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حرضت محمد )ص(: خداوند بنده ی ابایمان پیشه ور را دوست دارد
 و هیچ یک از مشا غذایی گواراتر از دسرتنج خود نخورده است.

اهمیــت کســب و کار از دیربــاز مــورد توجــه بــوده اســت و همــواره از نشــانه هــای انســان 

متعالــی، داشــتن کســب و کاری آبرومنــد و پرســود بــوده اســت. کســب و کارهــای مختلفــی 

وجــود دارنــد کــه افــراد بــا عالقــه و مهــارت هــای مختلفــی آن را پیگیــری مــی کننــد امــا فقــط 

عــده محــدودی بــه دنبــال خلــق ارزش در کســب و کار هســتند. ایــن مســئله زمانــی بــا اهمیــت 

تــر جلــوه مــی کنــد کــه انســان امــروزی بداند شــاید در هیچ کســب و کاری به اندازه کشــاورزی 

ســهولت ســازگاری با شــرایط را ندارد. کســب و کارهای کشــاورزی و در پی آن خلق ارزش در 

فعالیــت هــای کارآفرینانــه کشــاورزی، یکــی از جــذاب تریــن و انــرژی بخــش تریــن ســبک هــای 

راه انــدازی کســب و کار اســت و مطابــق پژوهــش هــای انجــام شــده، هماننــد یــک داروی آرام 

بخــش بــرای کارآفرینــان ایــن حــوزه اســت.

درآمدزایــی و خلــق ارزش در کســب و کارهــای کارآفرینانــه کشــاورزی همــان غــذای گوارایــی 

بــرای انســان اســت کــه پیامبــر بــزرگ اســالم بــه آن اشــاره داشــته و امــروزه در محافــل کســب و 

کار بیــن المللــی نیــز اهمیــت آن در جامعــه و اقتصــاد بــه اثبــات رســیده اســت. در ایــن شــماره 

از نشــریه ترویــج و آمــوزش کارآفرینــی در کشــاورزی، مطالــب متنوعــی در زمینــه کشــاورزی، 

روش هــای نویــن، کارآفرینــی، درآمدزایــی و کاربــردی در حــوزه کارآفرینــی آورده شــده اســت. 

ــوآوران حــوزه کشــاورزی انجــام  ــا یکــی از ن ــه ای ب ــل، مصاحب ــد دو شــماره قب ــن همانن همچنی

شــده اســت کــه امیــد اســت مــورد توجــه و قبــول مخاطبــان ایــن شــماره قــرار گیــرد.

هیئــت تحریریــه نشــریه ترویــج و آمــوزش کارآفرینــی در کشــاورزی، همــواره آمادگــی پذیــرش 

نظــرات ارزشــمندتان را دارد.
                                                                          با احترام

                                                                           نرگس عبادی
                                                                 سردبیر نشریه ترویج و آموزش کارآفرینی در کشاورزی
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راهربدی برای روستایی!

نرگس عبادی

narges.ebadi7620@gmail.com

روســتا قدیمی تریــن شــکل ســکونت گاه هــای بشــری و روستانشــینی یکــی از قدیمی تریــن 
شــیوه های زندگــی بشــری اســت. روســتاها از گذشــته به عنــوان اجتماعــات پایــه، نقــش اساســی 
در شــکوفایی جوامــع و تمدن هــا داشــته اند و بــا توجــه بــه نقش هــای متعــددی کــه در فراینــد 
توســعۀ ملــی، به ویــژه در زمینــۀ تأمیــن غذایــی برعهــده دارنــد، رشــد و توســعۀ آنهــا، اهمیــت 
و ضــرورت زیــادی دارد. یکــی از مهم تریــن راهکارهــا در جهــت پایــداری روســتایی، رشــد و 
توســعه کارآفرینــی روســتایی اســت. کارآفرینــی از فعالیت هایــی اســت کــه می توانــد به نوعــی 
برطرف کننــده بســیاری از چالش هــای عمــده بــزرگ در مناطــق روســتایی باشــد و در جنبه هــای 
مختلــف زندگــی روســتایی نیــز تأثیــر مثبــت بگــذارد. کارآفرینــی روســتایی کاهــش بیــکاری، 
افزایــش بهــره وری افــراد و منابــع، افزایــش درآمــد، بهبــود وضعیــت اقتصــادی و توانمنــدی 
جامعــه روســتایی را در پــی دارد و بدین ســان از آن به عنــوان راهبــردی مناســب و مؤثــر در 
ــا نگــرش  ــه کارآفرینــی روســتایی ب ــذا توجــه ب ــد ل ــام می برن ــان توســعه روســتایی ن تســریع جری
بــه مشــکالت موجــود در ایــن نواحــی از اهمیــت بســیار زیــادی برخــوردار اســت. مؤسســه های 
توســعه، کارآفرینــی روســتایی را قابلیتــی بــرای ایجــاد فرصت هــای شــغلی تلقــی می کننــد، 
سیاســت مداران آن را به عنــوان راه حلــی مهــم بــرای پیشــگیری از آشــفتگی روســتا می شناســند، 
کشــاورزان کارآفرینــی را ابــزاری بــرای بهبــود درآمدهــای کشــاورزی در نظــر می گیرنــد و زنــان 
ــن  ــرای تمامــی ای ــه ب ــد. البت ــوان امــکان کار در مجــاورت منازلشــان تلقــی می کنن آن را به عن
گروه هــا، کارآفرینــی و اشــتغال وســیله ای بــرای بهبــود کیفیــت زندگــی افــراد و خانواده هــا 
ــه شــمار مــی رود کــه نتیجــه تعامــل آن، ایجــاد محیــط و اقتصــاد ســالم اســت. و اجتماع هــا ب
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راهربدی برای روستایی!

ــت  ــان توجــه خــاص صــورت می گیــرد و تقوی ــه کارآفرینــی و کارآفرین امــروزه در بیشــتر کشــورها، نســبت ب
کارآفرینــی و نوآوری هــا و ایجــاد بســتر مناســب بــرای ایــن امــر، از ابزارهــای پیشــرفت اقتصــادی کشــورهای 
درحال توســعه بــه شــمار می آیــد؛ زیــرا می توانــد منجــر بــه توســعه پایــدار گــردد. از طرفــی، نبــود فرصت هــای 
شــغلی، وجــود بیــکاری همچنیــن فقــر روســتایی را می تــوان از مشــکالت اساســی روســتاهای کشــور برشــمرد 
کــه بــه مهاجرت هــای روستا-شــهری منجــر شــده و ایــن امــر مشــکالتی را هــم بــرای شــهرها و هــم روســتاها 
و در واقــع، بــرای کل کشــور فراهــم آورده اســت کــه از چالش هــای مهــم پایــداری ســکونتگاه های روســتایی 
اســت. بــا عنایــت بــه ایــن چالش هــا در جوامــع روســتایی، افــراد موفــق در مقــام کارآفریــن، می تواننــد عوامــل 
مختلــف تولیــد را گردآورنــد و بــا تــالش و کوشــش های خالقانــه، فعالیت هــا را به ســوی موفقیــت ســوق 
دهنــد. بدیهــی اســت کــه انگیــزه فعالیت هــای کارآفرینــی نفــع شــخصی اســت؛ امــا ایجــاد فضــای مناســب 
بــرای کارآفرینــی در ســطح محلــی )روســتا( منافــع منطقــه- ای و ملــی را نیــز بــه دنبــال دارد. محیــط روســتایی 
ــا شــرایط اجتماعــی، اقتصــادی و فیزیکــی اســت  ــه لحــاظ وســعت ب معــرف یــک محیــط کارآفرینــی معیــن ب
کــه می توانــد دارای فرصــت باشــد و هــم می توانــد موجــب ضعــف کارآفرینــی داخلــی و نــوآوری گــردد.  
ــه  ــا مفهــوم عــام کارآفرینــی نــدارد. شــرایط خــاص مناطــق روســتایی از جمل کارآفرینــی روســتایی تفاوتــی ب
ــن نواحــی ســبب می شــود کــه زمینه هــای  ــات و ضعــف مدیریــت در ای ــودن ریســک، کمبــود امکان ــر ب باالت
کارآفرینــی در ایــن نواحــی اندکــی متفــاوت بــا ســایر نواحــی و فعالیت هــا باشــد. بــه طــور کلــی، یکــی از 

عوامــل مؤثــر در توســعه ی روســتایی، کارآفرینــی اســت.
ــازار فــروش می توانــد بــه  کارآفرینــی روســتایی ایجــاد ســرمایه گــذاری، اعتمــاد، ریســک و ارائــه خدمــات ب

ایجــاد کســب و کار کوچــک در روســتا منجــر شــود.
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بــه  کارگیــری  کســب  و کارهــای روســتایی را می تــوان 
امکانــات روســتا در راســتای شــکار  نوآورانــه منابــع و 
نــوع  ایــن  کــرد.  تعریــف  کار  کســب  و  فرصت هــای 
کســب  و کارهــا بــا توجــه بــه  انــدازه کوچــک روســتاها، 
 ۲۰-۱۰ بیــن  اغلــب  و  هســتند  کوچــک  مقیاســی  در 
فعالیت هــای  بــودن  غالــب  بــه  توجــه  بــا  و  بــوده  نفــر 
کشــاورزی و کارگاهــی از کارایــی خاصــی برخوردارنــد. 
ــه  ــه جامع ــی و ورود ب ــرات عصــر کنون ــه تغیی ــا توجــه ب ب
اطالعاتــی، کســب وکارهای روســتایی نیــز در نــوع خــود 
دچــار تغییــر و تحــول شــده اند و انــواع کســب  وکارهــای 
خدماتــی، تولیــدی، صنعتــی و فنــاوری اطالعــات در آن 
دیــده می شــود. بــا توجــه بــه امکانــات و پتانســیل های 
روســتایی زمینــه ایجــاد شــغل در روســتا و راه انــدازی 
شــهری  مناطــق  بــا  روســتا  در  کســب وکار  بهتریــن 
متفــاوت اســت. یکــی از راه هــای ایجــاد کســب  وکار در 
روســتاها، صنایــع خــرد اســت کــه هزینــه کمتــری نســبت 
ــه ســرمایه  گذاری هــای دیگــر در پــی خواهــد داشــت.  ب
ایــن امــکان وجــود دارد کــه به منظــور ســاخت برخــی 
کوچک تــری  کارگاه هــای  بــه  آن هــا  تولیــد  قطعــات،  از 
به عنــوان  روســتایی  وکارهــای  کســب   و  منتقــل 
پیمانــکاری فرعــی در نظــر گرفتــه شــود و بــا برون ســپاری 
بــه آن هــا، قیمــت تمام شــده محصــوالت کاهــش یابــد.

تولیــد،  زمینــه  در  آموزشــی  دوره هــای  برگــزاری 
کشــاورزی، دامداری و… نقش بســزایی در بسترسازی 
بهبود فضای کســب وکار روســتا دارد که در بلندمدت 
روســتاییان  تولیــدات  کــه  دارد  وجــود  امــکان  ایــن 
بــه  خــارج از محــدوده روســتاها و شــهرهای اطــراف 
نقــش  می توانــد  روســتاها  در  صنایــع  برســد.  فــروش 
پررنــگ و قدرتمنــدی را ایفــا کنــد. بســیاری از روســتاها 
درزمینــه پوشــاک، مســگری و بافندگــی )کــه هرکــدام 
جاجیم بافــی،  ازجملــه  بســیاری  زیرشــاخه های  دارای 
قدمتــی  دارای  اســت(  و…  قالی بافــی  حصیربافــی، 
طوالنــی هســتند. محصــوالت بســیاری را می تــوان نــام 
بــرد کــه امــروز فراموش شــده اند و اگــر موردحمایــت 
قــرار بگیرنــد، احیــا شــده و زمینه هــای اشــتغال و کســب 
درآمــد می شــود. البتــه بایــد در نظــر داشــت کــه بــرای 
ــه صنعــت توجــه  ــاً ب ــد صرف ایجــاد شــغل در روســتا نبای
کــرد، بلکــه هــر منطقــه ظرفیت هــا و ویژگی هــای خــاص 
خــود را دارد و بایــد توانایــی هــر روســتا در زمینه هــای 
ــرار  ــز موردتوجــه ق گوناگــون کشــاورزی و دامــداری نی
گیــرد. لــذا در کنــار صنایــع، موضوعــات مربــوط بــه 
کســب وکارهای »کشــاورزی« نیــز از اهمیــت بســیار 
زیــادی برخــوردار اســت. دام پــروری کــه یکــی دیگــر 
از ارکان اصلــی اقتصــاد برخــی از روســتاهای کشــور 
اســت نیــز از مــواردی مناســب جهــت برنامه ریــزی در 
مســیر ایجــاد شــغل در روســتا اســت. مکانیــزه شــدن و 
از حالــت ســنتی بیــرون آمــدن در کنــار رعایــت اصــول 
روســتایی  دام پــروری  ضرورت هــای  از  بهداشــتی 
می توانــد باشــد. دســت اندرکاران توســعه کارآفرینــی 
دارنــد: تأکیــد  اصلــی  فعالیــت  دو  بــر  روســتاها  در 

روســتایی  کارآفرینــان  از  حمایــت  و  تشــویق   •
جدیــد. کســب وکارهای  ایجــاد  بــرای 

توســعه  بــه  موجــود  کســب وکارهای  تشــویق   •
فعالیت هــا و حرکــت بــه ســمت تحقــق ایده هــای جدیــد 

کارآمــد. و 
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کوثر شاهوردی

Kshahverdi990@gmail.com

  سکه هاتو بکار!

پالونیــا نوعــی گیــاه از جنــس درختــان بــا رشــد ســریع اســت. منشــأ پالونیــا آســیای جنــوب شــرقی اســت. ایــن نــوع 
درخــت در ژاپــن و چیــن مرکــزی بــه طــور بســیار گســترده ای اســت.

