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چک لیست پیشگیری از بیماری ها 

مترجم:مهندسآرششریفپور
برگرفتهاز:دکترکیسیریتز،دانشگاهجورجیا،دانشکدهیکشاورزیومحیطزیست،آگوست2014 

دکترکیسیریتزازدانشگاهجورجیا،چکلیستیبرایمزارعپرورش
طیورارائهدادهاستکهدرآنبهبررســیمخاطراتزیستمحیطی

پرداختهشدهاست.
پیشــگیری از بیماری هــا چــه از لحاظ مالــی و چه روحی نســبت به درمان 
و کنتــرل بیماری ها بســیار کم هزینه تــر و راحت تر می باشــد . در این بین 
مالحظات زیســت محیطی در پیشگیری از بیماری ها بســیار کم هزینه تر و 

راحت تر می باشد و در پیشگیری از بیماری ها نقش به سزایی ایفا می کنند.
با اســتفاده از چک لیست زیر می توان میزان آمادگی فارم ها را در بیماری ها 

و مخاطرات زیست محیطی سنجید.
بــرای هر جواب مثبت جلوی هر قســمت، یک عالمت زده شــود و در پایان 

جمع نمرات بصورت زیر ارزیابی شود:
جمعنمراتباالی80بسیارعالی

عالی  70تا80  
خوب  60تا70  

متوسط  50تا60  
بد وزیر50  

امتیاز الف-5امتیازبرایهرپاسخمثبت

فارم من نسبت به دیگر فارم ها فاصله استاندارد را دارد 
سالن های مرغداری من حداقل 200 متر از جاده عمومی فاصله دارد 

بازدارنــده هــای فیزیکی از قبیل عالیم و تابلوهای هشــدار دهنده ،حفاظ و فنس دور زمین و درب های ورودی در جای مناســب خود 
استفاده شده اند 

تاسیسات، سالن ها و ساختمان های من با قفل و بست مطمئن ، حفاظت میشود 
کارگران و کارمندان من هیچکدام در منزل و یا جایی دیگر از پرندگان نگهداری نمیکنند  

من هیچگونه پرنده دیگری در فارم خود نگهداری نمیکنم
من یک برنامه جامع برای کنترل حیوانات موذی مانند موش دارم
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امتیاز پ-3امتیازبرایهرپاسخمثبت

سالن های مرغداری ضد ورود حیوانات و پرندگان )حیات وحش( است 
تمام ابزار و وسایل قبل از ورود به فارم تمیز و ضد عفونی می شوند 

سالن ها در فواصل جوجه ریزی کامال ضد عفونی و شستشو می شوند 
ورودی های سالن ها بطور منظم ضد عفونی وشستشو می شوند 

حوضچه های ضدعفونی در تمام ورودی ها تعبیه شده و مرتب  ضد عفونی وشستشو می شوند 
ضایعات، نخاله و علف های هرز مرتبا از محوطه خارج می گردد 

در صورت ریختن دان  و مواد اولیه روی زمین حین کار و حمل و نقل، سریعا تمیز و جمع آوری می شود 
برای بازدید کنندگان خاص، لباس و چکمه مناسب تهیه می گردد 

کارگران و کارمندان بدون نظارت و هماهنگی الزم به دیگر فارم ها نمی روند 

امتیاز ب-4امتیازبرایهرپاسخمثبت

مرغ ها هر روز بطور منظم برای بررسی سالمت کلی و بیماری های احتمالی رصد می شوند 
میزان تولید و درصد هچ، مصرف دان و میزان مرگ ومیر و تلفات بطور منظم بررسی وتصمیم گیری می شود 

طیور مرده روزانه از سالن ها جمع آوری می شود
تلفات جمع آوری شده، بدون تماس با مرغ های زنده بصورت بهداشتی دفن و یا خارج می شوند 

افراد و ماشین ها بدون اجازه و اطالع حق ورود به فارم و سالن ها را ندارند 
مالقات کنندگان ماشین خود را در محلی خاص پارک می کنند و دفترچه مخصوص ورود را امضا می کنند 

امتیاز ت-2امتیازبرایهرپاسخمثبت

تمام ماشین های خدماتی که وارد فارم می شوند، قبل از ورود بطور مناسب ضد عفونی شده و رانندگان وارد سالن ها نمی شوند 
پرسنل هر بخش فقط در محل کاری خود فعال هستند و به دیگر بخش های فارم نمی روند 

مرغ های مرده از سالنی به سالن دیگر جمع آوری نمی شود)هر سالن جداگانه( 
ضایعات دیگر فارم ها به هیچ وجه در زمین های مجاور فارم من ریخته نمی شود 

به کارگران و کارمندان آموزش کافی در موردبیماری های طیور و پیش گیری های الزم داده شده است 

امتیاز ث-1امتیازبرایهرپاسخمثبت

حیوانات خانگی در کنار ساختمان های مرغداری نگهداری و یا غذادهی نمی شوند
اقدامات الزم برای مقابله و دور کردن حشرات انجام می شود 

تمام اقدامات توصیه شده از شرکت های مادر برای جلوگیری از بیماری ها، اجرا می شود 
من بطور منظم در دوره های آموزشی مربوط به کنترل بیماری های طیور شرکت می کنم 
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چکیده 
تحقیق حاضر به منظور بررسی تأثیر نسبت کلسیم به فسفر و سطوح مختلف 
دو نوع آنزیم فیتاز بر عملکرد، غلظت کلسیم و فسفر سرم خون و راندمان 

الشه جوجه های گوشتی انجام شد. 

در این آزمایش از 560 قطعه جوجه گوشتی سویه رأس 308 به صورت یک 
آزمایش کاماًل تصادفی در قالب طرح فاکتوریل با 10 گروه آزمایشی و 4 تکرار 
انجام شد، گروه های آزمایشی شامل دو نسبت کلسیم به فسفر )1:2 و 1:3(، 
دو نوع آنزیم )ناتافوس و فیزایم( و دو سطح آنزیم )500 و 1000 واحد آنزیم( 
بودند که با یکدیگر ترکیب شدند. عالوه بر این دو گروه کنترل )بدون آنزیم( 
نیز برای هریک از نسبت های کلسیم به فسفر )1:2 و 1:3( نیز در نظر گرفته 

شد. 

صفات تولیدی جوجه ها در طول دوره آزمایش )صفر تا 21 روزگی( و غلظت 
کلسیم و فسفر سرم خون آنها در سن 21 روزگی مورد ارزیابی قرار گرفتند. 
نتایج حاصل از این آزمایش حاکی از تأثیر مثبت و معنی دار آنزیم ناتافوس 

 .)P<0/05( بر راندمان الشه نسبت به گروه کنترل بود

و  روزانه  خوراک  مصرف  کمترین  بدن،  وزن  میانگین  بیشترین  همچنین 
کمترین میزان ضریب تبدیل غذایی را گروه های دریافت کننده جیره هایی با 

نسبت کلسیم به فسفر 1:3 نشان دادند. 

به فسفر  غلظت فسفر سرم خون در گروه هایی که نسبت های باالی کلسیم 
این،  بر  عالوه   .)P<0/05( داد  نشان  داری  معنی  کاهش  کردند  دریافت  را 
گروه های دریافت کننده 1000 واحد آنزیم فیتاز در مقایسه با 500 واحد و 
گروه کنترل وزن بدن باالتری داشتند )P<0/05( ، ولی در خصوص ضریب 
معنی  بهبود  آنزیم  با سطح صفر  مقایسه  در  راندمان الشه  و  غذایی  تبدیل 

 .)P<0/05( داری را نشان دادند

بطور کلی براساس نتایج حاضر در جیره های پلت، استفاده از سطح 1000 
برای  را  بهتری  عملکرد   1 به   3 فسفر  به  کلسیم  نسبت  و  فیتاز  آنزیم  واحد 

جوجه ها در طی دوره آغازین بدنبال خواهد داشت.

مقدمه 
نیازهای کلسیم و فسفر در جیره  امروزه منابع مختلف علمی جهت برآورد 
کرده اند،  بیان  را  مختلفی  پیشنهادات  و  راهکارها  طیور  مختلف  نژادهای 
کلسیم  مناسب  نسبت  کلسیم،  بهتر  جذب  جهت  راهکارها  این  جمله  از 
عنصر  دو  در جذب هر  نسبت  این  که  است،  غذایی طیور  در جیره  و فسفر 
نقش اساسی ایفا می کنند. به طور کلی نسبت های پیشنهاد شده برای این 
دو عنصر ما بین 3 تا 4 به 1 متغیر است. نلسون گزارش کرد که بخش عمده ی 
فسفر موجود در جیره ی غذایی با توجه به نوع خوراک استفاده شده به حالت 
فسفر غیر قابل دسترسی و یا متصل به اسید فابتیک است که در صورت عدم 

موازنه آن در جیره ی غذایی موجب کاهش عملکرد می گردد.

کلسیم به دلیل فراوانی در مایع گوارشی یکی از اجزای اسید فابتیک است. 
پرندگان جوان توانایی بسیار کمی برای هضم فیتات دارند در حالی که در 
پرندگان بالغ قابلیت هضم فیتات تا 50 درصد هم می رسد. تولید کودهای 
دامی با فسفر باال در مرغداری ها، منابع آب شیرین و دیگر اکوسیستم ها را 
آلوده نموده و به آنها آسیب می رساند. فراهمی ناچیز فسفر فیتاتی، هزینه 

اثر نوع و سطح آنزیم فیتاز و نسبت کلسیم به فسفر جیره غذایی بر 
عملکرد، راندمان الشه و غلظت کلسیم و فسفر سرم خون جوجه های 

گوشتی در سن 21 روزگی
نویسنده:میثمکوچکزاداصفهانی،عباسعلیقیصری،علیتبعیدیان،محسنقاسمینژاد،محمدمحمدرضایی،نیلوفرگودرزی،زینبپناهپور

برگرفتهاز:دوماهنامهدامپزشکویژهنوروز1397
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برای  دسترس  قابل  فسفر  اضافی  منابع  زیرا  می دهد،  افزایش  نیز  را  تولید 
همچنین  گردد.  تأمین  طیور  احتیاجات  تا  است  نیاز  مورد  جیره ها  تهیه 
در  پپسین  و  تریپسین  قبیل  از  پروتئین  کننده  هضم  آنزیم های  با  فیتات 
دستگاه گوارش ترکیب شده و فعالیت آنها را کاهش می دهد. تأمین فسفر 
ولی  شده  جیره  هزینه  افزایش  موجب  معدنی،  منابع  طریق  از  نیاز  مورد 
متصل  فسفر  فیتات،  نامطلوب  اثرات  کاهش  ضمن  فیتاز  آنزیم  از  استفاده 
به همین  تأمین می شود.  به فسفر  نیاز  ترتیب  بدین  و  نموده  آزاد  را  آن  به 
لحاظ آزمایش حاضر با هدف تعیین اثر نسبت کلسیم به فسفر جیره غذایی و 
همچنین سطوح مختلف دو نوع آنزیم فیتاز بر عملکرد، میزان غلظت کلسیم 

و فسفر سرم خون جوجه های گوشتی طراحی و انجام شد.

مواد و روش ها 
رأس  تجاری  سویه  روزه،  یک  گوشتی  جوجه  قطعه   560 از  تحقیق  این  در 
308 به صورت یک طرح کاماًل تصادفی در قالب یک آزمایش فاکتوریل با 10 
گروه آزمایشی و 4 واحد آزمایش به اعضای هر گروه استفاده شد. جیره های 
آزمایشی به صورت پلت و از نظر میزان انرژی، پروتئین و سایر مواد مغذی 

نیز بر اساس مقادیر توصیه شده NRC )1994( بودند.

گروه های آزمایشی به شکلی بودند که دو نسبت کلسیم به فسفر )1:2 و 1:3( 
به عنوان عامل اول و دو نوع آنزیم )ناتافوس و فیزایم( به عنوان عامل دوم 
و همچنین دو سطح آنزیم )500 و 1000 واحد آنزیم( به عنوان عامل سوم 
)بدون  کنترل  گروه  دو  احتساب  با  ترتیب  بدین  شدند.  ترکیب  یکدیگر  با 
آنزیم( در نظر گرفته شده برای هر دو نسبت کلسیم و فسفر مجموعه ده گروه 
تا 21 روزگی( وزن  آزمایش )صفر  را شامل شدند. در طول دوره  آزمایشی 
بدن، مصرف خوراک و ضریب تبدیل غذایی برای هر واحد آزمایشی مورد 
اندازه گیری و محاسبه قرار گرفتند. در سن 21 روزگی از هر واحد آزمایشی 
یک قطعه جوجه بطور تصادفی انتخاب و پس از خون گیری از ورید بال جهت 
تعیین میزان غلظت کلسیم و فسفر سرم خون، ذبح و راندمان الشه نسبت به 
وزن زنده مورد محاسبه قرار گرفت. داده های مربوطه با استفاده از بسته نرم 
افزار آماری )SAS )2008 مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفتند. مقایسه 
از  استفاده  با  مربوطه  صفات  از  یک  هر  برای  نیز  اصلی  اثرات  میانگین  بین 

آزمون حداقل اختالف معنی دار۱  در سطح احتمال 5 درصد انجام شد.

نتایج و بحث 
همانطور که در جدول )1( مشاهده می شود افزودن آنزیم به جیره غذایی تأثیر 
غذایی،  تبدیل  ضریب  خوراک،  مصرف  بدن،  وزن  میانگین  بر  داری  معنی 
کننده  دریافت  گروه های  وجود،  این  با  نداشت.  خون  سرم  فسفر  و  کلسیم 
آنزیم فیزایم نسبت به سایر گروه های آزمایشی و به ویژه گروه کنترل مصرف 

خوراک روزانه و وزن بدن باالتر ولی غیر معنی داری را به خود اختصاص داده 
است. باالتر بودن وزن بدن در گروه های تغذیه شده با آنزیم می تواند به علت 
اثر تحریک کنندگی رشد آنها توسط آنزیم فیتاز باشد. در این ارتباط برخی 
محصول  که  مایواینوزیتول  غلظت  افزایش  از  حاکی  را  تأثیر  این  گزارشات 
نهایی جدا شدن فسفر از فیتات است ذکر کرده اند. عالوه بر این، آزاد شدن 
عناصر معدنی از کمپلکس های غیر قابل دسترس فیتات و با افزایش قابلیت 
هضم نشاسته و زیست فراهمی پروتئین نیز می توانند از دیگر عوامل مؤثر بر 
افزایش سرعت رشد در گروه های تغذیه شده با آنزیم باشند. ضریب تبدیل 
به  نسبت  نیز  ناتافوس  به ویژه  فیتاز  آنزیم  کننده  دریافت  گروه های  غذایی 
از محققین نیز  نتایج تحقیقات برخی دیگر  گروه کنترل بهبود یافته است. 
حاکی از بهبود ضریب تبدیل غذایی در جیره های دارای مقادیر پایین فسفر 
قابل دسترس به همراه استفاده از آنزیم فیتاز بوده است. افزودن آنزیم فیتاز 
به جیره غذایی در مقایسه با گروه کنترل بهبود معنی دار )P<0/05( راندمان 
الشه را بدنبال داشته است )جدول 1(. در این ارتباط همانگونه که مالحظه 
می شود راندمان الشه در گروه های دریافت کننده آنزیم ناتافوس بطور معنی 
داری باالتر از گروه کنترل است )P<0/05(. در رابطه غلظت کلسیم و فسفر 
به جیره  فیتاز  افزودن  که  از محققین گزارش کرده اند  برخی  نیز  سرم خون 

حاوی سطوح پایین فسفر، تاثیری بر میزان کلسیم خون نداشته است.

بر اساس نتایج جدول )1( افزایش نسبت کلسیم به فسفر جیره  غذایی باعث 
نیز  روزانه  خوراک  مصرف  و  افزایش  بدن  وزن  داری  معنی  طور  به  که  شد 
کاهش یابد که در نهایت این امر باعث بهبود معنی دار ضریب تبدیل غذایی 
 .)P<0/05( در گروه هایی بود که نسبت کلسیم به فسفر باالتری را داشتند
در  کلسیم  به  پرنده  ویژه  اشتهای  وجود  علت  به  روند  این  می رسد  نظر  به 
کاهش  به  اقدام  به فسفر  کلسیم  نسبت  به منظور حفظ  که  باشد  گروه هایی 
کلسیم نسبت به فسفر شده است. بدین ترتیب پرنده جهت برطرف کردن 
عدم  علت  به  ولی  داده  افزایش  را  خود  خوراک  مصرف  کلسیم  به  خود  نیاز 
مصرف  افزایش،  این  با  راستا  هم  شده،  یاد  عنصر  دو  بین  مناسبت  نسبت 
1. LSD (Least Significant Different)
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جدول)1(:مقایسهمیانگیناثراتاصلینوعوسطوحمختلفآنزیمونسبتکلسیمبهفسفربرعملکردوکلسیموفسفرسرمخونجوجههایگوشتیدر
سن21روزگی

.)P<0/05(درهرستونمیانگینهایفاقدحروفمشابهبایکدیگراختالفمعنیداریدارند:a-b

خوراک افزایش نیافته است. نسبت کلسیم به فسفر تأثیر قابل مالحظه ایی 
سرم  کلسیم  غلظت  نداشت.  روزگی   21 سن  در  جوجه ها  الشه  راندمان  بر 
نشان  داری  معنی  اختالف  فسفر  و  کلسیم  نسبت  تغییر  با  جوجه ها  خون 
این نسبت، فسفر سرم خون جوجه های در سن 21  افزایش  با  ندادند ولی 
بودن  یکسان  به  توجه  با   .)P<0/05( داشت  داری  معنی  کاهش  روزگی 
بودن غلظت کلسیم در  باالتر  بنظر می رسد  غلظت فسفر در گروه های فوق 
جیره غذایی آنها تا حدودی باعث کاهش قابلیت دسترسی فسفر و در نهایت 

کاهش غلظت فسفر سرم خون آنها شده است.

