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انتشار گازهای تولید شده توسط طیور بسیار زیاد است و می تواند 

گازهای  و  میکروارگانیسم ها  اندوتوکسین،  بو،  غبار،  و  گرد  شامل 

متعدد باشد.                                                    

را  سطحی  آب های  آلودگی  پتانسیل   ،)NH3( آمونیاک  گاز  انتشار 

دارد و در مقیاس محلی و جهانی، یکی از نگرانی های زیست محیطی 

است. 

می تواند  مرغ  تولید  تاسیسات  اطراف  و  داخل  در  انتشار  میزان  این 

در  شاغل  افراد  و  پرندگان  برای  عملکردی  و  بهداشتی  مشکل  یک  به 

فارم ها تبدیل گردد. 

مواد  از  بسیاری  انتشار  کاهش  به  می توانند  تغذیه ای  اسرتاتژی های 

موجود در هوا، از جمله گرد و غبار و آمونیاک کمک نمایند. روش های 

مدیریتی برای مهار، جذب یا از بین بردن این آالینده های هوا بسیار 

زیاد است، اما از نظر هزینه، اثر بخشی و عملی بودن آن ها متفاوت 

است. 

به  می توانند  نیز  ازته  ترکیبات  و  میکروارگانیسم ها  اندوتوکسین ها، 

ذرات گرد و غبار بچسبند.

با  مه گیری  سالن،  ساده  نظافت  شامل  غبار  و  گرد  کنرتل  روش های 

روغن و آب1، بادگیرها2، فیلرتهای مختلف3، بارش4، برخی سیستم ها 

و تجهیزات سالنی شناخته شده و ایجاد کمربندهای حفاظت  کننده 

رویشی5  )کاشت درخت در اطراف فارم( می باشند.

باعث  غبار،  و  گرد  کاهش  برای  مشابه  اسرتاتژی های  از  بسیاری 

کاهش تلفات ناشی از آمونیاک نیز می شوند. 

روش های ساده ، از جمله مدیریت مناسب کود، کاهش اسرتس و حفظ 

سالمت پرندگان، تلفات ناشی از گازهای نیرتوژن را کاهش می دهد. 

می کند   کمک  آمونیاک  تبخیر  کاهش  به  کود  و  بسرت  وضعیت  ترمیم 

مرغ،  نگهداری  سیستم های  غبار،  و  گرد  کنرتل  روش های  مانند  و 

کمربندهای  و  کمپوست  کود  آب،  فیلرتهای  زیستی،  فیلرتهای 

محافظت  کننده پوششی، پتانسیل کاهش آمونیاک را دارند.

استراتژی های مدیریتی جهت کاهش انتشار گازها: 
به ویژه گرد و غبار و آمونیاک

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

                                           کارشناس مرغ مادر واحد نسرتن رشکت پیگیر 

 1. oil and water fogging  2. windbreaks    3.different filters   4.precipitation   5.vegetative shelterbelts
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رشح مسئله

و  است  زیاد  بی نهایت  طیور  و  دام  تولیدات  طریق  از  گازها  انتشار 

اندوتوکسین، متان،  یا ذرات معلق، بو،  ممکن است شامل گرد و غبار 

H2O ، H2S ،CO2 و ترکیبات ازته از جمله آمونیاک باشد.

با  مقاله  این  داده های  باشد،  توجه  قابل  می تواند  آمونیاک  انتشار 

پولت،  تجاری،  تخمگذار  مرغ  از  جرم6   تعادل  روش های  از  استفاده 

مرغ گوشتی و بوقلمون جمع آوری شده )جدول 1( که نشان می دهد 

بین 18 تا 40٪ از ازت خوراک، اغلب به شکل آمونیاک در هوا از دست 

می رود.

انتشار آمونیاک پتانسیل رسوب مرطوب و خشک7 و همچنین آلودگی 

آب های سطحی و زیرزمینی را داراست.

 آژانس حفاظت از محیط زیست ایاالت متحده آمریکا تخمین می زند 

از انتشار آمونیاک از طریق تولیدات دام و طیور  که 64 تا 71 درصد 

SOx( می توانند  می باشد. ترکیبات نیرتوژن و اکسید گوگرد )NOx و 

باران  تشکیل  عوامل  از  و  شوند  تبدیل  سولفوریک  و  نیرتیک  اسید  به 

اسیدی هستند.

هرچند آمونیاک تنها به شکل گاز در اتمسفر وجود دارد، اما به رسعت 

 1. Mass balance techniques   7. Wet and dry deposition 8. Aerosol تعلیق مایع یا جســم به صورت گرد و گاز در هوا      

جدول 1. تقسیم بندی )%( ازت خوراک در طیور تجاری

ازت اتمسفرازت تخم مرغازت الشهکود بسرتازت خوراکطیور

10025/010/8434/0740/01مرغ های تخمگذار

31/50-10043/2025/30نیمچه ها

26/00-10028/0046/00بوقلمون ها

18/36-10030/5651/08مرغ های مادر

ایاالت  زیست  محیط  از  حفاظت  آژانس 
متحده آمریکا تخمین می زند که 64 تا 71 
درصد از انتشار آمونیاک از طریق تولیدات 
و  نیتروژن  ترکیبات  می باشد.  طیور  و  دام 
به  می توانند   )SOx و   NOx( گوگرد  اکسید 
تبدیل شوند  و سولفوریک  نیتریک  اسید 

و از عوامل تشکیل باران اسیدی هستند.

گاهی  و  نیرتیک  سولفوریک،  عمدتا  که  هوا  در  موجود  اسیدهای  با 

را  آن ها  مربوطه  نمک های  و  داده  نشان  واکنش  هستند  هیدروکلریک 

تشکیل می دهد. 

اگر غلظت مولکولی آمونیاک کمرت از دو برابر سطح اسید سولفوریک 

تا  می شود  تبدیل  ریز  ذرات  حالت  به  موجود  آمونیاک  تمام  باشد، 

ابرهای اسید سولفوریک و قطرات تشکیل دهنده بی سولفات آمونیوم 

تشکیل شده را خنثی نماید. 

باشد،  سولفوریک  اسید  سطح  برابر  دو  از  بیش  آمونیاک  غلظت  اگر 

مقدار اضافی آن برای واکنش با سایر بخارها در دسرتس قرار می گیرد. 

نیرتات و سولفات برای ترکیب شدن با شکل ذرات افشانه8 آمونیاک که 

بسته به غلظت آن ها، می توانند بر سطوح ذرات غیرآلی در جو تأثیر 

بگذارند، با یکدیگر رقابت می کنند.

اسرتاتژی های مدیریت برای کاهش گرد و غبار

روش های  به  نیاز  ها  آن  انتشار  و  هوا  در  موجود  آالینده های  کاهش 

پراکندگی  افزایش  نهایت  در  و  انتشار  و  تولید  کاهش  برای  مختلفی 

آن ها دارد. 

کنرتل موثر معموال به بیش از یک اسرتاتژی اولیه مبتنی بر مرغداری، 

سپس ذخیره کود و استفاده از زمین، متکی است. بهرتین شیوه های 

مدیریت با کاهش تولید و انتشار آغاز می شود. با این حال، در مقیاس 

تأثیر  کاهش  در  موثر  وسیله ای  می تواند  پراکندگی  افزایش  محلی 

H2S و سایر بوها بر همسایگان )اطراف   ،10     pm  ،  2.5 pmگازهای

دارند.  قرار  آن ها  مجاورت  تأثیر  تحت  که  باشد  سایرین  و  مرغداری( 

استفاده از برنامه ریزی مکانی، پراکندگی هوا و فواصل عقب نشینی، 

گازها  و  غبار  و  گرد  بو،  طبیعی  رقیق سازی  جهت  موثر  ابزارهای  از 

است.

 همین اصول را می توان در مورد آمونیاک و سایر آالینده های منترش شده 
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برای انواع پرندگان و چرخه های تولید، مورد نیاز باشد. جارو و جارو 

و  پرها  غبار،  و  گرد  که  مکان هایی  در  مرغداری ها  مرتب  کشیدن  برقی 

شوره ها جمع می شوند، کیفیت هوا را برای پرندگان و کارگران مزرعه 

نیز بهبود می بخشد.

کاربرد روغن و آب

تا   23( غبار  و  گرد  کاهش  جهت  خوک ها  طویله  در  روغن  پاشش  از 

استفاده  موفقیت  با   ٪30 تا  آمونیاک  جمله  از  گازها  سایر  و   )٪80

شده است. 

طور  به  یا  و  دستی  سم پاش  با  دستی  صورت  به  می توان  را  روغن 

خودکار با استفاده از سیستم آب پاشی که به طور دائمی در سالن ها 

نصب شده، به کار برد. 

دقت کنید که اندازه قطرات نباید خیلی بزرگ باشد، در نتیجه توزیع 

خطرناک  سالمتی  برای  است  ممکن  روغن  کوچک  بسیار  یا  ضعیف 

از  بتوان  تا  باشد  میکرومرت   150 از  بیشرت  باید  قطرات  اندازه  باشد. 

مایع به طور موثر استفاده نمود.

در  می کاهد،  غبار  و  گرد  غلظت  از   ٪50 تقریبا  آب،  و  روغن  مخلوط 

حالی که استفاده از آب خالص به تنهایی حدود یک سوم گرد و غبار 

سالن ها را کاهش می دهد. 

موجود  غبار  و  گرد  سطوح  بر  نسبی  رطوبت  تغییرات  تأثیر  محققان 

در سالن های گوشتی را اندازه گیری کردند. 

با  مقایسه  در  بودند،  مه شکن  تجهیزات  به  مجهز  که  سالن هایی 

سالن های شاهد، سطوح گرد و غبار قابل استنشاق آنها در گله های 

 ٪75 با  سالن ها  که  )وقتی   ٪22/5 و   13 ترتیب  به  بهاره  و  پاییزه 

اختالف  هیچ  هرچند  یافت.  کاهش  شدند(،  نگهداری  نسبی  رطوبت 

مشاهده  سالن ها  بین  استنشاق  قابل  غبار  و  گرد  برای  معنی داری 

نشد.

بادگیرها

یک اسرتاتژی ساده جهت افزایش پراکندگی گرد و غبار و بو در مقیاس 

محلی، استفاده از بادگیرهای طبیعی و مصنوعی است. 

بادگیرها با رها کردن ذرات و باال بردن میزان انتشار در جریان هوای 

در  را  بو  و  غبار  و  گرد  بیشرت،  رقیق سازی  و  پراکندگی  برای  فوقانی، 

جریان هوای تحتانی کاهش می دهند. 

بسرت  پاک سازی  تجهیزات،  کردن  خارج  سالن،  نظافت  اصلی  مراحل 

کلی  نظافت  و  ضدعفونی  آب،  با  شستشوی  کشیدن،  جارو  کود،  یا 

و  است  آبخوری  و  خوراک دهی  سیستم های  ضد عفونی  همچنین  و 

اداری،  ساختمان  و  سالن  خشک شدن  برای  کافی  زمان   باید  سپس 

مرغداری  از  دیگر  آفات  و  جوندگان  حذف  و  فارم  تجهیزات  تعمیر 

فراهم گردد. 

هر  از  بیش  هوا  در  موجود  آالینده های  سایر  و  غبار  و  گرد  وجود  با 

با بسامد بیشرت  الگوی جدیدی در نظافت سالن  زمان دیگری، شاید 

در هوا نیز به کاربرد، اگرچه تأثیرات منفی آن ها در درجه اول در سطح 

منطقه ای، ملی یا جهانی است و نیاز به اسرتاتژی های پیشگیرانه با 

تمرکز بر کاهش تولید و انتشار آن ها دارد.

نظافت سالن

ساختمان   از  غبار  و  گرد  انتشار  کاهش  برای  روش  ساده ترین 

یا  و  جاروبرقی  از  استفاده  با  سالن ها  منظم  نظافت  مرغداری ها، 

است  گله ها  بین  فواصل  در  )کارواش(  قوی  فشار  آب  با  شستشوی 

و  سالن ها  هوای  آلودگی  پتانسیل  و  حجم  کاهش  باعث  درنتیجه  که 

همچنین هوای خارج شده از آن )محوطه فارم( می گردد. 

بیماری،  انتقال  پتانسیل  کاهش  به  می توان  بالقوه  مزایای  دیگر  از 

بهبود وزن گیری، رضیب تبدیل خوراک و کاهش تعداد تلفات پرندگان 

اشاره کرد. 

 9. Exhaust fans 10. Chopped cornstalks and corncobs 11. Loose straw 

کردن  خارج  سالن،  نظافت  اصلی  مراحل 
جارو  کود،  یا  بستر  پاک سازی  تجهیزات، 
ضدعفونی  آب،  با  شستشوی  کشیدن، 
ضد عفونی  همچنین  و  کلی  نظافت  و 
است  آبخوری  و  خوراک دهی  سیستم های 
و سپس باید زمان  کافی برای خشک شدن 
سالن و ساختمان اداری، تعمیر تجهیزات 
از  دیگر  آفات  و  جوندگان  حذف  و  فارم 

مرغداری فراهم گردد.
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رشد  و  هستند  بوته ها  و  درختان  از  متشکل  که  طبیعی  بادگیرهای 

و  می کنند  محافظت  فارم  از  می انجامد،  طول  به  سال   10 تا   3 آن ها 

همچنین ذرات معلق و بو را به دام می اندازند. 

دیواره های بادگیر مصنوعی شامل فن های )پنکه های( خروجی9 اند 

که در مسیر پایینی، جریان هوا ایجاد می کنند تا انتشار گرد و غبار و 

بو را به زمین های همسایه کاهش دهند. 

برای  است  ممکن  بادشکن  دیوارهای 
فن های  به  مجهز  مرغداری  ساختمان های 
غیر یکنواخت  مکان های  در  متعدد 
برای  و  نباشد  مناسب  ساختمان،  اطراف 
ساختمان های با فن های متمرکز مناسب تر 
تهویه  دارای  سالن های  مانند  باشند، 

تونلی. 

مجهز  مرغداری  ساختمان های  برای  است  ممکن  بادشکن  دیوارهای 

ساختمان،  اطراف  غیر یکنواخت  مکان های  در  متعدد  فن های  به 

مناسب تر  متمرکز  فن های  با  ساختمان های  برای  و  نباشد  مناسب 

مواد  با  می توانند  آن ها  تونلی.  تهویه  دارای  سالن های  مانند  باشند، 

یا فوالدی است، برای مثال تخته  مختلفی که دارای یک قاب چوبی 

سه ال، برزنت، یا پوشال هایی که در قاب چوبی قرار گرفته اند، ساخته 

شده باشند و با توری سیمی در جای خود نگه داشته شوند. 

هوا  جریان  پایینی  مسیر  در  مرت   6/1 تا   3 فاصله  در  دیوارها  وقتی 

از فن ها قرار می گیرند، به عنوان سدی با کاهش حرکت رو به جلوی 

هوای مرده، اجازه می دهند تا گرد و غبار و بو در رسعت های پایین هوا 

در نزدیکی ساختمان ته نشین شوند. 

رسیع  عمودی  باالبر  یک  عنوان  به  دیوار  هوا،  باالتر  رسعت های  در 

بیرون  تازه  هوای  با  آنکه  تا  می کند  عمل  مرده  هوای  پراکندگی  برای 

مخلوط شود.

فیلرتهای زیست توده

فیلرتهای زیست توده موانع عمودی ساده ای هستند که در مجاورت 

فن های خروجی سالن ها از مواد ارزان قیمت مانند برگ و ساقه ذرت 

خرد شده10، کاه نرم11 و سایر مواد ساخته می شوند. فیلرتهای زیست 

و  گرد  و  بو  زیادی  مقدار  خروجی،  فن های  از  هوا  خروج  هنگام  توده 

به  آلوده  هوای  انتشار  کاهش  باعث  نتیجه  در  می کنند،  مهار  را  غبار 

محیط اطراف می شوند.

فیلرتهای آبی

ذرات منترش شده از مرغداری ها می توانند در فیلرتهایی که با استفاده 

بیفتند.  دام  به  به عنوان یک ماده تمیز کننده ساخته شده اند،  از آب 

قرار  استفاده  مورد  صنعتی  هوای  آلودگی  کنرتل  در  سیستم ها  این 

گرفته اند و توانایی تمیز کردن گرد و غبار، آمونیاک، ترکیبات گوگرد و 

اکسیدهای نیرتوژن از مرغداری ها را دارند. گروهی از پژوهشگران در 

یک خوکدانی با تهویه تونلی و مجهز به پدهای خنک کننده تبخیری 

در رسارس سالن، به ترتیب 20 و 60 درصد کاهش در کل گرد و غبار، 

33 و 50 درصد کاهش سطح آمونیاک را در رسعت تهویه باال و پایین 

اندازه گیری کردند. سیستم های دیگر از 2 بانک فیلرت ساخته شده اند 

که در آن از عنارص سلولزی استفاده شده است.  

آب از طریق ماده اول از باال به پایین جریان دارد و از طریق ماده دوم 

آب اسیدی می شود. 

مشاهدات اولیه نشان داد گرد و غبار )pm     10(، آمونیاک و بو از 70 

به 80 درصد در هوای خروجی از یک خوکدانی کاهش یافته است. 

گزارشات کمی از این سیستم ها در مرغداری ها وجود دارد، اما کاربرد 

و تأثیر آنها در مرغداری ها می تواند قابل توجه باشد، زیرا فیلرتهای 

آب نه تنها گرد و غبار و بو، بلکه همچنین آمونیاک که نگران کننده ترین 

گاز موجود در سالن های نگهداری طیور است را به حداقل می رسانند.

الکرتواستاتیک بارش 

سطح  کاهش  برای  محدود  فضاهای  در  هوا  الکرتواستاتیک  شارژ  از 

گرد و غبار در تاسیسات پرورش خوک و مرغ استفاده شده است. این 

آن،  نتیجه  که  می دهند  منفی  بار  هوا،  در  معلق  ذرات  به  دستگاه ها 

بارش آن ها روی سطح زمین می باشد. 

مرغ  سالن  یک  در  الکرتواستاتیک  فضای  شارژ  سیستم  از  استفاده 
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مادر گوشتی منجر به کاهش 60 درصدی گرد و غبار موجود در هوا 

شد که کل باکرتی ها 76٪ و آمونیاک 56٪ کاهش یافت. 

اگرچه اجرای بارش الکرتواستاتیک از نظر فنی امکان پذیر است، اما 

مرغداری های  در  الکرتواستاتیک  شارژ  اقتصادی  مزایای  باید  هنوز 

تجاری بررسی شود.

پوششی محافظت کننده  کمربندهای 

در  گیاهی  پوشش های  سایر  و  بوته ها  درختان،  اسرتاتژیک  کاشت 

اطراف مرغداری ها مزایای بالقوه زیادی دارد. 

معدنی  مواد  و  بو  پرها،  غبار،  و  گرد  کردن  فیلرت  با  می توانند  درختان 

و  معمول  فعالیت های  از  نمایشی  ارائه  و  پرندگان  فعالیت  از  حاصل 

افزایش درک مردم از صنعت، روابط با همسایگان را بهرت کنند. 

طبیعی  کمربندهای  ایجاد  دیگر  احتمالی  مزایای  از  این،  بر  عالوه 

از آن ها به عنوان یک بادشکن و یک منبع سایه  این است که می توان 

برای کاهش درجه حرارت فصلی و به عنوان یک فیلرت در برابر عوامل 

نمود.  استفاده  زیستی  امنیت  بهبود  برای  هوا،  در  موجود  بیماری زا 

ارتفاع( ،  مرت  طاسی12)4/9  رسو  ردیف   3 کاشت  که  بررسی،  یک  در 

به  ارتفاع(  مرت  قرمز14)2/4  رسو  و  ارتفاع(  مرت  لیلَند13)4/3  رسو 

باعث  تونلی  فن   2 با  تجاری  گوشتی  مرغداری  یک  در  و  مرت   9 طول 

پشت  تا  جلو  از  دقیقه  در  مرت   1/5 تا   127/4 از  هوا  رسعت  کاهش 

درختان می شود. سطح کل گرد و غبار در طی دو سال به ترتیب ٪53 

تا   1/039(  ٪50 و  مکعب(  مرت  در  میلی گرم   0/333 تا   0/659(

 12. Bald cypress    13. Leyland cypress    14. Red cedar 

از مزایای احتمالی دیگر ایجاد کمربندهای 
به  آن ها  از  می توان  که  است  این  طبیعی 
عنوان یک بادشکن و یک منبع سایه برای 
کاهش درجه حرارت فصلی و به عنوان یک 
بیماری زا موجود در  برابر عوامل  فیلتر در 
استفاده  زیستی  امنیت  بهبود  برای  هوا، 

نمود. 