خواص شگفت انگیز چوب اپلونیا
چــوب پالونیــا در عیــن ســبک بودنــش بــه شــکل صــاف و نــرم می باشــد و در هــوای آزاد به راحتــی خشــک می شــود. 
بــه دلیــل دارابــودن خاصیــت ضــد آتــش گرفتــن، تهیــه زغــال بــا ســوزاندن در کــوره، ذغالــی بســیار بــادوام تولیــد 
می کنــد. مقاومــت چــوب پالونیــا در مقابــل پوســیدگی بســیار باالســت و دارای خاصیــت رزونانســی می باشــد بــه 
طــوری کــه مبلمانــی کــه بــا ایــن چــوب ســاخته شــده اند در مناطــق مرطــوب نیــز دوام باالیــی دارنــد. نکتــه مثبتــی 
ــور  ــی عب ــور را به راحت ــا چــون ن ــن اســت کــه پالونی ــا در بحــث زراعــت چــوب وجــود دارد ای کــه در درخــت پالونی
می دهــد و ریشــه بــا عمــق زیــاد دارد، امــکان اســتفاده از کشــت تلفیقــی هــم وجــود دارد؛ یعنــی کشــاورز می توانــد 
در کنــار کاشــت محصــوالت هفت ســاله اش، مثــل گنــدم، کلــزا و … درخــت هــم کشــت کنــد و در پایــان دوره ســود 

خوبــی بــه دســت آورد.
مصارف درخت اپلونیا

چــوب ایــن درخــت از کیفیــت مناســبی بــرای تولیــدات چوبــی و خمیرکاغــذ برخــوردار اســت. به کاربــردن ایــن 
درختــان در نهــال کاری زمین هــای کشــاورزی، زراعــت چــوب، جنگل هــای ســوخته و مخروبــه در زمــان بســیار کمــی 
باعــث افزایــش حجــم چــوب تولیــدی می شــود و از طرفــی کمبــود چــوب مصرفــی صنایــع را نیــز برطــرف می کنــد. از 
جملــه مصــارف دیگــر درخــت پالونیــا می تــوان بــه جعبه ســازی، مــداد ســازی، مبلمــان، کاغذســازی، پارکــت، خــالل 
دنــدان و چــوب بســتنی، قایــق و کشــتی، کبریت ســازی، کابینــت دراور، نئوپــان و فیبــر، ظــروف چوبــی، پروتــز 
دســت وپا بــرای معلــوالن، کیــف و قــاب چوبــی فالســک و کلمــن، عایق هــای حرارتــی و الکتریکــی، زغــال و بــاروت، 
دامداری هــا و مرغداری هــا، وســایل تزیینــی مثــل قــاب عکــس، خراطــی، ســاخت قرقــره و ماســوره و ... اشــاره کــرد.
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مقاوم در برابر دود و آلودیگ های صنعیت
عمــل  کــه  دارد  پــرزداری  برگ هــای  پائولونیــا  درخــت 
پائولونیــا  پــرز  چــون  می دهــد.  انجــام  را  هــوا  تصفیــه 
بیشــتر از دیگــر درخت هاســت در برابــر آلودگــی هــوا 
درخــت  برگ هــای  ســود  تنهــا  ایــن  اســت.  مقاوم تــر 
پائولونیــا نیســت چراکــه بــرگ و گل هــای ایــن درخــت 
مناســبی  خــوراک  خرگوش هــا  و  گوســفندان  بــرای 
اســت و می تــوان از آن به عنــوان تقویت کننــده خــاک 
اســتفاده کــرد. برگ هــای پائولونیــا دارای 3.09 درصــد 
ــز به ســرعت  ــن برگ هــا بعــد از پایی نیتــروژن هســتند. ای
تبدیــل بــه خــاک ســیاه شــده، باعــث تقویــت خــاک و 

می شــوند. آن  شــیمیایی  و  فیزیکــی  بهبــود 
زمان کاشت درخت اپلونیا

بهتریــن زمــان بــرای کاشــت درخــت پالونیــا تــا حــدودی 
بــه محــل زندگــی شــما بســتگی دارد. اگــر منطقــه شــما 
دارای زمســتان های گــرم و بــدون دمــای انجمــاد اســت، 
می توانیــد هــر زمــان در دوره، از اواخــر پاییــز تــا زمســتان 
و اوایــل بهــار، یــک درخــت جــوان کاشــت کنیــد. در 
را  ســخت  یخ زدگی هــای  زمســتان  در  کــه  مناطقــی 
تجربــه می کنیــد، بهتــر اســت در اوایــل بهــار درخــت 

ــد کاشــت کنیــد. جدی
 آبیاری درخت اپلونیا

پــس از این کــه کاشــت درخــت پالونیــا بــه اتمــام رســید 
بایســتی عملیــات آبیــاری بالفاصلــه انجــام شــود و بــا 
توجــه بــه شــرایط اقلیمــی منطقــه و زمــان شــروع فعالیــت 
نهــال، آبیاری هــای بعــدی تنظیــم شــود. بــرای آبیــاری 
روش هــای متفاوتــی وجــود دارنــد کــه بهتریــن روش، 

آبیــاری قطــره ای می باشــد.
گیاه اپلونیا مهاجم است

پالونیــا یکــی از ایــن گیاهــان غیربومــی و مهاجــم اســت 
کــه رشــد  زمانــی  و  پهنــی دارد  بســیار  برگ هــای  کــه 
رشــد  فرصــت  دیگــر  گیاهــان  و  درختــان  بــه  می کنــد 

بیــن می بــرد. از  را  آنهــا  و  نمی دهــد 
تکثیر فراوان و کنرتل نشده دارد

درخــت پالونیــا دانه هــای ســبک و ریــزی دارد کــه بــا 
وزش بــاد ممکــن اســت تــا چنــد کیلومتــر آن طرف تــر 
موجبــات تکثیــر آن فراهــم شــده و از کنترل خارج شــود.

ریشه دراز و مخرب دارد
کاشــت درخــت پالونیــا بــه علــت ریشــه دراز آن ســبب 
شکســتن لوله هــا و پــاره شــدن کابل هــای بــرق و تلفــن و 
در معــرض خطــر قرارگرفتــن تونل هــای متــرو می شــود.
خســارایت بــزرگ و گاه جربان انپذیــر وارد یم کننــد

میــزان  بــه  توجــه  بــدون  غیربومــی  گیاهــان  واردات 
در  آنهــا،  درازمــدت  پیامدهــای  و  مصرفــی  آب 
طوالنی مــدت خســاراتی بــزرگ و گاه جبران ناپذیــر بــه 

می کننــد. وارد  محیط زیســت 
رد این حوایش

۸۰% ریشــه پالونیا در عمق پایین تر از ۸۰ ســانتی متری 
ــر از ایــن  زمیــن اســت و معمــوالً خــاک زراعــی در باالت
کشــت وزرع  امــکان  به راحتــی  و  دارد  وجــود  عمــق 
را خواهیــم داشــت. تنــش آب و غذایــی بیــن ریشــه 
ــن  ــه همی ــدارد، ب ــا محصــوالت دیگــر وجــود ن ــا ب پالونی
الگــوی  رعایــت  بــا  راحــت می توانــد  دلیــل کشــاورز 
و  کاشــت  بــه  اقــدام  کشــت،  فاصلــه ی  و  کشــت 
کنــد.  موردنظــرش  محصــول  برداشــت  و  شــخم زنی 
پالونیــا نه تنهــا مزاحمــت ایجــاد نمی کنــد؛ بلکــه بــه 
پروســه زراعــت دیگــر محصــوالت هــم کمــک می کنــد. 
پالونیــا هــم دیــر خــزان می شــود و هــم دیــر بهارمــی 
از  باعــث جلوگیــری  دیــر خــزان شــدن  یعنــی  شــود؛ 
ــر بهــار شــدن هــم به نوعــی  ســرمازدگی می شــود و دی
همچنیــن  می کنــد.  عمــل  بادشــکن  به صــورت 
فروردیــن  اواخــر  از  پالونیــا  کوچــک  درخت هــای 
کشــت  مــزارع  در  دلیــل  همیــن  بــه  می شــود.  بــاز 
درخــت پالونیــا امــکان کشــت تلفیقــی وجــود دارد.

  سکه هاتو بکار!
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barges.banafsheh@ut.ac.ir

غذای درمانگر کروان

بــا توجــه بــه شــیوع و گســترش جهانــی ویــروس کرونــا )کوییــد 19( در بیــش از 50 کشــور دنیــا، اســتراتژی های 
مقابلــه بــا آن شــامل آمــوزش روش هــای پیشــگیری بــه عمــوم، رعایــت اصــول بهداشــت فــردی و اجتماعــی، بهســازی 
و پاک ســازی محیــط زندگــی، شناســائی افــراد در معــرض خطــر، تقویــت سیســتم ایمنــی و بهبــود تغذیــه، غربالگــری 
و ایزولــه ســازی )قرنطینه ســازی( افــراد دارای عالمــت بالینــی و مشــکوک، درمــان مبتالیــان و... می باشــد. بــا توجــه 
ــر  ــرای پیشــگیری از عواقــب جبران ناپذی ــه اســت پــس ب ــا بیمــاری ری ــر ب ــی درگی ــه گفته هــای پزشــکان عضــو اصل ب
آن بایــد ریــه او در کل بــدن خــود را تقویــت کنیــم. در ایــن مطلــب بــه معرفــی چنــد گیــاه دوســتدار ســالمتی 

می پردازیــم. 

اکیناسه )رسخارگل(
فوایــد و خــواص اکیناســه )ســرخارگل( بســیار زیــاد و ناشــناخته 
قــوی و بومــی امریــکای  یــک گیاه درمانــی  ایــن گیــاه  اســت و 
شــمالی اســت. در حــال حاضــر خــواص ســالمتی و زیبایــی متعــدد 
اکیناســه بــرای تمــام افــراد تقریبــاً شــناخته شــده اســت. هــر بخش 
بــرای  می تواننــد  گل هــا  و  برگ هــا  ریشــه،  ماننــد  اکیناســه  از 
ســاخت دارو بــه کار رونــد. دانشــمندان، مطالعــات زیــادی بــرای 
بررســی مــواد شــیمیایی موجــود در ریشــه اکیناســه و همچنیــن 
قســمت های باالیــی گیــاه انجــام داده انــد. آنهــا دریافتنــد کــه 
ریشــه گیــاه اکیناســه حــاوی غلظــت باالیــی از روغن هــای فــرار 

اســت.
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ســمت های باالتــری کــه بیــرون از خــاک رشــد می کننــد، 
ــد کــه ممکــن اســت باعــث  پلی ســاکارید بیشــتری دارن
عملکــرد ایمنــی شــود. بــه همیــن دلیــل ریشــه اکیناســه 
)ســرخارگل( در درمان هــای دارویــی خیلــی از بیماری هــا 
و دردهــا بــه کار رفتــه اســت. مــواد شــیمیایی متعــدد 
اکیناســه ماننــد تحریک کننده هــای  موجــود در گیــاه 
فوق العــاده سیســتم ایمنــی عمــل می کننــد و خــواص 
و  ســالمتی  فوایــد  بیشــتر  دارنــد.  مفیــدی  درمانــی 
وجــود  دلیــل  بــه  )ســرخارگل(  اکیناســه  گیــاه  زیبایــی 
فالونوئیدهــا، روغن هــای معطــر، پلی ســاکارید، اینولیــن 
و ویتامیــن C اســت. بــه اســتناد مرکــز درمانــی دانشــگاه 
مریلنــد، آن بخــش از گیــاه اکیناســه کــه در بــاالی خــاک 
ــرای  ــد بســیار مفیــد و قــوی ب رشــد می کنــد دارای فوای
ســالمتی و زیبایــی اســت. بهبــود سیســتم ایمنــی یکــی 
از مزیت هــای مفیــد اکیناســه اســت. همــه مــا می دانیــم 
یــک سیســتم ایمنــی ســالم، نقش مهمــی در محافظت از 
بــدن در برابــر بیماری هــای و ســرماخوردگی معمــول ایفا 
می کنــد. نوشــیدن چــای اکیناســه نیــز فراینــد درمــان 
عامــل  باکتری هــا  و  ویروس هــا  می کنــد.  تســریع  را 
ایجــاد خیلــی از بیماری هــا در بــدن مــا هســتند. فوایــد 
شــگفت انگیز اکیناســه شــامل مبــارزه بــا ویروس هــا و 
باکتری هــا می شــود. مصــرف منظــم اکیناســه می توانــد 
سیســتم  خــون،  ســفید  ســلول های  تولیــد  افزایــش  بــا 
اکیناســئین  کنــد. همچنیــن،  تقویــت  را  شــما  ایمنــی 
فــراوان موجــود در اکیناســه توانایــی جلوگیــری از حملــه 
بــه ســلول های ســالم را دارد.  باکتری هــا  ویروس هــا و 
بایــد  اکیناســه  باکتری هــا،  و  ویروس هــا  کشــتن  بــرای 

ــه شــکل مکمــل مصــرف شــود. ــا ب به صــورت طبیعــی ی
عّنـــاب

عنــاب میــوه و خوراکــی بســیار قدرتمنــدی اســت کــه 
واقعــی  ارزش  کــه  آدمــی  میلیون هــا  ســالمتی  بــرای 
ــه ارمغــان مــی آورد.  آن را می داننــد، فوایــد فراوانــی ب
عنــاب معمــوالً درختچــه یــا درخــت کوچکــی اســت 
ــه زرد و  ــل ب ــه رنــگ ســبز مای ــا گلبرگ هــای کوچــک ب ب
میوه هایــی آلویــی شــکل به انــدازه ی یــک خرمــا کــه 
ــر  ــی متغی ــا بادمجان ــز از قهــوه ای ت ــوه نی ــن می ــگ ای رن
اســت. عنــاب میــوه ی بومــی نواحــی جنوبــی آســیا 
شــامل بخــش جنوبــی و مرکــزی کشــور چیــن اســت. بــا 
ــا  ــژه اروپ ــا به وی ــه سراســر دنی ــوه ب ــن می ــن، ای وجــود ای
معرفی شــده اســت و امروزه در بســیاری از کشــورهای 
آمریکایــی و اروپایــی آن را می تــوان در فروشــگاه های 
ــب  ــی عجیــب و غری ــده ی میوه هــای واردات عرضه  کنن
پیدا کرد؛ این میوه در ایران عمدتاً در اســتان خراســان 
جنوبــی تولیــد می شــود و معمــوالً می تــوان آن را از 
عطاری هــا و فروشــگاه های خشــکبار خریــداری نمــود. 
سیســتم ایمنــی بــدن در حفظ ســالمت مــا نقش مهمی 
ایفــا می کنــد. ایــن سیســتم در واقــع مکانیســم دفاعــی 
ایجاد کننــده ی  از میکروب هــای  کــه  اســت  بدنمــان 
بیمــاری ماننــد باکتری هــا، ویروس هــا و قارچ هــا و غیــره 
بیمــار می شــویم،  وقتــی  حتــی  محافظــت می کنــد. 
ــد  ــارزه می کن ــا میکروب هــا مب ــدن ب ــی ب سیســتم ایمن
و ســالمتی را بــه بدنمــان بازمی گردانــد. ایــن فوایــد 
بــه دلیــل وجــود آنتی اکســیدان هایی  عنــاب عمدتــاً 
ترکیبــات  ســایر  و   A ویتامیــن  و   C ویتامیــن  ماننــد 
فیتون هــا  و  پلی فنول هــا  ماننــد  آنتی اکســیدانی 
اســت. ایــن ترکیبــات بــا رادیکال هــای آزاد مبــارزه و از 
ایجــاد اســترس اکســیداتیو در ســلول های مــا جلوگیــری 
می کننــد. ایــن میــوه باعــث تقویــت سیســتم ایمنــی 
بــدن می شــود و وقتــی ایــن سیســتم قــوی باشــد، کم تــر 
در برابــر میکروب هــای ایجادکننــده ی بیمــاری تســلیم 
می شــویم و در نتیجــه خطــر ســرفه، ســرماخوردگی، 
می یابــد.  کاهــش  مــا  در  غیــره  و  آنفوالنــزا  و  تــب 
ســیتوکین های  تولیــد  همچنیــن  آنتی اکســیدان ها 
ترتیــب  ایــن  بــه  و  می کننــد  تنظیــم  را  التهابــی 
بــدن مــا می شــوند. ایمنــی  ســبب تقویــت سیســتم 
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آویشن
آویشــن بــا اثــر بــر روی پروتئین هــای ســلولی و آنزیم هــای ویــروس، هــم خــودش اثــرات ضدویــروس بــه طــور 
مســتقل دارد، هــم اثــر ضدویــروس داروهــای دیگــر را تقویــت میکنــه و بــه از بیــن بــردن ســریع تر ویــروس کرونــا 
ــود  ــه بهب ــی و ضــد دردی کــه دارد ب ــر آنتی اکســیدانی و ضدالتهاب ــا اث ــه. از طــرف دیگــر هــم ب کمــک مــی کن
ســریع تر عالیــم بیمــاری کمــک میکنــه. اثــر ضــد ســرفه اش هــم کــه ســال ها هســت ثابــت شــده. در نتیجــه بــه ایــن 
 A نتیجــه رســیدند کــه اســتفاده از اون بــر علیــه ویــروس کرونــا و هــم چنیــن ویــروس آنفوالنــزا به خصــوص تیــپ

بســیار کمک کننــده هســت.

