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انجمنی بیـدار و بـاهوش،
اتحادیه ای خـواب و بـی هوش

همه بر کشتی صنعت مرغداری سوار هستیم و هر قسمت آن آسیب 
ببیند، دیگر بخش ها در امان نخواهند بود و هر آسیبی کل خدمه و 

پرسنل این کشتی را به زیر آب فرو خواهد برد.
متأسفانه این کشتی که زمانی برای خود قدرتی داشت گرفتار مصیبتی 
بنام مدیریت غیر واحد و چند مدیریتی شد که موجبات آن را فراهم 
کرد تا این کشتی حتی در این زمان که نگاه زنجیره ای و هدف مشترک 
مطرح بود، در دل خود تبدیل به قایق هائی کوچک و بزرگ و نا میزان 

شود که هر کدام تنها برای نجات خود پارو بر این دریا می زنند.
تولید،شاهد ثبت  زنجیره  ناکام  نازک و جوان  زیر پوسته  امروز در  اما 
اسامی مختلف و دهان پرکن شرکتی و صنفی هستیم که همگی دهها 
صفحه اساسنامه دارند اما نیمه فعال و غیرفعال می باشند و تنها مدیران 
و هیئت مدیرانی را ایجاد کرده اند که هدفشان به دست آوردن قدرت 
اما  ثابت  با یک سری طرفداران  در بخش های مختلف  های مختلف 
پراکنده است که در گروه های مختلف از بانی خود حمایت میکنند تا 
در این گرد و خاک ها افق فعالیتشان غیرقابل مشاهده باشد و صندلی 
این تشکل ها را با نام مدیران و یا بهتر است بگوییم با پول مدیران خود 
وزین می نمایند . شاید نام برخی از این مدیران را به صورت مکرر در 
این تشکل ها و اتحادیه ها و انجمن های مختلف ببینیم و بشنویم  اما 
فقط نام آنها وجود دارد و ارث قدرتی را برای خود به ثبت رسانده اند 
که آن نامهای طویل و دراز به آنها می رساند تا بتوانند بیشترین منافع 
راجذب سرمایه های خود بنمایند و از این توری که به دریای نادانی 
اکثریت تولیدکنندگان انداخته اند به ناگه، با در دست داشتن مدیریت 
چند قایق که خودساخته خود آنها می باشد ، صنعت را به هر سو که 

صالح می دانند بکشانند و هدایت کنند.
در نتیجه امروز بیش از 100 قایق ساده ، غیرفعال و ناکارآمد داریم که 
مسئولیت آنها بین چند نفر که تعداد آنها از انگشتان یک دست کمتر 
است تقسیم شده است و هرکدام ساز و نوای خود را می نوازند از این 
رو تعدادی قایق به شمال می رود و تعدادی هم به جنوب و تعدادی 
بادی بستگی  این مسیر و این حرکت فقط به  هم به شرق و غرب و 
دارد که منفعت مالی و نامی بیشتری برای مسئولین خود داشته باشد.

اما نکته در اینجاست که گاهی این مدیران و صاحبان قایق ها احساس 
می کنند که اهداف مشترکی دارند که باید همگی قایق های خود را 

به آن سمت بکشانند.
این داستان اهداف مشترک ، نقطه عطف این مطلب می باشد ، موضوع 
از این قرار است که این اهداف مشترک شاید دقیقا« هدف های یک 
شکل و یک ترکیب نداشته باشد اما الزاما« هم در دو مسیر جدا نیستند 
. برای مثال همین به اصطالح تفاهم نامه ی خنده دار و نمایشی انجمن 
جوجه یکروزه  ایران و اتحادیه سراسری تعاونی مرغداران گوشتی کشور 

قیمت جوجه   برای کاهش  مثبت  قدم  نظر حتی یک  هر  از  که  است 
یکروزه و رساندن آن به قیمت منطقی و اصولی که خود انجمن به آن 
اعتراف نمود ) قیمت هر قطعه جوجه یکروزه 1700 الی 1800 تومان( 
برنداشت و تفاهم نامه ای امضا شد که انجمن جوجه یکروزه گوشتی 
بیدار و باهوش کامال« از بی نتیجه بودن آن آگاه و اتحادیه سراسری 
مرغداران گوشتی ایران خواب و بی هوش و دلخوش به توهم کاهش 
قیمت آن بود . البته این احتمال می رود که اتحادیه سراسری نیز از 
آثار بی اثر تفاهم نامه مطلع باشد اما سنگی در تاریکی بود که شاید 

کمکی به اوضاع قیمت جوجه یکروزه بنماید.
در  باید  اتحادیه  و  انجمن  یعنی  دو صنف  هر  های  قایق  نقطه  این  از 
زیر پوست یک هدف، یعنی ثبات قیمت جوجه یکروزه در یک مسیر 
و در یک جریان قرار می گرفته جریانی که به باور اتحادیه سراسری 
مرغداران گوشتی حرکتی بود که شاید که شاید که شاید قیمت جوجه 
یک  تنها  یکروزه  انجمن جوجه  باور  به  اما  داد  می  کاهش  را  یکروزه 
شایعات  برای  سازی  مدرک  که ضمن  بود  نمایشی  و  نمادین  حرکت 
کنترل قیمت جوجه یکروزه توسط تعزیرات ساخته می شد و از طرفی 
هم همکاری انجمن را با مشکل ایجاد شده برای اتحادیه به رخ آنها و 

سایرین می کشید.
اما آن چیزی که مسلم است این است که انجمن کامال« آگاه و باهوش 
و دانا به این بود که به هیچ عنوان قیمت جوجه یکروزه را یک تفاهم 
نامه کاغذی تعیین نکرده و هیچ زمان و در آینده هم تعیین نخواهد 
کرد و متاسفانه اتحادیه سراسری که صرفا« از نظر اسمی) نه از نظر 
مدیریتی و مالی ( و به همت در دست داشتن آخرین زنجیره تولید،  
یکی از قدرتمندترین اتحادیه های صنعت مرغداری کشور است، نمی 
دانست یا فکر می کرد اعضاء اش نمی دانند که یک کاغذ ساده نمی 
تواند ضعف مدیریتی و برنامه ریزی اتحادیه را که سال های سال درگیر 
آن است را بپوشاند و تنها یک توهم است که این تفاهم نامه، میتواند 
تاثیرگذار باشد تا بتواند قیمت جوجه یکروزه را یک ریال کاهش دهد.

را  است  بهتر  من  روانی جوجه  که جنگ  نپرسید  از خود  اتحادیه  آیا 
واحدهای  بین  یکروزه  جوجه  قیمت  صعودی  سیر  آغاز  زمان  در  که 
که  ندارد  را  آن  تجربه  اتحادیه  کند؟آیا  چه  را  شود  می  ایجاد  مادر 
فروشندگان جوجه یکروزه همیشه در سبقت باالتر اعالم کردن قیمت 
جوجه یکروزه خود به بهانه برند ونام و نشان اسم جوجه خود هستند؟ 
آیا اتحادیه خواب بود زمانی که انجمن جوجه یکروزه روند مستمر و 
ادامه دار جمع آوری کاهش تخم مرغ نطفه دار را به زور جریمه عدم 
های  مرغ  تخم  تولید  توانست  و  کرد  اجباری   .... و  و جلسه  همکاری 
نطفه دار را در کنترل خود قرار دهد؟ آیا اتحادیه در سرخوشی های 
به  نتوانسته  وقت  هیچ  که  هست  و  بوده  درگیر  خود  های  مدیربازی 
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قدرتی برسد که همان طور که انجمن با جمع آوری اجباری تخم مرغ 
نطفه دار تولید و قیمت فروش جوجه خود را به ثبات رسانده بتواند 
استوار و محکم وبا ایجاد اطمینان بین اعضاء خود کنترل جوجه ریزی 
کشور را به دست گیرد؟ اتحادیه در رویاهای خود چه در سر داشت که 
می گمارد از فردای امضاء تفاهم نامه همه واحدهای مادر جوجه خود 
را از 2400 الی 2500 تومان به 1700 الی 1800 تومان می رسانند؟ 

یک  با  قیمت  روز  به 25  نزدیک  چرا  که  نپرسید  از خود  آیا  اتحادیه 
روند شدیدا افزایشی و به قول دبیر انجمن جوجه یکروزه »غیر متعارف 
با  از نزدیک به یک ماه و  ناگهان بعد  به باالست و  و سودجویانه« رو 
پیدا شدن شایعه تعزیرات ناگهان تولیدکنندگان جوجه یکروزه احساس 
کردند که قیمت به صورت غیر معمول باال رفته و باید کاهش پیدا کند 
؟ آیا از خود نپرسیده که تا االن کدام واحد مادر که حتی خود پای این 
تفاهم نامه را امضا کرده است جوجه را 1700 تومان فروخته است ؟ 
این اتحادیه تا به کی می خواهد راه حل را یک تفاهم نامه بی بنیان 
قلمداد کند؟ این برگه فقط و فقط برگه برنده ای بود که برای ساکت 
نگه داشتن تعزیرات ساخته شد و متاسفانه اتحادیه یاری رسان انجمن 
شد در حالی که مرغداران در بیرون این مغازه در حال خریدن جوجه 
یکروزه 2500 تومانی بوده اند. جوجه ای که بنا به سخنان خود انجمن 

جوجه یکروزه 1700 تومان بیشتر نباید می بود.

اتحادیه هیچ  انجمن جوجه یکروزه هوشمندانه متوجه شده است که 
مدیریتی بر روی جوجه ریزی کشور ندارد و متاسفانه مرغداران کشور 
در یک عطش  جوجه ریزی قرار دارند و از آنجائی که فاقد یک رهبر 
با درایت هستند با برنامه های شخصی اقدام به جوجه ریزی خواهند 
کرد و این افزایش قیمت جوجه یکروزه نه تنها آنها را به اندیشه کاهش 
جوجه ریزی فرو نخواهد برد بلکه بنا به تجربه و بعد روانی بازار این 
جوجه ریزی افزایش نیز خواهد داشت و به روند صعودی قیمت جوجه 

یکروزه کمک خواهد کرد.
اکثریت مرغداران کشور در زیر بار بدهی و قسط و وام هستند طوری 
که  رئیس بانک کشاورزی ایران در مصاحبه رسانه ای خود در چند روز 
پیش با یک خنده ریز که زیر لب های ایشان می شد آن را احساس 
نظر  به  و  هستند«  ما  مشتریان خوب  از  گفت:«مرغداران  دید  و  کرد 
شما یک مرغدار چرا یکی از مشتریان خوب بانک کشاورزی است؟ در 
اصل بهترین مقروض بانک، مرغداران زحمت کش می باشند.مرغداران 
هزینه های ثابتی دارند که باید اقدام به جوجه ریزی کنند اما آیا یک  
مدیر و رهبر مدبر نمی تواند جوجه ریزی را در کشور طوری کنترل 
کند که مرغداران دچار مشکالت قیمت جوجه یکروزه و نوسانات قیمت 

گوشت مرغ زنده نشوند؟

آیا پرسنل متعدد اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی ایران نمی توانند 
میزان دقیق جوجه یکروزه تولیدی در هر ماه را از وزارت جهاد کشاورزی  
با محاسبه جوجه ریزی واحدهای الین و اجداد تعیین نمایند و برنامه 

های جوجه ریزی مرغداران را کنترل و برنامه ریزی نمایند؟
اگر نمی توانند، پس در ساختمان خیابان طوسی تهران در حال چه 
کاری و چه برنامه ریزی کوتاه مدت و بلندمدتی برای مرغداران کشور 

که کل زنجیره تولید وابسته به سالمت و موفقیت آنها است هستند؟

با مدیریت  قایقرانانی هستند که  انجمن جوجه یکروزه همان  مدیران 
این  حرکت  مسیر  شکلی  به  اند  توانسته  صنعت  های  قایق  در  خود 
صنعت را با مدیریت تولید جوجه یکروزه کنترل نمایند که صد البته هم 
باید موفق باشند. اصوال هر موفقیتی نیازمند برنامه ریزی و تدبیر است 
که باید اعالم کرد انجمن جوجه یکروزه توانست سال 95 را به سالی 
سرشار از سود برای اعضا خود تبدیل نماید. که این همان ثمره برنامه 
ریزی است. همان برنامه ای که با این بافت مدیریتی به هیچ وجه در 

اتحادیه سراسری آن را نخواهیم یافت.
قدرت  پیشرفته می گوید چرخه  اصول حاکم در کشورهای  و  منطق 
درعین برابری در حلقه های تولید منوط به میزان تولید گوشت کشور 
با اهداف تأمین داخلی و توسعه صادرات است. متأسفانه در ایران بجای 
آنکه قیمت جوجه متأثر از قیمت گوشت مرغ باشد این قیمت مرغ است 
تا تغییری در تفکرات  از قیمت جوجه یکروزه شده است و  که متأثر 
دور از حرف و نزدیک به عمل ایجاد نشود مرغداران همچنان در این 

نوسانات غوطه ور خواهند ماند.

تنها  روش  این  با  مرغداری  بزرگ صنعت  کشتی  این  نکنید  فراموش 
و  رساند  و خواهد  رسانده  اهدافشان  به  را  بزرگ  قایق  مسئولین چند 
بقیه قایق ها متأسفانه مدیران خواب آلودی دارند که در شرایط بحرانی 
به سادگی فریب اهداف مشترکی را می خورند که هیچ منفعتی برای 

آنها و اعضاء شان ندارد.
مدیران چشم گو و بله قربان گو که در زمان بحران هراسان می شوند 
و جایگاه اعضاء خود را فراموش می کنند نمی توانند مرغداران کشور 
را به یک خواب شیرین چند ساعته دعوت کنند چه رسد به آرامش 

یک دوره تولید!!!!

 9
5 

د 
فن

س
  ا

ی 
ور

پر
ام

و د
ی 

دار
رغ

 م
ت

عا
طال

ا

21



 9
5 

د 
فن

س
  ا

ی 
ور

پر
ام

و د
ی 

دار
رغ

 م
ت

عا
طال

ا

22

کسب و کارهایپر رونق روسیه در زمینه طیور با شرایط سخت آب و 
از رقابت کننده های  را  بازار  هوایی به خوبی سازگاری دارند و سهام 

کوچک ربوده اند.
هرچند که سرعت تولید مرغ گوشتی روسیه در سال2017 نسبت به 
سال های گذشته کمتر خواهد بود اما انتظار می رود که تولیدات در 
این کشور به رشد خود ادامه دهد. شرکت هایی که به بهترین نحو می 
بهترین کمپانی های طیور  بازار مقابله کنند  بدترین شرایط  با  توانند 

روسیه می باشند.
رشد بازده گوشت مرغ از ابتدای قرن بیست و یکم به طور میانگین در 
هر سال 14 درصد بوده است اما اخیرا این روند کاهش داشته است. 
انتظار می رود که تولید در سال 2017 افزایشی 0.5 درصدی داشته 

باشد و به 3.8 میلیون تن برسد.
وزارت کشاورزی آمریکا گزارش کرده است که توسعه و گسترش بازار 
در سال جاری میالدی به چند دلیلضعیف خواهد شد. عواملی که در 
خوداتکایی  از:  عبارتند  کنند  می  ایفا  نقش  احتمالی  ضعیف  عملکرد 
روسیه در زمینه گوشت طیور و مشکالتی که مرغداران در دستیابی به 

اعتبار با آن ها دست و پنجه نرم می کنند. 
در این سناریوی نامطلوب، بزرگترین شرکت های طیور روسیه بیشترین 

منافع را به دست خواهند آورد.
صنعت طیور روسیه از هر دو سو با مشکل مواجه است. عرضه فراوان 
قیمت  کنار  در  است.  ها  قیمت  بودن  پایین  معنای  به  گوشت جوجه 
به  دسترسی  و  است  یافته  افزایش  عملیاتی  های  هزینه  پایین،  های 
اعتبار سخت تر شده است. نتیجه این است که بودجه های احتیاطی 

نیز کاهش یافته است.
مزایای مقیاس شرکت ها

های  بودجه  با  توانند  می  بهتر  تر  بزرگ  مقیاس  دارای  های  شرکت 
احتیاطی کاهش یافته مقابله کنند. بسیاری بر این باورند که سوددهی 
افزایش  این حال فروش آن ها  با  اما  یافته است  سال گذشته کاهش 

داشته است. 
با این وجود، همه شرکت ها آن چنان موفق نبوده اند. کسب و کارهای 
به  ها،  آن  بدهی  اند.  بوده  مواجه  مالی  با مشکالت  بیشتر  تر  کوچک 
همراه هزینه های یکپارچه سازی کسب و کارشان، موجب شد که در 

بسیاری از موارد خریداری برای آن هاوجود نداشته باشد.
بجای  که  اند  داده  ترجیح  روسیه  در  طیور  برجسته  تولیدکنندگان 

خریداری رقبای کوچک ترکسب و کار موجود خود را بهینه سازند.
از  به جای رشد  تولیدکنندگان  این  از آن است که  گزارش ها حاکی 
طریق جمع آوری هزینه ها، بر افزایش عملکرد گله و میزان باروری در 
هر متر مربع از فضای مرغداری تمرکز کرده اند. انتظار می رود که در 
سال 2017 رویکردی مشابه داشته باشند. ممکن است میزان ساخت 
و ساز فارم ها یا گسترش فارم های تجاری کم باشد و یا اصال وجود 

نداشته باشد. بازیگردانان اصلی بیشتر بر روی این تمرکز می کنند که 
تولیدات موثرتری داشته باشند و مقیاس آن ها نیز منابع بیشتری برای 

سرمایه گذاری ارائه می دهد.
سرمایه گذاری جذاب

برترین شرکت های طیور روسیه نه تنها از صرفه جویی به مقیاس بهره 
می برند بلکه نسبت به رقبای کوچک تر و آسیب پذیرتر خود ایمنی 

بیشتری دارند. 
در طول دو دهه قبل، صنعت طیور روسیه از حمایت چشمگیر دولتی 
بهره برده است. با این حال، در شرایط کنونی که کشور در حال رسیدن 
به خوداتکایی کامل در زمینه گوشت مرغ است، مقامات دوباره اولویت 

های خود را بررسی می کنند. 
اما حمایت  است،  دشواری  کار  معموال  اعتبار  به  روسیه دسترسی  در 
المللی  بین  استانداردهای  با  که  هایی  کمپانی  برای  تواند  می  دولتی 
بازارهای صادراتی را دارند امکان  به  کار می کنند و امکان دسترسی 

پذیر باشد. 
کمپانی  بزرگترین  روسیه،  کشور  در  عملکرد  وضعیت سخت  برخالف 
های طیور این کشور می توانند به گسترش خود ادامه دهند و سهام 
بازار را بدست آورند اما این موضوع به ضرر تولید کنندگان کوچک تر 

این کشور است.
اطالعات بیشتر در مورد 8 تولید کننده برتر طیور روسیه

)Prioskolye( 1. پریوسکولی
پریوسکولی با 250 میلیون راس کشتار ساالنه و 14 درصد سهام بازار، 

بزرگترین کمپانی مرغ گوشتی روسیه می باشد.
این شرکت 16 مجموعه مربوط به مرغ گوشتی، چهار کارخانه فرآوری 
فرآوری 48.500 واحد مرغ گوشتی در ساعت و یک  قابلیت  با  اولیه 

کارخانه جوجه کشی با ظرفیت 210 میلیون جوجه گوشتی دارد.

)Cherkizovo Group( 2. گروه چرکیزوو
و دومین  فرآوری می کند  پرنده  میلیون  گروه چرکیزوو ساالنه 230 
درصد سهام  که 12  است  روسیه  در  گوشتی  مرغ  بزرگ  تولیدکننده 

بازار را در اختیار دارد. 
آن  کل  ظرفیت  که  دارد  طیور  تولید  مجهز  کارخانه   8 کمپانی  این 

580.000 تن وزن مرغ زنده است.
چرکیزوو مانند بسیاری از کمپانی های دیگر از بازار سخت داخلی تاثیر 
با  اما سوددهی آن  افزایش یافته است  پذیرفته است. فروش های آن 
کاهش مواجه شده است. این شرکت به دنبال صادرات بوده است. در 
ماه نوامبر 2016 میالدی یکی از کارخانه های مجهز این گروه برای 

صادرات از سوی اتحادیه اروپا تایید شد.

رشد تولیدکنندگان بزرگ مرغ گوشتی 
روسیه در بازار سخت

. . . . . . . . . . . ITPNews بخش بین الملل  . . . . . . . . . . .
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)Severnaya( 3. سورنایا
آن  کشتار  میزان  که  باشد  می  سورنیا  روسیه  بزرگ  کمپانی  سومین 
197 میلیون واحد پرنده در سال است و 5 درصد از سهام بازار را در 

اختیار دارد.
 Thailand’s Charoen Pokphand در اواخر سال 2015، شرکت
Foods Public Co. Ltd )CP Foods( کارهای مربوط به خرید 
80 درصد از شرکت سورنایا و شرکت خواهر آن Woyskovitsy  را 
انجام داد و آن ها را از Agro Invest Brinky BV. خرید. انتظار 
را در  مانده خرید خود  باقی  بیست درصد   CP Foods می رود که 

سال 2018 نهایی کند.

)Bezrk-Belgrankorm( 4. بزرک-بلگرانکور
شرکت بزرک-بلگرانکور با توان عملیاتی 150 میلیون واحد مرغ گوشتی 
در سال، نه تنها اصلی ترین تولیدکننده طیور گوشتی است بلکه یکی از 
بزرگترین کمپانی های کشاورزی است. این کمپانی 281.000 تن وزن 

زنده گوشت جوجه در سال 2015 تولید کرده است.

)GAP Resurs(5. گپ ریزرس
کشتار   2015 سال  در  گوشتی  مرغ  راس  میلیون   135 ریزرس  گپ 

داشته است و 300.000 تن وزن زنده گوشت مرغ تولید کرده است.
فرآوری  کارخانه  دارد.  فارم گوشتی  و 22  مادر  فارم  این کمپانی 10 
جدید این شرکت، با ظرفیت کل 150.000 تن در سال 2016 باز شده 
است. در همان سال 2016، گپ ریزرس کارخانه جوجه کشی جدیدی 

را راه اندازی کرد که ساالنه 105 میلیون جوجه درآوری داشته است. 

)Akashevskya( 6. آکاشوسکیا
به  را  جایگاه  ششمین  ساالنه  کشتار  راس  میلیون   57 با  آکاشوسکیا 
 )Akashevo( آکاشوو  نام  با  این کمپانی  داده است.  اختصاص  خود 
نیز شناخته شده است و اولین کمپانی اس است که در روسیه به دلیل 
صادرات گوشت حالل خود شناخته شده است. سرمایه گذاری ها در 
سال های اخیر در این کمپانی جوجه کشی آن را به 4 میلیون واحد 

جوجه رسانده است.

)Chelny Broiler( 7. چلنی برویلر
چلنی برویلر ساالنه کشتاری برابر با 56 میلیون مرغ گوشتی دارد. این 
کمپانی عالوه بر تولید گوشت جوجه، با همین نام بازار خرده فروشی 

نیز دارد.
سال گذشته، این کمپانی یک کارخانه فرآوری تاسیس نمود و مجور 
تولید گوشت حالل را به دست آورد. این شرکت صادرات خود به بحرین 

را آغاز نموده است.

)Belaya Ptitsa( 8. بالیا پتیتسا
بالیا پتیتسا ساالنه کشتاری معادل 50 میلیون پرنده دارد و متشکل از 
22 کارخانه است که 40 سیستم تولیدی دارد و بزرگترین جوجه کشی 
های اروپا متعلق به این شرکت است. سرمایه گذاری جدید این شرکت 

بر روی پودر خوراک جدید است.

شب عید مرغداران ...

تولیدکنندگان جوجه یکروزه، از احتمال ضرر مالی بیشتر مرغداران در 
روزهای پایانی سال خبر می دهند.

مشاور انجمن تولیدکنندگان جوجه یکروزه با اعالم این خبر گفت: با 
بعید است در سال  به چشم می خورد،  بازار  به شرایطی که در  توجه 
سود  کسب  به عنوان  مرغداران  که  آنچه  معنای  به  عید  شب  جاری، 

بیشتر به آن می نگرند، وجود داشته باشد.
جوجه  قیمت  مقطعی  افزایش  به  اشاره  با  سیدمصطفوی  مصطفی 
انجمن  نمایندگان  از طرف  این  از  پیش  که  افزود: همان طور  یکروزه، 
و  ذهن  از  دور  افتاد،  جوجه  قیمت  برای  که  اتفاقی  بود،  شده  اعالم 
غیرطبیعی نبود؛ زیرا هر ساله این اتفاق می افتد و عامل اصلی باال رفتن 

نرخ ها خود مرغداران هستند.
دی،  و  آذر  ماه های  اواخر  در  مرغداران  بیشتر  همیشه  وی،  گفته  به 
سالن ها را خالی نگه می دارند و بعد از آن اقدام به جوجه ریزی می کنند 
تا برای شب عید که از نظر آنها درصد تقاضا به یکباره افزایش می یابد، 
بتوانند سود بیشتری کسب کنند. دریغ از اینکه تقریباً هفت سال است 
که سناریو کامال عوض شده و دیگر تولیدکنندگان مرغ گوشتی نباید 

در این برهه از زمان، به دنبال حداکثر سود بگردند.

مشاور انجمن تولیدکنندگان جوجه یکروزه علت اصلی این موضوع را 
چنین تشریح کرد: از سال 89 و بعد از آنفلوآنزای سنگینی که بیشتر 
سالن های پرورشی کشور را درنوردید، دولت برای جلوگیری از کمبود 
مرغ در بازار به فکر ذخیره سازی افتاد. به همین دلیل هرساله ذخایر 
شرکت پشتیبانی امور دام برای شب عید و ایام پرمصرف به بیش از 50 
هزار تن می رسد؛ بنابراین از آنجا که این ذخایر تاریخ مصرف مشخصی 
دارند، نمی توان آن را برای همیشه نگه داشت و سرانجام باید به بازار 
عرضه شود. از طرفی، قدرت خرید مردم نیز کاهش یافته و دیگر آن 
با شیوع  این ها  از  شور و هیجان در مشتریان دیده نمی شود. گذشته 
آنفلوآنزا در سال جاری، صادرات محصوالت مرغی به صفر رسیده است. 
حال چطور می توان انتظار داشت که مرغدار در این شرایط، محصول 

خود را با قیمتی باالتر از روزهای دیگر سال بفروشد.
افزایش قیمت  ادامه داد: قطعا مرغ مادری ها نمی توانند در  مصطفوی 
به  اقدام  واحد  یک  وقتی  زیرا  باشند؛  داشته  تأثیرگذار  نقشی  جوجه 
واحد  به سراغ  و  امتناع کرده  از خرید  باید  گران فروشی کند، مرغدار 
دیگری برود، اما وقتی با همین قیمت باال، مرغدارها صف خرید تشکیل 
می دهند، پس خود در افزایش نرخ ها مقصرند و واحدهای غیرمجاز نیز 

در این میان، آتش قیمت ها را شعله ورتر می کنند.
با  که  روزه  یک  جوجه  توافقی  قیمت  به  اشاره  ضمن  پایان  در  وی 
همکاری اتحادیه مرکزی مرغداران تعیین شده است، تأکید کرد: بهتر 
بود که تمام اتفاقات را به خود بازار محول می کردیم و اجازه می دادیم 
نظام عرضه و تقاضا در تنظیم نرخ ها سیر طبیعی خود را طی کند؛ زیرا 
برای فروش حواله  بازار سیاه  ایجاد  به  ناگهانی می تواند منجر  کاهش 
جوجه شود. به هر حال امید می رود چنین تصمیمی در نهایت به نفع 

کل صنعت تمام شود.
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6 مورد عملی برای استفاده از خوراک 

بدون آنتی بیوتیک فراتر از مکمل ها
زمانی که آنتی بیوتیک ها از خوراک حذف می شوند، فقط مکمل ها 

نیستند که باید به آن ها توجه نمود.
از  استفاده  سوئد  کشور  پیش  سال   30 حدود  در  و  بار  اولین  برای 
ترکیبات ضد میکروبی به عنوان محرک رشد را ممنوع کرد و در حال 
حاضر این ممنوعیت در بسیاری از کشورهای جهان نیز اعمال می شود. 
به  درمانی  اهداف  با  بیوتیک  آنتی  از  استفاده  ممنوعیت،  این  پی  در 
قابل  میزان  به  کلی  استفاده  اما  است  یافته  افزایش  چشمگیری  طور 
بازدهی  ممنوعیت  این  پی  در  متاسفانه،  است.  داشته  کاهش  توجهی 
متعددی  های  جایگزین  دلیل  همین  به  و  یافت  کاهش  نیز  حیوانات 
نگرانی  و  به دلیل ترس  اما  نظر گرفته شد  بیوتیک ها در  آنتی  برای 
تولیدکنندگان، هیچ محصولی به تنهایی نتوانست به عنوان جایگزین 

کامل آنتی بیوتیک های ممنوع شده انتخاب شود.
به نظر می رسد که امروزه هیچ تکنولوژی و هیچ مکمل خوراک واحدی 
به عنوان محرک رشد  با قیمتی مناسب  بیوتیک ها  آنتی  نتواند مثل 
استفاده شود، به ویژه در سیستم های تولیدی که وضعیت سالمتی در 

آن ها پایین تر از میزان متوسط است. 
از شیوه  ترکیبی  نشان داده است که  این زمینه  و تجربه در  پژوهش 
های عملی نیاز است تا رشد دام و طیور، حداقل مانند بازدهی بسیاری 
از آنتی بیوتیک ها، افزایش یابد. هزینه خوراک و )یا(تولید در برنامه 
ریزی های بدون آنتی بیوتیک همچنان باال است و این باال بودن هزینه 

همچنان ادامه خواهد داشت.
رایج ترین رویکرد حذف آنتی بیوتیک ها در خوراک، جایگزین کردن 
مکمل هایی است که شبیه به تاثیرات آنتی بیوتیک عمل می کنند. 
ترکیبات دارای مهارگر باکتری و با فعالیت ضد باکتریایی در جیره های 
غذایی موجود اضافه شده اند تا بار میکروبی و گوناگون میکروفلورها را 

در سطح دستگاه گوارش کاهش دهند. 
چنین مکمل هایی شامل مواد معدنی از جمله زینک اکسید و سولفات 
مس، برخی اسیدهای ارگانیک و چندین ترکیب مشتق شده از ادویه 
ها و گیاهان می شوند. این رویکرد بیشتر برای سیستم های تولیدی 
مناسب است که نمی توانند شیوه های عملی دامداری خود را به گونه 
ای تغییر دهند که وابستگی آن ها به مکمل های مشابه آنتی بیوتیک 

کم شود.

آن  در  که  است  شده  پذیرفته  اروپا  در  دیگری  سیستماتیک  رویکرد 
تغییراتی اساسی هم در شیوه های تولید و هم در فرموالسیون جیره 
به دست می آید. به طور خالصه، شیوه های تولید به گونه ای تغییر 
یافته اند که حیوانات در حداقل میزان ممکن در معرض میکروارگانیسم 
به  یابد.  بهبود  ها  آن  ایمنی  وضعیت  و  بگیرند  قرار  زا  بیماری  های 
عالوه، فرمول های خوراک در این رویکرد برای افزایش تعداد باکتری 
تا بتوانند برای  اند  های مفید در سطح دستگاه گوارش طراحی شده 
این  کنند.  رقابت  زا  بیماری  های  باکتری  با  شدت  به  مغذی  مواد 
نیازمند شناخت دقیق  نامیده می شود،  نیز  رقابتی«  شیوه که »طرد 

میکروبیولولوژی روده و استانداردهای باالی تولید است.
در شرایط تجاری، مولفه های هر دو رویکرد اغلب با هم ادغام می شوند 
تا با قیمت بهینه به اهداف مطلوب برسند. در زیر لیستی از شیوه های 
عملی آورده شده است که در نبود آنتی بیوتیک ها اعمال می شود. 
این شیوه هااستفاده از آنتی بیوتیک ها را شامل نمی شوند، کنار نمی 

گذارند و رد هم نمی کنند.

1- بهبود وضعیت سالمت
از آنجایی که آنتی بیوتیک ها در حیواناتی که سالمت کمتری دارند 
افزایش  با  سالمت  بهبود  که  رود  می  انتظار  شوند،  می  واقع  موثرتر 
زیست ایمنی باال برود؛ انتخاب فرآیندهای مناسب، افزایش فرآیندهای 
کاهش  موجب  فارم  سالمت  در  ثبات  ایجاد  و  ضدعفونی  و  پاکسازی 
وابستگی به آنتی بیوتیک ها خواهد شد. پژوهش و تجربه در این زمینه 
به وضوح نشان داده است که تاثیر آنتی بیوتیک در زمانی که سالمت 

باال است از بین می رود.

2- محرک جنینی )مرغ های گوشتی(
پژوهش ها حاکی از آن است که دادن خوراک، زدن واکسن یا تحریک 
رشد جوجه ها درون تخم شانس آن ها برای زنده ماندن را افزایش می 
دهد. همچنین، این امکان وجود دارد که جوجه هایی را بتوان تولید 
نمود که سریعتر به خوراک و آب دست پیدا کنند و درنتیجهرشد آن 
ها سریع تر و کارآمدتر شود. این امر در حوزه پژوهش بسیار نو پا است 

که باید به مرحله تجاری برسد.

. . . . . . . . . . . ITPNews بخش بین الملل  . . . . . . . . . . .
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3- افزایش قابلیت هضم مواد مغذی
مواد مغذی غیر قابل هضمی که در جیره های غذایی با قابلیت هضم 
کم وجود دارند به بستر رشد باکتریایی تبدیل می شوند. بار میکروبی 
زیاد نه تنها مواد مغذی را)به دلیل تاثیرات تحریک کننده رشد آنتی 
بیوتیک ها( از حیوان جذب می کند ، بلکه به تعداد باالیی از باکتری 
هایی که به طور بالقوه بیماری زا هستند، مانند کولی باسیل، سالمونال 
و کلوستریدیا، پناه می دهد. قابلیت هضم مواد مغذی در اولین هفته 
زندگی مرغ های گوشتی اهمیت بسیار باالیی دارد. به همین منظور، 
به  خوبی  بسیار  گذاری  سرمایه  عالی،  خوراک  پیش  یک  از  استفاده 

حساب می آید.

4- محرک خوراک مصرفی
خوراک مصرفی نقشی مهمی در حفظ سالمت روده در زمان های پر 
خوراک،  بدون  کوتاه  زمان  مدت  حتی  دارد.  جوان  حیوانات  استرس 
نفوذپذیری روده نسبت به پروتئین های آنتی ژنی )مانند پروتئین هایی 
که در خوراک سویا وجود دارند( و امکان ابتال به باکتری را افزایش می 
دهد. این موضوع اغلب به علت واکنش حساسیتی شدید به پروتئین 
به  ژنی  آنتی  پروتئین های  یا  و  ژنی موجود در سبزیجات  آنتی  های 
وجود آمده از باکتری های متصل مانند اشریشیاکلی منجر به اسهال 
می شود. به طور کلی، هر چه حیوانات جوان خوراک مصرفی مفید را 
زودتر آغاز کنند، بهتر می توانند با چالش های محیط زیستی که در 

آن پرورش می یابند مقابله کنند.

5- کاهش پروتئین در رژیم غذایی
پروتئین  کاهش  با  دارد.  پروتئین  به  نیاز  تکثیر  و  رشد  برای  باکتری 
موجود در رژیم غذایی و )یا( با افزایش قابلیت هضم آن، تکثیر باکتری 
آمینو  میزان  باید  همچنین  یابد.  می  کاهش  چشمگیری  طور  به  ها 
اسیدها در توازن مناسب قرار داشته باشد تا رسوب چربی به حداکثر 
 4 از  کمتر  نباید  غذایی  رژیم  در  پروتئین  غلظت  برسد.  خود  میزان 
درصد باشد مگر آن که ایزولوسین به دلیل ریفورموالسیون یا استفاده 

از آمینواسیدها در سطح خوراک کمبود والین و وجود داشته باشد.

6- افزایش فیبر رژیم غذایی
رژیم های غذایی برای حیوانات جوان حداقل فیبر ممکن را دارد زیرا 
مقدار بیش از حد فیبر موجب کم شدن انرژی مواد مغذی و اختالل 
با این حال، مقدار مشخصی از فیبر خام در رژیم  در هضم می شود. 
غذایی )3 تا 5 درصد( موجب تکثیر میکروفلورهای مفیدی می شود که 
می توانند با باکتری های بیماری زا رقابت کنند. این موضوع همچنین 
می تواند میزان خوراک ورودی را کنترل کند و از خوردن بیش از حد 
خوراک که قابلیت هضم را کاهش می دهد جلوگیری کند. با این حال، 
بسیاری از جیره های غذایی بدون آنتی بیوتیک اغلب به گونه فرموله 
می شوند که حاوی مواد سرشار از فیبر باشند مانند تفاله چغندر، جو و 

بسیاری از محصوالت کشاورزی صنعتی. 
نویسنده : یوانیس ماورومیکالیس

)IOANNIS MAVROMICHALIS( 

کاهش شدید صادرات مرغ
رئیس انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتی با بیان اینکه صادرات این 
کاال در سال جاری به یک دوم سال قبل کاهش یافته است، گفت: بیمه 

خسارت مرغداران را نمی دهد.
محمد یوسفی درباره اینکه آیا قطع گاز مرغداری ها به دنبال افت دما در 
برخی از استان های کشور، به فرآیند جوجه ریزی آسیبی وارد نمی کند؟ 
اظهارداشت: وقتی که الزم باشد در استانی گاز قطع شود، ابتدا گاز مراکز 

صنعتی، سپس مرغداری ها و بعد از آن گاز منازل قطع می شود.
کننده  گرم  سیستم های  به  مجهز  که  مرغداری هایی  کرد:  اضافه  وی 

دوگانه سوز هستند می توانند به جای گاز از گازوئیل استفاده کنند.
حال  در  کرد:  تصریح  گوشتی  مرغ  دهندگان  پرورش  انجمن  رئیس 
حاضر مساله مهم تر این است که شرایط جوی و بارندگی باعث کاهش 

عرضه مرغ در بازار تهران شده است.
یوسفی با بیان اینکه حدود 75 درصد مرغ مورد نیاز استان تهران از 
استان های دیگر وارد می شود، افزود: بارندگی سبب ایجاد مشکالتی در 
زمینه تردد وسایل نقلیه و ورود مرغ به استان تهران و بحث عرضه و 

تقاضا نامتعادل می شود.
وی اضافه کرد: به همین دلیل طی روزهای اخیر قیمت مرغ در بازار تهران 

حدود 200 تا 250 تومان نسبت به اوایل هفته جاری گران شده است.
 4600 بین  نقدی  صورت  به  را  زنده  مرغ  هرکیلوگرم  قیمت  یوسفی 
تا 4700 تومان، مرغ آماده طبخ در عمده فروشی 6800 تومان و در 
غرفه های میادین میوه و تره بار سطح شهر را 6680 تومان اعالم کرد.

رئیس انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتی کشور در بخش دیگری 
را  مجلس  مقابل  در  مرغداران  قبل  روز  چند  تجمع  خود،  سخنان  از 
این تجمع تولیدکنندگان مرغ  اشاره قرار داد و اظهارداشت: در  مورد 

گوشتی و مرغ تخم گذار حضور داشتند.
یوسفی ادامه داد: تولیدکنندگان مرغ تخم گذار به مشکالت پیش آمده 

زمینه  این  در  که  خساراتی  و  پرندگان  حاد  فوق  آنفلوانزای  از  ناشی 
متحمل شده اند؛ اعتراض داشتند ضمن اینکه پرداخت دیرهنگام غرامت 
تولیدکنندگان توسط بیمه، یکی دیگر از مواردی بود که مرغداران به 

آن معترض بودند.
وی اضافه کرد: تولیدکنندگان مرغ گوشتی نیز 3 سال متوالی است که 
به دلیل تولید زیاد درحال زیان هستند به طوری که سال قبل قیمت 

مرغ 7500 تومان بود اما اکنون به زیر 7000 تومان رسیده است.
انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتی در اظهارنظری جداگانه  رئیس 
درباره آخرین وضعیت صادرات مرغ از کشور اظهارداشت: در حال حاضر 
تنها برخی استان ها از جمله خراسان جنوبی صادرات بسیار محدودی 

به کشورهایی مانند افغانستان دارند.
یوسفی با اشاره به متوقف شدن صادرات مرغ و تخم مرغ در پی شیوع 
آنفلوانزای فوق حاد پرندگان در کشور افزود: تا پایان آبان ماه حداکثر 
حدود 30 تا 40 هزارتن مرغ از کشور صادر شده است و فکر نمی کنم 

تا آخر سال ما بتوانیم چیزی صادر کنیم.
اضافه  و  اعالم  هزارتن   70 گذشته  سال  در  را  مرغ  صادرات  کل  وی 
کرد: این عدد بسیار ناچیز است و ما باید ساالنه حداقل 400 هزارتن 

صادرات داشته باشیم.
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هر سال افت و خیز قیمت جوجه یک روزه بحران های مقطعی را به 

خصوص نزدیک سال جدید به وجود می آورد.
متاسفانه تولید سنتی و بدون مطالعه برخی مرغداران موجب شده تا 
بدون توجه به توصیه های نهاد متولی دولتی و صنفی اقدام به جوجه 
درست  و  زنند  برهم  را  بازار  قیمتی  تعادل  کنند،  بی رویه  ریزی های 
زمانیکه قیمت بازار به خاطر بی توجهی و رفتار غیر حرفه ای آن  ها بهم 
خورد جلوی نهاد های دولتی و صنفی تجمع اعتراض آمیز برپا می  کنند.

است  داشته  درپی  را  نگرانی های  اخیرا  که  از مشکالت جدیدی  یکی 
افزایش بی سابقه قیمت جوجه یک روزه است. به طور معمول جوجه یک 
روزه بیش از 1700 تومان قیمت ندارد اما این روز ها به دلیل درخواست 
بیش از حد مرغداران و عدم توجه به توصیه های کارشناسان، قیمت 
جوجه یک روزه به 2400 تا 2600 تومان رسیده است، این مشکل نیز 
توسط برخی فرصت طلبان تشدید یافته تا از آب گل آلود ماهی بگیرند.

در این زمینه با برخی از مدیران دولتی و صنفی گفت و گویی داشتیم 
تا موضوع را بهتر بررسی کرده باشیم.

مرغداران جوجه یک روزه گران قیمت نخرند
مدیرعامل اتحادیه تولیدکنندگان مرغ و تخم مرغ مازندران گفت: قیمت 
جوجه از آذر سال گذشته تا آذرماه امسال هزار و 320 تومان بوده است.

عطااهلل حسن زاده طی گفت وگویی با بیان اینکه تقاضای جوجه یک روزه 
در شب عید برای تولید بیشتر گوشت سفید باال می  رود، اظهار کرد: از 
15 دی ماه تا 15 بهمن ماه شیب قیمتی و تقاضای جوجه باال می  رود.

یک روزه  جوجه  انجمن  با  را  تفاهم نامه ای  اینکه  بیان  با  حسن زاده 
مازندران به امضا رسانده ایم، خاطرنشان کرد: طبق این تفاهم نامه قیمت 
از واحدهای  تومان است و هر کدام  تا 1800  جوجه یک روزه 1700 
به قیمت گذاری  اقدام  این مقدار  از  بیش  اگر  تولیدی جوجه یک روزه 

کنند تخلف بوده و برخورد خواهدشد.
وی از مرغداران خواست از خرید جوجه های یک روزه گران قیمت پرهیز 
گران فروشی  هرگونه  مشاهده  در صورت  مرغداران  کرد:  بیان  و  کنند 
تخم مرغ  و  مرغ  تولید  تعاونی  شرکت های  به  را  آن  یک روزه،  جوجه 

شهرستان معرفی کنند تا برخورد الزم صورت گیرد.
این تفاهم نامه به  اینکه  بیان  با  اتحادیه مرغداران مازندران  مدیرعامل 
نهادهای نظارتی و حاکمیتی ارسال خواهد شد، تاکید کرد: انتظار داریم 
افزایش قیمت مرغ و ضرر مرغداران،  از  برای جلوگیری  این طرح  در 

دستگاه های نظارتی و حاکمیتی ورود پیدا کنند.
مرغداران بی توجه به توصیه های جهاد کشاورزی

رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران با تایید افزایش بی رویه قیمت جوجه 
یک روزه در استان گفت: جلسات متعددی را با اتحادیه مرغداران مازندران 
برگزار کردیم، همچنین وزارت خانه نیز با نمایندگان اتحادیه مرغداران کشوری 

نشست هایی داشته است تا برای معضل پیش آمده چاره اندیشی شود.

حیدرپور مرغداران را بی توجه به توصیه های جهاد کشاورزی دانست و 
گفت: با توجه به اینکه نزدیک به پایان سال هستیم مرغداران با تفکر 
بی رویه  صورت  به  بازار،  در  مرغ  درخواست  افزایش  بر  مبنی  اشتباه 
اقدام به خرید جوجه یک روزه می  کنند که فرصت را برای سوءاستفاده 

فرصت طلبان به وجود می  آورد.
وی خاطرنشان کرد: اعالم کردیم مرغداران خرید بی رویه نکنند چون 
به اندازه کافی ذخیره مرغ موجود است، بازار در شب عید پاسخگوی 

مردم خواهد بود و نیاز به جوجه ریزی بیش از حد مرغداران نیست.
این مسؤول گفت: دالالن و واسطه های بی انصافی وجود دارند که جوجه 
یک روزه را از درب کارخانه با قیمت پایین می  خرند اما به مرغداران 

گران می  فروشند.
وی با بیان اینکه برای حل مشکل پیش آمده خرید و فروش جوجه یک 
روزه را به بورس ارائه داده اند، اظهار کرد: امیدواریم این طرح جواب 

مثبت بدهد و تا به االن نیز دو واحد مرغ مادر در بورس ارائه شدند.
انجمن  و  مازندران  مرغداران  اتحادیه  بین  نامه  تفاهم  به  اشاره  با  وی 
جوجه یک روزه استان گفت: قرار بر این است که کارخانه های جوجه 
کشی قیمتی بیشتر از هزار و 800 تومان نداشته باشند و اگر این مورد 

صورت بگیرد تخلف است.
وی خاطرنشان کرد: تعزیرات حکومتی نیز نسبت به فروش جوجه یک 
این  در  فروشی  گران  مرغداران،  اگر  و  داده  قیمت هشدار  گران  روزه 
زمینه دیده اند باید به شرکت های تعاونی مرغداران شهرستان  ها و یا 

تعزیرات حکومتی اعالم کنند.
مرغداران  اینکه  بیان  با  مازندران  کشاورزی  جهاد  سازمان  رئیس 
عجله نکنند و جوجه گران نخرند، اظهار کرد: بی توجهی مرغداران به 
هشدارهای جهاد کشاورزی موجب شده تا هر سال قبل از عید و بعد از 
عید دچار مشکالت قیمتی مرغ باشیم و به ناچار، اداره کل پشتیبانی 

دام اقدام به جمع آوری مرغ و یا پخش آن در بازار کند.
بی توجهی به تفاهم نامه و هشدارها

یکی از تولید کنندگان مرغ گوشتی در ساری طی گفت و گویی بیان 
کرد: قیمت مرغ جوجه یک روزه به 2400 تومان رسیده که با احتساب 
مالیات و عوارض هایی که خودشان وضع می  کنند درب کارخانه 2600 

تومان به فروش می  رسانند.
وی افزود: آن  ها توجهی به تفاهم نامه اخیر اتحادیه مرغداران با انجمن 

یک روزه ندارند و به همان روند خود ادامه می  دهند.
به گزارش گروه اقتصادی بالغ، زمان آن رسیده تا دولت برنامه ریزی 
دقیق تری در برخورد با حواشی قیمتی مرغ اتخاذ کند، هر سال شاهد 
بروز بحران و مشکالت زیادی در تولید گوشت سفید هستیم، به نظر 
بر  تولید مبتنی  ترویج  به روش  اغنای مطالعاتی مرغداران  با  می  رسد 

بسترهای موجود بازار بتوان گام های موثرتری برداشت.

جوجه یکروزه حریف می طلبد!
. . . . . . . . . . . ITPNews بخش بین الملل  . . . . . . . . . . .
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سه راه حل برای 
اواخر بارداری موفقیت آمیز گاوها

روندی  بارداری  آیند.  دنیا می  به  گاوهای سالم  از  گوساله های سالم 
اما ماه های آخر آن به ویژه برای شکل گیری سیستم  طوالنی است 

ایمنی گوساله مهم و تعیین کننده است.
تولیدکنندگان می توانند در اواخر بارداری سه مورد ضروری را که در 

زیر بیان شده در نظر بگیرند.

1- بهینه سازی ایمنی
از آن جایی که سیستم ایمنی گوساله مستقیما از گاو ناشی می شود، 

اطمینان از ایمنی بهینه در گاو قبل از زایمان بسیار ضروری است.
معدنی  مدیریت  بخش  کل  مدیر   ،)Steve Elliott( الیوت  استیو 
جسمانی  شرایط  در  را  گاو  باید  »ما  داشت:  اظهار   Alltech شرکت 
خوب نگه داریم، وزن آن را باید باال نگه داریم و مطمئن شویم که گاو 

سالم است.«
» واضح ترین چیزهایی که با ایمنی مرتبط است مواد معدنی می باشد، 
زیرا مواد معدنی در بسیاری از عملکردهای ایمنی و سیستم های آنزیم 

بدن نقش دارند«.
شویم  مطمئن  که  است  ضروری  دلیل،  همین  گفت:به  ادامه  در  وی 
وضعیت مواد معدنی برای گاو مناسب است یا خیر بدین ترتیب ایمنی 

مناسب به گوساله نیز انتقال می یابد.
چه زمانی تولیدکنندگان باید برنامه مواد معدنی قبل از زایمان را آغاز 

کنند؟
آمریکا  مناطق مختلف  به  توجه  با  برنامه های معدنی   « الیوت گفت: 
با هم تفاوت دارند اما به طور کلی، حداقل 30 روز قبل از زایمان یا 
60 روز قبل از آن این برنامه را شروع می کنیم. در نتیجه بسیاری از 
مواد معدنی برای 30 تا 60 روز قبل از زایمان برنامه ریزی شده اند تا 
مطمئن شویم که گاوها به خوبی انرژی و میزان مواد معدنی بهینه ای 
به دست آورده اند و بدین ترتیب ایمنی آن ها تضمین شده و این ایمنی 

به طور مناسب به گوساله می رسد.«

2- کیفیت کلستروم
الیوت بر اهمیت کلستروم در شکل گیری سیستم ایمنی گوساله تاکید 
کرد. وی اظهار داشت: » کلستروم در اولین نوشیدن شیر تمامی موارد 
مهم را دارد و همه گوساله ها باید از آن استفاده کنند. با کلستروم است 
که ایمنی بسیاری می تواند به گوساله منتقل شود زیرا گوساله در آن 
سنکم هیچ ایمنی تطبیقی ندارد. هر چه کیفیت کلستروم باالتر باشد، 

ایمنی یا محافظتی که به گوساله منتقل می شود نیز بیشتر است«.

بسیار  برای گاوهای گوشتی  ویژه  به  الیوت معتقد است که کلستروم 
مهم است.

وی اظهار داشت: » نیاز به کلستروم با کیفیت باال در تمامی انواع گاو 
ضبط و ثبت شده است. گوساله های گوشتی یکی از بهترین الین های 
دفاعی است که داریم زیرا ما هر روز گوساله را بررسی نمی کنیم. در 
نتیجه باید تالش کنیم تا کیفیت کلستروم را بهبود ببخشیم تا مطمئن 

شویم که گوساله نیز شروع خوبی داشته است.«
از نظر الیوت، Alltech’s BIO-MOS® یک تکنولوژی غذایی است 
که کمک می کند تا سالمت گاو حفظ شود و در نتیجه از طریق کیفیت 

کلستروم نیز این سالمت به گوساله انتقال یابد.

3- کاهش استرس
ماهگی  چند  در  یعنی  ضروری،  زمان  در  که  کند  می  توصیه  الیوت 
بارداری و در طول زایمان، محیطی بدون استرس برای گاو فراهم کنید.

وی می گوید: »هر چه استرس محیط کمتر باشد، کمک بیشتری به 
گاوها می کند زیرا استرس در گاو کم می شود و به وضوح ایمنی آن 
نیز افزایش می یابد و در نتیجه این ایمنی به گوساله نیز منتقل می 
شود. با این حال، این بخشی از یک چالش در عملیات هایی با مقیاس 
به  نگاهی  دوباره  باید  ما  فکر می کنم که  نتیجه من  در  است.  بزرگ 
بخش تغذیه بیندازیم. برای گاو و گوساله، انتخاب آزادانه مواد معدنی یا 
مکمل معدنی معموال کمتر مورد توجه قرار می گیرد. اگر در محلی که 
گاوها قرار دارند این مواد معدنی فراهم شود، گاوها از این محصوالت 
استفاده می کنند. فراهم کردن محیطی بدون استرس و داشتن برنامه 
برای دادن مواد معدنی به گاو کمک می کند تا پارامترهای ایمنی را 

حفظ نماید.«

هزینه های درمانی
گوساله هایی که در وضعیت سالمت نیستند هزینه های بیشتری برای 
این داروها هزینه نشود، گاودار هزینه  برای  مصرف دارونیاز دارند؛اگر 
رفع  از  اطمینان  دلیل  همین  به  شود.  متحمل  باید  را  بیشتری  های 

نیازهای گاو در زمان بارداری بسیار ضروری است«.
الیوت در ادامه اظهار داشت: »ما زمان زیادی را صرف می کنیم و بسیار 
تالش می کنیم تا ژنتیک خوبی در حیواناتمان داشته باشیم و هدفمان 
این است که بیشترین عملکرد را از آن ها دریافت کنیم. در نتیجه اگر 
بتوانیم سالمت آن ها را بیشتر کنیم تا مجبور نباشند انرژی بیشتری را 

صرف مبارزه با باکتری ها کنند، عملکرد بهتری خواهند داشت.

