنبال  را  برند  برجسته  رهرب  ده ها  شما  که  زمانی 

خواهید شد که الزاما بین این افراد شباهت های زیادی موجود نیست. 

استیوجابز  افسانه ای در اپل مدل رهربی و هدایت خاص خودش را 

داشت، فیلیپ نایت موسس نایک، مدل رهربی ویژه خود را دارد، جک 

مدیر  لوتز  رابرت  الکرتیک،  جرنال  قدرتمند  و  سابق  مدیرعامل  ولش 

سابق کرایسلر، حسین فتاحی رهرب امرسان، همه و همه با سبک های 

خاص خودشان رهربی کرده اند و موفق هم بوده اند.

در این بین کسانی را هم داشتیم به مانند کیم وو چونگ رهرب  و مدیر 

هر  فرش  "سنگ   کتاب  قضا  از  که  جنوبی  کره  در  دوو  سابق  ارشد 

خیابان از طالست" او هنوز در ایران طرفداران بسیاری دارد، یک رهرب 

شکست خورده از هر جهت است. 

این  با  همه  و  همه  که   ... و  انرون  کداک،  نوکیا،   وقت  رهربان  همچنین 

که در دوره ای کمپانی های سودده و موفقی را اداره می کردند، به روز 

سیاهی دچار شدند!

کلید این موفقیت ها و شکست ها در چیست؟

واقعیت این است که بیشرت علوم در زمینه های مدیریت، کسب وکار، 

از برندهای  برندسازی و موارد مشابه، رصفا مدل سازی هایی هستند 

گذشته و  می توان گفت که دارای یک مشکل اساسی هستند!

معما چو حل گشت آسان شود!

این کار شباهت زیادی به مطالعه تاریخ گذشته دارد که وقوع بسیاری از 

اتفاقات ناگزیر بوده است، در حالی که اگر ما در آن دوران بودیم یا آن دوران 

را درست به خاطر آوریم متوجه می شویم که در زمان وقوع، هرگز این گونه 

نبوده است و تحلیل های ما،  همه و همه مربوط به بعد از وقایع است.
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بیش  خام  خیال  یک  رهبری  برای  کاریزما 
و  سیاسی  رهبران  از  بسیاری  نیست! 
تجاری بسیار موفق دنیا را می شناسیم که 

هیچ چیزی به نام کاریزما نداشتند!  

متاسفانه هر چه جلوتر می رویم، متوجه می شویم که این الگوسازی ها  

با دید  را  این ها  از موارد تقریبا کاری عبث است، ما همه  در بسیاری 

امروز، به یک مدل موفق یا شکست خورده تبدیل می کنیم.

این  نحوی  به  نیز  عرصه ها  این  خربگان  اغلب  که  این  عامل  مهمرتین 

مدل ها را ساخته یا بررسی می کنند که گویا این برندها هیچ راهی جز 

موفقیت یا شکست نداشته اند و هر برندی که این مسیر را پیش برود 

قطعا موفق خواهد شد یا شکست خواهد خورد!

شوربختانه باید بگوییم که اصال این گونه نیست. 

نادیده  گرفته   اغلب  و  نشده  پیش بینی  اتفاقات  و  حوادث  قدری  به 

با  دیگر  برند  برای  مدل  یک  قطعی  کارکرد  احتمال  که  دارند  وجود 

رشایط مشابه بسیار پایین می آید.

شانس، شانس و شانس

)کفش باز(  خودش  زندگینامه  کتاب  در  نایت  فیلیپ  را  باال  کلمه  سه 

درباره موفقیت نایک نوشته است!!

بارها در مصاحبه های شان گفته اند  و  بارها  بیل گیتس  و  استیوجابز 

که بسیار شانس آورده اند که امروز این جا هستند!

ما  بین  در  امروز  که  نداشت  را  این  شانس  جابز  استیو  که  همان طور 

باشد.

محاسباتمان  و  مدل ها  کجای  در  ما  بگویید  حال 

برای این مقوله ها جایی در نظر می گیریم؟

اغلب هیچ کجا!

در ادامه اما برای ساخنت یک رهرب کسب وکار، کلمه ای به نام کاریزمای 

مثل  نظر  مورد  رهرب  که  این  یعنی  می شنویم،  زیاد  بسیار  را  رهربی 

ریچارد برانسون معروف، جک ولش جرنال الکرتیک، رهربان فیس بوک  

اما  باشد!  رهربی  کاریزمای  دارای  دست  این  از  چند  تنی  و  گوگل  و 

مردان  نام دارترین  از  یکی  دراکر  پیرت  از  را  طالیی  جمله ای  نیست  بد 

مشاوره و مدیریت کسب و کار بشنویم:

رهربان  از  بسیاری  نیست!  بیش  خام  خیال  یک  رهربی  برای  کاریزما 

سیاسی و تجاری بسیار موفق دنیا را می شناسیم که هیچ چیزی به 

نام کاریزما نداشتند!

گویی  می دادید  دست  افراد  این  با  که  زمانی  و...  روزولت  آیزن هاور، 

از  چیزی  موارد  این  اما  بودید!  داده  دست  مرده  ماهی  یک  با  که 

شایستگی های رهربی فوق العاده آن ها نکاسته بود!

به  بارها  و  بارها  به عالی،  از خوب  در کتاب  کالینز هم  همچنین جیم 

رهربانی قدرتمند اشاره کرده است که تنها چیزی که نداشتند، کاریزما 

کیمربلی  رسوصدای  کم  اما  موثر  بسیار   سکان دار  مثل  است،  بوده 

انسانی  که  اسمیت  ای  داروین  معروف،  کلینکس  همان  یا  کالرک 

فوق العاده متواضع و رس به زیر بود!!

الگوبرداری نمی توان رهربی کرد  با  آگاه باشیم که رصفا  و  بدانیم  پس 

و رهرب ساخت!

حال  با دانسنت تمامی این موارد اما اگر بخواهیم چند صفت بایسته 

رهربان موفق برندها را بررسی کنیم می توانیم به نکات زیر اشاره کنیم.

مدل فیلیپ نایت در برند نایک

برای سال های سال، او حقوقی معادل حداکرث 3 تا 5 برابر کارمندانش 

از  17سال  از  پس  تا  داشت  ادامه  جریان  این  و  می کرد  دریافت 

شد،  بدل  عام  سهامی  به  نایک  برند  که  زمانی  رشکت،  فعالیت  رشوع 

سهامداران، کارمندان، رشکا و حتی بخش زیادی از کارگران  رشکت که  

سهام  دار هم بودند، ثروتمند و برخی میلیونر شدند.

اما این مورد چه استفاده ای برای ما دارد؟ به عنوان کسی که حدود 

شما  به  دارم،  دست  در  را  تجاری  مجموعه ای  هدایت  است  سال   17

می گویم که این امری بسیار مهم است  که کارمندان، همکاران و رشکای 

شما تفاوت چشم گیری را بین دریافتی های رهرب سازمان و خودشان 

احساس نکنند.

و  هستیم   برند  این  اموال  مالک  ما  که  بگویید  شما  است  ممکن  حال 

خودمان آن را پایه گذاری کرده ایم و از این دست صحبت ها!

را  مجموعه تان  یا  رشکت  سود  حقوق،  دریافتی  قسمت های  راهکار: 

حقوق تان  از  قسمتی  هستید،  مجموعه  مالک  شما  اگر  کنید.  شفاف 

را بابت اجاره ملک  به صورت مبلغی جداگانه دریافت نمایید تا برای 

همکاران تان مشخص باشد که این پول را از چه بابت می گیرید.

اگر برند یا رشکت تان سود ده است، در انتهای سال یا هر دوره مالی، 
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افراد  که  زمانی  است:  نقل  جابز  استیو  از 
از آن  درجه دو را استخدام می کنید، پس 
شما  سمت  به  نیز  چهار  و  سه  درجه  افراد 
سرازیر می شوند و بالعکس زمانی که فقط 
افراد درجه یک را استخدام می کنید، آن ها 
را  افراد درجه یک  به شما سایر  خودشان 

معرفی خواهند کرد.

سود مشخصی را تقسیم کنید و سعی کنید همکاران و کارمندان تان را 

آن  به  مشرتی  که  ساخته اید  برندی  اگر  نگذارید.ضمنا  بی نصیب  نیز 

به  را  از دریافتی تان  دلیل به شما مراجعه می کند، می توانید بخشی 

این صورت تعریف کنید: 

سود ارزش برند که این رقمی مختص شماست.

تجمل گرا  زیاد  و  کنید  زندگی  خاضعانه  کمی  کنید  سعی  نیز  آخر  در 

نباشید، چه بسا که هر آن چه به امکانات تجملی زندگی بیفزایید، این 

خود شما را دچار اثر ضدبهره وری می کند، یعنی داشنت ماشین دوم  و 

سوم در کنار راحتی برای شما، کلی زحمت هم به شما اضافه می کند.

داشنت خانه بزرگرت، ویالی های رنگارنگ، داشنت دو گوشی موبایل به 

انتخاب برای شما، به  ... همه و همه در کنار زیاد کردن  و  جای یکی 

شدت بر زحمات مالی، فکری و زمانی شما اضافه خواهند نمود.

مدل رهربی و هدایت استیوجابز در برند اپل:

او  بود.  کیفیت محور  شدت  به  و  درون گرا  شخصی  جابز،  استیو 

بیرون  و  درون  از  محصوالتش  که  داشت  این  روی  عجیبی  وسواس 

دارای باالترین کیفیت ممکن بوده و هیچ ایرادی نداشته باشند.

