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برای کاهش خسارات آنفوالنزای مرغی 
چه برنامه ای وجود دارد؟

نبود،معدوم  یار  از مرغداری های کشور  با بسیاری  در سال 95 بخت 
سازی تعداد قابل توجهی از مرغ های تخم گذار بر اثر شیوع آنفوالنزای 
فوق حاد پرندگان،بار دیگر کاستی ها و نارسایی های موجود در این 

حوزه را،بخصوص در بخش پوشش بیمه ای برجسته و هویدا ساخت.
حاد  فوق  آنفوالنزای  به  مرغی،موسوم  آنفوالنزای  تردید،شیوع  بدون 
می  شمار  به  معضالتی  کشور،از  های  مرغداری  از  برخی  در  پرندگان 
رفت که در نیمه دوم سال 95،مرغداران و برخی از فعاالن این حوزه،را 

با خساراتی عجیب و تامل برانگیز مواجه ساخت.
بر اساس اعداد و ارقام و گزارشات منتشر شده در رسانه ها،قریب به 
البته برخی از  13 میلیون مرغ بر اثر عارضه مذکور معدوم شدند که 
از  فراتر  تلفات  واقعی  رقم  و  معتقدند،عدد  نظران  و صاحب  مرغداران 
قرار  با شاخص و مالک  ترتیب  به هر  نظر می رسد،اما  به  این میزان 
دادن آمار فوق،میزان اشاره شده نیز بسیار سنگین و تامل برانگیز به 

نظر می رسد.
یکی از عمده ترین نارسایی ها و کاستی ها در خصوص این بیماری به 
فقدان پوشش بیمه ای مناسب برای تامین خسارات در صنعت مذکور 

معطوف می شود.
با  گو  و  گفت  حوزه)مرغداری(در  این  فعاالن  از  رضایتی،یکی  امیر 
فوق)فقدان  مطلب  به  اشاره  کشاورزی،با  و  صنعت،تجارت  خبرنگار  
از  نوع  این  ایران  در  واقع  داشت:به  مناسب(اظهار  ای  بیمه  پوشش 

پوشش بیمه ای،آنچنان که باید پا نگرفته است.
صنعت  فعاالن  از  پشتیبانی  برای  گفت  باید  تعبیری  افزود:به  وی 
مرغداری در ارتباط با بیماری ها و عارضه های اپیدمی،ساز و کار مدون 
و مشخصی وجود ندارد و بخش اعظمی از خسارات متوجه صاحبان و 

فعاالن صنعت مرغداری می شود.
این فعال در حوزه مرغداری گفت:البته در برخی از بیمه ها برای تامین 
حوزه،همچون  دراین  شایع  و  مرسوم  های  بیماری  از  ناشی  خسارات 
نیوکاسل تدابیری وجود دارد که متاسفانه در این خصوص نیز در هنگام 
بروز و تحیمل خسارات،بعضا شرکت های پوشش دهنده بیمه،به انحای 

مختلف از تامین خسارات وارده،سر باز می زنند.
رضایتی عنوان کرد:به عنوان نمونه،در یک مرغداری،دو هزار قطعه مرغ 
بر اثر بیماری نیوکاسل از بین رفتند اما شرکت پوشش دهنده،تنها برای 

یک هزا رو 500 قطعه مرغ،پوشش خسارتی در نظر گرفت.

 جهاد کشاورزی،فاقد برنامه ای مناسب برای حمایت از 
مرغداران است

گو  و  گفت  مرغداری،در  عرصه  فعاالن  از  دیگر  ا...پرورش،یکی  حجت 
با خبرنگار  صنعت،تجارت و کشاورزی،با اشاره به لزوم ارتقا و تقویت 
بیماری  از  برخی  با  مواجهه  در  فعال  مرغداران  از  ها  حمایت  سطح 
بالقوه مستعد تحمیل خساراتی  اپیدمی که بصورت  ها و عارضه های 
سنگین به مرغداران هستند،گفت:صندوقی موسوم به بیمه محصوالت 
آفرینی  مرغداری،نقش  عرصه  در  عمال  که  شده  تعریف  کشاورزی 