. . . . . . . . . . . ITPNews بخش بین الملل  . . . . . . . . . . .
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اگر  ویژه  به  دارد،  قرار  شدن  اکسید  معرض  در  اغلب  نهایي  خوراک 
نامناسب  شرایط  تحت  طوالني  مدتي  براي  یا  باشد  چربي  از  سرشار 

ذخیره شده باشد.
و  عجایب  از  پر  دنیایي  برایم  خوراک  فرموالسیون  زماني  دارم  یاد  به 
پیچیدگي ها بود. در رشته علوم حیوانات تحصیل مي کردم و ناامیدانه 
به  دنبال یافتن کتاب هایي بودم که بدانم چگونه برنامه ها را فرمول 
بندي کنم. در آن زمان، سیستم MS-DOS براي کامپیوترها استفاده 
یا  بود-  ارزش  با  طال  مانند  خوراک  فرموالسیون  افزار  نرم  و  شد  مي 
نرم  این  که  بودند  داده  یاد  من  به  را  موضوع  این  هایم  مرب  حداقل 
افزار بسیار با ارزش است. با این حال، با جرات توانستم برنامه خوراک 
را خودم با استفاده از الگوریتم IBM، که کتابخانه دانشگاه پیدا کرده 
بودم، و برنامهFortran Cبنویسم. متاسفانه این ابزار را دیگر در اختیار 
ندارم اما یادم مي آید که ساعت هاي زیادي را صرف فرمول نویسي 

براي جیره خوک و طیور مي کردم. 
هاي  استراتژي  که  ندارد  وجود  زمینه  این  در  کتابي جدي  هم  هنوز 
فرموالسیون خوراک را به دانشجویان معرفي کند و آن چه که در کتاب 
ها موجود است اغلب اصول پایه است که در چند بخش از کتاب هاي 
قدیمي وجود دارد و دسترسي به این کتاب ها نیز بسیار سخت است. 
آسان  راهي  روزها  این  خوراک  فرموالسیون  افزاري  نرم  پکیج  یافتن 
است. برخي از این نرم افزارها رایگان هستند اما اغلب مشکالتي دارند و 
غیر قابل اطمینان مي باشند؛ برنامه هاي دیگري هم که در بازار موجود 
است قیمت باالیي دارند. من همیشه اولین شرکتي را تحسین مي کنم 
که پکیج نرم افزاري دانشجویي را ارائه داد تا کساني که مي خواهند یاد 
بگیرند- مشتریان آینده آن ها- با قیمت مناسب آن را تهیه کنند. قطعا، 
 Solver کارایي دارد که با برنامه افزودني MS Excel هنوز برنامه
فرموالسیون  مثل  پیچیده  مشکالت  ترتیب  بدین  و  است  شده  ادغام 
ارزان قیمت را حل مي کند. به دلیل سردرگمي هایم هنوز تالش مي 
کنم تا نرم افزاري مقرون به صرفه بیابم وآن را جایگزین صفحه گسترده 

مورد اطمینانم کنم.
براي  کامپیوتري  برنامه  یک  داشتن  شد،  گفته  که  مواردي  همه  با 

نوشتن فرموالسیون مناسب خوراک و داشتن فردي که روي این برنامه 
کار کند کافي نیست. به عالوه، باید از پارامترها و ارزش هاي صحیح 

استفاده شود تا فرموالسیوني کم هزینه ایجاد شود.
به  اشتباه  پاسخي  تا  شود  مي  موجب  نادرست  اطالعات  کردن  وارد 
دست آید و زماني که این اطالعات در خوراک اعمال مي شود هزینه 
هاي سنگیني را براي دام و طیور به دنبال دارد و ممکن است به آن ها 
بیش از حد یا بسیار کم تر از معمول خوراک داده شود؛ در این صورت 
سوددهي بسیار پایین مي آید. همکاري با یک متخصص تغذیه حاذق 
به منظور تنظیمخواص صحیح براي خوراک هاي مختلف و همچنین 
تعیین بهترین مواد موجود در خوراک باید به عنوان مهم ترین سرمایه 
گذاري در بخش خوراک در نظر گرفته شود تا براي دام و طیور خوراک 
هاي کامل تولید شود. متاسفانه، این مورد بسیار نادر اتفاق مي افتد و 

موجب کاهش شدید پتانسیل سوددهي مي شود.
براي شروع این موضوع و به منظور کمک به دانشجویاني که این مقاله 
که  کنم  مي  مهمي صحبت  نکات  مورد  در  مختصري  خوانند،  مي  را 
تضمین مي کنند خوراک بر اساس مدرن ترین و اقتصادي ترین راه 

فرمول بندي شده است.

انرژي
بسیاري از خوراک ها براي حیوانات تک معده اي با استفاده از سیستم 
این سیستم بسیار  اند. اگر چه  انرژي متابولیسمي فرمول بندي شده 
رایج )ذرت،  از غالت هاي  فرمول  زماني که  اما  خوب عمل مي کند، 
به  گیرد  مي  نشات  سویا(  )پودر  گیاهي  پروتئیني  منابع  و  گندم( 
شدت دچار مشکل مي شود. دلیل آن این است که با سیستم انرژي 
درستي  به  پروتئین،  یا  فیبر  از  غني  جانبي  محصوالت  متابولیسمي، 
حل  خالص  انرژي  سیستم  کمک  به  مشکل  این  شوند.  نمي  ارزیابي 

شده است. 
انرژي خالص براي غالت  انرژي متابولیسمي و  واضح است که تبدیل 
این که  این حال میان  با  رایج، مثل ذرت و گندم، یکسان است ولي 
تشکیل  اجزاي  این  اساس  بر  خوراک  فرموالسیون  در  سیستم  کدام 

اصول فرموالسیون 
خوراک دام و طیور

. . . . . . . . . . . ITPNews بخش بین الملل  . . . . . . . . . . .
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از موادي  ایجاد مي کند. زماني که  دهنده استفاده شود کمي تفاوت 
استفاده مي شود که کمتر رایج هستند، اختالف بسیار زیاد است. این 
مشکل در کلزا،که انرژي آن نیز از سبوس گندم بهتر نیست، بسیار زیاد 

دیده مي شود.
مزیت دیگر سیستم انرژي خالص این است که این سیستم براي ارزش 
هاي انرژي تفکیک شده این امکان را مي دهد که براي رشد یا پرورش 
حیوانات استفاده شوند. سیستم انرژي متابولیسمي، این امکان را نمي 
دهد که تخمیر در روده بزرگ در تولید انرژي سهیم شود، اما زماني که 
عناصر موجود در خوراک براي پرورش دام و طیور هدف گذاري شده 
اند، سیستم انرژي خالص، ارزش انرژي خالص بیشتري دارد. به عبارت 
انرژي خالص فرمول  براساس  براي پرورش و  دیگر، خوراک هایي که 

نویسي شده اند ارزان قیمت تر مي باشند.
انرژي  ابتداي پیشرفت سیستم  در مورد طیور باید گفت که هنوز در 
جویي  صرفه  که  کند  ثابت  باید  سیستم  این  ولي  هستیم  خالص 

چشمگیري نسبت به سیستم انرژي متابولیسمي ارائه مي دهد.

پروتئین
پروتئین و به تبع آن آمینواسیدها، بعد از انرژي، دومین ماده مغذي 
گران قیمت در خوراک طیور مي باشند. با این حال، استفاده از شکل 
و اصطالح صحیح براي توصیف میزان موجود آن ها در خوراک اهمیت 
زماني  دارند.  قیمت  ارزان  هاي  فرمول  تهیه  در  حداقل  زیادي  بسیار 
که از کل آمینو اسیدها استفاده مي شود، حداقل میزان پروتئین خام 
نیاز است تا تضمین کند که همه آمینواسیدها به میزان کافي وجود 
دارند. با این حال، با استفاده از آمینواسیدهاي قبل هضم، فرموالسیون 
ها نباید میزان پروتئین پاییني داشته باشند و تصور بر این است که 
قرار  خوراک  در  فرموالسیون  طریق  از  ضروري  آمینواسیدهاي  همه 
هایي خالصه مي شود که  در خوراک  این موضوع مجددا  اند.  گرفته 
فرموالسیون آن ها کمترین هزینه ممکن را در برگرفته است و شامل 
منابع پروتئیني ارزان تر و اغلب آمینواسیدهاي خوراکي مي شود که 

مي توانند به میزان زیادي استفاده شوند.
باید یادآور شد که کتاب ها در مورد ارزش هاي بسیار زیاد آمینواسیدها 
مطالبي چاپ کرده اند که برخي از آن ها ارزش هایي هستند که اندازه 
گیري شده و برخي دیگر بر اساس آزمایش هاي علمي ارزیابي شده اند. 
باید دقت داشت که از این جدول ها به طور صحیح استفاده شود زیرا 
داشتن تعصب نسبت به یک دستورالعمل یا دستورالعمل دیگر ممکن 
است مزایاي آن فرمول را از بین ببرد. میان فرم صحیح آمینو اسیدهاي 

قابل هضم براي خوک و طیور تفاوت هایي وجود دارد.

فسفر
فسفر سومین عنصر مغذي گران قیمت است. کل فسفر، که منظور از 
آن غلظت فسفر موجود در خوراک است، بسیار نادرست و اشتباه است 
و فرموالسیون خوراک را بر هم مي زند. براي مثال، حیوانات تک معده 
اي قادرند فقط یک سوم از کل فسفر موجود در غالت را استفاده کنند؛ 
بر عکس، فسفر در منابع پروتئین حیواني بیش از دو سوم مصرف مي 
مقابل  در  موجود  فسفر  میزان  آن  در  که  موجود«،  »فسفر  واژه  شود. 
شکلي  است،  شده  داده  قرار  شاخص  فسفات(  استاندارد)سدیم  منبع 
از  استفاده  با  فسفر  این  حال،  این  با  است.  طیور  براي  شده  پذیرفته 
اصطالح اشتباه »فسفر قابل هضم« ذکر مي شود که این اصطالح در 
حال حاضر براي خوک ها به کار مي رود نه براي طیور. هر دو اصطالح 
ارزشي نزدیک به هم هستند اما یکسان نیستند و باید دقت شود که 

چه اطالعاتي براي چه گونه هایي استفاده مي شود. 
ویتامین ها و مواد معدني جزئي

در کارها و عملیات هاي بزرگ، زماني که تغییرات کوچک در هزینه 
بسیار  وضعیت  آورد  وجود  به  را  بزرگي  اندازهاي  پس  خوراک  هاي 
مواد مغذي موجود  توصیف  نوع  این جا مسئله  در  حساس مي شود. 
نیست، بلکه میزان غلظت موجود در آن است. با این حال، زماني که 
نوع ارگانیک مواد معدني جزئي استفاده مي شود، زیاد بودن آن ها باید 
با کاهش کلي خواص خوراک جبران شود. موجود بودن ویتامین ها در 
برخي از منابع تقریبا متفاوت است و زیاد بودن مقدار آن باید زماني در 
نظر گرفته شود که این پرمیکس ها طراحي مي شوند. یک مثال واضح 
را بیان مي کنیم تا موضوع روشن شود. اکسید مس در حیوانات تک 
معده اي اصال وجود ندارد، در حالي که اکنون به ندرت از آن به عنوان 
بخشي از پرمیکس ویتامین یا مواد معدني جزئي استفاده مي شود که 
دلیل اصلي آن ارزان تر بودن منبع مس است. اصوال حیوانات به کمبود 
مس دچار نیستند زیرا مس از طریق مواد طبیعي )ذرت، گندم، پودر 
سویا و...( فراهم مي شود و اغلب براي نیاز آن ها به مس کافي و گاه 

حتي باالتر است.

فیبر
فیبر در بسیاري از فرمول ها نامطلوب است زیرا موجب کاهش تراکم 
فیبرهاي  حال،  این  با  شود.  مي  مغذي  مواد  هضم  قابلیت  و  انرژي 
کاربردي براي بهبود سالمت دستگاه گوارش حیوان مفید است. تا به 
امروز، در مورد این که چه اصطالحي براي توصیف میزان فیبر موجود 
در غذا مناسب است توافقي حاصل نشده است. با این حال، اصطالح 
فیبر خام، اساس ارزیابي مواد موجود در پودرهاي تجاري خوراک است. 
شکل هاي پیچیده تر دیگري نیز موجود است، اما ارزش هاي بسیاري 
از موادي که در آن ها وجود دارد هنوز باید تعیین شود. مهم تر این که 
مشخصات فیبر موجود در جیره غذایي )ارزش هاي حداقل و حداکثر( 
براي فرمول هاي غذاي خوک و طیور، که غیر از فیبرهاي خام هستند، 
براي توصیف در ادبیات عمومي بسیار سخت مي باشند. تمامي این ها 
نشان مي دهد که در حال حاضر، که تمامي موارد کاربردي و عملي 
در نظر گرفته مي شود، اصطالح فیبر خام بهترین گزینه براي توصیف 
است. هر چند کهدر فرموالسیون خوراک نشخوارکنندگان برعکس آن 
اصطالحات  از  استفاده  ها  فرموالسیون  این  در  زیرا  است  صحیح  نیز 
نابهنجاري  خام  فیبر  و  آید  مي  به حساب  ضابطه  یک  فیبر  پیشرفته 

تاریخي است.

پایگاه هاي داده مواد غذایي
جدول ارزش ها، مانند جدولي که شوراي ملي پژوهش آمریکا و دیگر 
ارگان هاي پژوهش و توسعه این کشور فراهم کرده اند اغلب در تهیه 
ارزش هاي مورد هدف براي مواد مغذي ذکر شده یکسان هستند. اگر 
چه مثال هایي که ذکر شد براي شروع بسیار عالي هستند، اما تغییراتي 
باید ایجاد شود تا تضمین کند که مشخصات کنوني خوراک با نیازهاي 
دام و طیور مناسب است. به دلیل شکل کلي چنین جدول هاي ارزشي 
اي، همه موارد را نمي توان در آن ذکر نمود. عملکرد تجاري حیوان 
است که باید به عنوان راهنما در تنظیم مشخصات نهایي فرمول جیره 
استفاده شوند. این امر موجب مي شود که هزینه خوراک به حداقل و 
عملکرد حیوان به حداکثر برسد. آزمایش و خطا )یا روش هاي دیگري( 
و یا استفاده از مدل رشد مي تواند ما را به این هدف برساند. بسیاري 
از متخصصان تغذیه تجاري، چندین پایگاه هاي داده را آزمایش کرده 

اند و نشان داده اند که کدام مورد را قابل اعتمادتر در نظر مي گیرند.

نویسنده : یوآنیس ماورومیچالیس 
)IOANNIS MAVROMICHALIS(
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و  گذار  تخم  های  مرغ  تجاری  های  ویژگی  بهبود  برای  که  حالی  در 
گوشتی گام های بزرگی برداشته شده است، تفاوت میان هزینه تولید 
این  آیا  وامی دارد که  تفکر  این  به  را  ما  آمده هنوز  به دست  بازده  و 
 ،)Rob Gous( ویژگی ها ارزشمند هستند یا خیر؟پروفسور راب گاس
استاد بازنشسته دانشگاه کوازولو-ناتال آفریقای جنوبی، در رابطه با این 

موضوع مطالبی را بیان داشته است.
بهبود ژنتیک در »پرنده های عصر نوین« نتایج مثبت خود را نشان داده 
و موجب شده که پرنده های امروزی نسبت به پرنده های دو دهه قبل 
در تمامی ویژگی های فیزیکی مشابه، زمانی که در شرایط تولید یکسان 

قرار می گیرند، عملکرد بسیار بهتری داشته باشند.
این امر که پرنده های امروزی به کامل ترین پتانسیل تولید خود برسند یا 
خیر به عوامل خارجی، از جمله جیره غذایی، شرایط آب و هوایی و نورو 
همچنین هزینه هایی برای تغییر و دستکاری این عوامل ، بستگی دارد. 

پروفسور راب گاس اظهار داشت که طیور گوشتی به حدی بهبود یافته 
با 1.5  تا فقط  تقریبا 30 روز زمان الزم است  اند که در حال حاضر 
کیلوگرم خوراک، یک پرنده 1.8 کیلوگرمی تولید شود، این در حالی 
است که در دهه 1950 میالدی برای تولید همین مرغ 84 روز زمان 
تا سال 2020  انتظار می رود که  بود.  و 3.25 کیلوگرم خوراک الزم 
میالدی فقط در 28 روز و با 1.4 کیلوگرم خوراک، پرنده ای به وزن 

1.8 کیلوگرم بتوانتولید نمود.
این دلیل است که  به  این زمینه  به گفته پرفسور گاس، پیشرفت در 
ژنتیک شناسان  برای رشد سریع تر طیور و همچنین محکم تر شدن 
استخوان ها، کاهش چربی بدن، مقاومت بیشتر در برابر استرس های 
زیست محیطی و بیماری ها و دیگر ویژگی ها، ژنتیک ها را انتخاب می 
کنند. در نتیجه، این پرنده ها بسیار بازدهی باالتری دارند اما به شرایط 
تغذیه ای و زیست محیطی بهتری نسبت به گذشته نیز نیاز دارند تا 

بتوانند به پتانسیل کامل ژنتیک خود برسند.
پروفسور گاس اظهار داشت که این موضوع در مورد مرغ های تخم گذار 
نیز صادق است. مرغ های تخم گذار برای رسیدن به پتانسیل ژنتیکی 
خود باید به طور صحیح تغذیه شوند، برنامه نور دهی مناسبی داشته 
باشند که تضمین کند مرغ ها از نظر بلوغ جسمی در زمان مناسب به بلوغ 
جنسی می رسند و همچنین واکسینه شوند تا نسبت به بیماری هایی 

که در محل زندگی آن ها در دوران بزرگسالی وجود دارد ایمن باشند.

دمای باال
باال را به عنوان بزرگترین مانع معرفی می کند  پروفسور گاس دمای 
که در کشورهایی مانند آفریقای جنوبی از رسیدن مرغ های گوشتی 
به پتانسیل ژنتیکیشان جلوگیری می کند. وی می گوید: »مرغ های 
گوشتی برای آن که بر اساس پتانسیل خود رشد کنند، در زمان حفظ 
و نگهداری خود، راه رفتن و غذا خوردن، هضم غذا و روند ذخیره سازی 
پروتئین و چربی در بدن گرمای بسیار زیادی تولید می کنند. اگر پرنده 
به محیط  را  این گرما  باید  نگه دارد  ثابت  را  بخواهد دمای بدن خود 
زیست برگرداند.زمانی که دمای محیط زیست افزایش یابد، مرغ های 

زیست  به محیط  بدن  گرمای  دادن  برای  کافی  توانایی  دیگر  گوشتی 
را ندارند تا رشدی متناسب با پتانسیل خود داشته باشند و توانایی از 
دست دادن گرما در آن ها بسیار دشوار می شود، و زمانی که میزان 
پتانسیل رشد در آن ها افزایش می یابد این از دست دادن گرما دیگر 

غیرممکن می شود«.
پرنده  که  است  این  دارد  وجود  این مشکل  برای  که  ممکنی  راه حل 
هایی با پوشش پرهای کمتر را انتخاب کنیم تا بتوانند گرمای بیشتری 
را از بدن خارج کنند. پروفسور گاس اظهار داشت که این راه حل می 
تواند چالش هایی دیگری مانند آسیب رسیدن به پوست پرنده را به 

همراه داشته باشد.
از نظر وی، تنها راه حل این است که طیور گوشتی را در مرغداری هایی 
نگهداری کنیم که دمای آن را بتوان کاهش داد. این کار ممکن است 
نیازمند ساخت ساختمان هایی گران قیمت تر  باشد و در نتیجه به دلیل 

این هزینه اضافی تالش برای رسیدن به رشد بالقوه ارزشمند نباشد.

جیره غذایی متوازن
ضعیف  بازدهی  با  اغلب  مغذی  مواد  کمبود  و  ضعیف  غذایی  جیره 
خوراک و افزایش وزن در مرغ های گوشتی و کاهش تولید تخم مرغ، 
کاهش وزن تخم مرغ و پایین آمدن کیفیت پوسته تخم مرغ در مرغ 
های تخم گذار همراه است. این موارد می تواند در مرغ های گوشتی و 

تخم مرغ موجب اختالالت متابولیک نیز بشود.
تحقیقات بسیاری براساس نیازهای پرنده های امروزی انجام شده است 
تا مواد مغذی را برای آن ها به دقت تنظیم نماید؛ نحوهفرموالسیون 
جیره های غذایینیز به همین منظور تغییر کرده است: واحدهای انرژی 
انرژی قابل متابولیسم تغییر یافته است و امروزه  انرژی تولیدی به  از 
برخی از متخصصین تغذیه از سیستم انرژی خالص استفاده می کنند. 
به این ترتیب، در گذشته های دور پروتئین خام واحدی بود که تامین 
شناخته  آمینواسیدها  که  آن  تا  کرد  می  تضمین  را  پروتئین  مناسب 
شدند و حداقل میزان استفاده از آن ها نیز مشخص گردید. این روزها، 
مقدار کل آمینواسید جای خود را به مقدار آمینواسید قابل هضم داده 
است و این شاخص راهی مناسب تر برای تعیین محتوای آمینواسید 

موجود برای طیور در هر ماده مورد استفاده درخوراک آن ها است.
پروفسور گاس اظهار داشت که جوجه ها اغلب برای رشد یا بازتولید در 
حد پتانسیل خود تالش می کنند، در نتیجه تالش می کنند تا به اندازه 

کافی غذا بخورند که به پتانسیل الزم برسند.
خوراک،  برایدادن  دقیق  برنامهریزی  و  خوراک  خوب  کیفیت  داشتن 
طیور  سویه  با  که  باشد  همراه  تصمیماتی  با  باید  که  است  ترفندی 
گوشتی یا مرغ های تخم گذار تناسب داشته باشد. در طیور گوشتی 
مورد دیگری که باید در نظر گرفته شود شیوه فروش طیور، سن یا وزن 

آن ها در زمان فروخته شدن و محیطی است که در آن قرار دارند .
ادامه  در  گاس  آقای  شوند.  گرفته  نظر  در  باید  نیز  مالی  پیامدهای 
این که همه مرغ های گله  افزود: » ضمانت دادن  صحبت های خود 
توانایی رسیدن به پتانسیل خود را دارند سوددهی باالیی را حاصل نمی 

گران قیمت بودن ذائقه
 پرنده های عصر نوین

. . . . . . . . . . . ITPNews بخش بین الملل  . . . . . . . . . . .
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بیشتر  سوددهی  از  تواند  می  خوراک  تامین  افزایش  هزینه  زیرا  کند 
باشد.سطح اقتصادی بهینه ای از دادن خوراک به طیور وجود دارد که 
تضمین می کند اکثر پرنده های گله می توانند به سطح پتانسیل خود 
دست پیدا کنند. بخش کوچکی از گله توانایی این را ندارند که به چنین 
پتانسیلی دست پیدا کنند اما تا حدی به این پتانسیل نزدیک می شوند 

تا سوددهی کارخانه به حداکثر برسد.«

و  روزه  همه  نیز  گوشتی  های  مرغ  محیطی  زیست  و  غذایی  نیازهای 
خیلی سریع با توجه به رشد آن ها تغییر می کند و دادن خوراک به این 
پرنده ها را بر اساس تغییر هر روزه تقاضاهای آن ها غیرممکن می کند.  
تنها سه یا گاهی چهار رژیم غذایی در دوره رشد استفاده می شوند و 
در هر مرحله، ابتدا خوراک با آن ها ناسازگار است و سپس سازگار می 

شود و دیگر نمی تواند نیازهای آن ها را تامین کند.
سازگار  و  کار  این  عهده  از  باید  پرنده   « داشت:  اذعان  گاس  پروفسور 
کردن خود برآید؛ در نتیجه این کار را در ابتدا با مصرف بیش از حد 
پروتئین  از  کافی  اندازه  به  تا  کند  می  تالش  و  دهد  می  انجام  انرژی 
محدود موجود در جیره مصرف کند. این انرژی که بیش از حد وارد بدن 
مرغ شده است به شکل چربی در بدن آن ذخیره می شود. سپس، از 
آنجایی که محتوای پروتئین جیره به میزان نیاز پرنده نزدیک می شود و 
سپس از آن فراتر می رود، پرنده از چربی اضافی که به شکل منبع انرژی 
ذخیره شده است استفاده می کند و از این خوراک، تا زمانی که مرحله 
جدید جیره غذایی آغاز شود، به طور بسیار موثر استفاده می کند. این 

چرخه هر زمانی که خوراک تغییر کند، تکرار می شود«.

عمر پربازده
پایان چرخه  برای  ای  بهینه  اقتصادی  زمان  گذار،  تخم  های  مرغ  در 
مدرن  گذار  تخم  های  مرغ  که  داشت  اظهار  گاس  دارد.  وجود  تولید 
تجاری این پتانسیل را دارند که با سرعت بسیار باالتری نسبت به مرغ 
های دهه قبل تخم گذاری کنندو این سرعت را نیز مدت زمان زیادی 
 W36حفظ کنند. برای مثال، گفته می شود که مرغ های های الین

)Hy-line W36(تا 80 هفتگی،بیش از 345 تخم مرغ با پوسته قوی 
تولید می کنند.«

با این وجود، مرغ های تخم گذار در بعضی از کشورها زودتر از کشورهای 
دیگر کشتار می کنند. پروفسور گاس توضیح داد که این کار زمانی که 

بازار برای خرید مرغ کارکرده مناسب است از نظر مالی مفید است.
وی در ادامه گفت که نگه داشتن مرغ های تخم گذار تا پایان چرخه 
تولیدشان بستگی به فاکتورهای متعددی از جمله مرگ و میر، کیفیت 
پوسته، میزان کاهش سرعت تخم گذاری و کاهش ارزش و عمر مرغ 

در طول زمان بستگی دارد.
گاس اظهار داشت: » در اکثر کشورها، مرغ های کشتار شده ارزشی 
به خرید  را  تولیدکنندگان تخم مرغ سرمایه زیادی  نتیجه  ندارند، در 
قرار  نقطه زمانی تخم گذاری  پولت هایی اختصاص می دهند که در 
دارند و در پایان تخم گذاری هیچ چیز را به آن ها اختصاص نمی دهند. 
راه حل در چنین مواردی این است که پرنده ها را تا بیشترین زمان 
ممکن نگهداری کرد، حتی با استفاده از تکنیک تولک بری و نگهداری 

آن ها برای دومین سال تخم گذاری.«
مشکل این است که تعداد مرغ های گله با گذر زمان به دلیل مرگ و 
میر کاهش می یابد، بعضی پرنده ها به دالیل مختلف زاد و ولد نمی 
کنند، و سرعت تخم گذاری و کیفیت پوسته با گذر زمان کاهش می 
یابد؛ همه این موارد بدان معناست که بازدهی گله نیز به مرور زمان 
در  است،  بر  بسیار هزینه  ها  پولت  این  اما جابجایی  یابد.  کاهش می 

نتیجه تولید کننده سوددهی کمتر در طول زمان را می پذیرد.
های  مرغ  ها  تولیدکننده  است:  متفاوت  وضعیت  آفریقای جنوبی،  در 
کارکرده را با قیمتی مناسب می فروشند و بدین ترتیب استهالک در 

گله به طور چشمگیری کاهش می یابد
به عقیده پروفسور گاس، زمان بهینه ای برای کشتار گله و کمتر شدن 
استهالک بر اثر جابجایی هاوجود دارد. تولیدکنندگان تخم مرغ در آفریقای 

جنوبی مرغ های خود را بیش تر از سن 72 هفتگی نگه نمی دارند.

پیشرفت های دیگر
و  رشد  که  است  شده  هایی  جوجه  نژاد  متقاضی  هلند  کشور  اخیرا 
کشور  این  که  است  معتقد  پروفسورگاس  دارند.  تری  آهسته  پرورش 
نگران سالمت و رفاه حیوانات است و به همین دلیل خواستار پرورش 

آهسته تر طیور شده است.
 )kip-van-morgen( »کیپ-ون-مورگن«  نام  به  ای  جوجه  نژاد 
بسیار  استانداردهای  نظر  تحت  آن  تولید  و  دارد  روزی 50 گرم رشد 
سختگیرانه از جمله تراکم موجود در انبار، استفاده از آنتی بیوتیک ها 
و محل تخم گذاری آن ها صورت می گیرد. این جوجه ها تقریبا 1.46 
یورو در هر کیلوگرم بیش تر از مرغ های گوشتی معمولی فروخته می 
شوند زیرا تعداد و حجم آن ها در انبار کمتر است و مدت زمان بیشتری 
در مرغداری نگه داری می شوند؛ خوراک آن ها از نظر کیفیت بسیار 

خوب و قیمت آن نیز گران تر است.
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صادرات بحرانی طیور و گوشت برای 
سوددهی در سال 2017

با عرضه بیشتر گوشت و مرغ در بازار، صادرات مرغ و گوشت گاو مهم 
به   2017 سال  در  آمریکا  جوجه  صنعت  سوددهی  های  مولفه  ترین 

حساب می آیند.
صادرات ممکن است تنها کلید اندازه گیری موفقیت برای تولیدکنندگان 
طیور و گوشت قرمز در سال2017 نباشد، اما بر اساس بحثی که در 
و  میالدی   2016 اکتبر  ماه  در  آمریکا  ملی  شورای  ساالنه  کنفرانس 
مواد غذایی« مطرح  و  پروتئین حیوانی  برای  اندازی  با عنوان »چشم 
شد،فروش قوی در خارج از مرزها قطعا مهم ترین مولفه موفقیت آن 

ها می باشد.
متخصصان حاضر در این کنفرانس در مورد طیور، گوشت گاو و دانه ها 
اظهار داشتند که میزان باال بودن صادرات در ماه های آتی به قیمت 
بازارهای جهانی، قدرت دالر آمریکا و سرعت رشد  گذاری رقابتی در 

اقتصادی در مقصدهای عمده خرید جهانی بستگی دارد.
این متخصصان همچنین اظهار داشتند در حالی که میزان باالی تولید 
نهاده ها و دانه های روغنی در محصوالت سال 2017-2016 باید این 
چالش ها را به صورت مدیریتی تر حل کند اما خطرات غیر قابل انتظار 

همچنان باقی خواهند می ماند.

کارخانه های جوجه با »تفکری جدید« کار می کنند
ویل سایر )Will Sawyer( تحلیلگر پروتئین های حیوانی رابوبانک 
اظهار داشت: بازار دانه آمریکا و بازارهای جهانی ذخایر خود را به تازگی 
پر کرده اند در نتیجه این امر نشانه ای از دوره کاهش نوسان قیمت 

خوراک است. 
که چین  کرد  بینی  پیش  صادرات،  به  مربوط  مسائل  بررسی  با  سایر 
برای صنعت جهانی طیور در سال جاری خواهد  »بزرگترین مسئله« 
چشمگیر  افزایش  در  که  آمریکایی  طیور  صادرکنندگان  آیا  اما  بود. 
که  داشت  خواهند  نیاز  کنند«  می  ایفا  »نقش  از سوی چین  واردات 

کمبود محصوالت داخلی جوجه چین را جبران کنند؟

درصد  و  طیور  های  قیمت  چین،  مسئله  وجود  رغم  علی  سایر،  ویل 
سود خالص را برای کمپانی های جوجه آمریکا در سال 2017 مناسب 
ارزیابی می کند. وی با نگرشی کامال مثبت معتقد است که قیمت های 
باالی گوشت های رقابتی تداوم خواهد داشت، اگرچه نتایج سال 2017 

با سال 2016 یکسان نیست.
برای  را  شرایط  سایر  ویل  چین،  به  صادرات  مورد  در  تردید  وجود  با 
قیمت های طیور و درصد سود خالص تولیدکننده را برای کمپانی های 

جوجه در سال 2017 مناسب ارزیابی می کند.
آمریکا  طیور  بخش  در   2011 و   2008 سال  در  اقتصادی  رکودهای 
و  شوند  قبل«  از  تر  »قوی  زنده  جوجه  های  کارخانه  که  شد  موجب 
اواسط  از  که  گفت  ادامه  در  وی  آورند.  دست  به  را  جدید«  »تفکری 
سال 2016 میالدی، میانگین سود عملیاتی شرکت های دولتی جوجه 

آمریکا برای 18 فصل پیاپی مثبت بوده است.

صنعت گوشت گاو به دنبال تنظیم عرضه
بازار گاو و مدیر حساب  ارشد  )Kevin Good(،تحلیلگر  کوین گود 
های جامع شرکت کتل فکس )Cattlefax( گفت که افزایش مداوم 
میانگین وزن الشه گاو این امکان را به تولید ساالنه گوشت گاو داده 
یابد. وی  افزایش  ابتدای دهه 1980 میالدی  از  به طور کلی  تا  است 
همچنین اظهار داشت که تمایل به سمت میانگین وزن سنگین تر در 

دیگر حیوانات بخش کشاورزی نیز مشاهده شده است.
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به گفته وی انتظار می رود که در سال 2017، موجودی گوشت گاو 
راس  میزان 850.000  این  که  باشد  راس  میلیون  از 31  بیش  کمی 
از میزان آن در سال 2010  از سال 2016 و بسیار رقابتی تر  بیشتر 
است. پایین ترین میزان موجودی گوشت گاو از سال 1980 میالدی،در 
گاو  راس  میلیون   29 آن  میزان  که  است  شده  مشاهده   2014 سال 
بوده و باالترین میزان نیز به سال 1982 اختصاص دارد که موجودی 
کاهش  که  داشت  اظهار  است.گود  بوده  راس  میلیون  گاو 39  گوشت 
کشتاردر  آماده  گاوهای  پرواریو  گاوهای  نقدی  های  قیمت  چشمگیر 
دو سال گذشته تجربه شده است. از ماه اکتبر 2014 تا اکتبر 2016 
میالدی قیمت گاوهای پرورای 40 درصد کاهش یافته است در حالی 
که قیمت گاوهای آماده کشتار در همان زمان 47 درصد افت داشته 
است. به احتمال بسیار زیاد این افت قیمت های نقدی در ماه های آتی 

نیز مشاهده خواهد شد.
افت قیمت های گاو پرواری در ماه های آتی ادامه خواهد داشت زیرا 

بازار آن به دنبال موازنه کردن عرضه و تقاضا است.
از سال  نظر قیمت در سوپرمارکت های خرده فروشی  از  گاو  گوشت 
2010 افزایشی 49 درصدی داشته است، در حالی که قیمت جوجه در 

همین زمان 10 درصد افزایش یافته است.
گود اظهار داشت که بازار گاو در حال تنظیم جدی است زیرا این بازار 
در تالش است تا تعادل پایدار جدیدی را میان تقاضای مصرف کننده 

داخلی، فروش صادراتی و عرضه گاو پرواری بیابد.

نهاده ها و دانه های روغنی
اقتصادی  های  حل  شرکتراه  رئیس   ،)Bill Lapp( لپ  بیل  دکتر 
پیشرفته )Advanced Economic Solutions( در  این کنفرانس 
یادآور شد کهشرایط مساعد رشد باعث شده تا تمامی نهاده ها و دانه 
های روغنی بازده باالیی داشته باشند و این موضوع در گزارش آینده 
وزارت کشاورزی آمریکا نیز خواهد آمد. وی به مصرف کنندگان ذرت و 
پودر سویا توصیه کرد که کامال موقعیت های خرید را که در پایان سال 
2016 و ابتدای سال 2017 به وجود می آید، در نظر بگیرند.  لپ شرایط 

را برای هزینه های خوراک در سال 2017 مساعد پیش بینی می کند.
اگرچه دالر آمریکا از سال 2014 ثبات بیشتری داشته است، افزایش 
تاثیر گذار خواهد  بر قیمت های کاالهای کشاورزی  ارزش آن  شدید 
بود؛ این احتمال در سال 2017 نیز وجود دارد. کاهش فشار بر روی 
برای  ذرت  از  استفاده  رشد  کاهش  موجب  ذرت  های  قیمت  افزایش 
تولید اتانول می شود که در حال حاضر میزان آن 5.2 تا 5.3 بیلیون 
بوشل ذرت است. اگر نسبت استفاده از ذرت بیش از 12.5 درصد برای 
سال 2017-2016 باشد الگوی تاریخی قیمت کمتر ذرت را نشان می 
دهد. با مقایسه متوجه می شویم که در سال های اخیر، سال 2012-

2013 با نسبت 7.4 درصد پایین ترین نسبت را داشته است.
-2013 سال  از  درصدی   62 سهم  با  چین  ذرت،  جهانی  تجارت  در 
2014 بر بازار تسلط دارد. امسال نیز احتماال وضعیت به همین صورت 
است زیرا چین 86 میلیون تن واردات خواهد داشت. عرضه وسیع سویا 
در آمریکا نیازمند این است که تقاضا از سوی چین قیمت های سویا را 
حمایت کند اما، نسبت سهام به استفاده در سال 2017-2016،  10.7 
 ،2007-2006 سال  از  میزان  این  که  است  شده  زده  تخمین  درصد 
که 18.7 درصد بوده است، در باالترین میزان خود قرار دارد و از نظر 
تاریخی می توان گفت که هم قیمت سویا و هم پودر سویا پایین خواهد 
بود. لپ معتقد است که محصول آینده سویای آمریکای جنوبی یکی از 
مهم ترین عوامل خطر در تحلیل وی است. قیمت پودر سویا با وجود 
رکورد محصول، باالی 300 دالر در هر تن باقی مانده است، با این حال 
از اواسط سال 2016 لغزش قیمت ها به سمت  وی اظهار داشت که 

کمتر از 300 دالر متمایل بوده است.
کل تولید مرغ و گوشت قرمز در سال 2017 برای اولین بار به 100 
بیلیون پوند افزایش خواهد یافت. تمامی پروتئین های حیوانی در سال 
2016 افزایشی سه درصدی داشته اند. وزارت کشاورزی آمریکا پیش 
بینی می کند که صادرات و مصرف انواع گوشت افزایش پیدا کند و به 
طور متوسط به 217 پوند برای هر نفر برسد؛ در سال 2016 متوسط 
مصرف هر نفر 3.1 پوند افزایش داشته است. به دلیل باال بودن تولید، 

در قیمت ها کاهش مشاهده خواهد شد.

قیمت مرغ در شب عید افزایش نمی یابد
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز گفت: با توجه به 
حجم باالی جوجه ریزی و توقف صادرات مرغ، مصرف کنندگان برای مصرف مرغ شب 

عید نگران افزایش قیمت نباشند.
صفدر پیرمرادی اظهار کرد: صادرات مرغ به دلیل شایعه آنفلوانزا کماکان متوقف شده 
از این رو کاهش قیمت مرغ را در استان  و به کشورهای همسایه صادر نمی شود و 

شاهد بودیم.
وی افزود: با توجه به شایعاتی که در خصوص آنفلوانزای مرغی مطرح شده است، کشور 
از ورود مرغ جلوگیری کردند و شاید تنها به صورت  عراق و سایر کشورهای هدف 

قاچاقی انجام شود.
پیرمرادی تصریح کرد: با توجه به توقف صادرات مرغ از حدود دو ماه گذشته، قیمت 

مرغ در استان کاهش یافت و اکنون تقریبا در وضعیت ثابتی است.
که  است  تولیدکننده  مرغ  قیمت  کاهش  در  همیشه  کرد:  عنوان  وی 

متضرر می شود چرا که واسطه ها همیشه سود خود را دارند.
وی در خصوص فروش مرغ در بازار شب عید افزود: با توجه به حجم 
باالی تولید مرغ در این مدت و توقف صادرات، قیمت مرغ در بازار 
شب عید نیز افزایش چندانی نخواهد داشت و با قیمت مناسبی 

عرضه خواهد شد.
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مازاد تولید تخم مرغ و فزونی گرفتن عرضه به نسبت تقاضا،از نمونه 
چالش هایی به شمار می رود که به اعتقاد برخی از فعاالن این حوزه 
در صورت استمرار و عدم لحاظ تدابیر الزم از سوی دولت به تحمیل 

خساراتی سنگین منتهی خواهد شد.
شیوع آنفوالنزای فوق حاد پرندگان موسوم به آنفوالنزای مرغی،در طی 
هفته ها و ماه های گذشته،یکی از چالش بر انگیزترین معضالت برای 

فعاالن عرصه طیور و مرغداری بوده است. 
معدوم سازی قریب به 7 میلیون مرغ تخم گذار به روشنی موید عمق 

فاجعه و خسارات اقتصادی این عارضه به شمار می رود.
با  مرغ  تخم  مرغداران،قیمت  به  سنگین  های  هزینه  تحمیل  علیرغم 
این  گفت  باید  نوعی  به  که  نشد  همراه  توجهی  قابل  چندان  افزایش 
توفیق،نه از حیث مدیریت هوشمندانه برای تنظیم نرخ بازار،بلکه ناشی 
از مازاد تولید تخم مرغ است که به واقع میزان تخم مرغ مورد نیاز را با 

کمبود و کاستی مواجه نساخته است. 
اظهار  مرغ  تخم  تولید  حوزه  فعاالن  از  تبار،یکی  علوی  حسین 
گرفتن  پیشی  و  تقاضا  و  عرضه  میان  شدید  نابرابری  داشت:متاسفانه 
فزاینده میزان عرضه از نیاز موجود در بازار باعث شد تا علیرغم معدوم 
شدن میلیون ها مرغ تخم گذار لذا تغییر چندان جدی و فاحشی در 
قیمت تخم مرغ ایجاد نشود و آن میزان اندک افزایش قیمت تخم مرغ 
نیز بیشتر ناشی از فضای روانی حاکم بر بازار بعد از شیوع آنفوالنزای 

فوق حاد پرندگان می باشد. 
وی افزود:اگرچه در حال حاضر،تبعات و پیامدهای فزونی گرفتن عرضه 
آغاز  با  نمی شود،لذا  احساس  و محسوسی  ملموس  به شکل  تقاضا  از 
فصل گرما و کاهش تقاضای تخم مرغ،شاهد بروز چالش ها و مشکالتی 

عمیق برای مرغداران و فعاالن عرصه تولید تخم مرغ خواهیم بود.
 

معرض  در  را  مجاز،مرغداران  غیر  کنندگان  تولید 
خساراتی جدی قرار می دهند 

دو  طول  در  افسارگسیخته  مجوزهای  صدور  به  اشاره  با  تبار  علوی 
دهه گذشته عنوان کرد: فعالیت واحدهای مرغداری و تولید تخم مرغ 
به  بازار  در  تولیدی  مرغ  تخم  حجم  تا  شده  باعث  مجاز  غیر  بصورت 
میزانی افزایش یابد که نظام عرضه و تقاضا با ناهمسانی عمیقی مواجه 

شود. 
وی افزود:در چنین شرایطی،می طلبد،دستگاه های متولی و دولت با 
اتخاذ تدابیری ویژه برای مدیریت و کنترل این عارضه،گام هایی سازنده 
این حوزه  آغاز فصل گرما،فعاالن  با  اینصورت  بردارند،در غیر  و جدی 
با خسارات و چالش هایی جدی مواجه خواهند شد که جبران آن به 

سادگی مقدور و میسر نخواهد بود.
 

دولت زمینه صادرات تخم مرغ را فراهم سازد 
شهر ام سنگ سفیدی،یکی از فعاالن حوزه طیور و مرغداری،با اشاره 
به افزایش عرضه تخم مرغ به نسبت نیاز و تقاضای موجوِد بازار عنوان 
کرد:به هر ترتیب در چنین شرایطی،باید با تعریف و طراحی تمهیدات 
تقاضا(  و  عرضه  عرصه)نظام  دو  این  میان  توازن  مقتضی،بستر  و  الزم 

ایجاد شود. 
وی،در خصوص راهکارهای موثر برای برون رفت از این چالش گفت:به 
نظر بنده دولت بایدشرایط را برای تسهیل و افزایش صادرات تخم مرغ 
فراهم سازد و در صورت حصول چنین امری،قطعا عالوه بر ایجاد توازن 
در بازار داخلی،شاهد مهار و پیشگیری از خسارات جدی تر به مرغداران 

خواهیم بود. 
سنگ سفیدی گفت:البته در این میان،برخی از کارشناسان و صاحب 

مازاد تولید تخم مرغ
چـالشی تحت عنوان
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به  مردم  عموم  تشویق  و  سازی  فرهنگ  صورت  معتقدند،در  نظران 
مرتفع  وتقاضا  عرضه  میان  نارسایی  مرغ،این  تخم  استفاده  افزایش 

خواهد شد. 
وی افزود:ارزیابی ها و بررسی های انجام شده نشان دهنده این واقعیت 
ایرانی  خانوارهای  مصرفی  سبد  در  مرغ  تخم  مصرف  سرانه  که  است 

پایین تر از استانداردهای معمول جهانی است. 
این مرغدار فعال در استان تهران عنوان کرد:به نظر بنده این راهکار در 
کنار افزایش صادرات نقش مکمل را ایفاء خواهد کرد وصرفا با تشویق 
عموم مردم به مصرف هر چه بیشتر تخم مرغ نمی توان از چالش اشاره 

شده به شایستگی عبور کرد.
 

قیمت گذاری تخم مرغ نامعقول و نامتعارف است 
اصغر صنوبری،یکی از مرغداران فعال در استان تهران  با اشاره به قطب 
سازی نامتعارف و غیراصولی در تولید تخم مرغ عنوان کرد:صدور بی 
رویه و خارج از قاعده مجوز برای تولید تخم مرغ باعث شده تا برخی 

مناطق به قطب های بزرگی در این عرصه تبدیل شوند. 
وی افزود:به تبع،با تکثر چنین مراکزی،تولید تخم مرغ آنچنان افزایش 
می یابد که عمال شاهد حجم انبوهی از مازاد تولیدات در این بخش 

خواهیم بود. 
صنوبری عنوان کرد:بر اساس یک قانون نانوشته،در فراوانی و انبوه هر 

کاالیی،تنزل ارزش ریالی آن دور از انتظار نخواهد بود. 
این فعال حوزه تولید مرغ و تخم مرغ در استان تهران گفت:از سوی 
،حداقل  مرغ  تخم  عمدِه  کنندگاِن  تولید  برخی  هستیم  شاهد  دیگر 
به  امر  این  برای نرخ گذاری تخم مرغ  لحاظ می کنند که  را  قیمت 
ضرر تولید کنندگاِن ُخرد خواهد بود و در دراز مدت این رویه باعث 
ورشکستگی تولید کنندگان کوچک خواهد شد و بعد از مدتی تولید 

کنندگان عمده در صحنه ای بی رقیب فعالیت خواهند کرد که در واقع 
انحصار تخم مرغ را در دست می گیرند. 

وی افزود:در چنین شرایطی،دیگر شاهد قیمت های اینچنینی نخواهیم 
بود و به تبع،شرایطی ایجاد خواهد شد که تعدادی از تولید کنندگان 
نبض بازار و فراز و نشیب های احتمالی در این عرصه را بطور کامل در 

دست خواهند گرفت.
 

یارانه پرداخت  تولید کنندگان تخم مرغ  به  دولت 
کند 

صنوبری عنوان کرد:بدون تردید افزایش صادرات،باعث توازن مطلوب و 
شایسته ای در بازار خواهد شد،اما با وجود رقیب قدرتمندی همچون 
ترکیه که برای تسخیر بازار مصرف از هر گونه تزریق یارانه و کاهش 
قیمت تخم مرغ دریغ نمی کند،امکان رقابت اصولی با کشور مذکور به 

سادگی میسر نخواهد شد. 
مرغ  تخم  مصرف  بازارهای  بهترین  از  یکی  عراق  افزود:کشور  وی 
مرزهای  با  همجواری  دلیل  به  که  شود  می  محسوب  خاورمیانه  در 

ایران،فرصتی ویژه و بالقوه برای صادرات به شمار می رود. 
تزریق  با  واقع،ترکیه  گفت:به  مرغ  تخم  و  مرغ  تولید  حوزه  فعال  این 
با حداقل نرخ  سوبسید،شرایطی را فراهم ساخته که قیمت تخم مرغ 
صادر می شود و تنها با تزریق یارانه می توان در این رقابت،ترکیه را 

پشت سر گذاشت. 
صنوبری در خاتمه یادآور شد:انتظار می رود دولت در شرایط فعلی با 
عرصه،اقدامات  این  ساماندهی  دارد،برای  بازار  وضعیت  به  که  اشرافی 
مقتضی را در دستور کار قرار دهد،در غیر اینصورت آینده روشنی در 

انتظار فعاالن این عرصه نخواهد بود.

صادرات 70 درصد از گوشت شتر مرغ و
 کبک خراسان جنوبی

صادرات  از  جنوبی  خراسان  کشاورزی  جهاد  سازمان  رئیس 
70 درصد گوشت شتر مرغ و کبک تولیدی استان به خارج 

از استان خبر داد.
هاشم ولی پور مطلق با اشاره به فعالیت 16 واحد پرورش شتر 
مرغ در استان، اظهار داشت: طی 9 ماهه امسال بالغ بر 298 

تن گوشت شتر مرغ در این واحدها تولید شده است.
وی بیان کرد: از این میزان 100 تن در استان مصرف و 198 

تن دیگر نیز به خارج از استان صادر شده است.
داد:  ادامه  جنوبی  خراسان  کشاورزی  جهاد  سازمان  رئیس 

ارزش ریالی این تولیدات 100 میلیارد ریال بوده است.

تولید ۹7 تن گوشت کبک در استان
در  تن گوشت کبک  تولید 97  به  مطلق همچنین  پور  ولی 
هزار  بر 236  بالغ  مدت  این  و گفت: طی  کرد  اشاره  استان 

قطعه کبک در استان پرورش یافته است.
وی، ارزش ریالی این تولیدات را 18 میلیارد ریال عنوان کرد 
و افزود: از این میزان 29 تن در استان مصرف و 68 تن نیز به 

استان های دیگر صادر شده است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی از کاهش 16 درصدی گوشت کبک 
تولیدی استان در سال جاری خبر  داد و گفت: در مدت مشابه سال گذشته بالغ بر 

115 تن گوشت کبک در استان تولید شده است.
ولی پور مطلق با بیان اینکه در حال حاضر 12 نفر در بخش پرورش کبک 
مشغول هستند، عنوان  داشت:  واحد های پرورش کبک در شهرستان سربیشه 

و خوسف مشغول به فعالیت هستند.
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600 میلیون دالر 

رئیس انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان ایران گفت:»از لحاظ 
منطقه ای، آسیا بزرگترین تولید کننده خوراک دام و چین بزرگترین 

تولید کننده خوراک دام در جهان باقی مانده است.«
اتاق بازرگانی ایران تاکید کرد: متاسفانه امروز  عضو هیات نمایندگان 
در کشور بیش از 60 درصد تولید خوراک دام در واحدهای پرورش و 
غیراستاندارد تولید می شود، موضوعی که بیش از 40 سال است که در 
دنیا منسوخ شده و ما اصرار زیادی به ادامه این روش تولید و تجارت 
افزایش  باعث  ادامه  در  وری  بهره  بر کاهش  امر عالوه  این  که  داریم، 

قیمت تمام شده محصوالت پروتئینی می شود.
وی ادامه داد: روند تولید در کارخانجات خوراک دام در طول 5 سال 
در حد  اما  داشتیم،  تولید  افزایش  درصد  و 64  بوده  گذشته صعودی 
به  تا 94 جمعا  در سال های 90  ای که  گونه  به  است.  نبوده  انتظار 
و  ترتیب 5011، 5367، 5750، 6921، 7750 هزار تن خوراک دام 

طیور تولید شده است.
رئیس انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان ایران گفت: برنامه ریزی 
های صورت گرفته در برنامه ششم توسعه به گونه ای است که در افق 
سال 1400 به میزان یک میلیون تن و به ارزش حدود 600 میلیون دالر 

صادرات خوراک دام، طیور و آبزیان به 20 کشور دنیا داشته باشیم.
دام  خوراک  تولید  های  کارخانه  تعداد  اینکه  بیان  با  قدیری  موافق 
اما مقدار خوراک  یافته است، گفت:  صنعتی در دنیا 7 درصد کاهش 
دام تولید شده در سال 2016 افزایش یافته و برای اولین بار به یک 

میلیارد تن رسیده است.
این فعال اقتصادی ادامه داد: تولید کلی خوراک دام صنعتی از 995 
  2016 سال  در  تن  میلیارد   1.032 به   ،2015 سال  در  تن  میلیون 
درصد   1.6 هر سال  متوسط  به طور  از سال 2012  که  است  رسیده 

رشد داشته است.
موافق قدیری تصریح کرد:  تخمین زده شده که ارزش صنعت خوراک 

دام جهان در حدود 469 میلیارد دالر باشد.
رئیس انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان ایران تاکید کرد: عالوه 
بر افزایش کلی تولید جهانی، گزارشهای امسال نیز حاوی یکسری روند 
کارخانجات  ترکیب  یا  و  آفریقا  در  تولید  مانند رشد  است  به رشد  رو 

خوراک دام که گواه افزایش تولید خوراک آبزیان است.
موافق قدیری ادامه داد: اعتقاد داریم بازار آفریقا به شدت در حال رشد 
است، آبزی پروری در حال رشد است، امریکای التین همچنان به رشد 
ادامه می دهد و بسیاری از کشورهای مطرح و رقیب کشورمان که در 
جنوب شرقی آسیا وجود دارد که همگی نشان از رشد و افزایش تولید 

خوراک دارند.
داده که 30  نشان  ایران گفت: گزارشات  اتاق  نمایندگان  عضو هیئت 
کشور در جهان، 82٪ کارخانه های تولید خوراک دام را دارند و حدود 
86٪  خوراک دام دنیا را در سال تولید می کنند و 111 کشور دیگر 

تنها 14٪ خوراک جهانی را تولید می کنند.
بنا بر اعالم قدیری، 10 کشور از جمله چین، ایاالت متحده، مکزیک، 
اسپانیا، آلمان، هند، فرانسه، روسیه، ژاپن و برزیل، مسئول 56 درصد 

از کارخانه های تولید خوراک  و 60 درصد خوراک تولید شده است.
با این حال، قدیری گفت: چین و ایاالت متحده تولید  یک سوم خوراک  

جهانی را برعهده دارند.
رئیس انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان ایران تاکید کرد: انتظار 
می رود که روند رشد تولید خوراک دام ادامه خواهد داشت حتی اگر 

روند آن در سطح جهانی کمی آهسته شده باشد.
کمی  دیدیم  سال  این  در  ما  که   ٪3.4 رشد  قدیری،  موافق  گفته  به 
توان گفت رشد  بلند مدت می  اما در  بود،  از مقدار همیشگی  بیشتر 
تولید  رشد  این  که  بود.  خواهد  طبیعی  جهانی  سطح  در  درصدی   2
نشات  پروتئین های حیوانی  تولید و مصرف  به  بخاطرگسترش عالقه 
نیست سراغ  قرار  میخورند  افرادی که گوشت  رو  این  از  است.  گرفته 

خوردن برنج و لوبیا بروند و یا گیاهخوار شوند.
از  اعالم کرد،  ایران  آبزیان  و  دام، طیور  انجمن صنایع خوراک  رئیس 
چین  و  دام  خوراک  کننده  تولید  بزرگترین  آسیا  ای،  منطقه  لحاظ 
با این  بزرگترین تولید کننده خوراک دام در جهان باقی مانده است. 
حال، چند کشور در آن منطقه از جمله ویتنام، پاکستان، هند و ژاپن 

نیز افزایش تولید خوراک دام را داشتند.
سال  از  را  خود  خوراک  تولید  آفریقایی  کشور  چندین  این،  بر  عالوه 

2015 تا 2016 افزایش داده اند.
افزایش 13 درصدی تولید خوراک بوده  به طور کلی، این قاره شاهد 
الجزایر، تونس،  است، در حالی که چند کشور مستقل مانند نیجریه، 

کنیا و زامبیا شاهد رشد تولید خوراک در حدود 30 درصد بوده اند.
به گفته موافق قدیری کشورهایی که دارای رشد جمعیت است تمایل 
به افزایش تولید دارند. اگرجمعیت مردم نیجریه تا سال 2050 به 500  
میلیون نفر برسد، در اینصورت سومین کشور بزرگ جهان می شود و 
در این صورت تولید خوراک دام در نیجریه، که صنعت توسعه یافته ای 
نیست باید رشد فوق العاده زیادی داشته باشد تا با جمعیت این کشور 

برابری داشته باشد.
کرد:  تاکید  ایران  آبزیان  و  طیور  دام،  خوراک  صنایع  انجمن  رئیس 
چندین کشور اروپایی از سال 2015 تا سال 2016 شاهد کاهش  تولید 
خوراک بودند. این کشورها شامل آلمان، فرانسه، هلند و ترکیه است. 
تولید خوراک دام صنعتی را  این حال، اسپانیا رشد 8 درصدی در  با 

تجربه کرده است.
عنوان  به  همچنان  برزیل  کرد،  اعالم  اقتصادی  فعال  این  همچنین 
بزرگترین تولید کننده خوراک در آمریکای التین است. اما با این حال، 
مکزیک شاهد افزایش در مقدار خوراک دام تولید شده اش بود و توانایی 

تولید این کشور به مقدار نصف تولید برزیل نزدیک شده است.

صادرات خـوراک دام
 در سال 1۴00



w
w

w
.IT

PN
ew

s.c
o

m
 9

5 
د 

فن
س

  ا
 

ی 
ور

پر
ام

و د
ی 

دار
رغ

 م
ت

عا
طال

ا

37

قیمت خوراک در بهترین 

زمان ممکن برای مرغداران

پل آهو )Paul Aho(، اقتصاددان، معتقد است که قیمت های ذرت و 
سویا تقریبا در پایین ترین میزان خود قرار دارند و در حال شروع برای 

روند افزایشی است.
صنعت طیور در حال حاضر از قیمت های بسیار مناسب برخی از عناصر 
تشکیل دهنده خوراک بهره می برد، اما این قیمت ها تا چند سال آینده 

افزایش خواهند داشت.
و  تولید  المللی  بین  نمایشگاه  در  طیور،  امور  در  اقتصاددان  آهو،  پل 
یعنی  خوراک  اصلی  ماده  دو  های  قیمت  مورد  در   )IPPE( فرآوری 
ذرت و سویا صحبت نمود و اظهار داشت که در حال حاضر در بهترین 

قیمت ممکن است.
آهو اظهار داشت: »در حال حاضر در بهترین زمان ممکن برای صنعت 
طیور هستیم. ما واقعا از قیمت های حال حاضر بهره می بریم. بهتر از 

این نمی شود«.