حساسیت های وسواس گونه وی باعث شدند که امروز محصوالت اپل 

دارای طراحی های به این صورت درجه یک و کیفیت های خارق العاده 

باشند. 

کوچکرتین  با  و  است  بوده  زودجوش  فوق العاده  او  شده  گفته  ضمنا 

کم کاری به افراد تیمش پرخاش می کرد!

احتماال  می کنید،  بررسی  را  استیوجابز  زندگی نامه  شما  که  زمانی 

اصال دوست نداشته باشید که جای او می بودید.

اما به هر صورت او استیو جابز بود و دست پختش اپل بوده است.

ما چه بهره ای می توانیم از استیو جابز بربیم؟

او به شدت به تیم های کوچک،  به قول خودش دزدان دریایی، برای   

انجام پروژه های ساختارشکن معتقد بود. تیم های تخصصی اپل در 

حدود  در  همه  و  همه   ... و  فون  آی  پاد،  آی  مکینتاش،  کامپیوترهای 

100 نفر بودند و نه چندصدنفر!!

رابین  انسان شناس معروف  از  اثر مالکولم گلدول  اوج  در کتاب نقطه 

دونبار نقل شده است که ذهن انسان توانایی شناخت و ایجاد رابطه 

مستحکم در تیم های بزرگرت از 150 نفر را ندارد!

وجود  به  شکن  ساختار  و  نوآور  برندی  دارید  دوست  اگر  پس 

سعی  می توانید  چه  هر  استارت آپها(  حوزه  در  آورید)خصوصا 

قورت  عصا  و  مطیع  افراد  زیادی  تعداد  جمع کردن  جای  به  کنید 

بند  و  قید  در  خیلی  که  کنید  استخدام  را  تعداد  کم  یاغیانی   داده، 

چارچوب های سازمانی نبوده و به دنبال دفرت و دستک و ترشیفات و 

میز چوبی از جنس گردو نباشند.

استیو جابز، رهربی با توانایی اقتباس بسیار باال از سایر کسب و کارها   

قدرتمندی  بسیار  ترکیبی  ماهیچه های  دارای  اصطالحا  او  ذهن  بود! 

سایر  از  سال  سالیان  طی  اپل  دستاوردهای  از  بسیاری  و  بود 

محصوالت به عاریت گرفته شدند.

کوئیزینارت،  لوازم خانگی  از   1998 مکینتاش  کامپیوترهای  کیس 

ایمن  کابل  بنز،  مرسدس  تودوزی  از  اپل  مدرن  کامپیوترهای  طراحی 

از پلوپزهای ایمن ژاپنی،  آیکون منوهای  و آهرنبایی لپ تاپ های اپل 

کامپیوتر از منوی یک رستوران اسپانیایی و ...

رستان  و  بگذارید  رقبا  روی  را  غمتان  و  هم  تمام  که  این  جای  به  پس   

همواره توی باغ آن ها باشد، رستان را بچرخانید و به سایر کسب و کارها 

و حتی اشیاء به ظاهر بی ارتباط با موضوع اصلی کسب و کارتان دقت 

کنید، چه بسا فرصت های بسیار بیشرتی برای خاص بودن در آن ها 

نهفته است.

یک  به  یک  اما  بود،  عجول  و  بداخالق  که  حالی  در  استیوجابز   

نزدیک  تعاملی  آن ها  با  و  می شناخت  را  خاصش  پروژه های  پرسنل 

توان  حداکرث  با  افرادی  یک،  درجه  نیروهای  قبیل  این  از  او  داشت. 

می ساخت و به کمرت از عالی راضی نبود! 
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از استیو جابز نقل است: 

درجه  افراد  آن  از  پس  می کنید،  استخدام  را  دو  درجه  افراد  که  زمانی 

که  زمانی  بالعکس  و  می شوند  رسازیر  شما  سمت  به  نیز  چهار  و  سه 

شما  به  خودشان  آن ها  می کنید،  استخدام  را  یک  درجه  افراد  فقط 

سایر افراد درجه یک را معرفی خواهند کرد.

جمع  خود  بر  و  دور  را  نیروهایی  زمان،  طی  در  هم  علت  همین  به 

است  قرار  می دانستند  چون  آن ها  و  بودند  بهرتین ها  از  همه  که  کرد 

اخالقی  خصوصیات  این  دهد،  تغییر  را  دنیا  که  بسازند  محصوالتی 

خشن را قبول کرده بودند برای رسیدن به هدفی بزرگرت! 

ما  نگیریم.  عاریت  به  را  استیوجابز  بودن  خشن  معیار  امروز  از  پس 

باید همه چیز را در کنار هم ببینیم و نه فقط آن بخشی که برای مان 

جذاب تر است.

رهربی جف بزوس هدایت گر برند آمازون

او  کرد.  پایه گذاری  ممکن  امکانات  کمرتین  با  را  آمازون  برند  که  کسی 

آدمی به شدت اهل آموخنت بود و از اولین رهربانی بود که از کنفرانس 

جهانی تد حمایت کرد و باعث شد این برند پا بگیرد.

به  کرد   پایه گذاری  را  آمازون  که  اولی  روزهای  همان  از  بزوس  جف 

شدت از تجمل دوری گزید.

برای  الکچری  و  لوکس  دفرتهای  ساخت  دنبال  به  زمان  هیچ  او 

ساختمان آمازون نبود. 

آن ها  ابزار  را برای خرید کامپیوترها که مهم ترین  وی بهرتین پول ها 

خرید  برای  اما  می برد،  کار  به  ماهر  نیروهای  استخدام  و  بودند 

مناسب ترین  و  اقتصادی ترین  دنبال  به  همواره  دفرتهایش  مبلمان 

لوازم اداری بود!

همین  بسا  چه  و  بود  مهم ترین ها  روی  تمرکزش  که  کنید  دقت 

را  بحران ها  بتواند  آمازون  برند  که  شد  باعث  اولیه  رصفه جویی های 

پشت رس گذاشته و اکنون جف بزوس به ثروتمندترین مرد دنیا بدل 

شود.

این روزها زیاد می بینم که دوستانی هر آنچه پول دارند و چه بسا با 

کلی وام و قرض اعتبار، رشکت یا مجموعه ای را راه اندازی می کنند و از 

همان ابتدا در صدد خریدن لوازم گران قیمت کم مرصف هستند!

آن ها  سود  و  فروش  و  مشرتی  جذب  به  عوامل  این  که  امید  این  به 

کند. کمک 

نمی گویم که این کار قطعا اشتباه است، شاید برای انگشت شماری از 

کسب وکارها مثمر ثمر باشد. 

اما نکته این است شمایی که این هزینه های جانبی را می نمایید، آیا 

برای ادامه مسیر پول کافی خواهید داشت؟

برای خرید محصوالت یا خدمات مهم اولیه؟ 

برای استخدام نیروهای ارزشمند؟ 

برای توان حفظ برند در بحران ها یا حمله شدید رقبا و ...

 متاسفانه باید بگویم اغلب خیر! 

لوازم  فروش  سایت های  آگهی های  به  نگاهی  گاهی  از  هر  کافیست 

وسایل  یا  دفرتی  لوازم  میزان  چه  ببینید  تا  بیندازید  دست دوم 

کافی شاپ یا باشگاه و ... را حارض هستند با قیمت های نصف خرید، 

تنها بعد از یک یا دوسال به فروش برسانند!

به  و  بود  رستوران  یک  افتتاح  درصدد  که  می شناسم  را  دوستی  حتی 

حدی برای راه  اندازی هزینه تراشی کرد که قبل از افتتاح، پول کم آورد 

و مجبور شد هر آنچه خریده بود را با 30تا40 درصد کمرت از قیمت 

و  افتتاح  از  قبل  حتی  دهد!!  عودت  دیگران  یا  فروشنده ها  به  خرید 

متاسفانه این اتفاقات این روزها کم نمی افتد.

نتیجه ی مقاله:

احتماال شما دوست عزیزی که مشغول خواندن این مقاله هستید یا 

کسب وکاری دارید یا در فکر راه  اندازی یک برند یا کسب وکار جدید 

غیر  حتی  و  مرتبط  برندهای  سایر  که  است  این  پیشنهادم  هستید، 

مرتبط اما موفق و گاهی هم شکست خورده را بررسی کنید. 

سعی کنید نکات بارز موفقیت و احتماال شکست آن ها را بررسی کنید، 

نیز نقش مهمی  از موارد شانس  باید بپذیریم در بسیاری  هرچند که 

نمونه های  بررسی  از  بسیاری  درس های  می توان  هم  باز  اما  دارد، 

واقعی داشت.

اما یک نکته مهم دیگر این که:

را عینا کپی کنید. شما  یا برند دیگری   هرگز سعی نکنید که شخص 

می توانید اقتباس کنید، اما در اولین فرصت به آموخته های خود رنگ 

و  بوی شخصی سازی شده داده و مدل رهربی آموزنده خودتان را به 

دست آورید.
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پیروزی در مذاکرات سخت با مشتریان بالقوه | برنامه ریزی،  مداومت 
و موفقیت  

www.didar.me :برگرفته از

سخت ترین  از  یکی  آنها  با  مذاکره  و  مشرتیان  اعرتاضات  بر  غلبه 

مواجه  آن  با  صحیحی  طرز  به  اگر  اما  است،  فروش  تیم  چالش های 

اعرتاضات  و  موانع  این  بر  غلبه  برای  راهی  همیشه  تقریبا  شوید، 

وجود دارد. 

در این مقاله شما با رایج ترین اعرتاضات مشرتیان و نحوه غلبه کردن 

بر آنها آشنا خواهید شد.