چندانی از آن احساس نمی شود.
فعالیت  برای پوشش ریسک  از سوی دولت  افزود:صندوق مذکور  وی 
نیست  مشخص  ولی  شده  تاسیس  کشاورزی  مختلف  های  بخش 
براساس کدام منطق،پوشش بیمه ای مناسبی برای فعاالن حوزه طیور 

در این عرصه وجود ندارد.
پرورش عنوان کرد:بر اساس برخی از گزارشات و اعداد و ارقام منتشر 
هزار  یک  به  کشور،قریب  در  مرغی  آنفوالنزای  از  ناشی  شده،خسارات 
و  دقیق  رقمی  ارائه  و  بیان  البته  که  شود  می  برآورد  تومان  میلیارد 

کارشناسی شده، مستلزم بررسی های هر چه دقیق تری می باشد.
این فعال در صنعت مرغداری گفت:به عنوان نمونه،برخی از شهرستان 
های غربی استان تهران همچون مالرد به قطب تولید مرغ و تخم مرغ 
در استان تهران شهره هستند،اما به واقع،پوشش بیمه ای کافی از این 

ظرفیت وجود  ندارد.
مجتبی شاهقلیان،معاون فرماندار مالرد نیز در گفت و گو با خبرنگار  
صنعت،تجارت و کشاورزی،با تایید موضوع عدم پوشش بیمه ای کافی 
از مرغداران برای مدیریت خسارات بیماری مذکور عنوان کرد:پیشگیری 
قطعی از این عارضه وجود ندارد و تنها با رعایت برخی موارد،می توان 

احتمال بروز و شیوع این عارضه را کاهش داد.
وی افزود:شهرستان مالرد نیز در معرض این عارضه جدی قرارگفت و 
با تدابیری که اتخاذ شده به هر ترتیب موضوع با معدوم سازی تعداد 
بسیاری از مرغ های مبتال به آنفوالنزای فوق حاد پرندگان و مرغ هایی 
تدابیری  اتخاذ  با  طلبد  می  اما  مهار شد  و  بودند،کنترل  که مشکوک 
بخش،اقدامات الزم  این  در  ای  بیمه  پوشش  ارتقای سطح  برای  موثر 

عملیاتی شود.
معاون فرماندار مالرد گفت:رایزنی ها و جلسات متعدد و مکرری در این 

نارسایی در پوشش بیمه ای صنعت مرغداری
. . . . . . . . . . . منبع اکوفارس . . . . . . . . . . .
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خصوص در دو سطح شهرستانی و استانی برگزار شده و امیدواریم در 
آینده با تعریف ساز وکارهای حمایتی مدون و اصولی تر،امکان افزایش 
و پوشش بیمه ای مناسب برای مرغدارانی که در این بخش با خساراتی 

جدی مواجه می شوند محقق و میسر شود.
 

به ظرفیت های موجود در صنعت مرغداری توجه شود
محمود شاه نظری،یکی از دامپزشکان و فعاالن عرصه مرغداری در غرب 
با خبرنگار  صنعت،تجارت و کشاورزی،با  تهران،در گفت و گو  استان 
اشاره به ظرفیت های برجسته و حائز اهمیت موجود در حوزه فعالیتی 
صنعت مرغداری عنوان کرد:تامین گوشت سفید مورد نیاز مردم یکی 
از بخش های حائز اهمیت در تولید محصوالت مواد غذایی جامعه به 

شمار می رود.
وی افزود:یقینا حمایت و پشتیبانی از فعاالن این عرصه،باعث کاهش 
هر  و  هایی می شود  فعالیت  به چنین  پرداختن  ریسک  و  ها  دغدغه 
آنچه در این عرصه ساز و کار حمایتی منسجم تری تعریف شود،طبیعتا 
انگیزه ها برای فعالیت در حوزه اشاره شده از سوی مرغداران تقویت 

خواهد شد.
مندی  بهره  و  مناسب،صادرات  شغلی  های  گفت:فرصت  نظری  شاه 
با  که  رود  می  شمار  به  ضروریاتی  از  استعدادهایی  چنین  از  اصولی 
حصول آن،می توان بخشی از مشکالت اقتصادی و چالش های مرتبط 