تولید ذرت وقیمت های آن
آهو به سال 2012 اشاره کرده است که در آن قیمت ذرت به باالترین 
میزان خود یعنی حدود 7 دالر در هر بوشل رسید. در حال حاضر قیمت 

ذرت 3 دالر در هر بوشل می باشد.
تولید ذرت هم در آمریکا و هم در کشورهای دیگر ثابت است اما با این 
قیمت های پایین، کشاورزان تصمیم ندارند که تولید را افزایش دهند.

میزان  از  درصد   35 اتانول  تولید  گذشته  های  سال  در  که  حالی  در 
استفاده از ذرت را به خود اختصاص داده بود، در حال حاضر ثابت باقی 

مانده است و تقریبا 25 درصد ازمحصول ذرت را استفاده می کند که 
کمترین تاثیر را بر روی قیمت ها دارد.

آهو پیش بینی کرده است که قیمت های ذرت به تدریج باال برود و 
کاهش  احتمال  ها  قیمت  افزایش  این  فاکتورهای  ترین  مهم  از  یکی 
تولید است زیرا بسیاری پیش بینی کرده اند که میلیون ها جریب زمین 
که در آن ها سال گذشته ذرت کاشته شده است امسال به زمین های 

کاشت سویا تبدیل خواهند شد.

تولید سویا و قیمت ها
آهو در ادامه صحبت های خود اظهار داشت که چرخه قیمت های سویا 

تقریبا 10 ماه عقب تر ازچرخه قیمت های ذرت است.
در حالی که اکنون عالی ترین زمان برای خرید ذرت و بهترین زمان 
نیز  سویا  خرید  برای  بهتر  هایی  زمان  حتی  است،  سویا  خرید  برای 

ممکن است اتفاق بیتد. 
وی در ادامه گفت: »به نظر من، تغییر و تبدیل پیش بینی شده زمین 
ها از ذرت به سویا در سال جاری موجب عرضه بیش از حد سویا خواهد 
شد. من فکر می کنم که اگر تولیدکننده طیور هستید و به دنبال خرید 
سویا یا پودر سویا هستید، فکر می کنم که می توانید دست نگه دارید. 

قیمت های سویا در سال جاری بهتر خواهد شد.«
آهو اظهار داشت که فرض بر این است محصول سویای آمریکا، برزیل 
بسیار  امسال محصول ذرت  پاییز  و در  باشد  امسال خوب  آرژانتین  و 

زیاد باشد.«

. . . . . . . . . . . ITPNews بخش بین الملل  . . . . . . . . . . .
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رشد 5 درصدی فروش تخم مرغ 
برای دهمین سال پیاپی در انگلستان

خرده  که  است  داده  انگلیسیBritish Lion eggsگزارش  شرکت 
انگلستان تقریبا 5 درصد  فروشی تخم مرغ در سال 2016 در کشور 

رشد داشته است.
دهمین  برای  فروش  افزایش  شاهد  انگلستانهمچنین   2016 سال  در 
سال پیاپی بود که در طول این ده سال حجم خرده فروشی تخم مرغ 

1.5 بیلیون افزایش یافته است.
فروش در سال گذشته در نیمه دوم سال افزایش چشمگیری یافت و 

حجم فروش 6 درصد افزایش یافت.
ارزش بازار نیز در نیمه دوم سال 6 درصد افزایش یافت تا شاهد افزایش 

3 درصدی در مقایسه با سال 2015 باشد. 
مرغ  تخم  صنعت  شورای  رئیس   )Andrew Joret( جورت  آندریو 
در  انگلستان  مشورتی  کمیته  که  گزارشی   « داشت:  اظهار  انگلستان، 
که  دهد  می  نشان  است  داده  ارائه  غذا  میکروبیولوژیکی  امنیت  مورد 

امسال سالی مهم و اساسی برای صنعت تخم مرغ انگلستان بوده است«.
بازار  در  تخم مرغ  از  استفاده  افزایش  ما شاهد  ادامه گفت: »  در  وی 
تخم  تصاویر  نیز  اجتماعی  های  شبکه  در  و  هستیم  صبحانه  سالمت 
مرغ بسیار به اشتراک گذاشته می شود. خبری مهم و خوشحال کننده 
برای این صنعت این است که این رشد استفاده از تخم مرغ بیشتر در 
بازار خرده فروشی تخم مرغ فری  میان جوانان مشاهده شده است«. 
رنج شاهد رشد 11 درصدی )340 میلیون تخم مرغ بیشتر( بوده است. 
تخم مرغ های ارگانیک نیز 16 درصد رشد داشته که رشدی چشمگیر 

بوده است. 
جورت اظهار داشت: »نرخ افزایشی رشد در نیمه دوم سال نشان می 
دهد که ما در سال2017  نیز شاهد ادامه روند افزایشی خواهیم بود و 

به دنبال شکست رکورد در سال جاری هستیم«.

آیا باید گوساله را در سنین خیلی کم واکسن زد؟
و  دامپزشکی  علوم  از بخش   ،)Chris Chase( کریس چیز 
زیست پزشکی دانشگاه ایالتی داکوتای جنوبی در آمریکا اظهار 
داشت: »در گوساله های دو هفته ای، باید به دو مورد توجه 
شود. یکی سن و دیگری میزان مصرف کلستروم است. معموال 
)و  کنند  نمی  مصرف  کلسترومی  هیچ  که  هایی  گوساله  در 
در نتیجه هیچ پادتنی برای حفظ ایمنی خود ندارند(، پاسخ 
در  شوند(  می  واکسینه  زود  که  )زمانی  پادتن  ساخت  برای 
سن پایین تر از سه هفتگی خوب نیست. اگر این گوساله ها 
به طور مادرزادی سطح پادتن باالتری نسبت به گوساله های 
سن باالتر داشته باشند، آن ها هم به )واکسیناسیون( پاسخی 

نخواهند داد.«
وی در ادامه گفت: »ما بر روی گوساله های جوان )3-2 روزه( مطالعه ای انجام دادیم. آن ها را در همین سن واکسینه کردیم، سپس سه ماه 
بعد )زمان از شیر گرفته شدن آن ها( بازگشتیم و آن ها را با چالش مواجه کردیم. این کار از نقطه نظر آماری کارآمد بود، اما از نظر تولید فکر 
نمی کنم که تولیدکنندگان به آن عالقه مند باشند زیرا در گروهی که مورد بررسی قرار گرفت، 80 درصد آن ها )در زمان به چالش کشیده 
شدن( مریض شدند و در گروه واکسینه شده، 20 درصد از آن ها مریض شدند. اگر فردی منتظر بماند تا گوساله ها به سن 4-3 هفتگی برسند، 

کمتر از 5 درصد گوساله های واکسینه شده ها مرض می شوند«.
کریس چیز اظهار داشت: » در واکسیناسیون سن فاکتوری مهم است، اما این موضوع به موقعیت های هر گوساله نیز بستگی دارد. اگر گوساله 

ای دچار پنومونی تابستانی شود، می توان گفت که واکسن در سن پایین )چند هفتگی( احتماال برای آن ها مشکلی ایجاد نکند.«
چیز اظهار داشت: » این موضوع به میزان مصرف کلوستروم و این که مصرف آن کم بوده است یا نه بستگی دارد، و هنوز این مشکل را داریم 
که در سن پایین به آن ها واکسن زده می شود. هر کس می تواند با دامپزشک مخصوص گله خود صحبت کند و ببیند که موقعیت به وجود 

آمده چگونه است و چه چیزی را باید در نظر بگیرد«. 
با این حال، گوساله های کم سن و سال گاهی به عفونت های کلوستریدیایی  )انتروتوکسمیا( مبتال هستند که با واکسن های رایج قابل حل 
هستند. گوساله ها ممکن است به مشکالت حاد سم روده مبتال باشند که ناشی از باکتری کلستریدیم پرفرینجرز نوع آ یا ای، به جای نوع سی 

یا دی، می باشد که در واکسن کلوستریسیایی  وجود دارد.
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صادرات 60 درصد طیور مازندران به سایر استان ها
مازندران  کشاورزی  جهاد  سازمان  دامی  تولیدات  بهبود  معاون 
گفت: 60 درصد از تولیدات طیور مازندران به سایر استان ها صادر 

می شود.
افتتاح مرغ گوشتی 50 هزار قطعه  آیین  در  نژاد  علیرضا عطایی 
اغلب  در  اینکه جهاد کشاورزی  بیان  با  آباد  مرزن  سّنار  روستای 
پروژه ها پیشرو است، اظهار کرد: کشور ما در تولید گوشت سفید 

رتبه نخست را در خاورمیانه دارد.
وی با بیان اینکه استان مازندران در تولید مرغ رتبه نخست کشور 
تولید گوشت سفید کشور  از  مازندران 11 درصد  افزود:  دارد،  را 
را در اختیار دارد و استان مازندران با 10 درصد در جایگاه دوم 
ایستاده است و این امر نشان دهنده شرایط مناسب استان برای 

تولید مرغ است.
مازندران   کشاورزی  جهاد  سازمان  دامی  تولیدات  بهبود  معاون 
میانگین سرانه مصرف گوشت مرغ در جهان 12.5  تصریح کرد: 
کیلو است در حالی که این عدد در کشور ما به لحاظ ارزان بودن 

25 کیلو است.
وی افزود: از مجموع 100 پروژه سازمان جهاد کشاورزی استان در 
دهه فجر امسال 17 پروژه مربوط به دام و طیور است و 50 درصد 

از اشتغال زایی نیز مربوط به این بخش است.
این مسئول با بیان اینکه از مجموعه دریافت کنندگان تسهیالت 
کردند  نام  ثبت  بهین یاب  سامانه  در  که  کشاورزی   و  صنعت 
بیشترین رتبه مربوط به بخش کشاورزی است، اظهار کرد: حدود 

50 درصد تسهیالت در دام و طیور صرف شد.
عطایی نژاد، میزان تولید طیور را در استان مناسب ارزیابی کرد و 
این بخش به سایر استان ها صادر  گفت: 60 درصد محصوالت در 
می شود و 30 درصد بازار تهران نیز در اختیار  طیور مازندران است.

فرماندار چالوس نیز با اشاره به اهمیت و جایگاه تولید در کشور، 
اظهار کرد: کشور ما در حوزه پروتئین و گوشت سفید به خودکفایی 

رسیده است و به جایی وابسته نیست.
برای  زمینه صادرات  فراهم کردن  بر  تاکید  با  زندی  ناصر  محمد 
و  مشکالت  همه  وجود  با  تولیدکنندگان  افزود:  تولیدکنندگان 
تحریم ها ایستادند و مقاومت کردند و باید مورد حمایت قرار گیرند.
وی، تولید را یکی از پایه های اصلی و زیر بنایی کشور دانست و 
بخصوص  جامعه  اقشار  همه  نیاز  بودن  ارزان  علت  به  مرغ  گفت: 
به  که  است  بوده  این  هم  نظام  رویکرد  و  است  درآمد  کم  اقشار 

خودکفایی برسیم.

مشکلی برای تامین و عرضه مرغ در 

نوروز وجود ندارد

نایب رئیس اتاق بازرگانی مازندران با اشاره به تولید ساالنه 200 هزار 
تن مرغ در استان گفت: مشکلی برای تامین پروتئین مورد نیاز مردم 

در نوروز نخواهیم داشت.
امیر میران آملی، اظهار داشت: ساالنه 200 هزار تن مرغ گوشتی در 
مازندران تولید می شود و امسال به خاطر بیماری آنفلوانزای مرغی با 
بااطالع  و  گرفت  کنترلی صورت  شرایط  دامپزشکی  سازمان  همکاری 

رسانی درست شاهد کمترین خسارت بوده ایم.
درست  برنامه ریزی  با  مرغ  سازی  ذخیره  و  تولید  این که  بابیان  وی 
قدرت  استان  در  داخلی  بازار  تأمین  بر  عالوه  گفت:  است  انجام شده 
در  ویژه  داشتن شرایط  با  و  دارا هستیم  را  استان ها  دیگر  نیاز  تأمین 
نوروز و مراجعه مسافران و گردشگران عرضه و قیمت مرغ کنترل شده 

است و هیچ مشکل برای تأمین نخواهیم داشت.

مرغ  عرضه  قیمت  این که  بابیان  مازندران  بازرگانی  اتاق  نایب رئیس 
قیمت واقعی نیست گفت: همه باید از مرغ دار و تولیدکننده حمایت 
کنند تا سود معقولی نصیب آنان شده و متضرر نشود و خریدار بتواند 

به راحتی پروتئین موردنیاز خود را تأمین کند.
میران با اشاره به این که ارزان ترین و سالم ترین پروتئین مورداستفاده 
برای  الزم  زیرساخت  اس  ای  کشورهای سی  افزود:  است  مرغ  مردم، 
برای  الزم  زیرساخت  مازندران  و  نیستند  دارا  را  مرغ  گوشت  تولید 
پرورش و تولید طیور و شیالت را دارا است تا جایی که می تواند مازاد 
بر نیاز تولید داشته باشد اما به دلیل درخواست ها دربازار عرضه و تقاضا 

و مسائل بهداشتی تولید مازاد به صرفه نیست.
زیرساخت  ایجاد  خواستار  اس  ای  سی  کشورهای  این که  بابیان  وی 
پرورش و تولید طیور و گوشت مرغ از مازندران شده اند تصریح کرد: 
جوجه  صادرات  تاجیکستان  و  ترکمنستان  کشورهای  به  مازندران 
از  دورتری  فاصله  در  که  کشورها  از  بسیاری  برای  و  دارد  یک روزه 
مازندران قرار دارند به خاطر هزینه تمام شده و نداشتن یارانه حمل ونقل 

نمی توان به صورت رقابتی مرغ را عرضه کرد.
از  یکی  حاضر  حال  در  مازندران،  بازرگانی  اتاق  نایب رئیس  گفته  به 
شرکت های مازندرانی اقدام به تأسیس و راه اندازی کارخانه تولید مرغ 
بهره برداری  و  تولید  به  به زودی  و  است  کرده  روسیه  آستاراخان  در 

خواهد رسید.
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گروه خونی در چند جانور:

گروه های خونی گوسفند
 R. M. گوسفندان دارای هفت نوع گروه خونی میباشند که با حروف
D. C. B. A و X نمایش داده میشوند.گوسفندان را بر حسب این که 
گلبولهای قرمزشان حاوی مقدار زیاد یا کم پتاسیم است به دو گروه 
اندازه گیری به وسیله سیستم M تنظیم  تقسیم میکنند. این میزان 
ایمنی  بررسیهای  در  معموالً  گوسفندان  قرمز  گلبولهای  از  میگردد. 
شناسی استفاده مینمایند زیرا به آسانی قابل تهیه بوده و به سهولت 

به دست میآیند. 

گروه های خونی اسب 
 Q. P. حروف  با  که  هستند  خونی  گروه  سیستم  هفت  دارای  اسبها 
R. D. C. A و U نمایش داده میشوند. بیماری همولیتیک در کره 
اسبها زیاد مطرح نیست ولی در کره قاطرها که اختالالت پادگنی بین 
حیوان نر )االغ( و حیوان ماده )اسب( زیاد است حدود 8 تا 10 درصد 
کره ها ممکن است مبتال به بیماری همولیتیک گردند. مکانیسم ایجاد 
نیست ولی تصور میشود  قرمز چندان روشن  بر ضد گلبولهای  پادتن 
که گلبولهای قرمز جنین جریان خون مادر راه پیدا میکنند. مادیانها 
هنگام  و  آبستنی  آخر  ماه  در  مادر  به  قرمز جنین  گلبولهای  برابر  در 
زایش در اثر شکسته شدن عروق خونی جفت صورت میگیرد.بیماری 
اند.  زایمان کرده  بار  است که چندین  اسبهایی مطرح  در  همولیتیک 
از  بلکه  نمیکنند  عبور  از طریق جفت  مادر  بدن  در  موجود  پادتنهای 
راه آغوز به کره منتقل میگردند. بنابراین کره سالم متولد میشود ولی 
آثاری چون ضعف، سستی، رنگ  از خوردن آغوز  چندین ساعت پس 

پریدگی مخاطات و زردی را بروز میدهد.

گروه های خونی سگ 
 M. L. K. :سگها حداقل یازده سیستم گروه خونی دارند که عبارتند از
F. D. C. B. Tr. A و N اما فقط یکی از آنها یعنی سیستم A قدرت 
درصد  است، حدود 60  اهمیت  حائز  درمانگاهی  نظر  از  و  دارد  کافی 
سگها دارای گروه خونی A هستند. سیستم Tr و پادگن محلول نظیر 

r در گوسفند با سیستمO در خوک معادل میباشد.

گروه های خونی گربه 
در گربه فقط یک سیستم گروه خونی عمده گزارش گردیده است و آن 
AB میباشد ولی ممکن است گربه ها دارای گروه خونی B. A و یا 
A B باشند. گروه خونی 95ـ75 درصد گربه ها A و 25ـ5 درصد آنها 
 A کمتر از یک درصد گزارش شده است. پادگن AB و گروه خونی B
تزریق یک میلی لیتر از  در لنفوسیتهای گربه دیده شده است. ضمناً 
خون گربه های با گروه خونی A به گربه های با گروه خونی B موجب 
شوک، کاهش فشار خون، قطع اعمال تنفسی و توقف حرکات قلب در 

ظرف چند دقیقه میگردد.

گروه های خونی گاو
 Z. T. S. گاوها دارای یازده سیستم گروه خونی میباشند که با حروف
M. L. J. F. C. B. A و R نمایش داده میشوند و از بین آنها دو 
Bواجد اهمیت بیشتری هستند. سیستم گروه خونی J و B سیستم

در گاوها از کلیه سیستمهای شناخته شده پیچیده تر است. به طوری 
که دراین سیستم 60 پادگن مختلف برآورد شده است که این پادگنها 
به صورت دسته های کوچکتری به شکل فنوگروپ به ارث میرسند. با 
وجود این پیچیدگی تقریباً غیر ممکن است که خون یک گاو دهنده 

کاماًل مشابه خون گاو گیرنده باشد.

پیچیدگی سیستم B طوری است که در هر گاو به قدر کفایت ترکیب 
پادگنی متفاوت وجود دارد که بتوان به وسیله آن هر یک از گاوان را 
مشخص ساخت. طبعاً چنین سیستمی روش ایده آلی برای شناسایی 
هر یک از دامهای گله بشمار میرود و بسیاری از مراکز دامپروری برای 

کنترل اصالت گاوهای خریداری شده از آن استفاده میکنند.

پادگن J لیپیدی است که به طور آزاد در مایعات بدن گاو وجود دارد و 
به طور غیر فعال )Passive( مجذوب گلبولهای قرمز گردیده و به آن 
متصل میشود، لذا پادگن j نمیتواند پادگن حقیقی گلبول قرمز باشد 
و بدین جهت در خون گوساله های نوزاد وجود ندارد. این پادگن در 
ظرف 6 ماه پیش از تولد جذب گلبولهای قرمز گوساله شده و در خون 
دیده نمیشود. گاوهای واجد پادگن J )J مثبت( دو نوع میباشند، برخی 

گروه خونی
. . . . . . . . . . . ITPNews آرشیو مقاله  . . . . . . . . . . .
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از آنها پادگن J در عیار باال دارند به طوری که میتوان در سطح گلبولها 
و سرم آنها را تشخیص داد و برخی دیگر برعکس این حالت هستند. 
گاوان واجد J منفی ممکن است در سرمشان پادتن ضد J موجود باشد 
که عیار این پادگن برحسب فصول سال متغیر بوده به طوری که در 

تابستان و پاییز به حداکثر خود میرسد.

با توجه به موارد باال میتوان چنین نتیجه گرفت که به واسطه وجود 
گاوان j مثبت و j منفی انتقال خون از گروه اول به گروه دوم ممکن 
است موجب واکنش شدید گردد حتی اگر فباًل گاوان گیرنده نسبت به 
پادگن دهنده حساس نشده باشند. بیماری همولیتیک در گوساله های 

نوزاد نادر است ولی پس از واکسیناسیون بر ضد آناپالسموز و یا بابزیوز 
ممکن است ایجاد شود زیرا این واکسنها را از خون گوساله های آلوده 
مخلوط  راه  از  را  آناپالسموز  واکسن  که  بدین صورت  مینمایند.  تهیه 

کرده مقدار زیادی خون گوساله های مبتال تولید میکنند. 

را خشک و  از مخلوط کردن خونها، مخلوط خون  این روش پس  در 
منجمد مینماید و هنگام مصرف با مواد دیر جذب )ادجونت( مخلوط 
تازه  نسبتاً  خون  از  است  عبارت  نیز  بابزیوز  ضد  واکسن  اما  و  کنند 

گوساله های آلوده.

برترین کمپانی های آسیایی طیور

از آن جایی که بزرگ ترین تولید کنندگان جوجه آسیا در حال 
که  کنید  می  فکر  دهند،  می  پاسخ  تقاضاها  افزایش  به  حاضر 
برترین کمپانی های بازار بزرگ طیور آسیا در سال کدام شرکت 

ها هستند؟ 
یک ارزیابی مثبت بینانه از تولیدکنندگان طیور پیش بینی کرده 
کمپانی   15 از  کمپانی  پنج  میالدی،   2030 سال  تا  که  است 

پیشتاز از نظر اقتصادی از قاره آسیا خواهند بود.
این کشورهای مهم عبارتند از چین، هند، ژاپن، اندونزی و کره جنوبی.

میزان رشد در این کشورها ممکن است نسبت به قبل کمتر 
در  خود  رقبای  از  کشورها  این  کلی  طور  به  اما  باشد  شده 
اروپا و آمریکا پیشی خواهند گرفت و در نتیجه موقعیت های 
که  کنند  می  فراهم  قاره  این  جوجه  صنعت  برای  را  خوبی 
داد.  خواهند  افزایش  نیز  را  زندگی  استانداردهای  و  درآمدها 
نیز  مرغ  گوشت  تولید  و  سرانه  مصرف  تقاضاها،  کل  میزان 

یافت. افزایش خواهد 
عمکرد کمپانی های طیور در این پنج کشور لزوما منعکس کننده 
وضعیت اقتصادی آن ها نیست اما رشد تولید را افزایش خواهد داد. 
نظر  از  بزرگ جهان  دومین کشور  میالدی  تا سال 2030  چین 
تا سال 2025، 15.82 میلیون  این کشور  اقتصادی خواهد شد. 
تن گوشت مرغ آماده پخت تولید خواهد کرد. تولید گوشت مرغ 

آماده پخت در سال 2016، 13.11 میلیون تن ارزیابی شده بود.
پیشرفت خوبی  اقتصادی  نظر جایگاه  از  انتظار می رود که هند 
داشته باشد و به سومین کشور بزرگ جهان از نظر اقتصادی شود.
پیش بینی می شود که ژاپن نسبت به بیشتر همسایه های خود 
رشد ضعیف تری داشته باشد و از رتبه سوم به رتبه چهارم از نظر 

اقتصادی برسد.
پیش بینی شده است که اندونزی تا 2030 میالدی سیزدهمین 
کشور بزرگ جهان از نظر اقتصادی باشد و کره جنوبی نیز تا سال 

2030 به رتبه پانزدهمین کشور بزرگ از نظر اقتصادی برسد.
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توسعه تولید به شرط ایجاد زنجیره

دارم؛  یاد  به  کودکی  زمان  از  که  بود  عبارتی  این  قبول!«  قابل  »غیر 
می خواستیم صدای  سال،  و  هم سن  دوستان  با  وقت  هر  که  عبارتی 
و  می کردیم  تکرار  هم  پشت  را  آن  کنیم،  سازی  شبیه  را  بوقلمون 
این پرنده جالب، در  از فواید  اما هیچ آگاهی و اطالعی  می خندیدیم. 
ذهن ما وجود نداشت. فقط می دانستیم پرنده ای در دنیا هست که به 
نام بوقلمون می شناسندش. حتی شاید این نکته هم به ذهنمان خطور 
نمی کرد که گوشت بوقلمون، به غیر از استفاده برای پختن حلیم، جزو 
هر  در  می شود.  محسوب  نیز  آنچنانی  سفره های  لوکس  خوراکی های 
صورت، »حلیم با گوشت بوقلمون« عبارت دیگری است که یادآور پرنده 
مورد نظر ماست و البته شاید در تمام محله های قدیمی، هنوز هم این 

تبلیغ بر سر در کبابی ها خودنمایی می کند.
این ها را گفتیم تا مقدمه ای باشد برای بررسی مسائل، چالش ها و نقات 
قوت پرورش بوقلمون در ایران که اتفاقا چند سالی است رونق گرفته 
و کم کم دارد به جایی می رسد که برای صادرات آستین ها را باال بزند. 
ارشد  مسووالن  و  مطلب  اصل  سر  رفتیم  راست  یک  دلیل  همین  به 
دولتی دخیل در این صنعت را دور یک میز جمع کردیم تا با نگاه آن 
ها و سیاست های کالنی که قرار است راهگشای گره های اصلی صنعت 

بوقلمون باشد، آشنا شویم.
طیور؛  دفتر  معاون  امینی،  امید  طیور؛  دفتر  مدیرکل  امینی،  حبیب 
سید مسعود موسوی، رییس اداره طیور بومی و سایر ماکیان و افشین 
پهلوان شریفی، کارشناس مسوول بخش بوقلمون، افرادی بودند که در 
این میزگرد، خبرنگار ایانا را همراهی کردند. آنچه در ادامه می خوانید، 

گفت وگوی ایانا با این کارشناسان است.
وضعیت صنعت بوقلمون در ایران را چگونه ارزیابی 

می کنید؟
یک  ظرفیت  با  گوشتی  بوقلمون  واحد  )مدیرکل(: حدود 319  امینی 
که  دارد  وجود  در کشور  دوره  در  قطعه  و 200  هزار  و 596  میلیون 
به  بوقلمون مولد  تولید می کنند. 4 واحد  ساالنه 22 هزار تن گوشت 
تاسیس شده که مجوز  در کشور  نیز  قطعه  و 450  هزار  ظرفیت 20 
آنها در 3 سال گذشته صادر شده است. یک واحد جوجه کشی وابسته 
100 هزار قطعه ای و یک واحد جوجه کشی مستقل 255 هزار و 600 
متصلند.  صنعت  این  به  که  هستند  حلقه هایی  جمله  از  نیز  قطعه ای 
میان  در  قزوین،  و  مرکزی  تهران،  زنجان،  اصفهان،  مانند  استان هایی 
مناطق دیگر سرآمد بوده و بیشترین جمعیت بوقلمون را در خود جای 
داده اند. هرچند که ایران رتبه سوم تولید بوقلمون در خاورمیانه را بر 
عهده دارد، اما با این حال، سرانه مصرف در کشور بسیار پایین بوده و 

به 300 گرم برای هر نفر می رسد. این تصویر کلی و کالن صنعت بود 
که البته برای ارتقای آن سیاست ها و برنامه های مختلفی از طرف وزارت 

جهاد کشاورزی چیده شده است.
چه سیاست هایی؟

امینی )مدیرکل(: فضای کسب وکار در این صنعت باید به سمتی سوق 
داده شود که به صورت زنجیره های تولید و با حلقه های به هم متصل 
بود  تولیدکننده خواهد  نفع  به  این خصوص، هم  باشد. ساماندهی در 
و هم مصرف کننده. البته در حال حاضر نیز 7 شرکت، تقاضای ایجاد 
آنها در دست  اعالم کرده اند که درخواست  معاونت  این  به  را  زنجیره 
بررسی است و در صورت داشتن پتانسیل های الزم، این امکان برای آنها 
فراهم می شود. سیاست دوم ما در نوع ارائه مجوزهاست. زیرا وزارتخانه 
به عبارتی  به دنبال توسعه کیفی است نه کمی.  بوقلمون،  در صنعت 
سیاست ما بر این اصل استوار است که ابتدا واحدهای تاسیس شده، به 
حداکثر ظرفیت تولید برسند، سپس واحدهای جدید و آن هم بر اساس 
مولد،  گله های  توسعه  و  مادر  مرغ  مزارع  راه اندازی  بگیرد.  نیاز، شکل 
کاهش سن کشتار و مدیریت تولید، برنامه ریزی جهت افزایش مصرف 
گوشت بوقلمون و ایجاد زیرساخت های صادراتی، از جمله اهدافی است 
که از طرف وزارتخانه پیگیری می شود. این در حالی است که کشورهای 
صورت  در  می تواند  ایران  و  بوده  بوقلمون  گوشت  متقاضی  همسایه، 
بازارها  این  از  توجهی  قابل  سهم  منطقی،  و  درست  برنامه ای  داشتن 
را به دست آورد. در مورد تولید جوجه باید گفت که تا حدی وابسته 
واردات این نهاده و همچنین تخم نطفه دار هستیم و اکنون تنها 31 
این  تامین می شود.  بوقلمون در داخل  نیاز جوجه یک روزه  از  درصد 
تا  محصول  این  تولید  ظرفیت  برنامه ریزی ها  طبق  که  است  حالی  در 
سال آینده به 33 هزار قطعه خواهد رسید که در آن صورت می توان 
ادعای خودکفایی در این زمینه را داشت. به هر حال امید می رود که با 
اعمال این سیاست ها در سطح مزارع مرغ مادر و گوشتی، تولید رنگ 
و بوی اقتصادی شدن به خود بگیرد. البته اهتمام به صنایع تبدیلی و 
ایجاد تنوع در محصوالت بوقلمون، از جمله کارهایی است که رونق آن 
می تواند تاثیری فوق العاده در افزایش سرانه مصرف داشته باشد. هرچند 
اقداماتی در این راستا از طرف برخی فعاالن اقتصادی آغاز شده، اما تا 

رسیدن به نقطه ایده آل، فاصله زیادی وجود دارد.  
همانطور که می دانید، اکنون صنعت مرغ با مشکالت 
زیادی دست و پنجه نرم می کند که یکی از دالیل 
اصلی آن، صدور مجوزهای بیش از حد و کارشناسی 

. . . . . . . . . . . منبع ایانا . . . . . . . . . . .
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نشده نسبت به نیاز موجود در کشور است. از طرف 
پرورش  مزارع  برای  تمهیداتی  چه  وزارتخانه 
به  صنعت  این  آینده  که  شده  اندیشیده  بوقلمون 

وضعیت مرغ دچار نشود؟
امینی )مدیرکل(: البته نمی توان این دو صنعت را با هم مقایسه کرد. 
زیرا صنعت مرغ به طور کامل در ایران شکل گرفته، اما بوقلمون هنوز 
مانند  اشاره کردم  آن  به  مواردی که  به جز  به هرحال،  ولی  نوپاست. 
گسترش واحدهای مولد به صورت برنامه ریزی شده، ایجاد شرکت های 
بهره وری در  افزایش  و  به جای توسعه کمی  زنجیره ای، توسعه کیفی 
واحد سطح، موارد دیگری نیز وجود دارند که می تواند در رشد تولید 
گوشت بوقلمون به صورت منطقی و اصولی کمک کند. در این راستا 
باید دقت کرد مناطقی مانند کردستان در ایران وجود دارد که به عنوان 
مناطق پرمصرف شناخته می شوند. بنابراین اگر قرار است توسعه ای در 

واحدها در آینده اتفاق بیفتد، بهتر است که در این استان ها باشد.
پهلوان شریفی: حتی برای متقاضیان زنجیره تولید در مناطق دوردست، 
امتیازهای ویژه ای در نظر گرفته شده و تامین نهاده ها برای آن ها در 

اولویت قرار خواهد گرفت.
مواردی  از  دیگر  یکی  هم  مناسب  سن  در  کشتار  )مدیرکل(:  امینی 
است که رعایت آن می تواند به افزایش مصرف کمک کند. زیرا در سال 
گذشته زمانی که تولید افزایش یافته بود، از طرف این دفتر اعالم شد 
که وزن الشه را تا 9 کیلوگرم کاهش دهند و از توزیع بوقلمون در اوزان 
سنگین 15 یا 16 کیلوگرمی اجتناب کنند. اتفاقا این سیاست باعث شد 
یافته و مصرف کننده استقبال  افزایش  بوقلمون در میادین  که فروش 
بیشتری از این گوشت داشته باشد. نکته مهم دیگر، نژادهایی است که 
وارد می شود. بنابراین باید دقت کرد که تخم نطفه دار یا جوجه ای که 
تبدیل  زیرا هم ضریب  باشد.  نژادهای سبک  نوع  از  به کشور می آید، 
بهتری دارند، هم تعداد پرنده در واحد سطح پرورش افزایش می یابد 
و هم اینکه الشه سبک تری به بازار عرضه می شود و مشتری هم برای 

خرید آن راغب تر است.
موسوی: ضمن اینکه در نژادهای سبک، نسبت گوشت سفید به قرمز کمتر 

است، اما نژادهای سنگین افزایش وزن بیشتری در گوشت سینه دارند.
پهلوان شریفی: پرورش نژادهای سنگین بیشتر برای قطعه بندی کاربرد 
دارد و قطعات به صورت جداگانه به بازار عرضه می شود. زیرا خس گیری 
و جداکردم استخوان ها راحت تر بوده و پرت کمتری خواهد داشت. اما 
نژادهایی که جثه کوچکی دارند، بیشتر به صورت کامل و برای مصارف 

خانگی مناسب است.
این  رونق  و  پیشرفت  مانع  که  احتمالی  چالش های   

صنعت در ایران است، شامل چه مواردی می شود؟
امینی )معاون مدیرکل(: متاسفانه با وجود اینکه سرانه مصرف گوشت 
بوقلمون در ایران پایین است و مصرف کننده آشنایی چندانی با این نوع 
این مساله برداشته  نیز برای حل  اما قدم های اساسی  محصول ندارد، 
را در  آن  و  قانع شدیم  تولید  میزان  به همین  و در عین حال،  نشده 
همین حد امروزی نگه داشته ایم. یعنی به جای کار روی سرانه مصرف 
کشور،  در  گوشت حالل  مصرف  محدودیت  به  توجه  با  آن  افزایش  و 

اگر  که  در حالی  تنظیم کرده ایم.  تقاضا  با  متناسب  را  و عرضه  تولید 
اساسی  تحرکی  باید  دارد،  اهمیت  ما  برای  بوقلمون  محصوالت  بازار 
ایجاد کنیم و به تناسب آن، به فکر توسعه واحدها بیفتیم.  در تقاضا 
یکی از دالیل کم بودن تقاضا برای گوشت بوقلمون، نداشتن تنوع در 
دنیا 50  پیشرفته  است که کشورهای  این در حالی  است.  محصوالت 
و  بازار عرضه می کنند  به  را  پرنده  این  از گوشت  نوع محصول  تا 60 
ما هم فقط همان الشه را به صورت خام وارد کیسه کرده و به دست 
مشتری می رسانیم. بنابراین توجه به تنوع عرضه، می تواند قدمی مهم 
برای افزایش مصرف باشد. مورد دیگر، بحث دانش و تکنولوژی موجود 
از تجهیزات، مدل های پرورش و  در کشور است. ما هنوز در بسیاری 
خدمات از مدل صنعت طیور استفاده می کنیم. یعنی بسیاری از فعاالن 
همان  با  می توان  و  بوده  مرغ  مانند  بوقلمون  پرورش  می کنند  تصور 
دانش، در این صنعت فعالیت کرد. در حالی که اینچنین نیست و هنوز 
دانش بومی شده در این راستا وجود ندارد. البته معدود تولیدکننده هایی 
هم هستند که با روش های مدرن آشنایی دارند، اما تعداد آنها بسیار 
برای  برگزاری کالس های آموزشی  به نظر می رسد  بنابراین  کم است. 
آنها و دعوت از استادان خبره از کشورهای مختلف، بسیار مهم تلقی 
می شود. گذشته از اینها اگر قرار بر کاهش هزینه های تولید است، باید 
که  است  بهتر  منظور  همین  به  کرد.  جلوگیری  واحدها  پراکندگی  از 
مزارع مولد، پرورش، کشتار و تامین خوراک، با فواصل مشخص در یک 
منطقه باشند تا هزینه های حمل و نقل به حداقل برسد. ضمن اینکه 
در چنین حالتی، امکان خدمات رسانی نیز آسان تر صورت می گیرد. به 
هزینه ها  کاهش  در  هم  می تواند  منطقه ای  تولید  مجتمع های  عبارتی 
مناسب باشد و هم قدرت رقابت را در بازارهای صادراتی افزایش دهد. 
زیرا در آینده ای نزدیک، بازار کشورهای همسایه برای تقاضای گوشت 
بوقلمون افزایش می یابد و ما می توانیم سهم قابل توجهی در آنها داشته 
باشیم. همانطور که آنها در پرورش مرغ، از ایران بسیار عقب تر بوده و 
ما به آنها تجهیزات، دانش و محصول عرضه می کنیم. هرچند که ترکیه 
بوقلمون می زند،  با صنعت  ارتباط  را در  در حال حاضر حرف نخست 
با  آن  توسعه  تا  گرفت  زیادی  درس های  مرغ  صنعت  از  می توان  اما 
ضعف های معمول، همراه نباشد. مورد دیگر جلوگیری از ایجاد چالش 
از طرف صنعت بوقلمون، برای صنعت مرغ است. به عبارتی در برخی 
متراکم  مرغ،  تخم گذار  یا  گوشتی  مولد،  واحدهای  نظر  از  که  مناطق 
هستند نباید از طرف صنعت بوقلمون، تهدیدی متوجه آنها شود و با 
توجه به این آمایش سرزمین و محدودیت ها و حساسیت های موجود، 

زمینه رشد صنعت بوقلمون را فراهم کرد.
مشکل  یک  صنعت،  این  برای  اتحادیه  نداشتن  )مدیرکل(:  امینی 
است. البته تعاونی دارند، اما برای انسجام بیشتر الزم است تا اتحادیه 
داشته باشند. سیاست های وزارتخانه هم بر واگذاری تمام فعالیت ها به 
به  را  تا مدیریت گله ها  آماده ایم  بنابراین ما  تشکل های مربوطه است. 
تشکل منسجم صنعت بوقلمون واگذار کنیم تا مدیریت تولید و توزیع را 
خودشان کنترل کنند. البته پیشنهاد کرده ایم در راه اندازی اتحادیه اقدام 
کنند تا این واگذاری ها راحت تر صورت گیرد. وزارتخانه نیز 3 کارگروه 
بوقلمون تشکیل داده که به عنوان کارگروه مصرف گوشت  در زمینه 
بوقلمون، کارگروه صادرات و کارگروه بهداشت، شناخته می شوند. این 



w
w

w
.IT

PN
ew

s.c
o

m
 9

5 
د 

فن
س

  ا
ی 

ور
پر

ام
و د

ی 
دار

رغ
 م

ت
عا

طال
ا

44

3 گروه، با همکاری تشکل های بخش خصوصی، راه اندازی شده و با 
هم همکاری و همفکری می کنند. امید است که با تشکیل اتحادیه، 

انسجام بیشتری در صنعت بوقلمون به وجود بیاید.
راه اندازی شده اند، هنوز  تازگی  به  پهلوان شریفی: گله های مولد که 
می کنند.  فعالیت  باالیی  هزینه های  با  و  نکرده  پیدا  را  الزم  توانایی 
بنابراین  نمی شود.  انجام  هم  پشت  جوجه ریزی  فواصل  اینکه  ضمن 
با  برسد.  ثبات  به  آنها  تولید  تا  می برد  زمان  سال  دو  یکی،  احتماال 
با بهسازی و  را  این حال می توان ظرفیت های خالی سالن های مرغ 
نوسازی، به سمت پرورش بوقلمون هدایت کرد؛ آن هم با برنامه ریزی 

دقیق و حساب شده. 
آیا ممکن است توسعه تولید گوشت بوقلمون، در 
آینده جا را برای گوشت مرغ در بازار تنگ کند؟

امینی )معاون مدیرکل(: کشور ما در گوشت های مختلف، هنوز جا 
افزایش مصرف دارد. هرچند که همیشه میان میزان مصرف  برای 
تنوع  هرچه  اما  است،  برقرار  مستقیمی  رابطه  درآمدها  سطح  با 
بیشتر باشد، مصرف نیز ارتقا خواهد یافت. بنابراین نمی توان گوشت 
صورت  این  در  زیرا  دانست.  مرغ  بازار  برای  تهدیدی  را  بوقلمون 
انتخاب برای مردم سهل تر شده و می تواند به مشتری کمک کند تا 
گزینه های بیشتری برای تامین پروتئین مورد نیاز خود داشته باشد. 
البته حق انتخاب در گوشت دام، نسبتا باالست، ولی وقتی به سراغ 
گوشت های ارزان تر مانند مرغ می رویم، می بینیم که مردم در برابر 
گوشت های ارزان تر، یک انتخاب بیشتر ندارند. به همین دلیل قرار 
برای  را  بوقلمون در کنار مرغ، دست مصرف کننده  گرفتن گوشت 

خرید بازتر می کند.
 وضعیت کشتارگاه های اختصاصی برای بوقلمون در 

ایران چگونه است؟
امینی )مدیرکل(: در شرایط فعلی و با توجه به تعداد کشتارگاه های 
به  و  نیست  طیور  کشتارگاه  تاسیس  برای  نیازی  کشور،  در  طیور 
کمک  با  می توان  بنابراین  می شود.  تلقی  اضافی  هزینه  یک  نوعی 
گرفتن از کشتارگاه های طیور، آن را جبران کرد که این عمل با کمی 

تغییرات فنی، قابل حل خواهد بود.
پهلوان شریفی: البته یک کشتارگاه در قزوین با ظرفیت 2 هزار قطعه 
بوقلمون و 6 هزار قطعه مرغ جایگزین وجود دارد. از 9 کشتارگاه هم 
به صورت 2 منظوره استفاده می شود. اگر کشتارگاه ها بتوانند بحث 
چیلر را برای سرد کردن بوقلمون، حل کنند، بقیه کارها آسان است.

پرورش بوقلمون در کشورهای پیشرفته چگونه است؟
امینی )مدیر کل(: اکنون آمریکا حرف نخست 

این  به طور کلی در  دنیا می زند.  را در 
کشور 4 یا 5 مراسم در سال برگزار 

می شود که در آن مصرف گوشت 
می کنند.  ترویج  را  بوقلمون 
اعیاد و  تعداد  به  با توجه  حال 
وجود  ایران  در  که  مراسماتی 
مصرف  ترویج  پتانسیل  دارد، 
بوقلمون، بسیار بیشتر است. به 
شرطی که بتوان از این ظرفیت 

بالقوه استفاده کرد.
امینی )معاون مدیرکل(: در آمریکا 

تمام تولید گوشت بوقلمون، در راستای زنجیره تولید شکل می گیرد. 
آنها بیش از 300 هزار تن در سال تولید دارند و البته قیمت آن نیز 
به گوشت مرغ بسیار نزدیک است. ضمن اینکه سرانه مصرف باالیی 
بنابراین شکل گیری  می کنند.  مدیریت  را  بازار  راحتی  به  و  داشته 
این  در  باید  که  است  اساسی  قدم های  از  یکی  ایران  در  زنجیره ها 

زمینه برداشته شود.
بازار مصرف گوشت بوقلمون در ایران را چگونه 

ارزیابی می کنید؟
داشتن  بوقلمون،  با  ارتباط  در  توجه  قابل  نکات  از  یکی  موسوی: 
گوشت سفید و قرمز همزمان با هم است. به عبارتی ران آن جزو 
گوشت قرمز و سینه نیز در ردیف گوشت های سفید قرار می گیرد. 
بخش قرمز آن به راحتی می تواند جایگزین گوشت دام باشد؛ چه 
به راحتی می توان در غذاهای معمول  کبابی، چه خورشتی. یعنی 
درستی  به  پخت،  دستور  که  شرطی  به  البته  کرد  استفاده  آن  از 
رعایت شود. بنابراین با توجه به بحران کم آبی و میزان آبی که برای 
بیشتر  بسیار  که  قرمز مصرف می شود  کیلوگرم گوشت  تولید یک 
این پرنده توجه پذیر  از میزان آب مصرفی در طیور است، پرورش 
اینکه ضریب تبدیل در بوقلمون حدود 2.3 درصد  می شود. ضمن 
است که این عدد در دام شش یا هفت به یک است. پس می توان از 
این طریق در منابع علوفه ای نیز صرفه جویی کرد. اگر فرهنگسازی 
درستی برای مصرف این محصول انجام شود، مطمئنا بازار پایداری 
این  به سمت مصرف  خانواده ها  از  بسیاری  و  ایجاد شده  آن  برای 

گوشت روی می آورند.
پهلوان شریفی: نسبت بازده الشه در بوقلمون به 83 درصد می رسد 
برای گوسفند 46 درصد، گاو 52 درصد و مرغ 73  این میزان  که 
درصد است. بنابراین گوشت بوقلمون در وضعیت مطلوبی قرار داشته 
در  اینکه  دارد. ضمن  بیشتری  بازدهی  گوشت ها  دیگر  به  نسبت  و 
100 گرم گوشت بوقلمون پخته شده، نزدیک به 30 گرم پروتئین، 
170 میلی گرم امگا3 و 1750 میلی گرم امگا 6 یافت می شود. عالوه 
ویتامین های  روی،  پتاسیم،  فسفر،  منیزیم،  آهن،  کلسیم،  اینها  بر 
گروه ب، آ، ای و دی نیز در گوشت آن وجود دارد. بنابراین می توان 
با توجه به خواص منحصر به فرد این پرنده، مردم را به مصرف بیشتر 
گوشت بوقلمون، مجاب کرد که در این راستا باید اطالع رسانی کامل 

و مستمری صورت بگیرد.
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عطش مرزهای غربی برای دام زنده ایرانی
رئیس انجمن واردکنندگان فراورده های خام دامی با تبیین راهکارهای 
زائد  غربی کشور، عطش  مرزهای  گفت:  قرمز  قیمت گوشت  مدیریت 
الوصفی نسبت به دام زنده ایرانی دارد و این موضوع سبب می شود که 

دام ایرانی به صورت غیر رسمی از مرزهای غربی خارج شود.
فرهاد آگاهی، در خصوص راهکارهای مدیریت قیمت گوشت قرمز در 
واردات  و همچنین  واردات گوشت  تعرفه  کاهش  داشت:  اظهار  کشور 
ولی  باشد  قیمت گوشت  برای کاهش  راهکارهایی  تواند  زنده می  دام 
موضوع اصلی این است که مدیریت، زمانی به معنای واقعی کلمه تحقق 
پیدا می کند که برنامه از پیش تعیین شده ای در این خصوص وجود 

داشته باشد.
رئیس انجمن واردکنندگان فراورده های خام دامی اضافه کرد: کشور با 
شرایط خشکسالی مواجه است و این موضوع به طور مستقیم بر میزان 
تولید گوشت قرمز اثرگذار است. ضمن اینکه نباید فراموش کنیم که 
مرزهای غربی کشور، عطش زائد الوصفی نسبت به دام زنده ایرانی دارد 
از  به صورت غیر رسمی  ایرانی  این موضوع سبب می شود که دام  و 

مرزهای غربی خارج شود.
برای  که  است  این  بیانگر  ها  واقعیت  این  به  توجه  آگاهی،  گفته  به 
مدیریت قیمت گوشت در سال آینده،  باید در محاسبه میزان ظرفیت 

تولید گوشت تجدید نظر اساسی صورت پذیرد.
رئیس انجمن واردکنندگان فراورده های خام دامی با اشاره به بخشنامه 

های  تشکل  نظر  اخذ  ضرورت  خصوص  در  جمهور  رئیس  اول  معاون 
تخصصی پیش از تدوین دستورالعمل ها تصریح کرد: همه فعاالن اقتصادی 
اذعان دارند که تعیین تعرفه واردات یک کاال ، وظیفه ای حاکمیتی است 
که طبق قانون در اختیار دولت است ولی زمان و میزان تغییر آن می تواند 

با توجه به آرا و نظرات تشکل های تخصصی صورت گیرد.
نسبت  آتی،  داریم که در سال  توقع  باور  برپایه همین  داد:  ادامه  وی 
به آراء و نظرات تشکل ها که متکی بر تجربیات شکل گرفته در طول 

سالهای متمادی فعالیت اقتصادی است، توجه بیشتری صورت گیرد.
به گفته آگاهی اگر دولت به معنای واقعی، بحث کاهش تصدی گری را 
در دستور کار خود دارد، حتی می تواند پایش مجوزهای واردات را نیز 

به تشکل های تخصصی واگذار کند.
برای کاهش هزینه  بهترین راهکارها  از  آگاهی اضافه کرد: یکی دیگر 
تمام شده واردات گوشت قرمز، ایجاد میز تعیین قیمت گوشت وارداتی 
است که انجمن واردکنندگان فراورده های خام دامی در این خصوص 
اعالم آمادگی  کرده است و مجدانه همراهی دولت در این رابطه هستیم.

وی تصریح کرد: از کارکردهای ایجاد میز قیمت گوشت جهانی، تعیین 
زمان مناسب برای خریدهای خارجی است. به طوری که نتیجه چنین 
رویکردی، تعیین زمانی است که به دلیل کاهش تقاضای جهانی، قیمت 
های عرضه گوشت قرمز  در پایین ترین میزان خود قرار دارد و به نوعی 

بهترین فرصت برای کاهش هزینه تمام شده واردات است.

بره ایرانی 1۴5 دالر، بره کویتی ۹0 دالر
از کاهش میزان صادرات  نماینده بخش خصوصی صادرکنندگان دام، 

دام سبک در ماه های اخیر خبر داد.
رییس مجمع ملی صادرکنندگان دام ایران،گفت: معموال در فصول سرد 

سال، صادرات دام افت می کند که امسال نیز همین اتفاق افتاد.
منصور پوریان، با اشاره به اینکه کاهش تقاضای مشتریان خارجی، یکی 
از دالیل نزول صادرات است، افزود: عالوه بر آن، شرایط آب و هوایی 

و اقلیمی نیز موثر است، زیرا در حمل و نقل دام، خلل ایجاد می کند.
پوریان، اوج تقاضای بازارهای بین المللی را از اردیبهشت تا اوایل مهر 
 600 از  کمتر  تاکنون  سال  ابتدای  از  کرد:  عنوان  و  دانست  سال  هر 
هزار راس دام سبک به کشورهای مختلف صادر شده که این مقدار در 
مقایسه با جمعیت دامی کشور بسیار اندک است. این در حالی است که 
از ماه مهر تا ماه جاری، به طور متوسط ماهانه تنها صادرات 30 هزار 
راس دام سبک به ثبت رسیده، اما برای دی ماه تا همین امروز فقط 2 

هزار راس برای صادرات ثبت شده است.
میان  در  دارد،  که  باالیی  قیمت  وجود  با  ایرانی  دام  است  معتقد  وی 
به  است.  یافته  ثابتی  مشتریان  و  کرده  پیدا  متقاضی  عربی  کشورهای 
طوری که اگرچه بره ایرانی حدود 145 دالر قیمت دارد، اما بره کویت، 
90 دالر ارزش دارد، با این حال، بخش کوچکی از بازار آنها به روی تجار 

ایرانی باز است. ضمن اینکه قیمت همین محصول در عراق، 75 دالر 
است، اما مشتریان سنتی، درصد کمی از دام ایران را خریداری می کنند.
طرف  از  تقاضا  کاهش  اصلی  علت های  از  یکی  پوریان،  گفته  به 
کشورهایی مانند کویت، امارات، قطر و عمان که واردکننده دام ایرانی 
هستند، افزایش زایش های داخلی در آن منطقه ها بوده و ورود دام ایران 
البته  بریزد.  هم  به  را  بازارشان  تنظیم  است  ممکن  بازارهای شان،  به 
شرایط زایش ها در داخل کشور هم بسیار مطلوب بوده و اکثر میش ها 

دوقلوزایی داشته اند.
با  بنابراین  کرد:  تاکید  کشور،  دام  صادرکنندگان  ملی  مجمع  رییس 
تا  نمی گیرد،  رونق  آینده  سال  اردیبهشت  تا  اینکه صادرات،  به  توجه 
کمتر از 20 روز آینده، شاهد هجوم گله های عظیم دام سبک به بازار 

داخلی خواهیم بود.
وی در پایان با اشاره به سخنان رییس اتحادیه گوشت گوسفندی، مبنی 
بر کمبود دام سبک در کردستان به خاطر صادرات بی رویه، گفت: کل 
صادرات منطقه کردستان، از ابتدای سال تاکنون یکهزار و 800 راس 
بوده که مقداری بسیار ناچیز است. بنابراین بهانه جویان گرانی گوشت، 
نمی توانند تقصیر افزایش قیمت را به گردن صادرات دام از کردستان 

بیندازند.
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آینده پـرورش طیـور،
 انتخاب ژنتیـکی متوازن

امروز،  یافته  توسعه  دنیای  در  گذار  تخم  و  گوشتی  های  مرغ  صنایع 
موقعیت خود را غیرمعمول ارزیابی می کنند. چرا که در گذشته تدابیر 
به  تبدیل خوراک  پذیری، میزان رشد، نسبت  برای زیست  عملکردی 
وضعیت  از  گوشتی  طیور  برای  تاکنون  کشتار  میزان  و  گوشت، الشه 
گذاری،  تخم  دوام  برای  موضوع  این  و  است  نبوده  بهتر  ها  آن  امروز 
زیست پذیری و تبدیل خوراک برای مرغ های تخم گذار نیز به همین 
صورت است. با این حال، فعالیت های گروههای فعال و مصرف کننده 
یافته بر رفاه حیوانات و شفاف بودن پرورش آن  ها در دنیای توسعه 
ها تاثیر بسیار زیادی دارد، در نتیجه می توان گفت که تولیدکنندگان 

طیور برای مدیریت گله های مولد خود با چالش رو به رو هستند.

انتخاب مرغ های تخم گذار در محیط های مختلف
خوشبختانه، کمپانی های پرورش طیور سال هاست گرایشات مصرف 
انتخابی خود را به  اند و برنامه های  کننده ها و فعاالن را  شناخته 
گونه ای تنظیم کرده اند که ذخایر ژنتیکی متناسب با شرایط مختلف 
اند  داده  بهبود  را  ها  پرنده  رفاهی  تولید کنند، عملکرد  را  مرغداری 
و هنوز هم تالش می کنند تا هر نسل، سازنده تر و مولدتر از نسل 

قبلی باشد.
جنبش پرورش مرغ های تخم گذار خارج از قفس در اروپا آغاز شده 
است. سویه  بیشتر  آمریکای شمالی  در  آن  اما سرعت گسترش  است 
های مرغ تخم گذار با محیط های کیج فری )بیرون از قفس( سازگاری 
نشان داده اند زیرا پرورش دهندگان از 20 سال پیش تاکنون شروع به 

ایجاد محیط کیج فری برایخطوط تولید انتخابی خود کرده اند.

فرانس فن سامبیک )Frans van Sambeek(، مدیر پژوهش و توسعه 
شرکت ISA اظهار داشت که انتخاب ویژگی های رفتاری مهم کیج فری 
مانند عادت رفتاری النه سازی و کاهش پرخاش در واقع پیشرفت ویژگی 
اندازه تخم و همچنین  یا  اقتصادی مانند تداوم تخم گذاری  های مهم 
انتخاب  برای  متوازن  رویکرد  زیرا  کنند  نمی  کند  را  کیفیت  پیشرفت 

پرورش دهندگان به کمک تکنیک های ژنومی انجام شده است.
ژنتیک  ارشد  متخصص   ،)Santiago Avendano(اوندانو سانتیاگو 
اویاژن اظهار داشت: »ژنومیک بیشتر به دلیل داشتن ویژگی  کمپانی 
انتخاب،  زمان  در  ها  آن  برای  که  آید  می  حساب  به  مهم  هایی 
میزانرکوردهای فردی محدود است مانند ویژگی های محدود به جنس. 
برای مثال، ما در گذشته قادر بودیم تا بر اساس ویژگی های خانوادگی 
در مورد پتانسیل ژنتیکی برای تولید تخم یا جوجه درآوری پرنده نر 
می  اکنون  ژنومیک  علم  با  اما  دهیم  انجام  هایی  بینی  پیش  انتخابی 
توانیم دقیقا پیکربندی ژنتیک هر کدام از طیور انتخابی را ببینیم و از 

آن برای پیش بینی دقیق تر پتانسیل ژنتیکی استفاده کنیم.«

پوشش پرها
پوشش پرهای مرغ های تخم گذار نمونه ای از آن چیزی است که ویژگی 

رفاهی به حساب می آید و نشانی از افزایش عملکرد اقتصادی است.
فن سامبیک گفت: » انتخاب بر اساس پوشش پر از نظر بازده خوراک 
ویژگی مهمی به حساب می آید و نشان می دهد که مرغ ها بیش از 
اند )و در نتیجه دمای بدن آن ها حفظ  اندازه خوراک مصرف نکرده 
می شود( اما این موضوع از دیدگاه مصرف کننده و جامعه نیز مهم می 
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باشد زیرا در پروش آزاد یا در مرغداری ها، مصرف کنندگان نیاز دارند 
که رفاه طیور را ببینند«.