»چقدر قیمت محصول شما باالست! «

»محصول رقیب شما به نظر من بهرته! «

»شما هم مثل خیلیا بعد فروش دیگه جواب سالم ما رو نمی دی! «

»تو این هفته تحویل می دین؟«

»فعال نیاز ندارم. «

راهکارهایی  مقاله  این  در  آشناست،   شما  گوش  به  جمالت  این  اگر 

جدی و علمی برای مواجه با این جمالت یاد خواهید گرفت.

بودن  باال  مانند  مختلف  بهانه های  و  دالیل  با  است  ممکن  مشرتیان 

شما،  به  نکردن  اعتماد  یا  و  محصوالتتان  به  نداشنت  نیاز  قیمت، 

به  نباید  و  نمی توان  که  است  این  حقیقت  اما  بروند،  طفره  خرید  از 

راحتی از پیگیری مشرتیان بالقوه دست کشید. 

بالقوه،  مشرتی  دیدگاه  که  است  این  فروشنده  یک  عنوان  به  شما  هرن 

خود را از نو تنظیم کنید.

اعرتاضات مشرتیان در واقع به شما یک دیدگاه اساسی نسبت به نقطه 

بتوانید  می شود  باعث  درد،  نقطه  همین  دانسنت  و  می دهد  آنها  درد 

را  اعرتاضات  این  حرفه ای،  و  موفق  فروشنده  یک  کنید.  غلبه  آنها  بر 

شکست  عوامل  رساندن  صفر  به  و  خود  پرزنت  برای  مثبت  نکته ای 

معامالتش در نظر می گیرد.

برای  ابزاری  و  نشانه  عنوان  به  می تواند  نیز  اعرتاضات  برخی  البته 

شناسایی رسنخ  های بی کیفیت عمل کند. 

از  را  مشرتیان  این  رسیع تر  که  می کند  کمک  شما  به  اعرتاضات  این 

فرآیند فروش و پیگیری خود حذف کنید.
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تقریبا همیشه راهی برای غلبه بر موانع فروش و اعرتاضات مشرتیان 

وجود دارد، اگر به طرز صحیحی با آن مواجه شوید. 

در این مقاله شما با رایج ترین اعرتاضات مشرتیان بالقوه و نحوه ی 

غلبه کردن بر آنها آشنا خواهید شد. 

آشنا  بالقوه  مشرتی  یا  رسنخ  اصطالح  با  است  بهرت  چیز  هر  از  پیش 

شویم.

 منظور از مشرتی بالقوه یا رسنخ چیست؟

رسنخ ها یا مشرتیان بالقوه leads افرادی هستند که به دلیلی خاص 

فرم های  که  افرادی  ابراز عالقه کرده اند.  یا خدمات شما  به محصول 

اطالعاتی سایتتان را پر می کنند، به عضویت خربنامه شما در می آیند 

یا به هر نحوی با شما ارتباط برقرار می کنند، رسنخ یا مشرتی بالقوه 

محسوب می شوند.

رایج ترین اعرتاضات مشرتیان بالقوه

اعرتاض  قیمت  به  شما  رسنخ  همان  یا  بالقوه  مشرتی  اگر  باال:  قیمت 

به  و  کنید  رتبه بندی  بهرت  را  رسنخ ها  باشد  نیاز  است  ممکن  دارد، 

مشرتیان واجد رشایط بپردازید. 

تنهایی  به  قیمت  که  می دانند  حرفه ای  فروشندگان  حال  این  با 

نمی تواند عامل شکست معامله باشد.

زمان خواسنت: این اعرتاض در واقع مهارت های فروش شما به ویژه 

ایجاد  مدیریت  مواقع،  این  در  می کشد.  چالش  به  را  تلفنی  فروش 

رابطه و مهارت در مکامله برای شما حیاتی است.

صحبت از رقبا: اگر رسنخ شما در مورد رقیب صحبت می کند، یعنی 

کنید  ثابت  که  شماست  هرن  و  وظیفه  اکنون  دارد.  نیاز  شما  کاالی  به 

محصول شما گزینه بهرتی است.

اعتماد نداشنت: اگر رشکت جدیدی هستید، حتما سعی کنید با ارائه 

مدارک معترب اعتماد آنها را جلب کنید. مشرتیان دوست دارند سوابق 

شما را بدانند. همدلی شما نیز به همین میزان اهمیت دارد.

باید  ندارد،  تغییر  به  تمایلی  شما  رسنخ  که  زمانی  تغییر:  از  ترس 

و  کسب  برای  را  آن  اثرات  و  دهید  نشان  آنها  به  را  تغییر  این  مزایای 

کارشان برجسته کنید.

تصمیم  فردی  با  که  شوید  مطمنئ  ابتدا  از  نبودن:  گیرنده  تصمیم 

دیگری  شخص  ندهید  اجازه  هستید.  مذاکره  حال  در  گیرنده 

صحبت های شما را به فرد تصمیم گیرنده منتقل کند.

ندارد،  نیاز  شما  محصول  به  که  می کند  فکر  رسنخ  اگر  نیاز نداشنت: 

این شما هستید که باید برای آنها ارزش افزوده ایجاد کرده، مکامله را 

مجددا تنظیم کنید و نظرشان را تغییر دهید.

باید  ابتدا  اما  شد،  روبرو  آسانی  به  می توان  چالش ها  این  تمامی  با 

بدانید که چگونه برای مدیریت اعرتاضات آماده شوید.

اعرتاضات  با  مقابله  برای  را  فروش  تیم  چگونه 

مشرتیان آموزش دهیم؟

اعرتاضات مشرتیان بالقوه یا همان رسنخ ها به شما کمک می کند تا از 

مشکالت احتمالی خود باخرب شوید و یا نیازهای خاص مشرتیان را 

هدف قرار داده و شانس فروش خود را باال بربید. 

مذاکرات  و  دهید  افزایش  را  خود  تبدیل  نرخ  می خواهید  اگر  بنابراین 

بیشرتی را به معامله موفق تبدیل کنید، بهرت است یک برنامه ی عملی 

برای غلبه بر این اعرتاضات آماده کنید.

حذف رسنخ های بی  کیفیت را به تیم خود آموزش دهید  

آل  ایده  مشرتیان،  همه  و  نیست  مناسب  همه  برای  شما  حل  راه 

برای  راهی  عنوان  به  مشرتیان  اعرتاضات  از  بنابراین  نیستند.  شما 

تشخیص کیفیت مشرتیان خود استفاده کنید. 

با حذف رسنخ های بی کیفیت می توانید بر روی مشرتیان واقعی خود 

تمرکز کنید. تصویر مشرتی ایده آل را برای تیمتان ترسیم کنید تا به 

آنها در شناسایی رسنخ ها کمک کند. 

مشرتی ایده آل کسی است که مشکلی داشته و نیاز به راه حل دارد و 

برای این راه حل، بودجه کافی نیز در اختیار دارد.

پیش بینی اعرتاضات و آماده سازی تیم فروش برای مقابله   

با آنها

وجود  به  فروش  فرآیند  در  مشکلی  هیچ  اینکه  به  بودن  امیدوار  رصف 

نیاید، بدترین برنامه برای مدیریت اعرتاضات فروش است. 

از  لیستی  که  است  این  دهید  انجام  می توانید  که  کاری  بهرتین 

اعرتاضات پرتکرار فروش خود داشته باشید و بدانید چرا نتوانستید 

بر این موانع غلبه کنید و چه کارهایی می توانید برای آن انجام دهید. 

باید برای مواجه شدن با هر مانع، یک برنامه مشخص داشته باشید.
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به تیم خود بازخورد دهید  

را  خود  تیم  مداوم  طور  به  که  است  مهم  دارند.  نیاز  بازخورد  به  همه 

هر  بنابراین  کنید،  راهنمایی  خود  فروش  استاندارهای  حفظ  برای 

چه  با  که  بپرسید  آنها  از  کنید،  برگزار  خود  تیم  با  جلسه  یک  ماه 

اعرتاضاتی روبرو بوده اند، هرگونه اعرتاض جدید را ثبت کرده و برایش 

برنامه ریزی کنید. 

برای  ارزشمند  آموزشی  کتاب  یک  عنوان  به  می تواند  مستندات  این 

ایجاد روش های مدیریتی فروش شما عمل کند.

آرامش  اعرتاضات  برابر  در  که  دهید  آموزش  فروش  تیم  به   

داشته باشند

در برخورد با اعرتاضات مشرتیان آرام باشید. نفس عمیق بکشید و به 

صورت موثر به آنها گوش کنید. 

دفاعی  حالت  اینکه  جای  به  رشایطی  چنین  در  موفق  فروشندگان 

به  کنند،  صحبت  محصول  ویژگی های  مورد  در  و  بگیرند  خود  به 

آرامش می دهند و در  آنها احساس  حرف های مشرتی گوش داده، به 

نهایت سعی می کنند نقاط درد مشرتی را شناسایی کنند.

برای آموزش این تکنیک به تیم فروش خود می توانید از آنها بخواهید 

مواجه  احتمالی  اعرتاض های  با  و  کنند  برقرار  رسد  تماس  یکدیگر  با 

شوند. 

این تماس ها می تواند توسط یکی دیگر از اعضای تیم بررسی شود تا 

بازخوردهای مناسبی به همکارش ارائه دهد.

در  مشرتی  ذهن  شناخت  و  خود  بر  تسلط  برای  می توانید  همچنین 

هنگام مذاکره، از اصول روانشناسی فروش استفاده کرده و آنها را به 

تیم خود آموزش دهید. 