0/527 میلی گرم در مرت مکعب( کاهش یافت.

 ازن دهی

طبیعی  میکروب کش  یک  و  قوی  اکسید کننده  ماده  یک   )O3( ازن 

برابر اشعه مرض خورشید  از زمین در  اتمسفر فوقانی،  ازن در  است. 

محققان  است.  سمی  گاز  یک  باال،  سطوح  در  و  می کند  محافظت 

نشان دادند ازن در واکنش با گازهای دیگر، توانایی کاهش شدت بو، 

آمونیاک )15 تا 58 درصد( و گرد و غبار )58 درصد( را در تأسیسات 

خوکی دارا است.

نتایج و کاربردها

نهایت  در  غبار،  و  گرد  انتشار  کاهش  اسرتاتژی های  تمام  اهداف   

و  فارم ها  در  شاغل  افراد  سالمتی  و  آسایش  پرندگان،  عملکرد  و  رفاه 

و  منطقه ای  محلی،  مقیاس  در  هوا  و  آب  کیفیت  حفظ  و  همسایگان 

جهانی است.

مختلفی  رویکردهای  به  هوا  در  موجود  آلودگی های  کاهش   

موارد  برخی  در  و  یابد  کاهش  آن ها  انتشار  و  تولید  ابتدا  تا  دارد  نیاز 

آلودگی در سطح  از غلظت  نهایت  تا در  یابد  افزایش  آن ها  پراکندگی 

پرندگان و کارگران کاسته شود.

بارش  و  آب  روغن،  سالن ها،  ساده  نظافت  با  غبار  و  گرد  مدیریت   

الکرتواستاتیک و روش های مختلف فیلرتاسیون، از جمله کمربندهای 

محافظت  کننده رویشی به عنوان آخرین اقدام برای به دام انداخنت 

گرد و غبار و ریزگردها از مزرعه آغاز می شود.

اسرتاتژی های مدیریت آمونیاک بسیار زیاد بوده و شامل مدیریت   

بر  که  مرغ  نگهداری  سیستم های  بسرت،  ترمیم  کود،  و  پرندگان  خوب 

فیلرتهای  بیوفیلرتها،  می گذارد،  تأثیر  آمونیاک  انتشار  و  کود  رطوبت 

آبی و کمربندهای محافظت کننده رویشی برای جذب و ترکیب شدن 

با ترکیبات ازته می باشند.

اگرچه مقررات تنظیم شده مربوط به ذرات معلق، آمونیاک و سایر   

گازها از قبل موجود است، اما هنوز کاربرد و تفسیر آن ها برای بقایای 

کشاورزی- دامی تعریف نشده است. 

اعمال  باعث  شده  تنظیم  مقررات  و  سختگیری ها  تنها  عالوه،  به 

این  در  فقط  و  می شود  آمونیاک  و  غبار  و  گرد  کاهش  اسرتاتژی های 

صورت است که نسبت هزینه و سود این روش ها تحقق می یابد.
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بروز  از  ناشی  منفی  اثرات  کاهش  و  پیشگیری  جهت  راهکارهایی 
بیماری آنتریت نکروتیک

ترجمه و تنظیم: دکرت امین کاظمی، متخصص تغذیه دام و طیور 

رشکت فن آوری زیستی طبیعت گرا )بایوران(

ممنوعیت استفاده از آنتی بیوتیک ها به عنوان محرک رشد در خوراک 

آن ها  از  طیور، میزان شیوع بیماری های باکرتیایی و مرگ ومیر ناشی 

یافنت  پی  در  که  داشت  آن  بر  را  محققین  امر  این  است.  برده  باال  را 

آنتی بیوتیک ها  جایگزین  آنکه  ضمن  تا  باشند  مناسبی  روش های 

روش های  باشد.  بی خطر  انسان  و  دام  برای  نیز  آن ها  مرصف  شوند، 

رشد  محرک  به عنوان  آنتی بیوتیک  مرصف  کاهش  برای  زیادی 

افزودنی های خوراکی جایگزین  امروزه  گسرتش یافته است، بطوریکه 

آنزیم ها،  پری بیوتیک ها،  پروبیوتیک ها،  شامل  آنتی بیوتیک ها  شونده 

آلی  اسیدهای  گیاهی،  روغن های  ایمنی،  سیستم  تحریک کننده  مواد 

و فرمالدئید به میزان زیادی مرصف می شوند.

 یکی از بیماری هایی که هم زمان با کاهش مرصف آنتی بیوتیک، بسیار 

هزینه  اقتصادی  نظر  از  که  بود  نکروتیک  آنرتیت  یافت،  گسرتش 

اعمال  دیگر،  سوی  از  می کند.  وارد  دنیا  طیور  صنعت  بر  را  سنگینی 

تنش بر پرنده، زمینه را برای فعالیت بسیاری از باکرتی های بیماری زا 

می کند.  فراهم  گوارش  دستگاه  در  پرفرنجنس  کلسرتیدیوم  همانند 

در  گوارش  دستگاه  طبیعی  فلور  عنوان  به  پرفرنجنس  کلسرتیدیوم 

و  رشد  برای  رشایط  که  زمانی  تا  و  دارد  حضور  روده  در  کم  سطح 

تکثیر آن فراهم نشود، تأثیر منفی بر عملکرد پرنده ندارد. توانایی این 

باکرتی در ایجاد بیماری، به چندین عامل مستعد کننده ارتباط دارد. 

گزارش شده است که یکی از مهم ترین عوامل در افزایش جمعیت باکرتی 

می باشد.  کوکسیدیوز  بروز  طیور،  روده  در  پرفرنجنس  کلسرتیدیوم 

غیر  پلی ساکاریدهای  از  غنی  خوراکی  منابع  از  استفاده  همچنین 

افزایش  را  گوارش  دستگاه  ویسکوزیته  که  گندم  همچون  نشاسته ای 

آنرتیت  به  ابتال  خطر  حیوانی،  پروتئین  منابع  همچنین  و  می دهند 

در  سموم  تولید  علت  به  باکرتی ها  این  می دهد.  افزایش  را  نکروتیک 

دستگاه گوارش، تأثیر نامطلوبی بر پرنده دارند. بطوریکه یک مطالعه 

نشان داد که گله های درگیر به کلسرتیدیوم پرفرنجنس با کاهش ٪40 

مرصف خوراک و 16٪ افزایش وزن روبرو می شوند.
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به  اسپوردار  و  بی هوازی  مثبت،  گرم  باکرتی  یک  بیماری  این  عامل 

و  می گردد  یافت  همه جا  در  که  می باشد  پرفرنجنس  کلسرتیدیوم  نام 

مسئول تعداد زیادی بیماری در انسان و حیوان می باشد. این باکرتی 

بر اساس توانایی در تولید 4 سم اصلی به 5 تیپ )A-E( تقسیم بندی 

A و  می شود. بیماری آنرتیت نکروتیک در پرندگان عمدتاً توسط تیپ 

گاهی تیپ C ایجاد می گردد. کلسرتیدیوم پرفرنجنس عالوه بر تولید 4 

سم اصلی، توانایی تولید حداقل 13 نوع سم دیگر را نیز دارد که نقش 

برخی از آن ها در بیماری زایی این باکرتی، حائز اهمیت می باشد.

فلور  تنظیم  به  قادر  پروبیوتیک ها  مطالعات،  برخی  اساس  بر 

و  سالمت  بهبود  موجب  درنتیجه  و  هستند  گوارش  دستگاه  میکروبی 

مثبت،  گرم  بیماری زا،  غیر  باید  پروبیوتیک ها  می شوند.  میزبان  رشد 

برابر  در  مقاوم  و  غذایی  مواد  ذخیره  و  فرآوری  مراحل  در  پایدار 

باشند.  طیور  گوارش  دستگاه  در  صفراوی  نمک های  و  معده  اسید 

پروبیوتیک ها  تولید  در  استفاده  مورد  میکروارگانیسم های  عمده 

بیفیدوباکرت،  الکتوباسیلوس،  باسیلوس،  خانواده  باکرتی های  شامل 

برخی  و  ساکارومایسس  مخمر  پدیوکوکوس،  اسرتپتوکوکوس، 

سویه های قارچ آسپرژیلوس اوریزا می باشد. 

ترشح  و  روده  پاتوژن های  رقابتی  حذف  طریق  از  پروبیوتیک ها 

همچون  بیماری زا  باکرتی های  رشد  می توانند  ضدمیکروبی  ترکیبات 

کلسرتیدیوم پرفرنجنس را مهار کنند. این گروه از باکرتی ها همچنین 

می توانند آنزیم هایی مانند آمیالز، تریپسین و لیپاز تولید کنند که به 

کمک  گوارش  دستگاه  در  مغذی  مواد  هضم  به  می توانند  بالقوه  طور 

کنند.

روی به عنوان یک ماده معدنی رضوری در حیوان، می تواند با تنظیم 

نفوذپذیری روده، میزان التهاب ناشی از بروز بیماری آنرتیت نکروتیک 

برای  روی  عنرص  که  است  گزارش شده  دیگر  سوی  از  دهد.  کاهش  را 

عملکرد مناسب هرتوفیل ها، فاگوسیت ها و لنفوسیت های T از اهمیت 

باالیی برخوردار است. 

آلودگی  حین  در  پالسما  و  رسم  در  روی  عنرص  غلظت  طیور،  در 

است  منطقی  بنابراین،  می یابد،  کاهش  کلسرتیدیوم  و  ساملونال  به 

روده ای  عفونت  دلیل  به  روده  جذب  توانایی  وقتی  که  کنیم  استدالل 

است  ممکن  می شود،  مختل  نکروتیک  آنرتیت  و  کوکسیدیوز  مانند 

گزارش  رابطه  همین  در  باشد.  نیاز  طیور  جیره  در  بیشرتی  روی  به 

با  درگیر  گوشتی  جوجه های  خوراک  در  روی  مکمل  مرصف  که  شد 

غشای  بازسازی  عملکرد،  بهبود  موجب  پرفرنجنس  کلسرتیدیوم 

سلولی دیواره روده و تعدیل بیان سایتوکین ها می شود.

پیشینه پژوهش

طیور   و  دام  خوراک  در  آنتی بیوتیک  از  استفاده  ممنوعیت  با  هم زمان 

در سال 2006 در اروپا، مطالعات متعددی در جهت یافنت جایگزین 

برای جلوگیری از بروز بیماری های مختلف در حیوانات انجام شد. 

آنرتیت  بروز  از  جلوگیری  برای  ویژه ای  تمرکز  دانشمندان  بطوریکه 

نکروتیک در طیور با استفاده از پروبیوتیک و محصوالت مشتق شده 

از آن را داشتند.

پروبیوتیک

سویه  چند  یا  یک  کردن  مکمل  سودمند  اثرات  به  متعددی  مقاالت 

پروبیوتیک در خوراک طیور گوشتی درگیر با بیماری آنرتیت نکروتیک 

مرصف  که  کردند  گزارش  محققین  رابطه  همین  در  پرداخته اند. 

موجب  نکروتیک  آنرتیت  بیماری  با  درگیر  گله های  در  پروبیوتیک 

درواقع،  می شود.  تلفات  کاهش  و  وزن  افزایش  تبدیل،  رضیب  بهبود 

ایمنی،  با میزبان خود برای تقویت سیستم  پروبیوتیک ها می توانند 

باکرتی های  رشد  از  جلوگیری  روده،  بافت  توسعه  و  رشد  بهبود 

از  و  باشند  داشته  همکاری  غذایی  مواد  هضم  افزایش  و  بیماری زا 

فرصت طلب  بیماری زای  عوامل  توسط  عفونت  بروز  خطر  طریق  این 

تولید  با  پروبیوتیک ها  که  است  گزارش شده  طرفی  از  دهند.  کاهش  را 

از  هیدروژن  پراکسید  و  باکرتیوسین ها  مانند  ضدمیکروبی  ترکیبات 

همچنین  می کنند،  جلوگیری  بیماری زا  باکرتی های  استقرار  و  رشد 

می توانند با مستقر شدن در دستگاه گوارش، با پاتوژن ها بر رس مواد 

غذایی و جایگاه های اتصال رقابت کنند.

کوئوروم سنسینگ )زبان گفتگوی باکرتی ها( نقش مهمی در افزایش 

فعالیت، تکثیر و تشکیل اسپور در باکرتی های بیماری زا دارد. 

آنزیم  ترشح  با  می تواند  آمیلولیکویی فاشینز  باسیلوس  سویه 

طریق  از   ،N-acyl-homoserinelactone lactonase )AHL(

هیدرولیز مولکول های سیگنالی ترشح شده توسط باکرتی های پاتوژن 

بیماری زایی  فعالیت های  سنسینگ،  کوئوروم  فرآیند  کردن  مختل  و 

آن ها را مختل کند.

همچنین گروهی از محققین گزارش کردند استفاده از سویه باسیلوس 
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کلسرتیدیوم  رشد  از  کننده  ممانعت  عامل  یک  به عنوان  سوبتیلیس 

همچنین  مطالعه  این  بود.  موفق  بسیار  آزمایشگاه  در  پرفرنجنس 

خوراک  به  سوبتیلیس  باسیلوس  پروبیوتیک  افزودن  که  کرد  تائید 

در  پرفرنجنس  کلسرتیدیوم  تکثیر  و  رشد  از  توانست  گوشتی  طیور 

روده باریک جلوگیری کند. 

باسیلوس  سویه  از  استفاده  که  شد  گزارش  دیگر  آزمایشی  در 

جراحات  کاهش  موجب  آنرتیت،  با  درگیر  گروه های  در  سوبتیلیس 

معیار  عنوان  به  پا  کف  بالشتک  آسیب  کاهش  همچنین  و  روده  بافت 

بررسی کیفیت بسرت و میزان رطوبت بسرت در زمان درگیری با آنرتیت 

نکروتیک شد.

با  گوشتی  طیور  درگیری  که  کرده اند  گزارش  همچنین  پژوهشگران 

کلسرتیدیوم پرفرنجنس موجب بروز ضایعات شدیدی در بافت روده 

 L. acidophilus پروبیوتیک سویه  می شود، در حالی  که مکمل کردن 

کاهش  موجب  پرفرنجنس،  کلسرتیدیوم  به  آلوده  طیور  خوراک  در 

معنی دار ضایعات در سطح دستگاه گوارش شد. درواقع الکتوباسیل ها 

می توانند رشد باکرتی های بیماری زا در دستگاه گوارش طیور را مهار 

کنند و درنتیجه ضایعات ناشی از حضور پاتوژن ها در دستگاه گوارش 

می بخشند.  بهبود  را  پرنده  عملکرد  و  بهره وری  و  می دهند  کاهش  را 

همچون  پاتوژن  باکرتی های  رشد  مهار  با  الکتوباسیل ها  درواقع 

و  سموم  تولید  کاهش  موجب  ارششیاکلی  و  پرفرنجنس  کلسرتیدیوم 

کاهش سطح اندوتوکسین در رسم می شوند.

پروبیوتیک در خوراک طیور گوشتی  از  گزارش شده است که استفاده 

روده  میکروبیوتای  تعادل  حفظ  با  نکروتیک  آنرتیت  بیماری  با  درگیر 

از بروز دیسبیوزیس در روده ممانعت می کند. درواقع با مکمل کردن 

پروبیوتیک در خوراک طیور آلوده به کلسرتیدیوم پرفرنجنس، جمعیت 

افزایش  آنرتیت  با  درگیر  گروه  به  نسبت  روده  بومی  الکتوباسیل های 

خوراک  به  پروبیوتیک  افزودن  با  محققین  از  گروهی  همچنین  یافت. 

طیور گوشتی درگیر با آنرتیت نکروتیک و بررسی توالی ژن باکرتی های 

روده در سطح جنس گزارش کردند که مرصف پروبیوتیک در پرندگان 

جوجه های  سکوم  در   Lachnopiraceae جمعیت  کاهش  موجب 

باکرتی های بی هوازی  از  Lachnopiraceae خانواده ای  گوشتی شد. 

موسین  سطح  کاهش  باعث  که  است   Clostridiales جزو  اسپورزا  و 

میکروبیوم  در  این گونه  جمعیت  کاهش  بنابراین،  می شود.  روده  بافت 

مخاط  ساختار  است  ممکن  پروبیوتیک،  با  تغذیه شده  پرندگان  روده 

روده را بهبود بخشد و درنتیجه مقاومت پرنده را در زمان درگیری با 

آنرتیت نکروتیک افزایش دهد و عملکرد مناسب پرنده را تضمین کند.

پروبیوتیک  از  استفاده  که  شد  گزارش  نیز  دیگر  آزمایشی  در 

خوراک  در  فورمیس(  لیشینی  باسیلوس  و  سوبتیلیس  )باسیلوس 

طیور آلوده به کلسرتیدیوم پرفرنجنس موجب کاهش جمعیت جنس 

با  که  داد  نشان  جنس  این  بررسی  می شود.   Ruminococcaceae

می یابد.  افزایش  آن  جمعیت  عفونت،  بروز  و   Eimeria گونه  افزایش 

التهابی  سایتوکین های  بیان  افزایش  موجب   Ruminococcaceae

با  که  کرد  تائید  می توان  بنابراین  می شود،  گوشتی  جوجه های  در 

کاهش جمعیت Ruminococcaceae در میکروبیوم روده جوجه های 

گوشتی با مکمل کردن پروبیوتیک، التهاب بافت روده کاهش می یابد و 

موجب بهبود عملکرد و سالمت پرنده می شود.

درگیر  طیور  خوراک  در   L. johnsonii سویه  پروبیوتیک  از  استفاده 

خانواده  جمعیت  قابل توجه  افزایش  موجب  نکروتیک  آنرتیت  با 

Lactobacillaceae شد. 

تأثیر  بر  عالوه   L. johnsonii سویه  که  داد  نشان  مطالعه  این  نتایج 

دارد،  گوارش  دستگاه  مفید  باکرتی های  جمعیت  برافزایش  که  مثبتی 

به طور مستقیم مانع رشد باکرتی کلسرتیدیوم پرفرنجنس و ساملونال 

می شود.  گوشتی  طیور  باریک  روده  در  و  آزمایشگاهی  رشایط  در 

 L.salivarius سویه  مثبت  تأثیر  از  فراوانی  گزارش های  همچنین 

و  پرفرنجنس  کلسرتیدیوم  همچون  بیماری زا  عوامل  رشد  مهار  بر 

ساملونال از طریق تولید باکرتیوسین وجود دارد.

کلسرتیدیوم  با  درگیری  زمان  در  که  کردند  گزارش  محققین  از  برخی 

در  که  التهابی  پیش  سایتوکین  یک  عنوان  به   IL1β سطح  پرفرنجنس 

بیان دیگر سایتوکین های التهابی مانند TNF-α و TLR4 دخالت دارد، 

افزایش می یابد، درنتیجه با افزایش سطح این ژن ها، واکنش التهابی 

 CLDN1 و MUC2 رخ می دهد. همچنین در بررسی میزان بیان ژن های

دارند  دخالت  روده  بافت  یکپارچگی  حفظ  در  که  ژن هایی  عنوان  به 

گزارش شد که در زمان چالش با کلسرتیدیوم پرفرنجنس، سطح آن ها 

کاهش می یابد. 

در تحقیقی در سال 2020 نشان داده شد که استفاده از پروبیوتیک 

با  سویه Lactobacillus plantarum در خوراک طیور گوشتی درگیر 

و   CLDN1 و   MUC2 ژن های  بیان  افزایش  موجب  نکروتیک  آنرتیت 

کاهش بیان ژن ها TNF-α و TLR4 می شود.
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درواقع،  می گذارد.  تأثیر  روده  بافت  یکپارچگی  حفظ  و  عملکرد  بر 

عنرص روی بیان ژن CLDN -1 در بافت ژژونوم را به عنوان پاسخی به 

حضور عوامل عفونی تنظیم می کند. 

افزایش  و  است  روده  منافذ  تقویت کننده  پروتئین  یک    CLDN  -1  

کاهش  و  روده  اپیتلیال  سطح  تقویت  نشان دهنده  پروتئین  این  بیان 

این بافت است. همچنین  نفوذپذیری اتصاالت محکم بین سلولی در 

گوشتی  طیور  خوراک  در  روی  از  استفاده  که  کردند  گزارش  آن ها 

عمق  به  پرزها  طول  نسبت  افزایش  و  کریپت  عمق  کاهش  موجب 

از  ناشی  روده  بافت  با کاهش ضایعات  روی  درواقع  می شود،  کریپت 

را  اپیتلیال  سلول های  بازسازی  و  تکثیر  نرخ  کلسرتیدیوم،  حضور 

کاهش می دهد.