مرغداری های کیج فری فضای بیشتری برای هر کدام از مرغ ها فراهم 
به  ها  گذاری  تخم  محل  دمای  کنترل  نیازمند  امر  این  و  کنند  می 
خصوص در ماه های سرد سال است تا بدین ترتیب پوشش پر بتواند در 

مصرف خوراک و هزینه های سوخت صرفه جویی نماید.

آماده سازی ممنوعیتنوک چینی
تحقیقاتی  مدیر   ،)Dr. Neil O’Sullivan( اوسولیوان  نیل  دکتر 
شرکت  این  که  داشت  اظهار   ،Hy-Line International شرکت 
انتخاب بر اساس نوک چینی را از 20 سال پیش متوقف کرده است. 
وی گفت زمانی که برای اولین بار انتخاب پرنده های نوک چینی نشده 
را آغاز کردیم شکل نوک پرنده ها را ثبت و ضبط نکردیم اما وی گفت 
که احساس می کنند شکل نوک احتماال تغییری جزئی کرده است. با 

این حال، تغییر بزرگ به وجود آمده در رفتار پرنده بوده است.
گرفته  تصمیم  فارم  مدیریت  »اکنون  گفت:  ادامه  در  اوسولیوان  دکتر 
باز مرغداری ها  تا به درمان نوک بپردازد. اگر طیور در قسمت  است 

باشند، شاید نیاز باشد که نوک چینی شوند، اما الزامی نیست«.

یافتن راه حل هایی برای میوپاتی های گوشت سینه
تقریبا  گوشتی  های  مرغ  سینه  گوشت  افزایش  در  دهندگان  پرورش 
طیوری  آمریکا،  در  ویژه  به  بازارها،  بعضی  در  اند.  کرده  عمل  موفق 
تا  روتین  صورت  به  شود  می  داده  پرورش  زدایی  استخوان  برای  که 
4.1 کیلوگرم یا بیشتروزن زنده دارند. در کنار بزرگ بودن این طیور، 
فرآوری کننده ها متوجه افزایش نوارهای سفید و میوپاتی های عضالنی 

سینه چوبی شده اند.
تمامی پرورش دهندگان طیور گزارش داده اند که اطالعاتی در مورد 
چندین ویژگی کیفی در پرندگان در طول فرآوری جمع آوری کرده اند 
تا بتوانند تا در مورد طیور و خانواده های آن ها اطالعات کسب کنند.

رئیس  نایب   ،)Derek Emmerson( امرسون  درک  دکتر  گفته  به 
تدابیر  با  اطالعات  این   « آویاژن،  شرکت  توسعه  و  پژوهش  بخش 
بر  طیور  این  تا  اند  شده  ترکیب  انتخابی  طیور  مورد  در  غیرمستقیم 
و  کنند  می  زندگی  آن  در  هنوز  که  شوند  شناخته  شرایطی  اساس 
مشخص  آن  طبق  که  کنند  می  فراهم  را  دقیق  بسیار  همچنینراهی 
نمایند کدام یک از طیور در حال مبتال شدن به سینه چوبی هستند. 
ریوی  قلبی  عملکرد  مثل  هایی  ویژگی  بر  را  خود  تاکید  همچنین  ما 
افزایش داده ایم تا پایه و اساس فیزیولوژیکی بهتری را فراهم آوریم و 
بدین ترتیب از کیفیت بهبود یافته گوشت حمایت کنیم و از تاثیر یکی 
از مهم ترین فاکتورهای خطر برای کیفیت گوشت، یعنی هیپوکسی یا 

بافت ایسکمی، بکاهیم. «
علت های ریشه ای این میوپاتی های عضالنی به طور کامل شناخته 
نشده است اما پژوهشگران در حال جست و جو برای راه حل های آن 

می باشند.
دکتر میچ آبراهامسن)Mitch Abrahamsen(، معاون ارشد رئیس 
کاب   »شرکت  گفت:   Cobb-Vantress شرکت  توسعه  و  پژوهش 
تا راه  با پژوهشگران در سه قاره مختلف کار می کند  در حال حاضر 
حل هایی را، هم در کوتاه مدت و هم بلند مدت،برای مشکالت کیفی 

گوشت که در صنعت دیده می شود، بیابد.«

انتخاب مرغ گوشتی آینده
برای  را  انتخاب  به  مربوط  تمامی مالحظات  که  پرورش دهندگان،  از 

ویژگی های رفاهی و بازدهی در نظر گرفته اند، در مورد این موضوع 
سوال شد که آیا طیوری که برای استخوان زدایی پرورش یافته اند در 

آینده بزرگ تر از امروز خواهند شد یا خیر.
هوبارد  شرکت  توسعه  و  پژوهش  مدیر   ،).Yves Jego( ژگو  ایو 
سازی  بهینه  حداقل  یا  فیزیولوژیکی  محدودیت  است  »ممکن  گفت: 
فیزیولوژیکی به وجود آید که تاکنون هنوز حاصل نشده است. مسئله 
فقط این نیست که محدودیت فیزیولوژیکی چه خواهد بود، زیرا این نوع 
از طیور گوشتی بسیار سنگین باید تحت مدیریت کامال متفاوت رشد 
کنند )مشخصات رشد، خوراک، نور، مرغداری، تراکم و ...( تا بیشترین 

محصول نهایی قابل فروش را به دست آورند«.
آبراهامسن )Abrahamsen( اظهار داشت: » بله در کوتاه مدت اتفاق 
متابولیک  های  محدودیت  دارد.  بستگی  مدت  بلند  در  ولی  افتد  می 
وجود دارد که در برخی از وزن های سنگین تر به دست آمده اند اما ما 
در گذشتهدر این زمینه مشکالتی با انواع آسیت ها )آب آوردن شکم( 
داشته ایم. کمپانی های ادغامی متوجه شده اند که چگونه مسائل را 
نمایند، در حالی که کمپانی های  را محدود  ها  آن  یا  مدیریت کنند 
اند که وزن  پرورش دهنده بر روی شناسایی خانواده هایی کار کرده 
اند. این اصول همسان بر روی چالش های متابولیک  بیشتری داشته 
اجرا می شوند که امروزه در وزن های باال یا میزان رشد سریع با آن 

مواجهیم.«
مقاومت  شامل  رفاهی،که  های  ویژگی  برای  گزینش  گفت:»  امرسون 
پا، نحوه راه رفتن، یکپارچگی کف پا و سالمت قلبی ریوی می باشد، 
پایه و اساس قیزیولوژیکی بهتری را فراهم می کند تا زیست پذیری 
و رفاه پرنده را تضمین نماید. به عالوه، انواع نژاد از میان محیط های 
در معرض چالش  و  دارو  بدون  نژادهای  اند که  انتخاب شده  متفاوت 
های روده ای رایج نیز جزو آن ها می باشند. این امر به ما اجازه داده 
آنتی  بدون  و  باال  های  وزن  در  که  توسعه دهیم  را  نژادهایی  تا  است 
بیوتیک سازگاری دارند.مسئله اصلی طیوری که استخوان زدایی شده 
بازار،  عوامل  مانند  مختلفی  عوامل  و  است  مسئله  ترین  گسترده  اند 

استفاده از محصول و پذیرش مصرف کننده در آن نقش دارند.«

آیا ویرایش ژنوم در بخش طیور قابل قبول است؟
به دقت  ارگانیسم  اصلی  ژنوم  فرآیندی است که در آن  ژنوم  ویرایش 
از آن در  اصالح یا تنظیم می شود. این تکنیک آغازی برای استفاده 
پزشکی مربوط به انسان است که در آن ژنوم بیمار به دقت دستکاری 
می شود تا تاثیر درمانی از آن به دست آید. برعکس، ارگانیسم هایی 
که ژنتیک آن ها تغییر یافته است، توالی های دی ان ای خارجی آن ها 
به صورت ترانس ژنیک وارد شده اند و با ویرایش ژنوم تفاوت دارد؛ در 
ویرایش ژنوم هیچ دی ان ای خارجی ای وارد ژنوم ارگانیسم نمی شود. 
گرفته  قرار  مصاحبه  مورد  مقاله  این  در  که  طیور  ژنتیک  متخصصان 
اند همگی اظهار داشتند که ویرایش ژنوم را به عنوان یک تکنولوژی 
با پتانسیل تاثیرگذاری بر گزینش ژنتیک و پرورش در آینده در نظر 
اما تاکید نمودند که مشخص نیست آیا مصرف کننده ها  می گیرند، 
و جامعه میان ویرایش ژنوم و ارگانیسم هایی که ژنتیک آن ها تغییر 
یافته است در زمانی که برای حیوانات تولید کننده غذا استفاده می 
شوند تفاوتی قائل هستند یا خیر. ویرایش ژنوم در زمان حاضر برای 

طیور استفاده نمی شود.

)TERRENCE O’KEEFE( نویسنده: ترنس اوکیف
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25 درصد 
رئیس سازمان امور عشایر گفت: 28 درصد دام سبک با تنوع دامی در 
اختیار عشایر است که باالی 25 درصد گوشت کشور را تأمین می کنند.

رئیس  عنوان  به  تندرو  محمود  معارفه  مراسم  در  قندالی  کرمعلی 
اداره امور عشایری قم گفت: رهبر معظم انقالب اسالمی از طرح های 
کشاورزی حمایت ویژه ای می کنند و رئیس جمهور نیز در این حوزه 

ورود جدی پیدا کرده اند.
وی با اشاره به حمایت های دولت تدبیر و امید از عشایری ها گفت: طی 
دو سال 600 هزار تن نهادیه دامی با قیمت یارانه ای و مهلت 6 ماهه از 

سوی وزارت جهاد کشاورزی در اختیار تشکل ها قرار داد.
رئیس سازمان امور عشایر افزود: دولت یک هزار و 500 میلیارد ریال از 
محل صندوق توسعه ملی برای تسهیالت ارزان قمیت در زنجیره تولید 
پرداخت کرد و دو هزار و 500 میلیارد ریال از محل ماده 10 و 12 با 

تسهیالت با سود چهاردرصد تخصیص پیدا کرد.
وی ادامه داد: برای سال آینده نیز یک هزار میلیارد ریال تسهیالت در 

نظر گرفته شده است.
وی به تجهیز ماشین آالت کشاورزی در بخش عشایر اشاره کرد و گفت: 
با حمایت دولت سال گذشته برای تمام استان ها وسیله نقلیه تهیه شد 

و در اختیار آن ها قرار داده شد.
قندالی بیان داشت: امسال نیز 220 دستگاه در نظر گرفته شده است 
اختیار عشایر  و تجهیزهای دیگر است که در  تانکر  که 100 دستگاه 

قرار داده می شود.
کشور،  اقتصادی  توسعه  در  مهمی  نقش  کشاورزی  داشت:  ابراز  وی 

عرصه تجارت و تولید کاالهای داخلی و مصرفی دارد.
وی با اشاره به این که زندگی عشایر منحصر به فرد است گفت: اگر به 
دنبال پدیده خوداکتفایی هستیم یک بخش آن زندگی این افراد است 

که کمترین هزینه را در کارکرد خویش برای کشور ایجاد کرده اند.
رئیس سازمان امور عشایر افزود: 200 تشکل نظام اند عشایر در کشور 
بومی  دانش  توان  با  کشور  اجتماعی  سرمایه های  عنوان  به  که  داریم 
هستند در همین راستا 360 صندوق زنان عشایر وجود دارد همچنین 

صندوق توسعه در عشایر داریم که جزو موفق ها هستند.
وی ابراز داشت: عشایر 190 هزار تن گوشت تولید می کنند که باالی 
با  25 درصد گوشت کشور را تأمین می کنند و 28 درصد دام سبک 
تنوع دامی در اختیار این عشایر است ضمن این که تولید مواد غذای 

پاک را نیز دارند.

وضعیت عشایر در قم ساماندهی می شود
رئیس سازمان جهاد کشاورزی قم نیز در این مراسم ابراز امیدواری کرد: 

با راه اندازی اداره کل عشایر بتوانیم ضمن پاسخگویی به مسائل عشایر، 
خدمات مناسبی به آنان در استان قم ارائه کنیم و بتوانیم از ظرفیت 

این افراد استفاده کنیم.
رضا طالیی افزود: مجموعه دامشهر استان قم وضعیت مناسبی دارد به 
گونه ای که روزانه سه هزار دام در این مرکز وارد می شدند که می تواند 

به صورت مناسب تر هدایت و ساماندهی شوند.
واحد  و 400  هزار  یک  داد:  ادامه  قم  سازمان جهاد کشاورزی  رئیس 

دامی در استان قم وجود دارد.
وی با اشاره به صنعت دام پروری گفت: این صنعت با زندگی مردم قمی 
عجین شده بود به گونه ای که این شغل بیش از 60 درصد از ساکنین 

قم بود و مابقی شغل ها نیز به این امر وابسته بود.

میدان دام قم قدمت 2۰۰ ساله دارد
طالیی بیان داشت: میدان دام در استان قم مربوط به قدمت 200 سال 
و پخش  فروش  برای  را  دام های خویش  استان  از 26  است که  پیش 

به این شهر می آوردند از این رو ایل ها در این استان سکونت داشتند.
وی با اشاره به این که منطقه مشک آباد و علی آباد مربوط به عشایر 
استان از مناطق محروم کشور هستند گفت: با نزدیکی که به پایتخت 
دارد وضعیت مناسبی ندارد ضمن این که فرهنگ این افراد دامی است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی قم ادامه داد: تا سال 82 در استان قم 
که  می گرفت  صورت  افراد  این  به  رسانی  خدمات  و  بود  عشایر  بحث 
از چارت سازمان جهاد کشاورزی خارج شد و دیگر  این زمان  از  بعد 

نتوانستیم هیچ خدماتی به این افراد ارائه کنیم.
وی با بیان این که عشایر هزینه های سنگینی برای استان از لحاظ تأمین 
است  آمده  وجود  به  که  هایی  با خشکسالی  گفت:  داشتند  آبی  منابع 
اجرایی  برای عشایرییان  مناطق  این  را در  نتوانستیم بحث کاشت جو 

کنیم امیدواریم که به زودی بتوانیم خدمات مطلوب را ارائه کنیم.
کشاورزی  اراضی  درصد  صدم   46 قم  استان  که  این  به  اشاره  با  وی 
کشور را به خود اختصاص داده است گفت: که این سطح کمتر از هشت 
درصد از اراضی استان است که حدوداً 65 هزار هکتار اراضی زارعی و 

باغی است.
طالیی افزود: در گذشته منابع آبی استان از رودخانه قره چای و قمرود 
به مقدار 500 میلیون مترمکعب تأمین می شد از دهه 70 زمانی که سد 

الغدیر و 15 خرداد زده شد این منابع آبی به صفر رسید.
وی ادامه داد: یکی از دالیلی که ایل عشایر به این استان سفر می کردند 
به خاطر داشتن مراتع خوب استان قم بود که باید حضور عشایری ها در 

استان با جدیت مورد رسیدگی قرار گیرد.

گوشت کشور توسط عشایر تولید می شود
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افزایش بیش از 1 بیلیون تنی
تولید جهانی خوراک

خوراک جهان را تولید می کنند. 10 کشور برتر تولیدکننده خوراک 
در سال 2016، بر اساس اهمیت میزان تولید آن ها، عبارتند از چین، 
آمریکا، برزیل، مکزیک، اسپانیا، هند، روسیه، آلمان، ژاپن و فرانسه. این 
کشورها 56 درصد پودر خوراک و 60 درصد کل تولید جهان را به خود 

اختصاص داده اند.
تناژ  رشد  شاهد  بار  اولین  برای  سال  چند  از  بعد  اروپا  اتحادیه  اروپا: 
خوراک بوده است. اسپانیا با 31.9 میلیون تن تولید در سال 2016، 
این  در  ها  باشد. کاهش  اروپا می  در  پیشرو  از 8 درصد،  بیش  یعنی 

منطقه از سوی آلمان، فرانسه، ترکیه و هلند بوده است.
آسیا: چین با 187.20 میلیون تن تولید برترین تولید کننده خوراک در 
آسیا باقی مانده است، هرچند که تولید در قاره آسیا به کمک کشورهای 
ویتنام، پاکستان، هند و ژاپن نیز افزایش داشته است. ویتنام به تنهایی 
نسبت به سال گذشته 21 درصد رشد داشته است و برای اولین بار در 
فهرست 15 کشور برتر قرار گرفته است که بیشتر به دلیل افزایش تولید 
این کشور بوده است. آسیا همچنان  خوراک خوک و مرغ گوشتی در 
یکی از گران ترین مناطق جهان برای پرورش حیوانات است، تا آن جا 
که قیمت خوراک ژاپن باالترین میزان را در جهان دارد و قیمت های 

خوراک در چین نیز از 10 کشور برتر دنیا دو برابر بیشتر است.
باقی  ثابت  تقریبا  آمریکای شمالی  تولید خوراک در  آمریکای شمالی: 
مانده است. با این حال، این منطقه همچنان محرک دیگر مناطق در 

تولید خوراک برای گاو، شترمرغ، حیوانات خانگی و اسب است.
از نیمی  آفریقا: آفریقا سریع ترین منطقه از نظر رشد است که بیش 
از کشورهای آن رشد داشته اند. نیجریه، الجزایر، تونس، کنیا و زامبیا 
هنوز  منطقه  این  اند.  داشته  درصد   30 از  بیشتر  و  رشدی چشمگیر 
در زمینه خوراک سرانه عقب تر از بقیه قاره ها است اما موقعیت ها 
سایر  به  نسبت  همچنین  آفریقا  قاره  دارد.  رشد  ادامه  برای  مناسبی 
نواحی باالترین قیمت های نهایی را دارد، زیرا نیجریه و کامرون هر دو 

در فهرست پنج کشور رده بندی شده در این زمینه هستند.
آمریکای التین: برزیل در تولید خوراک پیشرو باقی مانده است؛ این در 
حالی است که مکزیک بیشترین رشد را در تناژ داشته است و در حال 
تولید خوراک را در آمریکای التین در  از 20 درصد کل  حاضر بیش 
اختیار دارد اما هنوز تقریبا تولیدات آن نصف تولیدات کل برزیل است. 
به طور کلی، قیمت خوراک در آمریکای التین تقریبا متعادل است اما 
قیمت ها در برزیل امسال افزایش داشته است. قیمت خوراک خوک 
برزیل 20 درصد و قیمت خوراک طیور تخم گذار و مادر 40 درصد 

بیشتر از آمریکا است.
تفکیک بر اساس انواع جانداران

صنعت طیور 44 درصد از کل تولید خوراک جهان را به خود اختصاص 
داده است که این میزان نسبت به سال گذشته کاهش جزئی داشته 
است. این کاهش می تواند به علت آنفوالنزای پرندگان، تثبیت صنعت 

و تبدیل موثرتر خوراک باشد.
بیشترین رشد در تولید خوراک خوک و به ویژه در قاره آسیا مشاهده 
شده است زیرا کشورهای ویتنام و تایلند در حال حاضر جزو 10 کشور 
تولید خوراک  از یک چهارم  بیش  باشند.  تولیدکننده خوک می  برتر 
خوک در جهان به چین اختصاص دارد اما در طول سه سال گذشته این 

کشور 40 درصد کاهش در این زمینه مشاهده کرده است.
اگرچه  است،  مانده  باقی  ثابت  شیرده  گاوهای  خوراک  جهانی  تولید 
آمریکا و هند به ترتیب با 12 و 14 درصد افزایش جایگاه خود را به 
عنوان دو کشور برتر تولیدکننده محکم نمودند اما اروپا در این زمینه 
 1.5 ترکیه  در  شیرده  گاوهای  خوراک  تولید  است.  داشته  رفت  پس 

میلیون تن و در آلمان 3.4 میلیون تن کاهش داشته است.
در صنعت گاو گوشتی، آمریکا باالترین جایگاه را دارد و تولید خوراک 
این کشور نسبت به سال گذشته 10 درصد افزایش داشته است. تولید 
مکزیک  و  ترکیه  اسپانیا،  چین،  کشورهای  در  گوشتی  گاو  خوراک 

افزایش داشته است.
تولید خوراک آبزیان نیز همچنان به رشد ساالنه خود ادامه می دهد و 
در سال 2016 نیز 16 درصد افزایش را مشاهده نموده است. افزایش 
تولید در کشورهای ترکیه، آلمان، انگلستان و فرانسه در عملکرد قوی 
قاره اروپا نقش داشته است. قاره آفریقا نیز در این زمینه رشد تولید 1 
میلیون تنی را مشاهده کرده است در حالی که تولید خوراک آبزیان در 
قاره آسیا ثابت باقی مانده است. افزایش رشد تولید خوراک آبزیان با 

مصرف ماهی پرورشی ارتباط دارد.
بخش  در  توانسته  است  شده  انجام   2016 سال  در  که  ای  مطالعه 
حیوانات خانگی نیز اطالعات بیشتری نسبت به سال های گذشته به 
جایگاه  خانگی  حیوانات  خوراک  تولید  زمینه  در  آمریکا  آورد.  دست 
نخست را در اختیار دارد، در حالی که اروپا و آسیا نیز در این بخش 
رشد داشته اند. برآوردها نشان می دهد که کشور فرانسه 1 میلیون تن 
مجارستان،  آلمان،  اسپانیا،  انگلستان،  است.  کرده  مشاهده  را  افزایش 

اندونزی و چین نیز در این بخش با رشد تولید مواجه شدند.
Alltech:منبع
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معاون وزیر جهاد کشاوررزی در امور تولیدات دامی گفت: در 10 ماهه 
میلیارد دالر  به یک  از کشور  پروتئینی  مواد  امسال، صادرات  نخست 
بالغ شده است که 500 میلیون دالر تراز مثبت تجاری در این بخش 

ایجاد کرده است.
حسن رکنی در آیین افتتاح مزرعه پرورش چهار هزار راسی گوسفند 
در گنبدکاووس افزود: با اقدامات انجام شده، ایران از کشوری که پیش 
از این وارد کننده مواد پروتئینی بود به صادر کننده این مواد همچون 
مرغ، تخم مرغ، شیر، لبنیات و عسل تبدیل شده و در برخی از سال ها 

حتی صادرات گوشت قرمز نیز محقق شده است.
وی مقدار تولید شیر در کشورمان را 9 میلیون و 600هزار تن ذکر کرد 
و افزود: این مقدار از میانگین جهانی تولید و مصرف شیر بیشتر است 

ولی با کشورهای برخوردار هنوز هم فاصله داریم.
معاون وزیر جهاد کشاوررزی در امور تولیدات دامی افزود: امسال 650 
انجام  دنیا  کشور  به 30  لبنی  های  فرآورده  و  شیر  صادرات  تن  هزار 

شده است.
رکنی با بیان اینکه ایران هفتمین کشور تولید کننده گوشت مرغ در 
جهان است، افزود: تولید گوشت مرغ در کشور به 2 میلیون و 100هزار 
دارد و  نیز وجود  تنی دیگر  تن در سال رسیده و ظرفیت 500 هزار 
کشور  در  مرغ  گوشت  تولید  های  قطب  از  یکی  نیز  گلستان  استان 

محسوب می شود.

وی با اشاره به تولید ساالنه 930 هزار تن تخم مرغ در کشور و صادرات 
10 درصد این تولیدات به خارج از کشور افزود: ایران در زمینه تولید 
عسل نیز وضعیت خوبی دارد؛ متوسط مصرف عسل در کشور سه برابر 
متوسط مصرف جهانی بوده و توان صادرات ساالنه پنج هزار تن عسل 

در کشور وجود دارد.
معاون وزیر جهاد کشاوررزی در امور تولیدات دامی با تشریح تراز تجاری 
کشورمان در بخش کشاورزی گفت: این تراز از منفی 8.3 میلیارد دالر 
در سال 92 به منفی سه میلیارد دالر در سال جاری رسیده است که 
رشد پنج میلیارد دالری دارد و در بخش نیز دامپروری از منفی 190 

میلیون دالر به مثبت 500 میلون دالر رسیده است.
بخش  در  گوسفند  پرورش  راسی  هزار  چهار  مزرعه  اندازی  راه  برای 
داشلی برون گنبدکاووس که امروز با حضور معاون وزیر به بهره برداری 
رسید، 53 میلیارد ریال توسط بخش خصوصی و تسهیالت بانکی هزینه 

و برای 30 نفر ایجاد اشتغال شده است.
افزایش  و  نژاد  اصالح  و  بوده  صنعتی  گوسفند،  پرورش  مزرعه  این 

راندمان تولید گوشت از اهداف راه اندازی آن است.
شهرستان 360 هزار نفری گنبدکاووس در شرق استان گلستان واقع 
استان و کشور محسوب  از قطب های دامپروری و کشاورزی  و  است 

می شود.

روسیه واردات مرغ از اروپا را ممنوع کرد

مقامات بهداشتی روسیه واردات گوشت مرغ و فرآورده 
های آن را از اروپا ممنوع کردند.

دلیل  به  مرغ  گوشت  محصوالت  ورود  اساس  این  بر 
از  اروپایی  کشور   22 از  پرندگان  آنفلوآنزای  به  آلودگی 
یونان،  بلغارستان،  مجارستان،  بریتانیا،  اتریش،  جمله 
آلمان، ایتالیا، هلند، لهستان، رومانی، اسلواکی، فرانسه، 
اطالع  تا  روسیه  به  سوئد  و   چک  جمهوری  کرواسی، 

ثانوی ممنوع شد.
روسیه عدم نظارت دقیق به محصوالت صادراتی گوشت 
علت  اروپایی  کشورهای  طرف  از  را  کشور  این  به  مرغ 

ممنوعیت واردات اعالم کرده است.
کشور روسیه با جمعیتی بیش از 150 میلیون نفر یکی 
به  اروپا  تولیدی  محصوالت  صادراتی  هدف  بازارهای  از 

شمار می رود.

صادرات مواد پروتئینی،
 امسال به یک میلیارد دالر رسید
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51 رنگ گوشت طیور
عوامل موثر:

درطول دوره پرورش ، مرغدار سعی بر تولید پرنده ای با رشد مطلوب و 
توسعه متمایز عضله ) عضله زیاد( دارد. گیاه و مزرعه می تواند بر روی 
باالتر رفتن کیفیت فرآورده های گوشتی طیور موثر باشد. رنگ اجزای 
بافت به طور قابل توجهی تحت تأثیر فاکتورهایی مانند جیره غذایی و 
شرایط محیطی قرار می گیرد، همچنین نحوه انتقال طیور ) بارکردن 
ماشین و تخلیه آن( ونحوه حرکت ماشین ها قبل از کشتار ممکن است 
مهم باشد.به هنگامی که حیوان تحت تآثیر تنش هایی مانند سرما و 
گرما، خشکی، تحریک و هیجان، کمبود اکسیژن و غیره قرار می گیرد. 
افزایش  قرار می دهد سبب  تأثیر  را تحت  تولید آن  این که  بر  عالوه 
ترشح هورمون از بخش مرکزی و قشری ) کورتکس( غدد فوق کلیوی 
می شود، این هورمون ها سبب تغییر میزان گلیکوژن کبد می شوند. 
و  گذاشته  اثر  عضله   PH روی  بر  عضله  گلیکوژن  در سطح  تغییرات 
ممکن است کیفیت گوشت را پس از کشتار و در نهایت رنگ گوشت 

را تغییر دهد.

● استرس سرما و گرما
الوری ، تأثیر تنش های گرمایی و سرمایی را بر روی گوشت قرمز و اثر 
آن بر روی رنگ گوشت را قبل از کشتار مورد بررسی قرار داد. استرس 
سرمایی سبب لرزش پرنده و کاهش گلیکوژن عضله می شود. این کاهش 
گلیکوژن سبب افزایش PH در عضله می شود، در نتیجه عضله برش داده 
شده تیره رنگ دیده می شود. زمانی که خوک قبل از کشتار به ناگهان در 
شرایط محیطی سرد قرار می گیرد. عضله تیره )پررنگ( شروع به تولید 
PH باال می کنند.استرس گرمایی سبب افزایش بروز رنگ پریدگی عضله 
از کشتار خوک سبب  قبل  بالفاصله  زیاد  گرمای  در خوک می شوند. 
تحریک سریع میزان گلیکولیز بعد از مرگ می شود و این سبب کاهش 

سریع PH عضله و کاهش شدت رنگ عضله می شود.
همچنین Pale Soft Exudative PSE گوشت به طور کلی از لحاظ 
تأثیر سرما و  ظرفیت نگهداری آب فقیرتر می شود.مطالعات متعددی 
گرما در گلیکولیز گوشت طیور و رنگ آن تأکید می کنند. گزارش شده 
درجه   38  ( گرمایی  استرس  درمعرض  که  بوقلمونی  سفید  عضله  که 
سانتی گراد برای 4 ساعت قبل از کشتار( قرار می گیرد. در مقایسه با 
استرس سرمایی ) 5 درجه سانتی گراد ، 4 ساعت قبل از کشتار( وگروه 
شاهد ) 21 درجه سانتی گراد ، 4 ساعت قبل از کشتار( رنگ پریده تر می 
شود. استرس سرمایی سبب طوالنی ترشدن دوره گلیکولیز بعد از مرگ 

می شود. استرس سرمایی سب تردترشدن عضله می شود.

● اثرات جیره غذایی
بررسی و مطالعه الوری )Lawrie( بر روی گوشت قرمز و تأثیر منع 
رنگ  روی  بر  تأثیرآن  نتیجه  در  و  گلیکوژن عضله  روی سطح  بر  غذا 
گوشت طیور نشان می دهد که منع مصرف غذا )Fasting( در دام 
قبل از کشتار به طور کلی سبب کاهش منابع گلیکوژن در عضله شده 
که به دنبال آن PH افزایش یافته و هنگام برش عضله تیره تر دیده 
می شود. به عبارت دیگر تغذیه )Feeding Up( تا زمان کشتار سبب 
می شود که عضله از لحاظ میزان گلیکوژن زیادتر شده و PH کمتر 
می شود. کاهش PH عضله سبب کمرنگی یا پریده تر شدن رنگ عضله 
می شود. ویسم – پیدرمن مشاهده کردند که استفاده از شکر ) 2 پوند 
برای هر حیوان( درخوراکها ، 3 4 ساعت قبل از کشتار باعث افزایش 
سطح گلیکوژن عضله و کمتر شدن PH گوشت می شود. خوک هایی 
که قبل از کشتار شکر استفاده کرده بودند در مقایسه با گروه شاهد از 

لحاظ رنگ گوشت یکنواخت تر و کمرنگ تر بودند.
شد  مشاهده  بودند  کرده  شکراستفاده  از  که  گوشتی  های  جوجه  در 
که گوشت آنها تردتربوده ولی رنگ گوشت تغییری نکرد. در گزارش 
نگوکا )Ngoka( اشاره شد که قطع غذا ) Feed Withdrawal( در 
بوقلمون ها 15 ساعت قبل از کشتار سبب می شود که PH عضله به 
طور قابل توجهی بیشتر بوده ولی رنگ به طور معنی داری تحت تأثیر 
)Nitrites( در گوشت  نیتریت  اندک  مقدار خیلی  نگرفت.وجود  قرار 
نیتروزومیوگلوبین  تشکیل  باعث   )  ppm مثال 10  عنوان  به   ( طیور 
 Pink( صورتی  رنگ  تولید  و  شده   )NitroSo myoglobin(
Color( در فرآورده های طیور می کند. فرونینگ و همکاران گزارش 
از نیترات در داخل آب آشامیدنی تأثیری بر روی  کردند که استفاده 
رنگ گوشت بوقلمون نگذاشت. این مطالعات نشان می دهد که نیتریت 
موجود درغذا ممکن است نگرانی بیشتری را نسبت به نیتریت موجود 
در داخل آب آشامیدنی ایجاد کند. استفاده از غذای کپکی نیز سبب 

سندرم هموراژیک ) خون ریزی( در عضله طیور می شود.
تا 7 هفتگی  مشکالت خون ریزی در جوجه های گوشتی در سن 4 
 5 و   0/3 حاوی  های  جیره  ومائورر  مورتی  باشد.  می  شایع  بسیار 
استفاده  گوشتی  های  تغذیه جوجه  در  را  ها  مایکوتوکسین  از   ppm
کردند، طیوری که از مایکوتوکسین تغذیه کرده بودند دچار هموراژی 
بود.  کمتر  آنها  الشه  از  خون  خروج  و  شده  ران  و  سینه  عضالت  در 
بنابراین مایکوتوکسین های خوراکی، در نقاط هموراژیک توزیع شده 
نادرست همزمان   ) با شوک ) بیهوشی  این وضعیت  و در صورتی که 
اگرچه  باشد.  داشته  دنبال  به  را  است مشکالت مهمتری  شود ممکن 

مطلبی دیگر در خصوص
. . . . . .  نویسنده : حامید زینالی . . . . . 
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دراین بررسی، تأکید بیشتری بر روی رنگ بافت عضله طیوری خود و 
نیز رنگ پوست جوجه ها از مسایل مهم مورد بررسی است در برخی 
از بازارهای مصرف ایاالت متحده آمریکا ، مشتریان تمایل بیشتری به 
کاروتنوییدهای  اکسی  دارند.  زرد  پوست  گوشتی  های  مصرف جوجه 
)Oxycarotenoids(جیره جهت ایجاد زردی پوست در پرنده الزم 

می باشند.
منابع اصلی رنگدانه اکسی کاروتنویید متفاوت بوده و از آن جمله می 
توان به ذرت زرد ، کنجاله گلوتن ذرت ، برگ های گل همیشه بهار 
)گل جعفری( و خوراک دهیدراته یونجه و اکسی کاروتنویید سنتزی 
اشاره کرد. برخی از فرآوری کنندگان مبلغی مازاد برای وجود رنگدانه 

زیاد در پوست می دهند.

● شرایط گازی پرنده قبل تا زمان کشتار
بر روی رنگ گوشت  است  زمان کشتار ممکن  تا  قبل  گازها  وضعیت 
طیور  نیز  و  گیاهان  روی  بر  ها  کامیون  اگزوز  دود  باشد.  مؤثر  طیور 
تأثیراتی دارد. استنشاق دود اگزوز در طول حمل ونقل می تواند یکی 
دراثر  دهد.  افزایش  را  الشه  صورتی  رنگ  میزان  که  باشد  عواملی  از 
احتراق داخلی موتور دود اگزوز تولید می شود که حاوی اکسیدهای 
و مونوکسید کربن  نیتروژن(  اکسید  نیتریک و دی  اکسید   ( نیتروژن 
و  داده  واکنش  میوگلوبین  با  است  ممکن  نیتریک  باشد.اکسید  می 
حالی  در  کند   )Nitrosomyoglobin( نیتروزومیوگلوبین  تولید 
که مونوکسید کربن ممکن است با میوگلوبین ترکیب شده و تشکیل 
ایجاد  این کمپلکس های  از  میوگلوبین، منوکسید کربن دهد. هریک 
شده در مقابل حرارت پایدار بوده و درطول پخت نیز به صورت رنگ 
صورتی باقی می مانند. استنشاق ذرات دود اگزوز قبل و در زمان کشتار 
سبب می شود که به طورقابل توجهی قرمزی گوشت بوقلمون و جوجه 

های گوشتی افزایش یابد.
اگزوز  دود  درمعرض  که  پرندگانی  گوشت  از  پخته شده  های  گوشت 
قرار گرفته بودند دارای وضعیت بسیار قرمزی درگوشت بودند.گوشت 
تیره پخته شده حاصله از پرندگانی که در معرض دود اگزوز قرارگرفته 
باشد.  برای اشتها  نامطلوب  بودند به نظر می رسد که ظاهری خام و 
رشد  دوره  طول  در  طیور  ای  آشیانه  شرایط  روی  بر  دیگر  تحقیقات 
تاکید دارد و سطوح متفاوت از گازهای آمونیاک ، دی اکسید کربن یا 
مونوکسید کربن از 7 روز قبل تا زمان کشتار مورد بررسی قرارگرفته 
است. ازمیان گازهای فوق تنها منوکسید کربن با مقادیر 250، 550، 
وجود  دراثر  شود.  رنگ  تغییر  سبب  تواند  می   ppm  1000 و   750
پخته  یا  ) خام  ران  در عضله  میوگلوبین  مونوکسیدکربن،   ppm750
افزایش  باعث  مونوکسیدکربن  سطوح  درتمام  شد.  خواهد  حداکثر   )

تیرگی وقرمزی گوشت درعضله های پخته نشده ) خام( جوجه ها می 
مونوکسید  تأثیر سطوح  تحت  نپخته چندان  رنگ گوشت سینه  شود 

کربن نمی باشد.

● حمل ونقل و دستکاری
 ) اتمام   ( کاهش  که  داد  نشان  قرمز  گوشت  روی  بر  قبلی  تحقیقات 
میزان گلیکوژن عضله در قبل تا زمان کشتار سبب افزایش PH شده 
تیره تر می شود. نگوکا و همکاری  و درنتیجه عضله برش داده شده 
سبب  کشتار  زمان  تا  قبل  ها  بوقلمون  تحریک  که  کردند  مشاهد 
افزایش تیرگی و قرمزی رنگ گوشت می شود. حمل ونقل ، استرس و 

دستکاری سبب تغییر رنگ و ایجاد مشکالتی در این زمینه می شود.
● شرایط کشتار و انجماد

▪ بیهوشی و شک طیور
از  قبل  تا  و تحرک کمتر طیور  تحرک  بر روی عدم  تحقیقات  بیشتر 
کشتارتاکید می کند. روش های کشتارانسانی تر طیور در سال 1985 
سپس  و  کشتار  از  قبل  طیور  شوک  از  استفاده  با  پستانداران  مانند 
کشتار و معاینه آن زیر نظر USDA انجام شد. این قانون برای تمامی 
هدف  و  داشته  تاکید  گوشت  حالل  حیوانات  ویژه  به  اهلی  حیوانات 
کاهش درد حیوان تا زمان خروج کامل خون بدن بوده است. اگرچه 

دراین قانون، طیور را به صورت مشخص ذکر نکرده اند.
امروزه اکثرکشتارگاهها قبل از شروع کشتار با استفاده از شوک دهنده 
های الکتریکی سبب تسهیل در کشتار می شوند.به طور کلی در صنعت 
طیور از یک حمام حاوی آب نمک برای تماس الکتریکی استفاده می 
شود. شوک الکتریکی به مدت 14 تا 37 ثانیه درناحیه پایین تر از محل 
برش با ولتاژ 20 تا 120 ولت AC تا DC و شدت جریان 20 تا 150 
میلی آمپر به ازای هرپرنده و در مدت 2 تا 11 ثانیه استفاده می شود. 
حداقل دامنه ولتاژ از 30 تا 60 ولت و 20 تا 45 میلی آمپر به ازای هر 
پرنده بوده و حداکثر ولتاژ برای شوک اغلب بیش از 150 ولت و 100 
میلی آمپر به ازای هر پرنده می باشد.ولتاژ پایین سبب حداقل شدن 
کارگران  در عضله می شود.  و وضعیت هموراژیکی  ریزی  زمان خون 
کشتارگاههای اروپا توصیه می کنند که استفاده از شوک با ولتاژ باال 
از دیدگاه بشر دوستانه مناسب بوده و باعث لرزش قلب ، ایست قلبی 

و مرگ سریع می شود.
ریزی  خون  افزایش  باعث  است  ممکن  باال  ولتاژ  با  جریان  اگرچه 
دیگر  پیشنهادی  های  روش  دارد.  همراه  به  نیز  معضالتی  ولی  شود 
 Cervical ( پیچش گردنی ، )Con Cussion( شامل ضربه شدید
از  باشد.  می  گازها  با  کشتار  و  میکروویو  با  ، شوک   )Dislocation
است.دی  کننده  امیدوار  گاز  کشتاربا  و  شوک  تنها  فوق  های  روش 
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 USA اکسید کربن برای کشتار طیور از مدل گازی از سال 1985 در
به عنوان یکی از روش های منصفانه استفاده می شود. اگر چه دانمارک 
گاهی با 2CO اقدام به کشتار خوک ها کرده است. درتحقیقات قبلی 
درکشتار   2CO از  استفاده  که  بود  شده  اشاره  همکاران  و  کوتوال 
پرندگان در مقایسه با شوک الکتریکی به علت تحرک و تکاپوی کمتر 
پرنده سب خون ریزی بهتر پرنده می شود. اگر چه به تازگی استفاده 
همچنین  شود.  می  مصرفی  گوشت  درکیفیت  مشکالتی  سبب  ازآن 
برخی دانشمندان معتقدند که کشتار با 2CO، انسانی تر از روش های 
دیگر است. روش مذکورباعث می شود که خون بدن حیوان بهتر تخلیه 

شده وشکستگی استخوان ها کمتر شود.
عالوه بر 2CO ، گاز آرگون برای جوجه های گوشتی موثرتر می باشد.
برخی  زیرا  بیشتری می شود.  تاکید  گازها  با  بیهوشی  بر روی  امروزه 
دانشمندان معتقدند که طیوری که تحت تاثیر گاز 2CO بیهوش می 
شوند برای مصارف انسانی مناسب تراست. بیهوشی با دی اکسید کربن 
باعث خروج بیشتر خون پرنده ، کاهش خون ریزی دربافت سینه و ران 
و کاهش شکستگی استخوان ها نسبت به روش بیهوشی با الکتریسیته 
است.  طیورموثر  بر   )Argon( آرگن  گاز  مانند   2CO گاز  شود.  می 
سینه  گوشت  رنگ  که  شود  می  سبب   2CO گاز  با  بیهوشی  اگرچه 
دارد.  وجود  نیز  دیگری  نگرانی  زمینه  دراین  ولی  نشود  مشکل  دچار 
 Lag فازهای  ایجاد  باعث  اکسید کربن  با دی  بیهوشی  به طوری که 
Relaxation. وUnrest می شود. در طول فاز lag حیوان فاقد صدا 
مرحله  در  و  زند  رابر هم می  ها خود  بال   Unrest درمرحله  و  بوده 
باعث  که  مشاهده شده  درحیوان  ومنظم  عمیق  نفس   Relaxation
ایاالت متحده  در  فرآوری کنندگان  پرندگان می شود.برخی  بیهوشی 
به دلیل جنبه های مثبت گاز 2CO ، از این روش استفاده می کنند.

▪ سردکردن ) خنک کردن( گوشت طیور
آب سرد بر روی رنگ عضله طیور موثر است. ممکن است که نیترات 
به همراه آب سرد وجود داشته باشد. هرچند که نیترات به تنهایی نمی 
نیتریت  به  نیترات  تبدیل  که  طوری  به  شود  رنگ  تغییر  سبب  تواند 
درپژوهشی  سازد.  می  ممکن  را  عمل  این  میکروارگانیسم  توسط 
مشخص شد که ppm 1 از نیتریت در غذای بوقلمون ها باعث ایجاد 
رنگ صورتی می شود.میکروارگانیسم های موجود در گوشت بوقلمون 
باعث می شوند که ppm 100 نیترات به ppm 5/2 نیتریت بعد از 
ایاالت متحده  ازمناطق  40 درجه سانتی گراد تبدیل شود. در برخی 
امریکا منابع آبی وجود دارد که میزان نیترات آن بسیار باال بوده و از 
20 تا ppm 25 هم فراتر می رود. در واقع برخی از فرآوری کنندگان 
گزارش کردند که مشکالت مربوط به رنگ طیور که ناشی از منابع آب 
باشد نادر و کمیاب است.تاثیر خنک کردن به کمک یخ در اطراف الشه 
و هوای سرد بر روی تراکم رنگدانه هم )Heme( ورنگ گوشت طیور 

مورد مقایسه قرار گرفت.
میزان رنگدانه میوگلوبین و هموگلوبین در جوجه های گوشتی به وسیله 
این روش سرد کردن تحت تاثیر قرار نگرفت. اگرچه میزان سیتوکروم 
C به طور چشم گیری در عضالت سینه ؛ ران و سنگدان در روش هوای 

 C سیتوکروم  یابد.تراکم  می  افزایش  سرد(  آب  با  مقایسه  در   ( سرد 
درعضالت تحت تاثیر هوای سرد 2 برابر زمانی است که عضالت تحت 
تاثیر آب سرد قرار می گیرند. پایداری رنگدانه ها درگرما می تواند در 
گسترش شکل رنگ گوشت دخیل باشد. کورنیش و فرونینگ گزارش 
کردند که سیتوکروم Cمیزان اتواکسیداسیون میوگلوبین و هموگلوبین 
به  Cممکن است  به طور معنی داری کاهش می دهد. سیتوکروم  را 
عنوان یک فاکتور کاهنده میوگلوبین عمل کند. درایاالت متحده بیشتر 
از سرمای یخ در اطراف الشه استفاده می کنند ولی ممکن است صنعت 

به سوی خنک سازی هوا )Air Chilling( حرکت کند
.

PH فرآوری و ذخیره افزودنی ها و ▪
غالب تحقیقات بر روی اثرافزودنی های متفاوت روی رنگ غیرطبیعی 
) مانند رنگ صورتی غیرنرمال( درفرآورده های گوشتی متمرکز شده 
است. مطالعات متعددی نشان داد که برخی رنگدانه های هم در مقابل 
 Sodium( اریتوربیت  سدیم  افزودن  با  باشند.  می  مقاوم  حرارت 
و  یابد  می  افزایش  شدن  دناتوره   ،  PH کاهش  و   )erythorbate
این دناتوره شدن در مورد میوگلوبین گوشت بوقلمون اتفاق می افتد. 
پروتیین  از  زنجیرهای جانبی  دیگر  یا  متیونین   ، ، سیتیین  هیتیدین 
های محلول شده و مشتقات 6Vit B ممکن است تشکیل کمپلکس 

هم داده و منجر به رنگ صورتی در گوشت پخته شده شود.
های گوشتی  فرآورده  از  بسیاری  در  معمول  به طور  نمک  و  ازفسفات 
طیور به منظور بهبود وضعیت باند شدن و کشیده شدن پروتئین های 
میوفیبریلی استفاده می شود. نمک سبب می شود که پایداری میوگلوبین 
و هموگلوبین در ) Ahn و همکاران – 1989( سدیم تری پلی فسفات 
باعث افزایش زود هنگام پایداری میوگلوبین در برابر حرارت می شود. 
اگرچه افزودن سدیم تری پلی فسفات سبب کاهش پایداری سیتوکروم 
که  کردند  مشاهده  همکاران  و  شود.فرونینگ  می  حرارت  برابر  در   C
اسپری کردن ) پاشیدن( آلبومین خشک شده تخم مرغ در PHبا دامنه 
7 تا 8 باعث افزایش رنگ صورتی در گوشت بوقلمون ها می شود. افزودن 
آلبومین خشک باعث می شود که 0/2 تا 0/3 واحد PH زیاد شده که این 
مقداربرای باال بردن پایداری رنگ میوگلوبین کافیست و به دنبال آن رنگ 
صورتی پایداری ایجاد می شود. تغییررنگ صورتی درگوشت بوقلمون با 

افزودن 3 درصد شیر خشک انجام می شود.
دراثر واکنش اکسیداسیون احیا از تشکیل کمپلکس بین پروتئین های 
که  کردند  مشاهده  دانشمندان  شود.  می  جلوگیری  هم  شده  دناتوره 
افزودن 2 درصد سدیم الکتات و پخت دردمای 74 درجه سانتی گراد 
باعث حذف رنگ ) تغییر رنگ ( می شود.قابل حرارت کاهش یافته در 
حالی که سبب افزایش پایداری سیتوکروم C در برابر حرارت می شود.

▪ درجه حرارت) نقطه پایانی پخت (
پاتوژن ها در تمام فراورده های گوشتی طیوربه توصیه  برای تخریب 
USDA حداقل دمای 71/2 درجه سانتی گراد الزم است به طوری 
که در این حرارت ) که در حرارت آون یا دراثر بخار پخته شود( آب 
ودرجه  زمان  نرمال حفظ می شود.  به طور  پخته شده  های  فرآورده 
حرارت فاکتورهای مهم در تعیین مقدار رنگدانه دناتوره نشده درگوشت 
پخته شده است. تحقیقات نشان می دهد که پخت در زیر درجه حرارت 
افزایش رنگ صورتی می شود. درحالت  71 درجه سانتی گراد سبب 
طبیعی درجه حرارت پایانی ) پخت( باید بیش از 71 درجه باشد.هرچه 

زمان ذخیره فرآورده ها کوتاه شود قرمزی رنگ بیشتر می شود.

▪ محیط وشرایط پخت
درصورتی که گوشت بوقلمون در آون هایی با تهویه ضعیف پخته شود 
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رنگ سطحی آن تغییر می کند. در اثر خروج گاز مونوکسید کربن یا 
اکسید نیتریک ، رنگ صورتی ظاهر می شود و تغییرات رنگ تنها در 
سطح خارجی گوشت مهم بوده و به تغییراتی که درون عضالت صورت 
است که در سالن  گازهایی  از  آمونیاک  نمی شود.  توجهی  می گیرد. 
های پرورش یا درسیستم ها خنک کننده در اثر فعالیت برخی باکتری 
ها تولید می شود. قرار گرفتن گوشت خوک در معرض آمونیاک قبل از 
پخت نشان داد که در صورت پخت گوشت خوک در دمای 80 درجه 
سانتی گراد، رنگ صورتی ظاهر می شود. تحقیقات قبلی نشان می دهد 
که درگوشت جوجه هایی که درمعرض آمونیاک بودند بعد ازکشتار و 
نیز بعد ازپخت رنگ صورتی افزایش نمی یابد.میکروارگانیسم ها ممکن 
است سبب کاهش شرایط در گوشت و به دنبال آن ایجاد رنگ صورتی 
شوند. در شرایط آزمایشگاهی فاستمن و همکاران اعالم کردند که سویه 
سودوموناس فلورسنت باعث تبدیل رنگدانه قرمز به مت میوگلوبین می 
 / CFU به 9 10   ( باکتری ها  تغییر رنگ بستگی به جمعیت  شود. 
میلی لیتر( دارد. این نشان می دهد که باکتری سودوموناس درطیور به 

عنوان یک ارگانیسم مخرب عادی درالشه طیور می باشد.

▪ جدا کردن گوشت از استخوان به روش مکانیکی
جداکردن گوشت از استخوان در طیور به صورت مکانیکی سبب آزاد 
شدن هم )Heme( و محتویات لیپید می شود. در سه مقطع از فرآیند 
موارد  این  همه  که  یابد  می  افزایش   )Heme( هم  میزان  جداسازی 
در افزایش میزان هم )Heme( متغیر بوده و بستگی به سن طیور ، 
نسبت استخوان به گوشت ، روش جداسازی استخوان ، میزان پوست 
جداسازی(  فرآیند  طول  در  باال  دمای  در   ( پروتئین  شدن  دناتوره   ،
دارد.درطول فرآیند جداسازی استخوان ، اکسیژن با میوگلوبین گوشت 
شود.  می  تشکیل   )Oxymyoglobin( میوگلوبین  اکسی  و  ترکیب 
مت  به  اثراکسید شدن  در  گوشت  درسطح  موجود  میوگلوبین  اکسی 
میوگلوبین تبدیل و آنگاه در فرآورده ها رنگ قهوه ای نامطلوبی ایجاد 
می شود. درطول زمان ذخیره سازی که دما از 30 تا 10 درجه سانتی 
یابد.  می  کاهش   )Heme( هم  اکسیداسیون  یابد  می  کاهش  گراد 
میزان اکسیداسیون در حرارت زیر 15 درجه سانتی گراد شناخته شده 
و میزان ثابت آن برای هم )Heme( در حرارت 30 درجه سانتی گراد 

0/047 ساعت ) 2/82 دقیقه ( می باشد.

▪ فرآوری شبه سوریمی
های  پروتئین  به  آن  و  شد  پدیدار  ژاپن  کشور  در  ابتدا  در   Surimi
میوفیبریلی ماهی که شسته می شوند اشاره دارد. فرآیند شستشو سبب 
حذف مقادیری رنگدانه هم )Heme( و چربی و پروتئین های میوفیبریلی 
می شود. دراین فرآیند رنگ اغلب سفیده بوده و ژالتین و خصوصیات 
بلند شدن دارد. در ایاالت متحده این فرآیند به جز ماهی به آنالوگ های 
ماهی مانند خرچنگ )Legs )Cravb نیز اطالق می شود.به تازگی این 
فرآیند در مساله جداسازی استخوان از گوشت طیور به شیوه مکانیکی 
)MDPM( بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. با رشد بازار اجرای دیگر 
ماهی مانند پشت ، گردن و اسکلت بدن ) سایراجزا( نیز برای فرآیند 
جداسازی استخوان از گوشت استفاده می شود. اگرچه MDPM سبب 
می شود که میزان رنگدانه هم زیاد و ویژگی های بافتی بدتر شود. فرآیند 
شبه سوریمی با استفاده از محلول هایی مانند بافر فسفات، آب معمولی 
، محلول سدیم کلراید 0/1 موالز یا 0/5 درصد سدیم بی کربنات دچار 
تحول شده است. استفاده از محلول نیم درصدی سدیم بی کربنات در 
حذف پروتئین های هم و افزایش کمرنگی )Lightness( بسیار موثر 
رنگ  خصوصیات  و  عالی  ژالتین  دارای  شده  شسته   MDPM است. 

مشابه با رنگ سفید سینه دارد.

Irradiation پرتودهی ▪
توان  می  الکترون  از  استفاده  با  یا  گاما  های  اشعه  از  گیری  بهره  با 
گوشت قرمز و گوشت طیور را استرلیزه یا پاستوریزه نموده پرتوافکنی 
با رنگدانه  آزاد می شوند که ممکن است  رادیکال های  سبب کاهش 
فرآورده  یا  تازه  گوشت  روی  بر  پرتوافکنی  دهند.  واکنش  بتوانند  هم 
باعث می شوند که جذب طیف مانند  های طیور مانند رنگدانه قرمز 
اکسی میوگلوبین شود. استفاده از اشعه سبب افزایش ماندگاری شده و 
درصورت انبار و منجمد کردن آن در دمای پایین ، حداقل اثر را بر روی 
رنگدانه هم ))Heme(( دارد. تشکیل رنگدانه قرمز درزمان پرتوافکنی 
به منظور استریل کردن گوشت طیور به وسیله باال بردن درجه حرارت 
تا 80 درجه سانتی گراد ) قبل از پرتوافکنی( امکان پذیراست.به طور 
کلی برای پاستوریزه کردن گوشت طیور باید اشعه استفاده شده بیش 

از 3 کیلو گرم باشد.

● فاکتورهای موثر بر رنگ گوشت طیور
وجود  مشتقات  دیگر  و   C کروم  سیتو   ، هموگلوبین   ، ▪میوگلوبین 

Heme((لیگاندهای کمپلکس شده با رنگدانه هم
▪ ژنتیک ) سویه های جدید الرشد(

▪ غذا ) غذاهای کپکی (
▪ محرومیت غذایی
▪ استرس )گرمایی(

▪ جابجایی ، دستکاری شرایط گازهای محیطی

● خالصه ونتیجه
مشکالت و نقایض رنگ طیور به چندین عامل که در باال به آنها پرداخته 
شد بیشتر بستگی دارد. مشکل رنگ ارتباطی با سن طیور، استرس قبل 
ازکشتار، روش کشتار، درجه حرارت پخت ، افزودنی ها و پارامترهای 
دیگرنیز تاحدودی دارد.برای کنترل مشکل رنگ غیر طبیعی روش های 
گوناگونی وجود دارد. با این وجود کنترل شرایط قبل از کشتار و مرحله 

فرآوری بسیار مهم است.
منابع:

طیور.1379.غالمرضا  بیماریهای  عملی  های  جنبه  بر  مروری      -1
موذنی جوال ، منصور بناتی.148صفحه.