این اصول می تواند به شما در شناخت ذهن مشرتیان و نحوه مواجه 

شدن با اعرتاضاتشان کمک کند.

غلبه  مشرتیان  اعرتاضات  ترین  مهم  بر  چگونه 

کنیم؟

وقتی قیمت باال است  

مطمنئ  که  است  این  اعرتاضی  چنین  با  مواجه  برای  راه  ساده ترین 

شوید رسنخ شما واجد رشایط هست یا نه. 

کند،  تهیه  را  الزم  بودجه  آینده  در  است  ممکن  می کنید  فکر  اگر 

می توانید آنها را در گروه رسنخ های بی کیفیت قرار داده و به آنها پیام 

دهید که در آینده ی نزدیک مجددا آنها را پیگیری خواهید کرد. 

به آنها نشان دهید که می توانند در آینده از محصوالت شما استفاده 

کنند.

اعرتاض قیمت همچنین می تواند پوششی برای عدم اعتماد رسنخ به 

محصول شما باشد. اگر قبال تشخیص داده اید رسنخ شما بودجه الزم 

را دوباره  باید مکامله  را نخورید. شما  این اعرتاض  دارد، پس فریب  را 

تنظیم کنید تا به جای قیمت بر روی ارزش ها متمرکز شوید. 

سواالت  با پرسش  و  را کشف کرده  قیمت  کنید ریشه ی مساله  سعی 

مناسب، این مساله را حل کنید.

مثال بگویید: »من می فهمم، اما اگر مشکل قیمت نباشد مشکل دیگری 

دارید؟«

بهرت  و  داده  تشخیص  را  اصلی  مشکل  تا  می کند  کمک  سوال  این 

بتوانید برای مرحله بعدی مذاکره آماده شوید. 

اما  است،  منطقی  شما  نگرانی  می فهمم.  »من  بگویید:  آنها  به 

می خواهم اطمینان حاصل کنید که…«

می توانید در این مرحله از داستان مشرتیان قبلی خود استفاده کنید.

یک  تجربه ی  برای  بنابراین  است،  حساس  قیمت،  مورد  در  صحبت 

فروش موفق، بهرت است، ابتدا در مورد مزایای محصول صحبت کنید 

و در نهایت قیمت را اعالم کنید.

زمان خواسنت  

اعرتاض: »من باید در مورد آن فکر کنم.«

می شوید،  روبرو  جمالتی  چنین  با  وقتی  نشوید.  جمله  این  تسلیم 

باید انگیزه ی پشت آنها را کشف کنید. 

حل  راه  ارزش  مورد  در  مشرتی  می دهد  نشان  روشنی  به  جمله  این 

پیشنهادی شما مردد است. به مکاملات قبلی خود توجه کنید و سعی 

کنید پیشنهادات خود را واضح تر توضیح دهید. 

بگویید: می توانید 

بر  شما  شدم  متوجه  داشتیم،  که  قبلی  صحبت های  اساس  »بر 

روشن  برایتان  بدهید  اجازه  کرده اید.  تمرکز  درد(  نقطه  )مهمرتین 

کنم…«. پاسخی این چنینی که اعتماد به نفس شما در ارائه راه حل 

را نشان می دهد باعث ایجاد یک رابطه و افزایش احتمال بسته شدن 

معامله می شود.
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گیرنده  تصمیم  فرد  مشرتی  دهد  نشان  می تواند  همچنین  جمله  این 

نیست. سعی کنید با فرد تصمیم گیرنده ارتباط برقرار کنید و مذاکرات 

را پیش بربید.

اعرتاض: »بسیار متشکرم، بعدا با شما تماس می گیرم.«

از دست رفنت  این اعرتاض به قدری مبهم است که ممکن است باعث 

رسنخ و معامله شود. 

در مواجه با این اعرتاض صادقانه بگویید: مشکلی نیست فقط قبل از 

جمع بندی، آیا واقعا تمایلی دارید به این ارتباط ادامه دهید؟ پاسخ 

در  و  داده  تشخیص  را  رسنخ  کیفیت  می کند  کمک  شما  به  سوال  این 

زمان خود رصفه جویی کنید.

اعرتاض: » اطالعات بیشرت را برای من )از طریق ایمیل یا واتس آپ و ...( 

ارسال کن.«

و  می شود  روبرو  اعرتاض  این  با  خود  کار  ابتدای  در  فروشنده  هر 

احتماال می تواند بهانه ای برای پایان گفتگو باشد.

در پاسخ به این اعرتاض، نیازها و چالش ها را مشخص کنید و بر روی 

حقایق عینی متمرکز شوید. 

اگر از شما بخواهند اطالعات جزئی را برایشان ارسال کنید، می تواند 

پرزنت  برای  دومی  فرصت  شما  یعنی  این  باشد،  خوبی  نشانه 

محصول خود خواهید داشت.

می توانید به این اعرتاض این گونه پاسخ دهید:

مطالب  با  را  شما  ایمیل  نمی خواهم  اما  می شوم،  خوشحال  »من 

اضافی پر کنم. 

آیا می توانید به من بگویید دقیقا به چه اطالعاتی نیاز دارید؟ وظیفه 

من این است که این مطالب را کامال برای شما توضیح دهم.«

اگر قرار است این اطالعات به دیگران منتقل شود، از مشرتی بخواهید 

جلسه ای با حضور این افراد داشته باشید و خودتان پرزنت را انجام 

دهید.

اعرتاض: »االن وقت ندارم صحبت کنم.«

به خواسته ی مشرتی احرتام  رو شدید،  به  رو  اعرتاضی  با چنین  اگر 

یکدیگر  با  بعدی  تماس  برای  را  مشخصی  زمان  حتما  اما  بگذارید، 

تنظیم کنید. 

یادداشت  جایی  حتما  اما  نکنید،  پافشاری  دارد،  عجله  مشرتی  اگر 

کنید که مجددا با او تماس بگیرید.

تماس های  به  یا  کند  تکرار  را  جمله  این  بار  چندین  شما  رسنخ  اگر 

از  خرید  برای  که  می دهد  نشان  وضوح  به  ندهد،  پاسخ  شما  بعدی 

شما جدی نیست.

تمایل به رقیبان  

یک  می تواند  می کنند،  صحبت  رقبا  مورد  در  شما  مشرتیان  وقتی 

نشانه مهم باشد. این یعنی مشرتی به طور جدی در مورد محصوالت 

تمایل  است،  واضح  آنچه  واقع  در  است.  کرده  فکر  شما  خدمات  و 

اعرتاض،  این  از  پس  شماست.  مشابه  محصولی  خرید  برای  مشرتی 

شما باید یک مذاکره بسیار زیرکانه را برنامه ریزی کنید.

اولین کاری که باید انجام دهید این است که نقاط ضعف رقیب خود 

را کشف کنید و آنها را در برابر بزرگرتین نقاط قوت خود قرار دهید.

شما  رقیب  مورد  در  را  نظراتش  مشرتی  دهید  اجازه  و  باشید  صبور 

آیا  اینکه  را در مورد  تردید  و بذرهای  آن رشوع کنید  از  بیان کند. پس 

ارائه دهنده خدمات است یا خیر در فکر مشرتی  واقعا رقیب بهرتین 

بکارید. می توانید در این مرحله مزایای منحرص به فرد محصول خود 

را ارائه دهید، حتی می توانید در مورد مشرتیانی صحبت کنید که بعد 

از استفاده از محصول رقیب به رساغ شما آمده اند. 

شما  مشرتی  زمینه  همان  در  که  دیگر  مشرتیان  از  لیستی  می توانید 

ارائه  کرده اند  استفاده  موفقیت  با  شما  محصول  از  و  دارند  فعالیت 

پیگیری  یک  می توانید  داشت،  تردید  همچنان  شما  مشرتی  اگر  کنید. 

دوره ای برای او درنظر بگیرید و هر چند وقت یک بار به بهانه ی به 

روز رسانی و افزودن امکانات جدید به محصول خود با او تماس بگیرید.

وقتی در مورد شما تردید دارند  

این اعرتاضات معموال این چنین مطرح می شود.

»من از رشکت شما چیزی نشنیده ام.«

»رشکت شما از رشکت )رقیب( بسیار کوچک تر است.«

در این مواقع این هرن تیم فروش شماست که رشکت و خدماتش را در 

اولین کاری که باید انجام دهید این است که 
نقاط ضعف رقیب خود را کشف کنید و آنها 
قرار  خود  قوت  نقاط  بزرگترین  برابر  در  را 

دهید.
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نظر مشرتی مثبت جلوه دهد. 

می دهند  ترجیح  نفر   9 بزرگسال   10 هر  از  می دهد  نشان  تحقیقات 

چنین  مشرتی  وقتی  خوشبختانه  اما  کنند،  خرید  معترب  برندهای  از 

اعرتاضی می کند، در واقع نشان می دهد که اطالعات بیشرتی در مورد 

اعرتاضی  چنین  شنیدن  از  بعد  می خواهد.  شما  محصوالت  و  رشکت 

بگویید: می توانید 

» بله اجازه دهید در مورد خودمان بیشرت به شما توضیح دهم. ما )نوع 

رشکت( هستیم که به )مخاطب( در انجام )نتیجه( کمک می کنیم و 

تا کنون چنین خدماتی را به مشرتی ) 1()2()3( ارائه داده ایم. من 

مطمنئ هستم که شما با ما تجربه ای مثبت خواهید داشت.«

تنها راه شکست دادن این اعرتاض، بیان داستان موفقیت مشرتیانتان 

خواهد بود.