در  روی  آلی  منبع  از  استفاده  که  کردند  گزارش  محققین  از  گروهی 

طول  افزایش  و  یکپارچگی  افزایش  موجب  گوشتی  طیور  خوراک 

کردند  مشاهده  پژوهشگران،  از  گروهی  اخیراً  می شود.  روده  پرزهای 

تنظیم  و  ژژونوم  پرزهای  ارتفاع  افزایش  موجب  روی  کردن  مکمل  که 

بیان اکرث ژن های تأثیرگذار در اتصال محکم بین سلولی در بافت روده 

 E.coli با  چالش  زمان  در  آلی(  شکل  )به  روی  از  استفاده  شد.  اردک 

به طور مؤثری از تخریب سد اپیتلیال روده جلوگیری کرد که پیشنهاد 

شد به دلیل وجود یون های آزاد روی بوده است. 

حضور  از  ناشی  پاتولوژیک  تغییرات  مطالعه،  این  در  دیگر  سوی  از 

اتصال  پروتئین های  بیان  در  تغییر  ازجمله  روده،  سطح  در   E.coli

محکم بین سلولیclaudin -4 وclaudin-5 ، نفوذپذیری روده و کاهش 

ضخامت بافت اپیتلیال در حیوانات تغذیه شده با روی مشاهده نشد.

انجام  منحرصبه فردی  مکانیسم  توسط  روده  طول  در  روی  انتقال 

این  پرفرنجنس،  کلسرتیدیوم  با  پرنده  درگیری  زمان  در  که  می شود 

انتقال مختل می شود. 

درحالی که  می کند،  تنظیم  را   ZnT5 ژن  بیان  روی  مکمل  ژژونوم،  در 

و   ZIP13 ژن های  بیان  پرفرنجنس،  کلسرتیدیوم  توسط  بیماری  بروز 

ZnT7 را تحت تأثیر قرار می دهد و درنتیجه ی کاهش جذب روی تحت 

تأثیر چالش، حرکت روی از جسم گلژی به سمت سیتوپالسم افزایش 

ZIP13 در  افزایش بیان ژن  این محققین پیشنهاد دادند که  یابد.  می 

روی  که  است  دلیل  این  به  پرفرنجنس  کلسرتیدیوم  با  درگیری  زمان 

خارج  به  کمبود،  علت  به  چالش،  طول  در  سلول  داخل  ذخیره شده 

چراکه  است،  منطقی  کامالً  استدالل  این  می شود.  منتقل  سلول  از 

روی

بافت  بازیابی  در  مهمی  عملکرد  که  است  معدنی  ماده  یک  روی 

آسیب دیده ناشی از بیماری های روده ای دارد. جذب کافی روی برای 

تولید  رشد،  ازجمله  بیولوژیکی  و  متابولیکی  عملکردهای  از  بسیاری 

همچون  چالش هایی  برابر  در  ایمنی  پاسخ  و  گوشت  کیفیت  مثل، 

بیماری آنرتیت نکروتیک رضوری می باشد. 

روی به عنوان یک عنرص رضوری در تنظیم عملکرد سیستم ایمنی بر 

مستقیم  به طور   T لنفوسیت های  و  فاگوسیت ها  هرتوفیل ها،  فعالیت 

تأثیر می گذارد. مطالعات، تأثیر مثبت عنرص روی را بر عملکرد رشد 

التهاب،  کاهش  و  ایمنی  سیستم  تقویت  آنتی اکسیدانی،  سیستم  و 

نشان  روده  میکروبیوتای  تعادل  حفظ  و  روده  نفوذپذیری  کاهش 

داده اند. 

آلی باعث تنظیم بیان ژن های دخیل  این، مکمل کردن روی  عالوه بر 

در التهاب بافت روده ازجمله NF-kβ  و تولید MUC2 و IgA می شود. 

 NRC توسط  توصیه شده  میزان  از  بیشرت  روی  غلظت  به عنوان مثال، 

)1994( در جیره طیور گوشتی موجب بهبود عملکرد و کاهش تلفات 

در گله درگیر به آنرتیت نکروتیک شد. در همین راستا مطالعات نشان 

داد که در زمان درگیری گله با کوکسیدیوز، نیاز بدن برای روی افزایش 

می یابد. 

در  روی  مختلف  منابع  از  استفاده  که  شد  داده  نشان  مطالعه ای  در 

خوراک طیور آلوده به کلسرتیدیوم پرفرنجنس، موجب بهبود عملکرد، 

تقویت بافت روده و کاهش اثرات منفی ناشی از وقوع آنرتیت نکروتیک 

کاهش  موجب  روی  عنرص  که  کردند  گزارش  آن ها  همچنین  می شود. 

بیان ژن های IL -8 و INF-γ شد که در بروز التهاب در روده تأثیرگذارند.

کلسرتیدیوم  به  آلوده  طیور  در  است  گزارش شده  رابطه  همین  در 

جذب  کاهش  اثر  در  نکرده اند،  استفاده  روی  مکمل  از  که  پرفرنجس 

روی، بیان ژن NF-kβ به عنوان یک سایتوکین پیش التهابی که در بیان 

دخالت       -1β مانندTNF-α ، IL-8و  التهابی  سایتوکین های  دیگر 

دارد، افزایش می یابد. آن ها استدالل کردند که درواقع مکمل کردن روی 

 TLR در جیره طیور آلوده به کلسرتیدیوم پرفرنجنس با تنظیم بیان2- 

به عنوان یک ژن ایجادکننده پاسخ ایمنی و التهاب، موجب کاهش ضایعات 

اثر ضدالتهابی  و  بهبود عملکرد می شود  و  تلفات  بافت روده، کاهش 

خود را اعمال می کند.

گزارش شده است که مکمل کردن روی به میزان 120 گرم در تن خوراک 

IL
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نتایج مطالعات نشان داد در صورت کمبود روی در اثر کاهش جذب 

در  روی  سطح  پرفرنجنس،  کلسرتیدیوم  با  درگیری  دلیل  به  روده  از 

به  به احتمال زیاد  که  می یابد  افزایش  کبد  در  و  می یابد  کاهش  خون 

علت تنظیم بیش ازحد متالوتیونین است.

میکروبی  جمعیت  بر  روی  مثبت  تأثیر  از  مطالعات  برخی  نتایج 

دستگاه گوارش حکایت دارد، بطوریکه با مکمل کردن روی در خوراک 

حیوان تک معده ای، جمعیت Lactobacillus در روده افزایش یافت و 

متعاقب آن جمعیت گونه Enterobacteria کاهش یافت. 

از سوی دیگر، مکمل کردن روی )120 میلی گرم/کیلوگرم( با افزایش 

ساملونال،  کلونیزاسیون  کاهش  و  الکتوباسیلوس  باکرتی های  تعداد 

را  تیفیموریوم  ساملونال  به  آلوده  جوجه های  روده  میکروبی  جمعیت 

بازیابی کرد. مطالعات گزارش کرده اند که تغذیه روی به صورت مکمل 

از  استفاده  اخیراً  بخشد.  بهبود  را  گوارش  دستگاه  ساختار  می تواند 

روی به عنوان مکمل، ضخامت مخاط دستگاه گوارش را افزایش داد، 

که  شد  ژژونوم  و  دئودنوم  در  پرزها  ارتفاع  افزایش  موجب  همچنین 

موجب افزایش قابلیت هضم مواد غذایی گشت. 

عالوه بر این، سطح باالی روی در جیره، بیان ژنIL -8 )اینرتلوکین-8( 

و IL -1 )اینرتلوکین-1( را در ژژونوم کاهش داد و بیان ژن TGF )فاکتور 

رشد( را افزایش داد، این نتایج نشان دهنده وضعیت غیر التهابی این 

بافت ها است.

هایپروزیم

باکرتی های خانواده Bacillus، آنزیم های خارج سلولی تولید می کنند 

دهند.  افزایش  را  مغذی  مواد  جذب  و  هضم  قابلیت  است  ممکن  که 

آمیالز،  مانند  آنزیم هایی  می توانند  همچنین  باکرتی ها  از  گروه  این 

تریپسین و لیپاز تولید کنند که می تواند به هضم مواد مغذی به نفع 

میزبان کمک کند. 

عملکرد  بهبود  باعث  پروبیوتیک  یک  به عنوان  باسیلوس  مطالعه  در 

جوجه های  باریک  روده  در  باکرتی ها  مفید  جمعیت  افزایش  و  رشد 

درگیر با آنرتیت نکروتیک شد. 

آمینواسید  چندین  ایلئومی  هضم  قابلیت  و  تبدیل  رضیب  همچنین 

گوشتی  جوجه های  در  را  رسین  و  والین  سیستئین،  لیزین،  شامل 

تحت  پروتئین  مختلف  سطوح  حاوی  غذایی  رژیم  با  تغذیه شده 

هضم،  قابلیت  در  بهبود  این  یافت.  بهبود  نکروتیک،  آنرتیت  با  چالش 

احتماالً به دلیل تولید و ترشح آنزیم هایی مانند آلفا-آمیالز، سلوالز، 

آنزیم ها  این  است.  باسیلوس  سویه های  توسط  پروتئاز  و  لیپاز 

در  را  لیپیدها  و  کربوهیدرات ها  پروتئین ها،  هضم  قابلیت  می توانند 

جوجه های گوشتی افزایش دهند. 

نتایج این مطالعه نشان می دهد که گنجاندن باسیلوس به عنوان یک 

اثرات  کاهش  با  می تواند  گوشتی  جوجه های  خوراک  در  پروبیوتیک 

موجب  پرفرنجنس،  کلسرتیدیوم  باکرتی  حضور  از  ناشی  نامطلوب 

رژیم های  با  تغذیه شده  پرندگان  در  خوراک  جذب  و  هضم  بهبود 

غذایی حاوی سطوح مختلف پروتئین گردد.

برخی از باکرتی های خانواده باسیلوس می توانند با تولید پپتیدهای 

شبه آنتی بیوتیک همانند النتی بیوتیک، سابتیلیسین و مرساسیدین، 

رشد باکرتی های بیماری زا را رسکوب کنند و این موجب ایجاد رشایط 

 Ruminococcus مناسب جهت رشد و تکثیر باکرتی های مفید مانند

spp می شود. 

 SCFA این تغییرات در میکروبیوتای روده، تأثیر مستقیمی بر غلظت 

در روده و افزایش بهره وری از منابع غذایی دارد. 

با  گوشتی  طیور  خوراک  کردن  مکمل  که  کردند  گزارش  محققان 

جمعیت  افزایش  باعث  باسیلویس،  خانواده  از  باکرتی هایی 

Ruminococcus spp می شود. 

گونه Ruminococcus spp به عنوان باکرتی های تولیدکننده بوتیرات 

شناخته می شوند که از کربوهیدرات های گیاهی پیچیده و فیربی برای 

 Ruminococcus spp ،تولید بوتیرات استفاده می کنند. از سوی دیگر

سلوبیوز  و  زیالناز  سلوالز،  مانند  گوارشی  آنزیم های  تولید  به  قادر 

است، بنابراین، می تواند به بهبود قابلیت هضم مواد مغذی و درنتیجه 

افزایش عملکرد کمک کند. 

پیچیده  کربوهیدرات های  می تواند  آمیلولیکویی فاشینز  باسیلوس 

ترکیبات  این  از  برخی  کند.  هیدرولیز  و  تخمیر  را  اولیگوساکاریدها  و 

درنتیجه  که  هستند  نشاسته ای  غیر  پلی ساکاریدهای  درواقع 

هیدرولیز آن ها قابلیت هضم اجزای خوراک بهبود می یابد.

تولید  به  اقدام  طبیعت گرا  زیستی  آوری  فن  رشکت  رابطه  همین  در 

را  آن  از  عمده ای  بخش  که  است  کرده  هایپروزیم  نام  با  محصولی 

علیه  مقابله  توان  با  که  داده  تشکیل  باسیلوس  گونه  از  باکرتی های 

و  عملکرد  بهبود  به  آنزیم،  ترشح  و  پرفرنجنس  کلسرتیدیوم  باکرتی 

پیشگری از بروز بیماری آنرتیت نکروتیک کمک می کند.
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با توجه به اینکه هر ساله تعداد زیادی از طیور در کشتارگاه صنعتی 

با  مطالعه  این  لذا  گردند،  می  ضبط  و  حذف  مختلف  علل  به  طیور 

الشه های  حذف  از  ناشی  اقتصادی  خسارات  و  علل  بررسی  هدف 

مرغ مادر گوشتی کشتار شده در یکی از کشتارگاه های صنعتی طیور 

پایان  تا  فروردین  ابتدای  از  یعنی  سال  یک  طی  در  گلستان  استان 

اسفند سال 1398 انجام شد. 

جهت انجام این مطالعه با مراجعه منظم به کشتارگاه مذکور و نظارت 

بر مراحل مختلف کشتار، خصوصا انجام بازرسی های قبل و بعد از 

کشتار، الشه های غیر قابل مرصف شناسایی و دالیل حذف الشه ها 

بر اساس عالئم ظاهری، بالینی و کالبدگشایی تعیین و تعداد و وزن 

الشه های حذفی نیز به تفکیک ثبت گردید. 

مجموع  در  ساله  یک  دوره  یک  طی  که  داد  نشان  مطالعه  این  نتایج 

کیلوگرم   610950 زنده  وزن  با  گوشتی  مادر  مرغ  قطعه   147329

 4481 وزن  به  قطعه   1438 مجموع  در  میزان  این  از  گردید.  کشتار 

کیلوگرم نیز به علل مختلف حذف و ضبط گردید. در جمع بندی نتایج 

علل حذف الشه های مرغ مادر گوشتی بر اساس تعداد موارد حذف 

شده و درصد حذف نسبت به کل حذفیات شامل سپتی سمی با 497 

 1/669( الشه   24 با  پریتونیت   / آسیت  درصد(،   34/562( الشه 

سینوویت  درصد(،   28/373( الشه   408 با  مفرط  الغری  درصد(، 

 489 با  راهی  بین  تلفات  و  درصد(   1/391( الشه   20 با  آرتریت   /

الشه )34/006 درصد( بوده است. نتایج این مطالعه نشان داد که 

عمده ترین علل حذف الشه های مرغ مادر گوشتی در کشتارگاه مورد 

تلفات  آن  از  پس  و  سمی  سپتی  به  مربوط   1398 سال  طی  مطالعه 

بین راهی بوده است. 

مقدمه

جزو  غذایی  مواد  تامین  جمعیـت،  روزافزون  رشـد  به  توجه  با 

به  مرغ  گوشت  مـی شـود.  محسـوب  کشـور ها  اصلی  اولویت های 

بررسی دالیل ضبط الشه های مرغ مادر گوشتی در کشتارگاه صنعتی 
طیور

نویسندگان: دکرت پیمان قائمی، دکرت نعمت اله کیانی

اساتید مرکز آموزش علمی کاربردی رشکت پیگیر
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در  وسیعی  بطور  اخیر  سالن های  در  پروتئین،  از  غنی  منبع  عنوان 

است.  گرفته  قرار  استفاده  مورد  ما  کشور  و  دنیا  در  انسان  تغذیه 

گوشت مرغ از لحاظ ارزش پروتئین و تناسب اسیدهای آمینه نسبت 

به گوشت قرمز برتری دارد.  

میزان  مرغداری،  صنعت  توسـعه  با  اخیـر  سال هـای  در  بنابراین 

تولید آن افـزایش چشمگیری یافته و به همین دلیل، مسأله بهداشت 

و بازرسی گوشت طیور نیازمند توجه بیشرتی است. 

بـا توجـه بـه شــرایط متفــاوت پرورشــی و جغرافیــایی واحــدهای 

تولیدی درکشورهای مختلف دنیا، تحقیقات گوناگونی در خصــوص 

تعیین  و  شناسایی  هــدف  بــا  طیــور  الشــه هــای  ضــبط  علــل 

نهایتاً  و  بیماری ها  کنرتل  و  پیشگیری  برای  بیماری ها  پراکندگی 

بهداشت عمومی انجام گرفته اســت. 

عوامل  آسیت،  عفونی،  بیمــاری هــای  نظیــر  مختلفــی  عوامــل 

مکانیکی مثل رضبه، الغری مفـرط، آرتریت/ سینویت، مسمومیت ها، 

و...  سـلولیت  توکسـمی،  سـمی،  سـپتی  راهی،  بـین  تلفات  تومورها، 

گـزارش شده است که در فرآیند بازرسی باعث حذف الشه ها شده اند. 

از آنجاییکه تاکنون مطالعه ای نیز در خصوص علل حذف الشه های 

طیور مادر گوشتی کشتار شده در استان گلستان انجام نشده است، 

لذا انجام این پژوهش رضوری به نظر می رسد.

عوامــل مختلفــی نظیــر بیمــاری هــای 
مثل  مکانیکی  عوامل  آسیت،  عفونی، 
سینویت،  آرتریت/  مفـرط،  الغری  ضربه، 
مسمومیت ها، تومورها، تلفات بـین راهی، 
سـپتی سـمی، توکسـمی، سـلولیت و... 
بازرسی  فرآیند  در  که  است  شده  گـزارش 

باعث حذف الشه ها شده اند.  

مواد و روش ها

 12 به مدت   1398 پایان اسفند سال  تا  اول فروردین  از  این مطالعه 

صنعتی  کشتارگاه های  از  یکی  در  مقطعی  توصیفی  روش  با  و  ماه 

طیور در استان گلستان انجام شد. 

زنجیره  بر  نظارت  و  کشتارگاه  در  حضور  با  مطالعه  این  انجام  جهت 

حذف  علل  خصوصا  و  خروجی  و  ورودی  موارد  تمامی  کشتار، 

طرح،  اجرای  ساله  یک  دوره  طول  در  گوشتی  مادر  طیور  الشه های 

مورد بررسی دقیق قرار گرفت. 

همچنین تمامی موارداز قبیل تعداد مرغ مادر گوشتی کشتار شده در 

الشه های  وزن  حذفی،  موارد  تعداد  خالص،  وزن  زنده،  وزن  روز،  هر 

ثبت  مربوطه  فرم های  در  دقت  به   ... و  الشه ها  حذف  علل  حذفی، 

گردید. 

شد:  انجام  مرحله  دو  در  بهداشتی  بازرسی  مطالعه،  انجام  جهت 

مرحله اول شامل بازرسی قبل از کشتار و مرحله دوم شامل بازرسی 

بعد از کشتار بود. 

در مراحل مختلف این بررسی، عملیات توزین انجام می شد که شامل 

وزن مرغ زنده، وزن خالص الشه و ... بود. در نهایت، تمامی اطالعات 

بصورت روزانه، ماهانه، فصلی و ساالنه جمع بندی و تحلیل گردید. 

نتایج و بحث

کشتارگاه  در  گوشتی  مادر  مرغ  الشه های  حذف  خصوص  در  نتایج 

مورد مطالعه در قالب جداول 1 تا 4 آورده شده است.

در  طیور  صنعت  توسعه  آن  دنبال  به  و  جمعیت  رشد  به  توجه  با 

بهداشت  بحث  به  توجه  رضورت  اخیر،  دهه های  طی  جهان  و  ایران 

مضاعفی  اهمیت  صنعتی  کشتارگاه های  در  طیور  گوشت  بازرسی  و 

بازرسی  در  بهداشتی  ضوابط  دقیق  اجرای  که  چرا  است،  کرده  پیدا 

گوشت طیور از یک سو موجب می شود که محصولی کامال بهداشتی 

علل  به  توجه  دیگر،  سوی  از  و  گیرد  قرار  کنندگان  مرصف  اختیار  در 

مدیریت  در  اصالحی  اقدامات  انجام  آن  دنبال  به  و  الشه ها  حذف 

بخش هایی مانند پرورش، تغذیه، بیماری ها و غیره می توان عالوه بر 

شناسایی عوامل آسیب زا، در کاهش خسارات اقتصادی ناشی از آن 

نیز موثر واقع شود. 