8.no.volume10)1994(.World poultry-misset-2
 Wilson«s practical meat)1998(  .wilson.a-3
 Blackwell .2.6th ed.revised by Wilson. w.inspection

.281-256:science ltd.pp
 poultry meat hygiene and  )1977(  .bremner.a.s-4

.inspection.london.bailliere tindall
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از سیر تا پیاز گاومیش

تعداد  فائو )سازمان خواربار کشاورزی سازمان ملل متحد(  آمار  طبق 
در  میلیون  بود که حدود 123  راس  میلیون  گاومیش جهان 126/5 
قاره آسیا و بقیه در سایر نقاط دنیا زندگی می کنند در سال 1981 
است  شده  زده  تخمین  راس  میلیون   150 دنیا  های  گاومیش  تعداد 
گاومیش در بسیاری از کشورهای جهان یافت می شود ولی مهم ترین 
محل پرورش آن قاره آسیا و بخصوص شبه قاره هند است در ایتالیا 
بیش از 100 هزار گاومیش شیرده وجود دارد و پنیر »موزارال« از شیر 

این حیوان تهیه می شود.
در ایتالیا گاومیش در مجتمع های صنعتی نگه داری می شود.

است  راس  هزار   521 ایران  در  گاومیش  جمعیت  آمار  آخرین  طبق 
)برآورد جهت گاومیش ایران سال 1378(

گاومیش در اقتصاد بسیاری از کشورها جایگاه ویژه ای دارد و تعداد و 
پراکندگی جغرافیایی آن هر سال در حال افزایش است از این حیوان 
برای شخم زدن مزارع بارکش حمل و نقل کارهایی مانند آن استفاده 

می شود.

طبقه بندی گاومیش براساس محیط زیست

الف( گاومیش باتالقی
دارای قدرت و توان بیشتری برای تحمل شرایط سخت می باشد عالقه 
زیادی به آب تنی و توقف در آب دارد و آب گل آلود را ترجیح می دهند.

در این تیپ وزن بدن به طور متوسط در ماده 400 و در جنس نر 
از نظر ژنتیکی گاومیش های  یا بیشتر می رسد.  به 500 کیلوگرم 
این تیپ 48 کروموزونی )n2 = 48( هستند رنگ اغلب سیاه است 
و نوار کم رنگی در ناحیه گردن باالی سینه دارد ولی رنگ قهوه ای 

هم دیده می شود.

ب( گاومیش رودخانه ای
دوست  را  شفاف  و  جاری  های  آب  در  شنا  ها  گاومیش  از  گروه  این 
سیاه  غالباً  رنگ  شوند  می  داده  پرورش  خاورمیانه  در  بیشتر  و  دارند 
گاهی همراه با لکه های سفید در نقاط گوناگون بدن، در این تیپ رنگ 
خاکستری و قهوه ای و بندرت سفید هم دیده می شود. وزن در جنس 

نر 300 تا700 کیلوگرم و در جنس ماده 250 تا 650 است.

کالبد شناسی گاومیش

دستگاه گوارشی
گاومیش نیز مانند گاو چهار معده ای و نشخوار کننده است ساختمان 
دستگاه گوارشی آن به جز در قسمت زبان و کبد به گاو شبیه است 
زبان گاو میش کوتاه تر و پهن تر و پرزهای روی زبان نیز کوتاه تر و 
نرم تر است در نتیجه زبان گاومیش هنگام لمس کردن صاف تر و نرم 
تر احساس می شود. کبد گاومیش بزرگتر، گردتر، ضخیم تر از کبد گاو 

. . . . . . . . سایت تخصصی علوم دامی . . . . . . . 
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و لب پایینی آن مانند کبد گوسفند هرمی شکل است. با آن به دستگاه 
گوارشی گاومیش و گاو تقریباً شبیه است دستگاه گوارشی گاومیش از 
نظر فیزیولوژیکی کارآمدتر است زیرا حجم و چین خوردگی های آن 

بیشتر از گاو است.
نگاری در  پزرهای شکمبه  تراکم  و  تعداد  است  داده  نشان  ها  بررسی 
گاومیش بیش از گاو است و نوع و تعداد میکروارگانیزم های موجود در 
شکمبه این حیوان با گاو تفاوت دارد و به همین دلیل گاومیش غذاهای 

فیبری را بهتر هضم می کند.  

دستگاه تولید مثل
 اندام های تولید مثل در گاومیش نر شبیه گاو نر است با این تفاوت 
 gland penis و   )testes( ها  بیضه   )Scrotum( بیضه  کیسه  که 
گاومیش از گاو بسیار کوچکتر است البته تعداد کوتیلدون های رحم 

گاومیش کمتر ولی رحم بزرگ تر است و قوام بیشتری دارد.

خصوصیات دیگر
ضخامت پوست گاومیش دو برابر گاو است و با افزایش سن بر ضخامت 

پوست افزوده می شود.

فیزیولوزی تولید مثلی
الف ـ بلوغ جنسی در گاومیش نر و ماده بر اساس نژاد و نوع مدیریت 

2 تا 3 سال است.
ب ـ سیکل جنسی 19 تا 28 روز با طول مدت حدود یک روز

دوره آبستنی
در گاومیش باتالقی 325 تا 330 روز

در گاومیش رودخانه ای 300 تا320 روز
فاصله مطلوب بین دو زایمان متوالی 12 تا 13 ماه است دوره شیردهی 

در حدود 300 روز است .

مراحل زایمان
زایمان در گاومیش کاماًل شبیه زایمان گاو است با این تفاوت که در 90 

درصد از موارد زایمان در گاومیش به صورت ایستاده است.

ویژگی های تولید مثلی در گاومیش نر
7 سال می تواند  گاومیش نر در دو سالگی آماده جفتگیری است و تا 6ـ 

از آن بهره گرفت.

تلقیح مصنوعی
امروزه تلقیح مصنوعی در گاومیش به طور گسترده ای استفاده میشود 
بخصوص در مر اکز صنعتی. آمیزش گاو و گاومیش به دلیل ژنتیکی 
امکان پذیر نیست زیرا گاومیش 48 تا 50 کروموزومی است درصورتی 

که گاو 60 کروموزوم دارد.

سازگاری گاومیش
نیمه  و  بیشتر جمعیت گاومیش های دنیا در آب و هوای گرمسیری 
گرمسیری متمرکز شده اند و تعداد کمی از آن ها در آب و هوای سرد 
آسیا و اروپا زندگی می کنند مطالعات جدیدتر حاکی از آن است که 
به رغم سازش و عادت پذیری این حیوانات با آب و هوای گرمسیری 
و نیمه گرمسیری به خوبی خود را با مناطق سرد آسیا و اروپا سازگار 

می کند.

ویژگی های رفتاری و جایگاه پرورش گاومیش
آب  گودالهای  و  رودخانه  استخر،  در  آبتنی  به  زیادی  عالقه  گاومیش 
دارد و معموالً پس از مدتی چرا خود را به آب می رساند و در آن غوطه 

ور می شود.
گاومیش برای فرار از حشرات موذی نیز به آب پناه می برد و با آغشته 



w
w

w
.IT

PN
ew

s.c
o

m
 9

5 
د 

فن
س

  ا
 

ی 
ور

پر
ام

و د
ی 

دار
رغ

 م
ت

عا
طال

ا

69

کردن سطح بدن به گل و الی خود را از آسیب آفتاب و حشرات گزنده 
در امان نگه می دارد محققان بر این باورند که در صورتی که دام به 

طریقی خنک شود شنا کردن برای آن ضرورت حیاتی ندارد.
تحمل گاومیش در برابر گرمای شدید و نور مستقیم آفتاب کم است 
کند  می  پریشان  و  آشفته  کاماًل  را  ها  آن  مستقیم خورشید  تابش  و 
تغییرات شدید و ناگهانی دمای محیط نیز بر حیوان آثار ناگواری دارد 
و ممکن است به بیماری پنومونی )ذات الریه( و حتی مرگ منجر شود 
بنابراین هنگام طراحی نگهداری گاومیش باید بر این موضوع توجه کرد 
و از هر راهی که امکان دارد از تغییر شدید آب و هوای محیط بر حیوان 

جلوگیری کرد تا به تدریج با هوای جدید سازگار شود.
گاومیش با گاو در چرا رقیب نمی باشد چون گاو انتخابی عمل می کند 
در صورتی که گاومیش همه نوع علفی را می خورد پس این دو نوع 
دام تکمیل کننده هم هستند گاومیش حیوانی پر خور و مناطق نیمه 

گرمسیری و مرطوب برایش مناسب است.

خلق و خو و رفتار گاومیش
با آن که ظاهر گاومیش خشن و زمخت است خوی بسیار آرامی دارد 
قرمز  رنگ  به  نسبت  گاومیش  کرد  کنترل  را  آن  توان  می  براحتی  و 

حساسیت دارد و معموالً دوشش یک نفر عادت می کند.
گاومیش نر بالغ فوق العاده شرور و خطرناک است و کنترل آن سخت 
و غالباً غیر ممکن است که برای مهار کردن آن را اخته می کنند یا با 

قرار دادن حلقه در بینی مهار می کنند.
گاومیش بر خالف گاو توانایی لگد پرانی به طرفین را ندارد و همچنین 
مانند گاو به آسانی آشفته یا پریشان نمی گردد. طبیعت آرام تحمل و 
پایداری گاومیش در انجام دادن کارهای سنگین این حیوان را به کلید 

و راهگشای اقتصادی روستایی کشورهای آسیایی تبدیل کرده است.
حال  در  کند  می  تولید  شیر  لیتر   6/5 روزانه  متوسط  بطور  گاومیش 
دام  نژاد  اصالح  مرکز  در  ایران  های  گاومیش  شیر  رکوردهای  حاضر 
کشور در کرج متوسط تولید kg 1200 در یک دوره شیر دهی 200 

روز را نشان می دهد.

تغذیه گاومیش
و  علوفه خشبی  از  آن  تغذیه  گاومیش  برجسته  و  بارز  از صفات  یکی 
اوالً دستگاه  این نظر بر گاو برتری دارد زیرا  از  به مقدار زیاد است و 
گوارشی گاومیش از گاو حجیم تر و ثانیاً چین خوردگی های آن بیشتر 
است ثالثاً میکروارگانیسم های شکمبه گاومیش از لحاظ تعداد و تنوع 

از گاو گسترده ترند.
با توجه به آن که گاومیش را هم بصورت سنتی و هم صنعتی نگه داری 
آنها طراحی شده که  به  تغذیه  برای  می کنند سیستم های متفاوتی 

عبارتاند از :

سیستم تغذیه گسترده
در این سیستم گاومیش در مزارع مرتفع باتالق مرداب و ... تغذیه می 
کند معموالً خود به دنبال غذا می رود در صورتی که مراتع خوب و 
پر  را  تا چهار ساعت چریدن شکمبه خود  باشد در عرض دو  سرسبز 

می کند.

سیستم تغذیه متمرکز
در این سیستم تغذیهع دام در محوطه دامداری صورت می گیرد و در 

جایی کاربرد دارد که مزرعه مرتع یا چراگاه در دسترسی نباشد.

سیستم تغذیه نیمه متمرکز
این سیستم آمیزه ای از دو سیستم قبلی می باشد و مهم ترین خوراک 
دام علوفه باقی مانده مزارع است که با مقادیر متفاوتی از غالت و دانه 

های روغنی تکمیل شده است.

انواع فرآورده های گاومیش
شیر: گاومیش حدود 5/6 درصد از کل شیر جهان را تامین می کند 
شیر گاومیش از نظر چربی از شیر گاو غنی تر دارای ماده خشک کمتر 
و بین میزان درصد الکتوز با شیر گاو متفاوت زیادی نسبت امالح شیر 

گاومیش و پروتئین شیر گاومیش از شیر گاو بیشتر است.

گوشت : 
درصد گوشت و الشه گومیش به علت داشتن شکمبه حجیم و بزرگ 
سرتوپروسنگین درصد استخوان بیشتر درصد چربی بیشتر در الشه و 
کپل نسبتاً کم رشد و ضعیف و پوست ضخیم کمتر از درصد گوشت و 

الشه گاو گوشتی است.
پوست : 

گاومیش پوستی ضخیم دارد برای تهیه دستکش چرمی ضخیم و تسمه 
های چرمی، زیره کفش، زین اسب و چرم ضد آب استفاده می شود.

ضخامت موی گاومیش دو برابر گاو است و برای تهیه ب رس و قلم مو 
استفاده می شود .

تراکم مو در گاومیش نسبت به گاو کمتر است و با افزایش سن تراکم 
آن کمتر نیز می شود.

شاخ :
 برای تهیه دکمه شانه، دسته چاقو، چتر، عصا، آالت موسیقی ، وسایل 
تزئینی استفاده می شود در هندوستان در صنایع دستی استفاده می 

شود.

فضوالت :
کود گاومیش از بهترین کودها برای حاصل خیزی زمین های زراعی و 
به ویژه پرورش قارچ است. در برخی روستاها از فضوالت گاومیش برای 

تولید گرما به عنوان ماده سوختی استفاده می شود.

نیروی کار :
از نقاط دنیا ماشین جای گزین خوبی برای دام نیست و  در بسیاری 
حتی غیر اقتصادی است و در این صورت گاومیش برای شخم زنی و 

باربری استفاده می شود.

 مهم ترین بیماری های گاومیش
 تب برفکی ـ طاعون ـ شاربن عالمتی ـ سل ـ بروسلوز ـ آبله ـ اسهال 
ـ  بابزیوز  ـ  تیلریوز  ـ  سارکوسیت  ـ  ننیازین  ـ  فاسیولوز  گاو  ویروسی 

کوکسیدیوز
 و بیماری های انگلی ناشی از بند پایان مانند جرب ـ کنه ـ شپش ـ 

ورم پستان



w
w

w
.IT

PN
ew

s.c
o

m
 9

5 
د 

فن
س

  ا
ی 

ور
پر

ام
و د

ی 
دار

رغ
 م

ت
عا

طال
ا

70

دستگاه جوجه کشی ارزان

8 نکته

در این مقاله می خواهیم بررسی کنیم که چطور یک دستگاه جوجه 
کشی ارزان و با کیفیت مناسب که دارای گارانتی واقعی و خدمات پس 

از فروش خوب است را خریداری کنیم.
داشته  نظر  مد  را  هایی  فاکتور  چه  کشی  جوجه  دستگاه  خرید  برای 

باشیم؟
قیمت مناسب و ارزان؟

کیفیت ؟
گارانتی و خدمات پس از فروش؟

و یا هر سه این موارد؟
یافتن پاسخ این پرسش ها با بودن سایت های فراوان که هر کدام ادعا 
می کنند بهترین سازنده دستگاه جوجه کشی در دنیا !!!! هستند بسیار 
سخت است اما در این مقاله می خواهیم بررسی کنیم که چطور یک 
دستگاه جوجه کشی ارزان و با کیفیت مناسب که دارای گارانتی واقعی 
و خدمات پس از فروش خوب است را خریداری کنیم. برای این منظور 

به نکات زیر توجه کنیم :
 

محلی  های  سازنده  از  را  دستگاه جوجه کشی   -  1
نخریم!

دستگاه بی کیفیت
خارجی  کشی  جوجه  های  دستگاه  کنندگان  وارد  بر  عالوه  ایران  در 

صنعتی و خانگی سه نوع تولید کننده نیز وجود دارند :
1- تولید کننده های دستگاه جوجه کشی صنعتی

2- تولید کننده های دستگاه های جوجه کشی  نیمه صنعتی و خانگی
3- سازنده های خانگی یا همان محلی

نیمه صنعتی است و  آنها صنعتی و  تولید  اول عموما روش  دو دسته 
دسته سوم روش تولید آنها دستی و خانگی است. در دسته سوم چون 
ندارند ماشین جوجه کشی  تولید حرفه ای و ساخت مهندسی  روش 
آنها بعلت استفاده از قطعات نامناسب و نداشتن نقشه مهندسی اغلب 
دچار مشکالت فراوانی است که جوجه کشی را برای ما هزینه آور می 
نمایند. اصوال دستگاه جوجه کشی این سازنده ها دارای گارانتی واقعی 
یا خیلی  آنها  ندارند. قیمت دستگاه جوجه کشی  پاسخگویی  و  نبوده 
می  پیشنهاد  ما  که  است  باالتر  بازار  قیمت  متوسط  از  یا  است  ارزان 
کنیم در هر دو حالت نخرید زیرا شما خریدار دستگاهی خواهید بود 
که کسی پاسخگوی مشکالت و معایب آن نیست. و خریدار اول و آخر 

آن خودتان هستید.

2 - دستگاه جوجه کشی خیلی ارزان نخریم !
یا  و  یا سازنده های محلی  را  ارزان  دستگاه های جوجه کشی خیلی 
ماشین جوجه کشی  فروش  بدنبال  فقط  که  سازند  می  هایی  شرکت 
هستند و از کنار آن بدنبال سود و کسب درآمد هستند زیرا این افراد 
فکر می کنند که ساخت یا فروش ماشین جوجه کشی سود دارد و فقط 
بنام دستگاه جوجه کشی فروخته و درآمد  می خواهند یک جعبه را 
به دلیل آن است که میانگین قیمت قطعاتی  این سخن  کسب کنند 
که در یک دستگاه جوجه کشی استاندارد مورد استفاده قرار می گیرد 
خیلی بیشتر از کل قیمت دستگاه جوجه کشی است که این افراد می 
فروشند در نتیجه نشان می دهد که قطعات استفاده شده آنها بسیار 
اصال  که  شده  استفاده  بازار  در  موجود  قطعات  بدترین  از  و  نامرغوب 
مناسب دستگاه جوجه کشی ای که حداقل 10 سال عمر مفید آن است 
نمی باشد. در ضمن این افراد چون بخاطر سود وارد این بازار شده اند به 
سرعت ممکن است از این بازار خارج شده و شما با یک دستگاه جوجه 
کشی معیوب باقی بمانید. اصوال هیچ نقشه مهندسی پشت ساخت این 

دستگاه ها نیست.
در ضمن فریب عنوان افراد سازنده آن را نخورید ) آقای مهندس .... ( 

زیرا مهندس بودن فرد دلیلی بر ساخت مهندسی دستگاه نمی باشد.

3 - دستگاه جوجه کشی خیلی گران نخریم!
گران نخرید

افرادی که دستگاه جوجه کشی خارجی وارد می کنند بعلت گرانی دالر 
دستگاه جوجه کشی را بسیار گران تر از قیمت بازار می فروشند بعضی 
توانید تهیه  ندارید می  اگر مشکل مالی  برند ها خوب هستند  این  از 
نمایید اما همه این دستگاه ها یک مشکل عمده دارند و آن نداشتن 
خدمات پس از فروش مناسب است یعنی اگر دستگاه با مشکلی روبرو 
کاالهای  بقیه  مورد  در  وضعیت  این  البته  نیست  پاسخگو  شود کسی 
وارداتی غیر معتبر نیز صادق است اما مسئله دوم این است که کارکرد 
این دستگاه های وارداتی با دستگاه مشابه داخلی خیلی تفاوت عمده 
ایی ندارد و در خیلی موارد از لحاظ تکنولوژی عقب تر هم هستند لذا 
به صرف خارجی بودن نباید هزینه گزافی بابت ترک و ایتالیایی و کره 

ایی و .... بودن داد.
البته جدیدا بعضی از تولیدکنندگان داخلی نیز بدون آنکه ارزش افزوده 
زیادی بر دستگاه خود ایجاد کنند دستگاه های خود را بسیار گران تر 
از بازار می فروشند که به نظر می رسد خرید از این گروه هم به صرفه 
نباشد چرا که دستگاه مشابه و یا حتی بهتر از آن را با قیمت مناسب 

تر می توان تهیه کرد.

در انتخاب

 ولی با کیفیت
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4 - از سایتهای غیر معتبر خریداری نکنیم!
سایت نا معتبر

متاسفانه در چند سال گذشته افرادی که تخصصی در تولید دستگاه 
جوجه کشی نداشته و صرفا کار سایت و وب انجام می دادند بدنبال 
فروش دستگاه جوجه کشی برآمده اند و حتی بعضی به ساخت دستگاه 
جوجه کشی هم دست زده اند که نتیجه را می توان حدس زد ساخت 
دستگاه بی کیفیت و ارزان قیمت که فقط شکایت مردم را در پی داشته 

است اما متاسفانه هنوز مردم از آنها خرید می کنند.
البته جدیدا بعضی از سایتهای غیر معتبر روشی دیگر در پیش گرفته 
های  دستگاه  عکس  سایتها  این  اینکه  آن  و  کرد  توجه  باید  که  اند 
شرکتهای معروف مثل عکس دستگاه های شرکت بلدرچین دماوند را 
داخل سایت خود گذاشته و آن را زیر قیمت خود شرکت تولیدکننده 
کردن  گمراه  برای  فقط  روش  این  مسلما  که  رسانند  می  فروش  به 

مشتری می باشد.

اما سایت معتبر کدام سایت است؟ سایت معتبر ویژگی های زیر را دارد:
1- سایت وابسته به یک شرکت تولیدکننده دستگاه جوجه کشی معتبر 
باشد در نتیجه به سرعت از سابقه ایجاد سایت و سابقه شرکت اعتبار 

سایت را می توان حدس زد.
2- سایت معتبر دارای تلفن تماس و آدرس واقعی است.

3- سایت معتبر دارای نماد ساماندهی و درگاه فروش است.

5 - فریب گوگل را نخوریم! گوگل
گوگل  پنجم  تا  اول  در صفحه  که  سایتی  هر  که  باشید  داشته  توجه 
است لزوما معتبر نیست امروزه روشهای زیادی برای بودن در صفحه 
اول موجود است در حالی که سایت معتبر نیست البته نمونه این سایت 

های غیر معتبر دردسر زیادی برای مردم ایجاد کرده است.
امروزه اکثرا برای خرید خود اول به گوگل سر می زنیم و بعد از یک 
چند  از  بعد  و  کنیم  می  بسنده      اول  گزینه  چند  به  ساده  سرچ 
اینکه  برای  شرکتها  از  خیلی  دهیم  می  انجام  را  خود  خرید  تماس 
بیشتر بفروشند سایتهای فراوانی ایجاد کرده اند و با روشهای درست و 
نادرست صفحه اول و دوم گوگل را پر کرده اند و گوگل هم تشخیص 
نمی دهد که همه این سایتها برای یک شرکت است در نتیجه شما که 
اولین بار رجوع کرده اید اعتماد کرده و خرید می کنید در حالیکه شما 
حق انتخاب نداشته اید برای اینکه دچار این مشکل نشوید چند صفحه 
گوگل را باز کنید و شرکت های متفاوت را پیدا کنید و با مقایسه و 

تحقیق دقیق خرید نمایید.
از آنها  بازار و اطراف خود هم توجه کنید و  البته به نظرات مردم در 

هم کمک بگیرد.

6 - از شرکت هایی که مشاوره ندارند و یا مشاوره 
ضعیف دارند خرید نکنیم!

مشاوره در جوجه کشی و مدیریت دستگاه جوجه کشی و مشاوره در 
پرورش طیور مانند پرورش بلدرچین جزو مهمترین امور به شمار می 
آید چون خیلی از ما تجربه کافی برای جوجه کشی نداریم به همین 
دلیل داشتن یک مشاور ضروری است. شرکت های معتبر این کار را 

برای ما ساده کرده اند و همراه دستگاه دفترچه و
سی دی ارسال می کنند و مهمتر از آن ارائه مشاوره تلفنی در طول 
سالهای استفاده از دستگاه می باشد شرکت های غیر معتبر و سازنده 
های خانگی شما را از این مزیت محروم می کنند و شما تنها می مانید.

خدمات  و  گارانتی  که  کشی  جوجه  دستگاه   -  7
واقعی دارند بخریم!

گارانتی شرکت بلدرچین دماوند
برای این منظور باید از شرکتهای معتبر و صاحب نام خرید نمایید که 
گارانتی آنها واقعی است البته بین خود این شرکتها هم در ارائه خدمات 
تفاوت می باشد برای اینکه بفهمید کدام یک بهتر هستند می توانید از 
شرکتهای تولید کننده لیستی از مشتریان را درخواست کرده و از آنها 
پرس و جو کنید به نظرات مردم در شبکه های اجتماعی و خود سایت 

هم می توان استناد کرد.
نکته خیلی مهم اینکه فاصله شما با شرکت فروشنده چقدر است مسلما 
یا  و   ) دور  شهرستانهای  در   ( بوده  دور  بسیار  شما  از  که  شرکتهایی 

نمایندگی خوب نداشته باشند نمی توانند خدمات مناسب بدهند.

8 - در نهایت دستگاه جوجه کشی ارزان ) دارای قیمت 
مناسب ( و با کیفیت و گارانتی واقعی خرید کنیم!

برای این کار اگر همه موارد باال را رعایت کنیم احتماال می توانیم به 
یک سایت معتبر که متعلق به یک شرکت تولیدکننده دستگاه جوجه 

کشی است برسیم و با خیال راحت خرید کنیم.
جوجه  دستگاه  تواند  می  کننده  تولید  معتبر  شرکت  یک  چطور  اما 
کشی ارزان ) قیمت مناسب ( و با کیفیت تولید کند؟کارگاه دستگاه 

جوجه کشی

الف - خرید جنس با کیفیت عمده و با تعداد باال :
شرکت های صنعتی به دلیل خرید باال می توانند قطعات را با قیمت 

مناسب خریداری کنند.

ب- روش تولید صنعتی:
تولید چند هزار  و  تولید صنعتی  دلیل روش  به  شرکت های صنعتی 
تولید  آن  نتیجه  که  آید  می  پایین  آن  تولید  هزینه  سال  در  دستگاه 

دستگاه جوجه کشی ارزان و با کیفیت است.

ج- کنترل هزینه های خدماتی:
به دلیل کنترل هزینه های جاری و خدماتی  ایی  شرکت های حرفه 

خود می توانند قیمت دستگاه جوجه کشی را پایین بیاورند.

را  کشی  جوجه  دستگاه  ساخت  که  دیگر  مدیریتی  دالیل  و 
برای این شرکت ها به صرفه می کند.

در پایان قابل ذکر است که خرید خوب الزمه تولید حرفه ایی می باشد 
یعنی اگر می خواهید تولید کننده جوجه و دارای مزرعه پرورش حرفه 
ایی باشید خرید خوب داشته باشید. عجله نکنید و تحت تاثیر مزیتهای 

غیر ضروری در دستگاه قرار نگیریم به مطالب باال هم فکر کنیم.
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نکات مهم در پرورش

شرایط محیط ستر
تهویه ستر

یکی از عوامل موثر در جوجه کشی که متاسفانه در اکثر مجموعه های 
برای رشد  تامین اکسیژن کافی  پرورش کبک به آن توجه نمی شود 
جنین است. متابولیسم جوجه در دوران جوجه کشی بسیار زیاد بوده 
بنابراین به اکسیژن خیلی زیادی نیاز دارد. عالوه بر تهویه مناسب در 
داخل دستگاه ستر، بایستی به تهویه کل اتاق ستر نیز توجه کرد چرا 
که باید دائماً مقدار کافی اکسیژن بتواند وارد دستگاه جوجه کشی شده 

و در داخل دستگاه نیز به صورت یکنواخت پخش شود.

دمای ستر
دمای دستگاه ستر برای جوجه کشی کبک 37/5 درجه سانتی گراد 
یا 99/5 فارنهایت باید باشد.هرچه نوسان دما در دستگاه کم تر بوده و 
دما یکنواخت باشد درصد جوجه درآوری بیشتر خواهد بود. نوسان دما 
تا 0/3 درجه سانتی گراد در دستگاه ستری معموالً مشکلی ایجاد نمی 
کند. کالیبر کردن سیستم تنظیم دمای دستگاه به صورت دوره ای از 

ضروریات دستگاه ستری است.

رطوبت دستگاه ستر
رطوبت دستگاه ستر نیز در حد 60 درصد مناسب است. رطوبت کم تر 
باعث کاهش آب تخم و تلفات جنین و یا کاهش وزن و تلفات بعد از 
تولد جوجه می شود. رطوبت زیاد هم سبب خیس شدن تخم و ورود 

آلودگی به داخل تخم و خفگی جوجه و یا آلوده شدن آن می شود.

چرخش تخم در دستگاه ستر
چرخش تخم هر 4-1 ساعت یک بار باید انجام شود در غیر این صورت 
سبب جابجایی موقعیت زرده از وسط تخم و در نتیجه تلفات جنین 

می شود.
گیرند  قرار  ستر  ای  شانه  در  نباید  که  هایی  تخم 

عبارت اند از:
تخم های خیلی بزرگ، تخم های خیلی ریز، تخم های پوسته نازک 
یا لمبه، تخم هایی بدون رنگ دانه، تخم های آلوده به کود، تخم های 
سوراخ دار، تخم های ترک دار، تخم های بد شکل و تخم های رو زرده.

کبـک
Chukar
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دوره جوجه  کاهش  و  افزایش  موجب  عواملی  چه 
کشی می شوند؟

عواملی که باعث افزایش طول دوره جوجه کشی می شوند
1-  بزرگ بودن اندازه تخم از حد معمول

2-  پایین بودن دمای دستگاه ستر و هچر
3-  طوالنی شدن زمان نگهداری تخم ها در سرد خانه

4-  باال بودن سن گله مولد

عواملی که باعث کاهش دوره جوجه کشی می شوند
1-  کوچک بودن اندازه تخم از حد معمول

2-  باال بودن دمای دستگاه جوجه کشی
3-  جوان بودن گله مولد

4-  قرار دادن تخم در دستگاه بالفاصله پس از تولید

انتقال تخم از ستر به هچر
در اواخر دوره جوجه کشی که برای کبک روز بیستم است الزم است 
)برای  شوند  هچر  دستگاه  به  و  شده  خارج  ستر  دستگاه  از  ها  تخم 
دستگاه های خانگی و با ظرفیت کم، بخش ستری و هچری در یک 

دستگاه می باشد.(
در انتقال تخم ها از ستر به هچر باید توجه داشت که دما و رطوبت 
محیط تا حد دمای دستگاه ها افزایش داده شود. دمای مناسب محیط 
برای انتقال تخم ها از دستگاه ستری به هچری 35 درجه سانتی گراد 

است.

نیاز حرارتی کبک ها در مراحل مختلف پرورش
طبیعتاً جوجه ها بیشترین دما را نیازمندند. در هفته اول زندگی حرارت 
محیط برابی جوجه ها می بایستی بین 33 تا 35 درجه سانتی گراد 
باشد. در ادامه  هر هفته حدوداً 3 درجه سانتی گراد کاهش پیدا کرده 
تا به 10 درجه برسد. از آن جایی که گرم کردن تمام سالن مقرون به 
صرفه نمی باشد، جوجه ها در فضای محدودی از سالن توسط المپ 
یا تحت اشعه گرم کننده  یا دستگاه مادر مصنوعی و  های حرارت زا 

نگهداری می شوند.
بعضی اوقات باال و پایین بودن حرارت در محیط پیش می آید که در 
صورت سرد بودن محل نگه داری جوجه ها جنب و جوش و غذا خوردن 
نیاز  مورد  دمای  کبک،  نیمچه  پرورش  در  کند.  می  پیدا  کاهش  آنها 
کاهش پیدا کرده و بین 10 تا 25 درجه سانتی گراد قابل قبول است. 
اگر دما پائین و رطوبت باال باشد، مسائل و مشکالت تنفسی بروز می 
نمایند. حرارت محیطی باال می تواند باعث بروز کانی بالیزم )همدیگر 

خواری( در جوجه ها و نیمچه ها گردد.
هنگام تولید تخم، توجه به درجه حرارت محیط از اهمیت ببیشتری 
برخوردار است. دمای مطلوب باید بین 15 تا 27 درجه ی سانتی گراد 

باشد.

رطوبت سالن های پرورش
بدن کبک گرمایی در حد 41 تا 42 درجه سانتی گراد دارد. یک کبک 
بالغ به طور متوسط روزانه حدود 30 گرم آب از طریق تنفس و حدود 
80 گرم از طریق مدفوع دفع می کند. بهترین میزان رطوبت هوا بین 
60 تا 75 درصد بوده و به هیچ عنوان نمی بایستی به باالتر از 90 درصد 

صعود و یا پائین تر از 50 درصد نزول نماید.
یکی از دالیل بروز بیماری تنفسی رطوبت زیاد محیط است. هوای بیش 

از اندازه خشک نیز مشکالتی ایجاد می کند در پرندگان، مخاط مجاری 
تنفسی دارای مژک های ریزی هستند که حرکت منظم آن ها به سمت 
خارج ذرات ریز خارجی را دفع می کند. در هوای خشک این مژک ها 
نمی توانند فعالیت نمایند در این صورت خطر آلوده شدن حیوان به 

میکروب های تنفسی افزایش پیدا می کند.

اکسیژن یکی از فاکتورهای مهم است
اکسیژن از اهمیت ویژه ای برای حفظ حیات موجودات زنده برخوردار 
است که از طریق دم وارد ریه ها شده. کمبود آن می تواند روند تولید 
را کاهش داده و یا به مرگ حیوان ختم شود. سرعت ورود هوا به داخل 
سالن پرورش کبک باید حدود 0/1 تا 0/4 متر مکعب در ثانیه باشد. در 
فصول سرد سرعت ورود هوا کمتر و در دمای بیش از 20 درجه سانتی 

گراد باید بیشتر باشد.

تهویه مناسب برای پرورش کبک
هدف از تهویه، خارج کردن هوای بد و مملو از گازهای سمی و وارد 
نمودن هوای تازه و سرشار از اکسیژن است. کمبود تهویه سبب کاهش 

تولید و یا مرگ پرنده می شود.
پرنده  مختلف  سنین  پرورش  برای  یکسان  تهویه  سیستم  از  نباید 
استفاده کرد، جوجه های تازه متولد شده نسبت به جوجه های آماده 

کشتار نیاز تهویه ای متفاوتی دارند.
شکل و مدل ساختمان، جهت آن، مساحت سالن، تعداد پرنده و شرایط 
بر چگونگی تخلیه هوای محیط موثرند. نکته مهم در تهویه  محیطی 
این است که ورودی ها و خروجی های هوا )فن های تهویه ( به درستی 
تعبیه شوند، فن ها باید در جهت مخالف و دور از ورودی های هوا نصب 

شوند تا بالفاصله هوای تازه بعد از ورود از طریق فن ها خارج نشود.
را  پرورش  پرنده،  کم  تعداد  با  و  به صورت سنتی  که  هایی  سالن  در 
انجام می دهند فاقد هواکش جهت خروجی هوا بوده و به جای آن از 
پنچره استفاده می کنند. در این روش در صورت وجود باد مالیم، هوا 
از طریق پنجره های یک سمت وارد و از سمت دیگر خارج می شود. 
وجود سوراخ هایی در سقف باعث خروج هوای کثیف از سالن می شود.

یکی از عامل های مهم در سالن پرورش جوجه کبک تامین اکسیژن 
کافی برای تنفس و دفع گاز های سمی تولیدی حاصل از متابولیسم 
پرنده است. علی رغم اهمیتی که تهویه سالن دارد در اکثر سالن هایی 
که بازدید داشته ام به این نکته بسیار مهم توجه نمی شود و شاید بیش 

ترین خسارت سالن ها هم به دلیل عدم تهویه مناسب باشد.
تهویه سالن سبب در دسترس قرار دادن اکسیژن کافی برای پرنده و 
خروج گازهای سمی از سالن می شود. عدم کارایی سیستم تهویه سالن 
سبب تجمع گازها در سالن می شود. تجمع گاز های سمی سبب کاهش 
بیماری های  و  پرنده، عدم رشد مناسب، مشکالت  متابولیسم طبیعی 

تنفسی، گسترش سریع بیماری ها و در نهایت تلفات پرنده می شود.
انواع دستگاه های تهویه سالن های مرغداری را در پرورش کبک نیز می 
توان استفاده نمود اما این نکته مهم با توجه به وجود گروه های سنی 
مختلف نیاز تهویه ای متناسب با هر گروه است. نمی توان از یک تهویه 
یکسان برای سنین مختلف پرورش استفاده نمود. به عنوان مثال جوجه 
های کم تر از یک هفته نسبت به جوجه های آماده کشتار نیاز تهویه 
ای بسیار متفاوتی دارند و از طرفی در صورت وجود ارتباطات محیطی 
بین بخش های مخلتف پرورش، عالوه بر انتقال سبب اختالالت دمایی 

نیز می شود.
در تهویه سالن بایستی هوای تازه و مناسب از ورودی ای هوا وارد سالن شده و 
بعد از پخش در کل سالن )بخصوص در سطحی که پرنده قرار دارد( به همراه 
گاز های سمی و هوای کهنه از سمت دیگر با کمک فن های تهویه خارج شود.
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مسیر گردش هوا بایستی طوری باشد که هوا در کل سالن پخش شود. 
بدین منظور فن های تهویه باید در جهت مخالف و دور از ورودی های 
هوا باشند. در برخی از سالن هایی که بازدید داشته ام متاسفانه فن ها 
در نزدیکی محل ورود هوا قرار گرفته اند و همین امر سبب خروج سریع 
هوا از مسیر نزدیک به ورودی های هوا شده و هوا قبل از این که در 
سالن پخش شده و پرنده از آن استفاده نماید از سالن خارج می شود.

به پرورش  توجه  با  اما  کوچک جثه است  نسبتاً  پرنده  هر چند کبک 
متراکم در سالن، نیاز به تهویه مناسب وجود دارد در غیر این صورت 

سبب کاهش بازدهی و تلفات پرنده می شود.

به دو روش می توان تهویه سالن را انجام داد:

1- تهویه با فشار مثبت
2- تهویه با فشار منفی

در روش تهویه با فشار مثبت هوای تازه به وسیله فن های دمنده به 
داخل سالن وارد شده و از طریق پنجره های مقابل خارج می شود.

در روش تهویه منفی هوا از طریق ورودی هوا وارد شده و از فن های 
مقابل خارج می شود.

با توجه به شرایط سالن از یکی از روش ها می توان استفاده نمود اما در 
کل روش تهویه با فشار منفی مصرف برق کم تری داشته و در فصول 

گرم سال به خنک کردن سالن کمک زیادی می کند.
هر چه تعداد هواکش ها بیشتر و فاصله آن ها کمتر باشد هوای پاک 
از  بنابراین بجای استفاده  یکنواخت تری در سالن وجود خواهد داشت 
یک فن بزرگ در سالن بهتر است از چند فن کوچک استفاده نمود. ارتفاع 

مناسب هواکش ها از کف سالن پرورش حدود 60 سانتی متر است.
از قطر هواکش  بزرگتر  از کانال هایی  توان  در جلوی هواکش ها می 
استفاده  فن  داخل حوضچه جلوی  به  غبار سالن  و  گرد  برای هدایت 
فشار  به فن  باشد که  مناسب داشته  انحنای  باید  ها  کانال  این  نمود. 

وارد کند.
مقدار هوای مورد نیاز به ازای هر 10 کیلوگرم وزن پرنده حدود 3 متر 
مکعب در دقیقه است بنابراین باید با توجه به وزن زنده موجود در سالن 
مقدار هوای مورد نیاز را مشخص کرد و متناسب با هوای مورد نیاز، فن 

کافی برای فراهم کردن این مقدار هوا تهیه نماییم.

ساعت نور مناسب برای پرورش کبک
در مورد اجرای برنامه نوری برای پرورش کبک نظرات مختلفی وجود 
برنامه  اما  است  شده  انجام  خصوص  این  در  کمی  تحقیقات  و  دارد 
بدین  شود  می  انجام  ایران  در  کبک  های  رشد جوجه  برای  معمولی 
صورت است که در هفته اول پرورش به صورت 24 ساعته روشنایی 
در سالن وجود دارد. از هفته دوم هر روز حدود 20 دقیقه به ساعت 
خاموشی سالن اضافه می شود. این ساعت خاموشی در سالن هایی که 
تا حدی از نور طبیعی استفاده می کنند بهتر است در غروب هر روز 
بعد، از ساعت 7 عصر تا 7/40 به گله خاموشی داد. این روند افزایش 
ساعات خاموشی تا زمانی ادامه پیدا می کند که در نهایت 14 ساعت 

خاموشی و 10 ساعت روشنایی داشته باشیم.
برنامه نوری 14 ساعت خاموشی و 10 ساعت نور برای جوجه هایی که 
قرار است به عنوان مولد استفاده شوند بسیار مناسب است. برای بلوغ 
مناسب جوجه هایی که به عنوان مولد قرار است نگه داری شوند در نهایت 

باید ساعات نور به 8 ساعت و ساعات خاموشی به 16 ساعت برسد.
سالن های کبک از لحاظ نور گیری باید طوری طراحی شوند که در 
زمان اجرای برنامه نوری بتوان ساعات خاموشی را به صورت کامل در 

سالن ایجاد کرد.
برنامه های نوری دیگری هم می توان استفاده نمود. یکی از این برنامه 
ها برنامه نوری متناوب است. بدین صورت که یک ساعت نور دو ساعت 
در  شود.  می  انجام  روز  شبانه  طول  در  متناوب  صورت  به  خاموشی 
وجود  سالن  در  کافی  خوری  دان  و  خوری  آب  باید  نوری  روش  این 
داشته باشد تا پرنده بتواند در ساعات نوردهی دسترسی راحت به آب 

و خوراک داشته باشد.
احتماالً  و  تری خواهد داشت  پرنده رشد سریع  معموالً  این روش  در 
ضریب تبدیل غذایی )مقدار خوراک مصرفی نسبت به افزایش وزن( نیز 
کاهش می یابد. در صورتی که هدف پرورش جوجه، تولد مولد باشد 
حداقل بعد از سه ماهگی باید برنامه نوری را به 14 ساعت خاموشی و 

10 ساعت نور مداوم تغییر داد.

قطع نوک )نوک چینی(
بالیزم  نوک چینی عملی است که کبک دار جهت جلوگیری از کانی 
بر  بیشتر  یکدیگر  پرهای  کندن  و  خواری(  همدیگر  نامطلوب  )عادت 
روی جوجه کبک هایی که به عنوان مولدین آینده نگه داری می شوند 
انجام می دهد. در صورت وقوع این مشکل رفع آن ها کار بسیار مشکلی 
این  از  پیش گیری  در  موثر  در حقیقت یک عمل  نوک چینی  است. 
عادت بد می باشد. در واقع کبک های نوک بریده نمی توانند یکدیگر 

را زخمی نمایند. 
روش اجرای قطع نوک عماًل دو نوع است:

1- روش اول، با نام »سیستم دقیق« در سن 6 تا 10 روزگی انجام می 
پذیرد. در این روش از تیغه ای با سوراخ های مختلف برای دقت در 
قطع مقدار الزم نوک استفاده می شود. نوک جوجه ها پس از ورود در 
سوراخ مورد نظر توسط تیغه دیگری با حرکت بعدی قطع می شود. در 
بازار نوعی دستگاه قطع نوک وجود دارد که به کمک حرارت و در زمان 
مشخص نوک جوجه ها را می چیند. توجه نمائید در این روش عملیات 

نمی بایستی مجدداً تکرار شود.
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2-  روش دوم، روش سنتی است که به وسیله ی تیغ نازل مقدار 1/2 
تا 2/3 از قسمت باالیی نوک جوجه قطع می شود. قسمت پائینی نوک، 
باقی مانده و فقط سر آن سوزانده می شود. عملیات در مرتبه ی اول در 
سن 4 تا 6 هفتگی انجام پذیرفته و بار دوم در سن 12 تا 14 هفتگی 

تکرار می شود.

انجام  زیر  موارد  به  توجه  با  و  تکنیک صحیح  با  نوک  قطع 
می گیرد:

الف- نوک چینی به هیچ عنوان نه باید در حالت استرس و زمانی که 
شرایط عمومی جوجه مناسب نیست انجام پذیرد.

فشار  با  نوک  قطع  باشد،  کند  و  سرد  اندازه  از  بیش  تیغه  وقتی  ب- 
مضاعف انجام می گیرد که ممکن است به بافت های آن منطقه آسیب 

برساند.
ج- ممکن است تیغه ویژه قطع نوک بیش از اندازه گرم باشد. در این 

حالت حرارت زیاد باعث ضایع شدن بافت ای آن منطقه می شود.
زمان  بایستی در  بایستی عجله کرد عملیات  نمی  نوک چینی  د- در 

مشخص انجام پذیرد.
ه- پس از قطع نوک و روزهای بعد از آن دان خوری باید همیشه پر 

از دان باشد.
اقدام  این  زیرا  باشد  فراهم  تمیز  و  فراوان  آب  چینی  نوک  از  بعد  و- 

موجب تمیز نگاه داشتن محل قطع شده می شود.

کانی بالیزم )همدیگر خواری( در پرورش کبک
کندن پر عادت بدی است که معموالً در پرورش کبک به روش بستر 
پیش می آید. در کانی بالیزم کبک عالوه بر پرها، پوست بدن و گوشت 
یکدیگر را نیز پاره کرده ومی بلعد. این عادت نا مطلوب عموماً در کبک 
های مولد در قفس و معموالً در ابتدای تخم گذاری پدید می آید. در 
برده و بی حرکت  پناه  به گوشه ای  نهایتاً حیوان مجروح،  این حالت 
متوقف می شود زیرا معموالً مقعد او مورد حمله قرار گرفته و قسمتی 

از روده بیرون کشیده و توسط دیگر کبک ها بلعیده می شود.

همدیگر  ی  کننده  تشدید  های  فاکتور  مهمترین 
خواری به قرار زیر است:

1-  تراکم بیش از حد در قفس یا در بستر
2-  حرارت بیش از حد باال و کمبود تهویه

3-  بستر مرطوب و یا شرایط نامطلوب
4-  شدت بیش از اندازه نور همراه با تابش مستقیم اشعه خورشید بر 

روی بدن کبک ها
5-  نیمچه های جوان تر از حد معمول با شروع زودرس تخم گذاری

6-  مدفوع شل، داشتن انگل هایی مانند کرم ها، شپشک ها، کنه ها 
و غیره

7-  وجود آب کثیف در آب خوری ها
از  استفاده  و  پروتئین(  کمبود  )مانند  ای  تغذیه  های  نارسایی    -8

انحصاری از دانه پلت شده
9-  تولید تخم بیش از حد باال

رقابت  و  باعث عصبی شدن  اشتباه در مدیریت و هر عاملی که   -10
کبک ها گردد مانند کمبود تعداد دان خوری

بهترین راه برخورد با این مشکل پیش گیری از آن می باشد بنابراین 

در صورت وقوع کانی بالیزم، رعایت موارد زیر ضروری به نظر می رسد:

-  اعمال مدیریت صحیح به ویژه رعایت اصول تغذیه
-  عدم تقویت غیر منطقی پولت ها از نقطه نظر سطح تغذیه

- توجه به تراکم در واحد سطح و کیفیت و کمیت و پراکنش تجهیزات
-  نوک چینی و استفاده از المپ های رنگی یا رنگ کردن شیشه پنجره

- کدر و تار کردن شیشه پنجره ها به منظور محدود کردن نور
- کاهش حرارت سالن با هر وسیله ممکن و افزایش تهویه هوا

- جستجو برای مشخص کردن انگل های داخلی یا خارجی و از بین 
بردن آن ها 

را ه های جلوگیری از استرس پرنده
کبک پرنده ای است که در طبیعت به وسیله استتار خود با محیط و 
همچنین در برخی مواقع با فرار از خطر، خود را محافظت می کند. این 
رفتاز غریزی در کبک هایی که در شرایط صنعتی و یا به صورت دستی 
پرورش داده می شوند نیز دیده می شود. کبک در مقایسه با بلدچین 
پرنده ای ترسو محسوب می شود. چرا که بلدرچین های پرورشی زمانی 
که انسان در کنار آنها قرار می گیرد به سمت او می آیند و حالت فرار 
به خود نمی گیرند. در حالی که در مورد کبک حتی جوجه یک روزه 
به شدت ترسو بوده و در زمان نزدیک شدن انسان یا هر عامل دیگر 
به شدت فرار کرده و پناه می گیرد که این رفتار تا حدودی در سنین 

باالتر هم ادامه پیدا می کند.
شرایط محیطی و محل پرورش کبک به نحوی باید باشد که در معرض 
غیر  آمدهای  و  رفت  و  قبیل صدا  از  محیطی  های  استرس  ترین  کم 
به  به داخل سالن  متفرقه  افراد  آمد  و  باشد. در صورت رفت  ضروری 
کبک استرس زیادی وارد می شود؛ که این استرس در کبک های در 
حال رشد سبب تاخیر در رشد و در کبک های مولد سبب کاهش تخم 

گذاری و در برخی مواقع قطع تخم گذاری می شود.
در روزهای اول پرورش باید نور سالن کنترل شود که به پرنده استرس 
وارد نکند. نور شدید سبب می شود پرنده عصبانی باشد. این عصبانیت 
سبب هم خواری شدید در گله می شود. کبک با دیدن افراد به شدت 
فرار می کند و چون راه فراری در سالن ندارد معموالً خود را به شدت 
با جوجه کبک ها کار می  بنابراین کسانی که  به دیوار ها می کوبد؛ 
کنند باید بسیار آرام و مالیم وارد سالن شده و در حین کار نیز خیلی 

آرام کار کنند.
اگر گروه های بزرگ پرورشی با تعداد زیادی پرنده نگهداری می شوند 
باید دقت کرد که در زمان استرس ممکن است پرنده ها در گوشه های 
سالن جمع شده و با فشاری که بر پرندگان زیرین وارد می کنند سبب 

ایجاد تلفات شوند.

پنج راهکار کاهش استرس در گله پرورش کبک
1-   در سالن های پرورش بهتر است که گوشه های سالن به صورت 

دایره ای باشند که جوجه ها در گوشه ها محبوس نشوند.
2-   استفاده از مولتی ویتامین ها به خصوص ویتامین C می تواند 
نقش مهمی در کاهش استرس داشته باشد. همچنین تقسیم گروه های 
پرورشی به گروه های کوچک تر در زمان پرورش می تواند نقش مهمی 

در کاهش تلفات داشته باشد.
3-   در اختیار داشتن دان خوری و آب خوری کافی نیز تا حدودی 

استرس پرنده را کاهش می دهد.
4-   عدم نگهداری پرندگان و حیواناتی که سر و صدای زیادی تولید 

می کنند از قبیل سگ.
5-   عدم استفاده از وسایل و تجهیزات دارای صدای زیاد.
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گرفتاری مازاد      تولید      

بیش از 40 روز از شیوع آنفلوآنزای فوق حاد      پرند     گان د     ر کشور می گذرد      
و برخی گزارش ها از معد     وم شد     ن بیش از 7 میلیون قطعه مرغ تخم گذار 
طی این مد     ت خبر د     اد     ه اند      با این حال قیمت تخم مرغ افزایش چند     انی 

ند     اشته است.
اینکه با وجود      خارج شد     ن تعد     اد      قابل توجهی مرغ تخم گذار از چرخه 
تولید     ، قیمت تخم مرغ افزایش ند     اشته    ، نشان د     هند     ه نابرابری شد     ید      عرضه 
و تقاضاست و حتی به نظر کمی عجیب می رسد     . مرغد     اران معتقد     ند      با 
کنترل بیماری آنفلوآنزا و آغاز فصل گرما که تقاضای این محصول را 

کاهش می د     هد     ، روزهای بسیار سختی د     ر انتظار آنها خواهد      بود     . 
 

صد     ور مجوز تولید      بی رویه؛ علت بی نظمی د     ر بازار
فرزاد      طالکش، د     بیر انجمن مرغ تخم گذار با بیان اینکه نابرابری عرضه 
محصول  این  تولید     کنند     گان  تمام  د     غد     غه  تخم مرغ  بازار  د     ر  تقاضا  و 
تولید       برای  که  بی رویه ای  مجوزهای  می گوید     :  »کسب وکار«  به  است 
د     ولت  د     و  طی  خصوصا  د     اخلی  بازار  تقاضای  به  توجه  بد     ون  تخم مرغ 
گذشته د     اد     ه شد      ، روند      بازار را با مشکالتی مواجه کرد     ه است که این 
مشکالت کماکان گریبانگیر تولید     کنند     گان است و با وجود      معد     وم شد     ن 

میلیون ها قطعه مرغ باز هم تغییر چند     انی د     ر قیمت ایجاد      نمی شود     .
مجوز  بر  اضافه  تولید       و  مجوز  فاقد       تولید     کنند     گان  مسئول  مقام  این 
نیز توسط  تولید       مازاد       از  افزود     : بخشی  و  قرار د     اد     ه  اشاره  نیز مورد       را 
تحمیل  بازار  به  مجوز  بر  اضافه  تولید       و  مجوز  بد     ون  تولید     کنند     گان 
می شود      که د     ود      این مازاد      تولید      به چشم تولید     کنند     گان قانونی و تحت 
برخی  تحمل  بد     ون  غیرمجاز  تولید     کنند     گان  که  چرا  می رود       نظارت 
هزینه هایی که تولید     کنند     گان قانونی باید      متحمل شوند     ، محصول خود      
را تولید      و با قیمت پایین تر به بازار عرضه می کنند     . وی خاطرنشان کرد     : 
تولید      پیش روی  مازاد       این وضعیت و جذب  از  برای رهایی  راهکار  د     و 
ماست؛ یکی اینکه مصرف تخم مرغ را تشویق کنیم و به سطح استاند     ارد      
جهانی برسانیم و د     یگر اینکه صاد     رات تخم مرغ را تسهیل کنیم و د     ولت 

هم پشتیبان صاد     ارت باشد     . 
 

تبانی تولید     کنند     گان پرتیراژ برای کاهش قیمت
بود     ه  کشاورزی  وزارت  غلط  سیاست های  نتیجه  تخم مرغ  تولید       مازاد      
مرز  به  را  مرغد     اری  صنعت  اخیر  سال   2 د     ر  خصوصا  وضعیت  این  و 

ورشکستگیکشاند     ه است.
یک تولید      کنند     ه تخم مرغ با بیان این مطلب به »کسب وکار« می گوید     : 
آنفلوآنزا، مساله ای نیست که مختص امسال باشد      و سال گذشته و سال 
قبل از آن هم این بیماری د     ر کشور ما شیوع پید     ا کرد      و تعد     اد      زیاد     ی 
اما واقعیت این است که اگر بیماری نبود       از مرغد     اران را متضرر کرد      
با آن همه مازاد      تولید      احتماال تعد     اد      زیاد     ی از مرغد     اران ورشکسته و 
را  این صنعت  بزرگ  تولید     کنند     ه تخم مرغ مشکل  این  نابود      می شد     ند     . 

قیمت گذاری غیراصولی تخم مرغ د     انست و گفت: مشکل قیمت گذاری 
غیراصولی ریشه د     ر این موضوع د     ارد      که برخی مرغد     اران د     ر یک منطقه 
محد     ود     ، مجوزهای زیاد     ی گرفته اند      و به نوعی برای آن منطقه به قطب 

تولید     تبد     یل شد     ه اند     . 
تیراژ تولید      آنها به قد     ری باالست که می توانند      قیمت را تا حد      زیاد     ی 
پایین بیاورند      و این قیمت برای مرغد     ارانی که تیراژ تولید      کمتری د     ارند     ، 

صرفه ند     ارد     . 
ظاهرا  که  هستیم  مواجه  قیمت گذاری  د     ر  تبانی  نوعی  با  ما  د     رواقع 
آن  پس  د     ر  اما  است  بازار  تقاضای  و  عرضه  تابع  و  ند     ارد       هم  مشکلی 
چند      عرضه کنند     ه قوی به راحتی قیمت غیرعاد     النه ای را د     ر بازار حاکم 
می کنند     . وی د     ر پاسخ به این پرسش که کاهش قیمت برای آنها چه 
سود     ی د     ارد     ، گفت: کاهش قیمت موجب نابود     ی مرغد     اران کم سرمایه 
می شود      و نهایتا مرغد     اران انحصارطلب د     ر بازاری بی رقیب باامنیت تمام 
رقابت  یک  نمی توان  را  وضعیت  این  اما  می فروشند       و  می کنند       تولید      

سالم و به نفع مصرف کنند     ه و صنعت تخم مرغ به شمار آورد     . 
 