آنها از تغییر می ترسند  

ترس،  دلیل  به  است  ممکن  شما  رسنخ  می رسد،  تغییر  به  نوبت  وقتی 

روش های  به  است  ممکن  شما  رسنخ  کند.  اعرتاض  شما  محصول  به 

این  بودن  آمیز  موفقیت  مورد  در  یا  بوده  پایبند  بسیار  خود  قدیمی 

تغییر، شک داشته باشد. شما می توانید به چند روش بر این ترس از 

تغییر غلبه کنید.

با پشتیبانی فعال، هر ترس مشرتی را ازبین بربید.  

با  همواره  شما  رشکت  آموزش  و  پشتیبانی  که  دهید  اطمینان  آنها  به   

آنها خواهد بود.

مشکل  بدون  شما  محصوالت  از  که  مشرتیانی  داستان   

استفاده کرده اند را بیان کنید. 

به  شما  محصول  از  استفاده  با  چگونه  مشرتیان  این  که  دهید  نشان 

اهداف خود رسیده اند.

تاثیری که محصول شما بر کسب و کار آنها خواهد داشت را   

پیش بینی و تصویر سازی کنید.

آنها تصمیم گیرنده نیستند.  

آوردن  دست  به  برای  تالش  رصف  را  زیادی  وقت  اوقات،  گاهی 

صالحیت  آنها  که  شوید  می  متوجه  نهایت  در  اما  کنید،  می  مشرتی 

مواقع  این  در  ندارند.  را  رشکت  یک  در  خرید  برای  تصمیم گیری 

می توانید  کنید.  صحبت  گیرنده  تصمیم  فرد  با  کنید  سعی  می توانید 

محرتمانه چنین درخواستی داشته باشید:

»آیا می توانم با فرد تصمیم گیرنده صحبت کنم. شما می توانید لطف 

کرده و این فرد را به من معرفی کنید؟«

»آیا می توان به سواالت شما در حضور سایر سهامدارن پاسخ داد؟«

»من دوست دارم با هر دوی شما مالقات کنم. این امکان وجود دارد؟«

با باالترین سطح تصمیم گیرنده در  این اعرتاض، باید  برای رد کردن 

دفرت مشرتی خود صحبت کنید.

وقتی آنها نیاز ندارند  

شما  محصول  به  نیازی  که  می کنند  اعالم  مشرتیان  اوقات  بعضی 

خود  رسنخ  به  که  است  این  اعرتاضی  چنین  بر  غلبه  راه  تنها  ندارند. 

نشان دهید محصول شما چه ارزش افزوده ای برایشان ایجاد می کند. 

خوب بودن محصول شما برای اینکه چنین مشرتی ای از شما خرید 

کند کافی نیست، بلکه وظیفه شما به عنوان فروشنده این است که به 

او نشان دهید باید این محصول را داشته باشد و راه رسیدن از خوب 

به باید، نشان دادن تاثیرات محصول شماست. 

در این مواقع پس از کشف نقاط درد مشرتی، می توانید از این سواالت 

استفاده کنید.

»چگونه تا کنون بر این )چالشی که محصول شما راه حل آن است( 

غلبه کرده اید؟ چه میزان وقت و انرژی رصف کرده اید؟«

»اگر بخواهید این )چالشی که محصول شما راه حل آن است( را حل 

کنید از چه چیزی استفاده می کنید؟«

هنگامی که بر نقطه درد رسنخ مسلط شدید، با پیشنهاد خود به حل 

مشکلشان پلی بزنید. حتما برای حل مشکل، فوریت ایجاد کنید.

این  اما  نیست،  پذیر  امکان  همیشه  فروش،  اعرتاضات  بر  غلبه 

درد  نقاط  و  شما  مشرتیان  بیشرت  درک  برای  دریچه هایی  اعرتاضات، 

آنهاست. با ایجاد طرحی برای مقابله با اعرتاضات فروش، در صورت 

مواجه شدن با آنها، شما یک قدم جلوتر از مشرتیان هستید.

دانش  باید  در معامالت،  برای موفقیت  باشید  یاد داشته  به  پایان  در 

خود در زمینه فروش را به روز نگه دارید. 

ارائه شده اند،  برای مذاکره  و موثری  تکنیک های بسیار جالب  امروزه 

تکنیک هایی که بر ارتباط با مشرتی تاکید داشته و در افزایش فروش 

تاثیرگذارند. بسیار 
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 بهترین روش های نگه داری مواد غذایی  
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دارند،  متفاوتی  کمابیش  روش های  غذایی  مواد  نگهداری  برای  مردم 

اما پیروی از یک الگوی راهنمای مشخص برای نگهداری مواد غذایی 

محصوالت  این  سالمت  حفظ  در  زیادی  حدود  تا  می تواند  منزل  در 

و در نتیجه سالمت افراد خانواده موثر باشد. ما برای نگهداری مواد 

غذایی به بهرتین شکل برای شما پیشنهاداتی داریم:

بوده  دربسته  ظروف  در  غالت،  نگهداری  برای  مناسب  رشایط   

انتقال  احتمال  که  باشد  مرور  و  عبور  مسیر  در  گونه ای  به  نباید  و 

پالت  روی  بر  باید  ظروف  این  همچنین  باشد.  داشته  وجود  آلودگی 

قرار داشته و در جای خشک و خنک نگهداری شوند.

داخل  در  دادن  قرار  یا  روزنامه  داخل  در  نان  انواع  پیچاندن  از   

کیسه نایلون سیاه )بازیافتی( خودداری شود.

توصیه می شود نان مرصفی را روزانه تهیه کنید. اگر امکان چنین   

داخل  در  دادن  قرار  از  قبل  اصولی  شکل  به  نان  باید  نیست،  کاری 

نایلون، بریده و خنک شود، زیرا در غیر این صورت، نان داغ در داخل 

تعریق،  از  حاصل  رطوبت  به  توجه  با  و  کرده  عرق  اصطالحاً  نایلون، 

ممکن است کپک بزند. بعد از خنک کردن نان می توان آن را در داخل 

نایلون تمیز قرار داد و در فریزر به مدت بیشرتی نگهداری کرد.

زمان  رسیع ترین  در  و  نگهداری  مجزا  ظرف  در  باید  نان  ضایعات   

ممکن از آشپزخانه خارج شود.

خنک  و  خشک  انبار  در  باید  و...  پلویی  رشته  آشی،  رشته  برنج،   

نگهداری شود.

داخل  در  یا  خنک  بسیار  محیط  در  را  آرد  می شود  توصیه   

یخچال  در  نکند  جذب  را  رطوبت  که  شکلی  به  مناسب  بسته بندی 

نگهداری کنید.

قرار دادن نان در یخچال، بیات شدن آن را ترسیع می کند. بنابراین   

بهرت است داخل یخچال نگهداری نشود.

برای نگهداری برنج، آن را با نمک نیم کوب مخلوط کنید و به دور از   

آفتاب، برنج را با دقت پاک کنید. برنج بسیار جاذب بو است، پس باید 
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در مکانی رسد و خشک و دور از پیاز و سیر نگه داری شود.

بهرت است برنج را در ظروف پالستیکی دهان گشاد نگه داری کنیم.   

گونی های برنج را نیز باید در مکانی باال تر از سطح زمین )روی پالت( 

یخ  گرم   30 از  استفاده  کنید.  نگهداری  جوندگان  دسرتس  از  دور  و 

خشک در یک گالن برنج سبب افزایش ماندگاری آن خواهد شد.

برای نگهداری میوه ها و سبزی ها در یخچال، اول آن ها را بشویید   

و بعد خشک کرده، نگه دارید.

در  شده   له  یا  ای خراب  میوه  اگر  و  کنید  بازبینی  را  میوه ها  دائما   

میان آن ها وجود داشت، جدا کنید.

میوه ها و سبزی ها پس از شستشو باید در یخچال نگه داری شوند.  

در صورت کپک زدگی باید رسیعاً میوه و سبزی کپک زده از یخچال   

خارج شود، زیرا باعث انتشار آلودگی در یخچال می شود. 

در صورت مشاهده چنین مواردی باید ظروف نگه داری این مواد را نیز 

از یخچال خارج کرده و به دقت شست وشو و ضدعفونی کرد.

زیرا  داد،  قرار  یخچال  داخل  در  نایلون  با  نباید  را  میوه  و  سبزی   

تعریق، امکان فساد را بیشرت می کند.

انجماد، بهرتین شیوه نگه داری دراز مدت سبزیجات است.  

در  نگه داری  صورت  در  آن،  درب  بازنشدن  زمان  تا  اسرتیلیزه  شیر   

رشایط خشک و خنک و به دور از تابش مستقیم نور آفتاب، تا ماه ها 

قابلیت نگه داری در یخچال را دارا است.

با باز کردن بسته بندی یک محصول لبنی مدت ماندگاری آن کمرت می شود.  

نگه داری  ظروف  به  را  آن  پنیر  باید  پنیر،  حلب  کردن  باز  از  بعد   

مناسب، نظیر ظروف شیشه ای منتقل کرد و آب پنیر را به آن اضافه کرد.

شیر را در ظروف فلزی مانند آهن یا مس نگه داری نکنید.  

از قرار دادن شیر در معرض نور خورشید اجتناب کنید.  

مواد لبنی را در رسد ترین منطقه یخچال نگهداری کنید.  

 -18 دمای  در  فریزر،  قسمت  در  منجمد  سفید  یا  قرمز  گوشت   

درجه سانتیگراد نگه داری شود.