زنجبیل
ــی و  ــه می کنــد. خــواص ضــد التهاب ــه تقویــت سیســتم ایمنــی را ارائ ــد ســالمت مختلــف از جمل زنجبیــل فوای
آنتی اکســیدانی زنجبیــل می تواننــد بــه تقویــت سیســتم ایمنــی کمــک کننــد. افــزون بــر ایــن، زنجبیــل از خــواص 
ضدویــروس و ضــد باکتــری برخــوردار اســت کــه می توانــد بــه مبــارزه بــا ایــن عوامــل بیمــاری زا کمــک کنــد. ایــن 
گیــاه دارویــی را یکــی از بهتریــن گیاهــان بــرای درمــان بیماری هــای ناشــی از ویروس هــا می داننــد. زنجبیــل از 
بهتریــن گیاهــان بــرای تقویــت سیســتم ایمنــی بــدن در مقابــل عملکــرد ویــروس آنفوالنــزای پرنــدگان، آنفوالنــزای 
ــه مجــاری تنفســی و ایجــاد تنگــی نفــس اســت. دو ترکیــب موجــود در زنجبیــل  ــروس مهاجــم ب ــی و وی معمول
ــان  ــه ســلول میزب ــروس ب ــع از ورود وی ــروس شــده و مان ــر وی ــع از تکثی ــون«، مان شــامل »جینجــرول« و »زنجبیل

می شــوند.
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آیروپونیک، هوا کشت!

در حــال حاضــر، انتظــار مــی رود تغییــرات آب وهوایــی جهانــی خطــر خشکســالی مکــرر را 
افزایــش دهــد و از طرفــی کشــاورزی در مرحلــه تغییــر اساســی در سراســر جهــان قــرار دارد و بــا 
مشــکالت جــدی دســت وپنجه نــرم می کنــد. در آینــده، تهیــه یــک غــذای تــازه و تمیــز بــرای 
جمعیــت ســریع الرشــد بــا اســتفاده از کشــاورزی ســنتی کاری دشــوار و در نتیجــه در چنیــن 
شــرایطی، کشــاورزی بــا تکنولوژی هــای جدیــد راهــکاری مؤثــر خواهــد بــود. سیســتم آیروپونیــک 
بهتریــن روش رشــد گیــاه بــرای امنیــت غذایــی و توســعه پایــدار در نظــر گرفتــه شــده اســت. 
ایــن سیســتم در کشــورهای مختلــف بازدهــی امیدوارکننــده داشــته و به عنــوان کارآمدتریــن، 
مفیدتریــن، قابل توجه تریــن، اقتصادی تریــن و مناســب ترین سیســتم رشــد گیــاه پــس از خــاک 

و ســایر روش هــای بــدون خــاک توصیــه می شــود.
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پایــان دادن  امــروز  چالش هــای  بزرگ تریــن  از  یکــی 
سیســتم های  پایــداری  عیــن  در  فقــر  و  گرســنگی  بــه 
غــذای  تهیــه  بااین حــال،  اســت.  کشــاورزی و غذایــی 
پــاک و تــازه بــرای نســل بعــدی نگرانــی اصلــی مــا به ویــژه 
بــرای رشــد جمعیــت جهانــی اســت. همــه مــا می دانیــم 
خــاک  و  هســتند  شــکلی  چــه  خــاک  در  گیاهــان  کــه 
گیاهــان  می کنــد.  فراهــم  را  مکانیکــی  ثبــات  چگونــه 
مــواد  به عنــوان  یــا  خــاک  مخلــوط  از  را  مغــذی  مــواد 
می شــود،  ریختــه  خــاک  روی  کــه  آبیــاری  افزودنــی 
جــذب می کننــد. ریشــه های گیــاه در برابــر مقاومــت 
مکانیکــی خــاک کار می کننــد و انــرژی خــود را صــرف 
جســتجوی مــواد مغــذی و اکســیژن در خــاک می کننــد. 
آب موجــود در خــاک مرطــوب بــه گســترش ریشــه ها 
و بــا فراینــد جــذب در ســطح ریشــه کمــک می کنــد. 
گیاهــان  کشــت  علــم   )Aeroponics( آیروپونیــک 
بــدون اختــالط خــاک یــا فرهنــگ بســتر اســت. کلمــه 
Aeroponics از دوکلمــه التیــن aero  بــه معنــی هــوا و 
ــه معنــی کار، هــوا در محــل کار گرفتــه شــده  ponic  ب
ــک نســخه تخصصــی  اســت. سیســتم های آیروپونیــک ی

اســت. هیدروپونیــک  از 

آیروپونیــک یــک فنــاوری جدیــد اســت کــه در دهــه 
1940 اختــراع شــد و در حــوزه باغبانــی و کشــاورزی، 
نمــود.  ایجــاد  بــرای همــه چیــز  کامــل  انقــالب  یــک 
بــرای  کــه  اســت  ایــن   Aeroponics اصلــی  مزیــت 
کاشــت گیــاه بــه زمیــن و خــاک واقعــی احتیــاج نــدارد. 
به جــای  گیــاه  ریشــه  آیروپونیــک،  سیســتم  یــک  در 
اینکــه در خــاک یــا آب باشــد، در هــوا معلــق اســت. 
مــواد  از  غنــی  مــه  معــرض  در  گیاهــان  ریشــه های 
مغــذی  مــواد  و  آب  تمــام  کــه  دارنــد  قــرار  مغــذی 
موردنیــاز گیاهــان در آن تأمیــن می شــود. در داخــل 
دسترســی  گیــاه  ریشــه های  آیروپونیــک،  محفظــه 
بیشــتری بــه ســطح جــوی گازهایــی ماننــد اکســیژن 
باعــث تقویــت ســالمت گیــاه می شــود.  دارنــد کــه 
بســیار  آیروپونیــک  سیســتم  کارکــرد  چگونگــی  درک 
آســان اســت. هــدف آویــزان شــدن ریشــه های گیــاه در 
هــوا ایــن اســت کــه تــا حــد ممکــن در معــرض اکســیژن 
معــرض  در  قرارگرفتــن  بــاالی  حجــم  بگیرنــد.  قــرار 
اکســیژن رشــد آنهــا را تحریــک کــرده و بــه آنهــا کمــک 
ایــن  از خــاک رشــد کننــد کــه  تــا ســریع تر  می کنــد 
ــن را  ــوع سیســتم اســت. ای ــن ن ــم ای ــت بســیار مه مزی
می تــوان در رشــد عظیــم ریشــه گیاهــان مشــاهده کرد.

آیروپونیک، هوا کشت!
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یکــی از بزرگ تریــن چالش هــای امــروز پایــان دادن بــه گرســنگی و فقــر در عیــن پایــداری 
سیســتم های کشــاورزی و غذایــی اســت. بااین حــال، تهیــه غــذای پــاک و تــازه بــرای 
نســل بعــدی نگرانــی اصلــی مــا به ویــژه بــرای رشــد جمعیــت جهانــی اســت. همــه مــا 
می دانیــم کــه گیاهــان در خــاک چــه شــکلی هســتند و خــاک چگونــه ثبــات مکانیکــی را 
ــا به عنــوان مــواد افزودنــی  فراهــم می کنــد. گیاهــان مــواد مغــذی را از مخلــوط خــاک ی
ــر  ــاه در براب ــد. ریشــه های گی ــه می شــود، جــذب می کنن ــاری کــه روی خــاک ریخت آبی
مقاومــت مکانیکــی خــاک کار می کننــد و انــرژی خــود را صــرف جســتجوی مــواد مغــذی 
و اکســیژن در خــاک می کننــد. آب موجــود در خــاک مرطــوب بــه گســترش ریشــه ها 
ــم  ــد. آیروپونیــک )Aeroponics( عل ــد جــذب در ســطح ریشــه کمــک می کن ــا فراین و ب
ــا فرهنــگ بســتر اســت. کلمــه Aeroponics از  کشــت گیاهــان بــدون اختــالط خــاک ی
دوکلمــه التیــن aero  بــه معنــی هــوا و ponic  بــه معنــی کار، هــوا در محــل کار گرفتــه 

شــده اســت. سیســتم های آیروپونیــک یــک نســخه تخصصــی از هیدروپونیــک اســت.
در  محصــول  عملکــرد  افزایــش  باعــث  روش  ایــن  کــه  اســت  شــده  ثابــت  همچنیــن 
مقایســه بــا اســتفاده از خــاک می شــود. درواقــع نه تنهــا قــادر بــه جمــع آوری گیاهــان 
ســالم خواهیــم بــود بلکــه محصــوالت بیشــتری نیــز در ســال پــرورش داده خواهــد شــد. 
آیروپونیــک چندیــن مزیــت دارد. گیاهــان بــدون آفتــاب و محیــط خارجــی در داخــل 
پــرورش می یابنــد، ایــن نشــان می دهــد کــه محیــط کنتــرل شــده به راحتــی قابــل تنظیــم 
اســت و متناســب بــا نیازهــای گیاهــان یــا خریــداران مختلــف اســت. ایــن سیســتم 
درحال رشــد دارای چرخه هــای رشــد ســریع تر، نتایــج قابل اطمینــان و بــازده بیشــتر و 
ــد  ــده می توان ــک پرورش دهن ــک، ی ــا اســتفاده از ایروپونی ــی اســت. ب ــواد غذای ــی م ایمن
دقیقــاً همــان بــذر را از مزرعــه بگیــرد و در نیمــی از زمــان به عنــوان یــک مزرعــه دار 
ســنتی پــرورش دهــد کــه منجــر بــه چندیــن برابــر بهــره وری بیشــتر در هــر مســاحتی از 
یــک مزرعــه می شــود. عــالوه بــر ایــن، بــدون آفتــاب، از LED هــای دقیــق بــرای نمایــش 
ــور و  ــاه اســتفاده می شــود. فرکانــس، شــدت ن ــه گی ــرای فتوســنتز هرگون ــور مناســب ب ن
طیــف مــوج همــه بــا دقــت محاســبه می شــوند. مزایــای اصلــی آیروپونیــک در ریشــه 
گیــاه یافــت می شــود. بــدون وجــود یــک محیــط خــاک بــرای تأمیــن مــواد مغــذی گیــاه، 
رشــد از اکســیژن موجــود در ناحیــه ریشــه تشــویق می شــود. ایــن فراینــد کــه در هــوا 
ــی کــه مــواد مغــذی  ــا زمان ــاه را ت ــوغ گی ــز قطــرات آب انجــام می شــود، بل ــا ری همــراه ب

مناســب بــه غبــار اضافــه شــود تضمیــن می کنــد.
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هوادهــی محلــول غذایــی مقــدار زیــادی اکســیژن را بــه 
ریشــه گیــاه می رســاند و احتمــال بیمــاری و قرارگرفتــن 
در معــرض عوامــل بیمــاری زا را کاهــش می دهــد. بــه 
گفتــه ناســا، »ازآنجاکــه محیــط رشــد تمیــز و اســتریل 
اســت، احتمــال گســترش بیمــاری گیاهــان و عفونــت را 
کــه معمــوالً در خــاک و ســایر محیط هــای رشــد مشــاهده 
سیســتم های  می دهــد.«  کاهــش  بســیار  می شــود، 
آیروپونیــک همچنیــن ســطح CO2 کافــی بــرای فتوســنتز 
مولــد را فراهــم می کننــد. بــا منابــع و بودجــه مناســب، 
رشــد گیاهــان در یــک سیســتم هــوازی بی پایــان اســت. 
کاهــش  ماننــد  زیســت محیطی  مزایــای  آیروپونیــک 
ــز دارد. آب و کــود  چشــمگیر در مصــرف آب و کــود نی
دوبــاره پــس گرفتــه می شــود و از آن اســتفاده مجــدد 
آبراهه هــا  بــه  کــود  شــدن  روان  از  همچنیــن  می کنــد 
جلوگیــری می کنــد، نوعــی آلودگــی آب کــه می توانــد بــه 
ــان را از بیــن ببــرد.  اکوسیســتم ها آســیب برســاند و آبزی
بــه مــواد شــیمیایی  در داخــل ایــن سیســتم ها نیــازی 
ســایر  بــرای  بنابرایــن  نیســت،  آفــات  دفــع  ســموم  یــا 

ــد اســت. ــز مفی ــات وحشــی نی حیوان
برخی از مزایای اصلی ایروپونیک:

* مواد مغذی را مستقیماً به ریشه گیاه می رساند؛
*باعث کنترل رطوبت برای رشد بهتر گیاه می شود؛

*ایــن فنــاوری برنامه ریزی شــده باعــث صرفه جویــی در 
مصــرف انــرژی می شــود؛

نبــود خــاک، محصــول راحت تــر برداشــت  *بــه دلیــل 
می شــود؛

*هزینه کار را از طریق اتوماسیون کاهش می دهد؛
*در یــک محیــط کنتــرل شــده مــواد غذایــی بــا کیفیــت 