در  که  داد  نشان   )1384( خوزستان  استان  در  شده  انجام  مطالعه 
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جدول2. مقایسه میزان کشتار، الشه های سالم، حذفی و درصد حذف در فصول مختلف سال

                                                                              فصل

پارامرت ها
جمع کلزمستانپاییزتابستانبهار

4676043864810448601147329تعداد کشتار

42540765707424039004330وزن زنده کشتار

1100518099171109641023تعداد الشه های سالم

41172763357410638054246وزن الشه های سالم 

44567343127تعداد الشه های حذفی

13682351349584وزن الشه های حذفی

30/9464/6592/3642/1561/878درصد حذف نسبت به تعداد حذفیات سال

0/3020/0450/0230/0210/018درصد حذف نسبت به تعداد کشتار سال

جدول 1. مقایسه بین میزان کشتار، الشه های سالم، حذفی، درصد حذف در ماه های مختلف سال 1398

ماه

پارامرت ها

114501816617144995105041819104961928633855107243674147329تعداد کشتار

425407657074240390043301687503030266103410141304680188760610950وزن زنده کشتار

تعداد الشه های 
11005180991711096410234172810456034735375498643408145891سالم

وزن الشه های 
411727633574106380542461683993021262343060138394453187799606469سالم 

تعداد الشه های 
44567343127914158128101862661438حذفی

وزن الشه های 
1368235134958435193763502912279614481حذفی

درصد حذف 
نسبت به تعداد 

حذفیات سال
30/9464/6592/3642/1561/8786/3280/27810/9878/9017/0245/98118/498100

درصد حذف 
نسبت به تعداد 

کشتار سال
0/3020/0450/0230/0210/0180/0620/0030/1070/0870/0690/0580/1810/976
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جدول 4. مقایسه علل حذف در فصول مختلف سال 1398 

فصل

پارامرت ها
جمع کلزمستانپاییزتابستانبهار

18247108160497سپتی سمی

1225524آسیت / پریتونیت

1214498145408الغری مفرط

1133320سینویت / آرتریت

2205376140489تلفات بین راهی

5461492904531438جمع کل

37/96910/36220/16731/502100درصد حذف نسبت به کل حذفیات سال

جدول 3.  مقایسه علل حذف در ماه های مختلف سال 1398

ماه

علت حذف

14620161211242495740309049734/5620/337سپتی سمی

1110020032203241/6690/016آسیت / پریتونیت

8919131510191574034367540828/3730/277الغری مفرط

1001210021003201/3910/014سینویت / آرتریت

18927423481472825209548934/0060/332تلفات بین راهی

445673431279141581281018626614381000/976جمع کل
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مجموع 1/053 درصد الشه های طیور کشتار شده طی 2 ماه در این 

استان حذف گردید و عمده ترین علل ضبط الشه های طیور کشتاری 

و  مفرط  الغری  راهی،  بین  تلفات  به  مربوط  ترتیب  به  استان  این  در 

سپتی سمی بوده است. 

مطالعه انجام شده در استان سیستان و بلوچستان )1395( نشان 

استان  این  فعال  طیور  صنعتی  کشتارگاه   3 در  مجموع  در  که  داد 

عمده ترین  و  گردیده  ضبط  کشتاری  طیور  الشه های  درصد   2/15

علل ضبط الشه ها در این استان به ترتیب مربوط به تلفات بین راهی 

و پس از آن، آسیب های مکانیکی شدید بوده است. 

 )2005-2006( مازندران  استان  نوشهر  در  شده  انجام  مطالعه 

نشان داد که در طی یک دوره 4 ماهه )یک ماه از هر فصل( عمده ترین 

علل ضبط الشه ها مربوط به تلفات بین راهی بوده است. 

مطالعه انجام شده در استان فارس )2006-2002( نشان داد که در 

الشه های  درصد   0/73 مجموع  در  استان  این  کشتارگاه   11 بررسی 

طیور کشتاری حذف گردیده و در این میان الغری مفرط و سپتی سمی 

عمده ترین علل ضبط الشه ها بوده است. 

که  داد  نشان   )2009( مرکزی  استان  شازند  در  شده  انجام  مطالعه 

عمده ترین علل ضبط الشه های طیور کشتاری در این استان در شش 

ماهه اول سال به ترتیب مربوط به آتروفی بیش از حد، تروما و سپتی سمی 

و کمرتین آن مربوط به مسمومیت بوده است. 
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داد  نشان   )2011( رشقی  آذربایجان  استان  در  شده  انجام  مطالعه 

که 0/37 درصد الشه های طیور کشتاری ضبط گردیده و عمده ترین 

علل ضبط الشه ها در این استان مربوط به الغری مفرط بوده است. 

 )2008-2015( غربی  آذربایجان  استان  در  شده  انجام  مطالعه 

گردیده  ضبط  کشتاری  طیور  الشه های  درصد   0/92 که  داد  نشان 

مورد  کشتارگاه   11 در  الشه ها  ضبط  علل  عمده ترین  مجموع  در  و 

بررسی در این استان به ترتیب مربوط به الغری مفرط و سپتی سمی 

بوده است. 

مطالعه انجام شده در استان تهران )2011-2009( نشان داد که در 

28 کشتارگاه مورد بررسی، در مجموع 0/33 درصد الشه های طیور 

ترتیب  به  الشه ها  ضبط  علل  عمده ترین  و  گردیده  حذف  کشتاری 

مربوط به الغری مفرط، سپتی سمی و آسیت بوده است. 

مطالعه انجام شده در شهرستان نمین استان اردبیل )1387( که بر 

0/74 درصد  انجام شد نشان داد که در مجموع  روی طیور گوشتی 

حذف  علل  عمده ترین  و  گردیده  ضبط  کشتاری  طیور  الشه های 

الشه ها مربوط به سپتی سمی و آسیت / پریتونیت بوده است. 

 )1393( اردبیل  استان  نمین  شهرستان  در  شده  انجام  مطالعه 

در  که  داد  نشان  شد  انجام  گوشتی  مادر  مرغ  روی  بر  اختصاصا  که 

دلیل  عمده ترین  و  گردیده  حذف  کشتار  کل  از  درصد   2/06 مجموع 

ضبط الشه ها مربوط به الغری مفرط و سپتی سمی بوده است. 

و   1387( اردبیل  استان  نمین  شهرستان  در  شده  انجام  مطالعه 

1393( که بصورت مقایسه ای و در خصوص تلفات بین راهی انجام 

شد نشان داد که در مجموع 0/12 درصد حذفیات در سال 1387 و 

راهی  بین  تلفات  به  مربوط   1393 سال  در  حذفیات  درصد   15/21

بوده است. 

مطالعه انجام شده در لهستان )1991-1986( نشان داد که در یک 

شده  کشتار  طیور  الشه های  درصد   1/66 مجموع  در  ساله   6 دوره 

مربوط  کشتاری  جوجه های  در  ضبط  علل  مهمرتین  و  گردیده  ضبط 

مزمن  بیماری های  و  کوکسیدیا  ساملونال،  مارک،  بیماری های  به 

تنفسی بوده است. 

مطالعه انجام شده در کنیا )2014-2011( نشان داد که طی 4 سال 

بیشرتین  و  گردیده  ضبط  شده  کشتار  طیور  الشه های  درصد   1/88

علل ضبط مربوط به آسیت و تلفات قبل از کشتار )بین راهی( بوده 

است. 

مطالعه انجام شده در کانادا )1992-1991( نشان داد که مهمرتین 

است.  بوده  آسیت  و  سلولیت  بیماری های  به  مربوط  ضبط  علل 

علل  بیشرتین  که  داد  نشان   )2007( برزیل  در  شده  انجام  مطالعه 

ضبط مربوط به سلولیت بوده است. 

در مطالعه حارض از مجموع 147329 قطعه مرغ مادر گوشتی کشتار 

از  درصد   0/976 معادل  الشه   1438 تعداد   1398 سال  طی  شده 

تعداد کشتار سال، حذف گردید که با نتایج مطالعات برخی محققین 

ازجمله انصاری الری و رضا قلی با 0/73 درصد، جلیل نیا و همکاران 

با 0/37 درصد، حسینی علی آباد و همکاران با 1/44 درصد، فتحی و 

همکاران با 1/053 درصد، غنیعی و همکاران با 0/92 درصد، غالمی 

و  رادکوسکی  درصد،   0/74 با  پور  عزیز  درصد،   0/33 با  همکاران  و 

همکاران با 1/66 درصد، ام وی مالی و همکاران با 1/88 درصد تقریبا 

مشابهت دارد، اما با نتایج مطالعات کرد و همکاران با 2/15 درصد و 

همچنین مطالعه عزیز پور با 2/06 درصد تا حدودی متفاوت است. 

به  مربوط  الشه ها  حذف  میزان  بیشرتین  حارض  مطالعه  اساس  بر 

 986 مجموع  در  که  بوده  راهی  بین  تلفات  آن  از  پس  و  سمی  سپتی 

الشه حذفی معادل 0/669 درصد از کل کشتار و 68/568 درصد از 

کل حذفیات را شامل شده است. 

کل  از  درصد   0/277 معادل  حذفی  الشه   408 با  نیز  مفرط  الغری 

کشتار و 28/373 درصد از کل حذفیات در رتبه سوم قرار گرفته است. 

انجام شده در استان های خوزستان،  نتایج مطالعات  با  یافته ها  این 

غربی،  آذربایجان  رشقی،  آذربایجان  تهران،  مرکزی،  فارس،  مازندران، 

تهران، نمین و نیز نایروبی در کنیا تا حدی مشابهت دارد، اما با نتایج 

مطالعات انجام شده در برزیل، لهستان، کانادا نیز تا حدی متفاوت 

است. 

علت متفاوت بودن میزان و علل حذف الشه ها در مطالعات مختلف 

منطقه  جغرافیایی  موقعیت  و  هوایی  و  آب  رشایط  از  ناشی  می تواند 

مورد مطالعه، نحوه مدیریت واحد های پرورش طیور در امر پرورش، 

کشتاری،  طیور  سن  کشتاری،  طیور  نوع   ... و  بیماری ها  تغذیه، 

اپیدمیولوژی و نحوه پراکنش بیماری ها باشد. 

با بررسی دقیق علل  با توجه به موارد فوق نتیجه گیری می شود که 

حذف الشه ها، می توان در جهت کنرتل و پیشگیری از آنها اقدام نمود 

تا ضمن بهبود عملکرد واحد های پرورش طیور، از خسارات اقتصادی 

ناشی از ضبط الشه ها نیز جلوگیری کرد.
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نویسنده: علی اکرب مالئی )دکرتای مدیریت اسرتاتژیک(

      مدرس مرکز آموزش علمی- کاربردی رشکت پیگیر

مدیریت اقتصادی شرکت های زنجیره ای )بخش پنجم(

سهم فناوری در رشد اقتصادی

کننده  معین  رسمایه،  تشکیل  که  نمود  مشخص  را  موضوع  این  سولو 

میزان رسعت رشد اقتصادی کشورها است. بر اساس نظر سولو، تنها 

پیرشفت فنی می تواند دربلندمدت ادامه یابد. 

کشورهایی که نرخ پس انداز و تشکیل رسمایه خود را افزایش می دهند، 

نمی توانند نرخ رشد ستاده رسانه خود را در خارج از دوره های انتقالی 

افزایش دهند. 

اگرچه درنهایت، شیفت به سمت باالی نرخ پس انداز)افزایش در نرخ 

تشکیل رسمایه ناخالص( منجر به سطح باالتر ستاده رسانه خواهد 

شد، اما بدون پیرشفت فنی، رشد ستاده رسانه نهایتاً به صفر خواهد 

رسید. بنابراین انباشت عامل تولید، نمی تواند عامل رشد مداوم بلند 

که  است  باقیمانده  عامل  فنی،  پیرشفت  وتنها  شود  اقتصادی  مدت 

رشد بلندمدت مشاهده شده در کشورهای مختلف را توضیح می دهد.

تعدیل مداوم نوآوری

با  می یابد،  بسط  صنعت  و  اقتصاد  در  تکنولوژی  که  هنگامی 

نوآوری های جدید همراه خواهد بود. 

نوآور یهای  ایجاد  باعث  می یابند،  ظهور  که  تکنولوژیک  روندهای 

نوآوری هایی  از  بسیاری  اگرچه  می گردند.  صنعت  در  بزرگ  و  کوچک 

که در یک صنعت رخ می دهد، در نتیجه انباشت دانش و تجربه در آن 

صنعت است، ولی این یکی از مسیرهای ایجاد نوآوری است و دانش 

خالص نیزنقش ویژه ای را دارد. 

رسمایه  کیفیت  بهبود  سهم  جداسازی  منظور  به  تالشی  هر  بنابراین 

کننده  گمراه  کامالً  می تواند  تکنولوژی،  خالص  سهم  از  کار  نیروی  و 

باشد. 

با این وجود، اندازه گیری خطاها با نظر سولو سازگار است و شواهد، 

رشد  در  اصلی  عامل  به عنوان  تکنیکی،  تغییرات  قوی  اثر  از  حاکی 
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 88 حدود  آمریکا  در  تکنولوژی  پیرشفت  است.  اقتصاد  در  ستاده 

درصد از رشد ساالنه در ستاده هر کارگر را در دوره 1908 تا 1948 

موجب شده است.

نقش فناوری در سازماندهی بنگاه اقتصادی 

را  تغییرات  به  پاسخگویی  قدرت  که  سازمان  در  مسایل  مهمرتین  از 

تصمیم گیری  فرایند  به  بخشیدن  رسعت  و  تحصیل  می دهد،  افزایش 

در سازمان می باشد. دو سیستم اطالعاتی زیر می تواند سازمان را در 

یک راستا یاری نماید: 

هوش تجاری  

پاکسازی،  ذخیره،  آوری،  جمع  از  پس  که  است  جدیدی  فن آوری 

سیستم های  از  استفاده  با  و  اطالعات  بازیابی  و  تحلیل  تجمیع، 

آسان  مدیران  برای  را  تصمیم گیری  فرایند  تصمیم گیری،  پشتیبان 

می سازد.

سیستم مدیریت ارتباط با مشرتیان   

سلیقه  تقاضا،  به  مربوط  تغییرات  شناسایی  جهت  ابزاری  عنوان  به 

موثر  سازمان  پاسخگویی  قدرت  افزایش  در  می تواند  مشرتیان  نیاز  و 

باشد. 

برخی از مواردی که فناوری اطالعات سبب تغییر فرآیندهای سازمان 

و  شدن  مکانیزه  موجب  اطالعات  فناوری  اینکه  از  عبارتند  می شود 

راه  همکاری های  و  مجازی  مشاغل  می شود،  فرآیندها  باالی  رسعت 

را  فوری  بازخورد  و  داده  افزایش  را  تعامالت  می سازد،   ممکن  را  دور 

هوشمندانه  و  موثر  مدیریت  توزیع،  ایجاد،  موجب  می سازد،  ممکن 

دانش می شود، محاسبات را در سطح وسیع و بدون خستگی انجام 

می دهد و اطالعات را در سطوح مختلف سازمان به اشرتاک می گذارد.

با توجه به مطالب فوق حتی بیان این مطلب که در آینده سازمان ها 

ارتباطات بتوانند به حیات ساختاری خود  بدون فناوری اطالعات و 

اطالعات،  فناوری  تاثیرات  است.  تصور  از  دور  تقریبا  دهند  ادامه 

ساختار را به گونه ای دگرگون می سازد که با شکل امروزی آن متفاوت 

توان  فن آوری ها،  پیرشفت  با  مناسب  سازمانی  ساختار  بود.  خواهد 

افزایش  راهربدی  هدف های  و  ماموریت ها  تحصیل  در  را  مدیریت 

خواهد داد.

استفاده  و  ارتباطات  برقراری  در  عامل  مهمرتین  سازمانی  ساختار 

دیگر  عبارت  به  است  ارتباطات  و  اطالعات  فناوری  از  بهینه 

باید  ارتباطات  و  اطالعات  فن آوری  کارگیری  به  و  رسمایه گذاری 

ساختار سازمانی را متحول و اثربخش سازد. از این رو جوامع دچار 

سهم عوامل مختلف از رشد اقتصادی

دوره زمانیمطالعه
سهم رسمایه

)درصد(

سهم نیروی کار

)درصد(

سهم پیرشفت 

فنی)درصد(

1953223348-1869آبراموتیز)1956(

1949212451-1909سولو)1957(

1952213444-1889کندریک)1961(

دنیسون)1962(
1909-1929

1929-1957

26

15

32

16

33

58

کوزنتس)1971(

1889-1929

1929-1957

1950-1962

34

8

25

32

14

19

34

78

56

196240851-1950یورکنسون و گریلچس)1972(

1966212456-1948کندریک)1973(

1976152650-1929دنیسون)1979(

1982192646-1929دنیسون)1985(

1979122069-1948یورکنسون و گریلچس)1987(
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ایجاد  شامل  الکترونیکی  کار  و  کسب 
شرکت های  اداره  برای  استراتژی هایی 
زنجیره های  ایجاد  براینترنت،  مبتنی 
به  شریکان  با  همکاری  منسجم،  عرضه 
بازار های  خلق  شامل  الکترونیکی،  طور  
کنار  در  و  جدید  مشتریان  یافتن  جدید، 
این موارد تالش برای دسترسی به ترکیب 

بهینه ای از کامپیوتر، وب و کاربرد هاست.

دوگانگی شده یا می شوند و بخش فوقانی و زیرین ساختار اشتغال 

در حال رشد و بخش میانی آن در حال کوچک شدن است. رسعت و 

میزان این تغییر به جایگاه هر کشور در تقسیم کار جهانی و فضای 

سیاسی آن بستگی دارد.

توان تداوم سازمان در محیط متغیر و رقابتی امروزین مستلزم به کارگیری 

اطالعات  فن آوری  نقش  است.  سازمان  در  اطالعات  فن آوری 

از  بسیاری  که  است  پررنگ  اندازه ای  به  جدید  سازمان های  در 

اتخاذ  به  را  سازمان ها  تصمیم گیران  و  مدیران  سازمان،  نظریه  پردازان 

اسرتاتژی مرتبط با این فن آوری ها در جهت گیری های آتی سازمان ها 

توصیه می کنند. 

خواهد  قرار  فن آوری  این  تاثیر  تحت  که  سازمان  مهم  قسمت های  از 

گرفت، منابع انسانی سازمان است. به طور طبیعی نحوه مدیریت بر 

با فن آوری اطالعات  که  که در محیط جدید یعنی محیطی  نیروهایی 

گرفت.این  خواهد  قرار  فناوری  این  الشعاع  تحت  است  شده  عجین 

برابر  در  را  متعددی  چالش های  آن،  احتمالی  تحوالت  و  وضعیت 

اطالعاتی  سیستم های  ارائه  و  طراحی  به  نسبت  ما  توانایی های 

مطرح می سازد. به هر حال برای بسیاری از سازمان ها، سیستم های 

راستای  در  هنوز  ارتباطات،  و  اطالعات  فن آوری  کل  در  و  اطالعاتی 

دارد.  نوآورانه  نقشی  آن  اندرکاران  دست  با  ارتباط  و  بازاری  عملکرد 

این به معنی آن است که فرآیند پذیرش به عنوان عینیتی امکان پذیر 

انگیزه  است.  در آمده  مدیریتی  مسایل  یا  و  تصمیم گیری  فرآیند  از 

برای  نوآوری زمانی در سازمانی ایجاد می شود که تصمیم گیرندگان 

شکاف های عملکردی را مورد توجه قرار دهند یا پی برند که وضعیت 

موجود سازمان رضایت بخش نیست.

بهبودی تکنولوژیک و فرآیندی نقشی ملموس در تحقق اهداف کیفی 

سطح  افزایش  باعث  که  بهبود ها  این  تشخیص  دارند.  عملکردی  و 

فرآیندی  عملکرد  برای  کننده  تعیین  روندی  می شود،  سازمان  کیفی 

مدیریتی  نوآوری  فرآیند های  موفقیت  اسرتاتژیک،  جنبه  از  است. 

بسته به تالش های رقابتی است. 

این تالش ها ممکن است شامل دانش عمیقی از پیرشفت های تکنولوژیک 

و تحلیل کافی از مزیت های شبکه ها باشند. این به معنی آن است که 

با ایجاد سطوح باالی دانش و  الزاماً  مدیران بایستی فناوری ها را که 

توجه  مورد  می شوند  تلفیق  شده  ارائه  دلیل های  به  کیفیت  بهبود  نیز 

قرار دهند.

سازمان الکرتونیکی چیست؟

و  الکرتونیکی  تجارت  می شوند  ابهام  موجب  نظر  به  که  واژه ای  دو 

کسب و کار الکرتونیکی هستند، واژه تجارت الکرتونیکی در حال تبدیل 

و  کسب  فروش  جنبه  ترشیح  برای  استاندارد  چسب  بر  یک  به  شدن 

دریافت  و  محصوالت  ارائه  الکرتونیکی  تجارت  است.  الکرتونیکی  کار 

سفارشات را در سایت های وب دربر می گیرد. اکرث مقاالت و رسانه ها 

یابی و  بازار  برای خرید،  به عنوان مکانی  کار  و  اینرتنت در کسب  به 

فروش محصوالت  و خدمات تحت آن توجه کرده اند، 

خرید  اینرتنت  از  افراد  از  زیادی  تعداد  که  می شنوید  شما  که  زمانی 

می کنند و یا این که سازمان ها می توانند سایت های وبی ایجاد کنند که 

انجام  را  مبادالتی  برسانند  فروش  به  را  محصوالتشان  می توان  آن  در 

تجارت  درباره  شما  بگیرند  سفارشاتی  و  وصول  را  پرداخت ها  و  دهند 

الکرتونیکی می شنوید. 