با  شده  تغذیه  گروه های  که  است  این  بیانگر  همچنین   )1( جدول  نتایج 
به طور معنی  به دو سطح دیگر  آنزیم نسبت  جیره های حاوی 1000 واحد 
داری وزن بدن بیشتری را کسب کرده اند. این افزایش وزن باالتر به همراه 
عدم تفاوت در میانگین مصرف خوراک روزانه باعث بهبود معنی دار ضریب 
فیتاز  آنزیم  واحد   1000 سطح  کننده  دریافت  جوجه های  غذایی  تبدیل 
است  شده  فیتاز  آنزیم  واحد   500 و  صفر  آزمایشی  گروه های  به  نسبت 

)P<0/05(. در همین راستا گزارشات مختلف حاکی از این است که افزودن 
قابل  فسفر  پایین  مقادیر  یا  و  سویا  ذرت-  پایه  بر  جیره های  به  فیتاز  آنزیم 
این  در  است.  شده  وزن  افزایش  بهبود  باعث  داری  معنی  بطور  دسترس 
سطح  در  فیتاز  افزودن  که  کردند  گزارش  نیز  همکاران  و  راویندران  ارتباط 
250 واحد فاقد تأثیر معنی دار بر افزایش وزن بوده و همچنین افزایش فیتاز 
از 375 واحد تا 1000 واحد در جیره های کم فسفر روی افزایش وزن تأثیر 
نیز  افزایش راندمان الشه  اینکه  چشمگیری داشته است. نکته قابل توجه 
با افزایش سطح آنزیم افزایش پیدا کرده که این افزایش در باالترین سطح 
آنزیم )1000 واحد آنزیم( نسبت به سطح صفر اختالف معنی داری را نشان 
داده است )P<0/05(. بطور کلی براساس نتایج حاصله می توان بیان کرد که 
در جیره های پلت استفاده از سطح 1000 واحد آنزیم فیتاز و نسبت کلسیم 
به فسفر 3 به 1 می تواند عملکرد بهتری را برای جوجه ها از لحاظ وزن بدن، 
به دنبال داشته  آغازین  راندمان الشه در طی دوره  و  تبدیل غذایی  ضریب 

باشد.

اثراتاصلی
وزنبدن
)گرم(
0-21روزگی

مصرفخوراک
)گرمدرروز(
0-21روزگی

ضریبتبدیلغذایی
)گرمبرگرم(
0-21روزگی

راندمانالشه
)درصدوزنزنده(
0-21روزگی

کلسیمسرمفسفرخون

)mg/dl(
0-21روزگی

سرمخون

)mg/dl(
0-21روزگی

نوعآنزیم

6/5 9/96 71/96 1/44 776/7550/30 بدون آنزیم 

9/886/57 74/17 1/39 801/550/22 ناتافوس 

72/579/596/58 803/4551/401/42فیزایم 

 SEM 15/421/210/0490/659 0/1370/178

نسبتکلسیمبهفسفر

9/86/86 72/95 1/51 53/09 782/16 نسبت 1:2 

6/21 9/76 73/32 812/5048/331/13 نسبت 1:3 

 SEM 12/10 0/668 0/0280/508 0/1090/104

سطحآنزیم

9/966/5 71/96 1/44 50/30 776/75 سطح صفر آنزیم 

9/726/72 72/79 1/50 51/94 768/57 سطح 500 آنزیم 

9/756/41 74/12 1/31 49/69 836/37 سطح 1000 آنزیم 

 SEM 13/35 1/140/042 0/654 0/140/174

b

b

b

b

aa

a

a

a

a

b

b

a

a

a

bb

b

b

b

a

a
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مطالعه مقدماتی از کارایی اولترافیلتراسیون در پساب های 
حاصل از کشتارگاه های طیور

مترجم:مهندسهدیهغفوریان
 PRELIMINARY STUDY OF THE EFFICIENCY OF ULTRAFILTRATION TREATMENT OF POULTRYبرگرفتهاز:

SLAUGHTERHOUSE WASTEWATER

چکیده
میانگین  که  می کنند،  مصرف  آب  توجهی  قابل  مقادیر  طیور  کشتارگاه های 
مصرف معادل 26/5 لیتر به ازای هر پرنده طی فرایند پردازش اولیه و ثانویه از 

طیور زنده تا گوشت مصرفی می باشد.

َپر  و  پروتئین ها، چربی ها،  کربوهیدرات ها، پوست،  خون  آب مصرفی شامل 
می باشد که منجر به باال رفتن BOD و COD می شود.

امروزه توجه زیادی به توسعه روش های غیر معمول برای تصفیه فاضالب شده 
است که استفاده از اولترافیلتراسیون برای تصفیه فاضالب طیور یکی از همین 

روش هاست.

نتایج نشان می دهد که اولترافیلتراسیون می تواند یک روش تصفیه کارآمد باشد 
و استفاده از آن باعث حذف 98% تا 99% چربی ها و مواد معلق  گردد. همچنین 

راندمان حذف COD و BOD در این روش بیش از 94 درصد می باشد.

معرفی :
به طور سنتی، عملیات کشتار مرغ نیاز به مقدار زیادی آب دارد که باعث شده 
مقررات  به  توجه  با  شود.  محسوب  پساب  کنندگان  تولید  از  یکی  صنعت  این 
مربوطه،  سیاست های  و  مختلف  مراحل  در  آب  حداقلی  استفاده  به  مربوط 
مصرف آب اکثر تولیدکنندگان طیور حدودا بین 18/9لیتر تا 37/8 لیتر به ازای 

هر پرنده می باشد.

فاضالب کشتار طیور، شامل پروتئین ها، چربی ها،  کربوهیدرات های گوشت، 
خون ، پوست و َپرها می باشد و آب نیز با مقدار قابل توجهی از شن و سایر مواد 
معدنی به عنوان آلودگی همراه است . به اضافه، آبی که در طی عملیات کشتار 
استفاده می شود می تواند آالینده ها ، مواد مدفوع و حتی باکتری های بیماری زا 
مواد  باید  طیور  تولیدکنندگان  کارخانه،  تخلیه  از  قبل  که  شود  شامل  نیز  را 

محلول و ذرات آلی را به حد مجاز محیط زیست برسانند. 

کنار  در  عمده  آالینده های  از  خون  و  الشه  مانده  باقی  از  حاصل  پروتئین های 
چربی در پساب فاضالب طیور محسوب می شوند. با تخمین اینکه حدود2 تا 5 

درصد از کل الشه ها را پروتئین تشکیل می دهد، جریان پساب حاوی 35 درصد 
پروتئین خواهد بود  و باعث می شود BOD و COD بیشتری نسبت به فاضالب 

خانگی داشته باشد.

روش های  سیستم ها،  نوع  به  بسته  طیور  کشتارگاه های  فاضالب  ترکیبات 
عملیاتی و ظرفیت تولید از یک کارخانه به کارخانه دیگر متفاوت است.

با توجه به مقدار پساب تولیدی هر کارخانه می توان یکی از گزینه های تصفیه 
فاضالب فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی را انتخاب کرد.

با این حال، فرآیندهای تجاری موجود از معایب زیر رنج می برند:

1(درصد بازیافت مواد مغذی کم است.

امکان  فرآیند،  طی  در  فلزی  نمک های  مانند  سمی  ترکیبات  از  استفاده    )2
استفاده بیولوژیکی از پروتئین های رسوب شده را از بین می برد.  

3( طی مرحله دوم تصفیه، عناصر ارزشمند بالقوه به لجن بی فایده تبدیل می شود.

در چندین سال گذشته توجه زیادی به توسعه روش های غیر متعارف برای تصفیه 
فاضالب شده است، مانند عملیات غشایی تحت فشار )اولترافیلتراسیون( که 
به حذف کلوئیدها، مواد معلق و مواد درشت مولکول کمک می کند. همچنین 
استفاده از روش  اسمز معکوس که به حذف مواد معدنی و ترکیبات آلی با تعداد 

مولکول های کم کمک می کند.

از  کوچک،  بسیار  ذرات  حذف  در  استثنائی  کارایی  دارای  اولترافیلتراسیون 
این عمل همچنین  و مواد مغذی خطرناک است.  پاتوژن  جمله میکروب های 
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بحث:
مراحل کشتار معمولی طیور شامل حداقل 6 مرحله است که ابتدا از آب استفاده 

شده و پس از آلوده شدن تخلیه می گردد.

در اکثر مراحل  از آب به صورت تماس مستقیم استفاده می کنند ) شست و شو ، 
انجماد ، خنک کردن و ...( و تمام مواد تشکیل دهنده گوشت مرغ و خون در 

فاضالب دیده می شود.

موجود  آالینده های  توسط  طیور  کشتارگاه های  از  شده  گرفته  خام  فاضالب 
مجاز  استاندارد  با  همراه  موجود  فاضالب  خصوصیات  می شود،  بندی  دسته 

برای پساب روزانه در جدول 1 آورده شده است.

نیاز به کلر زنی و حذف مواد مغذی نیتروژن دار و فسفر دار را کاهش می دهد.

می شود،  تخلیه  محیط  به  معموال  متداول  روش های  از  شده  تصفیه  فاضالب 
در حالیکه با استفاده از تکنولوژی غشایی از فاضالب تصفیه شده می توان برای 

آبیاری، عملیات صنعتی و کاربرد خانگی استفاده کرد.

پساب ها  برای  اولترافیلتراسیون  از  استفاده  روی  بر  مطالعاتی   1980 سال  در 
انجام شد و دریافتند که 85 درصد کل مواد جامد و 95 درصد COD در فاضالب 
کمی  و  روشن  شفاف،  حاصله  مانده ی  باقی  و  شده  حذف  سیستم  این  توسط 

مایل به زرد می باشد.

مواد و روش ها :
اولترافیلتراسیون با استفاده از سیستم آزمایشگاهی و یک ماژول غشایی و قاب 
مربوطه انجام می شود. ) شکل 1 ( سطح موثر غشا 0/1 متر مربع بوده و غشای 

مورد استفاده در عملیات تحت فشار  UF-25-PAN است.

در  می شود،  انجام  ساعت  در   330  L/m3.hجریان و   4  barفشار با  فرآیند  این 
این مقاله به عنوان نمونه از سه کشتارگاه مرغداری بلغاری استفاده شده است.
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حدمجاز
mg/dm3

پسابخام
 mg/dm3

شاخصها

50 1900-2200 BOD5

250 3610-4180 COD

50 2280-2446 )TTS(

5 289-389 Fat

جدول1-غلظتآلودگیدرپسابخام

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1112

شکل1

آنمومتربرایبازه0تا50بار
ملنومتربرای0تا6بار

ماژولغشایقابوصفحه
مانومتربرایبازه0تا8بار

مانومتربرایبازه0تا150بار
پمپ

تانکفاضالب
تانکآبتصفیهشده

شیر

     2
       ۴
       5

۶

     1
       3
       7

 9
{

     8
       10
       11

 12
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نتایج  اکثر مواد موجود در فاضالب به طور طبیعی در محیط موجود هستند، 
جدول 1 نشان می دهد که محتوای چربی فاضالب کشتارگاههای طیور نسبتا 
باال بوده و همچنین چربی مرغ به خصوص در آب گرم نسبت به سایر چربی های 

حیوانی، امولسیون ها و سوسپانسیون های کلوئیدی حالت محلولتری دارد.

باعث  که  است  خون  طیور،  کشتارگاه  فاضالب  دفع  در  مهم  عنصر  دومین 
باالرفتن مقدار  BOD5 می شود در واقع گلبول های قرمز خون در آب تشکیل 
اولترافیلتراسیون، فاضالب ذکر  با کمک  که  پایدار می دهد  یک سوسپانسیون 

شده را به طور مطلوب می توان تصفیه کرد. 

وسیله ی  به  آالینده ها  و  کرده  عبور  غشا  سطح  از  فاضالب  روند  این  در 
داده  نشان  مربوطه  نتایج   2 مکانیسم های مختلف حذف می شوند. در جدول 

شده است.

پسابخامشاخصها
 mg/dm3غلظتپساز

اولترافیلتراسیون
mg/dm3

درصدبازده
%

BOD5

1900

2178

2200

40

48

48

97/89

97/80

97/82

COD

3610

4140

4180

198

220

220

94/52

94/69

94/74

TSS

2360

2446

2280

22

22

20

99/07

99/11

99/12

Fat

289

380

389

3

4

4

98/96

98/95

98/97

جدول2-شاخصهایآلودگیپسازاولترافیلتراسیون

در کشتارگاه های  اولترافیلتراسیون  از  استفاده  از  که پس  نشان می دهد  نتایج 
 COD,TSS, BOD5 بوده)  متفاوت  مختلف  آلودگی ها  حذف  درجه ی  طیور 

TSS و 98 % برای  و چربی( و باالترین میزان حذف آلودگی، باالی 99%  برای 
چربی است، مقدار جداسازی در BOD5 حدود 97 %  و برای  COD  94 %  بوده 
که تمامی مقادیر بدست آمده از شاخص های استاندارد باالتر بوده و مورد تایید 

است.
نتیجه:

ایده آل  تصفیه ی  به  فشار  تحت  غشایی  عملیات  که  می کند  ثابت  تحقیقات 
و  محیطی  نظر  از  و  می انجامد  طیور  کشتارگاه های  از  حاصل  پساب های 
روش ها  سایر  با  مقایسه  در  مناسب  جایگزین  روش  یک  می تواند  اقتصادی 
به  نیازی  باشد ، در واقع نقطه قوت اصلی تکنولوژی های غشایی این است که 
به  عملیاتی  چنین  هم  می کند،  مصرف  کمی  انرژی  و  نداشته  شیمیایی  مواد 

نسبت آسان محسوب می شود.
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آلودگی الشه مرغ

مترجم:مهندسشرویناردالن
 Broiler carcass quality , Sergio L.vieria 2012 edition 2:برگرفتهاز

آلودگی، فساد گوشت مرغ پس از کشتار به هیچ عنوان قابل قبول نیست چرا که 
برای سالمتی مصرف کنندگان بسیار خطرناک است، به طور کلی سازمان های 

بازرسی هرگونه اشکال و نقص کیفی و ظاهری را رصد می کنند.

در مسیر تولید نیمچه گوشتی بسیاری از نواقص ظاهری به دلیل پارگی روده ها و 
بیرون ریختن محتویات درون شکمی جوجه پدید می آیند، ریختن مواد درون 
روده ها یا صفرا باعث پدیدار شدن عالئمی بر روی بدن جوجه می شوند و این 
معموال زمانی که عمل تخلیه حفره شکمی به صورت اتوماتیک انجام می شود 
سنتی  کشتارگاه های  یا  مرغداری ها  دستی  تخلیه های  در  کمتر  و  است  بیشتر 
در  جوجه ها  سالمت  بررسی  عملیات  اینکه  با  می شود.  دیده  صنعتی  نیمه  یا 
مناطق مختلف متفاوت است اما نوع فساد گوشتی مرغ به دلیل فساد مدفوعی 

در تمام جهان منجر به بیماری های مشخص شناخته شده می شود.

وجود مقدار زیاد غذای هضم نشده در مسیر گوارشی احتمال پارگی روده ها را 
باالتر می برد،  به خصوص اگر تخلیه اندرونه به صورت اتوماتیک انجام شود. اگر 
میزان عدم تغذیه کمتر از 6 ساعت باشد احتمال پارگی روده ها و فساد گوشت 

وجود دارد چرا که هنوز روده ها به طور  کامل خالی نشده اند. 

از طرف دیگر میزان جذب مواد غذایی توسط دیواره ی روده ها بسیار اهمیت 
دارد چرا که با کمبود جذب مواد غذایی از قابلیت کششی روده ها کاسته شده 
دیگری  انواع  همچنین  می رود  باال  تخلیه  عملیات  در  روده  پارگی  احتمال  و 
باال رود  اگر زمان عدم تغذیه  از عفونت و آلودگی گوشت امکان پذیر می شود، 

میزان زیادی از مخاط روده ای از بین می روند.

زمان عدم تغذیه قبل کشتار بر درصد آلودگی و فساد گوشت تاثیر مستقیم دارد 
و همچنین  آلوده می شود  از حذف گوشت  باعث ضررهای حاصل  نهایت  و در 
بگذارد،  تاثیر  کلی  صورت  به  گوشت  میکروبیولوژیکی  وضعیت  بر  می تواند 
حد اقل میزان آلودگی و فساد گوشت زمانی است که عدم تغذیه تنها بین 8 تا 
افزایش می یابد و  شیب  از 12 ساعت به شدت  12 ساعت باشد، آلودگی پس 
نمودار  را بر اساس افزایش شکنندگی دیواره روده و افزایش زمان در دوره ی 

عدم تغذیه نشان می دهد.