ــر تولیــد می کنــد؛ باالت
*کاهــش خطــر بیمــاری و آفت زدگــی گیاهــان بــه دلیــل 

وجــود محیــط کنتــرل شــده.
رشد گیاه 

یکــی از بهتریــن مزایــای Aeroponics ایــن اســت کــه 
رشــد  به ســرعت  سیســتم هایی  چنیــن  در  گیاهــان 

. می کننــد

محصــوالت  تولیــد  بــه  قــادر  و  می کننــد  رشــد  آنهــا 
اســت  دلیــل  ایــن  بــه  بیشــتر  ایــن  هســتند.  عالــی 
بنابرایــن  و  هســتند  معلــق  هــوا  در  آنهــا  کــه 
مــداوم  دسترســی  اکســیژن  بــه  آنهــا  ریشــه های 
ایــن  دلیــل  بــه  نیــز  رشــدیافته  گیاهــان  دارنــد. 
ســالم ترند. و  قوی تــر  بســیار  اکســیژن  بــودن  غنــی 

تعمیر و نگهداری آسان سیسمت
نگهــداری  ســنتی،  کشــاورزی  بــا  مقایســه  در 
هیچ گونــه  اســت.  آســان تر  بســیار   Aeroponics
ــا  ــدارد. ب ــاز وجــود ن ــا دفــع آفــات موردنی علــف هــرز ی
تأمیــن مقــدار مناســب مــواد مغــذی در محلــول غبــار 
جــدا  کــرد.  حفــظ  را  چیــز  همــه  مســتقیماً  می تــوان 
بــرای  اساســی  تمیــزکاری  و  فقــط ضدعفونــی  آن،  از 
سیســتم الزم اســت. بــه طــور خــاص، ظرفــی کــه حــاوی 
ریشــه اســت، نیــاز بــه نظافــت منظــم دارد. مخزنــی 
ــره شــده و کانال هــای  ــی در آن ذخی ــول غذای کــه محل
ــرای  ــن امــر ب ــد تمیــز شــود. ای آبیــاری سیســتم نیــز بای
اطمینــان از عــدم رشــد باکتــری و قــارچ اســت. این امر 
به ویــژه بــه ایــن دلیــل کــه کل محیــط بــه طــور مــداوم 
اســت.  امکان پذیــر  می شــود،  نگه داشــته  مرطــوب 
بااین حــال، در پایــان روز، ایــن کار بســیار ســاده تر از 
باغبانــی ســنتی اســت. نیــاز کمتــری بــه مــواد مغــذی 
و آب: گیاهــان آیروپونیــک بــه طــور متوســط بــه عناصــر 
غذایــی و آب کمتــری نیــاز دارنــد، زیــرا میــزان جــذب 
ــاز دارد:  مــواد مغــذی بیشــتر اســت. فضــای کمــی نی
بــرای راه انــدازی بــاغ هــوازی بــه فضــای زیــادی احتیــاج 
می تــوان  را  گیاهــان  سیســتم،  بــه  بســته  نیســت. 
سیســتمی  اساســاً  آیروپونیــک  دارد.  قــرار  روی هــم 
اســت کــه بــرای حداکثــر اســتفاده از فضــای محــدود 
بســیار مناســب اســت. در نتیجــه، ایروپونیــک روش 
خوبــی بــرای یادگیــری چگونگــی تســلط بــر رشــد گیــاه 
و یادگیــری نیازهــای آنهــا، در یــک محیــط کنتــرل شــده 

اســت.
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 دریابساز!

 پلنتاریــوم عبــارت اســت از چیدمــان گیاهــان، صخره هــا، ســنگ ها و چوب هــا بــه شــیوه ای زیبــا 
ــر آب نیــز  ــی زی ــوان آن را هنــر طراحــی باغبان و چشــم نواز در یــک فضــای شیشــه ای کــه می ت
نامیــد. Plantarium در معنــای لغــوی یــک تئاتــر اســت کــه عمدتــاً بــرای نمایــش گیاهــان و 
جانــوران آبــزی کــه در محفظــه ای شیشــه ای ســاخته شــده اســت. در واقــع پلنتاریــوم یــک ظرف 
شیشــه ای اســت کــه بــا گونه هــای مختلــف گیاهــان آبــزی تزییــن شــده اند. درواقــع پــرورش و 
نگهــداری گیاهــان آبــزی در آکواریــوم را پلنتاریــوم گوینــد کــه می توانــد تلفیقــی بــا ماهیــان و 
یــا به صــورت فقــط گیاهــی باشــد. اکنــون پلنتاریــوم بــه دلیــل زیبایــی و نگــه داری راحــت بســیار 
پــر طــرف دار شــده اســت. مــردم از ســال ها پیــش در آکواریوم هایشــان از گیاهــان طبیعــی 
اســتفاده می کردنــد و گیاهــان آبــزی متــداول عبــارت بودنــد از چندگونــه محــدود )کریپتــون 
بــرگ بلنــد، گندمــی، شــویدی، خرفــه ای و خنجــری( و ایــن محــدود بــودن باعــث عــدم توانایــی 
ایجــاد طرح هایــی متنــوع می شــدند. رنگ هــای گــرم، زیبایــی و طــراوت پلنتاریــوم کــه حاصــل 
حضــور گیاهــان آبــزی اســت می توانــد نشــاط و آرامــش را بــرای هــر بیننــده ای بــه ارمغــان آورد. 
ازایــن رو می تــوان ایــن اطمینــان را داد کــه هزینــه صــرف شــده بابــت خریــدی یــا درســت کردن 

پلنتاریــوم بــه هــدر نمــی رود و جذابیــت و زیبایــی آن ارزش ایــن هزینــه را دارد.
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کــرده  عمــل  درختــان  ماننــد  درســت  آبــزی  گیاهــان 
می کننــد.  ســالم تر  و  زیباتــر  را  آکواریــوم  محیــط  و 
دی اکســیدکربن و گازهــای زیــان آور را از آب می گیرنــد 
و اکســیژن را آزاد می کننــد. محلــی بــرای مخفــی شــدن 
و محرکــی  ایجــاد می کننــد  ماهــی  بعضــی گونه هــای 
هســتند بــرای تولیدمثــل بیشــتر ماهی هــا. بــا جــذب 
کــردن مــواد معلــق در آب باعــث شــفاف تر شــدن آن 
می شــوند. برخــی از گیاهــان آبــزی در بــازار کــه می تــوان 
ــوم اســتفاده کــرد  شــامل پشــت قرمــزی.  ــرای پلنتاری ب
دم گربــه ای. گیــاه مــوزی – نیلوفــر موزی. گیاه شــویدی 
– ســرخس جــاوا و ... مــی باشــد. فاکتورهــای متعــددی 
ــرای داشــتن یــک  ــد کــه ب ــوم وجــود دارن در یــک آکواری
آکواریــوم موفــق نیــاز بــه ایجــاد تعــادل بیــن آنهــا الزم 
نگهــداری  فیلتراســیون،  فاکتورهــا شــامل  ایــن  اســت. 
میــزان دی اکســیدکربن در حجــم مناســب بــرای انجــام 
فراینــد فتوســنتز در زیــر آب، بســتر و کودهــا، نــور و 
شــامل  آکواریــوم  طراحــی  می باشــد.  جلبــک  کنتــرل 
ســبک های مجزایــی اســت کــه از جملــه آنهــا می تــوان 
ــه ســبک ژاپنــی کــه الهــام گرفتــه از طبیعــت اســت و  ب
عمومــاً شــامل ماهی هــا نیــز می باشــد، ســبک هلنــدی 
ــه باغ هــای هلنــدی اســت و ســبک جنگلــی  کــه شــبیه ب
اشــاره کــرد. در ادامــه هــر ســبک را بــه طــور مختصــر 

معرفــی خواهیــم کــرد.

سبک هلندی
ایــن ســبک طراحــی و چیدمــان پلنتاریــوم و پاراداریــوم 
متراکــم،  گیاهــان  دارای  آکواریوم هایــی  شــامل 
بــه  شــبیه  فرم هایــی  و  ســایز  متنــوع،  رنگ هــای 
باغ هــای گل می باشــد. ایــن ســبک در هلنــد و پــس 
ــوم به صــورت  ــوازم آکواری ــی کــه ل از ســال ۱۹۳۰، زمان
تجــاری در دســترس قــرار گرفــت گســترش یافــت. ایــن 
ســبک تأکیــد بــر چیدمــان گیاهــان به صــورت پلکانــی 
داشــته و چــوب و ســنگ به وفــور در آن مورداســتفاده 
قــرار می گیــرد. چیدمــان خطــی گیاهــان در ایــن ســبک 
شــبیه بــه خیابان هــای هلنــد می باشــد. اگرچــه در ایــن 
ســبک گیاهــان متنوعــی مورداســتفاده قــرار می گیــرد 
امــا عمومــاً حجم هــای زیــاد گیــاه بــا اســتفاده از هــرس 
کــردن و اســتفاده از رنگ هــای متنوع قابل تغییر دادن 
می باشــد. بیــش از ۸۰% آکواریــوم بــا گیاهــان پوشــیده 
مــوارد  بعضــی  بســیار کمــی و در  می شــود و ســطح 
هیــچ قســمتی از بســتر آکواریــوم قابــل رویــت نیســت. 
قــرار  آکواریــوم  انتهایــی  قســمت  در  بلنــد  گیاهــان 
می گیرنــد تــا از دیده شــدن لــوازم جلوگیــری کننــد.

 دریابساز!

گیاهــان آبــزی درســت ماننــد درختــان 
آکواریــوم  محیــط  و  کــرده  عمــل 
می کننــد.  ســالم تر  و  زیباتــر  را 
زیــان آور  گازهــای  و  دی اکســیدکربن 
را  اکســیژن  و  می گیرنــد  آب  از  را 
آزاد می کننــد. محلــی بــرای مخفــی 
شــدن بعضــی گونه هــای ماهــی ایجــاد 
بــرای  هســتند  محرکــی  و  می کننــد 
تولیدمثــل بیشــتر ماهی هــا. بــا جــذب 
باعــث  آب  در  معلــق  مــواد  کــردن 
شــفاف تر شــدن آن می شــوند. برخــی 
از گیاهــان آبــزی در بــازار کــه می تــوان 
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سبک ژاپین
ایــن ســبک از ســال ۱۹۹۰ بــا تالش هــای آقــای تاکاشــی امانــو ایجــاد شــده اســت. ســه جلــد کتــاب آقــای 
ــا نــام دنیــای آکواریوم هــای طبیعــی مــوج عظیمــی در دنیــای آکواریوم هــای گیاهــی ایجــاد کــرد و  امانــو ب
اســتانداردهای جدیــدی بــرای مدیریــت آکواریوم هــا بــه وجــود آورد. در ســبک ژاپنــی کــه توســط آقــای امانــو 
ــارن و اســتفاده از حجم هــای  ــی متق ــا چیدمان ــه ب ایجــاد شــد هــدف، شبیه ســازی مناظــر طبیعــی اســت ک
زیــاد گیاهــان متفــاوت کــه بــه هــم شــبیه هســتند، میســر می شــود. در ایــن ســبک چوب هــا و گیاهــان بایــد 
بــا دقــت انتخــاب شــوند تــا بــا هــم تناســب داشــته باشــند. هــدف در ایــن ســبک بیشــتر ایجــاد یــک منظــره 
ــا ســبک های مختلفــی  ــا ب ــر ایــن اســت ت ــاغ رنگارنــگ. در ایــن ســبک تــالش ب ــا یــک ب مینیاتــوری می باشــد ت
نظیــر: وابــی کوســا کــه بــر نبــودن مــرز تمایــز و مینیمالیســم به عنــوان منبــع زیبایــی تأکیــد دارد، ایواگومــی 
کــه شــامل قوانینــی بــرای چیدمــان ســنگ ها در محل هــای مناســب اســت، اویاایشــی یــا ســنگ اصلــی 
ــد،  ــا مجموعــه ســنگ ها کــه در کنــار هــم قــرار دارن کــه مرکــزی خالــی در تانــک ایجــاد می کنــد، سویشــی ی
ــر آب ایجــاد شــود. موقعیــت  ــا ســنگ دوم کــه تابــع ســنگ اصلــی اســت، مناظــری طبیعــی زی فوکوســکی ی
کانونــی در منظــره به صــورت عمــده توســط جایــگاه متقــارن اویاایشــی تعییــن می شــود کــه بررســی آن بســیار 
ــد همیانتــوس، ریکســیا، و فرنهــای کوچــک و جــاوا مــوس  ــا برگ هــای کوچــک مانن ــی ب مهــم اســت. گیاهان
در ایــن ســبک مــورد تأکیــد می باشــند کــه دارای محدودیــت رنگــی هســتند برخــالف ســبک هلنــدی بســتر 
به صــورت کامــل پوشــیده نمی شــود. عمومــاً جهــت کنتــرل جلبــک، نظافــت گیاهــان، حفــظ مینیمالیســم و 

ــک اســتفاده می شــود. ــز در تان ــا نی ــودن گونه هــای مورداســتفاده از میگوه محــدود ب
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سبک جنگیل
ــا ســبک  بســیاری از مشــتاقان آکواریوم هــای گیاهــی امــروزه بــه ســبک جنگلــی عالقه منــد می باشــند کــه ب

هلنــدی و ژاپنــی متفــاوت اســت و دارای خصوصیــات هــر دو آنهــا در کنــار یکدیگــر می باشــد.
نحوه ساخت پلنتاریوم

1(انتخاب گیاهانی با رشد کند، توانایی تحمل رطوبت زیاد
2(انتخاب ظرف موردنظر و شستشوی مناسب

3(تهیه شن مناسب و شستشوی آن با آب گرم و خشک کردن آن
4(ریختن زغال چوب برای ازبین بردن بوهای نامطبوع

5(خاک بدون کود یا کم کود
6(هرس ریشه های گیاه موردنظر

7(جاگذاری گیاه داخل ظرف موردنظر
ــه  ــور مناســب می باشــد. برخــی گیاهــان آبــزی ب نکتــه ی مهمــی کــه در رشــد گیــاه بســیار ضــروری اســت ن
زندگــی در تاریکــی و در واقــع در ســایه عــادت کرده انــد. در ایــن میــان ســرخس ها و خزه هــای گوناگــون، 
همچنیــن انــواع آنوبیــاس و بســیاری از انــواع کریپتوکورین هــا وجــود دارنــد. ایــن گیاهــان بــرای مدت هــای 
طوالنــی به عنــوان عضــو اصلــی دنیــای آکواریــوم بوده انــد زیــرا آنهــا حتــی در زیــر نــور کــم آکواریــوم و در 
ــی اســت کــه جاهایــی  ــرای گیاهان ــی ب ــا مثــال خوب ــن کوردات ــد. کریپتوکوری ــی دارن جــای تاریــک رشــد خوب

ــد. ــدن در آن نقــاط را ندارن ــده مان زندگــی می کننــد کــه دیگــر گیاهــان توانایــی زن
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گردشــگری یــا توریســم )بــه انگلیســی: Tourism( ســفر بــه قصــد لــذت بــردن یــا کســب وکار اســت؛ 
همچنیــن بــه معنــی تئــوری و عمــل ســیاحت گــری، تجارت جذب، اســکان و ســرگرمی گردشــگران، 
و تجــارت مربــط بــه برگــزاری تــور اســت. ســازمان جهانــی گردشــگری بــا توجــه بــه تمامــی تعاریــف 
گردشــگری کــه تــا قبــل از ســال ۱۹۹۴ ارائــه شــده بودنــد در ســال ۱۹۹۵ یــک تعریــف نهایــی منتشــر 
ــا افــرادی کــه بــه مکانــی غیــر از مــکان عــادی زندگــی خــود  کــرد: »مجموعــه فعالیت هــای فــرد ی
مســافرت و حداقــل یــک شــب و حداکثــر یــک ســال در آنجــا اقامــت می کننــد و هــدف از مســافرت 
آنــان نیــز گذرانــدن اوقــات فراغــت اســت. البتــه اهدافــی نظیــر اشــتغال و کســب درآمــد شــامل 
ــده  ــز گردشــگر نامی ــف می شــوند نی ــن تعری ــن اســاس کســانی کــه شــامل ای ــر ای آن نمی شــود.« ب
می شــوند. گردشــگری می توانــد داخلــی )گردشــگر در داخــل کشــور خــود مســافرت می کنــد( یــا 

خارجــی باشــد. گردشــگری انواعــی دارد کــه برخــی در زیــر آورده شــده اســت:
گردشگری تاریخی که ازدید از اماکن تاریخی و باستانی یا موزه ها است.