باید  آن  انجماد مجدد  از  باز شدن یخ گوشت )دیفراست(  از  پس   

اکیداً خودداری شود. مواد پروتئینی را باید به میزان مورد نیاز برای 

مرصف از فریزر خارج کرد.

از روش های نادرستی  از حالت انجماد،  برای خارج کردن گوشت   

پاشیدن  توسط  کردن  گرم  گرم،  آب  در  خیساندن  دادن،  حرارت  مانند 

آب گرم و مانند آن استفاده نشود.

درجه  بهرتین  شود.  نگه داری  یخچال  در  باید  حتما  تخم مرغ   

 85 رطوبت  و  سانتیگراد  درجه   0-4 دمای  تخم مرغ  نگهداری  حرارت 

درصد است.

مناسب ترین مکان برای نگه داری حبوبات، فضاهای رسد و تاریک   

و  کهنگی  ایجاد  باعث  باال  حرارت  و  نور  است.  کابینت  داخل  مانند 

تغییر طعم و خواص تغذیه ای حبوبات می شوند.

هرگز نباید سطح تخم مرغ را تا قبل از مرصف شست.  

در مناطق گرم می توان حبوبات را در ظروف در بسته و در داخل   

یخچال نگه داری کرد.

دهان  شیشه ای  ظروف  حبوبات،  نگهداری  برای  ظروف  بهرتین   

گشاد با درهای فلزی  است.

حبوبات نباید در معرض رطوبت قرار بگیرند.  

به ازای هر یک ساعت نگه داری تخم مرغ در دمای اتاق، یک روز از   

عمر نگه داری آن کاسته می شود.

روغن ها و چربی ها، ترکیبات فاسدشدنی هستند و وجود رطوبت،   

مجاورت با اکسیژن هوا، آهن و مس، حرارت و نور باعث فساد روغن 

می شود، بنابراین روغن ها را باید در محل خشک و خنک و دور از نور 

و در ظرف در بسته نگه داری نمود.

مواد غذایی حاوی چربی را باید در ظروف در بسته یا بسته بندی   

در  کردن  باز  از  پس  امکان  حد  تا  نمود.  نگه داری  یخچال  در  مناسب 

روغن، باید آن را در یخچال یا جای خنک نگه داری نمود.

درپوش ظرف روغن را پس از هر بار مرصف باید بست و در جای   

خنک و دور از نور و حرارت نگه داری کرد.

از ظروف آلومینیومی برای رسخ کردن غذا و نگه داری روغن نباید   

استفاده کرد.

نمک یددار را باید در ظروف تیره در بسته و به دور از نور مستقیم   

خورشید نگه داری کرد.

شیرینی خشک در دمای اتاق قابل نگه داری است، ولی شیرینی تر   

و خامه ای حتما باید در یخچال و حداکرث تا 3 روز بعد نگه داری شود.

در  را  باز کردن در قوطی رب گوجه فرنگی، محتوی قوطی  از  پس   

یک ظرف شیشه ای دردار ریخته و آن را در یخچال قرار دهید.

باقی مانده غذا ها را در یخچال و فریزر نگه داری کرده، از گرم کردن   

چندباره آن خودداری کنید.

در هیچ رشایطی روغن گرم یا داغ را نباید درون ظروف پالستیکی ریخت.  
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تغذیه سالم
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به گونه ای  انسان  بدون شک چگونگی تغذیه، در سالمت و تندرستی 

انکار  ذره ای  اندازه  به  حتی  را  آن  نمی تواند  هیچکس  که  است  موثر 

تمامی  گرفنت  نظر  در  با  و  علمی  اصول  اساس  بر  که  تغذیه ای  کند. 

احتیاجات بدن ما تنظیم شده باشد، سالمت انسان را تامین می کند 

مالحظه  قابل  و  اساسی  بسیار  صورتی  به  را  بدن  دفاعی  قوای  و 

افزایش می دهد و اگر خالف این امر واقع شود، اثرات بد این عمل در 

از دست  باعث  و  بدن منعکس می گردد  و دستگاه های  تمامی اعضاء 

هر  تحت  و  انسانی  هر  در  روحی  حتی  و  جسمی  فعال  قوای  رفنت 

رشایطی می شود.

در حقیقت به عقیده بسیاری از دانشمندان، یک برنامه غذایی خوب 

عمر  حیاتی،  نیروی  و  نشاط  افزودن  بر  عالوه  می تواند  متعادل  و 

انسان را به میزان بسیار قابل مالحظه ای افزایش دهد. در حالی که 

و  می کند  سست  را  تندرستی  اساس  غذایی،  مواد  از  ماندن  محروم 

حتی روی نسل های آینده انسان نیز تاثیر گذار است.

علل سوء تغذیه

    محرومیت از مواد غذایی همیشه و یا الاقل در اکرث زمان ها و مکان ها 

معنای  به  همیشه  غذایی  مواد  از  محرومیت  دارد.  و  داشته  وجود 

نخوردن و یا کم خوردن نیست. ممکن است غذا از لحاظ حجم کافی 

باشد و حتی معده انسان را پر کند، اما کارآیی الزم را برای بدن در پی 

نداشته باشد یا اینکه رژیم غذایی نامتعادل باشد، یعنی دسته ای از 

مورد  مواد  دیگر  دسته  از  و  برسد  بدن  به  کافی  اندازه  به  غذایی  مواد 

نیاز به میزان ناچیزی به بدن برسد.

موجب  دارند  وجود  گوناگون  اجتماعات  در  که  رسومی  و  آداب  گاهی 

کاهش چشمگیر مواد غذایی در بدن انسان می شود.

هستند.  موثر  تغذیه  سوء  در  زیادی  بسیار  میزان  به  هم  فردی  علل 

مشکالت  و  ما  بدن  ساختار  پنهان  و  آشکار  ناراحتی های  همچنین 

درونی هم ممکن است ما را دچار نوعی سوء تغذیه کنند.

اینها همه نمونه هایی از علت های سوء تغذیه در مورد انسان هستند، 
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اگر  ما  بدن،  برای  الزم  غذایی  مواد  گوناگون  دسته های  حقیقت  در 

برخواهند  در  نیز  را  متفاوتی  تاثیرات  شوند،  کمبود  یا  فقدان  دچار 

ما  بدن  اساسی  نیازهای  جمله  از  که  ویتامین ها  نمونه  برای  داشت. 

از  می شوند،  ساخته  زنده  موجودات  بوسیله  طبیعت  در  و  هستند 

لحاظ شیمیایی هیچ گونه نزدیکی و شباهتی به هم ندارند و به همین 

دلیل است که باید از هر یک از آنها به مقدار الزم و کافی مرصف کرد.

لزوم تغذیه سالم

در  روزانه  شده  مرصف  غذای  میزان  که  است  این  مهم  بسیار  نکته 

بدن  متنوع  و  گوناگون  اعمال  برای  را  الزم  نیروی  باید  اول  مرحله 

تامین کند. برای مثال حداقل میزان کالری مورد نیاز برای بدن انسان 

را  خود  اعمال  بتوانند  بدن  اعضای  سایر  و  مغز  و  قلب  آنکه  برای  و 

است  واضح  است.  کالری   1500 حدود  در  دهند،  انجام  درستی  به 

به هیچ وجه و تحت هیچ رشایطی کافی  اما  این میزان الزم است،  که 

و  روزانه  عضالنی  کارهای  برای  نیاز  مورد  انرژی  جهت  زیرا  نیست، 

به  نیاز  و گرما، رشد و بسیاری اعمال دیگر  برابر رسما  قرار گرفنت در 

انرژی بیشرتی نسبت به انرژی اولیه احساس می شود.

انواع مواد غذایی انرژی زا

در حقیقت مواد اولیه که به عنوان مواد غذایی نیروزا در بدن انسان ها 

بطور  که  هستند  آلی  مواد  جزو  همگی  می گیرند،  قرار  استفاده  مورد 

خالصه می توانیم آنها را به سه دسته اساسی و مهم تقسیم کنیم:

مواد سفیده ای یا موادی که تولید ازت می کنند یعنی پروتئین ها.  

لیپیدها که همان چربی ها هستند.  

گلیکوژن ها که به موادی از قبیل نشاسته و قندها اطالق می شود.  

ممکن است این سوال برای شما پیش بیاید که  آیا می توان یکی از این 

سه دسته مواد را از برنامه غذایی روزانه مورد نیاز حذف کرد و میزان 

انرژی و نیروی آن را با دو دسته مواد دیگر جایگزین کرد؟! جواب این 

این  از هر سه دسته  سوال منفی است، باید هر روز به میزان معینی 

مواد به بدن ما برسد، زیرا بدن ما احتیاج به مواد پروتئینی دارد، چون 

تنها منبع تولید کننده ازت برای بدن ما هستند و اگر این دسته مواد 

بسیار  میزان  روز  هر  ما  بدن  شود،  حذف  ما  روزانه  غذایی  برنامه  از 

زیادی اوره را از دست خواهد داد. عالوه بر این مواد پروتئینی هستند 

ترتیب  همین  به  می کنند.  تامین  ما  بدن  برای  را  آمینه  اسیدهای  که 

به میزان حداقلی برای بدن ما چربی الزم است تا بتوانیم اسیدهای 

چرب مورد احتیاج خود را بدست بیاوریم. در حالی که مرصف مواد 

نیروی  بتوانیم  ما  تا  هستند  رضوری  و  الزم  نیز  قندها  و  نشاسته ای 

خود  روزانه  فعالیت ها  تمامی  برای  را  الزم  بدنی  قدرت  و  عضالنی 

بدست بیاوریم.