با این عرصه را مهار و کنترل نمود.
تولید  در  استراتژیک  های  فعالیت  از  مذکور،یکی  افزود:حوزه  وی 
هر  فعالیت  قطعا  و  و گوشت سفید محسوب می شود  مرغ  مرغ،تخم 
بخش و حوزه ای که در تامین مواد غذایی مورد نیاز مردم نقش آفرینی 
می کنند و در جهت کاهش وابستگی ها به کشورهای دیگر همت الزم 
را لحاظ می کنند قابل تقدیر است و باید برای حمایت هر چه  بیشتر از 

فعاالن چنین عرصه هایی ،تدابیر مناسب تری اتخاذ شود.
 

تامین  برای  مناسب  بیمه،راهکاری  حق  افزایش 
خسارات احتمالی

شهرام نیک نژاد،یکی از ساکنان شهر تهران،که در سالهای گذشته،سابقه 
فعالیت در صنعت مرغداری را در پرونده فعالیتی خویش دارد در گفت 
و گو با خبرنگار  صنعت،تجارت و کشاورزی،با اشاره به افزایش حق بیمه 
بیماری  و  ها  عارضه  قبال چنین  در  احتمالی  پرداخت خسارات  برای 
امر)حق  این  افزایش  بنده در صورت  باری گفت:به نظر  های خسارت 
بیمه ای مناسب تری در قبال خساراتی همچون  بیمه(امکان پوشش 

آنفوالنزای فوق حاد پرندگان میسر خواهد شد.
وی افزود:با توجه به ریسک بسیار باالی فعالیت در این عرصه،قاعدتا 
در صورت پوشش بیمه ای مناسب، بسیاری از مرغداران از افزایش حق 

بیمه استقبال خواهند کرد.
خصوص  در  که  تهدیداتی  و  مخاطرات  از  کرد:یکی  عنوان  نژاد  نیک 
بیماری مذکور وجود دارد به احتمال سرایت آن به انسان باز می گردد 
که خوشبختانه تاکنون گزارشی مبنی بر ابتال یا انتقال این بیماری به 
انسان منتشر نشده اما این نافی تمهیدات پیشگیرانه در این خصوص 

نمی باشد.
وی افزود:معدم سازی مرغ های مبتال و حتی مشکوک به این بیماری 
از راهکارهایی است که در زمان وقوع و مشاهده چنین عارضه ای در 
با  ها  مرغداری  موارد،صاحبان  برخی  در  و  گیرد  می  قرار  کار  دستور 
چنین معدوم سازی هایی مخالفت می ورزند که البته در صورت لزوم،با 
ورود مراجع ذیربط،فعاالن این عرصه مجاب به رعایت اصول ایمنی و 

تمکین در برابر معدوم سازی مرغ ها می شوند.
نیک نژاد گفت:بدون تردید یکی از عوامل موثر در بروز برخی مقاومت 
احتمالی معطوف می شود که در  از تحمیل خسارتهای  به هراس  ها 
شرایط اقتصادی موجود،جبران آن بسیار سخت،دشوار و بعضا ناممکن 

خواهد بود.
ای  بیمه  پوشش  صورت  تردید،در  شد:بدون  یادآور  خاتمه  در  وی 
مناسب،رغبت بیشتری برای معدوم سازی و همکاری با مراجع ذیربط 
و  زمانی،اقدامات  فوریت  با  رود  می  آن  امید  و  آمد  خواهد  بوجود 
تمهیدات الزم در این خصوص عملیاتی و پیش بینی شود تا در صورت 
بروز مجدد این عارضه در آینده که احتمال آن دور از ذهن نیز نمی 

باشد، توفیقات هر چه بیشتری حاصل شود.