گردشگری مجازی که به گردشگری در فضای اینترنت اطالق می شود
گردشــگری درمانــی بدیــن معناســت کــه گردشــگر بــه هــدف دریافــت خدمــات درمانــی خاصــی 

بــه مقصــد مــورد نظــر ســفر مــی کنــد و دف ســفر وی تفریــح نیســت
گردشگری تفریحی که سفر به مناطق تفریحی و سرگرمی است.

گردشگری زمستانی که سفر به مناطقی که تفریحات زمستانی در آن برقرار است
گردشگری کویر یا کویرگردی که سفر به منظور بازدید از کویر است.
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 )Agro Tourism( توریســم  آگــرو 
 )Agriculture( ی  کلمــه  دو  از 
کشــاورزی و )Tourism( گردشــگری 
تشــکیل شــده اســت.معنای تحــت 
توریســم  آگــرو  ی  گلمــه  الفظــی 
 . اســت  کشــاورزی  گردشــگری 
گردشــگری کشــاورزی عملــی اســت 
یــک  بــه  گردشــگران  جــذب  بــرای 
اهــداف  بــرای  اصــل  در  منطقــه، 
کشــاورزی  گردشــگری  کشــاورزی. 
مناطــق  بــه  گردشــگران  جــذب  بــا 
از  شــکلی  ایجــاد  باعــث  روســتایی 
آرامش روحی و روانی در آن ها شده 
کــه بــه دنبــال روند رو به رشــد نوعی 
گردشــگری اســت کــه هم آموزشــی و 
ــن  ــن ای هــم تفریحــی اســت. همچنی
نــوع از گردشــگری گزینــه دیگــری 
بــرای تنــوع فعالیت هــای کشــاورزان 

/ کارآفرینانــی اســت کــه مایــل بــه فعالیت هــای کشــاورزی / مهمــان نــوازی در مزرعــه خویــش بــوده و ایــن امــر 
فعالیت هــای اقتصــادی بیشــتری را در مناطــق روســتایی بــه ارمغــان مــی آورد. گردشــگری کشــاورزی بدیــن گونــه 
اســت کــه در مناطــق روســتایی خانــه هــای روســتایی بازســازی مــی شــوند و یــا بــا وفــادار مانــدن به معمــاری محل 
خانــه هایــی جدیــد ســاخته مــی شــوند.گردگران در ایــن اقامتــگاه هــای روســتایی جــدا از لــذت ردن از محیــط 
و طبیعــت روســتا تجربــه ی زندگــی در روســتا را بدســت مــی آورنــد. از نظــر مفهومــی، گردشــگری کشــاورزی، 
نوعــی کســب و کار کشــاورزی محور اســت کــه بــا هدف هــای تجــاری، آموزشــی یــا تفریحــی راه انــدازی می شــود 
و گردشــگران بــه آن جــذب می شــوند. از ایــن نظــر گردشــگری کشــاورزی شــامل فعالیت هایــی اســت کــه بــه طــور 
همزمــان هــم بــا گردشــگری مرتبطنــد و هــم بــه انجــام امــور روزمــره مرزرعــه یــا بــاغ و زمیــن کشــت و دامــداری 
کمــک می کنــد. در برخــی رویکردهــا نیــز هنگامــی کــه بــه گردشــگری کشــاورزی اشــاره می شــود، بــر ارزش هــای 
فرهنگــی و اجتماعــی و منافــع حاصــل از اشــتراک  
زمیــن  یــا  مزرعــه  در  فعالیــت  تجربــه   گــذاری 
کشــاورزی بــرای جوامــع میزبــان تاکیــد می شــود. 
از جمله اصطالحاتی که با گردشــگری کشــاورزی 
مرتبــط اســت، ارزش افــزوده، بازاریابــی مســتقیم 

و کشــاورزی پایــدار اســت.
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بدیــن ترتیــب بایــد گفــت گردشــگری کشــاورزی حــوزه ای وســیع اســت کــه حداقــل پنــج زیرمجموعــه دارد و 
در هــر کــدام یــک یــا مجموعــه ای از فعالیت هــا انجــام می شــود:

*فــروش مســتقیم محصــوالت بــه مصرف کننــده: در ایــن دســته بندی گردشــگران در محــل مــزارع یــا زمین هــا 
حضــور می یابنــد و محصــوالت را خریــداری می کننــد. در برخــی مواقــع نیــز فــروش محصــول در جاده هــا و 

مســیرهای نزدیــک منتهــی بــه محــل کشــت انجــام می شــود.
*آمــوزش: در ایــن نــوع دســته بندی گردشــگران بــه صــورت فــردی یــا گروهــی از مزرعــه یــا زمیــن کشــاورزی 

ــاد می گیرنــد. ــا نــوع فعالیت هــای مزرعــه را ی بازدیــد می کننــد و آموزش هــای مرتبــط ب
*مهمان نــوازی: بــه ایــن معنــا کــه گردشــگران یــک یــا چنــد شــب در مزرعــه اقامــت می کننــد و بــا غذاهــای 

محلــی از آن هــا پذیرایــی می شــود.
*تفریــح: انگیــزه اصلــی گروهــی از گردشــگران از حضــور در مــزارع فعالیت هایــی ماننــد اسب ســواری و 

شــکار و… اســت.
*ســرگرمی و کســب تجربــه: فعالیت هایــی ماننــد کمــک بــه بومیــان در برداشــت محصــوالت و آشــنایی 
عملــی بــا ســبک و نــوع زندگــی کشــاورزان و حشــر و نشــر بــا آن هــا نیــز بــرای برخــی گردشــگران جــذاب اســت.

امــروزه بــا وجــود پیشــرفت هــای عظیــم بشــری حاصــل شــده، هنــوز توســعه روســتایی بــا مســائل و چالــش هــای 
متعــددی روبروســت، چــرا کــه راهبــرد هــای گــذ شــته در زمینــه تــو ســعه رو ســتایی موفقیــت امیــز نبــوده و 
نتوانســته اســت مســائل همچــون فقــر، ا شــتغال، بهداشــت، امنیــت غذایــی و پایــداری محیــط زیســت را رفــع 
ــن  ــی پیشــنهاد شــده اســت کــه یکــی از ای ــت روســتاها و مناطــح محــروم راهکارهــای گوناگون ــرای تقوی ــد. ب کن
راهبردهــا ، صنعــت گردشــگری اســت کــه بــا اتــکا بــه ویژگــی هــا و تاثیــرات اقتصــادی خــود مــی توانــد بــه گونــه 
ای کامــل موثــر در تحــرک و پویایــی بخــش هــای مختلــف اقتصــادی جوامــع محلــی نقــش عمــده ای ایفــا کنــد و 

بتوانــد بــه توســعه نواحــی روســتایی منجــر شــود.
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درواقــع گردشــگری کشــاورزی از جملــه راهبردهایــی اســت کــه در چنــد دهــه اخیــر بــرای متنــوع ســاختن اقتصــاد 
ــه  ــوع گردشــگری را ب ــن ن ــان ای ــر کشــورهای جه ــدار روســتایی مطــرح شــده اســت و اکث روســتایی و توســعه پای
عنــوان راهبــردی نویــن بــرای توســعه اجتماعــی- اقتصــادی، احیــا و بازســازی نواحــی روســتایی مدنظــر قــرار داده 
انــد. امــروز اقتصــاد غیــر متمرکــز جهــان، در راســتای بازدهــی مناســب ترکیــب هــای مختلفــی را شــکل مــی دهــد, 
یکــی از ایــن ترکیــب هــا, تلفیــح بخــش هــای کشــاورزی و خدمــات بــه منظــور ایجــاد گردشــگری کشــاورزی اســت. 
ایــن جریــان از یــک ســو گردشــگرانی کــه در جســتجوی یافتــن مــکان هــای جدیــد و در برخــی مواقــع شــرکت در 
مراحــل کشــاورزی بــرای کســب تجــارب اصیــل, آنــان را جــذب و از دیگــر ســو وضعیــت اقتصــادی صاحبــان مــزارع 
و باغــات جامعــه میزبــان را بهبــود مــی بخشــد. ماهیــت ســنتی ایــن مــزارع نقــش مهمــی در تــو ســعه گردشــگری 
ایفــا مــی کنــد بــه گونــه ای کــه حــس نوســتالژی، گردشــگران را بــه دیــدن و تجربــه کــردن زندگــی ســنتی ترغیــب 
مــی کنــد. ایــن نــوع از گردشــگری شــغلی ا ســت کــه کشــاورزان یــا دامــداران روی فعالیــت هــای کشــاورزی، باغــی 
یــا کســب و کارکشــاورزی، بــا هــدف ایجــاد تفریــح بــرای بازدیــد کننــدگان و یــاد گیــری آنــان انجــام مــی دهنــد و 
جالــب ان کــه جــای فعالیــت هــای تولیــدی را نمــی گیــرد، بلکــه درامــد کشــاورزان را نیــز تکمیــل میکنــد و انــان را 
در همــان ســبک زندگــی کشــاورزی شــان ارتقــا مــی دهــد. یــن نــوع کســب و کارهــا مــی توانــد گردشــگران را بــه 
حامیــان قــوی خانوارهــای زراعــی و دامــی و حیــات وحــش تبدیــل کنــد. البتــه تبدیــل فــر صــت هــای گــرد شــگری 
کشــاورزی بــه کســب و کارهــای درامــد زا آ ســان نیســت و ممکــن اســت مشــکالتی در زمینــه هــای مســئولیت، 
ایمنــی عمومــی، بهداشــت عمومــی و رفــاه حیوانــات پدیــد آینــد. از ســوی دیگــر بــا توجــه بــه افزایــش فاصلــه میــان 
ــه  ــد کــه بداننــد چگون ــه مندن مصــرف کننــده و تولیــد کننــده محصــوالت ، بســیاری از مصــرف کننــدگان عالق
محصوالــت کشــاورزی و دامــی تولیــد مــی شــود، آنهــا دوســت دارنــد بــا کشــاورزان و کســانی کــه در فرآینــد آمــاده 
ســازی ایــن مــواد فعالیــت میکننــد, از نزدیــک آشــنا شــده و درایــن کار تجربــه کســب کننــد. بــه عبــارت دیگــر 
مــردم تمایــل دارنــد کــه هماننــد گذشــته دوبــاره بــه فعالیــت هــای کشــاورزی نزدیــک شــوند و تعطیــالت و اوقــات 
فراغــت خــود را بــه دور از هیاهــوی زندگــی صنعتــی و شــهری، در محیطــی آرام و بــه دور از اســترس هــا و فشــار 
هــای ناشــی از زندگــی شهرنشــینی بــه ســر برنــد. بــه ویــژه کــودکان و نوجوانــان دوســت دارنــد تــا فعالیــت کاشــت و 
برداشــت محصــوالت کشــاورزی، رســیدگی بــه دام هــا، تهیــه مــواد غذایــی چــون لبنیــات و ســاخت صنایــع دســتی 

را از نزدیــک ببیننــد. 
در اقتصــاد ایــران نیــز گردشــگری رو ســتایی مــی توانــد بــا توجــه 
بــه گوناگونــی محیطــی و مزیــت هــای نســبی موجــود در آن بــه 
عنــوان یکــی از عرصــه هــای تنــوع بخشــی بــه اقتصــاد روســتایی 
ــرار بگیــرد. در شــرایطی کــه بســیاری از فعالیــت هــای  مــد نظــر ق
اقتصــاد روســتایی و ســطح درآمــد کشــاورزی، طــی دهــه هــای اخیــر 
دچارافــول شــدید شــده و افزایــش نــرخ بیــکاری و در نتیجــه خــروج 
نســل جــوان و تحصیــل کــرده ازجامعــه روســتایی، توســعه روســتاها 
را بــه مخاطــره انداختــه اســت، اگــر توســعه گردشــگری بــه طــور 
کامــل در نواحــی روســتایی طــرح ریــزی شــود، میتــوان تــا حــدودی 
ایــن مناطــح را از رکــود و انــزوا خــارج کــرد و موجــب تنــوع فرهنگــی 

و گســترش توســعه روســتایی و کشــاورزی شــد.
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اپدکست؛ رسانه جدید