تولید       تعیین قیمت محصولی که  د     ر  نقشی  تولید     کنند     گان  د     رصد        70
می کنند     ، ند     ارند     

یکی د     یگر از تولید      کنند     گان تخم مرغ د     رباره راهکار جذب مازاد      تولید      
یکی  تخم مرغ  تولید     کنند     گان  می گوید     :  »کسب وکار«  به  تخم مرغ 
حتی  که  نحوی  به  هستند       کشور  تولید       فعاالن  غیرمنسجم ترین  از 
رسید     ن  و  تخم مرغ  مصرف  تشویق  برای  موثری  اقد     ام  نمی توانند      
د     رصد        70 متاسفانه  د     هند     .  انجام  جهانی  استاند     ارد     های  سطح  به  آن 
تولید     کنند     گان هیچ نقشی د     ر تعیین قیمت محصولی که تولید      می کنند     ، 

ند     ارند      و د     ولت هم د     ر این زمینه بسیار کم لطفی می کند     . 
د     ر  تولید      کنند     گان  ناسالم  رقابت  و  تولید       مازاد       که  وجود     ی  با  د     ولت 
کاهش قیمت را رصد      می کند ،      اقد     امی برای ساماند     هی و قیمت گذاری 

منطقی تخم مرغ انجام نمی د     هد     . 
اگر تولید      کنند     گان د     ر کنار د     ولت برنامه منسجمی برای تشویق مصرف 
د     ر  اما حد     اقل  می شود       زیاد     ی جذب  تا حد       تولید       مازاد       باشند       د     اشته 
با  د     ولت،  و  تولید     کنند     گان  اتحاد     یه های  که  د     ید     یم  اخیر  د     وماه  یکی 
اطالع رسانی ناقص خود      موجب هراس مرد     م از بیماری زا بود     ن تخم مرغ 

شد     ند      و به کاهش مصرف د     امن زد     ند     . 
تولید       مازاد       برای جذب  تخم مرغ  تشویق صاد     رات  د     رباره سیاست  وی 
رقیب  ولی  د     اریم  عراق  به  برای صاد     رات  گفت:    ظرفیت خوبی  نیز 
قد     رتمند     ی هم به نام ترکیه د     اریم که قیمت تخم مرغ صاد     راتی اش را با 
کمک یارانه های د     ولتی از تخم مرغ ما ارزان تر می کند     . اگر ما می خواهیم 
می شود     ،  محسوب  ما  صاد     راتی  بازار  بهترین  تقریبا  که  عراق  بازار  د     ر 
موفق باشیم راهی جز کاهش قیمت تخم مرغ صاد     راتی ند     اریم و این کار 

هم د     ر کوتاه مد     ت راهکاری جز ارائه مشوق توسط د     ولت ند     ارد     .

تخم مرغ
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چگونه انتخاب واکسن بر تولید مثل 

تاثیر می گذارد

اطالعات جدید نشان می دهد که انتخاب واکسن می تواند تاثیر بسیار 
زیادی بر بازده تولید مثل داشته باشد.

برگشت به مبانی اولیه تولید مثل
زمانی که بازدهی یک گاو یا گله گوساله ها را در نظر می گیریم، بازده 
بر  که  آید  می  حساب  به  فاکتورهایی  ترین  مهم  از  یکی  مثل  تولید 
موفقیت تاثیرگذار است. به همین دلیل است که توجه به آن– به ویژه 

در بازار پر افت امروز- ضروری است.
 ،)Elanco(االنکو و  دامپزشک،   ،)Mark Hilton( هیلتون  مارک 
تولید  عملکرد  پایه  اصول  به  که  »زمانی  داشتند:  اظهار  فنی  مشاور 
مثل بازمی گردیم، واقعا باید بتوانیم اقدامات عملکردی گله را ارزیابی 
نماییم، برای مثال تعداد گوساله هایی که هر گاو به دنیا می آورد. اگر 
بتوانیم این معیارها را ارزیابی نماییم، می توانیم فاصله افتادن در تولید 

مثل گله را شناسایی کنیم.«
و  فحلی  سازی  هماهنگ  مثل  صنعت،  های  روش  بهترین  اجرای 
اما  لقاح کمک کند،  برنامه موفق  به داشتن  تواند  لقاح مصنوعی، می 
فاکتورهای دیگری نیز می توانند بر بازده تولید مثل تاثیر گذار باشند، 
از تغذیه گرفته تا مدیریت سالمت. یکی از این فاکتورها، انتخاب واکسن 
است که می تواند بر بازده تولید مثل دام بیش از آن چه که تصور می 

کنید موثر باشد.

تاثیر واکسن بر تولید مثل
پژوهشی که اخیرا در دانشگاه ایالتی داکوتای جنوبی انجام شده است 
نشان می دهد که چگونه واکسنی که سی روز قبل از لقاح زده اید می 
تواند بر عملکرد تولید مثل تاثیر گذار باشد. آزمایش بر روی گاوهایی 
انجام شده است که پیش تر واکسینه شده اند و تاریخچه واکسیناسیون 
آن  به  که  واکسنی  است؛  مشخص  سالگی   13 تا  گوسالگی  از  ها  آن 
Bovi- واکسن کشته شده( و( ®Vira Shield ها زده شده است

Shield® )واکسن زنده تغییر داده شده( بوده است که عملکرد آن ها 
با هم مقایسه شده است.

باروری  مدیریت  متخصص  و  استاد   ،)George Perry(پری جورج 
در  را  ما  که  چه  آن   « گفت:  جنوبی  داکوتای  ایالتی  دانشگاه  در  گاو 
باروری  میزان  در  تفاوت  است،  متعجب کرده  واکسن  دو  این  مقایسه 
بالقاح مصنوعی میان این دو واکسن است –واکسن های کشته شدهدر 
مقایسه با واکسن های زنده تغییر داده شده در طول یک فصل نشان 

دادند که میزان باروری بیشتری داشته اند«.
نتایج نشان می دهد:

•    درمان گاوها و گوساله ها با واکسن Bovi-Shield در زمان قبل 

 Vira واکسن  با  درمان  با  مقایسه  در  را  موفق  باروری  میزان  لقاح  از 
Shield کاهش داده است.

 Viraواکسن با  مقایسه  در   Bovi-Shield واکسن  با  درمان      •
Shieldنشان داده که درصد گاوهایی که در ابتدای روز بیست و یکم 

فصل زایش زایمان کرده اند کاهش پیدا کرده است.
o    کاهش درصد زایمان در تمام فصل زایش باقی می ماند.

دکتر پری اظهارداشت: »گاوهایی که زودتر لقاح کرده اند، زودتر نیز 
زایمان کرده اند که بر وزن شیرگیری موثر است. در صورتی که شروع 
تاثیر  عملکردی  نظر  نقطه  از  دیگری  چیز  هر  باشید،  داشته  دیرتری 

منفی می گذارد.«

در  موفقیت  برای  ها  واکسن  مورد  در  بازاندیشی 
تولید مثل گاو

اگر دغدغه پرورش دهنده همان تصور سنتی  ادامه گفت: »  پری در 
زیاد  خروجی  دام  تعداد  آن  طبق  که  باشد،  گاو  دهندگان  پرورش 
با تغییر  این است که »آیا می توانم  نیست، سوالی که پیش می آید 
دادن واکسن به واکسن کشته شده میزان باروری را بهبود دهم؟« از 
اطالعات بدست آمده متوجه شده ایم که این کار مزایایی دارد و میزان 
باروری 5 تا 8 درصد تغییر خواهد کرد. بسیاری از پرورش دهندگان و 

تولیدکنندگان این تغییر را زیاد ارزیابی می کنند.«
حال  در  مدام  خود  درآمد  نهایی  میزان  حفظ  برای  کنندگان  تولید 

ارزیابی موقعیت ها برای بهبود پارامترهای تولید مثل می باشند.
هیلتون در ادامه صحبت های خود اظهار داشت: »این اطالعات جدید 
تاثیر  از  گذشته،  در  باشند.  می  سنتی  تفکر  تغییر  بیانگر  و  هستند 
واکسن بر چرخه فحلی آینده اطالع نداشتیم. اما حاال، می توانیم از این 
اطالعات برای در نظر گرفتن تاثیر بالقوه آن بر گله ها استفاده کنیم«. 

چرا واکسن ویرا شیلد را انتخاب کنیم؟
ایجاد ایمنی برای گله در تمام عمر آن بسیار مهم است و به آن ها کمک 
می کند تا به بیماری های تناسلی و تنفسی مبتال نشود و در نتیجه بر 
 Vira( عملکرد آن ها نیز تاثیر منفی نداشته باشد. واکسن ویرا شیلد
Shield( با فراهم آوردن دسته ای از واکسن های کشته شده منعطف، 
سالم و قوی به ایمنی مادام العمر گله کمک می کند؛ این واکسن ها با 

13 نوع بیماری تنفسی، تناسلی و لپتوسپیروز مقابله می کنند.
از  استفاده  که  دهند  می  نشان  اطالعات  »این  داشت:  اظهار  هیلتون 
واکسن ویرا شیلد سی روز قبل از لقاح عملکرد تولید مثل را در مقایسه 
با واکسن بووی شیلد بهبود داده است. ارزیابی برنامه های واکسن گله 

امری ضروری است«.
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رییس اتحادیه صنفی مرغداران گوشتی کشور از خرید ارزان مرغ سایز 
با وزن کمتر از 2.5 کیلوگرم در کشور خبر داد و گفت: اکنون برخی از 
واسطه گران و کشتارگاه ها مرغ سایز را یک هزار ریال )100 تومان( 

ارزان تر از مرغ های با وزن باال خریداری می کنند.
عظیم حجت افزود: چندی پیش وزارت جهادکشاورزی در حمایت از 
تولیدکننده و مصرف کننده مرغ و توسعه صادرات، طرح کاهش سن 

وزن کشتار مرغ به کمتر از 2.5 کیلوگرم را برای اجرا ابالغ کرد.
وی اظهار داشت: اما متاسفانه برخی دالالن و کشارگاه ها و کسانی که 
روی نرخ مرغ تاثیرگذار هستند، مرغ سایز را با قیمت ارزان تر خریداری 
می کنند که این اهرم منفی با اجرای طرح کاهش سن وزن کشتار مرغ 

وزارت جهادکشاورزی مغایرت دارد.
رییس اتحادیه صنفی مرغداران گوشتی کشور با بیان این که مسووالن 
مرغ  اجرای طرح کاهش سن وزن کشتار  در  موثر  عوامل  بر  باید  امر 
بازنگری کنند،  تصریح کرد: مرغ سایز به دلیل باالبودن کیفیت گوشت 
به مراتب به نفع مصرف کنندگان و از لحاظ کاهش هزینه های تولید 

به نفع تولیدکنندگان است.
حجت افزود: انتظار می رود کشتارگاه ها برای حمایت از این طرح و 
عرضه مرغ با کیفیت تر به بازار؛ مرغ سایز را با قیمت های مناسب تری 
تا پرورش دهندگان رغبت بیشتری  از تولیدکنندگان خریداری کنند 

برای تولید مرغ با وزن کمتر از 2 کیلوگرم داشته باشند.
به گفته رییس اتحادیه مرغداران گوشتی کشور، در دنیا مرغ سایز با 
وزن بین 1.5 تا 1.8 بیشترین طرفدار را دارد اما ایرانی ها مرغ را با 
وزن های باالی 2 تا 2.5 کیلوگرم مصرف می کنند که این امر عالوه بر 

قیمت، از نظر کیفیت نیز به نفع مصرف کنندگان نیست.
حجت با بیان این که اکنون طرح کاهش سن وزن کشتار در اکثر استان 
های کشور در حال اجرا است، افزود: تنها علت اجرا و یا اجرانشدن این 
طرح باال بودن قیمت جوجه یک روزه و همچنین قیمت پایین خرید 

این محصول توسط واسطه ها و کشتارگاه ها است.
کشورهای  در  که  است  درحالی  این  کرد:  تصریح  مسوول  مقام  این 
حاشیه خلیج فارس و حتی دیگر کشورهای دنیا مرغ با وزن پایین تر 
از دو کیلوگرم به دلیل کیفیت باال به مصرف می رسد، بنابراین تولید 

مرغ سایز می تواند در بخش صادرات نیز موفقیت هایی حاصل کند.
حجت افزود: در صورت مناسب شدن قیمت جوجه یک روزه و خرید 
مرغ سایز با قیمت منطقی، این مهم نه تنها به نفع تولید کنندگان و 

مصرف کنندگان بلکه در نهایت به نفع اقتصاد ملی خواهد بود.
رییس اتحادیه مرغداران گوشتی توصیه کرد: برای تولید مرغ سایز نه 

تنها نیازمند ترویج مصرف در بین مردم هستیم ، بلکه مسووالن نیز باید 
به دنبال مشوق هایی برای گسترش تولید این نوع مرغ باشند.

آذرماه  ابتدای  از  گوشتی  های  مرغ  کشتار  سن  و  وزن  کاهش  طرح 
مسووالن  های  بررسی  براساس  شد.  اجرایی  کشور  سراسر  در  امسال 
کاهش سن کشتار مرغ به 42 روز منجر به صرفه جویی هفت هزار و 

590 میلیارد ریالی در واردات نهاده های طیور می شود.
در مرحله نخست اجرای این طرح که قرار شد با کاهش سن کشتار مرغ 
از 52 روز کنونی به 42 روز، ضریب تبدیل دان به گوشت مرغ از 2.07 
به 1.85 کاهش یابد. البته ضریب تبدیل دان به گوشت 1.7 در برخی 
مرغداری های پیشرو کشور است که این عدد باید در سایر واحدهای 

مرغداری رواج پیدا کند.
در مرحله نخست دستورالعمل اجرایی طرح کاهش سن و وزن کشتار 
مرغ، وزن کشتار یک کیلو و 900 گرم تا دو کیلو و 200 گرم در نظر 

گرفته شده و افق طرح، رسیدن به وزن یک کیلو و 900 گرم است.
هدفگذاری کشورهای پیشرفته در زمینه ضریب تبدیل غذایی گوشت 
مرغ برای سال 2025 دستیابی عدد یک به یک است، یعنی در ازای 

یک کیلوگرم دانی که مرغ می خورد، یک کیلو وزن پیدا کند.
رشد سود با تغییر سن پرورش، کاهش قیمت جوجه، افزایش دفعات 
ارتقای  هدف،  بازارهای  به  دستیابی  و  صادرات  توسعه  ریزی،  جوجه 
کیفیت و طعم و کاهش ضایعات از دیگر مزایای اجرای طرح کاهش 

سن و وزن کشتار مرغ است.
سایز  مرغ  برای  باالتر  قیمت  ابالغ  طرح  این  اجرایی  مسووالن  برخی 
برای تشویق مرغداران، کنترل و ارزیابی مبادی و ورود مرغ در میدان 
بهمن تهران و ارایه خدمات به مرغداران را از الزامات اجرای این طرح 

عنوان می کنند.
درحالی که کارشکنی واسطه ها به دلیل کاهش سودهای غیرمتعارف، 
بی ثباتی قیمت نهاده ها بویژه جوجه یک روزه، افزایش شمار واحدهای 
پرورش مرغ در کشور و نبود زیرساخت ها و تجهیزات کشتارگاه ها را از 

مشکالت موجود در زمینه تولید مرغ سایز می توان برشمرد.
سالیانه 100 میلیون تن گوشت مرغ در سطح جهان تولید می شود که 
نزدیک به 10 میلیون تن آن در مبادالت تجاری قرار می گیرد که از 
این رقم حدود سه میلیون تن آن به مصرف همسایگان ایران می رسد.

ایران ظرفیت تولید بیش از 2.5 میلیون تن گوشت مرغ دارد و به دلیل 
نبود زیرساخت های مناسب و ضعف در صادرات بیش از دو میلیون تن 
گوشت مرغ در کشور تولید و سالیانه 100 هزار تن آن به کشورهای 

هدف صادر می شود.

خرید ارزان مـرغ سایز در کشتارگاه ها
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تهیه  ملی  طرح  راستای  در  کردستان  دامپزشکی  و  کشاورزی  جهاد 
غذای سالم و تولید مرغ با وزن استاندارد مرغداران را موظف کردند که 

از دی ماه امسال به بعد مرغ با وزن 1.2 تا 1.8 کیلوگرم تولید کنند.
فرزاد معاونی مدیر امور طیور سازمان جهاد کشاورزی کردستان در این 
باره گفت: طرح کاهش وزن کشتار مرغ به عنوان یک طرح ملی دارای 
با اجرای آن می توان به عنوان یک مطالبه  مزایایی خاصی است که 
توجیه  کننده  مصرف  هم  و  کننده  تولید  برای  هم  می تواند  عمومی، 

اقتصادی مناسبی داشته باشد.
وی افزود: اجرای این طرح برای  آذر ماه تایید شد اما به علت وجود 
برخی مشکالت به دلیل آماده نبودن زیر ساختها به تعویق افتاد. شروع 
این طرح در دی ماه زمان بسیار مناسبی بوده و مزایای خاصی را به 
همراه دارد و امید آن می رود با هماهنگی تمامی دستگاهها وهمکاری 

مدیران شهرستان ها این طرح  با کیفیت خاصی اجرایی شود.
وی در ادامه اظهار داشت: در راستای آموزش و توجیه تولید کنندگان 
با تهیه پاورپوینت های آموزشی و ارسال آن به مدیریت جهادکشاورزی 

در شهرستان ها اقدامات الزم انجام شده است .
معاونی  فراهم شدن امکان صادرات گوشت مرغ به دیگر کشورها را از 
مزایایی این طرح عنوان کرد و گفت: باتوجه به تولید مازاد گوشت مرغ 
در استان کردستان که طبق برسی های به عمل آمده 75 هزار تن در 
سال 95 گوشت در استان تولید می شود که از این میزان 39 هزار تن 
در داخل استان مصرف می گردد و 36هزار تن آن مازاد بوده که نیازمند 
بهمن  میدان  این خصوص  در  و  است  دیگر  بازارهای  به  آن  صادرات 
تهران که به عنوان یک مرکز خرید مطرح است مرغ های خارج از وزن 

استاندارد را قبول نمی کنند.
سن  شد:  یادآور  کردستان  کشاورزی  جهاد  سازمان  طیور  امور  مدیر 
استاندارد  وزن  با  روزه   42 کشتار  برای  طرح  این  در  پیش بینی شده 
برای وزن  این طرح  نهایی  اجرای  برای  و  تا 1800 گرم است   1200
مشخص به طور پلکانی  طرح وزن کشتار را 2200 گرم در نظر می 
گیریم تا به تدریج در برنامه های 3 ماهه این وزن کاهش یافته تا به 

وزن استاندارد برسیم.
معاونی افزود: از مزایای دیگر این طرح می توان به افزایش تعداد دوره  
جوجه ریزی  اشاره کرد که از 4 دوره جوجه ریزی بیشتر شود تا بتوانیم 
به ظرفیت کامل استان یعنی تولید 100 هزار تن گوشت مرغ در سال 

دست یابیم.
به  کاهش  و سن کشتار  وزن  مزایای کاهش  دیگر  از  وی همچنین  
توجه  با  داشت:  اظهار  و  کرد  اشاره  طیور  در  بیمارها  به  ابتال  ریسک 
به اینکه در سن های باال یک سری از بیمارهای مختلف مرغداری ها 
و طیور را درگیر می کنند پس در سن پایین تر سالمت تولید افزایش 

یافته و سالمت غذایی را به همراه دارد.
کرد:  خاطرنشان  کردستان  کشاورزی  جهاد  سازمان  طیور  امور  مدیر 
این طرح یک طرح مشترک بین معاونت امور تولیدات دامی و سازمان 
شاخص  بهبود  وری،  بهره  افزایش  راستای  در  که  است  دامپزشکی 
ایفا نماید و شاخص  اقتصادی و شاخص تولید می تواند نقش مهمی 
تولید شامل ضریب تبدیل، درصد تلفات و درصد ماندگاری گله است 

که تماما این پارامترها در فرمول شاخص تولید پیش بینی شده است.
افزایش  طرح  این  در  تولیدی  گوشت  کیفیت  گفت:  ادامه  در  معاونی 
یافته و زمینه توسعه صادرات را نیز فراهم می آورد و ماندگاری الشه 

در سردخانه و کاهش هزینه تولید را به همراه دارد.
برگزاری جلسات کار  با  این طرح،  اجرای  راستای  تاکید کرد: در  وی 
گروه استانی و نحوه اجرا و نظارت و ارزیابی این دستورالعمل ها توسط 
معاونت بهبود تولیدات دامی انجام می شود اجرای دوره های آموزشی و 
ارسال آنها به وزارت خانه با همکاری جهاد کشاورزی شهرستانها انجام 
شده است و بر همین اساس جلسات متعددی هم در جهاد کشاورزی 

شهرستان ها با مرغداران برگزار شده است.
معاونی یادآور شد: جهت رفاه حال مصرف کنندگان و افزایش آگاهی 
در مورد این طرح با کمک سازمان صدا و سیما برنامه های مختلفی در 
تا در فروشگاههای  تهیه شده است  نظر است و همچنین پوسترهای 

سطح استان پخش شود.
مدیر امور طیور سازمان جهاد کشاورزی افزود: با توجه به وظایف اداره 
کل دامپزشکی در راستای  نظارت بر کشتارگاه های مرغ در استان و 
نظارت بهداشتی بر واحدهای مربوطه به عنوان اداره  دامپزشکی برتر در 
میان استانها در کشورمطرح  می باشند و واقعا در این خصوص نظارت 

کامل را بر تمامی بخشهای مربوطه دارند.
را  باال  وزن  با  های  الشه  دام  امور  پشتیبانی  شرکت 

باید قطعه قطعه و بسته بندی کند
وی اظهار داشت: شرکت پشتیبانی امور دام نیز وظیفه دارد که مرغهای 
با وزن باال را قطعه بندی و بسته بندی نماید و در صورت لزوم ذخیره 

سازی شده تا در زمان مناسب وارد بازار کند.
به  مرغداران  تعاونی  های  شرکت  و  ها  اتحادیه  کرد:  تصریح  معاونی 
برای  سازی  فرهنگ  وهمکاری جهت  بخشها  این  طرح  مجری  عنوان 

تولید گوشت مرغ در این طرح ایفای نقش می کنند.
وی با اشاره به اینکه هماهنگی های الزم جهت اطالع رسانی مناسب 
با  اتحادیه ها  افزود:  از طریق صدا و سیما مرکز کردستان شده است، 
اعالم آمادگی در راستای پرداخت هزینه های الزم برای تهیه برنامه های 

مناسب اقدام نمایند.
به گفته مدیر دام و طیور جهاد کشاورزی کردستان کشتارگاه ها باید 
فاقد  که  آنها  از  برخی  و  باشند  داشته  این طرح  با  را  همکاری  کمال 

دستگاه های سورت هستند باید به این دستگاه ها مجهز شوند.
تشویقی  سیاست های  طرح  این  اجرای  راستای  در  یادآورشد:  معاونی 
برای تولید کنندگان در نظر گرفته می شود همچنین صدور مجوز برای  
کاهش دوره جوجه ریزی به مدت 5 روز برای و صدور گواهی بهداشتی 

قرنطینه ای به عنوان سیاست تشویقی انجام می شود.
وی در پایان اطهار کرد: با کاهش دوره جوجه ریزی در راستای افزایش 
تولید جوجه صرفه اقتصادی مناسبی برای تولید کننده به همراه دارد 
به گفته این مسئول، بر اساس بررسی های انجام شده در حال حاضر 60 
درصد از مرغ های تولیدی استان در وزن و سایز استاندارد تولید می شوند.
در این طرح مرغ با وزن 2 کیلو و200 گرم است که به طور پلکانی باید 

به وزن بیشتر از 1200 گرم و کمتراز 1800 می رسد.

مرغداران باید مرغ با وزن 
1/2  تا1/8 کیلوگرم تولید کنند

مرغداران باید مرغ با وزن 
1/2  تا1/8 کیلوگرم تولید کنند
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و کشورهای  ایران  بین  تجارت  توسعه  زمینه  در  برجام  توافق  از  پس 
مخاطب رخدادهای مثبتی رقم خورد و بیش از 10 گروه از کشورهای 
انتقال  و  سرمایه  ورود  برای  متعدد،  های  نشست  برگزاری  با  اروپایی 

دستاوردهای جدید خود به ایران اعالم آمادگی کردند.
معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی گفت: اجرای برجام 
افزون بر توسعه روابط تجاری میان ایران و کشورهای پیشرفته باعث 

افزایش تولید و جهش صادرات در صنعت دام و طیور شد.
»حسن رکنی«درباره نتایج حاصل برجام در بخش دامی افزود: پس از 
توافق برجام در زمینه توسعه تجارت بین ایران و کشورهای مخاطب 
رخدادهای مثبتی رقم خورد و بیش از 10 گروه از کشورهای اروپایی با 
برگزاری نشست های متعدد، برای ورود سرمایه و انتقال دستاوردهای 

جدید خود به ایران اعالم آمادگی کردند.
وی تاکید کرد سرمایه گذاری های مشترک باعث توسعه تجارت ایران 
در بخش واردات و صادرات با بسیاری از این کشورها می شود و اضافه 
ورود  همچون  مسائل  برخی  تا  کرد  ایجاد  خوبی  فضای  برجام  کرد: 
فناوری های نوین و مباحث کارشناسی ژنتیک که در زمان تحریم های 

ظالمانه علیه ایران کمرنگ شده بود، از سر گرفته شود.

کاهش مشکالت ارزی در پسابرجام

معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی، ایران را یکی از وارد 
کنندگان نهاده های خوراک طیور و مواد ژنتیکی خواند و تصریح کرد: 
در پسابرجام واردات برخی از مواد اولیه ژنتیکی و نهاده های خوراک 
دام و طیور همچون دانه های غالت شامل ذرت، جو و کنجاله سویا 
تسهیل شد؛ زیرا پیش از این بازرگانان ما برای تبادالت ارزی در صرافی 

ها با مشکل روبرو بودند.
به گفته وی، تبدیل پول در صرافی ها هزینه زیادی را برای بازرگانان ما 
در برداشت؛ زیرا باید ارز ما را به ارز کشور دیگری مانند دبی و ترکیه 
با واحد پول لیر و درهم تبدیل می کردند و پس از آن، پول را به دالر 
تمام  قیمت  طبیعی  طور  به  دلیل  همین  به  شد.  می  تبدیل  یورو  یا 
شده برخی نهاده های وارداتی برای تولیدکنندگان ما با قیمت باالتری 

محاسبه می شد.
وی تاکید کرد هزینه های باالی صرافی ها در پسابرجام در مواردی به 
حداقل رسیده و در برخی موارد حذف شده است. همچنین با گشایش 
و  اروپایی  های  بانک  با  مرکزی  بانک  مذاکرات  و  اسنادی  اعتبارات 
آسیایی، تجار ما به سهولت می توانند به تبادل ارزی بپردازند و هزینه 

کمتری را متقبل شوند و خوشبختانه مشکالت تبادل ارزی حل شد.
معاون وزیر جهاد کشاورزی در بخش دام و طیور گفت: بانک مرکزی 
برای برخی بانک های خارجی خط اعتباری ایجاد کرد تا تامین برخی 

تسریع صـادرات تولیـدات 
دام و طیور ایران به اروپا
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از نهاده های دامی مثل نهاده های خوراک طیور با استفاده از فاینانس 
پرورش  به  بازرگانان  با مهلت دهی  تا  امکانپذیر شود  پایین  نرخ سود 

دهندگان در مدت زمان پرداخت وجه، مراودات تلطیف شود.
وی اضافه کرد: همچنین بانک مرکزی با یوزانس 6 ماهه با بانک های 
خارجی و کارمزد پایین در تلطیف تامین نیازها و روان تر کردن هزینه 

اقدام کرده است.
تجهیزات  خرید  و  اجرا  برای  موردنیاز  مالی  منابع  تامین  به  فاینانس 
مهندسی  و  فنی  خدمات  همچنین  و  )سرمایه ای(  تولیدی  طرح های 
طرح ها با استفاده از تسهیالت اعتباری خارجی میان مدت و قراردادهای 

مالی امضا شده با اعتباردهندگان خارجی اطالق می شود.
یوزانس اعتبار اسنادی خریدار کاال یا خدمات است؛ به طوری که مبلغ 
پرداختی را به صورت نسیه به فروشنده کاال پرداخت می  کند و هنگامی 
که فروشنده کاال )ذینفع اعتبار اسنادی( نسبت به حمل کاال اقدام و 
اسناد را بدون مغایرت به بانک ذیربط ارایه می کند از تاریخ ارایه سند 

و پس از پایان یوزانس مبلغ کاالی خود را از بانک مربوط می گیرد.

شرکت  کمک  با  لبنیات  تبدیلی  صنایع  توسعه 
فرانسوی هلندی 

رکنی گفت: اکنون با سرمایه گذاری های مشترک برخی شرکت های 
خارجی و ایرانی شرایط برای صادرات برخی کاالها تسهیل می شود؛ 
با  هلندی   - فرانسه  لبنی  بزرگ  از شرکت های  یکی  ای که  گونه  به 
انجمن صنفی گاوداران ایران در بحث صنایع تبدیلی همکاری مشترکی 
داشته است تا در زمینه تولید مواد لبنی و صادرات آن اقدام گسترده 

ای انجام شود.
وی اضافه کرد: این امر می تواند در شکوفایی صنعت شیر و لبنیات، 
منافع تولیدکنندگان داخلی و ارزآوری به کشور اثربخشی داشته باشد.

تولید 15۰ هزار دز مواد ژنتیکی گاو سمینتال 
معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی گفت: در یک سال 
 )BBN( »گذشته با سرمایه گذاری مشترک شرکت آلمانی »بی.بی.ان
و یک شرکت داخلی در مازندران در زمینه گاوهای دو منظوره سمینتال 

گام خوبی برداشته شد.
ژنتیکی  نزدیک 150 هزار دز مواد  ادامه داد: در یک سال گذشته  وی 
تولید و بین متقاضیان توزیع شد که این می تواند ظرفیت ژنتیکی دام 
های بومی و دورگ هایی را که از این طریق متولد می شوند، افزایش دهد. 

تامین گوشت قرمز مورد نیاز کشور
این مسوول یادآوری کرد کمتر از 10 درصد نیاز گوشت قرمز کشور از 
طریق واردات تامین می شود و افزود: سرمایه گذاری مشترک شرکت 
های فرانسوی با برخی نهاده های داخلی در بحث تامین دام گوشتی 
سبب شده است بزودی یک گله گوسفند گوشتی با پتانسیل و بازده باال 
در زمینه تولید گوشت وارد شود که این امر می تواند تحوالت خوبی 
را در این بخش ایجاد کند و به خودکفایی کشور در تولید گوشت قرمز 

منجر شود.
دو  سمینتال  گاو  سنگین  دام  تامین  بحث  در  کرد:  اضافه  وی 
و  اتریش  همچون  کشورها  برخی  با  داخلی  های  شرکت  منظوره 
یک  به  مربوط  رخدادها  این  همه  که  کردند  برقرار  ارتباط  آلمان 

سال پس از برجام بوده است.
رکنی افزود: طبق برنامه ریزی، در نظر داریم از ظرفیت های ژنتیکی 
دام وارداتی و دو رگه گیری با برخی مناطق محروم کشور تعامل داشته 

باشیم تا دام های پرتولید گوشتی و شیری داشته باشیم.

رشد هشت درصدی صادرات تولیدات دام و طیور 
معاون تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی در زمینه صادرات گفت: 
خوشبختانه در پسابرجام با تسهیل روابط و کارگشایی ها در 9 ماهه 
امسال صادرات بخش دام و طیور نسبت به پارسال نزدیک به هشت 

درصد افزایش پیدا کرد.
 930 طیور  و  دام  محصوالت  صادرات  ارزش  پارسال  کرد  اعالم  وی 
میلیون دالر بود و افزود: در 9 ماهه امسال ارزش صادرات محصوالت 
دام و طیور به بیش از یک میلیارد دالر رسید که نسبت به مدت مشابه 

پارسال بیش از 70 میلیون دالر رشد نشان می دهد.
به گفته وی، در 9 ماهه امسال 56 هزارتن گوشت مرغ، 580 هزارتن 
شیر و فراورده های لبنی، 10 هزار تخم مرغ »اس.پی.اف« )SPF( برای 
تولید واکسن و 40 هزارتن تخم مرغ و یک هزار و 200 تن عسل به 

کشورهای هدف صادر شده است.
های  فعالیت  در  سلول  تکثیر  برای  ای  وسیله  اس.پی.اف  مرغ  تخم 

آزمایشگاهی و پژوهشی است که پیش از این از خارج وارد می شد.

تسریع صادرات تولیدات دام و طیور ایران به اروپا 
این مسئول مثبت شدن تراز تجاری بخش کشاورزی را مرهون اقدام 
های دولت یازدهم دانست و گفت: در سه سال گذشته تراز منفی بخش 
کشاورزی از 8.1 میلیارد دالر به کمتر از 3.4 دهم میلیارد دالر در سال 

1395 رسید.
توسعه  بهبود  به  خوبی  سرعت  تواند  می  برجام  توافق  وی،  گفته  به 

تجارت بخش کشاورزی و مثبت شدن تراز تجاری بدهد.
رکنی یادپاوری کرد افزون بر اینکه در یک سال گذشته فرانسه، اتریش، 
آلمان و هلند در زمینه تبادل مواد ژنتیکی، دام زنده و بتازگی صادرات 
برقرار  ما  با کشور  ارتباط خوبی  اروپا  به  ایران  محصوالت دام و طیور 
کرده اند، برای نخستین بار محصوالت دام و طیور ایران از جمله لبنیات 

به کشورهای اروپایی صادر می شود.

قرارداد 2 هزارتنی فراورده های لبنی به روسیه 
معاون وزیر جهاد کشاورزی در بخش دام و طیور اعالم کرد: در یک 
سال گذشته مرز روسیه به روی تولیدات لبنی ایران باز شده و تاکنون 
300 تن فرآورده لبنی صادر شده است و بزودی نیز یک محموله 200 

تنی شیرخشک به این کشور فرستاده می شود.
تولید  زمینه  در  ای  العاده  فوق  پتانسیل  دارای  ایران  کرد  تاکید  وی 
 2 صادرات  برای  قراردادهایی  داد:  ادامه  و  است  لبنی  های  فراورده 
هزارتن لبنیات به روسیه منعقد شده است که امیدواریم حجم صادرات 

دوباره افزایش یابد تا بتوانیم بازارهای منطقه را داشته باشیم.
اکنون سالیانه بیش از دو میلیون و 100 هزار تن گوشت مرغ، نزدیک 
10 میلیون تن شیرخام و بیش از 940 هزارتن گوشت قرمز در کشور 
رسدو  می  داخلی  مصرف  به  آن  از  زیادی  بخش  که  شود  می  تولید 

بخشی صادر می شود.
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امید می رود که تا سال 2020 میالدی مجوز استفاده از پودر حشرات 
در خوراک دام صادر شود. این پیش بینی را بانک هلندی ای بی ان 
و  اخیر خود در مورد موقعیت ها  )ABN Amro( در گزارش  آمرو 
غذای حیوانات  و  غذا،خوراک  در  از حشرات  استفاده  های  محدودیت 

خانگی منتشر کرده است.
این گزارش در مورد موقعیت کنونی تولید حشره و استفاده از پروتئین 
و روغن حشرات در بخش های مختلف صحبت می کند. در گزارش 
اخیر بیان شده است که تجارت حشرات به سرعت در حال پیشرفت 
آفریقای  کانادا، چین،  آمریکا،  در  هایی  از سال 2000، شرکت  است. 
جنوبی و اروپا تاسیس شده اند. بهترین بازتاب و نتیجه افزایش بخش 
تولید جهانی  است.  های سرباز سیاه  افزایش مگس  پرورش حشرات، 
جهانی  تولید  از   و  است  افزایش  به  رو  سرعت  به  سیاه  سرباز  مگس 
مگس سرباز سیاه به سرعت رو به افزایش است و از 8000-7000 تن 
سال 2016  در  تن  به 14000  سال 2014-2015  در  )وزن خیس( 

رسیده است. 

افزایش تعداد کمپانی های پرورش دهنده مگس سرباز سیاه 
در سراسر جهان

در  حشرات  موجود،  قوانین  با  حاضر  حال  در  گزارش،  این  اساس  بر 
اتحادیه  قوانین  اما  استفاده می شوند  انسان و حیوانات خانگی  غذای 
اروپا هنوز مجوز استفاده از پروتئین حشرات را نداده است. بانک ای بی 
ان آمرو اعالم کرده است که چشم انداز امیدوارکننده ای در ارتباط با 
تغییرات ممکن قوانین اتحادیه اروپا وجود دارد. بعد از تغییر قوانین و 
صدور مجوز استفاده از پروتئین حشرات در خوراک، بازار رونق بیشتری 

خواهد گرفت.

خوراک آبزیان: سه ماهه سوم سال 2017 میالدی
اسفنجی  انسفالوپاتیهای  به  مربوط  قوانین  گاوی،  بروز جنون  زمان  از 
شکل در اروپا تشدید شد و مقرر شد که هیچ پروتئین حیوانی فرآوری 
نشده ای مجوز ندارد برای حیواناتی استفاده شود که در غذا به کار می 
روند.  سال گذشته، کمپانی های تولید حشرات بسیاری برای مستثنی 

کردن پودر حشرات مذاکره کردند که بی تاثیر نیز نبوده است. در حال 
حاضر، اداره کل بهداشت و ایمنی مواد غذایی کمیسیون اروپا در نظر 
دارد در کمیسیون اروپا یک رای گیری انجام دهد تا از طریق قانون 
2013/56پودر حشره را در جیره غذایی آبزیان قرار دهد. نشست های 
قبلی که با حضور اعضای اتحادیه اروپا انجام شده بود مشخص می کند 
تا پودر حشره در  قوانین حاضر هستند  تغییر  اعضا خواستار  اکثر  که 
جیره غذایی ماهی ها اضافه شود. انتظار می رود که قانون جدید در سه 
ماهه سوم سال 2017 میالدی اجرایی شود. بنیاد بین المللی حشرات 
برای غذا و خوراک موسوم به IPIFF امیدوار است که در طوالنی مدت 
)بعد از سال 2023( پودر حشرات بتواند از نظر قیمت با پودر ماهی 
رقابت کند. این امر موجب افزایش استفاده از پودر حشرات در صنعت 

آبزیان می شود

خوراک طیور و خوک در سال 2020 میالدی
مرده  حشرات  از  استفاده  اروپا،  شکل  اسفنجی  انسفالوپاتیهای  قانون 
اما  است.  کرده  ممنوع  و خوک  در خوراک جوجه  را  فرآوری شده  یا 
استفاده از حشرات زنده، روغن حشرات یا پروتئین هیدرولیز شده مجوز 
دارد. مثال کارخانه هلندی کوپنز )Coppens( مدتی است که از روغن 
حشرات در خوراک خوک های تجاری خود استفاده می کند. تحقیقاتی 
اسید  لوریک  و  کیتین  که  اند  کرده  تایید  و  شده  انجام  نیز  بیشتری 

موجود در حشرات برای رشد دام و طیور مناسب است.
دانشگاه واخنینگن در هلند پیشرو در این نوع تحقیقات دارد. بنیاد بین 
المللی حشرات برای غذا و خوراک اعالم داشت که گرفتن مجوز برای 
استفاده از پور حشرات در خوراک خوک و طیور مهم ترین مسئله بعد 
از تایید استفاده از آن در غذای آبزیان است. این بنیاد که تمام تالش 
خود را در این زمینه به کار می گیرد امیدوار است که اصالحات برای 
خوراک خوک و طیور در سال 2020 انجام شود. به این ترتیب موقعیت 
سال 2023  تا  و  شود  می  بیشتر  نیز  بازار  در  پودر حشرات  برای  ها 
نیاز  بازار خوراک طیور می شود. پیش  میالدی به طور گسترده وارد 
موفقیت این است که حجم تولید افزایش و قیمت پودر حشرات کاهش 
یابد. محاسبه دقیق در مورد تقاضا برای پودر حشرات در زمانی که این 
پودر جایگزین برخی از مواد موجود در خوراک آبزیان، خوک و طیور 

شود در شکل زیر نشان داده شده است.

امید برای مجوز استفاده از پودر حشرات
 در سال 2020 میالدی
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مقایسه قیمت پودر حشرات 
باید یادآور شد که حجم تولید پودر ماهی، عصاره پودر سویا با کیفیت 
باال و پودر سویا هزار برابر بیشتر از محصوالت پروتئینی گرفته شده از 
حشرات است. ای بی ان آمرو در گزارش خود مقایسه قیمتی را منتشر 
کرده است که در آن قیمت های خرید و فروش پروتئین که از منابع 
که  است  واضح  اند.  شده  مقایسه  یکدیگر  با  شود  می  گرفته  مختلف 
در این میان مگس سرباز سیاه و کرم خوراکی نسبت به دیگر منابع 
پروتئینی موجود با کیفیت باال مثل پودر ماهی و پودر سویای با کیفیت 
رقابتی تر هستند. به محض این که بخش پودر حشرات پیشرفت کند 

می تواند کارآمد تر شود و هزینه ها را پایین آورد.

مقایسه قیمت های منابع مختلف پروتئین
 Protix )2 )2010 LEI :1(    براساس تولید با مقیاس کم )منبع
www.feedipedia.org/content/insect-meals-)3  2015
Proti-Farm)4  animal-feed 2016  5( 63 درصد معمول است. 
حداقل 56 درصد و حداکثر 69 درصد در پودر مگس سرباز سیاه بدون 
پودر غنی شده  زیرا  نیست  واقعی  ارقام   )6   )2016 Protix( چربی 

پروتئینی که از جیرجیرک ها گرفته می شود در بازار موجود نیست.

افزایش خود سرانه قیمت لبنیات
هرگونه  کننده  تولید  و  کننده  از مصرف  سازمان حمایت  که  درحالی 
این روزها  افزایش قیمت محصوالت لبنی را تخلف اعالم کرده است، 

بازار محصوالت لبنی بی اجازه از جاده افزایش قیمت باال می رود.
مدیر عامل اتحادیه تعاونی های لبنی گفت: با وجود افزایش خود سرانه 
اما برخی مسئولین ادعایی مبنی بر  قیمت لبنیات طی روزهای اخیر، 
اجرای مصوبه دوسال گذشته سازمان حمایت از سوی صنایع لبنی را 

دارند.
محمد رضا گنجی مدیر عامل اتحادیه تعاونی های لبنی اظهار داشت: 
طی دو سال گذشته با وجود مصوبه سازمان حمایت از مصرف کننده 
و تولید کننده مبنی بر افزایش قیمت محصوالت لبنی، کارخانه ها  به 
دلیل رکود بازار لبنیات افزایش قیمت محصوالت را اجرایی نکرده اند.

هزینه  افزایش  به  توجه  با  لبنی  های  کارخانه  افزود:  ادامه  در  وی 
برخی  قیمت  تولیدکنندگان   پیشین  مصوبه  بر  تکیه  با  و  تولید  های 

محصوالت لبنی را افزایش داده اند.
داخل  بازار  بر  آن  تاثیر  و  کره  نرخ جهانی  افزایش  به  اشاره  با  گنجی 
گفت: با توجه به افزایش نرخ جهانی و تامین عمده  نیاز داخل از طریق 
واردات،  سازمان حمایت در حال بررسی اسناد ارائه شده برای افزایش 
اواخر هفته نرخ جدید کره  تا  قیمت است و پیش بینی می شود که 

اعالم شود.
وی با اشاره به اعتراضات دامداران مبنی بر افزایش نرخ لبنیات و عدم 
اجرای نرخ مصوب شیر خام بیان کرد: اعمال نرخ مصوب هزار و 440 
تومانی شیر خام از سوی صنایع لبنی به سبب رکود حاکم بر بازار ،دپو 
از  نیست  پذیر  امکان  و عدم تخصیص مشوق های صادراتی  محصول 

این رو تا زمان رونق بازار، دامداران منتظر اجرای این مصوبه نباشند.
 

سازمان حمایت متولی برخورد با صنایع لبنی متخلف است 

حسن رکنی معاون بهبود تولیدات دامی و معاون وزیر جهاد کشاورزی 
در پاسخ به این سوال که در برابر افزایش خود سرانه قیمت محصوالت 
گفت:  گیرد،  صورت  اقداماتی  چه  باید  صنایع  برخی  سوی  از  لبنی 
سازمان حمایت از تولید کننده و مصرف کننده باید به عنوان متولی 
امر با رصد دقیق بازار  صنایعی که خود سرانه قیمت محصوالت خود را 

افزایش دادند، برخورد نماید. 
وی با اشاره به دالیل نوسانات قیمت کره افزود: مصرف ساالنه 50 الی 
60 هزار تنی کره از طریق واردات تامین می شود لذا سازمان حمایت 
موظف به بررسی قیمت های جهانی و هزینه تمام شده تولیدکنندگان 

و درنهایت اعمال آن است. 
رکنی ادامه داد: دولت در جهت رفاه حال عموم مردم و تعدیل قیمت 
امتیازاتی نظیر کاهش تعرفه واردات و ارز دولتی برای تولیدکنندگان 
قائل شده که سازمان حمایت با احتساب این امتیازات باید نرخ نهایی 

را اعالم کند. 
معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه طی چند سال اخیر نرخ 
خرید شیر خام از دامداران افزایش نداشته است، بیان کرد: دامداران 
از معدود تولیدکنندگانی هستند که طی سال های اخیر محصولشان 
کمترین افزایشی را تجربه نکرده که این امر کم لطفی در حق آنها است. 
علی  داد:  ادامه  کشاورزی  جهاد  وزارت  دامی  تولیدات  بهبود  معاون 
رغم افزایش قیمت محصوالت لبنی ، نرخ شیر خام در برخی مناطق 
کاهش یافته که این امر به هیچ وجه منطقی نیست از این رو با کاهش 
واسطه ها می توان محصوالت لبنی را با قیمت مناسب به دست مصرف 

کنندگان رساند.
وی با اشاره به آنکه 40 درصد فروش محصوالت لبنی به مصرف کننده 
نصیب دامدار می شود، گفت: 60درصد فروش محصوالت لبنی نصیب 
دالالن می شود که با این وجود تنها دامدار از این حلقه بی بهره است.
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تغـذیه و مدیـریت
 مـرغ مـادر گـوشتی

اصالح نژاد ژنتیکی طیور بطور زیادی بر اساس ژنتیک کمی کالسیک 
صورت می گیرد. در اصل، اجداد جوجه های گوشتی انتخاب شده از 
نظر تغذیه ای بطور کامل تغذیه می شوند . جیره های متراکم و درست 
باالنس شده به پرندگان اجازه می دهند تا بیشترین پتانسیل را برای 
استفاده از پروتیین خام و انرژی متابولیسمی جهت رشد سریع و ضریب 
تبدیل غذایی مناسب داشته باشند. از اینرو، در اصالح نژاد، سویه های 
جوجه گوشتی اغلب برای استفاده از جیره های با پروتیین خام و انرژی 
متابولیسمی باال انتخاب می شوند. سلکسیون جوجه ها برای استفاده از 
جیره های متراکم مواد مغذی بطور آشکاری مستلزم استفاده از جیره 
های متراکم مواد مغذی، بمنظور بروز کامل پتانسیل ژنتیکی نتاج آنها 
می باشد. یک مثال عالی از رابطه متقابل بین پیشرفت های ژنتیکی 
 1992 سال  در  که  است  تحقیقی  ای،  تغذیه  مناسب  های  برنامه  و 
گرفت.  انجام  ژاپنی  بلدرچین  روری  بر  همکاران  و   Lilburn توسط 
بلدر چین های ژاپنی که بطور تصادفی متولد شده بودند، در یک برنامه 
سلکسیون بمنظور تولید بلدرچین های با وزن باال )HW( قرار گرفتند. 
این بلدرچین ها با جبره های حاوی 28درصد پروتیین خام بطور کامل 
بمدت 28 روز تغذیه شدند و سپس بزرگترین آنها بمنظور تولید نسل 
بعد انتخاب و با هم آمیزش داده شدند. وقتی که این پرندگان تا زمان 
پیشنهاد  طبق   ( پروتیین  دارای 24درصد  های  جیره  با  بلوغ جنسی 
NRC ، 1984 ( پرورش داده شدند، یک تاخیر آشکاری در زمان بلوغ 

جنسی آنها ) شروع تولید تخم مرغ ( مشاهده شد.  
 ( شاهد  گروه  های  بلدرچین  و   باال  وزن  با  های  بلدرچین  که  وقتی 
بلدر چین هایی که سلکسیون نشده بودند و بطور تصادفی متولد شده 
بودند( از زمان تولد تا بلوغ با جیره های مختلف ) از نظر درصد پروتیین 
آشکاری  ژنتیکی  ـ  ای  تغذیه  متقابل  رابطه  یک  شدند،  تغذیه   ) خام 
مشاهده شد. وقتی که بلدرچین های گروه شاهد از زمان تولد با جیره 
شدند،  تغذیه    NRC پیشنهاد  با  مطابق  پروتیین،  24درصد  حاوی 
بلوغ جنسی آنها در حدود 42 روزگی اتفاق افتاد. برعکس، بلردچین 
های انتخابی با وزن باال با همان جیره ) 24درصد پروتیین ( تاخیر در 
بلوغ جنسی نشان دادند. با این وجود، وقتیکه بلدر چین های با وزن 
باال با یک جیره دارای 30درصد پروتیین تغذیه شدند، تاخیر در بلوغ 
جنسی بطور قابل توجهی کاهش یافت ) شکل 1 (. اطالعات مذکور، 
این نظریه را که کاهش عملکرد تولید مثلی ناشی از سلکسیون ژنتیکی 

برای صفات غیر تولید مثلی ممکن است به شیوه های  تغذیه ای بهبود 
یابد، تقویت می کند.

اثر متقابل تغذیه، دما و برنامه های نوری 
اثر متقابل بسیار مهم بین آب و هوا، تحریک نوری و تغذیه می تواند 
از طریق آزمایش اثر فصل تولید مثل مرغ مادر گوشتی در آب و هوای 
معتدل، نشان داده شود. تفاوت های فصلی موسوم به “درون و برون 
فصلی” در گله های مادر از دیر باز به مساله طول روز نسبت داده می 
شود. با این حال، اثر متقابل بین طول روز و تفاوت های فصلی  در دما 
و مصرف خوراک، توضیح دیگری از اثر فصل را ارائه می دهد. عموماً، 
عملکرد گله های مادر داخل فصلی در اقلیم معتدل بهتر می باشد. این 
پرندگان در دوره های گرم سال، وقتیکه طول روز زیاد است، تفریخ 
می شوند. از آنجاییکه، گله های مرغ مادر گوشتی برای رسیدن به وزن 
بدن استاندارد تغذیه می شوند، آب و هوای سرد در آخر دوره پرورش 
باعث می شود که مرغان مادر خوراک بیشتری) برای گرم نگهداشتن 
برای   ) ) تجمعی  افزایشی  تغذیه  بنابراین  نمایند.  ( مصرف  بدن خود 
نوری خیلی زود صورت  اینکه تحریک  گله های درون فصلی، بشرط 
نگیرد الزم است. بر عکس، پرندگان برون فصلی در فصل سرد تفریخ 
می شوند و در زمانی پرورش داده می شوند که دو عامل دما و طول 
روز رو به افزایش است. همچنانکه گله به سن تحریک نوری در دماهای 
گرمتر نزدیک می شود، نیاز آنها به خوراک برای رسیدن به وزن بدن 
تغذیه  به  نیاز  نوری  تحریک  زمان  در  اینرو  از  است،  کمتر  استاندارد 
افزایشی کمتری دارند. این دلیلی برای تاخیر در شروع بلوغ جنسی آنها 
است. این موضوع بیشتر در کشور های گرمسیری مصداق دارد. بسیاری 
از مدیران با تحریک نوری زودتر در رفع این مشکل بر می آیند، اما 
اغلب مشکل تاخیر در بلوغ جنسی اصالح نمی شود.افزایش وزن بدن 
هدف اغلب به عنوان راه حلی برای گله های برون فصلی ) گله هایی 
که پرورش آنها مصادف با دماهای باال است ( استفاده شده است، زیرا 
با داشتن وزن بدن سنگین تر  بطور مؤثری تغذیه تجمعی در هوای 

گرمتر افزایش می یابد.
روش دیگر اصالح تاخیر  بلوغ جنسی گله در هوای گرم، تاخیر تحریک 
نوری تا زمان رسیدن گله به تغذیه تجمعی کافی است. با این روش، 
باندازه  این روش ممکن است  اما  نخواهد شد،  از حد  بیش  بدن  وزن 
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ی افزایش مصرف تجمعی مواد مغذی  تا 20 هفتگی مؤثر نباشد. اگر 
روند کار های ژنتیکی متداول بسوی اصالح بازدهی غذایی تداوم یابد، 
پرورش دهندگان مرغ مادر مجبور خواهند شد که  تحریک نوری را 
خیلی دیرتر و شروع نمایند و یا بایستی وزن گله را در سن 20 هفتگی 
به یک سطح باالتری بمنظور تغذیه تجمعی کافی برای پاسخ مناسب 

به تحریک نوری، برسانند.
تحریک نوری نقش عمده ای را در فرایند های کلی تجمع مواد مغذی 
ایفا می کند. تحریک نوری بطریقی باعث تغییر حالت پرندگان از یک 
موجود با مواد مغذی انباشت شده به یک موجود با مواد مغذی مصرف 
این موضوع است که  برای  احتمالی  این مساله دلیلی  شده می شود. 
الین  در  مناسبی  غذایی  بازدهی  به  منتج  نوری  تحریک  سن  تاخیر 
های گله های مادر گوشتی جدید می شود. پرندگان در دوره پرورشی 
مناسب  مثلی  تولید  عملکرد  به  رسیدن  برای  کافی  تغذیه  نیازمند 
کافی  تغذیه  مساله  شود،  می  داده  نشان  زیر  در  همچنانکه  هستند. 
تاثیر آن بر تولید مثل، حقیقت روشنی برای مرغ و  دوران پرورش و 
خروس ها می باشد. در داده های گزارش شده برای خروس ها، بیشتر 
طریق  از  ها،  خروس  الین  وزنی  سنگین  به  مربوط  باروری  مشکالت 
انباشت  برای  نامحدود  زمان  دادن  آن  متعاقب  و  نوری  تحریک  عدم 
مواد مفذی به گله جهت حفظ و نگهداری عملکرد تولید مثلی مناسب 
پیش از رسیدن به بلوغ جنسی واقعی قابل اجتناب است.تحریک نوری 
بطور آشکاری می تواند فرایندهای انباشت مواد مغذی توسط پرنده را 

دچار اختالل نماید.

مفهوم تغذیه تجمعی حداقل
طی سال های اخیر، ارتباط متقابل بین تغذیه تجمعی در طول دوره 
و  آزمایش  مورد  گوشتی  مادر  مرغان  مثلی  تولید  عملکرد  و  پرورش 
مطالعه قرار گرفته است. دوره پرورش به زمان جوجه ریزی تا تحریک 
مادر  های  گله  از  گروه  شود.چهار  می  اطالق  هفتگی   20 در  نوری 
 Peak( اند  گرفته  قرار  مقایسه  مورد  در جدول 1  گوشتی هم سویه 
Brake &. 1994(. زمان تحریک نوری 141 روزگی بود. جدول 1 
میزان مصرف تجمعی پروتیین خام، انرژی متابولیسمی، وزن بدن در 
140 روزگی و تخم مرغ های تولیدی هر مرغ ) بر اساس تعداد مرغ پای 
تولید ( را نشان می دهد.این گروه های آزمایشی، با جیره های یکسانی 
در دوره پرورش تغذیه شدند، اما دان اختصاص داده شده به آنها در 
هر هفته تا رسیدن به تفاوت های تجمعی مصرف، متفاوت بود. از نظر 
ظاهری تفاوت  زیادی در وزن بدن مرغ ها وجود نداشت، اما زمانی که 
مصرف تجمعی انرژی متابولیسمی و پروتیین خام گله بترتیب تقریبٌا 
داده  نوری  تحریک  بود،  گرم   1200 و  کیلوکالری   22000 از  کمتر 
شد تعداد تخم مرغ تولیدی هر مرغ تقریبٌا 15 عدد کاهش یافت.این 
موضوع پیشنهاد می کند که پرنده برای تولید سطوح قابل قبول تخم 
مرغ. نیاز به« مصرف حداقل مواد مغذی« بدون توجه به وزن بدن، دارد.