تجارت الکرتونیکی تغییر شگرفی را در ارتباطات سازمان بامشرتیانش 

در  است.  گسرتش  حال  در  رسسام آوری  طور  به  و  است  کرده  ایجاد 

مقایسه با تجارت الکرتونیکی، کسب و کار الکرتونیکی به طیف کاملی 

اشاره  اینرتنت  بر  مبتنی  موفق  سازمان  دریک  دخیل،  فعالیت های  از 

دارد. به مفهوم دقیق تر، تجارت الکرتونیکی زیر مجموعه کسب و کار 

الکرتونیکی است. 

کسب و کار الکرتونیکی شامل ایجاد اسرتاتژی هایی برای اداره رشکت های 

مبتنی براینرتنت، ایجاد زنجیره های عرضه منسجم، همکاری با رشیکان 

به طور الکرتونیکی، شامل خلق بازار های جدید، یافنت مشرتیان جدید و 
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برای عده زیادی از نقش آفرینان در یک بازار فراهم می سازد.

موفقیت به رسعت از دست می رود  

هر چه قدررسعت داشته باشید باز به اندازه کافی رسیع نیستید. قبال 

)بزرگ، کوچک را می بلعید( اما امروز )رسیع کند را می بلعد(. رقابت 

سازمان ها را بالفاصله مواجه با تصمیم گیری رسیع، ایجاد خدمات و 

محصوالت جدید در زمان اعالم شده، حرکت با شتاب به سمت بازارها 

و پاسخ به اقدامات  رقابتی می کند.

قیمت ها تحت فشار دائمی قرار دارند  

اجازه  آنها  به  اینرتنت  بر  مبتنی  سازمان های  ساختار  پایین تر  هزینه 

پایین تر  سنتی  سازمان های  به  نسبت  را  محصوالتشان  تا  می دهد 

سایت های  در  را  فوری  خرید  مقایسه  اینرتنت  و  کنند  قیمت گذاری 

سایمون  )مای  و  کام(  دات  اسکن  )پرایس  قبیل  از  خرید   – مقایسه 

علت  به  که  اضافی  سود های  بر  اینرتنت  می کنند.  فراهم  کام(  دات 

پایین ترین  با  یا اطالعات الزم برای پیدا کردن فروشنده،  کمبود زمان 

قیمت برمشرتیان تحمیل می شود، فشار وارد می کند.

مکان مطرح نیست   

در گذشته افرادی را که سازمان ها استخدام می کردند، تولید کنندگان 

و فروشندگان عموما توسط مکان جغرافیایی تعیین می شدند. برای 

مثال، سازمان ها کارکنان خود را ترغیب می کردند که در نزدیکی محل 

کار خود زندگی کنند. اکنون کارفرمایان در محل های دور به بهرتین و 

باهوش ترین افراد دسرتسی دارند و افراد با استعداد هرگز مجبور به 

مکان های  به  شغلی  فرصت های  تعقیب  برای  سکونتشان  محل  ترک 

خیلی دور نیستند.

اطالعات منسجم همه چیز است  

اینرتنت و اینرتانت ها روشی را که اطالعات به درون سازمان ها انتقال 

و  باز  اطالعاتی  سیستم های  داده اند.  تغییر  را  می کرده اند  پیدا 

برای  و  می زنند  دور  را  سنتی  سازمانی  مراتب های  سلسله  منسجم، 

تصمیم گیری  تسهیل،  را  پروژه ها  پیگیری  کار  مدیران،  و  کارمندان 

درونی را همگانی و سازما ن ها را به تولید کنندگان، رشیکان و مشرتیان 

متصل می کنند.

در کنار این موارد تالش برای دسرتسی به ترکیب بهینه ای از کامپیوتر، 

وب و کاربرد هاست. 

یک کسب و کار الکرت ونیکی، از اینرتنت و اینرتانت های درونی را برای 

امکان  این  و  ارتباطی یک سازمان استفاده می کند  کانال های  گشودن 

مشرتیان،  به  و  شوند  توزیع  منسجم  اطالعات،  که  می آورد  فراهم  را 

به طور  با سازمان  تا  و دیگرن اجازه می دهند  تولید کنندگان، کارکنان 

زنده ارتباط بر قرار کنند. یک کاربرد فزاینده از کسب و کار الکرتونیکی 

اینرتنت،  از  استفاده  است،  نکرده  جلب  خیلی  را  رسانه ها  توجه  که 

رصفا برای اداره یک سازمان در حال فعالیت است. در واقع میلیون ها 

اما  نمی فروشند،  اینرتنت  تحت  را  کاالیی  که  دارد  وجود  سازمان 

کاربرد های الکرتونیکی را برای بهبود ارتباطات با سهام داران داخلی و 

خارجی و انجام بهرت فعالیت های کسب و کار سنتی استفاده می کنند. 

همان طور که مفاهیم رفتار سازمانی به همه سازمان ها مربوط است، 

نیست.  غیرانتفاعی  سازمان های  ویژگی  رصفا  نیز  شدن  الکرتونیکی 

بنابراین، در اینجا ما از واژه سازمان الکرتونیکی استفاده می کنیم که 

سازمان ها  همه  بلکه  نیست  انتفاعی  غیر  سازمان های  مختص  رصفا 

را در بر می گیرد. 

سازمان های  درباره  چیزی  چه  که  است  این  سوال  جا  این  در 

درباره   بتوانیم  اینکه  از  قبل  است؟  فرد  به  منحرص  الکرتونیکی 

سازمان های الکرتونیکی و اینکه چطور آنها بر مباحث رفتار سازمانی 

تاثیر می گذارند حرفی بزنیم الزم است مطالبی که درباره سازمان های 

الکرتونیکی منحرصبه فرد است بیان کنیم. این مطالب در شش قانون 

جدید کسب و کار الکرتونیکی خالصه می شوند:

کار الکرتونیکی وجود ندارد   

طور  به  دیگر  ماه  در  است  ممکن  شده  انجام  ماه  یک  در  که  کاری 

و  دارد  قرار  راه  ابتدای  در  الکرتونیکی  کار  و  کسب  شود.  حذف  کلی 

برنامه ریزان نیازمند تجربه اندوزی هستند.

مزیت به پیشتازان می رسد  

به مصداق دنیای واقعی، پرنده ای که اول به طعمه برسد  آن را می گیرد.  

اقتصاد های  دارد.  وجود  حالتی  چنین  نیز  الکرتونیکی  تجارت  در 

تجارت الکرتونیکی با یک حاشیه کوچک و اولیه در بازار می توانند یک 

مزیت بلند مدت با ارزشی را فراهم آورند. اینرتنت مزایای بسیاری را 
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حافظه دیداری چیست؛ 
روش  تقویت و به کارگیری آن در فرآیند یادگیری

www.chetor.com :برگرفته از

از دل برود هر آنکه از دیده برفت! 

این مثل معروف پارسی، که کنایه از بی وفایی است، انگار ریشه علمی 

هم دارد. پژوهش های بی شمار نشان داده اند آنچه دیده ایم ساده تر و 

در  می بینیم  آنچه  می ماند.  خاطرمان  در  می شنویم  آنچه  از  رسیع تر 

ذهن نقش می بندد که این همان چشم ذهن یا حافظه دیداری است. 

در این مطلب، از حافظه دیداری و روش های تقویت آن می گوییم.

حافظه دیداری چیست؟

حافظه دیداری یا برصی به معنی یادآوری چیزهایی است که به طور 

به  لطف حافظه دیداری است که می توانیم چیزها را  عینی دیده ایم. 

وقتی  ببینیم.  را  آنها  واقعی  نمونه  اینکه  بدون  کنیم  تجسم  لحظه  در 

چیزی را می بینیم، می توانیم بدون نیاز به قوه تخیل آن را به خاطر 

آن شئ در ذهنمان  آن، بدون زحمت،  نام  با شنیدن  بسپاریم. بعدتر، 

نقش می بندد.

حافظه دیداری یکی از عنارص اصلی یادگیری است. حافظه دیداری 

افراد  تحصیل  و  یادگیری  توان  بر  شگرفی  تأثیر  است  ممکن  ضعیف 

داشته باشد.

حافظه دیداری کوتاه مدت و بلندمدت

که  است  چیزهایی  به یادسپاری  برای  کوتاه مدت  برصی  حافظه 

می کنیم:  استفاده  مختلفی  روش های  به  آن  از  می بینیم.  لحظه  در 

در  خودمان  تجسم  دیگر،  صفحه  به  صفحه ای  از  مطلبی  کپی کردن 

یا نامی که باید فوری  یا به ذهن سپردن رقم  حال انجام مراحل کاری 

از آن استفاده کنیم.

حافظه دیداری کوتاه مدت مسیر آغازین شکل گیری حافظه بلند مدت 

یا  تکرار شوند  کافی  به اندازه  اگر مفاهیم در حافظه کوتاه مدت  است. 

بلندمدت  حافظه  به  و  می مانند  خاطر  در  باشند،  داشته  عاطفی  بار 

تبدیل می شوند. حافظه برصی بلندمدت حافظه دیداری به جامانده 
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دیداری  حافظه  از  استفاده  حال  در  پیوسته  ما  است.  گذشته  از 

بلندمدت هستیم، حتی اگر متوجه نباشیم.

فرم  ثبات  توانایی  و   )Spatial(فضایی حافظه  با  دیداری  حافظه 

داده های  ذخیره سازی  به  فضایی  حافظه  است.  ارتباط  در  دیداری 

ثبات  توانایی  دارد.  اشاره  رویدادها  وقوع  یا  اشیا  مکان  به  مربوط 

فرم دیداری نوع خاصی از حافظه دیداری است که به توانایی ما در 

تجسم اشیای سه بعدی در حال حرکت و چرخش در فضا اشاره دارد.

به طور کلی، وقتی صحبت از حافظه دیداری می شود، ممکن است به 

هریک از این سه مفهوم اشاره شود.

نقش حافظه دیداری در آموزش و یادگیری

و  حافظه دیداری کوتاه مدت و بلندمدت تأثیر چشمگیری در آموزش 

تحصیل دارند. در ابتدایی ترین گام، حافظه دیداری خواندن و نوشنت 

را تحت تأثیر قرار می دهد:

از حافظه  با معنی شان،  واژه ها  پیوند دادن  برای  هنگام خواندن،   

انجام  واژه ها  تصویر  تجسم  با  را  کار  این  می کنیم.  استفاده  دیداری 

می کند.  صدق  غیرانتزاعی  واژه های  درمورد  رویه   این  البته  می دهیم. 

واژه های انتزاعی در بخش دیگری از مغز پردازش می شوند.

می خواهیم  که  حروفی  شکل  به یادآوردن  برای  نوشنت،  هنگام   

از حافظه دیداری همراه  تکیه می کنیم.  به حافظه دیداری  بنویسیم، 

فرم ها  و  شکل ها  دستکاری  )توانایی  دیداری  فرم  ثبات  توانایی  با 

می خواهیم  آنچه  خلق  برای  حاصل(  نتیجه  تجسم  و  ذهنی  به طور 

بگوییم هم استفاده می کنیم.

ممکن  حروف  و  کلمه  شکل  یادآوری  به لطف  هم  کلمات  هجی کردن 

حافظه  است  ممکن  دارد،  ضعیف  دیداری  حافظه  که  فردی  می شود. 

شنیداری را به کار بگیرد که اثربخشی کمرتی دارد.

نشانه های حافظه دیداری ضعیف

تحصیل  دوران  به ویژه  و  کودکی  در  اغلب  دیداری  حافظه  ضعف 

از موارد زیر ممکن است  را نشان می دهد. یک یا چند نشانه  خودش 

در افراد با حافظه دیداری ضعیف مشاهده شود:

ضعف در هجی کردن  

ضعف در درک مطلب  

کندی در نوشنت با دست  

ضعف در مهارت های ریاضی  

دشواری در تشخیص حروف و اعداد  

اختالط حروف و اعداد هنگام نوشنت  

دشواری در استفاده از ماشین حساب  

ضعف در به یادسپاری نام یا چهره افراد  

تنبل به نظرآمدن در فعالیت های نوشتاری  

خواندن با صدای بلند )اغلب با هدف به خاطر سپردن(  

دشواری در به یادسپاری مسیرها یا واژه ها حتی بالفاصله پس از   

خواندن آنها

تکنیک هایی برای تقویت حافظه دیداری

مختلف  روش های  به  نیز  دیداری  حافظه  دیگری،  مهارت  هر  مانند 

تحصیلی  وضعیت  بهبود  در  دیداری  حافظه  بهبود  می شود.  تقویت 

و همچنین زندگی فرد مؤثر است. 

را  وظایف  و  کارها  از  بسیاری  شناختی  بار  دیداری  حافظه  تقویت 

کاهش می دهد.

بی  می آید،  ذهنتان  به  آن  تصویر  »صندلی«،  بگویم  اگر  حاال  همین 

هیچ زحمتی، بدون اینکه به حافظه تان فشار بیاورید. 

انتزاعی  مفهومی  خوش حالی  چطور؟  »خوش حالی«  بگویم  اگر 

از  ما  پیشین  خاطرات  مبنای  بر  ذهن  بنابراین  است؛  شخصی  و 

خوش حالی، تصویری برای آن خلق می کند. 

هر واژه ای واکنشی در ذهن خلق می کند.

آنها که پیش زمینه ای دراین باره نداشته اند، پرسش »حافظه  در ذهن 

دیداری چیست« یک عالمت سؤال بزرگ خلق می کند. 

احتماال پس از پایان این مطلب و به لطف حافظه دیداری تان در برابر 

این پرسش، خاطراتی شامل صندلی و خوش حالی به ذهنتان متبادر 

می شود.

از  نمونه ای  آنها  به خاطرسپاری  و  مطلب  درک  برای  روش  این 

تکنیک های تقویت حافظه دیداری است.

تکنیک  به خاطرسپاری چهره  

مهم ترین دلیل فراموشی چهره آدم ها بی توجهی و نداشنت تمرکز در 

دیدار اول است. 
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راه به خاطر سپردن چهره آدم ها، شناسایی دلیل اهمیت آن فرد برای 

شماست.

مرتبط،  ذهنی  مفهوم  یک  و  می بینید  که  افرادی  بین  پیوند  ایجاد  با 

می توانید حافظه دیداری تان را قوی تر کنید؛ مثال وقتی همکار بخش 

او بدهید! روش  آی تی را می بینید می توانید لقب »آقای ربات« را به 

توجه کردن  با  است.  جزئیات  بر  تمرکز  با  چهره ها  به  نگاه کردن  دیگر 

پیشانی(،  یا  بینی  چشم ها،  گوش ها،  )مثل  خاصی  ویژگی های  به 

به یادسپردن چهره ساده تر می شود.

تکنیک  به خاطرسپاری نام ها  

ممکن  شنیداری  و  دیداری  حافظه  ترکیب  با  نام ها  به خاطرسپردن 

می شود. حتی اگر نام فرد، تصویری در ذهنتان خلق نکند، رسانجام 

نمی آید؛  چشم  به  هرچند  می کند.  خطور  ذهنتان  به  نام  آن  نوشته 

با تصاویر  نام ها  پیونددادن  کار،  فرایند زمان بر است! بهرتین  این  اما 

ذهنی است.

نام باشد )مثل پیونددادن  آن  تصویر ذهنی می تواند معنی و مفهوم 

که  تصویری  نخستین  یا  مریم(  به نام  خانمی  با  مریم  گل  تصویر 

پیونددادن  )مثل  می کند  خطور  ذهنتان  به  نام  آن  به  فکرکردن  با 

با نام آقای جمشیدی(. مهم نیست پیوندتان مهمل و  تخت جمشید 

پوچ باشد، هرچه پیوند جالب تر باشد، به یادآوری آسان تر می شود.

تکنیک  به خاطرسپاری مکان ها  

برای  کرده اید؟  پارک  کجا  را  خودروتان  کنید  فراموش  که  آمده  پیش 

تصاویر  با  را  موردنظر  محل  باید  نیفتد،  اتفاقی  چنین  دیگر  اینکه 

نزدیکی  در  اگر  مثال  دهید؛  پیوند  اطراف  محیط  به  مربوط  ذهنی 

نزدیکی  در  هم  راهنمایی  تابلوی  یک  که  کردید  پارک  سطل زباله ای 

بد  بوی  به خاطر  را  دماغش  تابلو  کنید  تجسم  می توانید  است،  آن 

سطل زباله گرفته است!

شیوه لوکی  

دقیقا نمی توان گفت این روشی برای تقویت حافظه دیداری است یا 

روشی برای بهره گیری اثربخش از آن! به  هر حال، به کارگیری بیشرت 

حافظه دیداری باعث تقویت آن می شود. 

حافظه  قرص  حافظه،  سفر  به  که   ،)Method of Loci( لوکی  شیوه 

حافظه  از  بهره گیری  برای  است  تکنیکی  است،  معروف  ذهنی  کاخ  یا 

دیداری با هدف به خاطر سپردن داده ها.

کنید.  تصور  آشنا  محیطی  در  را  خودتان  باید  نخست  روش،  این  در 

مختلف  اشیای  از  می روید،  پیش  ذهنی تان  فضای  در  که  حالی  در 

تصویر  مثال  می کنید؛  استفاده  خاص  اطالعاتی  به یادآوردن  برای 

آقای  نام  به یادآوردن  در  احتماال  کارتان  میز  روی  تخت جمشید 

جمشیدی که 2 هفته پیش برای چند دقیقه ای مالقاتش کردید کمک 

می کند.

بهره گیری از حافظه دیداری در فرایند یادگیری

روشن است که استفاده از برخی ابزار یادگیری دیداری برای تجسم 

می کند.  کمک  یادگیری  در  دیداری  حافظه  بیشرت  اثربخشی  به  بهرت 

استفاده از ابزارهای برصی برای ارائه اطالعات مهم، نقش پررنگی در 

ماندگاری این داده ها در حافظه بلندمدت دارد. 

منتها وقتی با داده هایی رسوکار داریم که نمود دیداری روشنی ندارند 

چه کنیم؟ چطور برای این مفاهیم عنارص دیداری بسازیم؟

چه در جایگاه مربی و چه در جایگاه خودآموز، می توانید از این روش 

شما  به  زیر  گام های  مختلف،  پژوهش های  مبنای  بگیرید.بر  بهره 

توصیه می شود:

بخش بندی کنید  

به  گام به گام  روندی  در  را  آن  باشد؛  چه  موضوع  نمی کند  فرقی 

دنبال کردن  گام به گام  بخش بندِی  کنید.  تقسیم  کوچک تر  بخش های 

نکند؛  موضوعات صدق  درباره همه  شاید  می کند.  ساده تر  را  موضوع 

اما در بیشرت مواقع، داده های جدید وقتی شکسته می شوند راحت تر 

به خاطر سپرده می شوند.

درباره تکنیک به مخاطب توضیح دهید  

برای او روشن کنید که می تواند با این ترفند اطالعات را بهرت و ساده تر 

به خاطر بسپارد. از او بخواهید مکانی آشنا را انتخاب و تصور کند در 

حال گشت زنی در آن است. 

فرد  برای  ذهنی  نظر  از  که  )مواردی  خاص  اقالم  و  اشیا  بین  سپس 

قابلیت ایجاد پیوند را داشته باشند( در مسیرش و هریک از گام های 

مطرح شده پیوندی ذهنی ایجاد کند )تکنیک کاخ حافظه(.
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از مخاطب بخواهید تمرین کند  

قوه  منظم  به کارگیری  اما  دهد؛  انجام  را  کار  این  روز  هر  نیست  الزم 

تقویت  را  اطالعات  به خاطرسپردن  توانایی  تصویرسازی،  و  تجسم 

می کند. 

به عالوه، مهارت آنها در استفاده از تکنیک کاخ حافظه بهبود می یابد. 

موضوع بحث ویژگی های محصولی نو باشد یا آموزش فنون برقراری 

و  دیداری  حافظه  تقویت  برای  آزمون پس داده ای  روش های  ارتباط، 

بهره گیری از آن در فرایند یادگیری وجود دارند. 

توانایی  می توانید  یادگیری  روند  در  تکنیک ها  این  از  بهره گیری  با 

یادآوری اطالعات ارزشمند را در هنگام لزوم افزایش دهید.