پادکســت ) Podcast( یــا پادپخــش انتشــار مجموعــه ای از پرونده هــای رســانه دیجیتــال 
بــا اســتفاده از فیــد صــورت می گیــرد، و توســط  اینترنــت  اســت کــه توزیــع آن در 
کاربــران معمــوالً بــر روی یــک پخش کننــدٔه موســیقی دیجیتــال قابــل دریافــت و پخــش 
اســت. ایــن روش ارائــٔه محتــوا در ســال ۲۰۰۴ محبوبیــت و گســترش یافــت؛ و گاه بــه آن 
رادیــوی اینترنتــی گفتــه می شــود. بــرای دریافــت آن، معمــوالً از برنامه هــای خبــر خــوان 
کــه از خدمــات وب اســتفاده می کننــد اســتفاده می شــود و بــر روی رایانه هــای خانگــی 
و یــا پخش کننده هــای موســیقی دیجیتــال قابــل پیــاده ســازی اســت. قابــل ذکــر اســت 
کــه عمــل دریافــت پادکســت را پادکــچ بــه انگلیســی )Podcatch( می گوینــد. بــرای 
دریافــت آن، معمــوالً از برنامه هــای خبــر خــوان کــه از خدمــات وب اســتفاده می کننــد 
موســیقی  پخش کننده هــای  یــا  و  خانگــی  رایانه هــای  روی  بــر  و  می شــود  اســتفاده 
دیجیتــال قابــل پیــاده ســازی اســت. قابــل ذکــر اســت کــه عمــل دریافــت پادکســت را 

ــه انگلیســی )Podcatch( می گوینــد. پادکــچ ب
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تاریخچه پادکستینگ در ایران
ابــداع و گســترش رادیــو و  مقایســه بیــن تاریخچــه 
نحــوه ورود آن بــه ایــران بــا تاریخچــه پادکســت در 
رشــد  و  زمــان  گــذر  در  اســت.  تامــل  قابــل  جهــان 
شــدن،  جهانــی  رونــد  و  تکنولــوژی  انتقــال  ســرعت 
توســعه فنــاوری هــای رســانه ای هــم تغییراتــی ســریع 
تــر یافتــه اســت. اگــر زمانــی رادیــو بــا فاصلــه 20ســال 
امــروزه  گذاشــت،  ایــران  بــه  قــدم  تولیــد  از  پــس 
پادکســت بعــداز یکــی دوســال از ابــداع آن، خــودرا در 
جمــع کاربــران ایرانــی مــی بینــد. هرچنــد در اســتفاده 
از اینترنــت، کشــور مــا بــه لحــاظ نداشــتن امکانــات و 
زیــر ســاخت هــای الزم تفــاوت فاحشــی بــا کشــورهای 
پیشــرفته دارد، لیکــن از نظــر محتــوا و اســتفاده از 
کارائیهــای ایــن وســیله بخصوص در ســطح شــخصی و 
فــردی، فاصلــه مــا بــا ایــن کشــورها بــه زیــادی نداشــته 

هایمــان نیســت.
از زمانــی کــه پادکســت ها هم زمــان بــا تحــوالت فضــای 
مجازی جهانی به دنیای وب فارســی قدم گذاشــتند 
چنــد ســالی می گــذرد. پادکســت ها دومیــن تحــول 
در زمینــه روزنامه نــگاری شــهروندی بودنــد کــه پــس 
از وبالگ هــا متولــد شــدند. هماننــد وبالگ هــا کــه 
شــهروندان دنیــای مجــازی را بــدون نیــاز بــه داشــتن 
دانــش فنــی و ســرمایه بــاال، دارای صفحه ای شــخصی 
بــرای بــه اشــتراک گذاشــتن نظراتشــان کــرده بودنــد، 
پادکســت ها هــم بــا فراهم کــردن امــکان انتشــار ســاده 
فایل هــای صوتــی، باعــث شــدند کاربــران اینترنتــی 

صاحــب رادیوهــای شــخصی شــوند. 

اپدکست؛ رسانه جدید

 ، اواخــر ســال 83  ایــران در  پادکســت در  نخســتین 
راه انــدازی شــد . در ایــن میــان می تــوان بــه رادیــو 
ــوان  ــوچ و محمــود بشــاش به عن ــادر بل هــودر، عبدالق
هرچنــد   . کــرد  اشــاره  موضــوع  ایــن  پیش گامــان 
پادکســت های  تعــداد  بــاره  در  جامعــی  تحقیقــات 
فارســی و یــا تعــداد مخاطبــان آنهــا صــورت نگرفتــه، 
بیــش  می تــوان  اینترنــت  در  جســتجو  یــک  بــا  امــا 
از پنجــاه پادکســت فعــال بــه زبــان فارســی را رصــد 
ارائــه  بــه  مختلــف  موضوعــات  قالــب  در  کــه  کــرد 
از  به انــدازه ای  مخاطبــان  و  می پردازنــد  محتــوی 
آنــان  جایــگاه  بتــوان  کــه  کرده انــد  اســتقبال  آنهــا 
افــول  ، ســال  . گرچــه در ســال 85  تثبیــت کــرد  را 
در  لیکــن  بــود،  فارســی  پادکســت های  زودهنــگام 
ســال 86 پادکســت های فارســی دوبــاره اوج گرفتنــد 
. در ضمــن اســتقبالی کــه طــی چنــد ســال گذشــته از 
ایــن فنــاوری شــده، بــه لطــف چندیــن اتفــاق کوچــک و 
بــزرگ در ســال 86 ، باعــث شــد کــه پادکســت ها بیــش 
ــران و مخاطبانــش  ــه جامعــه رســانه ای ای از گذشــته ب
معرفــی شــوند . برگــزاری یــک نشســت علمــی در بــاره 
پادکســت تحــت عنــوان » پادکســت زندگــی روزمــره 
» و بــا شــعار » وبــالگ کافــی نیســت، پادکســت را 
جمهــوری  صــدای  همــکاری  بــا  کــه  کنیــد  تجربــه 
اســالمی و دانشــکده علــوم اجتماعــی دانشــگاه تهــران 
بــه  یــک بخــش مســتقل  بــه عنــوان  پادکســت  ورود 
نهمیــن جشــنواره بین المللــی برنامه هــای رادیویــی، 
تولــد دومیــن ســایت ویــژه پادکســت های فارســی زبان 
بــه نــام » پارســی کســت » و همراهــی آن بــا ســایت » 
ــه دو ســال ارائه دهنــده  آوای پارســیان » کــه قریــب ب
بــه  اســت،  پادکســت  راه انــدازی  فضــای  و  ســرویس 
همــراه برگــزاری چندیــن نشســت تخصصی و آموزشــی 
در بــاره پادکســت در صــدای جمهــوری اســالمی و 

مراکــز دانشــگاهی از جملــه ایــن اتفاقــات بــود.
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بــرای  پرســرعت  اینترنــت  نبــود  دلیــل  بــه  هرچنــد 
پادکســت  هنــوز  حجیــم،  فایل هــای  ایــن  دریافــت 
در ایــران رســانه ای فراگیــر نیســت، امــا ایجــاد مــوج 
 - شــکل  نویــد  فارســی،  پادکســت های  از  جدیــدی 
گیــری نســل دوم پادکســت های ایرانــی را می دهــد. 

آزاد،1387(. )اکبــری 
ویژیگ های اپدکست

ادغــام  و  شــاهد ظهــور  مــا  رســانه ها  در عصــر دوم 
تلویزیــون  ماننــد  ارتباطــی  جدیــد  تکنولوژی هــای 
ماهــواره ای، اینترنــت، رادیــو اینترنتــی، پادکســت و 
از ویژگی هــای رســانه ی  بــرای آگاهــی  ... هســتیم، 
رســانه های   « مقالــه  در  پادکســت  ماننــد  جدیــدی 
نویــن در برابــر رســانه های جمعــی ســنتی« ســیزده 
بــا  مقایســه  در  رســانه های جدیــد  درمــورد  ویژگــی 
رســانه های جمعــی ســنتی آورده کــه قریــب به اتفــاق 
آنهــا بــا ویژگــی هــا و خصوصیــات پادکســت مطابقــت 

بیــان می شــود: به اختصــار  کــه در ذیــل  دارد 
- فاصله و محدودیت جغرافیایی نمی شناسند و خود 
بــا نیازهــا، خواســت ها و عالئــق مصرف کننــدگان  را 

صرف نظــر از محــل فیزیکــی آنــان، تطبیــق می دهــد.
- اخبــار اطالعــات در آنهــا افقــی پخــش می شــوند، 

بــه غیرحرفــه ای دیگــر. یعنــی از غیرحرفه ای هــا 
بــدون  مواقــع،  بســیاری  در  و  قــوی  بازخوردهــا   -

هســتند. تصــرف  و  دخــل  و  سانســور 
- محدودیــت مکانــی - زمانــی کمتر اســت و اطالعات 

به صــورت دیجیتالــی ذخیره می شــوند.
- حتــی افــراد آماتــور و غیرحرفــه ای در صورتــی کــه 
حرفــی بــرای گفتــن داشــته باشــد، می توانــد آن را روی 

وب منتشــر کنــد.
- هزینــه و چــاپ و انتشــار صــورت الکترونیکــی روی 

ــد. ــت بســیار کاهــش می یاب اینترن
مشتری گرا بوده و عالئق مخاطبان بها می دهند.

- غیرخطــی بــودن محتــوا و این کــه اخبــار و اطالعــات، 
در یــک نظــم منطقــی خطــی ســازمان نیافته انــد.

- بازخوردهــا ســاده و کــم زحمــت، مصــون از دخــل 
و تصــرف و ویرایــش، مســتقیم و به صــورت پســت 

الکترونیــک اســت.
- منابــع مالــی گوناگــون کــه ایــن به خاطــر افزایــش 

روزبــه روز آگهــی اســت.
- تمرکززدایی و امکان انتشار وسیع و همه جانبه.

مــداوم  تغییــر  و  انعطــاف  قابــل  چهارچــوب   -
محتــوا. و  مطالــب 

ارائــه  دیگــر  روش هــای  ماننــد  نیــز  پادکســتینگ 
محتویــات رســانه ای بــر روی اینترنــت، مانند پخش 
شــنیداری   - دیــداری  جریان ســازی  و  رادیویــی 
پیوســته، از ارســال پرونــده اســتفاده می کنــد؛ امــا 
ایــن  بــا  تفــاوت عمــده  پادکســتینگ دارای چنــد 

روش هاســت:
ارائــه  روش هــای  ســایر  برخــالف  پادکســتینگ   -1
محتــوای صوتــی کــه بــه روش »فنــاوری رانــش« 
ــر اســاس روش »فنــاوری کشــش«  کار می کننــد، ب
بــر  مصرف کننــده  روش،  ایــن  در  یعنــی،  اســت. 
ــه محتــوای وب  اســاس تقاضــای مشــخص خــود، ب
او  بــه  مطالــب  رادیــو،  ماننــد  و  دارد  دسترســی 
تحویــل داده نمی شــود بلکــه او آن هــا را بــر اســاس 

نیــاز خــود تحویــل می گیــرد.
2- در این روش، مصرف کننده محتوای مورد نظر 
خــود را توســط دســتگاه های پخــش دیگــری به غیــراز 
اســتفاده،  زمــان  در  و  می کنــد  دریافــت  رایانــه 
نیســت.  رایانــه  بــه  دسترســی  بــه  نیــازی  لزومــاً 
معمــوالً دســتگاه هایی کــه می تــوان پادپخــش هــا 
پخــش  آن هــا شــنید، همــان دســتگاه های  را روی 
بســیار  عمومــاً  کــه  هســتند  دیجیتــال  موســیقی 
در  کاربــر  نتیجــه  در  قابل حمل انــد.  و  کوچــک 
ــه اســتفاده از محتــوای  ــادر ب ــی ق هــر زمــان و مکان

صوتــی خواهــد بــود.
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3- محتــوا پــس از دریافــت از اینترنــت، بــدون نیــاز 
بــود.  بــا اینترنــت، قابل اســتفاده خواهــد  بــه ارتبــاط 
درحالی کــه در ســایر روش هــا، نیــاز بــه حفــظ ارتبــاط 

اینترنتــی بــرای اســتفاده از محتــوا وجــود دارد.
4- در ایــن روش، امــکان شــنیدن هــر بخــش از محتــوا، 
از  آن، شــنیدن محــدوده خــاص  بــردن  و عقــل  جلــو 
محتــوا و ســایر کنترل هــا از طــرف کاربــر ممکــن اســت. 
کاربــر بــه هــر تعــداد کــه بخواهــد می توانــد محتــوا را 
گــوش دهــد درحالی کــه در رادیــو اینترنتــی، چنیــن 

امکانــی بــه خــودی خــود وجــود نــدارد.
5- در ایــن روش، نیــازی بــه مراجعــه به وب ســایت های 
مختلــف بــرای دسترســی بــه انــواع محتویــات نیســت 
پــاد پخــش  افــزودن نشــانی  و  تنظیــم نرم افــزار  بــا  و 
موردنظــر بــه فهرســت، کپــی محتــوا بــه رایانــه و در 
نهایــت بــه دســتگاه پخــش آن بــه طــور اتوماتیــک انجــام 
شــده و کاربــر همیشــه آخریــن و جدیدتریــن اطالعــات 
را در دســتگاه پخــش محتــوای صوتــی خــود خواهــد 
داشــت.به طــور خالصــه می تــوان گفــت، پادکســت ها 
نیــاز بــه هیچ گونــه تجهیــزات خــاص هیچ گونــه دانــش 

فنــی خاصــی نــدارد.
مزایای اپدکست:

ارزانــی  به ســهولت،  می تــوان  پادکســت  مزایــای  از 
و در دســترس بــودن اشــاره کــرد. برخــی از کاربــران 
ــن  ــوا را مهم تری دســترس پذیری و ســهولت تولیــد محت
از  مزیــت پادکســت می داننــد. پادکســت ها شــما را 
مراجعــه بــه وب ســایت های مختلف برای دسترســی به 
ــد و شــما می توانیــد  ــاز می کنن ــات بی نی ــواع محتوی ان
دســتگاه  بــه  را  محتــوا  کپــی  نرم افــزار،  تنظیــم  بــا 
همیشــه  و  دهیــد  انجــام  خــودکار  طــور  بــه  پخــش، 
آخریــن و جدیدتریــن اطالعــات را در دســتگاه پخــش 
خــود داشــته باشــید. پادکســت ها انتخــاب و گزینــش 
تــا  را مجــاز می شــمارند و کاربــر را قــادر می ســازند 
آنچــه را کــه بــرای آن زمــان صــرف می کنــد، در کنتــرل 

خــود داشــته باشــد.

ــی،  ــل صوت ــن امــکان شــنیدن هــر بخــش از فای همچنی
جلــو و عقــب بــردن آن، شــنیدن محــدوده ای خــاص و 
ــر  ــر ممکــن اســت. کارب ســایر کنترل هــا از طــرف کارب
ــار کــه بخواهــد می  توانــد آن را گــوش  بــه هــر تعــداد ب
دهــد درحالی کــه در رادیــوی اینترنتــی، چنیــن امکانــی 

بــه خــودی خــود وجــود نــدارد.