نقش مواد معدنی در بدن

البته نکته اساسی اینجاست که به جز آن سه دسته مواد غذایی که 

باشد،  هم  انرژی زا  غیر  مواد  حاوی  باید  غذایی  مواد  شد،  برده  نام 

ادامه حیات ما رضوری و کارآمد  از مواد هم، برای  این دسته  چرا که 

هستند. 

صورت  به  و  تنهایی  به  آنکه  با  آب  و  سلولز  معدنی،  مواد  ویتامین ها، 

جدا قابلیت تامین انرژی را برای بدن ما ندارند، اما وجودشان برای 

تنظیم اعمال دستگاه های مختلف در واکنش های درونی بدن رضوری 

است. در واقع مواد معدنی برای بدن ما بسیار رضوری هستند، زیرا 

به دو صورت اساسی در بدن ما نقش دارند:

دندان ها،  خون،  مثل  ما  بدن  ساختمان  در  مواد  این  از  دسته ای   

سدیم،  گوگرد،  کلسیم،  از  می توانیم  که  دارند  نقش   ... و  استخوان ها 

کلر، فسفر و غیره نام بربیم.

برخی از مواد و امالح معدنی به عنوان کاتالیزور هستند، یعنی در   

به  می توانیم  جمله  آن  از  که  می کنند  رسعت  ایجاد  بدن،  واکنش های 

آهن، مس، ید، منگنز و ... اشاره کنیم و اگر چه میزان نیاز به این مواد 

در بدن کم است، اما بسیار رضوری هستند. 

نقش  بدن  غدد  ترشح  در  ید  و  خون  هموگلوبین  در  آهن  نمونه  برای 

و  روده ها  عملکرد  در  را  سلولز  نقش  نباید  همچنین  دارند.  اساسی 

اعضای دیگر بدن فراموش کنیم.

تعادل مواد غذایی

برای  رضوری  غذایی  مواد  که  است  این  نکته  مهمرتین  حقیقت  در 

در  و  شوند  مرصف  درست  و  متعادل  نسبت های  به  باید  بدن  حیات 

واقع باید بین آنها تعادل الزم و کافی برقرار باشد، چرا که همین تعادل 

در حقیقت از مشخصات اصلی و آشکار هر موجود زنده ای است. 

و  نباتی  پروتئین های  اصطالح  به  سفیده ای  مواد  فقط  کسی  اگر 
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گیاهی را مرصف کند، چنین شخصی بدون تردید بعضی از اسیدهای 

آمینه مورد نیاز بدنش را در دسرتس نخواهد داشت و کمبود و یا نبود 

این مواد، به رسعت باعث به هم خوردن و اختالل اعمال اساسی بدن 

به  دیگر  مواد  سایر  و  مواد  از  دسته  این  آنکه  برای  پس  می شود.  او 

از دسته مواد گیاهی و  بدن ما برسد، باید مواد را به صورت متنوع و 

حیوانی مرصف کنیم. فرقی نمی کند که این مواد جزو مواد چربی یا 

سفیده ای باشند. 

نوجوانی  دوران  در  خصوص  به  ما  همه  که  است  این  دیگر  مهم  نکته 

و جوانی باید مواظب مرصف کلسیم و فسفر روزانه خودمان باشیم. 

تشکیل  را  ما  دندان های  و  استخوان ها  ساختمانی  اساس  زیرا 

و  کلسیم  میان  تعادل  باعث  زیادی  حدود  تا   D ویتامین  می دهند. 

به  را  استخوان ها  تکامل  و  تشکیل  و  می شود  بدن  در  موجود  فسفر 

صورت عادی و طبیعی خواهد کرد.

میزان انرژی مورد نیاز

بایستی به خاطر داشته باشیم که احتیاجات انسان ها بر حسب سن 

حال  هر  به  اما  دارد،  تفاوت  جغرافیایی  و  محیطی  رشایط  و  شغل  و 

یک انسان عادی باید حدود 2500 کالری را به صورت روزانه مرصف 

کند و این میزان در ورزشکاران به چیزی حدود 4000 کالری افزایش 

می یابد. به خصوص که در افراد ورزشکار و پرتحرک باید مواد قندی و 

نشاسته ای افزایش داده شود و چربی نیز به میزان کمی افزایش یابد. 

ضمن  در  یابد.  افزایش  باید  افراد  این  در   C ویتامین  میزان  همچنین 

انرژی  میزان  به  نیز  مشغولند  فکری  کارهای  به  که  افرادی  تمامی 

بیشرتی نسبت به انسان های عادی نیاز دارند. به خصوص نوجوانان 

احتیاج  بیشرتی  متناسب  و  منظم  موادی  به  بدنشان  رشد  خاطر  به 

دارند.

نقش برنامه غذایی در پیشگیری از سوء تغذیه

و  مفید  و  درست  صورت  به  می توانیم  ما  همه  تقریبا  را  غذایی  مواد 

منظم مرصف کنیم، اما از این امر مهم و اساسی در زندگیمان غافلیم. 

سوء  که  باشید  مطمنئ  اما  نیست،  مادی  مشکالت  منکر  کس  هیچ 

انسانی،  هر  بدن  برای  اساسی  و  الزم  غذایی  مواد  فقدان  و  تغذیه 

مرصف  طرز  و  غلط  غذایی  برنامه های  متوجه  چیزی  هر  از  بیشرت 

نادرست خواهد بود.

در  حتی  نمی کنیم.  مرصف  تازه  صورت  به  را  غذایی  مواد  عمدتا  ما 

اساسی  مواد  موجود،  غلط  روش های  خاطر  به  و  موارد  از  بسیاری 

موجود در آنها را از بین می بریم. 

پس باید با طرح یک برنامه غذایی مهم و اساسی با کمک والدین خود 

بر این مشکل مهم غلبه کنیم و همیشه و در همه حال به خاطر داشته 

باشیم که آینده موفق ما در گروی سالمت جسمانی و در نتیجه روانی 

ماست. 

نیم  و  سه  هر  باید  معده  تغذیه،  متخصصان  و  محققان  گفته  به   

تقسیم  کار  بهرتین  باشد.  داشته  غذا  ورودی  بار  یک  ساعت  چهار  تا 

در  دادن وعده غذایی خود  قرار  و  ساعت  شش  یا  پنج  به  روز  شبانه 

آن ساعات است. مثال بسته به ساعات بیداری و خواب، می توانید از 

این ساعات پیروی کنید: 7 صبحانه، 10 و 30 دقیقه میان وعده، 14 

ناهار، 17 و 30 دقیقه عرصانه، 21 شام )اگر جزو کسانی هستید که 

بیدار می شوید، ساعت  از گرسنگی  نیمه شب  یا  و کم می خوابند  دیر 

یک  می توانید  می شوید،  بیدار  خواب  از  نیمه شب  که  هنگامی  یا   12

و  پنیر  و  نان  کوچک  لقمه  دو  تا  یک  یا  شیر،  لیوان  یک  یا  موز،  عدد 

سبزی بخورید(.

بسته به مقدار خوابتان در شبانه روز، تعداد این پنج یا شش وعده   

غذایی را طوری تقسیم بندی کنید که پس از آخرین وعده غذایی دو 

ساعت تا زمان خواب باقی بماند.

و  داده  انجام  را  هضم  فعالیت  بیشرت  معده  زمانی،  فاصله  این  در   

اول  کسالت  و  آشفته  رؤیاهای  غذا،  رفلکس  خوش،  خوابی  بر  عالوه 

صبح هم نخواهید داشت.

از خوردن غذاهای سنگین که معده برای هضم آن باید زمان و توان   

بیشرتی رصف کند، بخصوص در وعده شام، تا حد امکان پرهیز کنید.

میان وعده و عرصانه را به خوردن میوه اختصاص دهید.  

تماشای  روزمره،  امور  به  کردن  فکر  مطالعه،  کردن،  صحبت  از   

تلویزیون و انجام هر کاری حین خوردن خودداری کنید. اجازه دهید 

مغز فقط به آنچه می خورید، فکر کند.

در فاصله سه تا چهار ساعتی که از وعده ای به وعده دیگر مانده،   

سعی کنید جز آب، نوشیدنی یا غذای دیگری نخورید. آبمیوه، رشبت، 

تنقالت، ریزه خواری و ناخنک زدن به مواد خوراکی، مغز و معده را گیج 

کرده، تالفی گیجی را با چاقی و بیماری و... رستان درمی آورد!

و  متابولیسم  تنظیم  به  آب  بخورید.  آب  لیرت  سه  تا  دو  روزی   
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سوخت و ساز بدن، سم زدایی، گردش خون، شادابی پوست، فعالیت 

اعضا و بافت های بدن وحتی به تنظیم خوابتان کمک بسیار می کند. 

از  اعم  مایعاتی  بعد،  ساعت  یک  تا  غذا  خوردن  بین  باشد  حواستان 

این  در  معتقدید  )اگر  نخورید  دیگر  نوشیدنی  هر  یا  کوال  دوغ،  آب، 

دادن  فرو  و  بیشرت  جویدن  با  نمی رود،  پایین  گلویتان  از  غذا  صورت 

اندک اندک غذا مشکل حل خواهد شد. نوشیدن مایعات حین خوردن 

غذا، مواد مغذی را می شوید و رسیع از معده خارج می کند(.

یک  میان  در  روز  یک  نهایتا  )یا  روزانه  ورزش  ساعت  نیم  معجزه   

ساعت( را فراموش نکنید.

نرمش  و  پیاده روی  نیست؛  مشکلی  ندارید،  ورزش  حوصله  اگر   

کنید.