دوره های عدم تغذیه معموال بدون در نظر گرفتن تغییرات ساختاری دستگاه 

گوارش حاصل از عدم تغذیه افزایش می یابد و این بر آلودگی های محصول تاثیر 
می گذارد. چرا که باعث آزاد شدن سالمونال و کامپیلو باکتر موجود در چینه دان 
شده و  افزایش زمان عدم تغذیه باعث جذب مواد آلوده مثل فضوالت می شوند 
 PH که در نهایت باعث ایجاد انواع آلودگی های باکتریال در روده ها و افزایش

می گردد.

یکی از مشکالت خطرزا درمرغ های گوشتی مشکل افتادگی چینه دان است که 
قبال در بوقلمون ها مشاهده شده بود اما وجود آن در نیمچه ها نیز می تواند باعث 
بروز مشکالتی شود. عدم انقباض صحیح چینه دان به دلیل از بین رفتن حالت 
بار  آنهاست، در حالت عادی هر چند دقیقه یک  کشسان ماهیچه های درونی 
چینه دان منقبض می شود تا محتویات را به سنگدان منتقل کند اما چینه دان 



مجدد  سازی  پاک  اگر  که  دارد  نشان   1997 سال  در  شده  انجام  مطالعات 
یا روی  از فضوالت هستند به صورت آنالین  گوشت ها که دارای آلودگی ناشی 
نخواهد  مشکلی  میکروبیولوژیک  لحاظ  از  گوشت  کیفیت  شود  انجام  هم  خط 
داشت و به خوبی گوشت هایی خواهند بود که به صورت دستی و آفالین مجددا 

پاک سازی شده اند.

توسط   )On Line Reproducing) OLR سیستم هم  تا  شد  باعث  این 
کارخانه ها  ترتیب  این  به  و  گیرد  قرار  استفاده  مورد  گوناگون  کمپانی های 
توجیه  را  استفاده  مورد  شیمیایی  مواد  به  مربوط  باالتر  های  هزینه  توانستند 
از روش پاک سازی  ارزان تر  انسانی بسیار  نیروی  و  نظر زمانی  از  که  کنند چرا 

مجدد به صورت دستی انجام می شود.

باعث  آلوده  گوشت های  فرآوری  و  زدایی  آلودگی  پروسه  گوناگون  روش های 
می شود مقدار ضرر ناشی از دست رفتن گوشت در روش های مختلف متفاوت 
باشد ولی مقدار گوشت های آلوده به شکل چشم گیری تغییر نمی کنند تا زمانی 
روش های  عالوه  به  باشند  نکرده  تغییر  مرغداری ها  در  تولید  روش های  که 
مختلف برخورد با گوشت آلوده هم در محصول نهایی تاثیر گذار است. فراوری 
مجدد گوشت می تواند آن را به طور کامل و دوباره وارد چرخه کند در حالی که 

حذف قسمت های آلوده به نابودی حدود 4 درصد محصول منجر می شود.

تولید  چرخه  از  گوشت  خروج  از  می تواند  گوشت  )آنالین(  درجا  پاکسازی 
جلوگیری کند.
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آویخته قابلیت انقباض خود را از دست داده و باعث پدیدار شدن آلودگی های 
حاصل از میکروارگانیسم ها در خود شده که به دلیل عدم تخلیه به موقع پدیدار 
می شوند، پارگی احتمالی چینه دان های آویخته در مراحل پرورش یکی دیگر 
از عوامل ایجاد آلودگی است عامل وراثت یکی از شواهدی بود که در بوقلمون ها 

به عنوان دلیل شکل گیری چینه دان آویزان معرفی شد.

دلیل  همین  به  است  برخوردار  باالیی  فوق العاده  اهمیت  از  گوشت  آلودگی 
واقع  ذیربط  ارگان های  بازرسی  مورد  مداوم  طور  به  گوشت  تولید  کارخانجات 
ارتباط  در  انسان  سالمتی  با  مستقیم  طور  به  آنها  تولیدات  که  چرا  می شوند 
به دلیل فضوالت را تحمل نمی کنند  ناظران کیفی کوچکترین آلودگی  است و 
بیماری هایی  ایجاد  اصلی  زیرا  وجود چنین مشکالتی در سطح گوشت عامل 

همچون سالمونال هستند.

بر  شده  ایجاد  ظاهری  مشکالت  با  برخورد  چگونگی  برای  المللی  بین  قوانین 
اثر جاری شدن فضوالت در بدن پرنده وجود دارد اما آمریکا و برزیل به عنوان 
قدرت بزرگ جهانی در این زمینه قوانین بسیار سختگیرانه تری دارند و هرگز 
اجازه نمی دهند که مرغی با مشکالت ظاهری از بازررسی ها عبور کند و به بازار 

برود اما هر کشور به طور جداگانه قوانین خود را برای کنترل این مورد دارند.

تا اکتبر 2011 در برزیل قسمت های آلوده از گوشت حذف می شد اما در حال 
حاضر آنها شسته می شوند و تحت نظارت واحد های دولتی برزیل با تعیین وقت 
دقیق عرضه وارد بازار می شوند. در این شرایط مقدار و روش پاکسازی بسیار 

مهم است. 

را  آلودگی گوشت  یا قطع دان در زمان مناسب  تغذیه  برنامه های صحیح عدم 
بطور معنا داری کاهش می دهد. 

جا  در  و  آنالین   صورت  به  شیمیایی  مواد  با  را  آلوده  گوشت های  آمریکا  در 
شستشو می دهند تا قبل از سال 1989 آمریکا عبور گوشت از بازرسی به شرط 
جدا شدن گوشت قسمت آلوده را می داد. اما در حال حاضر اگر آلودگی داخلی 
به سطح آسیب زده باشد حتی با حذف قسمت های آلوده نیز گوشت از بازرسی 

عبور نخواهد کرد.

کلر  حاوی  موادی  با  آلوده  گوشت های  که  شد  مقرر   ،1989 سال  از  پس  اما 
شستشو داده شده و پس از فرآوری و پاکسازی مجدد )باز فرآوری( مورد بررسی 

نهایی واقع شوند.

زوائد  حذف  و  سازی  تمیز  شستشو،  شامل  تایید  مورد  بازفرآوری  روش های 
اگر  اجراست.  قابل  مراحل  بقیه  انجام  حین  در  هم  و  جداگانه  صورت  به  هم 
با آب حاوی  بدن مرغ  باشد در حفره شکمی کل  عفونت داخلی وجود داشته 
بیست ppm کلر شسته می شود. پس از گذراندن این مراحل و انجام آزمایشات 
مجدد مشخص شد که گوشت ها که با فضوالت آلوده شده و در مرحله دوم مورد 
شستشو و ضد عفونی قرار گرفته بودند کیفیت مناسبی داشته و آماده ورود به 

مراحل بعدی مثل سایر گوشت های سالم  بودند.
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هدف  با  و  غیردرمانی،  زمینه های  در  آنتی بیوتیک ها  مصرف  اینکه  با 
برخی  و  اروپایی  کشورهای  در  مرغداری ها،  در  باالتر  تولید  به  دستیابی 
از کشورها ممنوع شده است، اما هنوز بسیاری از کشورها به مصرف  دیگر 
آنتی بیوتیک های محرک رشد برای پیشگیری از بیماری ها در مرغداری ها 
ادامه می دهند و به زیان گسترده ای که از این راه به جامعه آنها وارد می شود 

توجهی نمی کنند.

از کشورها، پدید آمدن  به سالمت جامعه، در برخی  این بی اعتنایی  پیامد 
باکتری های بیماری زای مقاوم در برابر آنتی بیوتیک ها از راه مصرف گوشت 
آلوده به باکتری هایی است که در برابر مواد ضدباکتری های بیماری زا مقاوم 

شده اند.

مصرف  زیان بار  پیامدهای  از  مرغداری ها  مدیران  که  این  شگفت آور 
بخشی  خود  که  جامعه ای  در  رشد(  )محرک  غیرضروری  آنتی بیوتیک های 
محرک  آنتی بیوتیک های  مصرف  به  همه،  این  با  و  آگاهند،  هستند  آن  از 
نسخه  بدون مطالبه  نیز  داروها  این  و سیستم پخش  ادامه می دهند،  رشد 
دامپزشک گله، آنتی بیوتیک های محرک رشد را به مرغداری ها می فروشند.

نیز  انسان  درمان  برای  تازه  آنتی بیوتیک های  تولید  روند  میان،  این  در 
داروسازی  بزرگ  شرکت های  زیرا  است،  شده  کند  هشداردهنده  به گونه ای 
تولید  برای   )R&D( توسعه  و  پژوهش  بخش  هزینه های  تحمل  توان 

آنتی بیوتیک های تازه را )به سبب نامطمئن بودن بازار( ندارند.

نشان  آمریکا  ایاالت متحده  در  بیماری ها  پیشگیری  و  کنترل  مرکز  گزارش 
می دهد که هر سال 2 میلیون نفر در آن کشور در معرض باکتری های مقاوم 

قرار می گیرند و 23 هزار نفر از آنها، از این گرفتاری می میرند.

در هندوستان، بیماری اسهال پدید آمده از آلودگی با باکتری کمپیلوباکتر 
آنتی بیوتیک  زمانی،  برمی گیرد.  را  کودکان  اسهال  موارد   %13/5 ژژونی 
سیپروفالکسین داروی رایج درمان این اسهال بود، اما امروزه، این باکتری 

کاماًل در برابر این آنتی بیوتیک مقاوم شده است.

هیچ گونه  که  باکتری هایی  به  آلودگی  اثر  در  انسان ها  تلفات  از  درستی  آمار 
آنتی بیوتیکی روی آنها تأثیر نمی کند در همه کشورها منتشر نمی شود.

که  ضرورت  این  دادن  نشان  برای  نگران کننده،  بسیار  است  نمونه ای  این 
صنعت مرغداری در این کشورها، می باید به سرعت خود را از مصرف بی رویه 
آنتی بیوتیک ها دور سازند و به دنبال فرآورده های سالم تر برای دستیابی به 

تندرستی و رشد بیشتر مرغ های گله بگردند.

نخستین هفته ها
دلیل به رشد محرک آنتیبیوتیکهای مصرف برای بهانهای
آسیبپذیریجوجههادربرابربیماریهادرهفتههاینخستزندگی

ویژه  به  می آورند،  بیرون  تخم  از  سر  مادرزادی  ایمنی  بدون  که  جوجه ها 
هستند.  آسیب پذیر  شدت  به  بیماری زاها  برابر  در  زندگی  نخست  هفته  در 
آسیب پذیری،  دوره  این  در  می توانستند  رشد  محرک  آنتی بیوتیک های 
شمار باکتری های بیماری زای دستگاه گوارش جوجه ها را تا اندازه ای کنترل 
کنند، اما در همان حال، بسیاری از باکتری های سودمندی که برای هضم 
می کنند.  نابود  نیز  را  هستند  ضروری  جوجه ها  ایمنی  تقویت  و  خوراک 
که  سودمند،  باکتری های  سود  به  گوارش  دستگاه  باکتریایی  فلور  بازسازی 

مصرف بی رویه آنتی بیوتیک ها در مرغداری ها
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بالفاصله  که  نیست  کاری  آنتی بیوتیک ها آسیب دیده است،  اثر مصرف  در 
پس از قطع مصرف آنتی بیوتیک انجام شود. آنتی بیوتیک ها در پیشگیری 

بیماری های ویروسی نیز نمی توانند کارآمد باشند.

جستجو برای جانشین ها
تالش  از  شدن  کاسته  و  آنتی بیوتیکی،  مقاومت  خطر  شدن  جدی تر 
بتوانند  که  تازه ای  آنتی بیوتیک های  یافتن  برای  داروسازی  شرکت های 
که  است  شده  سبب  بخشند،  نجات  گرفتاری  این  از  را  انسانی  جوامع 
آنها  مصرف  که  تازه ای  فرآورده های  یافتن  برای  گسترده ای  کوشش های 
از  و برخی  نیانجامد آغاز شود،  بیماری زا  باکتری های  ایجاد مقاومت در  به 
فرآورده های گیاهی، برخی از اسیدآمینه های خاص، و برخی از فرآورده های 

پروبایوتیکی در بوته آزمایش قرار گرفته اند.

کوششدراینزمینهمتوجهفرآوردههاییاستکه:

  بتوانند جوجه ها را در نخستین هفته های زندگی که هنوز دستگاه ایمنی 
طبیعی آنها به خوبی فعال نشده است از آسیب بیماری زاها حفظ کنند.

  مصرف آنها سبب مقاوم شدن باکتری های بیماری زا نشود )فرآورده هایی 
که اجزای آنها GRAS یا کاماًل شناخته و ایمن باشند(.

  بتوانند فلور باکتریایی سودمند دستگاه گوارش مرغ ها را که پس از مصرف 
آنتی بیوتیک های درمانی آسیب می بینند به سرعت بازسازی کنند )مصرف 
دامپزشک،  تجویز  با  و  بیماری ها  بروز  هنگام  به  درمانی  آنتی بیوتیک های 

اجتناب ناپذیر است(.

هفته های  نخستین  در  تنها  نه  که  باشد  به گونه ای  آنها  عمل  مکانیزم   
استرس آور  دوره های  در  ویژه  به  زندگی،  دوره  طول  تمام  در  بلکه  زندگی، 

و  مادر  تخم گذار،  گله های  طبیعی  ایمنی  طیور(،  واکسیناسیون  )مانند 
گوشتی را تقویت کنند.

  هزینه مصرف، شرایط نگهداری و شیوه مصرف آنها در مرغداری ها، برای 
مرغداران پذیرفتنی باشد.

آزمایش های گسترده ای برای پی بردن به کارآیی فرآورده هایی که پیشنهاد 
می شوند انجام می گیرد و پیشرفت های خوبی در این زمینه به دست آمده 

است.

)نه  ترکیبی  اسیدی فایرهای از گونه  یک  روی  که  آزمایش هایی 
مصرف  که  است  داده  نشان  است  شده  انجام  معمولی(  اسیدی فایرهای 
درگیری  باکتریایی،  آلودگی  سطح  کاهش  با  است  توانسته  اسیدی فایر  این 
تنها  فرآورده،  این  عمل  مکانیزم  کند.  کنترل  اندازه ای  تا  را  بیماری زاها  با 
کاهش pH دستگاه گوارش است که محیط را برای رشد باکتری های بیماری زا 
ناسازگار می کند، و همین می تواند به مرغ ها فرصت دهد تا عملکرد بهتری 

داشته باشند و بهره وری آنها برای مرغداری باالتر باشد.

دانشگاهی  فارمی  آزمایش های  پشتیبانی  از  )اگر  نیز  پروبایوتیکها 
برخوردار باشند( نامزدهای مناسبی برای جانشین آنتی بیوتیک های محرک 

رشد به شمار می روند.

می توانند  که  هستند  گوارش  دستگاه  سودمند  باکتری های  پروبایوتیک ها، 
روی میزبان سودمندانه اثر بگذارند.

عمل  مکانیزم  که  است  این  پروبایوتیک ها  از  دسته  این  برجسته  ویژگی 
چندگانه آنها، تنها به نامساعد کردن محیط دستگاه گوارش برای بیماری زاها 

محدود نمی شود.

گوارش،  دستگاه  محیط   pH از  کاستن  ضمن  پرسویه،  پروبایوتیک های 
)دوره  جوجه ها  زندگی  نخستین  هفته های  در  را  سودمند  باکتری های 
brooding( به آنها می رسانند و با پوشش رویه دستگاه گوارش، باکتری های 

بیماری زا را بیرون می رانند تا فرصت کافی برای راه افتادن دستگاه ایمنی 
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مرغ ها  زندگی  دوره  طول  در  اتفاق،  همین  آید،  دست  به  جوجه ها  طبیعی 
اثر:  در  آنها  گوارش  دستگاه  فلور  ترکیب  که  گوشتی(  و  تخم گذار  )مادر، 
استرس ها، واکسیناسیون، مصرف آنتی بیوتیک های درمانی و عوامل دیگر، 
پیش  نیز  می شود،  فراهم  بیماری زاها  رشد  برای  فرصت  و  می خورد  برهم 

می آید.

تولید، مواد ضدباکتری )باکتریوسین ها( نیز یکی از مکانیزم های عمل برخی 
از فرآورده های پروبایوتیکی است.

با اینکه تأثیر باکتری های سودمند دستگاه گوارش )پروبایوتیک ها( در هضم 
پذیرفته   )... و  )پرزها،  گوارش  تندرستی دستگاه  و حفظ  و جذب خوراک 
شده است، اما برگزیدن یک فرآورده کارآمد پروبایوتیکی نیز باید )همان گونه 
که در برگزیدن اسیدی فایرهای ترکیبی خاص( با توجه به برخورداری آنها از 

نتایج آزمایش های فارمی مستقل دانشگاهی انجام بگیرد.

اثر  در  انسانی  جوامع  تلفات  آمار  نبودن  دسترس  در  یا  و  نشدن،  منتشر 
از  را  بیمار  نمی تواند  آنتی بیوتیکی  که هیچ  مقاومی  باکتری های  به  آلودگی 
مرگ نجات دهد شاید یکی از دالیلی باشد که مدیران مرغداری ها هنوز به 
مصرف بی رویه آنتی بیوتیک ها، در بسیاری از کشورها ادامه می دهند، اما به 
هر حال گستردگی اطالعات و خبرهایی که در زمینه زیان و تهدید مصرف 
بی رویه آنتی بیوتیک ها، منتشر می شود آن اندازه هست که افراد را در برابر 

مسئولیتی که در تهیه خوراک سالم جامعه نقش دارند بیدار و هشیار کند.