توصیه هایی برای تقویت حافظه

و  حافظه  تقویت  اثربخش  روش های  از  یکی  دیداری  حافظه  تقویت 

معرفی  پیش تر  که  تکنیک هایی  بر  عالوه  است.  به یادآوردن  توانایی 

کردیم، ایجاد برخی تغییرات در سبک زندگی و ایجاد برخی عادت های 

سودمند نیز نقش شگرفی در بهبود حافظه از جمله حافظه دیداری 

دارند:

مراقب آنچه می خورید باشید

تغذیه سالم نقش مهمی در سالمتی عمومی دارد. وقتی پای حافظه 

در میان باشد، قضیه مهم تر هم می شود. 

بهرت است رساغ کربوهیدرات های تصفیه شده و خوراکی هایی با شکر 

افزوده نروید. در مقابل، این موارد را در رژیم غذایی تان بگنجانید:

کاکائو  

مکمل  روغن ماهی  

میوه های خانواده توت  

کافئین )فقط بزرگ ساالن(  

غذاهای رسشار از ویتامین دی  

ذهنتان را ورز دهید

تمرین های  نشوید.  غافل  نیز  ذهن  غذای  از  جسم،  غذای  کنار  در 

مهارت های  تقویت  به  هم  و  باشد  فرح بخش  می تواند  هم  ذهنی، 

شناختی و حافظه کمک کند.

ذهن آگاهی را تمرین کنید

تمرین های ذهن آگاهی و مدیتیشن تأثیر انکارناپذیری بر ذهن و روح 

به یادآوری  توانایی  و  حافظه  بهبود  برای  ذهن آگاهی  به عالوه،  دارند. 

بسیار مفید است.

ورزش کنید

ذهن سالم در بدن سالم است! دراین باره بسیار گفته و شنیده ایم؛ پس 

ورزش کردن را تبدیل به عادت کنید.

خوب بخوابید

مدیریت  را  امور  جزئی ترین  حتی  روزمره مان  کارهای  همه   ما  مغز 

انرژی  بازیابی  و  اسرتاحت  برای  زمانی  به  که  است  طبیعی  می کند. 

چیزها  یادآوری  برای  رسزنده  و  هوشیار  مغز  باشد.  داشته  نیاز 

رضوری است.

داستان های کوتاه بسازید

خواندن داستان، تفریح جذابی است. منتها اینجا از شما می خواهیم 

روزانه  خرید  می خواهید  کنید  تصور  بنویسید!  خودتان  را  داستان 

و  گوجه فرنگی  تخم مرغ،  شیر،  مرغ،  بخرید:  باید  چه  دهید.  انجام  را 

ماکارونی. با اینها داستانی کوتاه و بامزه بسازید، برای مثال:

تصمیم  بود،  نشسته  تخم مرغ ها  روی  که  حالی  در  خسته،  مرغ 

سس  با  ماکارونی  ناهار  برای  و  رفت  مرغ  کند.  اسرتاحت  کمی  گرفت 

گوجه فرنگی و شیر خورد.

ایجاد  و  به کارگیری  هدف  باشد؛  داشته  منطق  داستان  نیست  الزم 

برای  به ویژه  تمرین  این  است.  خریدتان  فهرست  اقالم  بین  پیوند 

آنها  به  وظایفشان  سپردن  به خاطر  در  نه تنها  است.  جذاب  بچه ها 

کمک می کند، در تقویت حافظه نیز مؤثر است.

کالم پایانی

است.  ورزش  نیازمند  جسم  مانند  هم  ذهن  می دانید،  که  طور  همان 

تکنیک ها  می شود.  ورزیده تر  بگیرید،  کار  به  را  حافظه  بیشرت  هرچه 

جمله  از  حافظه  تقویت  و  ذهن  پرورش  برای  مختلفی  تمرین های  و 

اشاره  آنها  از  برخی  به  مطلب،  این  در  دارد.  وجود  دیداری  حافظه 

کردیم.
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آموزش انواع ورزش در محیط کار برای سالمتی بدن

www.tdstbash.ir :برگرفته از

می گذرانند.  کار  محیط  در  را  خود  وقت  از  سوم  یک  روزانه  کارمندان 

است.  تحرک  بدون  و  نشسته  وضعیت  در  زمان  این  از  زیادی  مدت 

مشکالت  و  عضالت  درد  خستگی،  مانند  عوارضی  با  بی تحرکی  این 

جسمانی دیگر همراه است که شیوع آنها از میزان کارایی و بهره وری 

کارمندان  که  کار می کاهد. تحقیقات نشان می دهد  نیروی عظیم  این 

با  مرتبط  بیماری های  و  دردها  مستعد  افراد،  سایر  از  بیشرت  ادارات 

گردن، شانه و کمر هستند.

در محیط  نکته ی اساسی  دو  به  این معضل عمومی توجه  رفع  برای 

کار، الزم و رضوری است : یکی اصالح چیدمان فضای اداری و امکانات 

تشویق  و  آموزش  دیگری،  و  سالمت  استانداردهای  با  منطبق  کارمند 

قرش پشت میزنشین برای رصف وقت به منظور انجام حرکات ورزشی 

و حفظ سالمتی است.

عالوه  کارمندان  سالمت  سطح  با  متناسب  اداری  چیدمان  اصالح  در 

بر لزوم در نظر گفنت فاکتورهای عمومی نظیر نور و صدا، می بایست 

ظرایف فردی زیر را نیز در وضعیت صندلی و رایانه مدنظر داشت.

نکات مهم سالمتی در هنگام کار کردن

مشخصات صندلی

صندلی در محیط های اداری باید قابل تنظیم باشد و فردی که قرار 

است از آن استفاده کند باید بتواند ارتفاع صندلی را با قد خود تنظیم 

کند. صندلی استاندارد دارای دسته است و پشتی آن به گونه ای است 

که از ستون فقرات حمایت می کند و شیب مناسبی دارد.

صفحه رایانه

صفحه رایانه باید در فاصله مناسبی قرار داشته باشد به نحوی که 

کاربر مجبور نباشد گردن خود را خم کند. باید بهرتین فاصله با رایانه 

با  یعنی طول دست شخص رعایت شود. نقطه دید فرد باید منطبق 

است،  نشسته  دائم  به صورت  کاربر  اگر  و  باشد  رایانه  صفحه  باالی 

باید زیر پایی داشته باشد.
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هنگام نشسنت قوز نکنید

و  بدن  وضعیتی  اختالالت  کمری،  ناحیه  دردهای  علت  مهم ترین 

به صورت  نشسنت  هنگام  بدن  غلط  وضعیت  از  ناشی  فشارهای 

قوزکرده یا بلند کردن اجسام سنگین، زیاد ایستادن و بلند کردن شیء 

عضالت  کشیدگی  به  منجر  وضعیت ها  این  است.  طوالنی  مدت  به 

یافته  کاهش  کمر  گودی  غلط،  وضعیت های  این  در  می شوند،  پشت 

و از حالت عادی که زاویه آن 45 تا 60 درجه است، خارج می شود.

فیربومیالژی و دردهای عضالنی استخوانی

وضعیتی  در  میزشان  پشت  طوالنی  ساعت های  که  کارمندانی 

می نشینند و بدنشان به طور عمودی نسبت به صندلی قرار نمی گیرد 

که  کسانی  یا  می کنند  کار  طوالنی  ساعت های  برای  کامپیوتر  با  و 

دچار  می کنند،  ورزش  به شدت  یک باره  و  ندارند  ورزش  به  عادت 

از  ناشی  که  می شوند  آزاردهنده ای  استخوانی  و  عضالنی  دردهای 

وارد شدن صدمه و کشش بیش از حد به عضالت است.

این افراد اغلب به یک نوع بیماری دچار می شوند که "فیربومیالژی" نام 

دارد. فیربومیالژی ناشی از دردهای عضالنی استخوانی است که در 

نظر  از  که  بیماری  این  اگر  اما  است،  شایع  سنی  گروه های  تمام  بین 

به درستی  دارد،  شباهت  آرتروز  و  روماتیسمی  دردهای  با  ظاهری 

و بدون شک روی فعالیت های  و کنرتل نشود، دائمی شده  تشخیص 

زندگی  عادی  کارهای  در  و  می گذارد  برجای  نامطلوبی  تأثیر  روزمره 

اختالل ایجاد می کند.

فیربومیالژی یک مشکل عضالنی استخوانی است که مهم ترین عالئم 

در  آسیب پذیری  و  درد  احساس  و  خستگی  عضالنی،  دردهای  آن 

نواحی مثل ستون فقرات، گردن، شانه ها و لگن است. 

این نقاط از بدن در طول روز آسیب می بینند، به ویژه وقتی که بیش از 

حد کشیده شوند. مثالً در موقع کار با رایانه یا وقتی رس خود را زیاد 

به سمت پایین نگه می داریم این عارضه بروز می کند

غیر از رضبه، نشسنت غلط به مدت طوالنی به طوری که پشت و کمر، 

می تواند  شوند،  خارج  درجه   90 حالت  از  و  داشته  قوزکرده  حالت 

موجب بروز عالئم این عارضه بشود. 

زمانی  دوره  یک  طی  بدن  در  رباطی  یا  عضله  وقتی  دیگر  بیان  به 

به شدت کشیده می شود، فیربومیالژی بروز می کند. 

این  به  ابتال  عامل  می تواند  عضالنی  شدید  آسیب دیدگی  همچنین 

عارضه باشد.

دردی قابل درمان

آنها  از  برخی  که  دارد  وجود  راهکار  چندین  فیربومیالژی  درمان  برای 

بسیار ساده هستند. انجام ورزش های کششی برای بهبود خشکی و 

سفتی بدن در این بیماری بسیار مؤثر است. 

برای این منظور به جای استفاده از وسایل ورزشی، تمرینات کششی 

یوگا توصیه می شود. 

از اثرات شنا کردن برای آرام سازی ذهن، انرژی دادن به بدن و باالخره 

ماساژ  و  گرم  آب  حمام  حتی  شد.  غافل  نباید  نیز  بدن  کل  کردن  آرام 

بدن با روغن های آرام بخش نیز می تواند احساس تنبلی پس از بیدار 

شدن از خواب را که از نشانه های فیربومیالژی است، از بین بربد.

عالوه بر آن برای برخی بیماران مرصف قرص های خوراکی شل کننده 

عضالت تجویز می شود. 

می شود.  توصیه  منظم  به طور  فیزیوتراپی  انجام  حادتر  رشایط  در 

نتیجه  در  و  شده  افرسدگی  بروز  موجب  عارضه  این  هم  اوقات  گاهی 

بیمار طبق تجویز پزشک باید داروی افرسدگی مرصف کند.

تمرینات حرکتی مناسب برای رشوع یک روز کاری 

و جلوگیری از کسالت و درد و انقباض عضالت

از آنجایی که برای افزایش میزان کارایی و تأثیرگذاری حرکات ورزشی 

شامل  مفید  ورزشی  تمرینات  نوع  دو  هر  از  است  بهرت  کار،  محل  در 

عضالنی  مشکل  یک  فیبرومیالژی 
آن  عالئم  مهم ترین  که  است  استخوانی 
احساس  و  خستگی  عضالنی،  دردهای 
درد و آسیب پذیری در نواحی مثل ستون 
این  است.  لگن  و  شانه ها  گردن،  فقرات، 
نقاط از بدن در طول روز آسیب می بینند، 
به ویژه وقتی که بیش از حد کشیده شوند. 
مثاًل در موقع کار با رایانه یا وقتی سر خود 
این  می داریم  نگه  پایین  سمت  به  زیاد  را 

عارضه بروز می کند.
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یک  رشوع  برای  شود،  استفاده  حرکتی  تمرینات  و  کششی  تمرینات 

روز کاری، انجام چند نرمش حرکتی و کششی مفرح به نظر می رسد.

افزایش  باعث  می بخشد،  بهبود  را  مفاصل  تحرک  حرکتی،  تمرینات 

سازنده  فعالیت  برای  را  بدن  و  شده  عضالت  کار  برای  خون  جریان 

آماده می کند. 

از  جلوگیری  به  کششی  تمرینات  با  حرکتی  ورزش های  تکمیل 

می کند.  شایانی  کمک  آنها  بهبود  و  عضالنی  و  استخوانی  دردهای 

دامنه  افزایش  عضالنی،  اسرتاحت  باعث  کششی  تمرینات  چراکه 

حرکتی مفصل و تمرکز اعصاب شده و خطر آزردگی و درد عضالنی 

را کاهش می دهد.

مهمرتین حرکات برای ورزش در محیط کار

هر  که  باشید  داشته  توجه  نکته  این  به  باید  تمرینات  این  انجام  در 

حرکت باید به آهستگی انجام شود.

ورزش گردن  

در ابتدا رس را صاف نگه داشته، سپس رس خود را به آهستگی به سمت 

راست بگردانید. سپس به وضعیت اول برگشته و رس را به آهستگی به 

سمت چپ بگردانید. این تمرین را 4 بار انجام دهید.

ورزش شانه  

باال  سپس  کرده،  متمایل  عقب  سمت  به  اندکی  را  شانه ها  ابتدا  در 

آورده و به سمت جلو بچرخانید. 

این حرکت را 8 بار تکرار کنید. 

سپس شانه ها را اندکی به سمت جلو متمایل کرده، سپس باال آورده 

و به سمت عقب بچرخانید. 

این حرکت را 8 بار انجام دهید.

شانه ها را تا جایی که می توانید به جلو آورده و سپس به حالت اولیه 

برگردانید. سپس شانه ها را به سمت عقب بکشید. 

این حرکت را 8 بار انجام دهید.

یکی از دست ها را پشت آرنج قرار دهید. آرنج خود را بلند کرده و آن را 

به سمت سینه خود بکشید، در این حالت بدن خود را نچرخانید. 15 

تا 30 ثانیه در حالت کشش بمانید. 

در پشت شانه خود کشش را احساس خواهید کرد.

ورزش مچ دست  

این  بچرخانید.  دورانی  به صورت  داخل  سمت  به  را  مچ ها  ابتدا  در 

تمرین را 8 بار انجام دهید. سپس مچ ها را به سمت خارج به صورت 

دورانی بچرخانید. این تمرین را 8 بار انجام دهید.

ورزش کمر  

كشش کمر

در ابتدا ایستاده، پاها را به اندازه ی عرض شانه باز کرده و زانوها را 

اندکی خم نمایید. سپس باالتنه را به سمت راست بچرخانید. در این 

حالت بازوها باید خمیده باشند. این حرکت را به سمت چپ نیز تکرار 

نمایید. این تمرین را 4 بار انجام دهید.

چپ  لگن  مفصل  پشت  صندلی  روی  را  چپ  دست  و  بنشینید  راست 

قرار دهید. آرام تن خود را به سمت چپ بپیچانید و برای این کار از 

دست راست کمک بگیرید تا میزان کشش بیشرت شود. 20 تا 30 ثانیه 

در این حالت بمانید. همین حرکت را با پیچاندن بدن به سمت راست 

تکرار کنید.

به  را  پاها  بنشینید.  درجه(   90( قائم  به صورت  خود  صندلی  روی 

زانوها  روی  را  دستهایتان  دهید.  قرار  زمین  روی  شل  و  راحت  حالت 

قرار دهید. در همین حالت آرام بلند شوید. 

توجه  بربید.  جلو  به  را  بدنتان  زانوها،  روی  بر  تکیه  با  کنید  سعی 

کنید که دست هایتان بر روی زانوها باقی بماند. کشش می بایست در 

پشت، کمر و پاها احساس شود. 
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در ضمن دقت کنید که کمر خم نشود.

تکیه گاه  روی  را  دستهایتان  و  بایستید  بروید.  صندلی تان  پشت  به 

را  زانوهایتان  گرفته اید،  را  صندلی  که  همان طور  دهید.  قرار  صندلی 

خم کنید و روی پاهایتان بنشینید. 

سعی کنید تا کشیدگی را در زانوها و کمر خود احساس کنید. سپس 

حرکات  اجرای  هنگام  کنید.  تکرار  را  حرکت  و  برگردید  اول  حالت  به 

منظم نفس بکشید و بعد از انجام چند حرکت، اسرتاحت کنید.

بر روی صندلی خود بشینید. 

پاها را روی زمین به حالت راحت و شل قرار دهید. دست راست خود 

را تا کرده و کف دست را پشت گردن قرار دهید. دست چپ خود را به 

سمت پای چپ بکشید. 

سپس دست چپتان را تا نزدیکی کف پای خود به سمت زمین بکشید. 

حس  گردن(  تا  کمر  )از  بدنتان  در  کشیدگی  احساس  تا  کنید  سعی 

شود. سپس دست ها را عوض کنید. 

توجه  کنید.  تکرار  را  حرکت  بار   50 تا   10 می توانید  دست  هر  برای 

کنید که خود را فقط به سمت کناره ها بکشید نه به عقب یا جلو.

ورزش پا و زانو  

وضعیت نشسته

گوشه های  خود  دست  با  و  نشسته  صندلی  روی  بر  صاف  ابتدا  در 

صندلی را نگه دارید. 

حرکت  پایین  و  باال  سمت  به  را  چپ  و  راست  زانوی  متناوباً  سپس 

دهید. این حرکت را 4 بار تکرار نمایید.

خم کردن مفصل لگن

در  را  چپ  پای  و  بدهید  تو  را  شکم  و  بنشینید  صندلی  روی  راست 

حالی که زانو را خم کرده اید، چند سانتی مرت بلند کنید. 

دو ثانیه در این حالت بمانید سپس پا را پایین بیاورید. این حرکت را 

16 بار انجام دهید . همین حرکت را با پای دیگرتان تکرار کنید.

بازکردن ساق پا

پای  ساق  و  بدهید  داخل  به  را  شکم  و  بنشینید  صندلی  روی  راست 

قرار گیرد و عضله  لگن  تا در سطح  به حالت کشیده درآورید  را  چپ 

چهار رس پشت ران کشیده شود، دو ثانیه در این حالت بمانید سپس 

پا را پایین بیاورید. 

این حرکت را 16 بار انجام دهید. این حرکت را با پای راست به همین 

صورت تکرار کنید .

کشش بخش داخلی ران

بطری  شده،  لوله  حوله  یک  بدهید،  داخل  به  را  شکم  بنشینید  راست 

سفت آب یا چیزی مشابه را بین زانوها بگذارید. 

با زانوها روی حوله یا بطری فشار بیاورید. فشار را کم کنید و دوباره 

افزایش دهید این حرکت را آهسته 16 بار تکرار کنید

عضالت  تقویت  برای  سبک  وزنه های  از  می توانید  همچنین   

جلوبازوی خود استفاده کنید. این حرکت ها را فقط یک مرتبه در روز 

به  می توانید  دهید.  انجام  هفته  در  مرتبه  سه  و  تكرار(   10 ست   2(

جای وزنه از بطری های کوچک آب نیز استفاده کنید.

پرس و تقویت عضله سه رس  

بطری  کنید.  منقبض  داخل  سمت  به  را  شکمتان  و  نشسته  راست 

باال بربید.  به سمت شانه  را  و دست  بگیرید  را در دست  یا دمبل  آب 

دستتان را باالتر بربید و هنگامی که به تراز گوش رسید آرنجتان را خم 

کنید و بطری را پشت رستان بربید. 

عضله سه رس بازویتان را منقبض کنید و دستتان را در همین مسیر 

باز گردانید. حركت را برای هر بازو 12 بار تکرار کنید.
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حرکت جلوی بازو برای تقویت عضله دو رس  

بطری آب را در دست راست تان بگیرید. شكم را منقبض کنید و ستون 

مهره ها را صاف نگاه دارید. 

درحالی که انگشت هایتان رو به صورت قرار دارند، بطری را به سمت 

شانه بیاورید و این حرکت را برای هر سمت 16 مرتبه انجام دهید.

می توان  هم  نمک  یا  شن  کوچک  کیسه  یک  یا  و  پا  مخصوص  وزنه  از 

به عنوان یک حرکت اصالحی دیگر برای عضالت جلو پا استفاده کرد. 

می توانید از آن در حالت نشسته برای تقویت عضالت جلو پا و پشت 

پا استفاده کنید. 

بربید.  پایین  بعد  و  بیاورید  باال  مستقیم  را،  پا  یک  نشسته  حالت  در 

این حرکت را در 3 ست 10 تكرار برای هر پا انجام دهید. 

در تمرین دیگر، پایتان را باال آورده و با تمام قدرت و فشار به عقب هل 

داده و بعد پایین بربید.

وضعیت ایستاده

در ابتدا صاف بایستید. 

سمت  زانوی  سپس  و  دارید  نگه  را  خود  صندلی  پشت  دست  یک  با 

راست خود را تا جایی که می توانید باال بربید. 