خوردن  به  عالقه  عدم  سبب  به  یا  کالس  برای  افراد  بعضی   

سبزیجات، رس خود کاله می گذارند: یک رشته تره، یک برگ جعفری از 

میان سبزیجات بیرون می کشند و فکر می کنند همراه با غذا از گروه 

می خورید  که  هم  باکالس  و  دانه دانه  کرده اند!  مرصف  هم  سبزیجات 

باید حداقل به اندازه یک یا دو مشت خودتان انواع سبزی بخورید.

حذف  هفتگی  حداقل  یا  روزانه  خوراک  از  را  غذایی  گروه  هیچ   

نکنید. بدن برای سالمت و کارکرد درست به همه گروه های غذایی اعم 

از کربوهیدرات، چربی و مواد قندی، ویتامین، پروتئین، امالح معدنی، 

دانه ها و ریزمغذی ها، سبزیجات و... نیاز دارد.

و  پرکالری  پرقند،  پرچرب،  کردنی،  رسخ  آماده،  غذاهای  خوردن  از   

مانند این ها، تا حد امکان بپرهیزید یا با فاصله های زیاد و به مقدار 

کم استفاده کنید.

مرصف مواد قندی، چربی، کربوهیدرات ها و... را کم کنید )حذف   

نکنید(. عادت کنید چای را بدون قند بخورید، دنبه و چربی گوشت 

را جدا کنید، پوست مرغ را بگیرید و...

معده  ظرفیت  هم  بخورید.  ساالد  اصلی،  غذای  خوردن  از  پیش   

مورد  فیرب  هم  می کنید،  سیری  احساس  زودتر  هم  می شود،  پر  زودتر 

را در وعده غذایی خود  نیاز بدنتان تامین شده، هم گروه سبزیجات 

وارد کرده اید.

برای رفع اسرتس، اضطراب یا خستگی به غذا خوردن پناه نربید.   

نزدیکی  احساس  که  دوستانی  با  صحبت  گرفنت،  دوش  زدن،  قدم  با 

بیشرتی به آن ها می کنید، بر ادامه این روش نادرست غلبه کنید.

اگر اضافه وزن دارید و رژیم غذایی را سخت می پندارید، هر چه   

می خواهید بخورید، ولی نصف همیشه.

هر  است  کافی   بی عالقه اید،  خوردن  به  و  دارید  وزن  کمبود  اگر   

وعده دو یا چند قاشق بیشرت غذا بخورید، به شیرینی ها و تنقالت و 

غذاهای پرکالری ناخنک بزنید و هنگامی که به تناسب و تعادل الزم 

رسیدید، ثبات وزنتان را حفظ کنید.

تا  کنید  مسواک  غذایی  وعده  هر  خوردن  از  پس  را  دندان هایتان   

آسان تر از پیش بر وسوسه خوردن وسط وعده ها پیروز شوید.

هم،  فرزندانتان  کنید،  تبدیل  عادت  به  خانه  در  را  موارد  این  اگر   

خواهند  طوالنی  عمری  و  ماند  خواهند  سالم  تغذیه،  نظر  از  حداقل 

داشت.

ده فرمان غذایی سالم

مربوط  بیشرت  سختی،  این  است.  دشواری  کار  عمل  در  سالم  تغذیه 

به کنار گذاشنت عادت های کهنه و شیوه تغذیه نادرست است. تغذیه 

و  داشتنی  دوست  خوردنی های  از  کردن  نظر  رصف  معنای  به  سالم 

لذیذ نیست. اصل مطلب، رعایت حد و مرز در خوراک است.

متنوع بخوریم.  

در روز چندین بار و به اندازه کافی نان و غالت بخوریم.  

نکنیم.  فراموش  را  روز  در  بار  پنج  اصل  سبزیجات  مورد  در   

مرصف پنج بار میوه و سبزیجات در روز ایده آل است. بهرت است این 

محصوالت به شکل تازه مرصف شوند یا خیلی کم پخته شده باشند. 

یک بار از این پنج بار را آب میوه مرصف کنیم.

ماهی  هفته  در  بار  یک  حداقل  و  لبنیات  کافی  اندازه  به  روزانه   

بخوریم. گوشت و تخم مرغ به اندازه کافی مرصف کنیم.

 B12 و   B6 و   B1 ویتامین های  و  آهن  زیاد  درصد  خاطر  به  گوشت 

اهمیت دارد. مرصف 300 تا 600 گرم در هفته کافیست.

چربی کمی مرصف کنیم.  

در مرصف قند و شکر و نمک رصفه جویی کنیم.  

 1/5 حداقـل  مرصف  بالغ  افراد  برای  بنوشیم.  آب  کافی  اندازه  به   

لیرت آب پیشنهاد می شود.

و  کم  چربی  کم،  آب  با  بپزیم.  کوتاه  بپزیم.  غذا  سالم  و  خوشمزه   

حرارت کم بپزیم.

آهسته بخوریم و لذت بربیم.  

به طورمرتب، خود را وزن کنیم و ُپر تحرک باشیم.  
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در زمان رنگ آمیزی هر دو نیمکره مغز انسان شروع به فعالیت می کنند. بینایی نسبت به 
بقیه حواس  اولویت و حق تقدم دارد. شما با شنیدن یکسری اطالعات تنها در طی 10 روز قادر 
هستید تا بخشی از اطالعات را به یاد بیاورید اما اگر همان اطالعات را با یک متن تصویری در 

ذهنتان بسازید، بعد از گذشت 10 روز تقریبا نیمی از اطالعات را به یاد دارید. 
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مناسب برای 2 نفردستور پخت
 مدت زمان آماده سازی: 40 دقیقه

مواد الزم

مواد الزم برای چاشنی روی غذا

www.australianeggs.org.au :برگرفته از

فر را تا دمای oC 180 گرم کنید و روی ســینی پیتزا، کاغذ پخت بگذارید.

این پیتزای بســیار ســالم، هم برای وعده ی صبحانه و هم برای ناهار و شام فوق العاده است. این غذای رسشار از سبزیجات، گزینه ای خواهد بود 

که شما بخواهید بارها و بارها آن را بپزید.

طرز تهیه پایه پیتزا )الیه زیرین( با کدوسبز

 کدو سبز رنده شده را تا حد ممکن فشار دهید تا آبش گرفته شود. سپس آن را داخل 

کاسه ای به همراه پارمزان، آرد، سبزیجات و تخم مرغ بریزید و به خوبی مخلوط کنید.

مخلوط کدوســبز را روی سینی آماده شــده به صورت گرد یا بیضی شکل ریخته و 

عمالً یک الیه زیرین به قطر 30-25 ســانتی مرت و با ضخام یک ســانتی مرت ایجاد 

کنید. سپس آن را در فر، به مدت 20 دقیقه و یا تا هنگامی که طالیی شود بپزید.

با استفاده از پوست کن )یا هر ابزار دیگر(، مارچوبه را به قطعات نازک برش بزنید.

ســس پیتزا را روی الیه زیرین پیتزا بریزیــد و روی آن مارچوبه، مرغ، فلفل دمله ای 

و پنیر موزارال توپی بچینید و برای ســه تخم مرغ جای خالی بگذارید. با اســپری 

آشپزی )روغن زیتون( اسپری کنید.

تخم مرغ ها را درون فواصل در نظر گرفته شــده بشکنید و به مدت 12-10 دقیقه، یا 

تا هنگامی که سفیدی تخم مرغ پخته و زرده هنوز عسلی است بپزید. 

5 دقیقه صرب کنید. غذا را با برگ های ریحان تزیین کنید و گرم میل نمایید.
.  500 گرم )تقریباً 4 عدد متوسط( . . . . . . کدوسبز رنده شده

.  نصف پیمانه . . . . . . . . . . . . . . . . پنیر پارمزان رنده شده 

.   1/3 پیمانه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . آرد کینوا

.  1/2 ق چ . . . . . . . . . . . . . . . سبزیجات خشک ایتالیایی

.   یک عدد . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تخم مرغ       

.  3 شاخه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مارچوبه 

. یک ق غ . . . . . . . . . . . سس پیتزا )یا سس گوجه فرنگی(

.  50 گرم . . . . . . . . . . مرغ بدون پوست پخته و خرد شده

.   1/4 پیمانه . . . . . فلفل قرمز رسخ شده و ریز خرد شده

فلفل هالوپینو، پاپریکای تند یا پودر چیلی         یک ق چ

.  به صورت اسپری . . روغن زیتون مخصوص پخت و پز

. 4 عدد . . . . . . . . . . . . پنیر موزارالی توپی )نصف شده(

. 3 عدد . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تخم مرغ کوچک

.به میزان دلخواه . . . . . . . . . . . . . . ریحان تازه برای تزیین
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PREMIUM POULTRY MANURE
NATURAL AND ORGANIC

محصول کارخانه شرکت پارس طیور گلستان
وابسته به زنجیره تولید گوشت مرغ پیگیر

0911-9011804

محصوالت باغی
 محصوالت زراعی

 محصوالت گلخانه ای

گوگردپودر صدفکود مرغیترکیبات سازنده:

PPM درصد نام عنصر

- 4 نیتروژن/ ازت

- 3 P2O5 فسفر

- 3 K2O پتاسیم
- 4 Ca کلسیم
- 5 S گوگرد

1800 - Fe آهن

PPM درصد نام عنصر
450 - Zn  روی

525 - Mn منگنز

106/1 - Cu مس

26/6 - V بور
- 10 H2o رطوبت

7/2 PH

آنالیز محصول

bonarakood017-32436756