برنامه جهادکشاورزی : تولید 14 میلیون تن محصوالت پروتئینی در سال 96

صادرات  و  تولید  وضعیت  کشاورزی  جهاد  وزارت  دام  امور  معاون 
محصوالت پروتئینی سال 95 را مطلوب دانست و گفت: دولت برنامه 
رونق تولید و صادرات محصوالت پروتئینی، گوشت مرغ، تخم مرغ و 

فرآورده های لبنی را امسال در دستور کار دارد.
حسن رکنی افزود: برای سال جاری، تولید حدود 840 هزارتن گوشت 
قرمز، 10 میلیون تن شیرخام، دو میلیون و 200 هزارتن گوشت مرغ 

و 990 هزارتن تخم مرغ و 86 هزارتن عسل هدف گذاری شده است.
این  برنامه امسال رونق تولید و صادرات در  بنابراین  وی اظهارداشت: 

بخش است که به طور جد پیگیری می شود.
وی یادآورشد: در سال 95 پیش بینی تولید 820 هزارتن گوشت قرمز، 
9 میلیون و 650 هزارتن شیرخام، 2 میلیون و 170 هزارتن گوشت 
این  داشتیم، که  را  و 83 هزارتن عسل  تخم مرغ  مرغ، 950 هزارتن 
اهداف با تولید 815 هزارتن گوشت قرمز، 9 میلیون 510 هزارتن، دو 
میلیون و 100 هزارتن 940 هزارتن تخم مرغ و 81 هزارو 500 تن 

عسل تقریبا محقق شد.
 99.5 قرمز  گوشت  تولید  مدت،  این  طی  بنابراین  کرد:  تصریح  وی 

درصد، شیرخام 98.5 درصد، گوشت مرغ 99.5 درصد، تخم مرغ 99 
درصد و عسل 98 درصد محقق شده بود.

وی با بیان این که در 11 ماهه سال 95 نزدیک 750 هزارتن فراورده 
های لنبی به کشورهای هدف صادر شده است گفت: این درحالیست که 
آمار صادرات اسفندماه هنوز مشخص نشده اما رکورد بی نظیر صادرات 

لبنیات را داشته ایم.
صادر  لبنی  های  فراورده  هزارتن   600 حدود   94 سال  وی،  گفته  به 

شده است.
وی نیاز مصرفی گوشت قرمز کشور را بیش از 900 هزارتن در سال 
دانست و اضافه کرد: در بخش گوشت قرمز 820 هزارتن گوشت قرمز 
در داخل تولید می شود و ناگزیریم برای تامین نیاز داخلی نزدیک 10 

درصد نیاز کشور را از محل واردات تامین کنیم.
وی عسل صادراتی سال 95 را یک هزارو 300 هزارتن عنوان کرد و 
ادامه داد: در عسل بازار خوبی در کشورهای منطقه داریم که تصورمان 
این است که به واسطه کششی که در داخل کشور روی قیمت عسل 

وجود دارد، اقبال برای صادرات کم شده است.

روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی
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هدایت صنعت 

تولیدکنندگان

کشور  مرغداری  به صنعت  اخیر  چندسال  در  که  آنچه  واقعی  تحلیل 
گذشته در یک کامنت کوتاه و یکباره میسر نیست و نیازمند واکاوی 

مشکالت در گذشته و حال است.
ارز)دهه  برابری  ارزش  آزادسازی  آغاز  تا  حداقل  صنعت  این  گذشته 
بهای  شامل  بخشها  تمام  در  ارزی  های  یارانه  تاثیر  تحت  70(شدیدا 
دان ؛دارو؛واکسن و هرنهاده دیگر نیازمند تامین ارز بود.از طرفی تحت 
تاثیر رونق نسبی و وجود تقاضای بیش از عرضه علی رغم اینکه جامعه 
تولید کننده هم نسبت به امروز از دانش و تخصص و مهارت کمتری 
و  امکانات  دارای  نیز  پرورش  سالنهای  و  مرغداریها  و  بود  برخوردار 
تمام  قیمت  چون  بود  صرفه  به  تولیدمقرون  بودند  کمتری  تجهیزات 

شده تولید بدالیل عدیده پایین بود. 
مرغ  شده  تمام  بهای  ها  یارانه  ای  مرحله  حذف  و  ارز  آزادسازی  با 
اجباری  حذف  که  حدی  تا  گرفت  خود  به  صعودی  روند  مرتبا  زنده 
و  بازسازی  و  غیرمتخصص  و  ضعیف  عملکرد  دارای  تولیدکنندگان 
نوسازی واحدها و سایر صرفه جویی ها و بکارگیری روشهای مختلف 
بهبود راندمان هم نتوانست شکاف بین افزایش قیمت نهاده ها و قیمت 