برنامه  از  درمانی(  موارد  در  )مگر  آنتی بیوتیک ها  مصرف  که  امید،  این  آیا 
مرغداری ها حذف شود وجود دارد؟

نهادن کنار برای آمریکا در مرغ تخم و مرغ مصرفکنندگان فشار
مصرفآنتیبیوتیکهادرمرغداریهاروبهافزایشنهادهاست.

و  یونوفرها،  آنتی بیوتیک ها،  از  استفاده  که  پیشین،  روش  در 
خود  کوشش  بیشترین  تغذیه  کارشناسان  بود،  رایج  کوکسیدیواستات ها 
ارزان تمام کردن  بهبود کیفیت خوراک، مشخصات مواد مغذی، و  برای  را 

هزینه خوراک بکار می بردند.

مواد  و  آنتی بیوتیک ها  مصرف  از  پرهیز  برای  کوشش  به  توجه  با  اکنون  اما 
ضدمیکروبی، کارشناسان تغذیه مرغداری ها می باید با همکاری دامپزشک 
تأمین  برای  تازه ای  کلیدی  گام های  مرغداری  مدیریتی  تیم های  و  گله 
سالمتی گله ها بردارند که تنها به خوراک طیور و تهیه فرمول جیره منحصر 

نمی شود.

گله های مرغ گوشتی  گله های مرغ تخم گذار، و هم  را، که هم در  کارها  این 
می باید انجام داد آقای Shivaram چنین گزارش کرده است:

تا  می کنند  تأمین  را  مادر  مرغ  گله های  سالمتی  که  کارهایی  انجام   
تخم مرغ های پاکیزه برای هچری ها تولید کنند.

 حفظ پاکیزگی و سالمت تخم  مرغ ها تا رسیدن به هچری.

به  آلودگی  از  پیشگیری  و  جنین  سالمت  حفظ  برای  هچری ها  همکاری   
بیماری زاها.

اطمینان از مدت فاصله زمانی مناسب میان دو دوره پیاپی جوجه ریزی   
در مرغداری ها، برای کاهش آلودگی و استرس.

 آمادگی کامل سالن های مرغداری گوشتی برای جوجه ریزی.

مرغ ها  ایمنی  سیستم  تا  پرورشی،  درست  برنامه  و  پاکیزگی  اوج  رعایت   
پیشرفت کند و قوی باشد.

 کنترل کارآمدانه کوکسیدیوز.

 استراتژی کارآمد تغذیه ای برای مرغ های تخم گذار و گوشتی.

در پرهیز از مصرف آنتی بیوتیک ها، سطح باالی یک مدیریت جامع، برای 
دستگاه  در  مستقر  میکروبی  )جمعیت  گوارش  دستگاه  میکروبایوم  حفظ 

گوارش مرغ ها( کلید دستیابی به سالمت دستگاه گوارش گله است.

چالش های تغذیه ای پیش روی
آقای Shivaram چالش های تغذیه ای را که در نبودن مصرف آنتی بیوتیک ها 
با آنها روبرو خواهیم بود چنین توضیح داده و پیشنهاداتی کرده است که در 

صورت امکان به اجرا گذاشته شوند:

 استفاده از مکمل های تغذیه ای: ویتامین E، سلنیوم، روی، و اسیدهای 
چرب امگا 3، امگا 6، و آنتی اکسیدانت ها، در مرغداری های مادر.

 E ویتامین  مقدار  آنتی اکسیدانت ها،  مصرف  که  داده اند  نشان  پژوهش ها 
مقدار  افزودن  این،  از  گذشته  می دهد.  افزایش  تخم مرغ  در  را  سلنیوم  و 
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بیشتری ویتامین E و اسیدهای چرب امگا 3، امگا 6، روی و سلنیوم، تراکم 
این مواد مغذی را در تخم مرغ افزایش می دهد و احتمال سالمتی جنین و 

جوجه ها را باال می برد.

برای حفظ  نوین و مواد گیاهی خوراکی  از فرآورده های  رویکرد استفاده   
مادر،  مرغداری های  برای  ارزشمند  موضوع  یک  گوارش  دستگاه  سالمتی 

تخم گذار و گوشتی است.

در  پری بایوتیک ها  و  پروبایوتیک ها،  تأثیر  تازه،  رویکرد  این  از  بخشی   
باکتری های بیماری زا در  از شمار  بهبود سالمتی دستگاه گوارش و کاستن 
مرغداری های مرغ مادر است که دستاورد آن، تولید تخم مرغ های سالم و 

پاکیزه تر است. 

سبب  که  کنید  استفاده  مادر  مرغ های  برای  درشت  دانه  آهک  سنگ  از   
استحکام پوسته تخم مرغ و کاهش ترک های ریز پوسته می شود و از احتمال 

آلودگی تخم مرغ ها در هچری می کاهد. 

خوبی  به  را  خوراکی  مواد  که  آنزیم هایی  از  خوراک  هضم  بهبود  برای   
به  نمک  مصرف  از  می تواند  فسفات  از  استفاده  کنید.  استفاده  می شکنند 
جیره کم کند که نتیجه آن خشک تر بودن فضله و پاکیزگی تخم مرغ ها خواهد 

بود. 

 کنترل آلودگی تخم مرغ ها، جنین، و جوجه های هچ شده به میکروب های 
بیماری زا، بخش مهمی از برنامه موفقیت آمیز، در نبودن آنتی بیوتیک ها را 
تشکیل می دهد. این، شامل کنترل آلودگی در همه مراحل هچ، از النه های 

تخم گذاری تا نگهداری تخم مرغ ها پیش از قرار دادن در هچری می شود. 

 مایکوتوکسین ها به سیستم ایمنی آسیب می زنند و با شدت بخشیدن به 
زخم های ایجاد شده در روده توسط کوکسیدیوز و تضعیف فعالیت دستگاه 
مواد  بیشتر  شدن  تلف  و  روده  دیواره  یکپارچگی  تضعیف  سبب  گوارش، 
برنامه  از  بخشی  باید  مایکوتوکسین ها  آلودگی  با  مبارزه  می شوند.  مغذی 

حذف آنتی بیوتیک ها از جیره مرغداری ها باشد. 

و  ایمنی  سیستم  کار  بهبود  سبب  رشد،  حال  در  مغذی  مواد  رساندن   
که  شده اند  مشخص  فرآورده  چندین  می شود.  گوشتی  مرغ های  عملکرد 

سالمتی دستگاه گوارش را در مرحله آغازین رشد بهبود می بخشند. 

 کنترل کوکسیدیا و جلوگیری از نکروز روده

تغذیه جوجه ها در 7 تا 10 روز نخست
خوراک باید بسیار قابل هضم و به صورت پلت یا کرامبل باشد. افزایش هضم 
موفقیت  کلیدهای  از  یکی  گوارش  دستگاه  نخستین  بخش های  همان  از 
به این هدف ها رسید. آزمایش  آنزیم ها می توان  افزودن  با  در تولید است. 
سوپر فسفات ها )phosphating super( نیز ارزشمند است تا اسید فایتیک 

)acid phytic( ضد تغذیه ای تا حد امکان زدوده شود.

از  ترکیبی  رشد،  محرک  آنتی بیوتیک های  مصرف  از  خودداری  در 
پروبایوتیک ها و پری بایوتیک ها و مواد گیاهی ضدمیکروبی برای کاستن از 
بیماری زاها و بهبود کیفیت خوراک از راه کنترل سالمونال و کمپیلو باکترها 

مورد بررسی قرار بگیرد.
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مقدمه:
امروزه مرغداران و صاحبان صنعت مرغداری به فکر این هستند که قیمت 
تمام شده محصول نهایی )که تولید جوجه یکروزه در مرغداری مرغ مادر و 
یا تولید گوشت مرغ در مرغداری مرغ گوشتی و یا تخم مرغ در مرغداری مرغ 
تخمگذار است( را با کاهش هزینه هایی از قبیل بهای انرژی برق مصرفی و 
انواع سوخت به حداقل رسانده و از این طریق به انتفاع مالی مطلوب برسند؛ 
بنابراین بیشتر به دنبال روشهای نوین و امکانات فزون تر و کارآمد هستند. 
با توجه به نیاز سالنهای مرغداری برای تأمین گرمای مطلوب پرنده موجود 
در سالن در مواقع مختلف سال توسط سوخت فسیلی )گاز و یا گازوئیل( و 
تحمیل هزینه های باالی سوخت و تعمیر و نگهداری دستگاه ها و مشعل های 
گاز و هزینه های رعایت اصول ایمنی و بهداشتی استفاده از سیستم گرمایش 
از  جدیدی  نسل  سیستم  این  می گردد.  پیشنهاد  فوق  منظور  برای  کف  از 
انواع  از  اکنون  و  نفتی  بخاری های  از  )قباًل  گرمازا محسوب می شود  وسایل 

هیتر استفاده می شود(.

تأثیر حرارت بر روی آب:
اینکه  به شرط  گردد  منتقل  مایع )سیال(  به یک  انرژی حرارتی  که  زمانی   
سیال تغییر حالت ندهد )مثاًل تغییر از حالت مایع به گاز یا بخار( دمای آن 
با تجربیات روزانه هرکس تطبیق  این واقعیت ساده  افزایش خواهد یافت. 
می نمایند )در خالل فرآیند تغییر حالت سیال به گاز یا بخار، دمای سیال 
با انتقال حرارت ازدیاد نمی یابد، بلکه میزان سرعت انتقال حرارت به مایع، 
از  یا بخار خواهد شد.( برخی  گاز  به  از سیال  به سرعت تغییر حالت  منجر 
که  مخصوص  حرارت  دارند.  نیاز  شدن  گرم  برای  کمتری  حرارت  مایعات 
جواب  چگونگی  از  است  عبارت  می شود  داده  نشان   Cp عالمت  با  معمواًل 
یا  و  حرارت  جذب  فرآیند  به  معین  جسم  یک  دهنده  تشکیل  ماده  دادن 
 60 دمای  در  و  )آتمسفر(  زمین  جو  فشار  در  جسم.  آن  از  حرارت  دریافت 
آب  گرم(   454( پوند  یک  دمای  سانتیگراد(  درجه   15/5( فارنهایت  درجه 

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

در معادله زیر خالصه نمود.

Cp= 4184)آب(

)یککالری=4/184ژولویکبی.تی.یو=1055ژول

درنتیجهیک،بی.تی.یو.=252کالری(

تغییر  آن  دمای  با  اندکی  مقدار  به  آب،  مخصوص  حرارت  واقعی  مقدار 
حرارت  سانتیگراد،  درجه   100 تا  صفر  دمای  محدوده  در  ولی  می نماید. 
بنابراین برای اغلب  مخصوص آب در فشار یک اتمسفر تقریبًا ثابت است. 
می باشد،  ثابت  آب  مخصوص  حرارت  که  فرض  این  کاربردی  برنامه های 
مشکل زا نخواهد بود. بنابراین با مقایسه با سایر مایعات، سیال آب دارای 
انرژی  حرارت مخصوص بسیار زیادی می باشد. آب می تواند مقدار زیادی 

سیستم گرمایش از کف در صنعت مرغداری توسط آبگرمکن 
خورشیدی     

نویسندگان:مهدیآسیابان،علیقانعی

برگرفتهاز:دوماهنامهدامپزشکشماره79
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دمای  تغییر  دچار  آنکه  بدون  بدهد،  دست  از  یا  نموده  جذب  را  حرارتی 
منتشر  و  دما  افزایش  هنگام  در  حرارت،  نمودن  جذب  با  آب  شود.  زیادی 
آن  تعدیل دمای هوای مجاور  باعث  دما،  کاهش  در هنگام  نمودن حرارت 
می گردد و این در حالی است که دمای خود آب در طول روز به مقدار اندکی 
تغییر می یابد. گرمای ویژه )حرارت مخصوص( یک نمونه از مایع وابسته به 

تغییر دمای آن مایع بوده و با فرمول زیر نشان داده می شود:

Q = mc (t2-t1(
به عنوان مثال گرم کردن یک گالن )3/785 لیتر( آب، و رساندن آن از دمای 
به  نیاز  نقطه جوش،  به  )15/5 درجه سانتیگراد(  فارنهایت  اولیه 60 درجه 

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

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

گازوئیل می تواند تغییر عمده ای در الگوهای مصرف انرژی بوجود آورد. 

اثر  بنابراین  نمی کنند.  ایجاد  آلودگی  خورشیدی  آبگرمکن های  که  آنجا  از 
نامطلوب زیست محیطی یکی از گسترده ترین و پرمصرف ترین فعالیت های 
شدت  به  اماکن  گرمایش  و  مصرفی  آبگرم  تهیه  یعنی  انسان ها،  روزه  همه 

کاهش می یابد. 

نیروگاهی  غیر  نقش  عمده ترین  ها  آبگرمکن 
سیستمهای گرمایی خورشیدی می باشد.

تهیه  جهت  خورشیدی  حمام های  در  خورشید  حرارتی  انرژی  از  می توان 
آبگرم بهداشتی در مکانهایی که مشکل سوخت رسانی وجود دارد استفاده 
جذب  طریق  از  پیداست  خورشیدی  آبگرمکن  نام  از  که  طوری  به  کرد. 
)کلکتور(  جاذب  صفحات  یا  و  خأل  لوله های  توسط  خورشید  تابش  انرژی 
عمل می نمایند و راندمان گرمایشی آنها در فصول مختلف سال و بر حسب 
طراحی  گونه ای  به  آبگرم  مخزن  می باشد.  متفاوت  جغرافیایی  موقعیتهای 
شده که آبگرم را بطور ذخیره در شبانه روز مهیا نماید و تلفات حرارتی آن تا 

صبح روز بعد و طلوع مجدد بسیار ناچیز باشد. 

برق  و  گازوئیل  گاز،  مصرف  هزینه های  می توان  سیستم  این  از  استفاده  با 
ملموس تر  بزرگ  پروژه های  در  امر  این  که  داد  کاهش  چشمگیری  بطور  را 
پائین  بسیار  سیستم ها  این  تعمیرات  و  نگهداری  هزینه های  بود،  خواهد 
است. طول عمر کار کرد سیستم های استاندارد و با کیفیت فنی باال حداقل 

به 15 سال می رسد.

آبگرمکن  زیادی  تعداد  ایران  جغرافیایی  موقعیت  به  توجه  با  تاکنون 
خورشیدی و چندین دستگاه حمام خورشیدی در نقاط مختلف کشور نصب 
خورشیدی  آبگرمکن  توسط  که  آبی  مثال  برای  است.  شده  اندازی  راه  و 
حاصل می شود می تواند در تهیه آبگرم بهداشتی و گرم کردن فضای سالنها 

از طریق گرم کردن آب برای سیستم های گرمایشی مورد استفاده قرار گیرد 
جهت  جذبی  سیستم های  اندازی  راه  برای  الزم  گرمای  تأمین  جهت  نیز  و 

تهویه مطبوع و سیستم های سرمایشی از همین روش بهره گرفت.

توضیحی در مورد سیستم گرمایش از کف: 
مکان  کف  سرتاسر  که  است  لوله هایی  از  متشکل  کف  از  گرمایش  سیستم 
مورد نظر را پوشش می دهد و به وسیله گردش آبگرم درون این شبکه لوله ها 

حرارت را به طور یکنواخت توزیع می کند. 

این لوله ها تلفیقی از فلز و پلیمر هستند و برای پر کردن فضای بین آنها هم 
از یک نوع چسب مخصوص استفاده می شود.

جدیدی  تکنولوژی  تابشی(  گرمایشی  )سیستم  کف  از  گرمایش  سیستم 
است.  داشته  چشمگیری  بسیار  رشد  اخیر  دهه  چند  در  که  می باشد 
سیستم های  سایر  به  جهان  تمام  در  امروزه  کف  از  گرمایش  سیستم های 
صنعتی  سوله های  و  کارخانه ها  در  فنکوئل  یا  و  رادیاتور  مانند  گرمایشی 
ترجیح داده می شوند. در بحث هزینه و اجراء سیستم گرمایش از کف بسیار 
اقتصادی تر از سایر سیستم های گرمایشی موجود است و دالیل بسیار زیاد 

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

)در خانهای موتور پایین دمای در عملکرد - گرما یکنواخت توزیع
حدود35تا50درجهسانتیگراد(-عدماحساسحرکتجریانهوای
گرم-عدمحرکتوجابجاییگردوغبار-دمایثابتتاارتفاع2متر
ازسطحزمین-65درصدصرفهجوییدرهزینهمصرفانرژیودر
سیستم کاملترین و بهترین کف، از گرمایش سیستم امروزه نهایت

گرمایشیجهانمیباشد.

نمونه منحنی دما با ارتفاع ایده آل، وضعیتی است که در آن گرمترین نقطه 
کف زمین باشد و دمای ایده آل در وسط و دمای کم و هوای خنک در ارتفاع 

یک متری از کف زمین باشد.

رادیاتور  اجرای  با  کف  از  گرمایش  اجرای  کلی  هزینه  که  است  ذکر  به  الزم 
درجه   50 حدود  دمای  در  لوله ها  این  به  ورودی  آبگرم  می کند.  برابری 
سانتیگراد از طریق موتور خانه، پکیج یا پنل های خورشیدی تأمین می شود 

و دمای مطلوب را در کف ایجاد می کنند. 