ــی،  ــل صوت ــن امــکان شــنیدن هــر بخــش از فای همچنی
جلــو و عقــب بــردن آن، شــنیدن محــدوده ای خــاص و 
ــر  ــر ممکــن اســت. کارب ســایر کنترل هــا از طــرف کارب
ــار کــه بخواهــد می  توانــد آن را گــوش  بــه هــر تعــداد ب
دهــد درحالی کــه در رادیــوی اینترنتــی، چنیــن امکانــی 

بــه خــودی خــود وجــود نــدارد.
معایب اپدکست:

ســرعت پاییــن اینترنــت کــه باعــث می شــود فایل هــای 
دشــواری  شــود،  دریافــت  به ســختی  صوتــی  حجیــم 
نســبی مراحــل ســاخت پادکســت و پیداکــردن فضایــی 
ــرای قــراردادن  ــد مناســب ب ــای بان ــا پهن ــا ب ــی و ی مجان
فایل هــای صوتــی، از جملــه عواملــی اســت کــه باعــث 
وبالگ هــای  همچــون  فارســی  پادکســت های  شــده 
مواجــه  کاربــران  گســترده ی  اســتقبال  بــا  فارســی، 

نشــوند. 
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انواع اپدکست و کاربرد آهنا
ــه  ــا ب ــا مصــارف ســرگرمی و تفریــح پ پادکســت ها ابتــدا ب
عرصــه هســتی گذاشــتند و بیشــتر حاصــل کنجــکاوی 
انســان عصــر پســا مدرنیتــه بودنــد، ضمــن آن کــه اشــتیاق 
بــرای داشــتن رادیویــی شــخصی و اختصاصــی عالوه بــرآن 
کــه عامــل ایجــاد چنیــن رادیوهایــی بــود، پدیدآورنــدگان 
ــرای اســتفاده هرچــه  ــز ترغیــب کــرد ب ــاوری را نی ــن فن ای
همــت  آن  تکمیــل  رادیوهــا،  این گونــه  مخاطبــان  بهتــر 

ــد. گمارن
پادکســت ها کم کــم از اســتفاده صرفــاً تفــرج آمیــز فاصلــه 
پیــدا  هــم  دیگــری  کارکردهــای  و  مصــارف  و  گرفتنــد 
کردنــد و این گونــه بــود کــه بــا گذشــت زمــان مخاطبــان 

ــد. خــاص خــود را یافتن
ایجــاد  متنوعــی  اهــداف  بــرای  پادکســت ها  امــروزه 
می شــوند کــه از نمایــش شــب اول تــا تولیــد تبلیغــات، 
آموزش هــای فنــی و گزارش هــای مالــی و نیــز اطالعیه هــا 

شــامل می شــود. را  و مصاحبه هــا 
اپدکست های آموزیش:

در  آمــوزش  پادکســت،  اســتفاده های  از  دیگــر  یکــی 
از  برخــی  در  نمونــه،  بــرای  اســت.  مختلــف  ســطوح 
ســخنرانی های  ارائــه  بــرای  پادکســت  از  دانشــگاه¬ها 
اســاتید اســتفاده شــده اســت. ایــن در حالــی اســت کــه 
مدت¬هاســت دیگــر در روش¬هــای آموزشــی بــر صــدا 
بااین حــال،  نمی¬شــود.  تکیــه  شــنیداری،  آمــوزش  و 
بایــد  دوبــاره  کــه  هســتند  آن  بــر  آمــوزش  متخصصــان 
بــه اهمیــت آمــوزش شــنیداری، توجــه کــرد؛ زیــرا، بــه 
نشــده  توجــه  به درســتی  ســمعی  آمــوزش  مزیت هــای 
اســت و نقــش صــدا بــه عنــوان یــک ابــزار یادگیــری و 

ــا یادگیــری از طریــق  ــه نظــر متخصصــان در مقایســه ب ــه فراموشــی ســپرده شــده اســت. درحالی کــه ب آمــوزش ب
نوشــتاری، آمــوزش شــنیداری هــم بــر جنبــه شــناختی افــزودن وضــوح معنــا کمــک می کنــد و هــم بــر انگیــزش از 

طریــق متقاعدکــردن فــرد نســبت بــه فــردی کــه ایــن کلمــات را آفریــده اســت تأثیــر می گــذارد.
در میــان گرایش هــای مختلــف بــه تکنولــوژی اطالعــات، پادکســتینگ به عنــوان فنــاوری کــه تمایــل زیــادی 
از ســوی دانشــگاهیان و ســایر تکنولوژیســت ها نســبت بــه آن وجــود دارد، معرفــی شــده اســت. دراین رابطــه 
می تــوان بــه دانشــگاه های زیــادی اشــاره کــرد کــه در جریــان انقــالب پادکســتینگ قــرار گرفتنــد و برخــی از ایــن 

ــازار عرضــه کرده انــد. ــه ب ــق تعــداد متنوعــی برنامــه ب طری
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فوایــد پادکســت در امــر آمــوزش را می تــوان این گونــه 
برشمرد:

1- سرعت آن در دسترسی به اطالعات باالست.
2- استفاده از آن دشوار نیست.

3- به یادگیری مفهومی کمک می کند.
ارائــه  را  آمــوزش  از  مختلفــی  شــیوه های  عمــاًل   -4

می دهــد.
بــرای کســانی کــه به صــورت زمان بنــد مطالعــه   -5
ــان و مــکان  ــود؛ چراکــه زم ــد خواهــد ب ــد مفی می کنن

را در اختیــار دارنــد.
و  کم ســواد  افــراد  آمــوزش  بــرای  پادکســت  6-از 
کــرد.  اســتفاده  به راحتــی  می تــوان  هــم  بیســواد 

عوامل گسرتش اپدکست
و  وبالگ هــا  گســترش  بــا  وبالگ هــا:  گســترش   -
معرفــی  موجــب  آن،  در  پادکســت  یــک  قــراردادن 
پادکســت ها بــه مخاطبیــن آنهــا می گــردد و بــه ایــن 
وســیله در توســعه و گســترش آن کمــک می نمایــد.

- نقــش آی پــاد: ظرفیــت بــاال، کیفیــت پخــش و ظاهــر 
زیبــا و جــذاب از جملــه ویژگی هــای آی پــاد می باشــد 

کــه موجــب دانلــود کــردن پادکســت ها می گــردد.
ــد اســت کــه فهرســتی از نشــانی  ــک فیل آر اس اس ی
هــای اینترنتــی راک: rss ج - نقــش توســط آن مــی 
ــف رفــت و مشــترک شــد  ــه ســایت های مختل ــوان ب ت
ــه ســرزدن  ــازی ب ــد و دیگــر نی ــار می گذارن را در اختی
بــه ســایت های مختلــف نیســت و کاربــران توســط ســرویس آر اس اس از انتشــار فایل هــای صوتــی جدیــد مطلــع 

شــوند و آن را به صــورت خــودکار دانلــود کننــد.
- افزایش پهنای باند: افزایش پهنای باند نیز در استفاده از پادکست در زمان اندک کمک می نماید.

*عوامــل نامبــرده شــده در بــاال بیشــتر عوامــل فنــی گســترش پادکســت اســت امــا بــرای اســتفاده از پادکســت در 
عرصــه آمــوزش تهیــه محتــوا، دریافــت مجوزهــای الزم بــرای انتشــار، اطالع رســانی، دریافــت بازخــورد، اســتمرار 

در کار تهیــه پادکســت بــا موضوعــات موردنیــاز از عوامــل اصلــی موفقیــت و گســترش آن اســت.
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میالد رضایی سینیک

miladrezaei@ut.ac.ir

صنعت مرغداری

سیســتم تولیــد گوشــت مــرغ بــه صــورت هرمــی می باشــد کــه در راس ایــن هــرم 
الیــن قــرار دارد و در پاییــن دســت آن مــرغ و خروس هــای اجــداد کــه تولیدکننــده ی 
جوجه هــای مــادر هســتند قــرار گرفتــه کــه آنهــا نیــز جوجه هــای گوشــتی تجــاری را 
تولیــد می کننــد. در نهایــت جوجه هــای گوشــتی پــس از طــی مراحــل پرورشــی بــه 
کشــتارگاه رفتــه و ســپس گوشــت مــرغ بــه بــازار عرضــه می گــردد. ارکان ایــن صنعــت 
بــه طــور کامــال مســتقل فعالیــت می کننــد )جزیــره ای(، عملکــرد هــر کــدام از ایــن 
بخش هــا تحــت تاثیــر مســتقیم عملکــرد مســتقل بخــش دیگــر اســت، تامیــن نهاده هــا و 
جوجــه یکــروزه گوشــتی کامــال متکــی بــر واســطه گری اســت. از جملــه اشــکاالت وارده 
بــر ایــن روش می تــوان بــه بازدهــی پاییــن، عــدم نقدینگــی، آســیب هــای ناشــی از افــت و 
خیزهــای غیرعــادی قیمــت )در داخــل و بین المللــی( نهاده هــا، عــدم وصــول مطالبــات، 
بــاال رفتــن قیمــت تمــام شــده محصــول، عــدم رقابــت پذیــری و مشــکالت بهداشــتی بــاال 

اشــاره نمــود.
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نگاهی به تاریخچه صنعت طیور در ایران
هــدف  بــا  كشــور  دامپــروري  بنــگاه  تاســيس   1309
تحقيــق و تكثيــر نژادهــاي دام و  طيــور بومــی و طيــور 

خارجــي در ايــران
1314 تاســیس موسســه دامپــروري حيدرآبــاد در كــرج 
و موسســات مشــابه در نقاط مختلف ايران: خراســان 

و فــارس و مازنــدران
توســط  خــارج  از  اصيــل  دام  تعــدادي  ورود   1316  

دولتــي دامپــروري  موسســات 
1320 ورود تعــدادي تخــم مــرغ جوجــه كشــي، جوجــه 

يكــروزه  و ماشــين جوجــه كشــي از خــارج 
1320 بــه بعــد انجــام مطالعاتــي  در مــورد نژادهــاي 

بومــي مــرغ در ايــران، از جملــه نــژاد مرنــدي
 1333 ورود تعــداد 60000 جوجــه از نژادهــاي خارجــی 
اصــل  قالــب  در  دامپــروري كشــور  ســازمان  توســط 

چهــار ترومــن
1339 ورود اولین جوجه های يكروزه تخمگذار

در  نارمــك  كشــي  جوجــه  موسســه  تاســيس   1339
ــون تخــم مــرغ  ــا ظرفيــت 2/3 میلی وزارت كشــاورزي ب
1348 ظرفیــت جوجــه كشــي هــا بــه 12میلیــون افزایــش 

یافت.
1342 ورود گلــه هــای مــادر و پــرورش آن هاتوســط 
وزارت كشــاورزي و تولیــد تخــم مــرغ قابــل جوجــه 

کشــی.
ــور توســط وزارت  ــه خــوراك طي 1346 تاســيس كارخان
كشــاورزي در ســعيد آبــاد كــرج و كارخانجــات بــزرگ 

نظيــر پــارس
بخــش  توســط  بــزرگ  هــاي  مجتمــع  تاســیس   1350
دولتــي و خصوصــي ماننــد مجتمــع ســيمرغ و مجتمــع 

بركــت
بنــدي و ذخيــره  بســته  و  تاســیس كشــتارگاه   1355
تخــم مــرغ پرديــس كــرج: توليــد 45 تــن گوشــت مــرغ 

در روز 
و ذخيره 60 تن تخم مرغ

1356 ورود اجداد تخمگذار توسط شركت مرغك
1361 شــروع طــرح پــرورش اليــن هــاي گوشــتي بــرای 

صنعت مرغداری

1362 پــرورش مــرغ اجــداد گوشــتي درمجتمــع اجــداد 
زياران

1363 شروع تولید جوجه مادر گوشتی در کشور
1370 بهره برداري ازطرح الين بابل كنار

1370 آزادســازی ورود جوجــه هــای اجــداد ســویه هــای 
مختلف.

هرمــی  صــورت  بــه  مــرغ  گوشــت  تولیــد  سیســتم 
ایــن هــرم الیــن قــرار دارد و  می باشــد کــه در راس 
در پاییــن دســت آن مــرغ و خروس هــای اجــداد کــه 
تولیدکننــده ی جوجه هــای مــادر هســتند قــرار گرفتــه 
کــه آنهــا نیــز جوجه هــای گوشــتی تجــاری را تولیــد 
از  پــس  نهایــت جوجه هــای گوشــتی  در  می کننــد. 
طــی مراحــل پرورشــی بــه کشــتارگاه رفتــه و ســپس 

گوشــت مــرغ بــه بــازار عرضــه می گــردد.