سپس به حالت اولیه برگشته و همان پا را به سمت عقب بکشید. این 

انجام  با پای چپ خود نیز  را  این تمرین  بار تکرار کنید.   8 را  حرکت 

دهید.

حرکت کششی مخصوص دونده ها  

را  پشتتان  بربید.  عقب  را  پاها  و  داده  قرار  دیوار  روی  را  دست ها 

روی  را  وزنتان  و  شوید  خم  دیوار  سمت  به  نگه داشته،  صاف  کامالً 

بیندازید. دست هایتان 

تقویت اندام تحتانی، اسکـات روی صـنـدلــی  

روی صندلی بنشینید. سپس به حالت نیم خیز درآیید به طوری که 

لگن باالی صندلی قرار داشته باشد و با دراز کردن بازوها تعادل خود 

بلند  کامل  بعد  بمانید  حالت  این  در  ثانیه  سه  تا  دو  کنید.  حفظ  را 

شوید و بایستید. 

این حرکت را 16 بار تکرار کنید.

جلوی  را  پایتان  یک  سپس  کنید  ثابت  جایش  رس  محکم  را  صندلی 

صندلی  لبه  را  دست هایتان  شود.  خم  زانو  اینکه  بدون  بربید؛  دیگری 

پای  که  بلند شوید؛ طوری  از صندلی  به دست ها،  با فشار  و  بگیرید 

 12 پا  هر  برای  را  حرکت  این  کند.  حفظ  را  نشسته اش  حالت  عقبی 

مرتبه انجام دهید.

روی  را  دست هایتان  بعد،  کنید.  محکم  و  ثابت  را  صندلی  ابتدا 

دست هایتان،  به  فشار  با  و  دهید  قرار  رانتان  كنار  صندلی،  لبه 

نشیمنگاهتان را از صندلی جدا کرده و کمی پایین تر از صندلی بربید 

و  شوند. كمر، صاف  خم  درجه   90 حالت  به  آرنج هایتان  که  تا جایی 

شکم منقبض باشد.

دوباره به حالت اولیه باز گردید و حرکت را 16 بار تکرار کنید.

کمک به حفظ تعادل و قدرت پاها  

صندلی را در جایی محکم و بی حرکت کنید و یک پا را اندکی جلوتر از 

پای دیگر بگذارید. در حالی که از دست ها برای حفظ تعادل استفاده 

می کنید با فشار آوردن به باال روی یک پایه به حالت نیم خیز درآیید 

پای  و  باشد  داشته  قرار  صندلی  باالی  در  درست  بدن  که  طوری  به 

دیگر روی زمین تکیه کند. 

بدن را پایین بیاورید و حرکت را تکرار کنید در هر بار حرکت 5 تا 10 

انجام  بار  را 12  این حرکت  از روی صندلی بلند شوید و  سانتی مرت 

دهید. حرکت را به همین صورت با پای دیگر تکرار کنید.

حـرکـات شـکــم  

خم کردن پهلو

باالی  را  آن  بازوها  کشیدن  با  و  بگیرید  دست  دو  با  را  آب  بطری  یک 

و  شوید  خم  چپ  سمت  به  می توانید  که  آنجا  تا  آرامی  به  بربید.  رس 

بروید.  راست  به  آهسته  بار  این  و  برگردید  کنید.  منقبض  را  شکمتان 

این حرکت را 10 بار تکرار کنید.

پیچش عضالت شکم

بطری را با 2 دست هم تراز با سینه نگاه دارید. در این حالت مفاصل 

را  بدن  می توانید  که  جایی  تا  آرام  بعد  باشد.  جلو  به  رو  باید  زانوها 

کنید.  احساس  انقباض  شکم  عضالت  در  تا  بپیچانید  چپ  سمت  به 

برای  را  چپ  به  بدن  پیچش  بازگردانید.  اول  حالت  به  را  بدن  دوباره 

10 بار تکرار کنید. این حرکت را با چرخش به سمت راست نیز تکرار 

کنید، این نرمش را با فشار بیش از حد انجام ندهید تا به پشت بدن 

آسیبی نرسد.
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حساب  به  ما  روزمره  زندگی  در  اساسی  وسیله  یک  فریزر  و  یخچال 

می آیند. ما برای نگهداری انوع مختلف مواد غذایی و آشامیدنی های 

مورد استفاده خود از یخچال استفاده می  کنیم.

با گذشت زمان، ترکیب بوهای مواد غذایی مختلف مانند سیر و پیاز 

باعث به وجود آمدن بوی نامطبوعی درون یخچال می  شوند که این 

یخچال  درون  تازه ی  غذاهای  به  حتی  است  ممکن  ناخوشایند  بوی 

نیز نفوذ کرده و باعث از بین رفنت اشتهایمان شوند.

ناخوشایند  بوی  این  شدن  برطرف  به  یخچال،  مرتب  کردن  تمیز 

کمک می  کند و همچنین روش های دیگری نیز برای از بین بردن بوی 

ناخوشایند ایجاد شده درون یخچال و فریزر وجود دارد.

روش اصولی تمیز کردن یخچال و فریزر

غذایی  مواد  وجود  دلیل  به  یخچال  بد  بوی  است  ممکن  مواردی  در 

این رشایط  آن باشد. در  لکه  های کثیفی روی سطوح داخلی  و  فاسد 

رشوع  از  قبل  است.  آن  بد  بوی  رفنت  بین  از  راه  تنها  یخچال  شسنت 

در  تا  می  شود  باعث  این کار  کنید.  خارج  برق  از  را  یخچال  شستشو 

سپس  نشود.  وارد  آسیب  آن  موتور  به  یخچال  درب  ماندن  باز  زمان 

اطراف ماده فاسد شده را با اسفنج و مایع ظرفشویی بخوبی بشویید 

از  یکی  می  توانید  حاال  شود.  پاک  کامال  آن  از  مانده  جا  به  آثار  تا 

دستورهای شست و شو با مواد طبیعی که در ادامه می آید را استفاده 

کنید. در نظر داشته باشید که استفاده از مواد شیمیایی و قوی مانند 

وایتکس تنها زمانی توصیه می شود که مواد غذایی فاسد برای چند 

روز در سطوح داخلی یخچال باقی مانده باشند. بنابراین بهرت است 

ابتدا به رساغ روش های طبیعی برای نظافت یخچال بروید.

با  یخچال  بد  خیلی  بوی  بردن  بین  از  و  نظافت 

جوش شیرین

جوش شیرین یکی از مواد پرکاربرد در خانه  داری است. برای از بین 

رفع بوی بد یخچال فریزر و آبسردکن با مواد طبیعی

گرد آوری:  واحد تحقیق و توسعه رشکت پیگیر
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بردن بوی بد یخچال، ترکیب نصف لیوان از جوش شیرین با یک لیرت 

آب به عنوان یک ضدعفونی کننده و بوبر قوی مناسب است. اسفنج 

تمیز  آن  با  را  یخچال  محیط  خوبی  به  و  کنید  محلول  به  آغشته  را 

کنید. پس از شست و شو نصف دیگر لیوان جوش شیرین را در داخل 

سینی پخش کنید و در داخل یخچال قرار دهید و اجازه دهید برای 

نامطبوع  بوی  شیرین  جوش  بماند.  یخچال  داخل  ساعت   2 مدت 

کار  این  از  پس  می  گیرید.  خود  به  را  یخچال  محیط  در  باقیمانده 

جوش شیرین داخل سینی را دور بریزید.

تمیز کردن یخچال با رسکه سیب

خواص رسکه سیب آنقدر زیاد است که شما را ترغیب می  کند تا حتما 

در خانه  تان رسکه سیب داشته باشید. این ماده خواص بسیاری برای 

هم  را  خانه  داری  در  آن  زیاد  کاربردهای  البته  و  دارد  جسم  سالمتی 

سیب،  رسکه  کاربردهای  مهمرتین  از  یکی  گرفت.  نادیده  نمی  توان 

دلیل  همین  به  است.  آن  کنندگی  پاک  و  کنندگی  ضدعفونی  قابلیت 

می  توان از آن برای شسنت یخچال استفاده کرد. برای این کار یک لیرت 

این  با  را  با ربع لیوان رسکه سیب ترکیب کرده و سپس یخچال  را  آب 

محلول نظافت کنید. پس از شست و شو هم نصف لیوان رسکه را برای 

درب  ساعت  یک  آن  از  پس  دهید.  قرار  یخچال  داخل  ساعت   2 مدت 

یخچال را باز بگذارید تا بوی رسکه نیز از محیط یخچال برود. با این 

کار بوی شدید یخچال رفع خواهد شد.

شدید  بوهای  می توانید  شده  گفته  شیوه  دو  از  یکی  از  استفاده  با 

داخل یخچال را رفع کنید. اگر فکر می کنید هنوز بوی داخل یخچال 

کامل برطرف نشده است، برای یکبار دیگر این دستورها را تکرار کنید.

 قهوه

قهوه تازه نه تنها باعث از بین رفنت بوی بد یخچال و فریزر می  شود، 

بلکه باعث خوشبو شدن آن نیز خواهد شد ، بنابراین اگر به بوی قهوه 

عالقه مند هستید از این روش استفاده کنید .

مقداری قهوه تازه را درون ظرفی خشک و تمیز بریزید و درون یخچال 

خود قرار دهید و اجازه دهید که 2 تا 3 روز آن جا بماند، به این ترتیب 

همه بوهای ناخوشایند درون یخچالتان از بین رفته و بویی خوش در 

جوش  و  قهوه  از  مخلوطی  می  توانید  همچنین  شد.  خواهد  ایجاد  آن 

شیرین را درون یخچال قرار دهید تا از مزایای دوگانه آن ها برای از 

بهره مند  قهوه  خوب  رایحه ی  ایجاد  و  ناخوشایند  بوهای  بردن  بین 

شوید .

لیمو

 لیمو انتخابی فوق العاده برای از بین بردن بوهای نامطبوع و ایجاد 

شوینده  مواد  از  بسیاری  دلیل  همین  به  است؛  خوشایند  رایحه ای 

از  خانگی دارای رایحه لیمو هستند . شما همچنین می  توانید برای 

بین بردن لکه های ایجاد شده بر روی ظروفتان نیز از لیمو استفاده 

کنید.

چند لیمو را به چهار قسمت تقسیم کرده و روی تمام طبقات یخچال 

درون  روز   4 تا   3 مدت  به  لیمو  تکه های  که  دهید  اجازه  و  دهید  قرار 

یخچالتان باقی بمانند تا بوهای ناخوشایند به خوبی از بین بروند. 

لیمو  تکه  چند  همیشه  می توانید  یخچال  داخل  کردن  معطر  برای 

جای  به  را  تازه  لیمو های  یکبار  هفته ای  و  کنید  داری  نگه  آن  درون 

لیمو های قدیمی جایگزین کنید .

ذغال

ذغال ماده ای موثر برای از بین بردن بوهای نامطلوب درون یخچال 

و  منافذ  کردن  تمیز  برای  ذغال  از  می توانید  همچنین  شما  است. 

رهایی از مسمومیت های غذایی نیز استفاده کنید.

پودر  حاوی  کوچک  کاسه  یک  و  برسانید  حداقل  به  را  یخچال  دمای 

ذغال را درون یخچال قرار داده و اجازه دهید درب یخچال به مدت 3 

روز بسته بماند تا بوهای ناخوشایند به کلی برطرف شوند.

را  شوند  خراب  است  ممکن  که  غذایی  مواد  می توانید  مدت  این  در 

درون یخچال قرار دهید و بهرتین بخش در مورد استفاده از این روش 

این است که از پودر ذغال می  توانید مجددا نیز استفاده کنید. کافی 

است به مدت 20 دقیقه آن را درون فر قرار دهید تا خاصیت خود را 

بازیابی کند.

اسانس وانیل

استفاده از اسانس وانیل یکی دیگر از راه های عالی برای از بین بردن 

معطر،  ماده  این  از  استفاده  با  است.  یخچال  درون  نامطبوع  بوی 

یخچال شما دارای رایحه ی مطلوبی نیز خواهد شد.

مقداری عصاره وانیل را درون کاسه ای بریزید و سپس یک تکه پنبه را 
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نامطبوع  تا بوهای  بمالید  به طبقات یخچالتان  و  آن آغشته کرده  به 

آن از بین بروند.

همچنین می  توانید پنبه آغشته شده به عصاره وانیل را درون کاسه ای 

از  یخچال  درون  ناخوشایند  بو های  تا  کنید  نگهداری  یخچال  درون 

وانیل  به عصاره  پنبه آغشته شده  بار  روز یک   7 بروند، فقط هر  بین 

جدیدی را به جای پنبه قبلی جایگزین کنید تا کپک نزند.

جو دو رس

یخچال  نامطبوع  بوهای  بردن  بین  از  در  دیگر  موثر  ماده  رس  دو  جو 

حاوی  کاسه  یک  که  است  کافی  و  است  آسان  بسیار  روش  این  است. 

جو دو رس را به مدت 4 تا 5 روز درون یخچال نگهداری کنید تا بوهای 

طور  به  روش  این  از  می  توانید  همچنین  و  بروند  بین  از  ناخوشایند 

بهره  یخچال  درون  ناخوشایند  بوی  بروز  از  جلوگیری  برای  دائم 

بربید. فقط الزم است به خاطر داشته باشید که باید کاسه حاوی جو 

دو رس را در فواصل 7 تا 10 روز با کاسه جدیدی جایگزین کنید.

بد  بوی  از  جلوگیری  برای  ساده  راهکار  چند 

یخچال فریزر

شما  به  را  یخچال  بوی  بردن  بین  از  مختلف  روش های  اینجا  به  تا 

کنیم؟  کار  چه  یخچال  بد  بوی  از  پیشگیری  برای  اما  کردیم.  معرفی 

اصلی  دالیل  از  یکی  غذایی  مواد  شدن  فاسد  شد،  گفته  که  همانطور 

بو گرفنت یخچال است. به همین جهت باید برای جلوگیری از فاسد 

شدن مواد غذایی و بو نگرفنت یخچال مدیریت داشته باشید. با این 

دورریزهای  می  توانید  یخچال،  بد  بوی  از  جلوگیری  بر  عالوه  کار 

کنید.  حل  خود  خانه  برای  را  معضل  این  و  داده  کاهش  را  خانگی 

آموزش  شما  به  را  یخچال  مدیریت  برای  مفید  روش  های  ادامه  در 

می دهیم.

کمک  یخچال  نامطبوع  بوی  رفع  به  غذایی  مواد  بندی  طبقه 

می  کند!

عمر  طول  کدام  هر  می  گیرند،  قرار  یخچال  داخل  که  غذایی  مواد 

متفاوتی دارند. اگر یخچالتان دارای طبقات متفاوت است، به خوبی 

هم  از  جدا  را  سبزیجات  و  میوه  ها  مثال  برای  کنید.  استفاده  آن  از 

نگه داری کنید. نوشیدنی  ها را درکنار هم قرار دهید و سایر محصوالت 

لبنی را در کنار هم بچینید. در صورتی که تعداد طبقات یخچال شما 

کافی نیست، می  توانید جداکننده ی داخل یخچال تهیه کرده و از آنها 

استفاده کنید.

برای جلوگیری از بوی بد یخچال به تاریخ انقضا مواد غذایی 

توجه کنید!

محصوالت  مخصوصا  غذایی،  مواد  انقضای  تاریخ  کردن  فراموش 

در  نامطبوعی  بوی  و  شده  فاسد  مواد  این  تا  می شود  باعث  لبنی، 

دسته  بندی  خاطر  همین  به  کنند.  ایجاد  یخچال  داخلی  فضای 

محصوالتی  دهید.  انجام  آن  انقضای  تاریخ  براساس  را  غذایی  مواد 

مرصف  زودتر  تا  دهید  قرار  دید  جلوی  را  می شود  منقضی  زودتر  که 

شوند.

مشکل بوی بد یخچال را با نرم  افزارهای مدیریت یخچال حل کنید!

موجودی  و  محصوالت  انقضای  تاریخ  بهرت  مدیریت  برای  می  توانید 

منظور  این  برای  کنید.  استفاده  موبایل  افزارهای  نرم  از  غذایی  مواد 

  Freezlyآشپزخانه و  یخچال  مدیر  اپلیکیشن  مثل  افزارهایی  نرم 

وجود دارند که مواد غذایی را بر اساس تاریخ انقضا ثبت کرده و شما 

را از انقضای آنها مطلع می  کنند. به عالوه بعضی از این نرم افزارها با 

توجه به موجودی مواد غذایی دستور پخت های متنوع هم پیشنهاد 

می  دهند که جالب توجه است.

باقیمانده وعده های غذایی باعث بوی بد یخچال می شوند!

درست  ناهار  یا  شام  برای  خودتان  که  هستند  غذایی  مواد  برخی 

کرده یا بدون بسته بندی تهیه کرده  اید. باید برای این مواد نیز تاریخ 

از فاسد شدن حتما استفاده شوند.  انقضایی در نظر بگیرید تا قبل 

نرم  از  استفاده  یا  و  یخچال  درب  روی  بر  برچسب  زدن  با  می  توانید 

افزارهای یادآوری هم این کار را انجام دهید. 

غذاهای پخته شده بین 3 تا 4 روز در یخچال سالم می مانند و پس 

شدن  فاسد  به  رشوع  و  می دهند  دست  از  را  خود  کیفیت  دیگر  آن  از 

غذا  از  نمی توانید  آتی  روز   4 تا   3 طی  که  می کنید  فکر  اگر  می  کنند. 

و  کنید  بندی  بسته  فریزر  کیسه  در  را  غذا  است  بهرت  کنید،  استفاده 

در فریزر قرار دهید.

با دستمال حوله ای به جنگ بوی بد یخچال بروید! 

حوله  ای  دستمال  یک  یخچال  داخل  کشوهای  از  کدام  هر  برای 

کشو  کف  در  غذایی  مواد  از  شده  خارج  آب  است  ممکن  بگذارید. 

بماند و به مرور زمان بوی نامطبوعی در محیط یخچال ایجاد کند. 

همچنین هر هفته این دستمال را تعویض کنید.
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با ظروف دربسته از بوی بد یخچال و فریزر جلوگیری کنید!

برای نگهداری غذاهای اضافی از ظروف دربسته استفاده کنید. این 

کار باعث می  شود تا بوی غذا به سایر مواد غذایی منتقل نشود و بو 

و مزه غذا نیز تغییر نکند. اگر حتی غذا را با قابلمه در یخچال قرار 

می دهید، درب آن را حتما بگذارید.

پر کردن بیش از ظرفیت باعث بوی بد یخچال می شود!

کننده  خنک  سیستم  باشد،  شده  پر  زیاد  خانه  فریزر  و  یخچال  اگر 

داخل  فضای  مطلوب  حد  در  نمی تواند  و  می شود  اختالل  دچار  آن 

به همین خاطر ممکن است مواد غذایی زودتر  را خنک کند.  یخچال 

از زمان انقضایی که برای آن ها در نظر گرفته  اید، خراب شوند. البته 

که پر کردن بیش از ظرفیت یخچال با توجه به وضع اقتصادی برای 

بسیاری از خانواده ها مقدور نیست. اما اگر این مشکل در مورد شما 

صدق می  کند، بهرت است یا خرید کمرتی انجام دهید و یا زودتر مواد 

غذایی را مرصف کنید.

تمیز کردن یخچال و فریزر هر دو هفته یکبار رضوری است!

حتما تمیز کردن یخچال را هر دو هفته یک بار در برنامه  ی خانه  داری 

مقداری  غذایی  مواد  برداشنت  هنگام  در  است  ممکن  دهید.  قرار  خود 

از این مواد داخل یخچال ریخته باشند و به مرور زمان باعث ایجاد 

از  یخچال،  شوی  و  شست  منظم  برنامه  داشنت  با  شوند.  بدی  بوی 

جمع شدن این مواد جلوگیری کنید.

از ایجاد بوی بد یخچال در زمان مسافرت جلوگیری کنید!

باقیماندن غذاها و خوراکی ها داخل یخچال  که گفته شد،  همانطور 

در زمان مسافرت، یکی از مهمرتین دالیل بو گرفنت یخچال است. برای 

جلوگیری از این موضوع به نکات زیر توجه کنید:

از  زودتر  اگر  کنید.  چک  را  یخچال  داخل  غذاهای  مرصف  تاریخ 

بازگشت شما از سفر منقضی می  شود، فکری به حال آنها کنید. مثال 

کوچکرت  ابعاد  به  را  مایعات  بجز  خوراکی ها  و  غذا  میوه،  می  توانید 

کیسه  ها  این  سپس  کنید.  بسته  بندی  فریز  کیسه  با  و  کرده  تقسیم 

همچنین  شوند.  فاسد  دیرتر  تا  کنید  نگهداری  فریزر  داخل  در  را 

می توانید مواد غذایی را در ظروف غذای قابل حمل بسته بندی کرده 

انجام  از دو روش فوق قابل  اگر هیچکدام  و در طول سفر میل کنید. 