داده های یک مرور کلی اخیر در زمینه تحقیقات گله های مادر گوشتی 
داد که مرغ ها در سن 140 روزگی  نشان  NCSU در سال 1988 
انرژی  کالری  کیلو   28000 حدود  گرم،  کیلو   2 تقریبی  بدن  وزن  با 
از  ناشی  متابولیسمی بطور تجمعی مصرف نمودند.این تفاوت احتمااٌل 
پیشرفت های ژنتیکی قابل توجه بعمل آمده در ضریب تبدیل غذایی 
جوجه های گوشتی می باشد.این موضوع ممکن است توضیحی باشد 
)در  روزگی   از سن 126  نوری  تحریک  زمان  تنظیم  به  نیاز  که چرا 

سال1993( تا 154 روزگی یا دیرتر در زمان حاضر بوده است. 

باروری در مرغ ها 
این واقعیت که اثر تغذیه تجمعی پروتیین خام در زمان تحریک نوری می 
تواند اثر معنی داری بر باروری مرغ داشته باشد، بطور آشکاری مشخص 
 .)1997.1990.Walsh & Brake  ..1996  .Walsh( است  شده 
دخالت مرغ در باروری از دو طریق است: 1- پذیرش جفتگیری، 2- 
ذخیره اسپرماتوزوآ در غدد مخصوص اسپرم اویدوکت. ظاهراٌ تغذیه مرغ 
با جیره های حاوی درصد پروتیین خام ) اسید آمینه ( نا کافی پیش 
از تحریک نوری بدون توجه به وزن بدن مرغ، منتهی به تداوم باروری 

ضعیف می شود.
داده های خالصه شده در جدول 2، درصد باروری تجمعی چندین گروه 
آزمایشی مرغ ها را از سن 28 تا 64  و 57 تا 64 هفتگی ) 8 هفته آخر 

تولید( نشان می دهد.
و  تغذیه  به  مربوط  اثرات  که  است  اهمیت  حائز  نکته  این  به  توجه 
مدیریت در طول دوره پرورش و اوایل تولید، خیلی دید در دوره تولید 
مشاهده می شود. از شکل 2 مشخص می شود که مرغ های مادر تا 
حداقل  مصرف  به  نیاز  بدن،  وزن  به  توجه  بدون  نوری  تحریک  زمان 
1200گرم پروتیین خام یا بیشتر بصورت تجمعی  دارند. این حداقل 
نیاز به مصرف تجمعی پروتیین بر این فرض طرح شد که میزان کل 
لیزین در یک جیره تنظیم شده ر اساس ذرت – سویا تنها 5 درصد 
 83 سیستین،   + متیونین  مقدار  و  دهد  می  تشکیل  را  خام  پروتیین 

درصد لیزین جیره بود.

برنامه های تغذیه ای گله های مادر گوشتی     
که  است  گرفته  قرار  توجه  مورد  نکته  این  آمریکا  متحده  ایاالت  در 
پرورش مخلوط مرغ و خروس نسبت به پرورش جداگانه جنس ها،اغلب 
این  درک  بمنظور  شود.  می  بیشتری  های  مرغ  تخم  تولید  به  منتج 
مطلب، مطالعه ای برای تعیین اثرات خروس های مخلوط شده با مرغ 
ها در سنین مختلف انجام شد. در این آزمایش، خروس ها بر اساس 
یک جیره حاوی 18درصد پروتیین خام تا زمان اختالط با مرغ ها در 
سنین 2، 4، 6 و 8 هفتگی، بطور کامل تغذیه شدند. مرغ ها نیز یک 
جیره با 18درصد پروتیین خام بمدت یک هفته دریافت نمودند و بعد 
از آن تا زمان تحریک نوری با جیره حاوی 15درصد پرروتیین تغذیه 
شدند. برنامه های تغذیه ای برای تیمار های مختلف خروس در شکل 
3 همراه با برنامه تغذیه ای مرغ نشان داده شده است. وزن های بدن 
مرغ ها کمابیش در برابر تیمار های خروس مشخص بودند.وزن بدن 
بازتابی از پاسخ خروس ها به مقادیر افزایش یافته دان، پیش از اختالط 
بود. میزان باروری های تجمعی نشان داده شده در جدول 2 پایین تر 
از حد مناسب هستند؛ زیرا مرغ و خروس ها پس از 21 هفته سن با 
هم تغذیه شدند تا بتوانند اثر مربوط به تغذیه تجمعی دوره پرورش را 
بطور زیادی مشخص نمایند و از طرفی به خروس ها اجازه داده شود 
داشته  هفتگی   35 از  پس  را  یافته  اختصاص  دان  کاهش  آمادگی  تا 
باشند. بعالوه، بعضی از پن هایی که خروس های مخلوط شده در سن 
تغذیه جداگانه  یا  بدن  وزن  به کنترل  توجه  بدون  داشتند  8 هفتگی 
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جنس ها از همدیگر، در سن 64 هفتگی باروری بیش از 90درصد را 
از خود نشان دادند.       

خروس های دیگر که در دو سن 6 و 8 هفتگی با مرغ ها مخلوط شدند 
مقاومت بیشتری نسبت به کاهش دان پس از پیک تولید تخم مرغ از 
خود نشان دادند زیرا آنها با دریافت و ذخیره مواد مغذی بیشتری به 
بلوغ جنسی رسیدند. تخمین دقیقی     از مصرف تجمعی مواد مغذی 
توسط خروس ها تا سن 21 هفتگی )زمان تحریک نوری ( بر اساس 
مصرف برنامه ریزی شده مرغ و خروس، در جدول 2 نشان داده شده 
 6 در  ها  مرغ  با  شده  مخلوط  های  خروس  دان  واقعی  است.مصرف 
هفتگی )به عنوان مثال ( و مرغ ها با استفاده از وزن بدن گرفته شده 
) وزن کشی هر هفته دو بار ( از طریق فرمول Combs )1968( قابل 
تخمین است. نتایج در شکل 4 نشان داده شده است. خروس ها حدود 
125درصد تا 150درصد مرغ ها بسته به سن اختالط و وزن بدن دان 
مصرف نمودند. نتیجه این مقدار مصرف دان،  مصرف تجمعی واقعی 
انرژی متابولیسمی بیش از 34000 کیلوکالری و 1600 گرم پروتیین 
و   6( اختالط  زمان  دو  هر  در  شده  مخلوط  های  خروس  برای  خام 
آنها  در  که  گزارش شده  های  داده  دیگر  با  نتایج  بود.این  هفتگی(   8
خروس ها جدای از مرغ ها پرورش داده شدند موافقت دارد. این داده 
مرغ)شکل  دان  مصرف  واقعی  الگوی  که  دهد  می  نشان  همچنین  ها 
4( با دیگر الگوهای برنامه ریزی شده، بویژه پس از 14 هفتگی بطور 
معنی داری متفاوت است. این نکته بسیار حائز اهمیت است؛ چنانچه 
مرغ ها بطور جداگانه از خروس ها بر اساس مقادیر غذایی برنامه ریزی 
شده پرورش داده شوند حدود 35 تخم مرغ بازای هر مرغ کمتر تولید 
می کنند. این داده ها ) و تجربیات مزرعه ای ( پیشنهاد می کنند که 
مصرف دان بیشتر در دوره پرورش برای نیمچه های تیپ تولیدی باعث 
وزن بدن و گوشتواری بیش از حد می شود که این مساله برای نیمچه 

های تیپ تولیدی منتج به کاهش تولید تخم مرغ می شود.    
به  زیاد  خیلی  دان  نباید  که  داشت  دقیق  توجه  بایستی  نکته  این  به 
گله مرغ ها پیش از شروع تولید اختصاص داد چراکه با این کار باعث 
افزایش  ابتدا بصورت  آنها می شویم که  بدن  افزایش وزن  تسهیل در 
ایجاد مشکالت تولید مثلی مانند  یابد و باعث  گوشت سینه بروز می 
پریتونیت ) التهاب صفاق ( می شود. افزایش بیش از حد گوشت سینه 
مرغ ممکن است باعث افزایش نیاز نگهداری و ممانعت از تکامل تولید 
مثلی پرنده شود. این ممکن است دلیلی برای این موضوع باشد که چرا 

با افزایش دان در مرغ های مولد، رشد و توسعه ی سینه های سنگین 
نسبت به سینه های چاق )fat pad( خیلی سریع تر اتفاق می افتد.

این وضعیت،در مرغ های با سینه های گوشتی خیلی سنگین نسبت 
به مرغ های چاق، در آب و هوای گرم باعث کاهش اشتها )حتی در 
سالن های دارای تهویه تونلی و بخار آب سرد(، افزایش آسیب پذیری 
پرنده در مقابل استرس گرمایی،پیک تولید پایین و تولید ضعیف پس 
از پیک می شود.در این شرایط،استفاده از یک شیوه ی تخصیص دان 
محتاطانه، پیش و پس از تحریک نوری در مرغ های مادر پیشنهاد می 
به  تا منجر  تاخیر شروع شود  با  تولید مرغ های مادر  شود.بهتر است 
تلفات باال و تولید پایین نشود. این مشکالت در مرغ های مادر تحت 

شرایط استاندارد، معمول نمی باشند.                 
در یک روش مشابه، جهت تنظیم هر گونه افزایش باال در مصرف دان، 
الزم است که در فرموالسیون  جیره ها  تغییرات ناگهانی در ترکیبات 
آن مانند تغییرات ناگهانی در میزان مصرف دان به حداقل  برسد. بر این 
اساس، استفاده از یک میزان انرژی متابولیسمی واحد در تمامی جیره 
ها جهت کمک به نگهداری ثابت افزایش های سرانه دان پیشنهاد می 
شود. بطور مشابهی،مرغ های مادر گوشتی مدرن ممکن است با افزایش 
غیر قابل انتظار وزن بدن به تغییرات ناگهانی پروتیین جیره در پاسخ 
شدید دهند. تغییر جیره ها ی مرغ مادر گوشتی ) آغازین- رشد- پیش 
تخمگذاری- تولید( بایستی بتدریج صورت گیرد. پیشنهاد می شود که 
سطح لیزین کل جیره تقریبا 5 درصد پروتیین خام  و میزان متیونین+ 
سیستین جیره حدود 6 / 0-63 / 0 جیره در بیشتر خوراک ها باشد. 
احتمال اینکه عملکرد مرغان مادر با جیره هایی که درصد پروتیین آنها 
حاوی  یک جیره ی  است.  است،بیشتر  استاندارد  از حد  کمتر  اندکی 
16درصد پروتیین خام با میزان 28 / 0-8 / 0 درصد لیزین کل ، می 
گوشت  از حد  بیش  افزایش  بدون  مناسب  تولید  بایست جهت حفظ 

سینه کافی باشد.

خروس  برای  جیره  متابولیسمی  انرژی  و  پروتیین 
های مادر گوشتی

مطالعات کمی در مورد ارتباط مصرف انرژی در طول دوره پرورش با 
 Vaughters عملکرد دوره تولید وجود دارد. با این وجود، یافته های
و همکاران )1987( نشان داد که ممکن است یک رابطه متقابلی بین 
داشته  وجود  باروری  و  پرورش  دوره  مصرف شده  متابولیسمی  انرژی 
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باشد. داده های گزارش شده )جدول 2( یک حداقل مصرف تجمعی 
انرژی متابولیسمی حدود 30000 کیلو کالری را پیش از تحریک نوری 
پیشنهاد می کنند که  بیشتر داده ها  این حال،  پیشنهاد می کنند.با 
باروری تولید مثلی بطور مستقیمی در ارتباط با مصرف روزانه انرژی 
انرژی  روزانه  مصرف  اینکه  و  است  تولید  دوره  طول  در  متابولیسمی 
باشد. متناسب  بدن  وزن  افزایش  و  وزن  به  نسبت  بطریقی  بایستی 

  )b  1989( همکاران  و   Sexton و   )1964(  Paker & Arscott
مشاهده نمودند که اثر کاهش مصرف انرژی متابولیسمی در طول دوره 
تولید بر کاهش باروری ارجحیت داشت. Attia  و همکاران )1995( 
در سیستم پرورش قفسی، خروس های سویه راس را با مقادیر 300، 
340 و 380 کیلوکالری در روز تغذیه نمودند. آنها تفاوتی در باروری 
افزایش  انرژی  مصرف  افزایش  با  ها  بیضه  وزن  اما  نکردند،  مشاهده 
نیافت. Attia  و همکاران )1993( در سیستم پرورش بستر، از 26 تا 
60 هفتگی یافتند که خروس های با مصرف روزانه 300 کیلو کالری  
نسبت به خروس های با مصرف 340 و 380 کیلوکالری، وزن بدن و 
باروری کمتری دارند.این داده ها بوضوح اثر متفاوت مصرف انرژی رادر 
دو سیستم پرورشی ) قفس و بستر ( نشان می دهند که این تفاوت 
مصرف ناشی از متفاوت بودن سطح فعالیت نسبی در دو سیستم است.

در سیستم پرورش در قفس تمامی پرندگان احتمااٌل انرژی متابولیسمی 
کافی برای تامین نیاز های تولید مثلی شان دریافت می کنند. با این 
حال، در سیستم پرورش دربستر، واضح است که پرندگان با کمترین 
سطح مصرف انرژی مواد مغذی کافی برای تامین نیاز های تولید مثلی 
شان بدلیل افزایش نیاز نگهداری پرنده برای فعالیت، دریافت نمی دارند.

یافتند  کاهش  این محققین  بود که  بسیار جالب  نکته  این  همچنین 
جوجه  بدن  وزن  کاهش  باعث  مادر  های  خروس  به  انرژی  اختصاص 
گوشتی در 42 روزگی شد. این داده ها پیشنهاد می کند خروسهایی 
که پتانسیل تولید بزرگترین جوجه های گوشتی را دارند نیازمند انرژی 
متابولیسمی بیشتری برای تولید در شرایط جفتگیری طبیعی هستند.

از حد  این داده ها همچنین پیشنهاد می کنند که تالش های بیش 
باعث کاهش عملکرد جوجه  تواند  برای کنترل وزن بدن خروس می 
های  خروس  برای  مناسب  های  جیره  انتخاب  در  شود.ابهام  گوشتی 
 ) a Wilson و همکاران )1987  مادر گوشتی زمانی شروع شد که 
جیره های حاوی 12، 14، 16 و 18 درصد پروتیین خام را به خروس 
های مادر از 4 تا 53 هفتگی تغذیه نمودند. از 10 قطعه خروس مادر 
برنامه  استفاده شد.  ها   قفس  در  پروتیینی  تیمار  هر  برای  هفته   14
نوری مفصل و مدونی وجود نداشت و از نور طبیعی روز در طول دوره 
پرورش استفاده شد و  بعضی نقاط تاریک نیز با نور مصنوعی پوشش 
داده شد.مصرف تجمعی پروتیین خام تا 21 هفتگی برای گرو ههای 
تیماری 12 و 14 درصد پروتیین بترتیب 1220 و  1385 گرم بود.
این میزان مصرف تجمعی پروتیین خام برای گروه تیماری 12درصد تا 
1650 گرم در 27 هفتگی افزایش یافت، سن 27 هفتگی زمان اولین 
انزال مصنوعی در این مطالعه خاص بود. با این مقایسه که خروس ها در 
شرایط جفتگیری طبیعی برای رسیدن به بهترین نتایج، نیاز دارند که 
در سن حدود 22 هفتگی بالغ شوند. اختالف معنی داری در حجم منی، 
تیماری  اسپرماتوزوآ خروس ها در گروه های  و غلظت  بیضه ها  وزن 
مختلف ) درصد پروتیین خام جیره ها( یافت نشد، اما بیشتر خروس 
های تغذیه شده از جیره های حاوی 12 و 14 درصد پروتیین خام،بطور 
معنی داری در نتیجه تحریک از طریق ماساژ شکم، منی تولید نمودند. 
اگرچه اختالف معنی داری در وزن بدن خروس های ما بین تیمار ها 
وجود نداشت، اما خروس های تغذیه شده با جیره های حاوی 12 و 
14 درصد پروتیین خام عمومٌا افزایش وزن بدن پایدارتری را از خود 
در تمامی دوره تولید از خود نشان دادند.  توجه به این نکته مهم است 

که  تمامی جیره های غذایی استفاده شده در این مطالعه و مطالعات 
بعدی در آزمایشگاه دانشگاه Auburn ، لیزین کل آنها 1 / 5 تا 3 / 
5 درصد کل پروتیین خام و متیونین + سیستین آنها 75 تا 77 درصد 
لیزین جیره های تهیه شده بر اساس ذرت – سویا بود. این شیوه تهیه 
تا  اما  بود،  ایالت کارولینای شمالی  آزمایشگاه دانشگاه  به  جیره شبیه 
حدی متفاوت از عملیات تجاری مشاهده شده با درصد پروتیین پایین 
استفاده شده در جیره های نامتوازن برای خروس ها است.Zhang  و 
دانشگاه  آزمایشگاه  همان  در  اخیر  تحقیق  یک  در   )1999( همکاران 
Auburn ، اثرات استفاده از جیره های حاوی 12 و 16 درصد پروتیین 
خام را بر عملکرد خروس های مادر گوشتی از 4 تا 52 هفتگی مورد 
مقایسه و بررسی قرار دادند.همچنانکه در مطالعات قبلی گزارش شد، 
تولید می  انزال مصنوعی منی  نتیجه  از خروس ها در  باالتری  درصد 
کردند، اما دوباره اختالفی در کیفیت و کمیت منی در بین تیمار ها 
وجود نداشت.تفاوت در مصرف پروتیین خام  باعث اختالف در کمیت 
  Zhang و کیفیت منی تولید شده توسط خروس ها نشد. درآزمایش
انرژی متابولیسمی روزانه هر خروس در  و همکاران )1999( دریافت 
دوره تولید 325 کیلوکالری بود. چنانکه بعداٌ نشان داده می شود، این 
باشد. یک کاهش  پایین می  اندکی  داده شده  اختصاص  انرژی  مقدار 
تدریجی در تولید منی با افزایش سن و وزن بدن بدون توجه به سطح 
پروتیین جیره مشاهده شد. محققین این مساله را بدین صورت تفسیر 
تولید  عملکرد  نگهداری  جهت  بدن  وزن  پیوسته  افزایش  که  نمودند 
به طور  بدن  پیوسته  افزایش وزن  است.  الزامی  مناسب خروس  مثلی 
آشکاری نیازمند افزایش مناسب دریافت انرژی متابولیسمی با افزایش 

وزن بدن می باشد.
دیگر محققین فرانسوی نشان دادند که خروس های الین سنگین وزن 
با  ارتباط  در  را  بیشتری  مشکالت  وزن،  متوسط  الین  با  مقایسه  در 
ثبات اندازه بیضه ها و تولید منی از خود نشان می دهند.تحریک نوری 
خروس های سنگین وزن باعث پاسخ قوی اما کوتاه مدت به وزن بیضه 
و تولید منی می شود؛ در حالیکه این صفات در خروس های متوسط 
وزن ثبات بهتری در مقابل تحریک نوری دارند.مشکل عدم ثبات تولید 
منی از طریق ندادن تحریک نوری به پرندگان و اجازه دادن به خروس 
از  پس  و  خودشان  خاص  زمان  در  جنسی  بلوغ  به  رسیدن  برای  ها 

مصرف مواد مغذی کافی، قابل حل است.
پروتیین خام در طول دوره رشد  ای دچار کمبود  پرنده  اگر  بنابراین 
باشد می تواند اثرات آن در اوایل شروع بلوغ جنسی بسیار قابل توجه 
را در گروه های  ها  و همکاران )1987( خروس    Vaughters.باشد
مختلف با جیره های حاوی 12، 15 یا 18 درصد پروتیین خام  از 24 
تا 27 هفتگی ) اوایل دوره تولید ( تغذیه نمودند و گزارش کردند که 
بیشترین باروری اولیه مربوط به جیره های  حاوی 18 درصد پروتیین 
تکامل  بین  متقابلی  رابطه  که  کند  پیشنهاد می  نتیجه  این  بود.  خام 
بوقلمون و مرغ های  جنسی و شروع فعالیت تولید مثلی وجود دارد. 
تولید تخم  از شروع  به جفتگیری پیش  تمایل شدیدی  مادر گوشتی 
مرغ دارند. وقتی که بوقلمون های مادر در طول دوره پیش تخمگذاری 
با  حتی  باروری  عمر  طول  در  داری  معنی  افزایش  شوند  می  تلقیح 
وجود تعداد اسپرماتوزوآ کمی بوجود می آید )McIntyre و همکاران، 
1982(. این جفتگیری در اوایل تولید احتمااٌل منتهی به ذخیره بیشتر 
مادر  مرغ  مورد  در  است  ممکن  موضوع  این  شود.  می  اسپرماتوزوآ 
گوشتی نیز صادق باشد. پر واضح است مرغان مادر گوشتی که  تحت 
شرایط جفتگیری طبیعی تجاری ) سن مورد نیاز برای بلوغ جنسی 22 
تا 24 هفته است ( پرورش می یابند از باروری اولیه پایینی برخوردارند 
و در سنین بعدی با دشواری به میزان باروری مناسب می رسند.ُاگرچه 
تاثیر پروتیین خام در طول دوره رشد بر میزان باروری در دوره تولید 
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آشکار است ،اما اثر پروتیین خام جیره در دوره تولید بر باروری کمتر 
است. جیره های غذایی حاوی 5 تا 9 / 16 درصد پروتیین خام نتایج 
 .Arscott & Paker(است داشته  قفس  سیستم  در  را  مشابهی 
 ..Revington & et al ..1986 .Buckner &Savage ..1963
1991(. دلیل اینکه محققین گذشته،  تفاوتی در باروری ناشی از اثر 
سطوح مختلف پروتیین خام جیره مشاهد نکردند احتمااٌل ناشی از این 
واقعیت بود که آزمایشاتشان اغلب در دوره تولید )28 هفتگی( شروع 
از جیره  پرندگان  اینکه  از  پیش  آزمایشات،مشخص شد،  این  در  شد. 
آنها  شده  استفاده  خام  پروتیین  سطح  کنند،  استفاده  آزمایشی  های 
مورد مالحظه واقع نشد واین مساله تشخیص تفاوت های باروری ناشی 
از تفاوت های سطوح مختلف پروتیین خام جیره را دچار مشکل می 
کند. همچنین این داده ها پیشنهاد می کنند که در خروس های مادر 
بلوغ  تکمیل  از  پایین پیش  پروتیین  با  از جیره های غذایی  نبایستی 

جنسی استفاده شود.
خروس  که  کنند  می  پیشنهاد  آزمایشات  از  شده  گزارش  های  داده 
های مادر گوشتی در شرایط جفتگیری طبیعی به حداقل 1600 گرم 
پروتیین خام بصورت مصرف تجمعی پیش از تحریک نوری نیاز دارند 
در صورتیکه این مقدار برای مرغ ها 1200 گرم پیشنهاد شده است. 
رسیدن به این مصرف تجمعی پروتیین خام برای خروس ها در صورت 
خام  پروتیین  درصد   17 تا   12 حاوی  غذایی  های  جیره  از  استفاده 
اثر  امکان پذیر است.عالوه بر این، داده های نشان داده شده در زیر، 
متقابل بین وزن بدن و برنامه تغذیه ای را که اثر اساسی بر تولید مثل 
خروس دارد نشان می دهد. شکل 5، برنامه تغذیه ای یک گله تحقیقی 
کدبندی شده )BB-15( را نشان می دهد. سویه مادر گوشتی استفاده 
شده راس 308 بود، اما این داده ها نشان دهنده ی داده های مربوط به 
سویه های کاب 500 و آربور اکرز بودند. تمامی خرو.س ها بطور جدای 
تغذیه  از سیستم  تولید هم  دوره  در  و  داده شدند  پرورش  ها  مرغ  از 

جداگانه مرغ و خروس برخوردار بودند.
باروری                  بر  را  جالبی  اثر  غذایی،  جیره  و  ای  تغذیه  برنامه  ترکیب 
         CONCAVE شکل 6( بوجود می آورد. خروس های پرورش یافته (
این  و  دادند  نشان  از خود  تا 48 هفتگی  از 40  بدن  وزن  در  کاهش 
مساله )کاهش وزن ( اثر خود را در کاهش موقت باروری مشاهده شده 
در جدول 6 برای خروس های پرورش یافته با جیره های حاوی 12 و 

17 درصد پروتیین خام نشان می دهد.  تاثیر کاهش وزن بدن 
برای خروس های  بیشتر  باروری،  در کاهش 

حاوی  های  جیره  با  شده  تغذیه 
17 درصد پروتیین خام 

که تا حدی بزرگتر بودند و مقاومت کمتری به کمبود تغذیه ای تحمیل 
شده داشتند، معنی دار بود.این مشکل از طریق اختصاص افزایش 5 
گرم دان روزانه برای خروس ها اصالح شد. مصرف تجمعی مواد مغذی 
برای خروس های تغذیه شده با جیره های حاوی 12درصد پروتیین 
کیلوکالری   36593 خام،  پروتیین  گرم   1568 هفتگی   21 در  خام، 
انرژی متابولیسمی و در 23 هفتگی 2123 گرم پروتیین خام و 36593 
کیلوکالری انرژی بود.همچنین این داده ها پیشنهاد می کنند که اگر 
تغذیه حداقل برای خروس ها کافی است، دیگر مهم نیست که از چه 
شود.  استفاده  هدف  به  رسیدن  برای  جیره  در  خامی  پروتیین  سطح 
بهترین  دارند،  را  بدن  وزن  افزایش  ترین  یکنواخت  که  هایی  خروس 

باروری را ایجاد می کنند. 
     

وزن بدن در خروس های مادر گوشتی     
مدت طوالنی است که مشخص شده است، استفاده از روش محدودیت 
و  الزامی  گوشتی  مادر  های  گله  در  بدن  وزن  کنترل  برای  خوراکی 
به  حد  از  بیش  خوراکی  محدودیت  حال،  این  با  باشد.  می  سودمند 
خروس ها در طول قسمتی از دوره پرورش یا تمامی آن، ممکن است 
بر   .)1990 همکاران،  و   Lilburn(شود اولیه  باروری  کاهش  باعث 
اساس بحث های باال، بنظر می رسد که این اثر ناشی از تغذیه تجمعی 

ناکافی تا زمان تحریک نوری باشد.
انگیزه اصلی برای تغذیه جداگانه جنس ها از همدیگر در طول دوره 
تولید، مشاهده ی ارتباط بین خروس های سنگین وزن و باروری پایین 
 ;1990 ..Duncan & et al ;1986 .McDaniel & Wilson( بود
Mauldin ;1990 ..Fontana et al. 1992( و اعتقاد براین بود که 
ضروری  ها  خروس  بدن  وزن  کنترل  برای  ها  جنس  جداگانه  تغذیه 
است. با این حال، خروس های قفسی تغذیه شده بطور تقریبٌا آزاد،برای 
 .Paker & Arscott( تولید اسپرماتوزوآ عالی، شناخته شده هستند
1989a ..Sexton et al ;1964(. این پیشنهاد می کند که اختصاص 
مناسب خوراک بطور کنترل شده  نسبت به محدودیت شدید خوراک 
برای کنترل وزن بدن مورد نیاز است.  این احتمال وجود دارد که بروز 
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فعالیت  افت  بدلیل  باروری  مشکالت 
جفتگیری خروس در نتیجه کاهش 
دریافت انرژی مربوط به محدودیت 
موضوع  این  باشد.  خوراک  شدید 
توضیح  در  کمکی  است  ممکن 
 )1990(  Hocking مشاهدات 

با  را  آزمایشاتی  که  بود  کسی  او  باشد. 
در  طبیعی  جفتگیری  با  بستر  پرورش  روش  در  ها  خروس 

طول دوره تولید انجام داد.  Hocking  یک ارتباط متقابل منحنی- 
خطی بین وزن بدن و باروری یافت. این آزمایش نشان داد که اگر وزن 
نخواهد  باروری مناسب  باشد میزان  پایین  یا  باال  بدن خروس، خیلی 
بود. او مشاهده  نمود که خروس های با وزن خیلی پایین)زیر وزن ( 
از نظر فیزیولوژیکی تکامل نیافته بودند، در حالیکه خروس های خیلی 
سنگین نیز اغلب از نظر فیزیکی توانایی جفتگیری کامل را نداشتند. 
او پیشنهاد کرد که یک وزن بدنی مناسب برای باروری مناسب، با سن 
تغییر می کند. او نتیجه گرفت که کنترل محدود شده وزن بدن بایستی 
اجازه افزایش وزن بدن با افزایش سن خروس را بدهد.مطالعه ای جهت 
آزمایش این ناپایداری در باروری انجام شد. نشان داده شد که کاهش 
باروری همزمان با کاهش دان اختصاص یافته برای مرغ ها و افزایش 
وزن بدن خروس ها در سیستم تغذیه مخلوط جنس ها بود. در یک 
روش مشابه، کاهش  دان اختصاص یافته برای خروس ها در جاییکه 
کاهش  باعث  شدند  می  تغذیه  هم  از  جدای  بطور  ها  خروس  و  مرغ 
موقت و بدنبال آن افزایش در وزن بدن خروس ها همزمان با کاهش 
باروری شد.پس از آن، باروری دوباره با افزایش دان اختصاص یافته در 
سیستم جداگانه تغذیه مرغ و خروس، افزایش یافت. وزن بدن خروس 
مادر بهتر کنترل شد و باروری با افزایش تدریجی دان اختصاص یافته 

برای خروس ها بهبود یافت. 
تحقیق جالب دیگری در این زمینه انجام شد و نتایج آن بطور خالصه 
در جدول 3 نشان داده شده است. در این مطالعه خروس ها در گروه 
هایی )بدون مرغ ها( به روش پرورش در بستر پن بندی شده و از سن 
در  تغذیه شدند. همچنانکه  دان  مقادیر مختلف  با  تا 48 هفتگی   25
جدول 3 نشان داده شده است، خروس هایی که بیشترین مصرف دان 
را داشتند  از کمترین میزان وزن بدن برخوردار بودند.این نتیجه موافق 
با با بعضی از  داده های گزارش شده در این زمینه ) بهتر کنترل کردن 

وزن بدن با افزایش دان نسبت به کاهش آن ( بود.
وجود  تواند  می  باال  در  شده  ارائه  متناقض  نتایج  برای  توضیحی  چه 
داشته باشد؟ به عنوان  مثال، نیاز نگهداری روزانه یک خروس در سن 
با وزن 4 کیلوگرم در 21 درجه سانتی گراد حدود 306  3ه هفتگی 
کیلو کالری است در حالیکه این نیاز برای خروس 45 / 4 کیلوگرمی در 
45 هفتگی 329 کیلوکالری خواهد شد. اگر افزایش در دان اختصاص 
یافته روزانه خروس ها متناسب با افزایش وزن بدن وجود نداشته باشد، 
خروس های با وزن 45 / 4 کیلوگرم رشد منفی ) کاهش وزن ( خواهند 
داشت؛ زیرا پرنده برای جبران کمبود انرژی خود از ذخایر بدن استفاده 
می کند و این کار تا زمانیکه ذخایر انرژی خروس های بزرگتر بطور 
و  فعالیت جفتگیری  زمان،  این  در  یابد.  ادامه می  کامل مصرف شود 
میزان ترشح تستسترون کاهش خواهد یافت. وزن بدن این خروس ها 
این موضوع  یافت.  افزایش خواهد  فعالیت جفتگیری  بدلیل عدم  بعداٌ 
می تواند منجر به این نتیجه گیری شود که فعالیت جفتگیری خروس 
ها الزامٌا بدلیل رسیدن به وزن بدن بیش از حد متوقف نمی شود، اما 
توقف در فعالیت جفتگیری می تواند دلیلی برای باال رفتن وزن بدن 

خروس ها باشد!
به همان ترتیبی که مرغ ها با افزایش وزن تدریجی به تولید مناسبی 

با  با  نیز  ها  خروس  رسند،  می 
افزایش وزن بدن تدریجی به بهترین مقدار باروری 

می رسند. در دوره تولید، انرژی مورد نیاز روزانه خروس ها مانند مرغ 
این  در  نمی شود.  داده  ( کاهش  تولید تخم مرغ  بدلیل کاهش   ( ها 
راستا پیشنهاد می شود که اختصاص دان روزانه خروس ها هر 3 تا 4 
هفته یکبار حداقل یک گرم در دوره تولید اضافه شود بطوریکه افزایش 
وزن بدن آنها بتدریج و پایدار باشد که این باعث ایجاد باروری مناسب 
خواهد شد. Ken Krueger )1977( پی برد که تولید منی بوقلمون 
در  آنها  نگهداری  طریق  از  آنها،  کامل  حیات  دوره  در  نر  مادر  های 
سیستم تغذیه ای که افزایش وزن بدن هفتگی را بطور ثابت باقی نگه 
دارد، می تواند به حداکثر برسد. هر گونه کاهشی در وزن بدن خروس 

می تواند منجر به کاهش تولید منی شود.

تلفات در خروس مادر گوشتی
تلفات خروس های مادر گوشتی در طی دوره تخمگذاری یک مشکل 
عمده ی اقتصادی برای صنعت طیور ایاالت متحده امریکا محسوب می 
شود. متوسط تقریبی تلفات خروس از 22 تا 64 هفتگی در طی سال 
 ..AgriStates.Inc(شد گزارش  درصد   43  ،  1999 تا   1995 های 
Mutual Drive. Fort Wayne. IN 6510 46825(.  علت بیشتر 
باال  علت  درباره  تئوری  یک  آزمایش  برای  است.  معلوم  نا  تلفات  این 
بودن این تلفات، مرغ های مادر سویه راس 308 و خروس های راس 
برنامه اختصاص دان  از  با استفاده  از هم  تاج سوزی نشده بطور جدا 
خطی )linear( و مقعر )concave( پرورش داده شدند. یک گروه از 
خروس ها همراه با مرغ ها بر اساس برنامه مخلوط )mixed( پرورش 
داده شدند. در این ازمایش، برنامه نوری پرندگان بر اساس  8 ساعت 
روشنایی و 16 ساعت تاریکی بود و آب و دان هم بطور کنترل شده 
سالن  به  پرندگان   هفتگی،   21 پایان  گرفت.در  قرار  آنها  اختیار  در 
تحریک  آنها  به  و سپس  منتقل  باز(   = دار  پرده  اطراف   ( تخمگذاری 
نوری داده شد. در آنجا سه نوع تیمار خروس وجود داشت که در شکل 
 « Linear« 7 نشان داده می شود.خروس هاس تغذیه شده بصورت
تا  از 4  برای هر خروس در هفته  / 2 گرم  ثابت 4  افزایش های دان 
28 هفتگی دریافت نمودند.پس از 28 هفتگی، هر خروس مقدار دان 
ثابت 117 گرم ) 342 کیلوکالری انرژی قابل سوخت وساز ( دریافت 
نمود )7 گرم بیشتر مقدار استفاده شده در شکل 5(. همچنین،تمامی 
دان  مقدار  همان  شدند  داده  پرورش  جداگانه  بطور  که  خروسهایی 
مصرف  به  منتج  که  نمودند  دریافت  هفتگی  پایان 21  در  را  تجمعی 
1600 گرم پروتیین و 32000 کیلوکالری انرژی متابولیسمی برای هر 

خروس تا زمان تحریک نوری )21 هفتگی( شد.
های  بدن خروس  دهد.وزن  می  نشان  را  بدن خروس  وزن   4 جدول 
پرورش یافته با مرغ ها )مخلوط( در پایان 12 و 16 هفتگی بطور معنی 
داری پایین تر از خروس هایی بود که بطور جداگانه از مرغ ها پرورش 
 ، linear داده شدند.وزن بدن خروس ها در سیستم تغذیه جداگانه
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این  بود.با  باالتر  داری  معنی  بطور   ،concave غذایی   برنامه  نسبت 
حال، اختالفی در وزن بدن ناشی از اثر تیمار، پس از تحریک نوری ) 
22 هفتگی ( وجود نداشت؛ بطوریکه تمامی خروس های تیمارها، وزن 

بدنی مشابهی در سنین 22، 26، 28، 40 و 52 هفتگی داشتند.
جدول 5 درصد تلفات خروس ها را نشان می دهد. میزان تلفات خروس 
در دو گروه تیماری که بطور جداگانه از مرغ ها پرورش داده شدند در 
در  تلفات  بود.  هم  مشابه   ،) هفتگی   22-29 تولید)  دوره  اوایل  طی 
خروس هایی که بطور مخلوط با مرغ ها پرورش یافتند در طی این دوره 
کمتر بود، اگرچه این تفاوت در میزان تلفات از نظر آماری معنی دار 
نبود. خروس های بطور جدا تغذیه شده« linear«  یا خروس های بطو 
ر مخلوط پرورش داده شده، در مقایسه با خروس های بطور جداپرورش 
داده شده« concave » میزان تلفات بیشری بطور معنی دار از 30 
سیستم  شده  داده  پرورش  جدا  های  خروس  داشتند.  هفتگی   44 تا 
بطور   mixed شده  داده  پرورش  مخلوط  و    linear ، concave
تا 64 هفتگی داشتند.   تلفات را در دامنه سنی 45  باالترین  مشابهی 
در مقایسه تلفات از 30 تا 64 هفتگی، تلفات خروس های جدا پرورش 
 linear بطور معنی داری نسبت به سیستم concave یافته سیستم
بینابینی  تلفات خروس های مخلوط پرورش داده شده  پایین تر بود. 
بود. این روند مشابه در سرتاسر دوره تولید )64-22 هفتگی( مشاهده 
شد. تمامی داده های گزارش شده حاکی از آن است که خروس های 
پرورش یافته بر اساس برنامه اختصاص غذایی linear  نسبت به برنامه 
نمودند  آزمایشات مشخص  این  بیشتری داشتند.  تلفات   ،  concave
که انتظار می رود، وقوع بیشتر تلفات خروس ناشی از بکار بردن برنامه 

غذایی linear ، بین سن 30 تا 44 هفته باشد.
در این آزمایشات مشخص شد که مصرف 117 گرم دان )342 کیلو 
کالری انرژی متابولیسمی( برای هر خروس در روز با جیره های حاوی 
17درصد پروتیین خام برای حفظ افزایش وزن بدن تدریجی از 28 تا 
60 هفتگی کافی است ) تحت استفاده از گریل هایی که مانع ازاستفاده 
این خروس ها  (.با  دان  دانخوری مرغ ها  برای خروس ها می شود 
افزایش دان  این حال، تحت شرایط تجاری، یک  با  بود.  باروری عالی 
اختصاص داده شده تدریجی برای خروس های مادر توضیه می شود. 
بنابراین، مشخص می شود که برنامه اختصاص دان استفاده شده  طی 
دوره پرورش در ارتباط با زمان تحریک نوری  می تواند تلفات خروس 
های مادر گوشتی را بدون توجه به وزن بدن تحت تاثیر قرار دهد. گروه 
های مختلف خروس مورد استفاده در این ازمایشات، متوسط وزن بدن 
هایی را نشان دادند که بطور قابل توجهی متفاوت از هم بودند. ازاینرو، 
تواند  می  ای  تغذیه  های  برنامه  مدیریت  که  گرفت  نتیجه  توان  می 

ارجحیت مدیریت وزن بدن را محدود کند.

مادر  خروس  جداگانه  پرورش  بر  کلی  مروری 
گوشتی

بطور  پرورش  دوره  تمامی  در  ها،  مرغ  از  ها  پرورش جداگانه خروس 
موفقیت آمیزی امکان پذیر است.در این روش بایستی به برنامه های 

زیادی  های  شود.بحث  دقیق  توجه  زیر  توضیحات  مطابق  ای  تغذیه 
درباره وزن بدن مناسب برای خروس در سن 4 و 20 هفتگی وجود 
داشته است. جدول 6 رابطه متقابل بین وزن بدن و پیک جوجه درآوری 
در یک شرکت تجاری که در حال آزمایش مساله باروری بود نشان می 
دهد.بررسی جدول 6 ارتباط متقابل ضعیفی را بین وزن بدن و جوجه 
درآوری نشان می دهد، اما در این زمینه از یک خالصه گرافیکی برنامه 
های تغذیه ای مختلف، بدون توجه به وزن بدن،برای نشان دادن رابطه 
متقابل بین برنامه های تغذیه ای و پیک جوجه در آوری استفاده شد 
)شکل 8(.با توجه به تمامی داده های گزارش شده پیشنهاد می شود 
مورد  متابولیسمی  انرژی  و  پروتیین خام   تجمعی  که حداقل مصرف 
نیاز برای هر قطعه خروس تا زمان تحریک نوری بترتیب حدود 1600 
گرم و 32000 کیلوکالری باشد و یک روش برنامه تغذیه ای مخصوص 
برای به حداقل رساندن تلفات و حداکثر نمودن باروری مورد نیاز است.

نتیجه گیری  
می توان نتیجه گرفت که مواد مغذی فراهم در تمام زندگی پرنده بر 
باروری و تولید تخم مرغ تاثیر می گذارند.انرژی متابولیسمی فراهم ) 
با باروری، تولید تخم  یا دان اختصاص داده شده ( ارتباط مستقیمی 
مرغ و وزن بدن پرنده در طی دوره تولید دارد. پروتیین انباشت شده 
دوره پرورش در بدن پرنده، بر سن بلوغ جنسی و میزان باروری اولیه 
مرغ و خروس ها تاثیر می گذارد. بیشترین تاثیر پروتئین خام جیره 
در طی دوران رشد و پیش تولید می باشد،چرا که در این دوران بیشتر 
شود.کنترل  می  انباشت  جنسی  بلوغ  تکامل  نیاز  مورد  خام  پروتیین 
گله  حیات  سرتاسر  در  معینی  محدوده  در  سالن  دمای  و  بدن  وزن 
مورد نیاز است، با این حال مدیریت دما و وزن بدن مهمترین عوامل 
در دوره تولید می باشند؛ زیرا وزن بدن در این زمان از بیشترین مقدار 
می  درصد   17 تا   12 پروتئینی  دامنه  با  های  جیره  است.  برخوردار 
توانند میزان مصرف تجمعی پروتئین خام را تا زمان تحریک نوری به 
منظور توسعه بلوغ جنسی اولیه، تهیه و تامین نمایند. با این حال، با 
توجه به تجربیات عملی، آشکار است که تغییر درصد پروتئین جیره 
از یک مقدار متوسط یا باال به یک مقدار پایین پیش از بلوغ جنسی، 
اثرات معکوسی بر میزان باروری گله مادر گوشتی خواهد گذاشت.ثابت 
از  افزایش وزن بدن دز سرتاسر زندگی گله مادر گوشتی  نگه داشتن 
بدن  وزن  ناگهانی  کاهش  یا  است.افزایش  یرخوردار  اهمیت  بیشترین 
باعث تغییر در میزان باروری و تولید تخم مرغ گله می شوند. در نتیجه 
تنظیم مصرف انرژی متابولیسمی برای نگهداری نیاز هایی که ناشی از 
وزن بدن و دما هستند، مورد نیاز شدید می باشد. بطور خالصه، تمامی 
این اصول و مقررات برای حفظ گله های مادر گوشتی استاندارد صحیح 
این جزئیات شود.آشکارترین  به  بیشتری  توجه  بایستی  اما  باشد،  می 
استثنا در زمینه این اصول پایه ای، گوشتواری بیش از حد است که 
می تواند برای مرغان مادر گوشتی مضر باشد زیرا آن می تواند باعث 
افزایش حساسیت به دمای محیطی و کاهش تولید تخم مرغ، اشتها و 

افزایش تلفات شود.     
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و 94 گوشت  فروش،  قابل  های  الشه  تولید  طیور  های  کشتارگاه  هدف 
محصوالتی است که هیچ آسیب های بهداشتی برای طیور، دام ها و 
انسان ها نداشته باشد. در عمل اما زخم هایی مرتبا بر روی الشه های 
مرغ های گوشتی رخ می دهد. دکتر Wim Tondeur یک راهنمای 
تصویری برای شناسایی زخم ها ساخته است. ایشان دیدگاه های خود 
را در مورد معمول ترین مسایلی که در روی خط کشتار رخ می دهد 

و چگونگی برخورد درست با این مسایل با ما در میان گذاشته است.
مجموعه ای از 47 کشتارگاه در 12 کشور اروپایی و آفریقایی در ظرف 
 Tondeur اند. هدف دکتر  گرفته  قرار  ارزیابی  مورد  4 سال گذشته 
 Tondeur )Tondeur دامپزشکی  آموزش  و  مشاوره  مرکز  در 
که   )Veterinary Training Consultancy and Advice
شده  همراه   .Zinpro Animal Nutrition Inc ی  موسسه  با 
شناسایی و تشریح زخم ها در روی الشه های مرغ های گوشتی در یک 

راهنمای تصویری است.

هزینه ها
دکتر Tondeur می داند که رخداد مکرر ناهنجاری ها برای کشتارگاه 
گرفتن  به  نیاز  که  هنگامی  ساختاری  مشکالت  است.  ساز  مشکل  ها 
کارگر اضافه برای تمیزکردن الشه ها باشد خود هزینه ها را افزایش می 
دهد. این زخم ها می توانند باعث کاهش درآمد به دلیل افزایش بخش 
های خراب شده ی الشه ها و بخش های بدن مرغ ها شوند. و حتی 

ممکن است منجر به از دست رفتن یک قرارداد گردند.
»سوپرمارکت ها اغلب از پذیرفتن الشه یا فیله های مرغ که ترشحات 
می  باز  سر  باشد  آن  روی  بر  دیگر  مهم  دیداری  های  نشانه  یا  خود 
تکه شده  مرغ  و چون  آورد  می  پس  را  ها  آن  مشتری  که  چرا  زنند 
معموالخیلی ارزان تر از یک الشه ی کامل مرغ می شود )به این معنی 
که اگر ضایعات برروی الشه باشد سوپرمارکت ناچار است آن ها را جدا 

کند و بنابراین الشه ی مرغ قیمت خود را از دست می دهد(. 
مرغی که تکه شده است از آن جا که بخش هایی از آن قابل استفاده 
نیستند قیمت آن از یک الشه ی کامل کمتر می شود. آسیب ها بر روی 
الشه ها می توانند بسیار هزینه بر باشند. من با کشتارگاه هایی برخورد 
کرده ام که تا یازده کارگر اضافی اجاره کرده اند تا ترشحات خونی بر 
گاه هزینه ی خراب شدن شهرت  آن  و  تمیز کنند.  را  ها  روی الشه 

کشتارگاه وقتی که این مشکالت جدی در رسانه ها مطرح شوند.

سیستم ها
هیچ سیستم استانداردی برای طرح ریزِی مسایل معمول وجود ندارد 
چرا که بیشتر کشتارگاه ها سیستم های امتیاز دهی و پایش مربوط 

سیستم  »و  دارند.  ها  الشه  روی  بر  ها  آسیب  انواع  برای  را  خود  به 
های امتیازدهِی کنونی اغلب دربرگیرنده ی آسیب های تازه به وجود 
ها(،  ماهیچه  بافت  به  مربوط  )بیماری   Myopathy همچون  آمده 
white striping )یکی از ضایعات سینه مرغ( و سینه ی چوبی شده 

)wooden breast( نیستند.
آمده  وارد  های  آسیب  افزایش  از  شده  بازدید  کشتارگاه   47 بیشتر   
به الشه ها گالیه داشته که باعث شده ارزش فروش کامل الشه را از 
دست داده و زخم های جدیدی همچون myopathy ها و ترشحات 
طور  به  که  داده  نشان  مطالعه  این  گردد.  پدیدار  الشه  برروی  خونی 
میانگین سهم الشه هایی که آسیب دیدگی داشته اند 20.3درصد بوده 
که 7.1درصد از این ها ناشی از خونریزی شدید از بال ها بوده است. 
در 4.9درصد درصد  ها  افت کیفیت الشه  برای  معمول  دلیل  دومین 
در  آن  دنبال  به  و  ها  دم  نزدیک  و  ها  پوست سینه  پارگی  ها،  آن  از 
3.9درصد از کل الشه ها  epiphysiolysis در مفصل آرنج )بیرون 

زدگی ها( بوده است.
یک استاندارد معمول برای دسته بندی کردن آسیب های الشه ها برای 
در برگرفتن بسیاری از دالیل بسیار مفید خواهد بود. اول از همه، چنین 
استانداردی به کشتارگاه ها فرصتی خواهد داد برای مقایسه ی داده 
های ایجاِد آسیب در مرغداری ها، بین مرغداری ها، در کشتارگاه ها، به 
صورت تجمعی، در بین منطقه ها و در برنامه های تغذیه ای. دوم، این 
استاندارد ارزیابی آثار اقلیمی و فاکتورهای فصلی، خط های ژنتیکی، 

نرخ رشد و وزن بدن را بر رخداد آسیب ها امکان پذیر می سازد. 
داده های آسیب های وارده بر الشه ها که به روشی خوب-تعریف شده و 
قابل تکرار تولید شده، همچنین به شناسایی علل احتمالی آسیب های 
ویژه نیز کمک خواهد کرد. افزون بر این ها، اثرگذاری دخالت انواع ویژه 
ی آسیب ها در هنگام مقایسه ی امتیازهای آسیب ها پیش و پس از 
مداخله را می توان ارزیابی نمود. عالوه بر آن سیستمی برای امتیازدهی 
ابزاری  بر الشه ها در روشی سیستماتیک همچنین  آسیب های وارد 
bonus-malus پرداخت  سیستم  یک  ایجاد  برای  مفید  و  مناسب 
برای جبران خسارت های تولیدکنندگان اولیه، سرپرست ها، تیم های 
گرفتن و بارگیری، حمل و نقل کنندگان مرغ های زنده و کارمندان 

کشتارگاه است.
 آسیب ها، بسته به محل قرارگیری و شدت آن ها، ممکن است منجر 
به کاهش کیفیت الشه و درجه دو شدن آن می گردند. این الشه های 
فروخت.  اصلی  قیمت  از  کمتر  قیمتی  به  توان  می  تنها  را  دو  درجه 
بنابراین داده های در مورد آسیب ها و شدت آن ها را همچنین می 
توان برای برآورد زیان های مالی ناشی از این آسیب به الشه ها مورد 

استفاده قرار داد.

دیدگاه هـایی 
در مورد 

آسیب های 
وارد آمده به الشه طیور
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ها  آسیب  به  امتیازدهی  سیستم  یک  ایشان  همکاران  و   Tondeur
ایجاد کرده اند که یک استانداردی به خوبی تعریف شده برای همه ی 

انواع آسیب ها بر روی الشه هاست.
ایشان می گوید: »بسیاری از سیستم های امتیازدهی کنونی بر اساس 
برای  امتیازدهی  سیستم  چنانکه  هستند،  ای  سه-درجه  مقیاس  یک 
الشه های مرغ های گوشتی که ما ایجاد کرده ایم نیز بر همین اساس 
است«. امتیاز صفر )بدون آسیب( برای الشه ای تعریف شده که بدون 
هیچ آسیبی بوده و به قیمت کامل فروخته می شود. امتیاز 1 )متوسط( 
برای الشه ای است که آسیب های جزیی داشته و منجر به یک کاهش 
 2 امتیاز  گردد.  آن می  فروش  ارزش  در  کاهشی  اصال هیچ  یا  جزیی 
به  منجر  چنانکه  بوده  بزرگتر  آن  ی  اندازه  که  است  آسیبی  )شدید( 

کاهش چشمگیر ارزش فروش آن خواهد شد.
مرغ  های  روی الشه  های  آسیب  برای   Tondeur دیدارِی  راهنمای 
بافت  مطابق  »ما  است.  آسیب  مختلف  نوع   23 حاوی  گوشتی  های 
آسیب دیده، آسیب ها را دسته بندی کرده ایم: پوست )مانند خراش 
و  پوست  های  پارگی  سلولیت،   ،pododermatitis ناخن،  های 
زدگی  بیرون  ها،  شکستگی  )مانند  اسکلتی  سیستم   ،)litter spots
)مانند  ای  ماهیچه  های  ناهنجاری  و   )dyschondroplasia ها، 
نوارهای سفید )white stripping(، سینه ی چوبی، بیماری ماهیچه 
ی سبزرنگ، میوپاتی پشتی و گوشت PSE-مانند(. برای هر پارامتر، 
دسته ای از 100 الشه ارزیابی شده اند. امتیازدهی الشه ها در کشتارگاه 
ها نشان داده که آسیب ها در میان دسته های مختلف طیور، کشتارگاه 

های مختلف و از نظر نوع آسیب ها با همدیگر متفاوت بوده اند«.

خونریزی
» بیشترین خونریزی در بال ها رخ می دهد. آسیب ها در سینه و ران 
نادیده گرفته  نباید  بنابراین  بازده گردیده و  از بین رفتن  به  ها منجر 
شود. ترشحات خونریزی در سینه ها و ران ها در برخی از کشتارگاه ها 
به طور مکرر رخ می دهد در حالی که در برخی مناطق دیگر در الشه 
این زخم ها دیده نمی شوند. میزان 30.4درصد از الشه ها که آسیب 
دیدگی داشته اند، این آسیب دیدگی ها و زخم ها در ارتباط با سیستم 
عروقی آن ها بوده است. ما تالش کرده ایم تا علت های خونریزی ها را 
دریابی کنیم. ترشحات خونریزی تازه در طی آخرین ساعت زندگی رخ 
داده است که به معنی رخ دادن خونریزی در کشتارگاه است. اگر خون 
لخته شده علت آن را باید در مرغداری یافت. علت خونریزی اغلب در 
مکان وجود ترشحات خونی یافت می شود. ترشحات خونی در بال ها 
اغلب به سبب بال بال زدن بوده و اغلب در کشورهایی رخ می دهد 
که سیستم های مرغداری رها در مزرعه معمول است. ترشحات خونی 
در ران ها اغلب به سبب فرآیند گرفتن مرغ ها یا هنگامی که در سر 
در  اغلب  ها  آویزان می شوند رخ می دهد. خونریزی سینه  ها  قالب 
هنگام حمل و نقل آن ها رخ می دهد. هنگامی که ترشحات خونی تازه 
هستند، روش آویزان کردن ممکن است استاندارد نباشد، گاهی تنها 
شمار کمی از کارکنان به شکلی مرغ ها را می گیرند که خیلی سفت 
تر  اگر خونریزی قدیمی  ران ها می شود.  باعث خونریزی در  و  است 
باشد، باید به کارکنانی که مسئول گرفتن مرغ ها هستند آموزش داد«.

زخم های روی پوست
تقریبا 30درصد از الشه ها زخم هایی دارند که پوست را خراب کرده 
و زخم روی  ها، درماتیت  پارگی  پوست شامل  است. زخم های روی 
کرده  مشاهده  که  پوست  روی  زخم  ترین  »معمول  پاهاست.  پوست 
ایم در قیمتی از الشه با زخم هایی مالیم )امتیاز 1( در مناطق سینه، 
شکم، پشت و دم هاست که نیاز است آن ها را از الشه جدا کنند و 

این منجر به کاهش قیمتی می شود که برآورد می شود 10درصد از 
قیمت کل الشه باشد. 