می شود  جمع  سقف  نزدیک  گرما  درصد   70 تا  دیگر  گرمایشی  روشهای  در 
که  است  این  در  سیستم  این  فایده  اما  است،  پایین تر  دما  کف،  نزدیک  و 
گرمای مطلوب در سطح کار مرغداری که نهایتًا تا ارتفاع یک متر از کف سالن 

می باشد جریان داشته باشد.

آرایش لوله ها، فاصله آنها از هم و همچنین دمای آب ورودی از پارامترهای 
مهم و تأثیر گذار در اثر بخشی این سیستم هستند این لوله ها از قطر 16 تا 
32 میلیمتر وجود دارد و نسبت به گرمای مورد نیاز در هر مکان و با توجه به 
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مساحت آن مکان از لوله هایی با قطر مورد نظر استفاده می شود. 

بطور کلی مزایای سیستم گرمایش از کف بسیار زیاد است، از اولین مزایای 
این سیستم گرمایشی این است که بین چهار عامل صرفه جویی در مصرف، 
رطوبت  و  تابشی  گرمایش  از  حاصل  یکنواخت  گرمای  آلودگی،  تولید  عدم 

نسبی حاصل از جریان هوا رابطه مستقیم ایجاد می کند.

قارچ ها  و تکثیر  این است که کف گرم و خشک مانع رشد  مزیت مهم دیگر 
و  پوستی  بیماری های  انواع  بروز  باعث  که  میکروسکوپی  ریز  موجودات  و 

تنفسی هستند را به حداقل می رساند.

از  استفاده  با  کف  از  گرمایش  اجرای  مزایای 
نقشه طراحی:

 بررسی دقیق سیستم از لحاظ فنی از روی نقشه طراحی

 امکان یکسان سازی افت فشارها در لوب های مختلف به روش مکانیکی و 
عدم نیاز به روش برقی جهت یکسان سازی افت فشار )پایین آمدن هزینه ها( 

یادآوری: اگر به هر دلیلی افت فشار در لوب های مختلف سیستم گرمایش 
ایجاد  امکان  و  رخداده  کوتاه  اتصال  پدیده  باشد  متفاوت  یکدیگر  با  کف  از 
مناطقی با درجه حرارت بسیار باال و مناطقی با درجه حرارت بسیار پایین 

وجود دارد. )عدم گرمایش یکنواخت(

 از مدار خارج نمودن لوپ های فضاهای بال استفاده از روی نقشه طراحی

 رفع عیب و تعمیرات با کمترین هزینه با توجه به مشخص بودن مسیر لوب 
لوله  احتمالی  دیدن  آسیب  صورت  )در  طراحی  نقشه  روی  از  دیده  آسیب 

دریک لوپ خاص(

یادآوری: در صورتی که سیستم گرمایش از کف بدون وجود نقشه طراحی 
اجراشود، در صورت آسیب دیدن یکی از لوپها امکان تشخیص مسیر لوپ 
نبوده و کارفرما مجبور است تمامی کف سالن را برای تعویض لوپ مورد نظر 
تخریب نماید و دوباره تمامی سیستم گرمایش از کف را اجرا نماید که این 

خود هزینه های باالیی را بر کارفرما تحمیل می کند در صورتی که اگر نقشه 
طراحی وجود داشته باشد با مشخص شدن مسیر لوپ آسیب دیده هزینه 

تعمیرات به شدت کاهش می یابد.

  امکان در مدار قراردادن و یا از مدار خارج کردن لوپهای مورد نظر با توجه 
به نقشه فضاها و نقشه طراحی گرمایش از کف

محاسبه ظرفیت پکیج، دبی پمپ، هد پمپ و... جهت انتخاب صحیح   
پکیج و پمپ و مشخص نمودن محل دقیق درزهای انبساطی در طراحی

اثرات عدم دقت کافی در طراحی:
)گرمایش  سالن  از  خاصی  نقاط  در  حد  از  بیش  سرمایش  و  الف-گرمایش 

غیریکنواخت(

ب- باالرفتن هزینه های اجرا ناشی از طراحی اشتباه

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

  گرمایش با هوای گرم

  گرمایش با جریان الکتریسیته

  گرمایش با آبگرم 

به دلیل اینکه هوا نمی تواند گرمای زیادی را در خود نگاه دارد روش هوای 
گرم چندان به صرفه نیست و روش الکتریکی نیز فقط زمانی مقرون به صرفه 
است که قیمت انرژی الکتریکی کم باشد. در مقایسه با دو روش ذکر شده، 
سیستم گرمایش با آبگرم )هیدرولیک( مقرون به صرفه تر و مفیدتر می باشد. 

کف  لوله های  در  موجود  گرم  آب  دمای  معمواًل  گرمایشی  سیستم  این  در 
خواب بین 30 تا 60 درجه سانتیگراد می باشد که در مقایسه با سایر روشهای 
موجود، که دمای آب بین 54 تا 71 درجه سانتیگراد است، 20 تا 40 درصد 
در مصرف انرژی صرفه جویی می شود. در ساختمان هایی که دارای سقف 
بلند می باشند استفاده از سیستم گرمایش از کف باعث کاهش مصرف انرژی 
و صرفه جویی در مصرف سوخت می شود. به این خاطر که در سایر روشها 
)مانندهیتر و رادیاتور و بخاری( هوای گرم دراثر کاهش چگالی سبک شده 
و به سمت سقف می رود و اولین جایی را که گرم می کند سقف می باشد. به 
سقف  به  آن  حرارت  انتقال  میزان  سقف  کنار  در  هوا  دمای  بودن  باال  علت 
انرژی  زیادی  مقدار  اتالف  باعث  عامل  این  و  است  بیشتر  دیگر  هرجای  از 
می شود. در روش گرمایش از کف ابتدا قسمت پایین که مورد نیاز است گرم 
)سالن  نظر  مورد  فضای  می رسد.  سقف  به  کمتری  دمای  با  هوا  و  می شود 
مرغداری( به گونه ای گرم می شود که پرنده هوای گرم همراه با گازهای سمی 
منوکسید کربن و دی اکسید کربن را استنشاق نمی کند و تنفس بسیار مالیم 
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صورت گیرد، این بهترین روش گرم کردن یک سالن است.

سیستم گرمایش از کف برخالف رادیاتور و هیتر که هوای سالن را به دلیل 
نگه می دارد.  را در حد متعادل  از حد خشک می کند رطوبت  گرمای بیش 
استفاده از این سیستم در مکانهایی که کف آن ها معمواًل خیس و مرطوب 
از رطوبت  باعث خشک شدن کف می شود. همچنین  و  بوده  است مناسب 
دیوارها و کپک زدن آن که شکل خوشایندی ندارد جلوگیری می شود و دیگر 
این که در این سیستم جایی برای رشد و تکثیر حشرات موذی وجود ندارد. 
امروزه با پیشرفت تکنولوژی هزینه نصب سیستم گرمایش کف کاهش یافته 
است و با استفاده از لوله های PEX دیگر مشکالت مربوط به لوله های مسی 
و فلزی و پلی بوتیلن را نخواهد داشت. امروزه لوله های پلیمری جدیدی که 
از جنس پلی اتیلن مشبک شده می باشند مورد استفاده قرار می گیرند. که 
ساختار  بخاطر  اما  بود،  خواهد  آسان  بسیار  آنها  نصب   PB لوله های  مانند 

مشبک آن خواص بهتری داشته و مشکالت لوله های پلی بوتلین را ندارند.

روش های کنترل دما در سیستم گرمایش از کف: 
  سیستم کنترل دما به صورت دستی

  سیستم کنترل دمای اتوماتیک به صورت مکانیک 

  سیستم کنترل دمای اتوماتیک به صورت برقی 

در سیستم کنترل دما به صورت دستی با استفاده از شیرآالت قطع و وصل 
کنترل  امکان  مربوطه،  جعبه  در  کلکتور،  هر  خروجی های  به  شده  متصل 
این  مزایای  از  می گردد.  پذیر  امکان  دستی  صورت  به  حرارتی  منطقه های 
سیستم، اقتصادی بودن و ساده بودن سیستم کنترلی، می توان اشاره نمود. 

نصب  از  استفاده  با  مکانیک  صورت  به  اتوماتیک  دمای  کنترل  سیستم  در 
شیرآالت گرمایش کف در داخل دیوار هر فضای گرمایشی، از طریق تنظیم 

ترموستات حرارتی نصب شده بر روی شیر گرمایش کف داخل دیوار، دمای 
محیط مربوطه به صورت مکانیکی و اتوماتیک کنترل می گردد. در این روش 

داخل جعبه شیر گرمایشی، شیر تخلیه هوا نیز پیش بینی شده است. 

به  که  برقی  شیرهای  برقی  صورت  به  اتوماتیک  دمای  کنترل  سیستم  در 
فرمان  شده اند،  وصل  جداگانه  طور  به  محیط  هر  در  الکتریکی  حسگرهای 
قطع و وصل هرمدار حرارتی را دریافت نموده وعملیات تنظیم خودکار در 

محیط را انجام می دهند.

امکان دیگری همانند، دبی سنج و یا دماسنج نصب شده بر روی هر خروجی 
و ورودی کلکتور امکان کنترل های مختلف و متنوعی را برای مرغدار ممکن 

می سازد.

فواید استفاده از سیستم گرمایش از کف:
ثابتبودنحرارت: به علت ضخامت پوشش کف سالن در صورت بروز   
هرگونه مشکل مانند قطع برق و با عوامل دیگر که باعث توقف حرارت دهی 
مرکزی باشد. مدت زمان سرد شدن سالن بسیار طوالنی تر از سایر روش ها 

می باشد. 

در این سیستم ابتدا مدت زمانی طول می کشد تا کف زمین به درجه حرارت 
مطلوب برسد.

 صرفهجوییدرمصرفسوخت: به علت تماس مستقیم پرنده با منبع 
تنظیم  تری  پائین  درجات  در  سالن  حرارت  درجه  سالن  )کف  گرمایش 
می گردد. این امر موجب صرفه جویی حدودی 65 درصد در مصرف سوخت 

خواهد شد.

هیتر،  و  رادیاتوری  سیستم  در  هوا:  نشدن وخشک پاکیزهتر هوای  
کف  گرمایش  سیستم  در  مشکل  این  می شود.  خشک  سالن  هوای  عمومًا 

وجود نخواهد داشت.

از  می تواند  کف  گرمایش  سیستم  مختلف:  حرارتی منابع از استفاده 
منابع مختلفی برای تأمین گرمایش استفاده کنند. موتورخانه، پکیچ و پنل 

خورشیدی می توانند در این سیستم مورد استفاده قرار گیرند.

 خشکترباقیماندنزمینهایمرطوبویاخیس:

در صورت نصب سیستم گرمایش کف در در صورت خیس شدن کف سالنهای 
مرغداری به سرعت خشک خواهد شد.

سیستمگرمایشازکفحدودًا65درصدمصرفسوختراکاهش  
دادهوباعثباالرفتنعمرموتورخانهویاپکیجمیگرددنیازبهتعمیر

ونگهداریوهواگیریسالیانهندارد،

تشکیل را کف از گرمایش سیستم عمده که الیه پنج لولههای عمر
میدهد،باالی100سالاست.
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گرما از کف، بهترین و بهداشتی ترین نوع گرمایش در کلیه فضاها می باشد. 
گازهای CO و CO2 بیشتر از حدمجاز نخواهند بود.

مشخصات فنی و نصب:
رسوب  زدگی،  زنگ  خوردگی،  برابر  در  سیستم  این  در  رفته  بکار  لوله های 
گرفتگی و مواد شیمیایی بسیار مقاوم هستند، فشار را تا 10 بار و تا 95 درجه 

سانتیگراد تحمل می کنند. 

ضریب انبساط طولی این لوله ها کم و تقریبًا معادل لوله های مسی است و 
در برابر نفوذ اکسیژن مقاوم هستند. در این سیستم گرمایشی نصب بسیار 
این  می باشد،  صفر  به  نزدیک  آن  مصرفی  ضایعات  و  است  سریع  و  آسان 
لوله ها شکل پذیری باالیی دارند و بسیار سبک هستند. نکته بسیار مهم که 
در سیستم گرمایش از کف حائز اهمیت است، عدم نیاز به تعمیر و نگهداری 

ساالنه است.

از  بهتر است  از کف  برگشت در سیستم گرمایش  و  برای نصب کلکتور رفت 
جعبه های کلکتور استفاده شود. 

کلکتور  روی  که  دستی  شیرهای  توسط  کف  از  گرمایش  سیستم  کنترل 
ترموستاتیک  از شیرهای  امکانپذیر است. همچنین می توان  است  موجود 

نیز استفاده نمود. 

ترموستات  از  سیگنال  دریافت  با  و  شده  نصب  کلکتور  روی  بر  شیرها  این 
مدار را قطع و وصل می نماید. بدین ترتیب کنترل هرمدار به صورت خودکار 
نوعی  که  شیربایپس  البته  است.  پذیر  امکان  اتاقی  ترموستات های  توسط 
شیر مخصوص است که با اختالف فشار جریان آب باز شده وجهت جلوگیری 
از فشار مضاعف به پمپ، استهالک و تخریب آن استفاده می شود. همچنین 
گرمایشی  مدارهای  رسیدن  تعادل  به  برای  آب  جریان  یکنواختی  باعث 

می گردد.

عملیات بتن ریزی:
پس از حصول اطمینان از اجرای صحیح سیستم، عملیات بتن ریزی تحت 
نظارت مهندسین انجام می شود. مجموع ضخامت ورقه بتن از روی عایق تا 

زیر کف پوش نباید کمتر از 3 سانتیمتر باشد. 

الزم به ذکر است برای ساخت مالت بتن باید از مصالح با دانه بندی ریز استفاده 
شود. حداکثر اندازه دانه های مصرفی نباید از یک سانتیمتر بیشتر باشد. اتصال 
مستقیم سیستم گرمایش از کف به یک دیگ آب گرم مجاز نمی باشد چرا که 
عماًل دیگ آبگرم به علت پائین بودن دمای آب بازگشتی از مدارهای سیستم 
گرمایش از کف در معرض آسیب ناشی از ایجاد تنش های حرارتی قرار می گیرد و 

دستیابی به حداکثر ظرفیت حرارتی دیگر امکانپذیر نمی باشد.

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

است می پردازیم:

کار  فسیلی  سوخت  با  که  است  مشعل هایی  و  هیترها  دارای  مذکور  فارم 
می کنند. بین 4 تا 9/3 لیتر بر ساعت گازوئیل برای مشعلی که 108 کیلووات 
ظرفیت حرارتی دارد مصرف می شود و مشعل تقریبًا در شبانه روز 5 ساعت 
مرتبه  دو  روزی  معمواًل  که  نفر   12 برای  بهداشتی  آبگرم  تا  می کند  کار 
مشعل  کارکرد  زمان  مدت  تعیین  )برای  نماید  تأمین  را  می کنند  استحمام 
جهت تأمین آبگرم به پارامترهای زیادی نظیر نوع دیگ، راندمان حرارتی 
ضخامت  و  نوع  لوله ها،  کاری  عایق  نوع  آبگرم،  دیگ  آبگیری  حجم  دیگ، 

ورق مخازن موجود در موتورخانه و ... نیاز می باشد.

امکانپذیر  تئوری  بصورت  مشعل  کرد  کار  زمان  مدت  تعیین  حقیقت  در 
نمی باشد و بهترین راه حل، استفاده از اطالعات تجربی استفاده کنندگان 
برای  که  دارد  وجود  شده  ذکر  مصرف  با  نیز  مشابهی  مشعل  و  می باشد( 
ساعت   3 روز  شبانه  در  متوسط  بطور  شده  تلف  پرندگان  الشه  سوزاندن 
لیتر   1800 روزانه  زمستان  در  که  فارم  مسؤل  گفته  به  توجه  با  می کند.  کار 
گازوئیل برای کل فارم مصرف می شود و همچنین به لحاظ وجود 6 نیم سالن 

در فارم مذکور مواردی به شرح زیر دارای اهمیت است:

)البته در همین جا الزم است توضیح دهیم که هر نفر در یک فارم روزانه 125 
لیتر آب جهت مصارف شخصی اعم از استحمام و خورد و خوراک استفاده 
می کند و برای تأمین آبگرم بهداشتی مورد نیاز و مناسب برای کارکنان فارم 
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 4 نصب  با  که  است  احتیاج  آب  لیتر   1500 حدود  نفر   12 تعداد  به  مذکور 
دستگاه آبگرمکن خورشیدی 200 لیتری مقدار آب گرم الزم مهیا می گردد.

)زمان برگشت سرمایه گذاری اولیه حدود 2 سال 
می باشد که حداقل سیستم حمام خورشیدی 15 

سال کار می کند.(
5lit  x  4h  = 20lit/h                                         :مقدار مصرف روزانه مشعل حمام

20lit  x  3500R  = 70000                                بهای گازوئیل مصرفی در روز

70000  x  365  = 25550000R                                 بهای گاز مصرفی در سال

                                                                                     5lit   x  3h   = 15lit/h                      مقدار مصرف مشعل الشه سوز

=6 ÷ )مجموع مصرف مشعل ها - کل مصرف روزانه گازوئیل(
1800-35=

 1765 ÷ 6=
294 lit/h

گازوئیل  لیتر   290 سالن  نیم  هر  سوخت  مصرف  برای  تقریبًا  می توان  که 
مصرفی توسط لوازم گرمایشی در روز را در نظر گرفت. 

