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یادداشت

نقش آفرینی متخصصان فیزیولوژی دام در صنعت دامپروری
خوشبختانه به دنبال پیشرفتهای اخیر صنعت دامپروری ،در طیِ حدود دو دهۀ اخیر شاهد فعالیت طیف وسیعی از افراد متخصص
در زمینه دام در صنعت دامپروری کشور بودهایم .نیاز به افزایش تولید ،سبب شده است که صاحبان مراکز تولید محصوالت دامی به فکر
استفاده بیشتر از متخصصان مختلف این حوزه افتاده و عالوه بر پیشرفتهای فناوریهای مختلف که روزانه در این صنعت به بازار ارائه
میشود از دانش متخصصین هم بهرهمند شوند .پیش از اینکه متخصصین رشتۀ مهندسی علوم دامی به صورت گسترده وارد این صنعت
شوند ،دامپزشکان به عنوان تنها متخصصان در این حوزه فعال بودند که عالوهبر تشخیص و درمان بیماریها در زمینههای دیگری از
جمله مدیریت ،تغذیه و سایر بخشها فعالیت داشتهاند؛ ولی با ورود متخصصان دامپروری به ویژه متخصصان تغذیه به صنعت و مشخص
شدن اثر مثبت فعالیت آنها بر افزایش تولید ،صاحبان صنعت دامپروری استفاده از دانش تغذیه را به درستی شناخته و از آن استفاده
کردند.
دستهای دیگر از متخصصین حوزۀ دامپروری ،افراد تحصیل کرده در زمینه فیزیولوژی به خصوص فیزیولوژی تولیدمثل هستند
که حدود یک دهه از فارغ التحصیلی اولین دورههای تخصصی آن در کشور میگذرد .تاکنون ،بیشتر متخصصین فیزیولوژی تولیدمثل
در مراکز علمی و پژوهشی کشور جذب و به فعالیت مشغول شدهاند و تعداد اندکی از آنها مستقیماً وارد صنعت دامپروری شدهاند .به
هر حال ،همانطور که زمانی ،متخصصان تغذیه در صنعت حضور یافته و صنعت نیز فواید حضور آنها را در افزایش تولید مشاهده نمود،
متخصصان فیزیولوژی تولیدمثل هم میبایست در زمینۀ مدیریت تولیدمثل دامهای بزرگ و کوچک و حتی طیور صنعتی مولد ،به طور
جدی وارد صنعت دامپروری شده و ارائه خدمت کنند تا عالوهبر ایفای نقش در بهبود شرایط تولیدمثلی دامها ،به معرفی فناوریهای
جدید و کاربردی در این زمینه بپردازند.
یک موضوع حائز اهمیت ،ایجاد فضای تعاملیِ سازنده و مثبت بین متخصصان فیزیولوژی تولیدمثل و دامپزشکان است تا هر دو
قشر از متخصصین ،بدون تداخل کاری و رقیب شمردن یکدیگر به ارائه خدمت به صنعت مشغول باشند .باید ذکر شود که نقش اولین
افراد متخصص فیزیولوژی تولیدمثل که وارد صنعت میشوند ،بسیار مهم است؛ چرا که با عملکرد مناسب خود باید اعتماد صنعت را به
خود جلب کرده و در آینده زمینه فعالیت سایر افراد دارای این تخصص را در صنعت به وجود آورند .به هر حال ،با توجه به شرایطی که
در حال حاضر در زمینه تولید و پرورش دامهای سبک پربازده نیز در کشور ایجاد شده است ،عرصه برای حضور و فعالیت متخصصین
فیزیولوژی تولیدمثل نیز بیشتر از گذشته مهیا شده است که شاید راهی مناسبتر برای ورود به صنعت دامپروری کشور برای آنها
باشد .در آخر الزم به ذکر است که شاید در حال حاضر ،صنعت به دالیلی از جمله حضور افرادی با تخصص موازی ،خود را نیازمند
خدمات متخصصین فیزیولوژی تولیدمثل نبیند ولی خود عزیزان باید با عملکرد خوب خود ،این احساس نیاز را در صنعت به وجود
آوردند.
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