با یکپارچگی پوست می تواند در حین  ارتباط  پارگی های پوست در 
پوست کندن رخ دهد. این مساله در ارتباط با پروتیین کالژن است که 
عموما تحت تاثیر ژنتیک بوده یا در اثر کمبود عناصر غذایی همچون 
اسیدآمینه های ضروری و عناصر معدنی همچون روی رخ می دهد. »ما 
تفاوت هایی می بینیم در مرغ هایی که با غالت و گندم تغذیه شده اند 

و مرغ هایی که با ذرت تغذیه شده بوده اند. 
این مساله ناشی از تشکیل اسید آمینه در گندم بوده که کالژن های 
قوی تری تولید می کند. خراش ناخن ها می تواند بخشی از آن مربوط 
به میزان شلوغی و فشار در سالن باشد که خود سبب ریختن مرغ ها بر 
سر همدیگر می گردد. همچنین این واقعیت وجود دارد که این روزها 
فرآیند پرکنی از کیفیت باالیی برخوردار نیست. زخم های پوست اغلب 
به سبب ترکیبی از این عوامل رخ می دهد. مساله ی بستر مرطوب نیز 

می تواند سبب نقاط زخمی کوچکی شود.

زخم های ماهیچه ها
»ده سال پیش، هیچکس حتی کلمه ای درباره ی زخم های ماهیچه 
ای نشنیده بود. امروزه ما تقریبا هفته ای یکبار چیزی در این باره می 
شنویم. پرسش اصلی این است: چه عاملی باعث زخم های ماهیچه ای 
می شود؟ پژوهش های ژنتیکیقابل توجهی برای یافتن این پاسخ در 
حال انجام است. زخم های ماهیچه ها هر روز در بین مرغ هایی که در 
سالن هایی بیشتر مشاهده می شود که در آن رفاه طیور نقش بزرگ 
بر  بیشتر  های  پریدن  و  بیشتر  بدنی  های  کند. حرکت  می  ایفا  تری 
روی چوب های نشیمنگاه مرغ ها احتماال با این مساله در ارتباط است.

آیا زخم های ماهیچه ها در برخی نژادهای خاص دیده می شود؟ آیا 
امر  این  دارند؟  باره  این  در  نقشی  درسالن  نگهداری  یا شرایط  تغذیه 
نیازمند پژوهش های بیشتر است. زخم های ماهیچه ها امروزه بیشتر 
بیشتر  ها  زخم  این  نیست.  روشن  هنوز  آن  »دلیل  شوند.  می  دیده 
شوند.  می  دیده  انگلستان  و  ایتالیا  روسیه،  ژاپن،  مانند  درکشورهایی 
هنوز اما این مساله در آفریقای جنوبی ناشناخته است. چنین مساله ای 

در نژادهای سنگین تر مخصوصا ایجاد مشکل کرده است«.

زخم های اسکلتی
رخداد بیرون زدگی در بال ها، شکستگی در شانه، بال ها و پاها زیر پنج 
درصد است. اما بیرون زدگی های شدید در بال ها منجر به ده تا پنجاه 
درصد کاهش درآمد شده و بنابراین قابل توجه هستند حتی هنگامی 
که این رویداد نسبتا پایین باشد. »بیرون زدگی ها اغلب در بال ها دیده 
شده و به طور مکرر در هنگام پرکنی رخ می دهد. تغییر صورت بندی 

این کار می تواند کمک کننده باشد«.
 زخم های سیستم اسکلتی می تواند در بیش از یک مرحله در طی 
فرآیند رخ دهد. تغذیه اهمیت زیادی دارد، کلسیم، فسفر، روی، منگنز، 
مس، آهن و ویتامین D3. استخوان ها مثل گذشته قوی نیستند که 
این مساله ناشی از خط رشد سریع می باشد و بنابراین ژنتیک نقش 
مهمی بازی می کند. اما همچنین زخم ها می توانند در طی گرفتن 
طیور یا هنگامی که طیور بر سر قالب ها آویزان بوده و بال بال می زنند 

رخ دهد. راه حل این مساله در آموزش نهفته است.
برای  از کشتارگاه ها ترجیح می دهند کارکنان آموزش ندیده  برخی 
گرفتن طیور به کار بگیرند، در حالی که برخی دیگر فقط از افراد ماهر 
استفاده می کنند. هنگامی که من زیان ناشی از غیاب مهارت درگرفتن 
طیور را محاسبه می کنم درمی یابم که این زیان می تواند تا 4000 یا 

حتی 5000 یورو در روز برسد.
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انسان  از تخم مرغ در  تاریخ نشان می دهد در مصر و چین استفاده 
مربوط به 1400 سال قبل از میالد می باشد. بررسی تاریخ اروپا نیز نشان 
دهنده ی آن است که اهلی شدن مرغ ها مربوط به 600 سال قبل از 
میالد مسیح می باشد. در آمریکا برخی از شواهد از وجود مرغان بومی 
در آمریکا قبل از ورود کلمبوس وجود دارد. با این حال، اعتقاد بر این 
است که، در سفر دوم کشتی کلمب در 1493، برای اولین بار مرغ های 

بومی، که از آسیا نشأت گرفته بودند، به آمریکا آورده شد.
نزدیک به 200 نژاد و گونه مرغ در سراسر جهان وجود دارد. بسیاری از 

مرغ تخمگذار تجاری موجود در دنیا لگهورن می باشد.

اوایل قرن 1۹ میالدی
در سال 1920 و 1930 میالدی، مزارع مرغ هنوز هم عمدتاً به صورت 
حیاط خلوت بود. بسیاری کشاورزان مرغ های تخم گذار را برای تأمین 
تخم مرغ مورد نیاز برای خانواده خود پرورش می دادند و در صورت 
وجود مازاد، آن را در بازارهای محلی می فروختند. در ادامه و با توجه 
به سود خوب آن برخی کشاورزان اقدام به راه اندازی گله های کوچک 

مرغ تخم گذار با حدود 400 قطعه کردند در فضای بسته نمودند.
مشکالتی  بود.  مواجه  مشکالتی  با  آزاد  فضای  در  ها  مرغ  نگهدای 
همچون آب و هوای متغیر و نا مناسب در برخی فصول سال و وجود 
برخی شکارچیان. همچنین بروز رفتارهای با عنوان سلسله مراتب نیز 
مشکالتی را ایجاد می نمود. به طوری که مرغ های تخم گذار قوی تر  
زندگی  تر  مناسب  و شرایط  در مصرف خوراک  تر معموالً  تهاجمی  و 
پیشی گرفته و باعث سخت تر شدن شرایط زندگی برای پرنده های 
ضعیف می شدند. بیماری نیز مشکل دیگری بود. البته انتخاب پرنده 
های با مقاوت باالتر و شرایط بدنی مناسب تر کمک شایانی در بهبود 
سالمتی در گله های نسل آینده می کرد. به طوری که انتخاب مرغ ها 
و خروس های مقاوم نسبت به بیماری ها و شرایط بدنی مناسب باعث 
انتقال ژن های مطلوب از نظر مقاومت بدنی به نسل  آینده گردید. لذا 
پرورش در فضای بسته به مرور زمان گسترش یافت. همزمان با انتخاب 
های ژنتیکی پیشرفتهایی نیز در زمینه داروهای مورد استفاده در طیور 
صورت گرفت. به طوری که تمام موارد اشاره شده که باعث بهبود در 
سالمت پرنده شده بود به طور غیر مستقیم در سالمت محصوالت طیور 

من جمله تخم مرغ تأثیر گذاشت.
در این زمان مرغ ها حدود 150 عدد تخم مرغ در سال تولید کرده و تا 

45 درصد تلفات ساالنه مشاهده می گردید.
افزایش می  را  ها  هزینه  که  این  با  بسته  فضای  در  ها  مرغ  نگهداری 
داد ولی موجب کنترل بهتر شرایط محیطی از جمله درجه حرارت و 

جلوگیری از حمله شکارچیان به طیور می گردید.
از  ها  بیماری  انتقال  بسته  محیط  در  ها  پرنده  نگهداری  همچنین 
داد.  می  کاهش  را  دیگری  زنده  موجود  نوع  هر  و  انسان  و  جوندگان 
قرار  بیشتری  کنترل  تحت  و  بهتر  بسته  فضای  در  نیز  ها  مرغ  تغذیه 
می گرفت. تمامی این موارد بهبود عملکرد مرغ و در نهایت افزایش بهره 

وری را امکان پذیر می ساخت.
اقدامات مذکور در مجموع موجب کاهش تلفات تا 18 درصد  تمامی 

در سال شد. اما با تمامی اقدامات مذکور هنوز نیز مشکالتی باقی مانده
بود. من جمله کنترل بهداشت، مشکل خروج کود و فضوالت پرندگان، 
و همچنین رفتارهای تهاجمی از سوی پرندگان قوی تر. همچنین تخم 
نظر  از  نامناسب  دارای شکل ظاهری  و  کود  به  آلوده  معموال  ها  مرغ 

بهداشتی بوده و خود موجب انتقال آلودگی به انسان می شد.

اواسط تا اواخر قرن 1۹ میالدی
در اواخر سال 1940 میالدی استفاده از قفس در پرورش مرغ تخم گذار 

آغاز گردید و برخی نتایج مطلوب نیز در استفاده از آن مشاهده شد.
بهداشت به شکل مناسب تر در مرغ های پرورش یافته در قفس کنترل 
می گردید. همچنین نه مرغ و نه تخم مرغ در تماس با فضوالت نبوده 
و در نتیجه هم مرغ و هم تخم مرغ ها از ظاهری مناسب تر و پاکیزه 
تر برخوردار بودند. همپنین خارج کردن کود از سالن ها نیز آسان تر 
گردید.  رفتار های تهاجمی در قفس ها کنترل شده و همه مرغ ها 
موارد  آوردند. همه  به دست  را  نیاز خود  تأمین خوراک مورد  توانایی 

مذکور موجب بهبود بهره وری در مرغها گردید.
بهبود  و  تلفات  کاهش  عملکرد،  بهبود  قفس  از  استفاده  گسترش  با 
ضریب تبدیل خوراک در مرغ ها مشاهده گردید. به طوری که تلفات 
به 5 درصد کاهش پیدا کرد. همچنین تعداد تولید تخم مرغ به 250 
عدد در سال رسید. بدین شکل استفاده از قفس در پرورش مرغ تخم-
گذار طی این سال ها به سرعت گسترش یافت. به مروز زمان پرورش-

در  هایی  پیشرفت  دیگر  تجهیزات  و  فن  انواع  از  استفاده  با  دهندگان 
کنترل شرایط محیطی داخل سالن ایجاد کردند.

همچنیین استفاده از اتوماسیون و استفاده از نوار نقاله برای جمع آوری 
تخم مرغ ها طی این سال ها آغاز گردید.

در اوایل سال 1960 استفاده از تجهیزات مکانیکی پیچیده در مرغ داری 
ها گسترش پیدا کرد و به مرور سالن های پرورش مرغ تخم گذار در 

حجم های باال تأسیس و راه اندازی گردید.
با افزیش و پیشرفت استفاده از سیستم های اتوماسیون و کنترل شرایط 
مدیریتی و محیطی داخل سالن ها در سالن های پرورش مرغ تخم گذار 
شرایط سالمتی طیور، تغذیه و عملکرد طیور پیشرفت چشمگیری داشت 
و  هزینه های کارگری کاهش یافت. در مجموع این تغییرات منجر به یک 
وضعیت برد - برد برای پرورش دهندگان مرغ و مصرف کنندگان گردید.

امروز
باالتر  با حجم  های  گله  مرغ،  تخم  کننده  تولید  بزرگ  در کشورهای 
از100،000 مرغ تخمگذار غیر معمول نیست و در برخی از گله ها بیش 
از 1 میلیون مرغ تخم گذار وجود دارد. هر مرغ توان تولید 250- 300 

عدد تخم مرغ در سال را داراست.
انجام  پایین  قیمت  با  مرغ  تخم  تولید  مدرن،  تکنولوژی  از  استفاده  با 
در  باال  بسیار  های  قیمت  با  غذایی  مواد  دیگر  که  حالی  در  و  گرفته 
بازار عرضه می شوند، تخم مرغ که یکی از بهترین منابع تأمین کننده 
پروتئین در جیره غذایی انسان می باشد، با قیمتی بسیار مناسب در 

دسترس می باشد.

تاریخچه صنعت مرغ تخم گذار
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اکثر  در  هوا  از طریق  انتقال  قابل  بیماریهای  زیاد  بسیار  بدلیل وجود 
میشود  رعایت  بهداشتی  مسائل  که  هنگامی  حتی   ، ایران  مناطق 
ورودی  هوای  توسط  میتوانند   .... و  آنفوالنزا   ، مارک  مثل  بیماریهایی 

)تهویه( وارد سالن شوند. 
) Avian Influe( :بیماری آنفلوانزای طیور

دارای  که  است  طیور  ویروسی  تنفسی  دار  واگیر  بیماریهای  از  یکی 
خانواده  به  متعلق  ویروسی   ، آن  باشد.عامل  می  سریع  انتشار  قدرت 

اورتومیکسوویروسها میباشد.
 ویروس آنفلوانزا از انواع ماکیان ، بوقلمون ، بلدرچین ، قرقاول شترمرغ 
، مینا ، طوطی ، سار ، مرغابی ، غاز و سایر پرندگان آبزی جدا شده 
است ولی در ماکیان و بوقلمون بیشترین خسارت و تلفات را ایجاد می 
کند.در پرندگان زینتی سویه ها ی و بدفعات بیشتری جدا شده است.

 پرندگان آبزی )همچون اردک ، مرغابی و . . . (بعنوان مخـــــــزن این 
بیماری در طبیعت معرفی شده اند و عقیده بر این است که مرغابی های 
اهلی نسبت به ابتال به فرم درمانگاهی فوق حاد آنفلوانزا مقاوم می باشند.

البته این پرنده ها به ویروس آنفلوانزا مبتال می شوند و باعث پخش آن 
در محیط نیز می گردند.انواعی از پرندگان آبزی ، مانند پرستو دریایی 
به آن  ابتال  اثر  آنفلوانزا حساس هستند و در  به فرم فوق حاد  نسبت 

تلف می شوند.
 اشخاص مختلف با تماس با پرنده های مریض ، تجهیزات آلوده موجود 
در مرغداریها ، ماشین های حمل و نقل ، آب و دان آلوده ، پرندگان 
وحشی ، موش و حشرات می توانند به طور مکانیکی ویروس آنفلوانزا 
را بین مرغداریها منتقل کرده و موجب بیماری گـــــردند.حتی شانه 
وجود  باشد.زیرا  داشته  بیماری  در  مهمی  نقش  تواند  می  مرغ  تخم 
ویروس در سطح پوسته تخم پرندگان آلوده نیز به اثبات رسیده است.

البته امکان انتقال عمودی یا به عبارتی انتقال بیماری از مادر به جوجه 
برای این بیماری وجود ندارد ، چرا که جنین آلوده ، قبل از تولید از 

بین می رود.
 ویروس به تعداد زیاد از طریق ترشحات چشم و بینی و دستگاه گوارش 
آلی  مواد  توسط  و  شود  می  پخش  محیط  در   ، بیمار  پرنده  )مدفوع( 
در محیط حفظ می گردد.خوشبختانه ویروس آنفلوانزا جزء ویروسهای 
نسبتا حساس می باشد و با انواع ضد عفونی کننده های حالل چربی 

، خنثی میگردد.
ها(،  )شوینده  ها  دترجنت  انواع  ز  توان  می  کردن  ضدعفونی  برای 
یونهای آمونیم  ، و  ، اسیدهای رقیق  ، عوامل اکسید کننده  فرمالین  

استفاده کرد.
این ویروس در دمای 22 درجه سانتیگراد به مدت 4 روز و در صفر 
ماند.اصوال  زنده می  )آب(  در محیط مرطوب  روز  به مدت 30  درجه 
شرایط   ، پایین  یا  باال  اسیدیته   ، حرارت  به  نسبت  آنفلوانزا  ویروس 
محیطی غیر ایزوتونیک و خشکی حساس بوده و به سرعت از بین می 
از  ، پس  آلوده می شود  آنفلوانزا  ویروس  به  رود. هنگامیکه مرغداری 
حذف پرنده ها )بدنبال سیاست حذف گله یا پایان عمر اقتصادی گله( 
باید چند روز دمای سالن ها را افزایش داد.سپس متعاقب شستشوی 
دیوارها با مواد شوینده ، بستر سالن را جمع آوری نمود.در مرحله بعد 

باید مرغداری توسط هیپوکلریت سدیم یا فرمالین ضدعفونی شود.
مدت  برای  مرطوب  و  سرد  شرایط  در  آنفلوانزا  ویروس 

طوالنی تری در محیط باقی می ماند.
بعنوان مثال در فــــصل زمستان بعد از 105 روز ویروس عفونت زای 
آنفلوانزا خاصیت  اند.ویروس  آلوده جدا کرده  بستر  از  را  آنفلـــــوانزا 
تا 7 روز در داخل  را در دمای 4 درجه سانتیگراد  زایی خود  عفونت 
از حمل آن  آلودگی بستر و قبل  مدفوع حفظ می کند.جهت کاهش 
به خارج از مرغداری بهتر است آن را کود کرده )روی هم جمع کرده(

و با نایلون بپوشانند تا در اثر تخمیر ، دمای آن باال برود و ویروس غیر 
فعال شود.

در زمان حضور پرندگان آلوده ، ویروس آنفـــــــلوانزا از آب نیز جدا 
می شود ولی با رفتن پرنده ها ، ویروس نیز در آب از بین می رود. دوره 
کمون بیماری در یک پرنده بین چند ساعت تا 3 روز و در یک گله تا 
14 روز است.دوره کمون به میزان آلودگی ویروسی ، راه عفونت ، گونه 

پرنده مبتال و قدرت بیماریزایی ویروس بستگی دارد.
بدیهی است که رعایت شرایط قرنطینه مرغداری باید بطور کامل رعایت 
شود. برخی از کشور ها قوانین خاصی از جمله ممانعت از ورود پرندگان 
و فرآورده های طیور از کشورهای آلوده به ویروس آنفلوانزا وضع نموده 
اند و تا زمانیکه این کشورها از آنفلوانزا عاری نشده اند و جلوی ورود 
تحریم می  این  ، شامل  نگیرند  نیز  را  آلوده  از سایر کشورهای  پرنده 

کـاهش ریسـک 
بیماریهـای قـابل 
انتقال از طریق هوا 
با استفاده از تهویه 

فشار مثبت
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و  صحیح  مدیریت  بکاربردن  آنفلوانزا  با  مبارزه  راه  ترین  مهم  مانند. 
تصمیم گیری مناسب می باشد.در صورتیکه اولین مورد مثبت بیماری 
مشاهده گردد و بیماری در مناطق وسیعی انتشار نیافته باشد ، بهترین 
راه مبارزه کشتار جمعی طیور در محل مرغداری و دفن آنها است.باید 
)به  کشتار  دیگر جهت  نقطه  به   ، آلوده  پرندگان  انتقال  داشت  توجه 
عبارتی دیگر کشتارگاه( به هیچ وجه صحیح نمی باشد و آلودگی را در 
منطقه پخش می کند.بعد از حذف مرغها باید کلیه لوازم و تجهیزات 
داد.در  )دترجنت( شستشو  کننده  پاک  مواد  با  را  دیوارها  و  ها  سالن 
مرحله بعد ضدعفونی کامل مرغداری و خالی نگهداشتن آن بمدت 3 
الی 4 هفته الزامی می باشد.در طی این مدت باید شرایط قرنطینه در 
اطراف مرغداری و رفت و آمد به داخل آن رعایت شود.می توان جهت 
اطمینان از پاک شدن مرغداری ، چند جوجه حساس )SPF( را بداخل 
سالن رها نمود و پس از گذشت 3 تا 4 هفته چنانچه آنها از نظر سرمی 
از پاک بودن مرغداری اطمینان حاصل   ، بودند  و دفع ویروس منفی 
کرد. در صورتیکه سیاست واکسیناسیون وجود داشته باشد و واکسن 
از سویه آنفلوانزای موجود در منطقه تهیه شده باشد ، باید برای دوره 
پرورش بعدی جوجه ها ، آنها را واکسینه کرد.در برخی از واگیریهای 
با موفقیت استفاده  آنفلوانزا در جهان ، واکسن کشته تهیه گردیده و 
شده است.به هیچ وجه استفاده از واکسن زنده یا آلوده کردن کنترل 
شده جوجه ها با ویروس بیماریزای آنفلوانزا در سنین دارای حساسیت 
کمتر )دوران پرورش گله مادر یا تخمگذار( توصیه نمی شود.علت اصلی 
این محدودیت ، امکان بوجود آمدن سویه های جدید آنفلوانزا از ویروس 

زنده آن می باشد.
بیماری مارک:

بیماری مارک یک بیماری عفونتی میباشد که توسط هرپس در جوجه 
ها ایجاد و بندرت در بوقلمونها مشاهده میشود . بروز این بیماری در 

تمامی نقاط دنیا گزارش شده است . 

این بیماری ، بصورتهای مختلفی بروز میکند :
بطور معمول ، چرخش بیماری بصورت تنفسی بوده و از طریق فولیکول 
پر آلوده ، مدفوع ، و ... پخش خواهد شد . انتقال عمودی این بیماری 

، اهمیت زیادی ندارد .
ویروس عامل این بیماری در هوای با دمای باال و مرطوب ) در صورتیکه 

همراه با سلول باشد ( ، مدت زیادی زنده خواهد ماند
چون  کننده  ضدعفونی  مواد  از  انواعی  به  همچنین  ویروس  این   .
ترکیباشت چهارتایی آمونیوم و فنولها مقاوم خواهد بود . این ویروس 

در صورت سرد و گرم شدن هوا ، بسرعت غیر فعال میشود
جهت کاهش این بیماریها شرکت بیگ داچمن سیستم پیشرفته تهویه 
فارمهای  در  استفاده  قابل  که  است   نموده  طراحی  را  مثبتی  فشار 
گوشی،مادر و تخم گذار میباشد هم در زمان پرورش و هم در دوران 

تولید.
APT1500 به طوری طراحی شده است که با تمامی اینلتهای سری 
حدود  در  آنها  هوای  ظرفیت  است.  استفاده  قابل  داچمن  بیگ   CL
1500 مترمکعب در ساعت  میباشد که برابر با ظرفیت هوادهی اینلتها 
میباشد که با فن های کم مصرف ATP1500   قابل تنظیم از 0تا 10 

ولت کار میکنند.

اینلتهای  روی  بر  نصب  قابل  راحتی  به  سیستم  این 
دیواری میباشد.

APT 1500  از اجزای زیر تشکیل یافته است:
1-      فن

2-      فیلتر اولیه ) جهت ذرات تا قطر 3 میکرومتر(
3-      فیلتر مرکزی)جهت ذرات تا 0/3 میکرومتر(

هوای  پاکسازی  برای  است  فیلتری    APT15۰۰  
ورودی به سالن

پودر سبز باعث افزایش مقدار شیر گاو می شود
یک پژوهشگر گیالنی عنوان کرد: جانشین کردن پودر سبز به میزان 
شیر  مقدار  افزایش  باعث  شیری  گاوهای  غذایی  جیره  در  سوم  یک 

می شود.
با بیان اینکه یکی از مهمترین مسائل تولید غذا در دنیا، چگونگی تامین 
خوراک دام و طیور با کیفیت مطلوب و بطور مستمر است، اظهار کرد: 
تامین به موقع و مناسب خوراک دام و طیور از شرط های اصلی موفقیت 
در تولید دام، طیور و آبزیان بوده و الزم است جیره غذایی با فرمول 
مناسب به صورت تازه )روزانه و به موقع( در اختیار دام ها و ماهی و 

طیور قرار داده شود.
پرورش  اصلی  چالش  نیاز  این  کردن  برآورده  اینکه  به  اشاره  با  وی 
جلبک های  گفت:  می آید،  حساب  به  طیور  و  ماهی  و  دام  دهندگان 
ماکروسکوپی یا ماکرو آلگ های دریایی، میکروآلگ ها و گیاهان آبزی 
از مهمترین منابع تامین غذای دام و طیور به شمار آمده و اخیرا مورد 

توجه گسترده پژوهشگران و محققان صنایع غذایی قرار گرفته اند.
رمضانپور با بیان اینکه »پودر سبز« مکمل غذایی مطلوب با استفاده از 
ترکیب این گیاهان و جلبک هاست، گفت: پودر سبز، محصولی فرآوری 
از  باالیی  مقادیر  است که حاوی  دریایی  گیاهان  و  ها  از جلبک  شده 

اسیدهای آمینه و پروتئین های ضروری است.

وی تصریح کرد: از مهمترین گونه های گیاهی برای تهیه پودر سبز می 
توان به آزوال و اسپیرولینا و سایر جلبک هایی که به مقدار انبوه کشت 
می شوند و دارای پروفایل اسیدهای چرب ضروری و اسیدهای آمینه 

ضروری باالیی هستند اشاره کرد.
رمضانپور با بیان اینکه این پودر با کیفیت باال برای استفاده به عنوان 
سبز  پودر  گفت:  است،  غیره  و  طیور  آبزیان،  جیره  در  غذایی  مکمل 
آب  از  برگزیده  گونه های  عالی،  تا  ابتدایی  آبزی  گیاهان  از  مخلوطی 
گیاهی  ثانویه  و  محصول  این  شده  تشکیل  دریاها  اعماق  تا  شیرین 
سرشار از پروتئین بوده بطوری که حدود 21 درصد از ماده خشک آن 

را تشکیل می دهد.
وی با بیان اینکه بتاکاروتن آن از هویج بیشتر بوده و امالح کم مصرف و 
پرمصرف در این محصول گیاهی یافت می شود، گفت: از این رو استفاده 
از جمله ماهی ها، برای  انواع آبزیان  از آن به عنوان مکمل در غذای 
مرغ  تغذیه  در  گاو  و  گوسفند  بویژه  شیری  و  گوشتی  دام های  تغذیه 
باال بردن  انسان می تواند برای  گوشتی و تخم گذار و حتی در تغذیه 

محتویات غذایی، بسیار باارزش و مثمرثمر باشد.
رمضانپور اضافه کرد: جانشین کردن پودر سبز به میزان یک سوم در 

جیره غذایی گاوهای شیری باعث افزایش مقدار
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کشتار طیور باید با رعایت مراحل و وارد مشروحه زیر انجام گیرد :
بازرسی بهداشتی پیش از کشتار 

کنترل سالمت ظاهری پرندگان آماده کشتار در اولین مرحله بازرسی 
باید  بیش از کشتار ، در حین تخلیه قفس و آویختن پرنده به قالب 
صورت گیرد . طیور کشتاری بایستی از جهات مختلف از جمله حالت 
نوک ، تاج ، چشم ها ، وضعیت بال ها و پنجه ها ، مقعد ، حرارت بدن 
، سر حال بودن و واکنش آن در حالی که در میان دو دست گرفتار 
شده و همچنین خفگی در حین حمل و نقل ، مورد بازرسی قرار گیرد .

عالئم ظاهری در طیور سالم شامل موارد ذیل است :
1-    چشم ها شفاف و بزرگ بوده و تمام حفره چشمی را پر می کند .

2-    تاج به طور یک نواخت قرمز رنگ است .
3-    مقعد تمیز و بدون آلودگی مدفوع است .

4-    نوک تمیز و عاری از کف و ترشحات است .
5-    پرها در پرندگان سالم به هنگام پر کنی محکم است .

بیماری  به  ابتالء  حیث  از  طیور   ، کشتار  از  پیش  بازرسی  مرحله  در 
های عفونی ، ضایعات موضعی ، الغری ، عوارض استخوانی ، ناسورها ، 

کیست های خونی مورد معاینه دقیق قرار می گیرند .
بیماری هایی که در این مرحله مورد توجه قرار می گیرند شامل کلیه 
طیور  که  است  انگلی  و  قارچی   ، ویروسی   ، میکروبی  های  بیماری 
احتمال آلودگی به آن ها را دارند . بوده و بازرس بایستی باید از بیماری 

های طیور اطالعات کافی داشته باشد .
قالب زنی ) پا بند زنی (  

طیور کشتاری را باید به آرامی و با احتیاط به نحوی که دچار استرس 
و تشویش نشوند و آسیب به آن ها وارد نشود از قفس ها بیرون آورده 
و از قسمت هر دو پا به حالت سرازیر به قالب یا چنگک ریل متحرک 

آویخته شود .
و  ثانیه   25 حداقل  باید  دادن  شوک  و  زنی  بند  پا  بین  زمانی  فاصله 

حداکثر سه دقیقه برای ماکیان و شش دقیقه برای بوقلمون باشد .
پرندگان روی خط کشتار موجب تحریک آن ها  آویختن   : آوری  یاد 
به بال زدن می شود این امر خود موجب پراکنده شدن گرد و غبار و 
این که محل آویختن  به  با توجه  میکروارگانیسم در محیط می شود 
پرندگان روی خط ، محیطی بسیار آلوده به شمار می رود لذا بایستی 
ضمن نصب هود و قسمت فوقانی ، کامال از نظر فیزیکی از سایر قسمت 

های کشتارگاه جدا شود .
 ) stunning ( بی حس کردن

یا طشت بی هوشی  بی حس کردن طیور در داخل حمام بی حسی 
) water bath stunning ( باید به گونه ای صورت پذیرد که سر 

پرندگان کامال درون آب فرو نرود .
ولتاژ و شدت جریان مناسب برای شوک ذاذنبه منظور بیهوش کردن به 
ترتیب 70 تا 100 ولت برای ماکیان ) 80 تا 110 ولت برای بوقلمون 
( و 150 تا 180 میلی آمپر به مدت سه تا پنج ثانیه است . مدت زمان 

بی حسی قبل از کشتار 30 ثانیه به طول می انجامد .
عالئم بیهوشی کامل پرنده شامل موارد ذیل است :

1(    اسپاسم

اسپاسم عضالت اسکلتی و خم شدن سر پرنده و نیز پرهای دم به عقب 
، کشیده شدن پاها و بال ها پس از یک لرزش اولیه و متعاقبا لرزش 

سریع پرنده ) این حالت 5 ثانیه یا بیشتر به درازا می انجامد ( 
2(    ناپدید شدن رفلکس قرنیه  

نا پدید شدن رفلکس ) کشیده شدن پلک سوم روی قرنیه ( این حالت 
ممکن است رجعت کند و همچنین ممکن است پرنده رفلکس قرینه 

داشته باشد ، در حالی که هنوز هوشیار نباشد .
3(    ناپدید شدن رفلکس تاجی

این روش که متداول ترین آزمایش هاست در زمانی که پرنده هوشیار 
است . اگر به تاج پرنده فشار داده شود ، سر به طرف باال کشیده می 
این  به  ، پرنده واکنشی  ، در حالی که در حالت عدم هوشیاری  شود 

عمل نشان نمی دهد .
4(    رفلکس پایی 

با فشار اوردن پا ، اگر پرنده هوشیار باشد پا به عقب کشیده می شود 
ولی زمانی که پرنده آویخته به قالب است رفلکس پایی به سختی پدید 
می آید . به هنگام بیهوشی قلب آهسته می زند ولی ضعیف و پس از 
از بیهوشی  بنابراین بریدن عروق خونی پس   . ثانیه رجعت مکند   30
باید تا حدود 30 ثانیه به تعویق افتد تا این که خون گیری کافی انجام 

و مرگ پرنده به نحو مطلوب حاصل شود .
سر بری 

در  و  بهداشتی  ضوابط  و  شرعی  موازین  کلیه  رعایت  با  باید  بری  سر 
انتهای مرحله بی حسی انجام پذیرد ، تا از خروج کافی خون از بدن 

پرنده اطمینان حاصل شود .
خونگیری

سرعت حرکت ریل متحرک باید به گونه ای تنظیم شود که قبل از ورود 
طیور به مخزن آب داغ یا اسکالدر ، الشه های طیور کامال خونگیری 
شوند . حداقل مدت زمان برای خونگیری ) خروج حداقل 50 در صد 
خون پرنده ( برای ماکیان 90 ثانیه و برای بوقلمون دو دقیقه در نظر 

گرفته می شود .
طول خط خونگیری جهت کشتار 2000 قطعه در ساعت ، 17 متر در 

نظر گرفته می شود .
یاد آوری : خون های بیرون آمده از طیور کشتار شده باید به وسیله 
جریان آب و از طریق مجاری مخصوص به واحد تبدیل ضایعات جهت 

تولید پودر خون هدایت شوند .
  ) scalding ( غوطه وری درآب داغ

دمای اب مخزن براساس نوع پرنده ای که فراوری می شود و هم چنین 
شرایط فراورده نهایی ) تازه یا منجمد بودن محصول ( متغییر است . 

زمان و دما در مرحله اسکالدینگ بایستی انجام پزیرد .
توجه به درجه حرارت آب اسکالدر و مدت زمان توقف مرغ از اهمیت 
ویژه ای برخوردار است . هر چه قدر درجه حرارت اب اسکالدر بیشتر 
باشد ، پرکنی سهل تر انجام می گیرد ، لیکن الیه سطحی پوست در 
زمان پرکنی کنده شده و در طی مدت خنک سازی الشه با استفاده از 
هوای سرد ) chilling room ( ضایعات پوستی حاصله تظاهر کرده 
و الشه طیور را غیر قابل فروش می سازد . همچنین در حرارت فوق 

کشتار ، استحصال و
 بسته بندی گوشت طیور
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العاده آب اسکالدر ، پوف کرده و پخته جلوه می کند .
استفاده از دوش آب گرم قبل از ورود مرغ به اسکالدر به منظور کاهش 
آلودگی آب اسکالدر و هم چنین نصب هود در قسمت فوقانی دستگاه 

اسکالدر به منظور خارج کردن بخار حاصل از دستگاه ضروری است .
طول خط کامل اسکالدر جهت کشتار 2000 قطعه در ساعت ، 15 متر 

در نظر گرفته می شود .
 spray  ( داغ  آب  کردن  افشانه  مانند  دیگر  های  روش   : آوری  یاد 
 )  steam scalding  ( آب جوش  بخار  از  استفاده  یا   )  scalding
یا استفاده از ترکیب این روش ها ) combined scalding ( را می 

توانبه عنوان جایگزین روش غوطه وری استفاده کرد .
پر کنی مکانیکی

زدودن پرها از الشه ها به وسیله تعداد زیادی انگشتی الستیکی انجام 
می گیرد .

تنظیم کردن صحیح و دقیق ماشین های پر کن فوق العاده مهم است تا 
بتوان اکثر پرها را از الشه کند به نحوی که الشه آسیب نبیند .

در صورتی که ماشین های پر کن درست تنظیم نشده باشد می توان 
. متعاقب پر کنی  بال شود  یا حتی شکستن  پاره شدن پوست  سبب 
جهت حصول اطمینان از پاک بودن هر چه بیشتر الشه ها معموال دوش 
های شوینده یا آب افشان پس از ماشین های پر کن نصب می شوند .

یاد آوری 1 : پرهای کنده شده حاصله از پر کنی الشه ها باید به وسیله 
جریان آب و از طریق مجاری الشه ها بادی به وسیله جریان آب و از 
واحد  یا  پر خشک کنی  و  واحد شستشو  به  طریق مجاری مخصوص 

تولید پودر پر منتقل شوند .
یاد آوری 2 : به منظور جلوگیری از گسترش عوامل بیماری زا از طریق 
سطح پرنده ها باید سایر قسمت های فراوری را از محوطه مخزن آب 

داغ یا اسکالدر و دستگاه های پرکن به طور کامل مجزا کرد .
جدا سازی سر ) کله ( 

سر یا کله الشه های طیور ) که به واسطه پوست به الشه متصل است 
( ، باید به وسیله دستگاه مخصوص جدا و به شیوه مناسب جمع آوری 

و از سالن کشتار خارج شوند .
شده  محصوب  کشتارگاهی  ضایعات  زمره  در  مرغ  کله   :  1 آوری  یاد 
مستقیم  مصرف  یا  انسانی  مصارف  جهت  آن  عرضه  و  بندی  بسته  و 

حیوانات کوچک ، اکیدا ممنوع است .
 « مقصد  به  طیور  های  کشتارگاه  از  مرغ  کله  خروج    :  2 اوری  یاد 
کارگاه های تبدیل ضایعات مستقل یا کارخانجات تولید کننده کنسرو 
یا خوراک آماده حیوانات کوچک « دارای پروانه بهداشتی بهره برداری 
از اداره کل دامپزشکی استان ، بایستی با رعایت کلیه شرایط و ضوابط 

بهداشتی مربوط انجام پذیرد .
تخلیه و جدا سازی اندرونه 

در کشتارگاه های که کامال صنعتی نیستند تخلیه اندرونه ها ) امعاء و 

احشاء ( به صورت دستی انجام می پذیرد . حال آن که در کشتارگه 
پنج  شامل  که  اتوماتیک  اندرونه  تخلیه  های  دستگاه  از  های صنعتی 
 auto  ( کن  باز  شکم   ،  )  autovent cutter  ( بر  مقعد  دستگاه 
opener ( تخلیه اندرونه )Auto Eulscerator  ( پاک کننده کردن 

) Nlc ( و ریه کش )lung gun ( است ، استفاده می کنند .
یاد آوری 1 : استفاده از دستگاه تخلیه اندرونه اتوماتیک در کشتارگاه 
الزامی  از 2000 قطعه در ساعت  با ظرفیت بیش  های صنعتی طیور 
است . پس از کنترل دقیق شکاف شکمی ، اندرونه ها خارج شده و به 
خط فراوری جداگانه ای هدایت می شوند . که به موازات خط حامل 
الشه ها و با سرعت مشابه حرکت می کند ، در نتیجه الشه ها و اعضای 
داخلی مربوط همزمان مورد بازرسی قرار می گیرند . در این روش ، 
 ، ، خروج قلب  نداشته  اندرونه ها وجود  و  امکان تماس بین الشه ها 
کبد و ریه ها خودکار انجام گرفته و نیازی به استفاده از دست نیست .

یاد آوری 2 : روش صحیح و بهداشتی برش شکمی ، برش طولی است 
. در این وش برش ایجاد شده در فاصل بین مقعد و انتهای غضروف 
سینه یعنی در امتداد خط میانی ناحیه شکمی التشه است . به محض 
تخلیه امعاء و احشاء از الشه ها جهت جلوگیری از رشد میکروب ها ، 

باید اندرونه های خوراکی را شستشو و خنک کرد .
بازرسی بهداشتی پس از کشتار 

این بازرسی که شامل بازرسی الشه و اندرونه ها است باید بالفاصله پس 
از کشتار ) پس از پر کنی و روی خط تخلیه امعاء و احشاء ( انجام شود 

. به طور کلی به دو طریق صورت می گیرد :
1(    بازرسی عمومی

شامل موارد زیر است 
معاینه ظاهری یا ارگانولپتیک ) visual examination ( کالسه و 

در صورت لزوم برش 
برسی حاالت غیر طبیعی رنگ ، بو یا وضعیت الشه

2(    بازرسی اختصاصی
زمانی که بازرسی ظاهری یا ارگا نولپتیک الشه برای تشخیص بیماری و 
تعیین تکلیف الشه کافی نباشد بازرسی اختصاصی که شامل آزمایشات 

میکروبی و شیمیایی است انجام می گیرد .
برای انجام آزمایشات میکروبی الشه با انجام خونگیری بال فاصله پس از 
کشتار از سیاهرگ انتهایی بال یا از قلب در محیط های کشت متداول 
اقدام می کنند . انجام آزمایشات شیمیایی الشه ، جهت جستجوی مواد 
گندزدا یا سموم مختلف ، آنتی بیوتیک یا هورمون و غیره انجام می شود .

نکات مهم در بازرسی پس از کشتار :
الف : مواردی که نسبتا عمومی بوده و باید در بازرسی تشخیص داده 
شوند شامل پرندگان مرده ، گندیدگی ، خونگیری ناقص ، الغری مفرط 
توکسمی   ،  )  septicemia  ( ، سپتی سمی  و شکستگی  کوفتگی   ،
 ، التهاب صفاق   ، هوایی  های  کیسه  التهاب  و  آماس   )toxaemia  (
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 ،  )  synovitis  ( مفصلی  کیسه  تورم   )  peritonitis  ( پریتونیت 
التهاب مفاصل ) arthritis ( بیماری مارک ) mareks disease ( و 
 erysipelas ( اریز یپالس ) loucosis complex ( کمپلکس لوکوز

( در بوقلمون ، سل و نئوپالسم ها ) neoplasms ( است .
ب : بر اساس دستور العمل بهداشت گوشت طیور در اتحادیه اروپا         
) EEc/92/116 ( چنان چه در بازرسی بهداشتی پس از کشتار ، 
باید الشه ضبط   ، از بیماری های یا مواد زیر مشخص شد  هر یک 

کامل شود :
-بیماری عفونی عمومی و عفونت مزمن موضعی در اندام ها به ویژه در 
مواردی که میکرو ارگانیسم های بیماری زا قابل انتقال به انسان باشند .

در  ویژه  به  ها  اندام  در  موضعی  ضایعات  و  عمومی  قارچی  بیماری   -
صورتی که مشکوک به عوامل بیماری زای قابل انتقال به انسان بوده یا 

سم آنها به انسان منتقل شود.
- انواع انگل های زیر جلدی یا عضالنی و انگل های عمومی

- مسمومیت
- الغری مفرط

- بو، رنگ یا طعم غیر طبیعی
- تومورهای بدخیم یا متعدد

- آلودگی یا آغشته شدن کامل الشه
- ضایعات وسیع و خونریزی

- ضایعات وسیع میکانیکی از قبیل ضایعات ناشی بیش از حد ماندن 
پرنده در آب داغ با اسکالدر

- خونگیری ناقص
)ASCiteS( آب آوردگی شکم -

- باقی مانده های دارویی بیش از حد مجاز یا باقی مانده سایر ترکیبات 
غیر مجاز در الشه

ج : به طور کلی در تمام مواردی که الشه ضبط کلی می شود ، اندرونه 
آن نیز به همرام السه ضبط می شود 

شستشوی الشه 
شستشو در انتهای خط تخلیه اندرونه ها به وسیله دوش های آب جهت 
حصول اطمینان از پاک بودن هر چه بیشتر الشه ها بیش از ورود به 
مرحله خنک سازی انجام می شود . در کشتارگاه های صنعتی معموال 
دوش های شوینده داخل و خارج الشه در آخرین مرحله شستشو نصب 

می شوند .
قطع پاها 

در الین مرحله با به کار گیری دستگاه مخصوص قطع کننده پا کلیه 
پاها از قسمت مفصل زانو قطع و جدا می شود .

بنابراین این الشه ا از ریل مشترک خارج و روی نوار نقاله قرار می گیرد 
. پاهای بریده شده بایستی به شیوه مناسب جمع آوری و قسمت آماده 

سازی و بسته بندی پا منتقل شوند .
)  carcase chilling( خنک کننده الشه

خنک سازی الشه به روش های زیر انجام می شود :
الف : روش غوطه وری در آب :

 counter  ( آب  سریع  جریان  طریق  از  سازی  خنک  روش  الین  در 
flow water system ( انجام می شود که در آن الشه ها بر خالف 
می  حرکت   ، داراست  را  آب  ترین  تمیز  که  سمتی  به  جریان  جهت 

کنند .
- هر دو چیلر باید در امتداد یکدیگر و به گونه ای استقرار یابند که از 

انتقال اب از قسمت اول به دوم جلوگیری شود .
- استفاده از دوش آب سرد یا اب فشان قبل از ورود مرغ به چیلر آبی 
میزان آب الزم در آب   ( است  به منظور کاهش دمای الشه ضروری 

فشان قبل از چیلر 1/5 لیتر به ازای هر الشه ، با جثه متوسط است (

 - میزان آب مصرفی در سیستم خنک کننده یا چیلر 2/5 لیتر به ازای 
هر الشه با جثه متوسط است . 

- میزان یخ مورد نیاز برای کاهش دمای الشه طیور از 38 درجه سانتی 
گراد به حدود صفر درجه سانتی گراد به ازای هر یک کیلو کرم وزن 

الشه حدود 0/38 تا 0/4 کیلوگرم است .
-  اضافه کردن کلر به آب چیلر تحت هر عنوانی مجاز نیست .

- رابطه زمان دما در مرحله سرد کردن الشه به وسیله چیلر آبی است .
ب( خنک سازی از طریق پاشیدن آب سرد روی الشه 

روش استفاده از دوش آب سرد در خنک سازی الشه ، احتمال بروز 
آلودگی های متقاطع در الشه را کم می کند اما باید توجه داشت که 
این شیوه آب سرد زیادی مصرف شده و این روش تنها برای پرندگان 

با جثه کوچک مناسب است .
 : ) chilling room ( خنک سازی با استفاده از هوای سرد )ج
- طول خط نقاله هوایی موجود در داخل اتاق سرد باید به اندازه ای 
باشد که تعداد قالب های آن برابر ظرفیت کشتار در کشتارگاه بر چسب 
قطعه در ساعت باشد هم چنین قالب های خط نقاله هوایی موجود در 
داخل اتاق سرد باید از نوع یک طرفه باشند . یعنی به هر قالب فقط 

یک الشه طیور آویزان شود .
تبصره : در  صورت استفاده از قالب های دو طرفه ، خطوط نقاله هوایی 
و قالب ها بایستی به گونه ای طراحی شوند . که ضمن جلوگیری از 
تماس الشه های طیور با یکدیگر و سهولت عبور جریان هوای سرد بین 

آن ها ، از کارایی الزم برخوردار باشند .
- در صورتی که خط نقاله هوایی موجود در داخل اتاق سرد در بیش 
از یک ردیف طراحی و نصب شده باشد ، مسیر حرکت الشه ها باید به 
گونه ای طراحی شود که الشه طیور به پایین ترین وارد و از باالترین 

خط خارج شود .
- دمای هوای داخل اتاق سرد باید در حدود صفر درجه سانتی گراد 
باشد تا دمای عمقی السه در هنگام خروج از اتاق سرد از چهار درجه 

سانتی گراد بیش تر نباشد .
- بهره گیری از سیستم مه پاش جهت تنظیم رطوبت هوای داخل اتاق 
سرد به منظور جلوکیری از خشک شدن سطح پوست الشه های طیور 

بالمانع است .
یاد آوری 1 : در روش خنک سازی با کمک هوای سرد جهت جلوگیری 
در  کمتری  دمای  به  نیاز   ، کیفیت  حفظ  و  ظاهری  تغییرات  بروز  از 

مرحله غوطه وری در آب داغ یا اسکالدینگ است .
 )chilling room ( یاد آوری 2 : قبل از ورود الشه طیور به اتاق سرد
بدن  داخل  حفرات  آب  تا  آویخته  قالب  به  بال  ناحیه  از  را  ها  الشه 
)صدری ، بطنی ، لگنی ( کامال از الشه خارج شود ) طول خط آبچکان 
جهت کشتار 2000قطعه در ساعت ،  20 متر در نظر گرفته می شود(

آماده سازی و بسته بندی
الف( الشه های طیور آماده شده برای بسته بندی که از نظر بهداشتی 
به تایید مسئول فنی بهداشتی کشتارگاه رسیده ، بر حسب این که به 
منظور نگهداری کوتاه مدت و عرضه سریع باشد یا بلند مدت و عرضه 

آتی ، می توان به شیوه های زیر بسته بندی کرد : 
1(    بسته بندی الشه کامل به صورت تازه یا منجمد 

2(    قطعه بندی و بسته بندی به صورت تازه یا منجمد 
- کشتارگاه های صنعتی طیور واجد پروانه بهداشتی بهره برداری که 
دارای سالن قطعه بندی و بسته بندی مجزا هستند ، در صورت فراهم 
کردن شرایط و امکانات مورد نیاز و اخذ مجوزهای مربوط می توانند 
به قطعه بندی و بسته بندی گوشت طیور به صورت تازه یا منجمد در 
به صورت  یا  از جنس مناسب  بار مصرف  بشقاب های (یک   ( ظروف 

کارتنی مبادرت ورزند .
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- قطعه بندی الشه کامل طیور تازه خنک شده باید پس از طی مدت 
زمان دوره جمود نعشی الشه کامل ) که حداقل چهار ساعت پس از 

زمان کشتار هستند ( انجام پذیرد .
- برش دهی الشه کامل مرغ تازه خنک شده ، باید به روش صحیح 
و بهداشتی و برابر استاندارد ملی لیران به شماره 5524 تحت عنوان 
»مرغ تازه – آیین کار برش های کامل الشه « انجام پذیرد که بر دو 

نوع هستند : 
1(    برش های اصلی الشه : شامل برش گردن ، برش های دمبالچه و 

مچ دست ، برش عرضی و طولی سینه و طولی لگن
2(    برش های فرعی الشه : شامل برش ای ساق ، ساعد ، بازو ، برش 

های پشتی جناقی ، برش های لگنی یا رانی .
یاد آوری 1 : در داخل هر بسته بایستی قطعات معینی از الشه )سینه 

یا ران و ... ( وجود داشته باشد .
مرغ صنعتی  بندی  بسته  و  فراوری  سالن  حرارت  درج   :  2 آوری  یاد 

حداکثر 12 درجه سانتی گرادباشد .
ب( کایه اندرونه خوراکی طیور ) دل ، جگر و سنگدان ( استحصالی که 
در بازرسی فنی بهداشتی سالم و قابل مصرف تشخیص داده شده اند 
را بایستی به شیوه مناسب جمع آوری و به قسمت آماده سازی و بسته 
بندی مربوط در کشتارگاه منتقل و به شیوه مناسب بسته بندی کرد .

- جهت آماده سازی دل یا قلب باید بال فاصله دل های سالم را به روی 
میزهای مناسب منتقل و کلیه چربی های اضافی ، دهلیزها ، غشای 
خارجی قلب ) pericardial.sac ( در عروق آن را حذف و نسب به 

فشردن دل به منظور تخلیه خون لخته شده در آن اقدام کرد .
- جهت آماده سازی جگر و کبد باید بالفاصله جگرهای سالم را به روی 
کیسه  ، خصوصا  اضافات  و  گونه چربی  هر  و  منتقل  مناسب  میزهای 

صفرا را از آن ها جدا می کند .
بالفاصله  را  سالم  های  سنگدان  باید   ، سنگدان  سازی  اماده  - جهت 
توسط دستگاه های سنگدان پاک کنی یا به صورت دستی چربی گیری 
و برش داده ) از محل اتصال سنگدان به پیش معده تا محل اتصالی 
به روده ( و نسبت به تخلیه کامل محتویات و پوست گیری داخلی آن 

اقدام شود .
و  کیسه صفرا   ، عروق  و  دهلیزها   ، اضافی  های  : چربی   1 آوری  یاد 
بهداشتی  به نحو مناسب و  باید  را  اضافات  محتویات سنگدان و کلیه 

جمع آوری و به واحد تبدیل ضایعات منتقل کرد .
اندرونه خوراکی طیور ) دل ، جگر و سنگدان (  یاد آوری 2 : خروج 

بدون بسته بندی از کشتارگاه ممنوع است .
انجماد 

فرایند انجماد شامل دو مرحله زیر است :
1(    خنک کردن 

آالیش  و  فت  حداکثر  به  طیور  گوشت  عمقی  دمای  مرحل  این  در 
خوراکی به حداکثر سه درجه سانتی گراد کاهش داده می شود .

2(    منجمد کردن 
انجماد انجماد قطعات و آالیش خوراکی طیور به گونه ای انجام گیرد که : 
- از محدوده تشکیل حداکثر بلوارهای یخ ) ریستالیزاسیون ( که برای 
پیش تر فراورده ها 1- تا 5- درجه سانتی گراد است ، به سرعت بگذرد .

- فرآورده ، بدون هر گونه آثار و نشانه های سوختگی ناشی از انجماد 
باشد . 

- در هنگام خروج از تونل ، برودت عمق فراورده 18 درجه سانتی گراد 
زیر صفر باشد .) بدین منظور برودت تونل انجماد بایستی 35- درجه 

سانتی گراد یا کمتر باشد (
 نشانه گذاری

 ، سالم  های  بسته  در  باید  را  مربوط  خوراکی  آالیش  و  طیور  گوشت 

بدون عیب و پارگی و دارای نشانه گذاری مربوط ) از جمله تاریخ تولید 
، تاریخ انقضاء شرایط نگهداری و ... ( به صورت خوانا و به زبان فارسی 

بسته بندی کرد .
یاد آوری 1 : استفاده از برچسب مجزا جهت درج تارخ تولید یا انقضاء 
و... به هیچ عنوان مجزا نیست و کلیه مشخصات باید به گونه ای روی 
برچسب یا کیسه های بسته بندی مرغ درج شود که به هیچ وجه قابل 

تغییر یا مخدوش شدن نباشد .
یاد آوری 2 : درج دو نوع تاریخ انقضاء تحت عناوین تازه و منجمد روی 

یک کیسه بسته بندی یا برچسب مجاز نیست .
نگهداری 

و  گراد  سانتی  درجه  چهار  تا  صفر  برودت  در  باید  تازه  های  فراورده 
فراورده منجمد باید در سرد خانه های نگهداری که برودت آن حداقل 

18- درجه سانتی گراد یا کمتر است نگهداری شود .
رعایت نکات بهداشتی از فبیل ، استفاده از باکس پالت های مناسب ) 
قابل شستشو و ضد عفونی و با استحکام الزم ( همچنین تحوه چیدمان 
مناسب به طوری که جریان هوای سرد بتواند به طور کامل از بین آن 

ها عبور کند ، از اهمیت ویژه ای برخوردار است .
این سرد خانه الزم است مجهز به دستگاه ثبت دما ) ترموگراف ( باشند .

یاد آوری : استفاده از سرد خانه ها کشتارگاه )پیش سرد کن ، تونل 
نیز  و  انجماد   ، سازی  خنک  جهت  نگهداری(  خانه  سرد  و  انجماد 

نگهداری محموله های استحصالی سایر واحد ها ممنوع است .
حمل ونقل  

خوراکی  وآالیش  گوشت  حمل  به  مبادرت  که  هایی  خودرو  کلیه   -
طیور می کنند ، باید پروانه اشتغال به حمل از اداره دامپزشکی استان 

داشته باشند .
- در صورت حمل داخل استانی گوشت و آالیش خوراکی طیور ، اخذ 
کشتارگاه  بهداشتی  فنی  مسئوالن  از سوی  محموله  بهداشتی  گواهی 

های طیور ، الزامی است .
طیور  خوراکی  آالیش  و  گوشت  استانی  خارج  حمل  صورت  در   -
یا  استان  دامپزشکی  از  حمل  ای  قرنطینه  بهداشتی  مجوز  دریافت   ،

شهرستان الزامی است .
- خودروهایی که مبادرت به حمل گوشت و آالیش خوراکی تازه خنک 
شده طیور می نمایند ، باید مجهز به سیستم خنک کننده مناسب جهت 

تامین برودت مورد نیاز ) صفر تا چهار درجه سانتی گراد ( باشند .
- خودروهایی که مبادرت به حمل گوشت و آالیش خوراکی منجمد 
تامین  مناسب جهت  به سیستم خنک کننده  باید مجهز  طیور کنند 

برودت مورد نیاز ) 18 درجه سانتی گراد زیر صفر ( باشند .
آالیش  گوشت  استانی  بین  حمل  به  مبادرت  که  خودروهای  کلیه   -
خوراکی تازه یا منجمد طیور می کنند باید مجهز به دستگاه ثبت دما 
) ترموگراف ( مناسب و رنگ هشدار دهنده برای اعالم های بیش از 

حد باشند .
باید  آلیش خوراکی منجمد طیور  و  ویژه حمل گوشت  - خودروهای 

مجهز به پالت کف کانکس از جنس مناسب باشد .
استاندارد  مطابق  و  ظرفیت  حسب  بر  باید  فراورده  بارگیری  مقدار   -
نزد  اوارپراتور  یا  ) در مواردی که سیستم خنک کننده  باشد  کانکس 
یک سقف تبعیه شده باشد ، ارتفاع محموله نبایستی از سطح زیرین 

اوراپراتور تجاوز کنند ( . 
حمل گوشت و آالیش خوراکی تازه خنک شده طیور ، باید درون گنجایه 
های مناسب ) سبدهای مشبک پایه دار با گنجایش حداکث دو ردیف 
مرغ ( انجام گیرد . چیدن سبدهای داخل خودرو باید طوری انجام گیرد 

که هوای سرد بتواند به خوبی بین سبدها جریان داشته باشد .
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