تا پایان آبان ماه(  ابتدای اردیبهشت  در صورتی که در 6 ماهه اول سال )از 
برای گرمایش سالن از هیتر استفاده نشود و گرمای مورد نیاز توسط سیستم 
کاًل  و  لیتر   290 روزانه  روزه،   45 دوره  در  می توان  شود  تأمین  خورشیدی 
13050 لیتر گازوئیل مصرف نکرده و گرمایش محیط سالن را با استفاده از 
 6 در  دوره  یک  در  شده  جویی  صرفه  گازوئیل  نمود:  تأمین  مذکور  سیستم 

ماهه اول

290  x  45  = 13050lit/h  

)1( بهای گازوئیل صرفه جویی شده در یک دوره در 6 ماهه اول

13050lit/h  x  3500R  = 45675000R  

شده  گرم  آب  فروردین(  پایان  تا  ماه  آذر  ابتدای  )از  سال  دوم  ماهه   6 در  و 
مطلوب  گرمای  تأمین  عدم  صورت  در  خورشیدی  کلکتورهای  توسط 
مشعل  یک  کمک  با  و  شود  محسوب  دیگ  پیشگرم  آب  عنوان  به  می تواند 
دیگر الزم  نیز  آن حالت  در  که  نمود  تهیه  را  مطلوب سالن  گرمای  می توان 
نیست مشعل های تعبیه شده در زیر دیگ برای گرم کردن حجم مورد نیاز 
از دمای حدود 15 درجه سانتیگراد به 60 درجه مقدار زیادی سوخت  آب 
مصرف نماید و با مصرف حجم کمتری از گازوئیل یا گاز، آب گرم شده توسط 
کلکتورهای خورشیدی را به دمای مورد نظر خواهد رساند که در آن صورت 
گازوئیل خواهد شد. یعنی بجای  حدود 50 درصد صرفه جویی در مصرف 

مصرف 290 لیتر گازوئیل در روز برای هیتر های می توان برای هر دوره 45 
روزه در 6 ماهه دوم سال، روزانه 150 لیتر و کاًل 6750 لیتر گازوئیل مصرف 

نمود:

290  -  150  = 140lit/h                          گازوئیل صرفه جویی شده در روز 

گازوئیل صرفه جویی شده در یک دوره در 6 ماهه دوم

140  x  45  = 6300lit/h 

)2( بهای گازوئیل صرفه جویی شده در یک دوره در 6 ماهه دوم

6300lit/h  x  3500R  = 22050000R  

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

مقدار گازوئیل صرفه جویی شده در سال

)2  x  6300)  + )2  x  13050) x = 38700lit/h 

بهای گازوئیل صرفه جویی شده در یکسال

3500  x  38700  = 135450000R  

نتیجه: 
هزینه تأسیسات زیربنایی سیستم گرمایش از کف برای 660 متر مربع همراه 
با دیگ و مشعل مناسب و آبگرمکن های خورشیدی الزم و سایر ملزومات 

حدودًا 600 میلیون ریال خواهد شد. 

بنابراین حداکثر پس از گذشت 5 سال سرمایه اولیه اجرای گرمایش از کف 
گشت.  خواهد  باز  مصرفی  گازوئیل  جویی  صرفه  محل  از  مرغداری  سالن 
)البته هزینه گازوئیل در این مدت رو به افزایش خواهد بود که این موضوع 
بازگشت سرمایه را سریع تر خواهد کرد( و بعد از این زمان حداقل 10 سال 
بدون هزینه از این سیستم استفاده خواهد شد و مرغدار به انتفاع مالی قابل 

مالحظه ای خواهد رسید.

قیمت اجرای سیستم گرمایش از کف برای یک سالن 
به مساحت ۶۶0 مترمربع در فارم به پرور کرج: 

توجه1: هزینه های محاسبه شده درذیل، شامل هزینه های نصب و استقرار 
سیستم بجز منبع تأمین حرارت )موتور خانه یا پکیج یا آبگرمکن خورشیدی( 

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

از کف )لوله کشی( برای هر متر مربع فضاء  هزینه اجرای سیستم گرمایش 
مبلغ 45000 تومان با لوازم محاسبه می ردد.

 محاسبه کل هزینه اجرای گرمایش از کف یک سالن 660 مترمربعی: 

660m2  x  450/000R  = 297/000/000R 
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فروشنده ای حرفه ای، شغلی برای تمام فصول
اگر به دنبال حرفه ای هستید که همیشه هواخواه داشته باشد، فروشنده ای 
حرفه ای  فروشنده ای  یک  نشوید،  فروشنده  کنید  دقت  شوید.  حرفه ای 

شوید. 

اگر شما مهارت فروش محصول، خدمت یا ایده ای را داشته باشید، در هر 
نوع کسب و کاری و در هر جای دنیا، شغل خوبی برای شما وجود دارد! 

گوناگون،  تخصص های  یادگیری  مختلف،  افراد  با  تعامل  همچون  مسائلی 
این  که  شده اند  باعث  روانشناسی،  تکنیک های  هیجان انگیز،  چالش های 

شغل به یکی از هیجان انگیزترین حرفه های دنیا تبدیل شود.

نکته ای لذت بخش در اینجا وجود دارد، مهارت های حرفه ای که در فروش 
که  زمانی  می آید.  کارتان  به  هم  شخصیتان  زندگی  در  می آورید،  دست  به 
فامیل  و  با همکار  تعامل  با دوستان،  معاشرت  فروشنده ای حرفه ای شوید 

و ساختن روابط شخصی برایتان راحت تر خواهد شد.

آشنا  مختلفی  کارهای  و  کسب  با  جدید،  دوستان  بر  عالوه  شغل  این  در 
را  متفاوتی  شیرین  و  تلخ  تجربه های  و  زیاد  درآمد  طرفی  از  می شوید. 

خواهید چشید. 

تعاریفی که باید بدانیم
سرنخ)تخمماهی(

شخصی که شما به واسطه فروش محصول و خدمات خود با او ارتباط اولیه 
شما  طرف  از  تماس  این  نمی کند  فرقی  می شود.  نامیده  سرنخ  می گیرید، 

باشد یا او خودش با شما تماس بگیرد؛ مهم ایجاد ارتباط است.

فرصت)ماهیهایپرورشدادهشده(

در صورتی که سرنخ ها عالقه مندی خود را برای خرید محصوالت شما اعالم 
کنند به آنها فرصت گفته می شود. اغلب کسانی که با شما تماس می گیرند 

به صورت پیش فرض فرصت هستند.

مشتری)ماهیهایصیدشده(

هر فرصتی که از شما محصولی خرید کند به مشتری شما تبدیل می شود.

کاریز)کانالفروش(

مسیری که شما در آن سرنخ های خود را به مشتریان تبدیل می کنید کاریِز 

3×7 نکته تا یک فروشنده حرفه ای

نویسنده:حمیدمحمودزاده
www.didarcrm.ir :برگرفتهاز
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فروش نامیده می شود.

CRM)مدیریتارتباطبامشتری(

به روش ها و ابزارهایی گفته می شود که کاریِز فروش شما را با هدف تبدیِل 
)مشتریان(،  شده  صید  ماهی های  به  )سرنخ ها(  ماهی ها  تخم  بیشتِر 
منظم تر، دقیق تر و سریع تر می کند. عالوه بر این ابزارهایی در اختیار شما 
قرار می دهد تا از مشتریان مراقبت بیشتری کنید و نقاط قوت و ضعف فروِش 

خود را در قالب تصاویر و نمودارهای روشن ببینید.

ROI)برگشتسرمایه(

اگر  مثال  به طور  است.  تبلیغات  در  انجام شده  به هزینه های  نسبت درآمد 
شما بابت تبلیغاتتان 10/000 تومان هزینه کرده اید و از این روش 20/000 

تومان سود به دست آورده اید، ROI این روش تبلیغی برای شما 2 است.

KPI)شاخصهایارزیابی(

Key Performance Indicator یا KPI فرمولی است که اعداد معنی داری 

را برای سنجش فروش به شما نشان می دهد. این اعداد به شما در جهت 
خواهند  کمک  بیشتر  انگیزه ی  و  بهتر  تصمیم گیری های  مهارت ها،  توسعه 

کرد. 

دراستخرتانتخمماهیبریزید

فرآیند فروش در 99 درصد کسب وکارها به شکل تصویر زیر است.

می شود.  تولید  ماهی*(  )تخم  سرنخ  شما  بازاریابِی  فعالیت های  به واسطه 
آنها  از  بخشی  و  می یابد  پرورش  فروش  فرآیند  در  شما  توسط  سرنخ  این 
که  صورتی  در  می شود.  شده(  صید  ماهی های  )همان  مشتری  به  تبدیل 
تخم  شما  برای  آنها  کنید  نگهداری  درستی  شیوه  به  مشتریان  این  از  شما 
آماده(  )مشتریان  چله  و  چاق  ماهی های  حتی  و  )سرنخ(  جدید  ماهی های 

تولید می کنند.

در  اگر  است.  ماهی  تخم  تولیِد  فروش،  فرآیند  در  مرحله  اولین  بنابراین 
استخرتان تخم ماهی نریزید چگونه می توانید ماهی صید کنید؟ 

شما سراغ تخم ماهی ها بروید
برونگرا  بازاریابی  ماهی(  تخم  )تولید  بازاریابی  شیوه های  از  یکی 
)outbound marketing( است. در بازاریابی برونگرا پیام تبلیغاتی به صورت 
خوبی  حِس  پیامتان  دیدِن  از  مخاطب  اگر  می شود.  ارسال  )بالک(  گروهی 
بگیرد، به سمتتان می آید. شرکت در نمایشگاه، شرکت در سمینارها، خرید 
چاپی،  تبلیغات  )تراکت،  تبلیغات  و  تلفنی  یا  حضوری  بازاریابی  لیست، 

تبلیغات اینترنتی(، همگی نمونه هایی از بازاریابی برونگرا هستند.

در سال های اخیر اثرگذاری بازاریابی برونگرا تا حد زیادی کم شده است. از 
عمده دالیل این موضوع می توان به دو مورد زیر اشاره کرد: 

از آنجایی که تعداد زیادی از افراد از این شیوه بازاریابی استفاده می کنند، 
حجم تبلیغات به طرز هولناکی افزایش پیدا کرده است. وقتی در روز 2000 
هزار تبلیغ به سمت مخاطِب شما سرازیر می شود، احتماِل اینکه تبلیِغ شما 

را ببیند بسیار پایین می آید.

در  است.  داده  تغییر  را  افراد  زندگی  سبک  اینترنت،  به  دسترسی  سهولت 
درباره  آگاهی  کسب  یا  خرید  برای  می دهند  ترجیح  مردم  حاضر،  حال 
محصول/ خدمات به سراغ موتورهای جستجو و شبکه های اجتماعی بروند. 
شرکت در سمینار و نمایشگاه یا حتی خواندِن بنرهای تبلیغاتی روزنامه ها 

وقت زیادی از افراد را می گیرد.

شاید با دیدِن این دو دلیل از فکر بازاریابی برونگرا بیرون آمده باشید. اما فراموش 
نکنید که بازاریابی برونگرا شیوه هایی برای جمع آوری تخِم ماهی است. 

دو دلیِل محکم وجود دارد که به شما اجازه نمی دهد از این شیوه بازاریابی 
صرف نظر کنید: 

*تخمماهییعنیاطالعاتاولیهی)نام،تلفنوآدرسایمیل(افرادیکهازطریقینسبتبهمحصولیاخدماتشماابرازعالقهمندیکردهاند.
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صرف نظر  می کنند.  رفتار  سنتی  شیوه  به  افراد  از  بخشی  هنوز  اول:  دلیل 
کردن از بازاریابی برونگرا به معنِی از دست دادن این بخش از جامعه است. 

دلیل دوم: شما با گرفتن آدرس ایمیل یا شماره موبایل افراد می توانید آنها 
این  از  که  از مدتی  بعد  کنید.  بازاریابی درون گرای خود منتقل  به بخش  را 

افراد مراقبت کردید، خودشان به سراغ شما می آیند.

در بازاریابی برونگرا قرار است تخِم ماهی جمع کنید. برای مؤثر بودن این 
شیوه، چند توصیه برای شما داریم: 

تبلیغات چاپی )مثل روزنامه، تراکت( را کنار بگذارید. فقط در صورتی از این 
اتوشویی  و  فست فود  همچون  محلی  کاری  و  کسب  که  کنید  استفاده  شیوه 

داشته باشید. 

حضور در نمایشگاه ها هنوز در ایران جواب می دهد. در نمایشگاه ها به عنوان 
از مشتریان  باشید و سعی کنید  بازدیدکننده حضور داشته  یا  شرکت کننده 

بالقوه خود اطالعاتی از قبیل نام، آدرس ایمیل و شماره موبایل بگیرید. 

در سایت های نیازمندی رایگان آگهی دهید. 

این سایت ها به شما کمک خواهند کرد که در جستجوهای گوگل دیده شوید.

زمانی که از شیوه تبلیغات اینترنتی کمک می گیرید، صفحه فرودی مناسب 
(Landing page( برای سایتتان بسازید. 

نباید  و  باشد  محصول  فروِد  صفحه  باید  شما  تبلیغاتی  بنرهای  تمام  هدف 
بنر  از  به عبارت دیگر زمانی که مخاطب  به جای دیگری لینک داده شوند. 
در  برود.  سایت  فرود  صفحه  به  باید  می کند  کلیک  آن  روی  و  می برد  لذت 
نظر داشته باشید که هدف اصلی صفحه فرود شما، معرفی محصول و گرفتن 

اطالعات بازدیدکننده است.

تخم ماهی ها سراغ شما می آیند
بازاریابی درون گرا (Inbound Marketing( روش مدرن و هیجان انگیز تولید 

تخم ماهی است.

درون گرا(  بازاریابی  اصلی  )درگاه  خود  وب سایت  در  شما  روش  این  در 
تولید  را  است  شده  طراحی  کاربران  نیاز  اساس  بر  که  کیفیت  با  محتوایی 

می کنید. 

خبری،  سایت های  جستجو،  موتورهای  طریق  از  محتواها  این  به  کاربران 
وبالگ ها، رسانه های اجتماعی و صفحات فرود جذب می شوند. 

آدرس  شیوه ای  به  آنها  از  آمدند،  شما  وب سایت  به  کاربران  اینکه  از  بعد 
ایمیل یا شماره تلفن )تخم ماهی( دریافت کنید. بعد از این می توانید این 
افراد را از طریق ایمیل مارکتینگ یا CRM پرورش دهید و در زمان مناسب 

آنها را به مشتری تبدیل کنید.

متدولوژی این روش بر پایه چهار مرحله زیر بنا شده است:

جذب

رسانه های  وبالگ،  مطالب  طریق  از  را  بالقوه  مشتریان  شما  مرحله  این  در 
اجتماعی، حضور در نتایج گوگل با کلمات کلیدی مرتبط و تبلیغات اینترنتی 

جذب می کنید.

تبدیل

محصولی  ارائه  هوشمندانه،  فرودی  صفحه  از  استفاده  با  تبدیل  مرحله  در 
رایگان )مثل مقاله ی PDF یا فایل آموزشی( و فرم ثبت نام، اطالعات تماس 

مشتری )ایمیل یا شماره موبایل( را دریافت می کنید.

بستن

در این مرحله با استفاده از ارسال ایمیل )ایمیل هایی که نیاز محصوِل شما 
را در شخص ایجاد کند( یا ابزار CRM )پیگیری مرتِب مشتری(، بخشی از 

اشخاص تبدیل شده را به مشتری تبدیل می کنید.

رضایت

و  ایمیل  طریق  از  محتوا  ارسال  نظرسنجی،  از  استفاده  با  آخر  مرحله  در 
ارتباط در رسانه های اجتماعی، رضایت مشتری را جلب می کنید. 

روش  مؤثرترین  و  بهترین  درون گرا  بازاریابی  که  می دهد  نشان  آمارها 
بازاریابی در دنیا است:

   کسانی که در وب سایت خود وبالگ دارند، 55 درصد بیشتر بازدید کننده 
دارند. 

   هزینه این روش 62 درصد کمتر از روش بازاریابی برونگرا است. 

   57 درصد مشتریان از طریق محتوای خوب جذب می شوند.

نگران  اما  باشد  پیچیده  نظرتان  به  فرآیند توضیح داده شده،  اجرای  شاید 
نباشید. بازاریابی مثل پازلی چند تکه است که الزم نیست شما از روز اول به 
فکر جور بودن تمام تکه های آن باشید. کافی است همین اآلن اولین تکه ی 
پازل را بردارید و در جای خود قرار دهید؛ به همین راحتی یک تکه از پازل 

بازاریابی شما تکمیل می شود.

حتی اگر وب سایت ندارید، وبالگی رایگان درست کنید و اولین مطلب خود 
را در مورد محصول یا خدماتی که می فروشید در آن بنویسد.



همراِه  بچه های  به  آنجا  صاحب  که  می رفتم  آرایشگاهی  پیش  سال ها 
سؤال  مسأله  این  مورد  در  او  از  یک بار  می داد.  شیرینی  و  پفک  مشتریان 
از  و من  آینده ی من هستند  بچه ها مشتری های  »این  گفت:  به من  کردم. 

امروز طرح دوستی با آنها می ریزم«.

مشتریان بالقوه شما دوست دارند که حالشان را بپرسید، وقتی با شما تماس 
می گیرند آنها را با اسم بشناسید، در مورد کسب و کارشان سؤال کنید. این 

سؤاالت نشان از اهمیت دادن به مشتری است.