نیست، مواد غذایی را در ظروف یکبار مرصف چیده و آن را کمی تزئین 

و  بدهید  آنها  به  را  غذا  هستید،  صمیمی  همسایگانتان  با  اگر  کنید. 

دلیل این کار را هم بیان کنید. یا اگر خانواده نیازمندی می  شناسید، 

غذا را به آنها هدیه کنید. نیازی نیست دلیل این کار را به آنها توضیح 

دهید.

قبل از سفر حتما از درست بسته شدن درب یخچال و فریزر مطمنئ 

شوید. باز ماندن درب یخچال و فریزر به موتور آن آسیب زده و باعث 

نتیجه  در  می  شود.  فریزر  و  یخچال  درون  رسد  هوای  رفنت  دست  از 

مواد غذایی زودتر فاسد می  شوند.

حتما از اتصال یخچال و فریزر با برق مطمنئ شوید. قطع کردن برق 

و یا رفنت برق باعث می  شود تا یخچال دیگر کار نکند و مواد غذایی 

این موضوع به راهکارهای  از  به رسعت خراب شوند. برای پیشگیری 

زیر توجه کنید:

مرصف  کاهش  همچنین  و  برق  کردن  اتصالی  از  جلوگیری  برای   

برق، بهرت است تمامی وسایل برقی بجز یخچال را از مدار برق خارج 

کنید. هیچ وقت به جای این کار فیوز برق خانه را قطع نکنید. زیرا با 

این کار برق یخچال هم قطع می شود و یک دردرس بزرگ پیش خواهد 

آمد.

اتفاق  زیاد  برق  قطعی  که  می  کنید  زندگی  منطقه  ای  در  اگر   

یا  ژنراتور  یک  از  استفاده  قیمت،  گران  نسبتاً  پیشنهاد  یک  می افتد، 

موتور برق خانگی است. ژنراتور یا موتور برق در زمان قطعی برق به 

کار می افتد و باتوجه به توان موتور، برق دستگاه های متصل به خود 

را تامین می کند. تهیه یک موتور برق گازی با استارت اتومات که از گاز 

شهری به عنوان سوخت استفاده می  کند و بصورت اتومات در زمان 

قطعی برق فعال می  شود، گزینه دیگر شما خواهد بود. مجتمع های 

استفاده  اما  هستند.  مجهز  سیستم  این  به  معموال  بزرگ  ساختمانی 

از آن برای بسیاری از خانه  ها مقرون به رصفه نیست. البته زیاد نگران 

درب  ماندن  بسته  صورت  در  خاموش  یخچال  داخل  دمای  نباشید. 

بسته  صورت  در  نیز  فریزر  داخل  دمای  می  شود.  حفظ  ساعت   4 تا 

کوتاه  برق  قطعی  برای  بنابراین  می ماند.  باقی  روز   2 تا  درب  ماندن 

مدت نیاز به نگرانی نیست.

است  بهرت  رفت،  خواهید  سفر  به  هفته  دو  از  بیش  مدت  برای  اگر   

چک کردن خانه را به بستگان یا آشنایان مورد اعتماد خود بسپارید و 

یا یخچال و فریزر را قبل از سفر خالی کنید.

حتی اگر تمام مواد فاسد شدنی داخل یخچال را قبل از سفر خارج 

کرده باشید، به دلیل آنکه درب یخچال برای زمان طوالنی بسته بوده 

است، یخچال کمی بوی نم می  گیرد. بعضی از یخچال ها گزینه  ای به 
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نام Holiday دارند. می  توانید قبل از سفر این گزینه را انتخاب کنید 

تا از بوی بد جلوگیری شود. به عالوه برای رفع بوی نم یخچال پس 

و  کرده  خاموش  را  یخچال  ساعت   4 الی   3 برای  سفر  از  بازگشت  از 

درب آن را باز بگذارید. سپس داخل یخچال یک فنجان پودر قهوه قرار 

دهید. با این کار بوی نمناکی داخل یخچال نیز از بین می رود.

سخن پایانی درباره از بین بردن بوی بد یخچال با راهکارهای خانگی

با رعایت موارد گفته شده به احتمال زیاد مشکل بوی بد یخچالتان 

حل می شود. 

اما اگر قدمت یخچال بیش از 10 سال است و با انجام این موارد هنوز 

مشکل برطرف نشده است، این احتمال می رود که گاز یخچال نشتی 

داشته و باعث بوی بد شده باشد. حتی ممکن است بوی بد یخچال 

شاید  رشایط  این  در  باشد.  شده  ایجاد  آب  فیلرت  در  مشکل  دلیل  به 

تمیز کردن کویل و کندانسور یخچال موثر باشد.

نحوه تمیز کردن و رفع بوی بد آبرسدکن

نوشیدن یک لیوان آب خنک در هوای گرم احساس بسیار لذت بخشی 

چطور؟  باشد،  داشته  بدی  مزه  و  نامطبوع  بوی  آب  اگر  اما  دارد. 

آب  از  خویش  تشنگی  رفع  برای  که  ندارد  دوست  فردی  هیچ  مطمئنا 

همیشه  معموال  شلوغ  و  عمومی  مکان های  در  کند.  استفاده  مزه  بد 

گرفته  نظر  در  افراد  آشامیدنی  آب  نیاز  رفع  برای  آبرسدکن هایی 

می شود. 

در مطب های پزشکی، اداره ها، دفاتر کاری و … معموال از آبرسدکن های 

خنک  بر  عالوه  آبرسدکن ها  نوع  این  می شود.  استفاده  بیشرت  فانتزی 

در  کنند.  داغ  جوش،  به  نزدیک  دمای  تا  را  آب  می توانند  آب،  نمودن 

مکان های همگانی نظیر مساجد، مدارس، بیمارستان ها، ترمینال ها و 

… نیز عموما از آبرسدکن های استیل استفاده می شود. در برخی از 

موارد ممکن است به دلیل ناخالصی ها و امالح موجود در آب، داخل 

آبرسدکن ها بوی بسیار بدی به خود بگیرد.

مخصوصا اگر آب در داخل یک آبرسدکن برای مدت طوالنی راکد بماند، 

میکروارگانیزم ها  و  باکرتی ها  از  برخی  رشد  برای  مناسبی  فرصت 

ایجاد می شود که در نتیجه آن آب داخل آب رسدکن و اتصاالت داخلی 

بوی بسار نامطبوعی به خود می   گیرند. 

کند.  پیدا  تغییر  نیز  آب  رنگ  است  ممکن  موارد  از  برخی  در  حتی 

می تواند  است  مرض  باکرتی های  از  رسشار  که  آبی  چنین  نوشیدن 

می بایست  دوره ای  صورت  به  بنابراین  کند.  تهدید  را  افراد  سالمت 

مخزن آبرسدکن و اتصاالت بیرونی و داخلی آن را تمیز نمود. در اینجا 

به توضیح کامل روش های تمیز نمودن و رفع بوی بد آبرسدکن استیل 

و فانتزی پرداخته ایم.

دالیل بو گرفنت آبرسدکن های استیل و یا آبرسدکن های فانتزی

آنها  بو گرفنت آبرسدکن ها به موارد مختلفی بستگی دارد که مهمرتین 

شامل موارد زیر می باشد:

تازه بودن دستگاه

غیر  بوی  اولیه  روزهای  در  آب  معموال  تازه  و  نو  آبرسدکن های  در 

طبیعی همچون بوی پالستیک و یا مزه آهنی می دهد. 

این مشکل بسیار ساده رفع می شود و کافی است که چندین بار مخزن 

دستگاه پر و خالی شود. در آبرسدکن های دو منظوره، حداقل یک بار 

مخزن آب دستگاه را پر نموده و با دستگاه، آب آن را خالی نمایید. 

باز  کمی  را  دستگاه  آب  شیر  است  کافی  نیز  استیل  آبرسدکن های  در 

گردش  به  آن  داخلی  اتصاالت  و  مخزن  در  خوبی  به  آب  تا  بگذارید 

درآید. سپس به تدریج مزه آب به حالت طبیعی بر می گردد.

استفاده از آب با سختی باال و تصفیه نشده

و  دارد  نامطلوبی  مزه  نشده،  تصفیه  آب  طبیعی  صورت  به 

آبرسدکن  گرفنت  بو  و  گرفتگی  رسوب  باعث  آن  داخل  ناخالصی های 

می شود. 

شده  تصفیه  آبرسدکن  استفاده  محل  آب  که  صورتی  در  بنابراین 

و  آب  تصفیه  دستگاه  از  حتما  دارد،  باالیی  سختی  درجه  یا  و  نیست 

را  یا آبرسدکن های فیلرت دار استفاده نمایید و به موقع فیلرت دستگاه 

تعویض کنید.

عدم تعویض به موقع فیلرت و یا استفاده از فیلرتهای بی کیفیت

دست  از  را  خود  اولیه  کارکرد  مدتی  از  بعد  تصفیه  فیلرتهای  تمامی 

می دهند و باید به موقع تعویض شوند. در برخی موارد حتی قبل از 

اما  می دهد.  دست  از  را  خود  کیفیت  فیلرت  تعویض،  زمان  رسیدن  فرا 

دیر  کمی  تصفیه،  فیلرت  خرید  باالی  هزینه های  دلیل  به  افراد  بیشرت 

اقدام می نمایند. 

از این رو مخزن آبرسدکن و اتصاالت داخلی آن بو می گیرد. در انتخاب 

نمود.  دقت  بسیار  باید  آب  تصفیه  دستگاه  یا  و  آبرسدکن  برای  فیلرت 

بو  بر هدر رفت رسمایه، باعث  از فیلرتهای بی کیفیت عالوه  استفاده 

گرفنت دستگاه آبرسدکن نیز می شوند.
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ماندن بیش از حد آب در داخل مخزن آبرسدکن

باقی  ساکن  طوالنی  مدت  برای  ظرف  یک  داخل  در  آب  صورتیکه  در 

می شود.  آلوده  میکروارگانیزم ها،  و  باکرتی ها  فعالیت  اثر  در  بماند، 

راکد  به مدت طوالنی در مخزن دستگاه  آب  که  اجازه ندهید  بنابراین 

باقی بماند. اگر برای چند روز هیچ استفاده ای از آبرسدکن نخواهید 

داشت، بهرت است مخزن بیرونی و داخلی آبرسدکن را تخلیه کنید. در 

آبرسدکن های استیل نیز بهرت است با باز نمودن شیر دستگاه، مخزن 

داخلی آن را کامل تخلیه نمایید و آب و برق دستگاه را قطع نمایید.

آسیب دیدن لوله های انتقال آب و اتصاالت داخلی آبرسدکن

یا  و  دستگاه  به  آب  انتقال  بیرونی  لوله های  است  ممکن  اوقات  گاهی 

اتصاالت داخلی آبرسدکن دارای شکاف و درز باشند. 

در این صورت آب داخل دستگاه به راحتی می تواند آلوده شود و طعم 

و مزه بسیار بد به خود بگیرد. بنابراین الزم است که همیشه لوله های 

انتقال آب به داخل دستگاه و مخزن آن بررسی شوند.

هر چند مخزن داخلی آبرسدکن به صورت بسته طراحی می شود، اما 

و  میکروب ها  آبرسدکن،  بیرونی  بدنه  بودن  کثیف  اثر  در  است  ممکن 

باکرتی ها رشد نموده و آب داخل دستگاه را آلوده کنند. 

مخصوصا در آبرسدکن یخچال دار و فانتزی یا استیل، ظرف و قسمت 

می شود  توصیه  بنابراین  شود.  آلوده  می تواند  راحتی  به  آب  پساب 

شیر  همچون  آبرسدکن  مختلف  قسمت های  و  بیرونی  بدنه  همیشه 

تخلیه، دکمه ها و قسمت پساب آب را تمیز و ضدعفونی نمایید.

راهکارهای مفید برای رفع بوی بد آبرسدکن

در صورتی که آبرسدکن بو گرفته باشد و یا طعم و مزه آب خروجی آن 

نامطلوب باشد، هر چه رسیعرت می بایست نسبت به رفع مشکل اقدام 

از  برخی  زمینه   دستگاه ها،  این  داخل  در  آب  بودن  آلوده  زیرا  نمود، 

بیماری های عفونی را تشدید می سازد و ممکن است سالمت افراد را 

به خطر بیاندازد. 

آن  بد  بوی  بردن  بین  از  و  آبرسدکن  داخلی  مخزن  شو  شست  برای 

می توانید از روش های زیر استفاده کنید:

ضد عفونی مخزن داخلی و بیرونی آب رسدکن با رسکه

نمودن  تمیز  برای  رایج  روش های  از  یکی  آب  و  سفید  رسکه  محلول 

ضد  محلول  این  تهیه  برای  می باشد.  آن  داخلی  مخزن  و  آبرسدکن 

عفونی کننده می بایست به نسبت مساوی رسکه سفید و آب گرم با هم 

ترکیب نمایید. چند قطره لیمو نیز می تواند اثر این ضدعفونی کننده 

آبرسدکن  مخزن  داخل  در  را  آمده  دست  به  محلول  دهد.  تقویت  را 

بریزید و به مدت 5 الی 10 دقیقه صرب کنید. ترکیب رسکه سفید و آب 

گرم یک شوینده قوی و موثر برای پاکسازی محفظه داخلی آبرسدکن 

را کامل  آب داخل دستگاه  باکرتی ها می باشد. سپس  و  از میکروب ها 

دوباره  کنید.  اضافه  مخزن  داخل  به  تمیز  آب  مجددا  و  نموده  تخلیه 

آب دستگاه را تخلیه کنید تا بوی رسکه نیز کامال از دستگاه رفع شود.

ضدعفونی مخزن آبرسدکن با جوش شیرین

و  دارد  قوی  شویندگی  خاصیت  نیز  آب  و  شیرین  جوش  محلول 

محلول  این  تهیه  برای  کند.  رفع  را  آبرسدکن  مخزن  بد  بوی  می تواند 

جوش  خوری  چای  قاشق   3 آب،  لیرت  یک  هر  ازای  به  است  کافی 

شیرین به آب اضافه کنید. 

بعد از حل شدن کامل جوش شیرین در آب، محلول به دست آمده را 

در داخل مخزن دستگاه بریزید. به مدت 10 دقیقه الی یک ربع صرب 

کامل  طور  به  سپس  کند.  اثر  خوبی  به  محلول  دهید  اجازه  و  نموده 

آب مخزن دستگاه را خارج نموده و مجدداً آب تمیز در داخل مخزن 

بریزید. الزم است که چند بار آب دستگاه را کامل تخلیه نمایید تا مزه 

آب بهرت شود. 

ضدعفونی  یکبار  با  است  ممکن  که  باشید  داشته  نظر  در  همچنین 

مخزن با محلول رسکه و یا جوش شیرین، بوی بد آبرسدکن رفع نشود. 

بنابراین در صورت لزوم دوباره یکی از این روش ها را اجرا کنید.

الزم به ذکر است که قبل از شست شوی مخزن داخلی آبرسدکن، حتما 

آبرسدکن،  نمودن  تمیز  زمان  در  همچنین  کنید.  قطع  را  دستگاه  برق 

آبگیر،  ظرف  تمیزکاری  برای  می توانید  شده  گفته  محلول های  از 

نیز  آبرسدکن  قسمت های  سایر  و  دستگاه  و  گالن  بدنه  و  تخلیه  شیر 

استفاده کنید. برای اینکار کافی است که دستمال را به محلول گفته 

شده آغشته نموده و با آن دستگاه را تمیز نمایید.

)وایتکس(  کننده  سفید  مایع  کلر،  قرص  همچون  نیز  دیگر  مواد  از 

این  اما  نمود.  استفاده  می توان  نیز  دیگر  شیمیایی  مواد  برخی  و 

شوی  شست  برای  و  دارند  تندی  بسیار  بوی  کننده ها  ضدعفونی 

کننده های  ضدعفونی  مخصوصاً  نیستند.  مناسب  آبرسدکن  مخزن 

آنها بسیار  از  باید به هنگام استفاده  و  اکرثاً خطرناک بوده  شیمیایی 

احتیاط نمود.
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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. 



3737 سبزیجات ُرست شده با تخم مرغ پختهمجله علمی - تخصصی   زمستان 1400  شماره 4

مناسب برای 2 نفردستور پخت
 مدت زمان آماده سازی: 40 دقیقه

مواد الزم

ارزش غذایی

www.australianeggs.org.au :برگرفته از

فــر را تا دمای 180-160 درجه ســانتی گراد گرم کنید. دو ســینی فــر را با کاغذ 

بپوشانید.

طرز تهیه

با اســتفاده از پوســت کن ســبزیجات، کدو ســبز و هویج را به صورت نوارهای دراز 

درآورید. کدو سبز، هویج، تره فرنگی، فلفل دمله ای، موزارال و تخم مرغ های زده شده را 

در یک کاسه بزرگ مخلوط کنید.

2/3 پیمانه از مخلوط سبزیجات را درون قالب گرد 12سانتی مرتی روی سینی فر 

ریختــه و فرشده نمایید. قالب را بردارید و این عمل را برای باقیمانده مخلوط تکرار 

کنید تا در مجموع 8 دایره درســت شود. ســینی را در فر قرار داده و 20 دقیقه یا تا 

زمانی که مواد طالیی و تُرد شوند بپزید.

در همین حین، شاهی، روغن زیتون و رسکه سیب را در یک کاسه مخلوط کنید.

در نهایت ، روی ســبزیجات رُســت شــده را با تخم مــرغ پخته و مخلوط شــاهی 

بپوشانید.

یــک قابلمه بزرگ را با آب پر کنید و به جوش بیاورید. یکی از تخم مرغ های اضافه را 

در کاسه ای کوچک و یا یک فنجان بشکنید. سپس آن را درون آب قابلمه بریزید. این 

کار را برای سه تخم مرغ دیگر هم تکرار کنید. اجازه دهید آب دوباره به حالت جوش 

برسد. ســپس درب ظرف را ببندید. سه دقیقه صرب کنید تا سفیده تخم مرغ ها بپزد 

و زرده آن به حالت عســلی درآید. سپس اجاق را خاموش کنید. تخم مرغ ها را با یک 

قاشــق سوراخ دار بردارید و روی دســتمال کاغذی آبکش نمایید. این کارها را برای 

باقی تخم مرغ های اضافه نیز انجام دهید.

.  1 عدد . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . کدو سبز بزرگ 

. 1 عدد . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . هویج بزرگ

.  1 عدد . . . تره فرنگی )متوسط و فقط سمت سفید آن خرد شده(

.   1 عدد . . . . . . . . . . . . فلفل قرمز بزرگ )نازک برش داده شده(

.  نصف پیمانه . . . . . . . . . . . . . . پنیر موزارالی رنده شده   

.  2 عدد . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تخم مرغ کمی زده شده

. 50 گرم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . شاخه های شاهی

. 3 عدد . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . روغن زیتون بکر

. یک  ق غ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ریحان تازه برای تزیین

. یک  ق چ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . رسکه سیب

8 عدد   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تخم مرغ اضافه

.  440 کیلوکالری . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . انرژی 

. 31/6 گرم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . پروتئین

.  27/6 گرم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . چربی

.   12/5 گرم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . کربوهیدرات

 www.paygir.com :دستور پخت های جدید هر پنج شنبه

paygir_recipe    :ما را دنبال کنید



بوستان پیگیر تولیدکننده انواع نشاء و نهال های جنگلی، درخت و درختچه های  فضای 
سبز، گلهای فصلی، گیاهان آپارتمانی و مشاوره گلخانه های سبزی و صیفی

با تنوع بیش از 55 گونه گیاهی

الیم کوات
محصول گلخانه ی لیموترش 

آماده  برای عرضه به بازار مصرف

بوستان پیگیر 
زیر مجموعه زنجیره تولید گوشت مرغ پیگیر 

 ارائه مشاوره فضای سبز، زراعت چوب و احداث باغ و برنامه غذایی از جمله خدمات ما  به  مشتریان می باشد.
تلفن تماس:     09115384624  

واتساپ: 09364978334
@terije_garden  :اینستاگرام

 پالونیا
 زیتون تلخ

 چنار
 اقاقیا

 انواع سرو و کاج
 انواع شمشاد

 زرشک

 یاس هلندی
 کچوا

 کچف

 دژینکو
 انواع برگ نو )ترون( 

 زبان گنجشک

محصول
جدید