ابزار داخیل
ــازار رقابــت کامــل  ــه صــورت ب ــی کشــور ب ــازار داخل ب
می باشــد بدیــن صــورت که تعداد خریدار و فروشــنده 
زیــاد اســت، خریــداران و فروشــندگان قیمــت پذیرنــد، 
بــازار آزاد اســت، اطالعــات  ایــن  بــه  ورود و خــروج 
می باشــد،  همــه  اختیــار  در  بــازار  وضــع  از  کافــی 
کاالهــای عرضــع شــده بــه بــازار یکســان و بــدون هیــچ 
بلنــد  در  بــازار هیچکــس  ایــن  در  برتــری می باشــد، 
مــدت ســودی بیــش از ســود معمــول و متعــارف در 

بــازار بدســت نمــی آورد.
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عوامل و موانع تغییر در ساختار صنعت طیور:
-باورها و انگاشته های منسوخ شده در تولید گوشت و تخم مرغ

-عدم تبیین دقیق ساختار بهینه  صنعت طیور
-عدم وجود فرهنگ تغییر در کسب و کار

بــازده ســرمایه گذاری  بــزرگ )بــه علــت  -عــدم جــذب ســرمایه هــای 
پاییــن در صنعــت(

-عــدم وجــود ســرمایه در گــردش الزم ) بــه دلیــل عــدم ســرمایه انباشــته 
ناشــی از وجــود خــرده مالکــی در صنعــت(

-عدم وجود آمار و اطالعات دقیق
حال راه حل این وضعیت چیست؟

زنجريه توليد
در زنجیــره تولیــد بــا یکپارچــه ســازی شــاهد ادغــام بخــش هــای مختلــف 
پــرورش طیــور، مدیریــت کل زنجیــره تحــت سیســتم کامــال  صنعــت 
یکپارچــه، کنتــرل و نظــارت تمامــی مراحــل تولیــد توســط یــک شــرکت 
)یکپارچــه کننــده(، نظــارت و مدیریــت واحــد برکلیــه اجــزای تولیــد، 
شناســایی تمامــی نقــاط ضعــف و قــوت و ارائــه بهتریــن راهکارهــای 
مدیریتــی، حــذف واســطه گری و دریافــت بازخــورد اطالعاتــی از مصــرف 

کننــدگان و تــالش بــرای بهبــود تولیــدات خواهیــم بــود.
تقســیم کار در ســاختار یکپارچــه بــه ایــن صــورت اســت کــه شــرکت 
هــای یکپارچــه کننــده تامیــن نهــاده هــا و خدمــات مــورد نیــاز، تحویــل 
و  بــازار  در  هــا  قیمــت  ریســک  عهــده دار  و  مــزارع  تخلیــه  و  جوجــه 
پــرورش دهنــدگان نیــز تامیــن تاسیســات، تجهیــزات و نیــروی انســانی را 

می شــوند. عهــده دار 
کاهــش  باعــث  کشــور  طیــور  صنعــت  در  یکپارچه ســازی  نتیجــه  در 
قیمــت تمــام شــده، کاهــش ســرمایه در گــردش مــورد نیــاز، افزایــش 
بــازده ســرمایه گــذاری، کنتــرل  افزایــش  افزایــش ســود،  بهــره وری و 
بهتــر بیماری هــا، بــاال بــردن کمّیــت و کیفیــت تولیــدات، تنظیــم بــازار و 
تقلیــل ریســک های متعــدد صنعــت طیــور می شــود. کارخانه جــات دان 
و کشــتارگاه هــا مشــمول مالیــات هســتند کــه در صــورت مشــارکت در 
ــی  ــی مالیات ــه جوی ــی اســتفاده نمــوده و صرف ــره از معافیــت مالیات زنجی
بــه درون زنجیــره منتقــل مــی شــود. بنابرایــن بــا ايجــاد زنجيــره، بازدهــي 
افزايــش يافتــه و قيمــت فــروش گوشــت کاهــش خواهــد یافــت کــه ايــن 

ــر مــي نمايــد. امــر صــادرات را نیــز توجيــه پذي

پادکســتینگ نیــز ماننــد روش های 
دیگــر ارائــه محتویــات رســانه ای 
پخــش  ماننــد  اینترنــت،  بــر روی 
رادیویــی و جریان ســازی دیــداری 
ارســال  از  پیوســته،  شــنیداری   -
امــا  می کنــد؛  اســتفاده  پرونــده 
ــاوت  ــد تف پادکســتینگ دارای چن

عمــده بــا ایــن روش هاســت:
ســایر  برخــالف  پادکســتینگ   -1
روش هــای ارائــه محتــوای صوتــی 
رانــش«  »فنــاوری  روش  بــه  کــه 
روش  اســاس  بــر  می کننــد،  کار 
»فنــاوری کشــش« اســت. یعنــی، 
در ایــن روش، مصرف کننــده بــر 
اســاس تقاضــای مشــخص خــود، 
بــه محتــوای وب دسترســی دارد 
او  بــه  مطالــب  رادیــو،  ماننــد  و 
بلکــه  نمی شــود  داده  تحویــل 
او آن هــا را بــر اســاس نیــاز خــود 

می گیــرد. تحویــل 
ایــن روش، مصرف کننــده  2- در 
محتــوای مــورد نظــر خود را توســط 
دیگــری  پخــش  دســتگاه های 
ــه دریافــت می کنــد  به غیــراز رایان
لزومــاً  اســتفاده،  زمــان  در  و 
رایانــه  بــه  دسترســی  بــه  نیــازی 
دســتگاه هایی  معمــوالً  نیســت. 
کــه می تــوان پادپخــش هــا را روی 
آن هــا شــنید، همــان دســتگاه های 
دیجیتــال  موســیقی  پخــش 
هســتند کــه عمومــاً بســیار کوچک 
و قابل حمل انــد. در نتیجــه کاربــر 
در هــر زمــان و مکانــی قــادر بــه 
صوتــی  محتــوای  از  اســتفاده 

بــود. خواهــد 
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خالقیت کلید رسیدن به موفقیت است!

مصاحبه: نرگس عبادی

narges.ebadi7620@gmail.com

مزرعه جهش

بســیاری از مــا افــرادی را دیــده ایــم کــه کســب و کاری را راه انــدازی کرده انــد و اتفاقــا 
بــا اطمینــان بــه آینــده ایــن کســب و کار، شکســت را تجربــه کــرده انــد. بســیاری از 
ــوآوری و خالقیــت در فراینــد،  بــزرگان دلیــل ایــن شکســت هــای پرتعــداد را نداشــتن ن
ــم کــه  ــه کردی ــا فــردی مصاحب ــن شــماره ب بازاررســانی و محصــوالت مــی داننــد. در ای
نــوآوری در محصــول را انتخــاب کــرده اســت و امیــدوار اســت ایــن نــوآوری، منجــر بــه 
موفقیــت هــای بــزرگ او در بــازار شــود. بریــم کــه باهــم بــا ایــن کارآفریــن بابلــی و کســب 

و کار خالقانــه ای کــه دارد بیشــتر آشــنا بشــیم.
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خالقیت کلید رسیدن به موفقیت است!

مزرعه جهش
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Oخودتان را معرفی کنید؟
با سالم. پیام عبدالله زاده دالورهستم

ساکن شهرستان بابل 
۲۶ ساله

تحصیالت دیپلم ریاضی
اصالت بابل

Oتوضیح کلی از کارتون ؟ وعالقه مندی شما به کشاورزی به چه علت هست؟
ــی و تحــول در روحیــات خــود  ــو و خــالق جهــت رشــد در زمینــه مال ــه دنبــال راهــی ن در ابتــدای امــر بنــده ب
ــان توجــه و  ــا گذشــت زم ــم. ب ــه کشــت محصــوالت خاصــی از کشــاورزی پرداخت ــودم  و ب ــون ب ــراد پیرام و اف
اســتقبال قشــر هــای مختلــف جامعــه بــه ایــن محصــوالت افزایــش یافــت و تصمیــم بــه گســترش و بهــره بــرداری 
ــن  ــه ای ــی مــن ب ــی و ذات ــات درون ــه کشــاورزی ســازگاری روحی ــده ب ــل عالقمنــدی بن ــد مــدت کــردم. دلی بلن
ــوه هــای  ــا می ــاالی عمــوم مــردم در برخــورد ب ــن محصــوالت از اســتقبال ب ــده کشــت ای شــاخه مــی باشــد. ای

ــی مــردم شــکل گرفــت. ــاالی فراگیــری و اشــاعه آن در ســبد غذای ــا و پتانســیل ب ناشــناخته دنی
در ابتــدا کار مشــکالت فراوانــی در رابطــه بــا تهیــه بــذر و میــوه هــا وجــود داشــت.بذر و میــوه هــا بســیار 
کمیــاب بودنــد و قیمــت باالیــی در بــازار میــوه هــای ایــران داشــتند کــه بــدون هیــچ ســرمایه ای بــا فعالیــت در 
امــور دیگــر هزینــه تهیــه و تکثیــر را فراهــم کــردم. مشــکل دیگــری کــه در حیــن کار وجــود داشــت در دســترس 
نبــودن اطالعــات و منابعــی جهــت تکثیــر بذرهــا بــود کــه موجــب پوســیدگی بذرهــا و ضررهــای بســیاری شــد 
کــه بــا آزمــون و خطــا و کســب تجربــه موفــق بــه تکثیــر گونــه هــای نایــاب شــدم. الزم بــه ذکــر اســت بنــده هیــچ 
دانــش و تجربــه ای در زمینــه کشــاورزی نداشــتم و تنهــا بــا انگیــزه و شــوق فــراوان اقــدام بــه فعالیــت در ایــن 

زمینــه کــردم و توانســتم بــه صــورت تدریجــی اطالعــات و دانــش خــود را در زمینــه کشــاورزی ارتقــا دهــم.
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در ابتــدا کار مشــکالت فراوانــی در رابطــه بــا تهیــه بــذر و میــوه هــا وجــود داشــت.بذر و میــوه هــا 
بســیار کمیــاب بودنــد و قیمــت باالیــی در بــازار میــوه هــای ایــران داشــتند کــه بــدون هیــچ ســرمایه 
ــا فعالیــت در امــور دیگــر هزینــه تهیــه و تکثیــر را فراهــم کــردم. مشــکل دیگــری کــه در حیــن  ای ب
ــود کــه موجــب  کار وجــود داشــت در دســترس نبــودن اطالعــات و منابعــی جهــت تکثیــر بذرهــا ب
پوســیدگی بذرهــا و ضررهــای بســیاری شــد کــه بــا آزمــون و خطــا و کســب تجربــه موفــق بــه تکثیــر 
گونــه هــای نایــاب شــدم. الزم بــه ذکــر اســت بنــده هیــچ دانــش و تجربــه ای در زمینــه کشــاورزی 
ــه  ــه کــردم و توانســتم ب ــن زمین ــه فعالیــت در ای ــدام ب ــراوان اق ــزه و شــوق ف ــا انگی ــا ب نداشــتم و تنه

صــورت تدریجــی اطالعــات و دانــش خــود را در زمینــه کشــاورزی ارتقــا دهــم.



Oچه محصوالتی کشت می کنید؟
محصــوالت مــا شــامل میــوه هــای گرمســیری ، نیمــه 
گرمســیری و سردســیری هســت. کــه بخــش گرمســیری 
نیمــه  بخــش  دهیــم.  مــی  پــرورش  گلخانــه  در  را 
ــز در فضــای  ــاز و سردســیری نی گرمســیری در فضــای ب

ارتفاعــات. بــاز و 
بعضــی از ایــن میــوه هــا را درمرحلــه ی تســت کشــت 
بــه  را  یکســری  و  نرســیده  انبــوه  تولیــد  بــه  و  میکنیــم 
ــا شــامل  ــم. محصــوالت م ــوه زیرکشــت بردی صــورت انب
پشــن فــروت، فافایــا ، بلــک بــری، اواکادو، لزبری،گــوآوا و 
ماکادمیــا و... چنــد نمونــه ای هســتند کــه بیشــتر تولیــد 

ــران هــم بیشــتر رواج داره. ــازار ای میشــه و در ب
خیلــی برایــم  هیجــان انگیــزه اســت وقتــی  یــک محصــول 
ــد را  ــه طعــم ناشــناخته و جدی ــا ی ــه ثمــر رســیده ب ــازه ب ت
و  مــی کنــم  ابتــدا  مکــث کوتاهــی  امتحــان میکنــم. 
ــه فــردی  ــم یعنــی چــه طعــم منحصــر ب ــه خــودم میگوی ب
قراراســت تجربــه شــود؟ ممکنــه خوشــایند نباشــه امــا 
هیجــان انگیــزه! درســت مثــل زندگی...شــهامت تجربــه 
بــا وجــود تلخــی  ناشــناخته هــای زندگــی روهــم بایــد 
هــاش داشــت. تنهــا در ایــن صــورت هســت کــه شــانس 
مــن  داشــت.  رو خواهیــم  درونــی  بکــر  مناظــر  دیــدن 
همیشــه بــه دنبــال راهــی مــی گــردم کــه بتوانــم طبیعــت 
رو جایگزیــن دخالــت هــای انســانی کنــم. مثــال ســس 
ــن دســت ســازه هــای انســانی  گوجــه فرنگــی یکــی از ای
بــود کــه نمیتوانســتم بیخیالــش بشــوم تا اینکــه طبیعت، 

ــی کــرد! ــو رو بهــم معرف تاماریل

تاماریلــو یکــی از محصــوالت قابــل کشــت مــا 
مــی باشــد کــه طعمــی تنــد شــبیه بــه پشــن 
ــه صــورت  ــروت و گوجــه فرنگــی دارد کــه ب ف
تــازه خــوری و روش هــای دیگرقابــل مصــرف 

اســت .
ــری مشــکی :  ــا گوجــه ب از دیگرمحصــوالت م
یکــی از میــوه هایــی کــه رتبــه برتــر روتــو میــزان 
آنتــی اکســیدان در بیــن میــوه هــا داره و بــه 
بــه معجــزه ی طبیعــت معروفــه...  عبارتــی 
درتمامــی  و  داره  آســونی  نگهــداری  شــرایط 

شــرایط آب و هوایــی مقاومــت داره.
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Oمحل کشت محصوالتتان کجاست؟
محــل کشــت محصــوالت در بابــل هســت. ابتــدا در بخــش کوچکــی حــدودا 900 متر در باغ شــخصی 
خــودم شــروع بــه کارکــردم و بعــد درجــای دیگــری نیــز فعالیتمــان را گســترش دادیم...کــه زمیــن 
هــای افــراد عالقــه منــد بــه اینــکار هســت کــه بــه صــورت شــراکتی در حــال فعالیــت و پــرورش 

هســتیم.
 Oشروع فعالیت؟

ــا همــه چــی از صفــر  ــود. بنــده دانشــی نداشــتم. ســرمایه هــم اصــال نداشــتم و  تقریب ازســال 96 ب
شــروع شــد.

بــرای ادامــه کارهــم ایــده هــای زیــادی بــرای تولیــد و پــرورش و عرضــه هســت کــه درحــال اجــرای آن 
هــا هســتیم.

Oتعداد نیروی کار؟
 در ابتــدا 2 نفــر بودیــم مــن و پــدرم.و در حــال حاضــر هــم 4نفرهســتیم و قطعــا در آینــده بــه نیروهــای 

بیشــتری نیــاز داریم.
Oسود شما؟

ســودما از ایــن کار هــم در بخــش تولیــد نهــال و هــم تولیــد میــوه بســیار قابــل توجــه هســت کــه بخــش 
زیــادی از ســود مجــدد صــرف کار و کشــف گونــه هــای جدیــد میشــه بــرای تســت و آداپتــه ســازی 

بــا  شــرایط محیطــی کشــور.
Oسخن آخر...

جهش، رویش سبز دانه هاست...
دانه های فرو رفته در خواب و پر شده از نیروی خالق هستی.

ــه شــکوفایی مــی  ــه هــا ب نیــروی راز دمیــده مــی شــود و عشــق رقــص وجــود خــود را در رویــش دان
رســاند.

انســان نیــز الیــق بیــداری و شکســتن پوســته بــذر درونــی خــود و شــکوفایی عطرآگیــن عشــق و جهــش 
روح متعالــی خــود اســت. جســم مــا معبــد ایــن عشــق اســت و خــاِک بــذر درونــی بــرای بیــداری اراده 
الهــی در ســطوح باالتــر و تعالــی وجودمــان مــی باشــد.»جهش« را بــه ایــن جهــت نــام نهادیــم تــا بــه 
واســطه تولیــد محصــوالت ســالم و طبیعــی در ایــن مزرعــه شــرایط جریــان انــرژی اولیــه بــرای بــدن 

مادیمــان جهــت بســتر ســازی و رشــد بــذر درون فراهــم شــود.
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