شما  از  شخصی  وقتی  دهید.  آموزش  آنها  به  که  کنید  سعی  دیگر  طرف  از 
چیزی هر چند اندک یاد می گیرد، نگاهش نسبت به شما تغییر می کند و به 

شما بیشتر اطمینان می کند.

دزدگیر  که  حاال  دهید  آموزش  مشتریان  به  هستید  دزدگیر  فروشنده ی  اگر 
ندارد با چه تمهیداتی احتمال دزدی را تا حدودی کم کند. اگر فروشنده ای 
پارکت هستید به مشتریان بالقوه یاد دهید که چگونه کف سازی درست انجام 

دهند تا پارکت یا کف پوششان دوام بیشتری داشته باشد.

چنین ارتباطی آنها را به مشتریان همیشگی شما تبدیل خواهد کرد
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ارزیابی و تصمیم گیری های بهتر
مالی(  )زمانی،  هزینه  مشتریان  جذب  برای  مختلف  بخش های  در  شما 
می کنید. دانستن اینکه کدام یک از این بخش ها نتیجه ی بهتری برای شما 
ایجاد می کند، به شما کمک خواهد کرد که تصمیم های بهتری برای آینده 

بگیرید.

از  مشتری  هر  با  تماس  هنگام  دهید،  انجام  را  کار  این  بتوانید  اینکه  برای 
ایشان سؤال کنید که از چه طریقی با شما آشنا شده اند. این اطالعات را در 

جای مرتبط با آن مشتری ثبت کنید. 

با این اطالعات، در آخِر ماه به ازای هر بخش از تبلیغات )مثل اینستاگرام، 
تبلیغات در سایت های نیازمندی، ایمیل(، گزارشی به شکل زیر در بیاورید:

   هزینه این بخش از تبلیغات برای شما چقدر بوده است؟ 

   چند نفر از این بخش به شما زنگ زده اند؟ 

   چند نفر از آنها از شما خرید کرده اند؟ 

   سود شما بابت این خریدها چقدر بوده است؟ 

   ROI این بخش چقدر است؟

گزارش ها  این  کنید،  استفاده   CRM نرم افزار  از  شما  که  صورتی  در  البته 
به صورت اتوماتیک تولید خواهد شد.

با این گزارش ها شما می توانید طرح تبلیغاتی خود را برای ماه آینده بهبود 
ببخشید.

ماهی ها را پرورش دهید
باآنهادوستشویدوبهآنهاآموزشدهید

در  باشند  محصول  خرید  دنبال  به  آنکه  از  بیش  خود  معامله های  در  افراد 
جستجوی ایجاد رابطه دوستی هستند. احتمااًل شما هم ترجیح می دهید 
به آرایشگاهی بروید که در بدِو ورودتان با شما خوش و ِبش کند و برایتان 

چای تازه دم بریزد. 

جای  اگر  حتی  و  کنید  پرداخت  بیشتری  هزینه  است  ممکن  حالت  این  در 
دورتری از محل سکونت شما باشد، باز هم آنجا بروید!
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کمردرد،  یا  گردن درد  از  احتمااًل  است  نشینی«  میز  »پشت  شما  شغل  اگر 
خطرات  درباره ی  اخیر،  سال  چند  در  دارید.  شکایت  ُمچ درد  هم  شاید  یا 
نشستن طوالنی مدت زیاد شنیده ایم. اما نشستن قبل از اینکه ما را بُکشد، 
می تواند درد بسیار زیادی بر سر تا پای بدن مان تحمیل کند. خوشبختانه 
چند راه ساده وجود دارد که به شما کمک می کند هنگام کار کردن درد کمتری 

بکشید. در این نوشته با ارگونومی در محیط کار بیشتر آشنا می شوید.

در اینجا به 5 ناحیه اشاره می کنیم که معمواًل دچار درد و ناراحتی می شوند 
و توضیح می دهیم که در هر مورد چه کار می توانید انجام بدهید تا محیط کار 

راحتی داشته باشید.

چشم ها
اگر مجبورید تمام روز به صفحه ی نمایشگر خیره شوید هر چند دقیقه یک 

بار به چشم هایتان استراحت بدهید.

اصاًل جای تعجب نیست که خیره شدن به صفحه ی نمایشگر برای چندین 
بینایی  سازمان  اطالعات  طبق  می کند.  اذیت  را  چشم  پی درپی،  ساعت 
آمریکا )AOA(، اختالل بینایی کامپیوتری یا خستگی دیجیتالی چشم، بر 
اثر خیره شدن به یک صفحه ی نمایشگر برای مدت طوالنی به وجود می آید 
خشکی  دید،  تاری  سردرد،  چشم،  شدید  خستگی  به  منجر  می تواند  و 

چشم ها و درد شانه ها و گردن شود.

نمایشگر،  صفحه ی  نامناسب  محل  محیط،  نامناسب  نور  احتمالی:  دالیل 
بینایی  اختالالت  چشم ها،  خستگی  صفحه ی   نمایشگر،  زیاد  روشنایی 

اصالح نشده.

چگونهاینمشکلراحلکنیم؟

   نور محیط را بررسی کنید

معتبر  ارگونومیست  و  مشاور   )Rachel D’Epagnier) دی اپاگنیر  راشل 
نور  مکمل  را  آن  و  کنید  کم  را  سرتان  باالی  »نور  می گوید:   Humantech

کارتان کنید تا از روشنایی بیش از حد جلوگیری شود. عالوه بر آن مطمئن 

باز  بیرون  سمت  به  که  پنجره ای  هر  به  نسبت  نمایشگر  صفحه ی  که  شوید 
و  برسد  حداقل  به  ناخوشایند  درخشش  تا  دارد  زاویه  درجه   90 می شود، 

خستگی تحمیل شده بر چشم را کمتر کند.«

    از یک فیلتر استفاده کنید

یک الیه ی رنگی ساده یا پوشش کم کننده ی نور روی صفحه ی نمایشگرتان 
می تواند به راحتِی چشمان تان کمک کند و مطالعه از روی صفحه را بسیار 
وجود  سیستم ها  بعضی  برای  مختلفی  برنامه های  همچنین  کند.  راحت تر 
دارد که نور آبی (blue light( صفحه را فیلتر می کند و هنگام کار طوالنی مدت 

با صفحه ی نمایشگر تا حد زیادی از خستگی چشم ها جلوگیری می کند.

ارگونومی در محیط کار؛ چطور از آسیب های پشت میز نشینی 
نجات پیدا کنیم؟
نویسنده:مینابردبار

www.chetor.com :برگرفتهاز
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    افزایش فاصله

بیومکانیست، کیتی بومن (Katy Bowman( توضیح می دهد: »فاصله ی بین 
صفحه ی نمایشگر و صورت شما باعث کشیده شدن ماهیچه های مژکی در 
درون چشم می شود. برای استراحت دادن به این ماهیچه ها باید به نقطه ی 
دوری خیره شوید.« از قانون 20-20-20 که توسط AOA توصیه شده است، 
استفاده کنید: هر 20 دقیقه یک بار به مدت 20 ثانیه به جسمی که 20 فوت 

)حدود 6 متر( از شما فاصله دارد، نگاه کنید.

شانه ها
کشش های ساده می تواند شانه های شما را از درد نجات دهد.

 ،)Erik Korzen) دچار سفتی شانه ها یا سوزش آرنج هستید؟ اریک کورزن
متخصص و مدرس فیزیوتراپی می گوید: »کسی که دچار »پشت ِگرد« می شود 

استخوان های کتفش به جلو متمایل می شوند و باعث گیر کردن مفصل شانه 
کوتاه  و  از ماهیچه های خاص  بعضی  بلند شدن  باعث  اتفاق  این  می شوند. 
نهایت  تعادل ماهیچه ها در  بر هم خوردن  این  برخی دیگر می شود.  شدن 

باعث جای گیری اشتباه مفصل و محدود شدن حرکات می شود.«

دالیل احتمالی: تکیه گاه نامناسب بازو، حالت اشتباه بازو، خستگی ناشی 
از کار مداوم با بازو، بیش از حد باال یا پایین بودن صفحه کلید، پایین بودن 

صندلی.

چگونهاینمشکلراحلکنیم؟

   حالت نشستن تان را بررسی کنید

محل  و  ارتفاع  تنظیم  قابلیت  و  مناسب  پشتی  با  صندلی  یک  انتخاب  با 
دی اپاگنیر  شوید.  قائل  احترام  شانه هایتان  راحتی  برای  بازو،  استراحت 
(D’Epagnier( می گوید: »مطمئن شوید محل استراحت بازوها و صفحه کلید 

یا  کنید  قوز  نباشید  مجبور  تایپ  موقع  تا  گرفته اند  قرار  مناسبی  ارتفاع  در 
شانه هایتان را به جلو بکشید.« برای تنظیم این ارتفاع ممکن است الزم باشد 

ارتفاع صندلی را تغییر بدهید یا صفحه کلیدتان را روی یک پایه بگذارید.

   در زاویه ی درست قرار بگیرید

به گفته ی کورزن )Korzen(: »خستگی مداوم شانه یا آرنج، معمواًل ناشی از 
محل نامناسب موس یا صفحه کلید است.« دی اپاگنیر توصیه می کند: »برای 
اینکه مطمئن شوید صفحه کلیدتان زیادی دور یا نزدیک و بیش از حد باال یا 
پایین نیست، ارتفاع صندلی، محل استراحت بازو و صفحه کلید را طوری را 

تنظیم کنید که زاویه ی آرنج تان 90 درجه باشد.«

  یک حرکت کششی ساده

انجام  هم  میز  پشت  می توانید  که  ساده  حرکت  یک  با  را  شانه ها  گرفتگی 
چرخش  با  کتفی  نشسته ی  »انقباض  آن  به  کورزن  کنید.  برطرف  بدهید، 
خارجی« می گوید. برای انجام این حرکت استخوان های کتف تان را به هم 
بچسبانید و آنها را به سمت پایین حرکت بدهید. 15 بار این حرکت را انجام 

بدهید.
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گردن
با نگرفتن تلفن بین سر و شانه لطفی در حق گردن تان کنید!

این  با  بزنید؟  کله  و  سر  گردن درد  با  باید  روز  طول  در  کردن  کار  از  بعد  آیا 
اصالحات ساده ناراحتی گردن تان را کم کنید.

نگه  نامناسب،  محل  در  نمایشگر  صفحه ی  داشتن  قرار  احتمالی:  دالیل 
بودن  دور  حد  از  بیش  طوالنی،  مدت  برای  شانه  و  سر  بین  تلفن   داشتن 

صفحات مورد مطالعه.

چگونهاینمشکلراحلکنیم؟

   ارتفاع نمایشگرتان را تنظیم کنید. برای بیشتر افراد راحت ترین حالت 
کار با کامپیوتر حالتی است که چشم ها کمی به سمت پایین متمایل باشند. 
سطح  از  پایین تر  درجه   20 تا   15 باید  نمایشگر  صفحه ی   AOA گزارش  به 
چشم ها باشد )حدود 10 تا 12 سانتیمتر، اندازه گیری شده از مرکز صفحه( و 

حداقل به اندازه ی طول یک بازو تا چشم ها فاصله داشته باشد.

    از هدفون یا هدست استفاده کنید

مدام  یا  می کنید  استفاده  تلفن  از  زیاد  اگر  می کند  توصیه  دی اپاگنیر 
کنفرانس های تلفنی طوالنی مدت دارید با استفاده از هدست یا روی اسپیکر 

گذاشتن تلفن، از گردن درد ناشی از تلفن جلوگیری کنید.

    مهارت تان در تایپ را باال ببرید

شما هم یکی از افرادی هستید که موقع تایپ فقط از دو انگشت تان استفاده 
می کنید و قبل از تایپ هر حرف باید با چشم دنبالش بگردید؟ نگاه کردن به 
صفحه کلید موقع تایپ می تواند دلیل گردن دردتان باشد. کسب مهارت در 
تایپ سریع و ده انگشتی باعث می شود به جای نگاه  کردن به صفحه کلید در 

هنگام تایپ، به صفحه ی نمایشگر نگاه کنید.

4. کششی به ماهیچه های گردن تان بدهید

گردن تان  به  روز  طول  در  سرتان  موقعیت  تنظیم  با  می کند  پیشنهاد  بومن 
شانه هایتان  پشت  به  کردن  نگاه  با  دقیقه  الی30   20 هر  بدهید.  استراحت 
او  به ماهیچه های گردن تان کششی بدهید.  پایین  باال و  و  به چپ و راست 
همچنین پیشنهاد می کند سرتان را کاماًل عقب بدهید و بچرخانید طوری که 

گوش هایتان به شانه ها برخورد کند.

ُمچ دست ها
با کامپیوتر می گذرانید مچ دست هایتان  اگر بیشتر طول روز را در حال کار 
به  تبدیل  درد  این  اگر  گیرد.  قرار  ناراحتی  و  درد  هدف  راحتی  به  می تواند 
گرفتگی یا سوزش در کف دست، مچ ها یا انگشتان دست شود ممکن است 
دچار سندرم Carpal tunnel شده باشید و احتیاج به درمان داشته باشید.

از  ناشی  گرفتگی  صفحه کلید،  و  موس  نامناسب  محل  احتمالی:  دالیل 
استفاده ی مداوم، تایپ کردن بدون استراحت، استفاده ی مداوم از موس.

چگونهاینمشکلراحلکنیم؟

    برای مچ دست تان یک حالت خنثی پیدا کنید

هدف پیدا کردن »حالت طالیی« مچ است؛ یعنی نه زیاد به سمت باال خم 
شده باشد نه زیاد متمایل به پایین باشد، بلکه درست در یک حالت خنثی 
قرار گرفته باشد. طرز نشستن شما بر این حالت خنثی تأثیر می گذارد، پس 

اول مطمئن شوید که حالت نشستن تان مناسب است.

    از صفحات استراحت مچ استفاده نکنید

ایده ی استفاده از صفحات فومی یا ژله ای استراحت ُمچ، ممکن است جالب 
به نظر برسد، ولی متخصصان ارگونومی توصیه می کنند که از آنها استفاده 
بر  یا  صفحات  این  روی  بر  مچ ها  دادن  تکیه  دی اپاگنیر  گفته ی  به  نکنید. 
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طوری است که کمر، زانوها و مچ پاها همه دارای زاویه ی 90 درجه یا کمی 
بازتر هستند.«

    موقعیت تان را عوض کنید

وقتی مجبورید بنشینید، سعی کنید با تغییر دادن موقعیت تان از وارد شدن 
فشار زیاد بر نقاط خاص، جلوگیری کنید. بومن می گوید: »مرتب حالت تان 
روی  چهارزانو  مثاًل  یا  دیگر  پای  روی  پا  یک  انداختن  با  کنید،  عوض  را 
بلند  بتوانید  گاهی  که  طوری  کنید،  ایجاد  پویا  حالت  یک  نشستن  صندلی 

شوید و مثاًل به تلفن ها در حالت ایستاده جواب بدهید.«

    حرکات کششی انجام بدهید

آیزنستات توصیه می کند عالوه بر استراحت های مرتب بین نشستن، چند 
حرکت کششی پایین کمر هم انجام بدهید؛ مثاًل خم کردن باالتنه به جلو و 
عقب، خم شدن به چپ و راست یا چرخش مالیم برای آزاد کردن فشار از 

پایین کمر.

یا  دست ها  به  خون  جریان  کاهش  باعث  می تواند  تایپ،  هنگام  میز  سطح 
اعمال فشار بر عصب های مچ دست شود.

   موس و صفحه کلیدتان را عوض کنید

اگر جابه جا کردن موس و صفحه کلیدتان مؤثر واقع نشد شاید بهتر باشد آنها 
را عوض کنید. اگر از لپ تاپ استفاده می کنید می توانید برای آن صفحه کلید 
جداگانه ای بخرید تا بتوانید هر طور که الزم است آن را جا به جا کنید. ترکپد 
امتحان  را  ارگونومیک  موس  و  لمسی(  )موس  رولربال  جداگانه،  )تاچ پد( 
کنید تا ببینید کدام یک برای شما مناسب تر است. بعضی ها صفحه کلیدهای 
گران  صفحه کلیدها  این  اما  می دانند،  باصرفه  را  ارگونومیک  تخصصی 
با آنها  هستند، فقط به درد تایپیست های حرفه ای می خورند و راحتی کار 

را نمی توان تضمین کرد.

    به مچ هایتان استراحت بدهید

ویویان آیزنستات (Vivian Eisenstadt(، متخصص ارتوپد و درمان با ورزش 
و صاحب Vivie therapy می گوید: »با چرخاندن مچ ها به صورت دایره ای، 
تکان دادن آنها یا فشردن آنها به همدیگر، به مچ هایتان استراحت بدهید.«

کمر
برای جلوگیری از کمردرد کمی از جا بلند شوید و راه بروید.

زیاد  مجبورند  که  افرادی  که  است  دردهایی  رایج ترین  از  یکی  کمردرد 
بنشینند از آن شکایت دارند. می توانید با کمی تغییر حالت نشستن از این 
درد بکاهید، ولی مشکل اصلی، به گفته ی بومن )Bowman( خود نشستن 
مشکل  است.  مشکل  از  بخشی  تنها  نشستن  »اشتباه  می گوید:  او  است! 

اصلی، نشستن طوالنی مدت در یک حالت و تکان نخوردن است.«

دالیل احتمالی: لم دادن، نبود تکیه گاه مناسب در پشت کمر، خم شدن به 

سمت جلو و صفحه ی کامپیوتر، نشستن طوالنی مدت.

چگونهاینمشکلراحلکنیم؟

    یک تکیه گاه مناسب برای پشت کمر تهیه کنید

یک  نمی توانید  اگر  دارد.  کلیدی  نقش  مناسب  پشتی  با  صندلی  انتخاب 
حوله ی  یک  دادن  قرار  با  می توانید  بخرید،  مخصوص  ارگونومیک  صندلی 
تا شده یا مکمل صندلی ارزان قیمت، صندلی فعلی تان را اصالح کنید و یک 
ماندن  تراز  به  می تواند  ساده  کار  همین  بسازید.  آن  برای  موقتی  تکیه گاه 

ستون فقرات و توزیع وزن شما کمک کند.

    زاویه ها را بررسی کنید

برای رسیدن به حالت نشستن ایده آل برای کار، باید زاویه های بسیاری به 
درستی رعایت شوند. دی اپاگنیر می گوید: »مطمئن شوید که ارتفاع صندلی 
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شاید شما هم درباره ی غذاهایی که نه تنها موجب کاهش وزن بلکه باعث 
است  ممکن  باشید.  شنیده  می شوند،  شکمی  چربی های  رفتن  بین  از 
مانند  چنینی  این  غذاهای  هم  اکنون  که  باشید  افرادی  دسته  آن  از  شما 
داشتن  برای  را  خشکبار  و  لبنیات  آووکادو،  سبزیجات،  سالمون،  ماهی 
شکمی تخت در رژیم الغری شکم خود قرار داده باشید. بر اساس آخرین 
پژوهش ها، چندین خوراکی جدید »شکم کوچک کن« به این فهرست اضافه 
برطرف  را  دسرها  انواع  و  کربوهیدرات  به  شما  میل  غذاها  این  است.  شده 
و حس چشایی تان را تقویت می کنند. در این مقاله می خواهیم ببینیم که 

برای الغری شکم چه بخوریم.

روغن نارگیل
روی  مطالعه  گفت  باید  بخوریم،  چه  شکم  الغری  برای  که  می پرسید  اگر 
 12 دوره ی  یک  طی  که  زنانی  کمر  سایز  که  است  داده  نشان  برزیلی  زنان 
کوچک  کرده اند،  استفاده  غذایی  رژیم  در  نارگیل  روغن  مکمل  از  هفته ای 
شده است. روغن نارگیل شامل نوعی اسید چرب اشباع شده به نام اسید 
لوریک (Lauric Acid( است که در بدن به سرعت تبدیل به انرژی می شود. 
این یعنی کالری اسید لوریک، پیش از اینکه تبدیل به چربی انباشته شود، 
می سوزد و تبدیل به انرژی می شود و باعث الغری شکم شما می شود. لزومی 
ندارد آن را به شکل قرص مصرف کنید، کافی است روغن نارگیل تصفیه شده 

را جایگزین روغن های دیگر در دستور غذایتان کنید.

محصوالت خوراکی قرمز یا بنفش رنگ
 مجموعه صوتی رژیم و تغذیه برای تناسب اندام

 دومین پاسخی که در جواب به سؤال برای الغری شکم چه بخوریم، می توان 
داد این است که بگوییم خوراکی های بنفش و قرمز! تحقیقات تازه ی مجله 
ی تغذیه ی بالینی اروپا (European Journal of Clinical Nutrition( نشان 
داد زنانی که در یک بازه ی زمانی 3 ساله رژیم غذایی سرشار از محصوالت 

قرمز یا بنفش رنگ مانند انگور، گوجه، بادمجان و کلم دارند، نسبت به زنانی 
که رژیم غذایی شان بیشتر شامل سبزیجات و میوه های سبز، زرد یا نارنجی 

برای الغری شکم چه بخوریم؟ 10 خوراکی که شکم را آب می کند

نویسنده:النازطرزمنی
www.chetor.com :برگرفتهاز
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بوده است، چربی شکمی کمتری داشته اند. برخی پژوهش ها ادعا می کنند 
وجود فالونوئید در برخی از این محصوالت مانع جذب چربی می شود یا بر 

فرآیند چربی سوزی تأثیر گذاشته و باعث الغری شکم می شود.

سرکه ی انار
بنا  است.  انار  سرکه  شکم،  الغری  رژیم  برای  مناسب  خوراکی های  از  یکی 
زنان  در  انار  ی  سرکه  لیتر  میلی   30 مصرف  ای  کره  محققین  پژوهش  بر 
دچار اضافه وزن به مدت 8 هفته، باعث کاهش 3/7 درصدی چربی شکمی 
کارول  دکتر  ی  گفته  به  است.  شده  آنها  در  شکم  الغری  باعث  نهایت  در  و 
جوهانسون (Carol Johnston(، استاد دانشگاه آریزونا، همه ی انواع سرکه 
دارای اسید استیک هستند که هم در هضم نشاسته تأثیر دارد و هم آنزیم 

مؤثر در چربی سوزی را تحریک می کند.

غالت کامل
بر مبنای مطالعه ای در دانشگاه تافتز (Tufts University(، کسانی که روزی 
از  3 پرس یا بیشتر غالت کامل مصرف می کنند، نسبت به کسانی که کمتر 
نیم پرس غالت کامل می خورند، 10 درصد کمتر چربی شکمی دارند. رهبر 
این گروه تحقیق، دکتر نیکوال مکگون (Nicola McKeown( می گوید: این 
اشتها  کنترل  هورمون های  بر  کامل  غالت  اثر  دلیل  به  است  ممکن  مسئله 
با  که  کامل  غالت  در  موجود  فیبر  دلیل  به  یا  باشد؛  سیری  احساس  بروز  و 
اما  می دهد.  کاهش  را  شکمی  چربی  ذخیره ی  هورمون ها،  برخی  تحریک 
نکته ی قابل توجه این است که افرادی که غالت تصفیه شده مصرف کرده اند 
)انواع نان و شیرینی های سفید(، کاهشی در چربی شکمیشان نداشته اند. 
غالت  با  را  شده  تصفیه  غالت  است  بهتر  کون  مک  دکتر  توصیه ی  بر  بنا 
کامل مانند برنج قهوه ای یا فارو )غذایی تهیه شده از انواع خاصی از گندم( 

جایگزین کنید.
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حبوبات
مطالعات  که  آنطور  است.  حبوبات  انواع  شکم  الغری  دوستداران  از  یکی 
فیبر  گرم  ازای مصرف 10  به  نشان می دهد،   )Obesity) ًابیسیتی  مجله ی 
در هر روز، احتمال بروز چربی شکمی 4 درصد کاهش می یابد. به گفته ی 
لوبیای  عدس،  ویژه  به  هستند  حبوبات  انواع  فیبر  منبع  بهترین  محققان، 

تا 8   7 آنها،  از  فنجان  که در هر نصف  )لوبیای عروس(  لیما  لوبیای  و  سیاه 
گرم فیبر وجود دارد. سرپرست محققین ُابیسیتی، دکتر کریستن هیرستون 
(.Kristen G Hairston( معتقد است، لوبیای چشم بلبلی و لوبیا قرمز هم 

فیبر  گرم   5 تا   4 فنجان،  نصف  هر  ازای  به  زیرا  هستند  خوبی  انتخاب های 
دارند.
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)Chia( دانه ی چیا
دانشگاه  استاد   ،)Lindsay Brown) براون  لیندسی  دکتر  ی  گفته  به 
کوئینزلند، که درباره ی اثرات چیا در حذف چربی شکمی مطالعه کرده است، 
دانه ی چیا عالوه بر پروتئین و فیبر حاوی اسید چرب ALA )آلفا لینولنیک 
اسید( است که مانع احاطه شدن اعضای حیاتی موجود در ناحیه ی شکمی 
توسط چربی می شود. دانه های چیا را می توان با انواع اسموتی مخلوط کرد، 
همراه با ماست میل نمود یا از ترکیب آن با شیر بادام، کمی دارچین و عسل، 

نوعی پودینگ تهیه کرد.

دارچین
برای چربی سوزی شکم دارچین زیاد مصرف کنید. دارچین یکی از مدافعان 
دانشمندان  یافت.  خواهید  ادویه هایتان  کابینت  در  که  است  شکم  الغری 
ژاپنی در آزمایشی، چندین موش را تحت رژیم غذایی پرچرب و پرقند قرار 
دادند، به رژیم غذایی گروهی از موش ها روغن دارچین، که عطر و طعم گرم 
دارچین از آن است، اضافه کردند. پس از یک ماه، موش هایی که ترکیبات 
دارچین را مصرف کرده بودند، چربی شکمی کمتری داشتند. کارشناسان 

معتقدند این ماده در از بین بردن توده های چربی مؤثر است. 

توصیه  کوچک«  غذایی  تغییر  »یک  ی  نویسنده   )Keri Gans) گنز  کری 
می کند در غذاهای روزانه ی خود برای کمی دارچین، به اندازه ی یک قاشق 

چایخوری، جا باز کنید.
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شکالت تلخ
مانند بسیاری از دشمنان چربی، شکالت حاوی فالونوئید است؛ به همین 
نوجوان،   1458 روی  خود  اخیر  پژوهش  در  اسپانیایی  محققین  دلیل 
باریک تری  کمر  می کنند،  مصرف  بیشتری  شکالت  که  کسانی  دریافتند 
دانشکده ی  استاد  و  پژوهش  این  محققین  از  یکی  گارسیا،  دکتر  دارند. 
اما  نیست  مهم  شکالت  نوع  می گوید:  اسپانیا،  گرانادای  دانشگاه  پزشکی 
از  یکی   ،)Catechin) کاتچین  زیاد  مقادیر  حاوی  درصد،   70 تلخ  شکالت 
انواع فالونوئیدها هست که بر عملکرد انسولین و تولید کورتیزول )هورمونی 
تانیا  می گذارد.  اثر  می شود(  شکم  ی  ناحیه  در  چربی  ذخیره ی  باعث  که 
توصیه   4 عامل  غذایی  رژیم  بنیانگذار   ،)Tanya Zuckerbrot) زوکربرات 
می کند به جای شیرینی های معمول در رژیم غذایی، روزانه حدود 30 گرم 
می توانید  را  تلخ  شکالت  همچنین،  کنیم.  مصرف  درصد   70 تلخ  شکالت 
عالوه بر خوردنی ای برای الغری شکم، به عنوان ماده ی انرژی زا در باشگاه 

و در هنگام ورزش استفاده کنید.

زردچوبه 
مرموز  و  عجیب  ی  ادویه  این  از  را  جادویش  کاری  ی  ادویه  است  معروف 
»کمربند  یک  چشم  به  زردچوبه،  به  می توانید  پس  این  از  اما  می گیرد. 
گوارش«  و  »غذا  مجلهی  مطالعات  که  آنطور  کنیدا  نگاه  هم  الغرکننده« 
(Food& Function( می گوید، زردچوبه حاوی مولکولهایی است که با جدا 

کردن قند از خون و تبدیل آن به انرژی، مانع ذخیره ی آن به شکل چربی در 
ناحیه ی شکم می شوند. 

کارشناس تغذیه، بروک آلپرت (Brooke Alpert( توصیه می کند روزانه یک 
سوپ،  به  می توان  او  پیشنهاد  به  کنیم.  مصرف  زردچوبه  غذاخوری  قاشق 
انواع اسموتی سبز، سبزیجات تفت داده شده، تخم مرغ و  ماست یونانی، 
طعم  زردچوبه  کم  مقدار  نباشید!  نگران  کرد.  اضافه  زردچوبه  چای،  حتی 
اگر در غذایی که می پزید طعم های مختلف وجود  ندارد، مخصوصًا  خاصی 

داشته باشد.
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تخم کتان و الغری
این  است.  مفید  بسیار  شکم  سوزی  چربی  و  وزن  کاهش  برای  کتان  تخم 
ماده ی خوراکی با فیبر فراوانش به شما احساس سیری می دهد، سرشار از 
امگا-3 و لینان (lignan( است که به از دست دادن وزن کمک می کند. وقتی 
رژیم  گنجاندن آن در  دارد،  کالری  تنها 36  کتان  قاشق غذاخوری تخم  هر 

غذایی تان کار ساده ای است.

غذاخوری  قاشق  یک  تنها  که  است  ی  اندازه  به  کتان  تخم  در  موجود  فیبر 
فیبر  داد  نشان   2012 سال  در  پژوهشی  است.  کافی  اثرگذاری  برای  آن  از 
تخم کتان برای کاهش اشتها مفید است. فیبر محلول در تخم کتان فرایند 
گوارش را کند و از تبدیل شدن گلوکز به قند جلوگیری می کند. تنظیم قند 
به چربی  تبدیل  زیرا قند اضافه همیشه  به کاهش وزن کمک می کند  خون 
سوخت  توقف  پیام  انسولین  رهاسازی  با  همچنین  قند  افزایش  می شود. 
تخم  در  موجود  فیبر  عالوه  به  می دهد.  بدن  به  را  شده  ذخیره  چربی های 
کتان حاوی نوعی باکتری خوب است که ممکن است باعث کاهش وزن شود.

بنابر  و  می دهد  کاهش  را  قلبی-عروقی  بیماری های  بروز  احتمال  امگا-3 
پژوهشی در سال 2013 مصرف به اندازه ی آن مانع چاقی می شود. امگا-3 با 
(adiponectin(، هورمونی که توسط سلول های  افزایش سطح آدیپونکتین 
به  می کند،  تنظیم  را  گلوکز  و  لیپید  وساز  سوخت  و  می شود  ترشح  چربی 

کاهش وزن کمک می کند.

و  کتان  تخم  هستند:  لینان  فراوان  مقادیر  حاوی  خوراکی  ی  ماده  دو  تنها 
است.  کنجد  از  بیشتر  برابر   7 کتان  تخم  در  موجود  لینان  میزان  و  کنجد. 

لینان با کاهش کلسترول می تواند بروز بیماری های قلبی-عروقی را کاهش 
سرطانی  تومورهای  رشد  با  آن  اکسیدانی  آنتی  خاصیت  همچنین  دهید. 
مقابله می کند، هرچند نیاز به تحقیق بیشتری در این زمینه  است. با اینکه 
پژوهش ها اثر لینان بر کاهش وزن را ثابت نکرده اند، ویژگی بالقوه ی آن در 
کالری  که  شرط  این  به  کند  کمک  وزن  کاهش  به  است  گلوکز  سطح  کاهش 

دریافتی از کالری مصرفی بیشتر نباشد. 

مصرف تخم کتان معمواًل با عوارض خاصی همراه نیست اما به دلیل برخی 
این ماده ی  بگیرید.  نظر  را در  احتیاطی  نکات  برخی  باید  ترکیبات فعالش 
خوراکی ممکن است باعث یبوست با عوارض دیگری مانند اسهال، باد معده 
کنند.  کتان مصرف  نباید تخم  باردار  زنان  و دردهای شکمی شود.  روده  و 
به  انسداد روده، سرطان های حساس  اگر دچار دیابت، اختالل خونریزی، 
با  کتان  تخم  مصرف  از  پیش  هستید،  دیگر  مزمن  بیماری  هر  یا  هورمون 

پزشکتان مشورت کنید.

تخم کتان را در یخچال نگه دارید و تا 24 ساعت پس از آسیاب کردن مصرف 
کنید زیرا پس از این مدت مواد مفیدش را از دست می دهد. می توانید در 
دستور غذاهای مختلف تا 15 درصد آرد را با تخم کتان جایگزین کنید اما 
احتمااًل باید مقدار مخمر را افزایش بدهید. با استفاده از تخم کتان به جای 
تخم مرغ و روغن می توانید میزان کالری غذایتان را کاهش دهید. می توانید 
هر 1 قاشق مارگارین را با 3 قاشق تخم کتان، و هر تخم مرغ را با ترکیبی از 1 

قاشق تخم کتان و 3 قاشق آب جایگزین کنید.



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

آشتی با کودک درون



ساالد مرغ، گوجه و خیار

گرم  های  روز  آخرین  مناسب  خنک  و  تازه  طعمی 
تابستان

مناسب برای 4 نفردستور پخت
مدتزمانآمادهسازی:15دقیقه

مترجم:مهندسهدیهغفوریان

۵ قاشق غذاخوری . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . روغن زیتون   .
۵00 گرم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . سینه مرغ  .
1/4 پیمانه . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . سرکه  سیب .
1 قاشق غذاخوری . .. . . . . آویشن تازه خرد شده   .
1 قاشق چای خوری . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . شکر  .
1 عدد . . . . . . . .. . . . . . . . . . ه شــد د  خر ســط  متو ر  خیــا
2 عدد . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . گوجه متوسط خرد شده  .
1/2 پیمانه . . . . . . . . . .. . . . . . . زیتون سبز خرد شده  .
100 گرم . . . . پنیر فتا خرد شده )به صورت دلخواه(.

مواد الزم

سرکه را با شکر ، آویشــن ، نمک، فلفل و 4 قاشق غذاخوری روغن 
زیتون با هم مخلوط کنید تا کامال یکنواخت گردد.

2

مرغ ها را به همراه ســس آماده شــده ، خیار، گوجه و زیتون ســرو 
کنید.

3

تکه های مرغ را درون یک ماهی تابه مناسب با نمک ، فلفل و روغن 
تفت دهید  )برای 8 الی 10 دقیقه (.

1 Cویتامین

 Aویتامین

کلسیم

آهن

ریبوفالوین

B12ویتامین

نیاسین

B6ویتامین
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