مورد انتظار برای محصول را جبران کند. 
از عوامل موثر و کلیدی دیگر در این ناکامی تولیدکنندگان ؛ باالبودن 
سود سرمایه؛ افزایش دالل بازی و بروز و ظهور نودالالن و شدت یافتن 
بیماریهای ویروسی و رکود اقتصادی و تحریم ها و نظارت شدید و اغلب 
دخالت و نظارت غیرمنطقی و غیرالزم دولتهای وقت بر قیمتها و از همه 
مهم تر عملکرد نه چندان مناسب شرکت پشتیبانی اموردام کشور اعم 
از مبادرت به خریدهای بی موقع و دیرهنگام و عرضه محصوالت دپو 
قابل  تولید کنندگان  نه چندان صحیح حاصل دسترنج  بار وش  شده 

ذکر میباشد. 
سبب  دیگر  درشت  و  ریز  عوامل  بسیاری  و  اتفاقات  این  مجموعه 
قیمت  بودن  پایین  توقع  گرفتار  ناخوداگاه  کننده  شده جامعه مصرف 
محصوالت تولیدی باقیمتی به مراتب پایین تر از بهای تمام شده برای 
درامده  مزمن  انتظار  یک  صورت  به  انتظار  این  و  باشد  کننده  تولید 
است تاحدی که حتی در مقاطع کوتاهی که قیمتها به سمت واقعی 
شدن )نه افزایش (حرکت میکند صدای همه در میاید و این درحالی 
از همه چیز و همه جا کوتاه است   است که تولید کننده که دستش 
درواقع درتمام ایام با عرضه قیمت پایین محصوالتش به مصرف کننده 

یارانه )سوبسید(اجباری بدهد و جای تاسف بیشتر اینجاست که مصرف 
کننده از این اتفاق اگاهی الزم را ندارد و کسی هم به این مهم توجه 
نمی نماید حتی برخی از فعاالن  تولید کننده هم براین تصور هستند 
افزایش  حالیکه  در  میشود  قیمت  نسبی  افزایش  کم سبب  عرضه  که 
مقطعی قیمت به دلیل بهبود تقاضا برای گوشت و فراورده های مرغ رخ 
میدهد و باعث حرکت جزیی وکوتاه مدت قیمتها به سمت واقعی شدن 
همین  دسترنج  ای  یارانه  توزیع  با  هم  رویداد  این  که  میشود  قیمتها 
و  دولت  بودجه  از  و  اموردام  پشتیبانی  توسط شرکت  کنندگان  تولید 

بیت المال متوقف میشود .
این صنعت هنوز با توجه به تمام نامالیمات از تشکل مفید و موثری که 
بدون چشم داشت حمایت و دریافت یارانه از موسسات تحت مدیریت 
راراهبری  عظیم  صنعت  این  مختلف  سطوح  در  باشند  قادر  دولت 
وهدایت کنند برخوردار نیست . در واقع این تولید کنندگان هستند که 
باید با درک شرایط  و استفاده از اندیشمندان و متخصصینی که دراین 
صنعت وجود دارند و خوشبختانه تعدادشان هم کم نیست برای تنظیم 

امور صنعت وهدایت و آوردن آن بر روی ریل منطق کمک بگیریم. 
تولیدکنندگان و فعاالن صنعت تردید نداشته باشند که نجات کشتی 
توفان زده صنعت مرغداری در توان خود ما و به عهده خودمان هست و 
سکان داران نجات این کشتی بزرگ بین ما حضور دارند فقط الزم است 
آنان را شناسایی و به آنان اعتماد نموده و این مهم را به آنان واگذار و 
از آنان حرف شنوی داشته و از دولت و حاکمیت جز حمایت قانونی 

کمترین انتظاری نداشته باشیم
این صنعت به خودی خود محتاج یک دولت در داخل خود هست که 
بتواند باحاکمیت ارتباط منطقی برقرار و سیاست ها و استراتژی های 
کوتاه؛ متوسط و بلندمدت حاکمیت را برای این صنعت و نیازکشور را 
دریافت و مطابق با آن شرایط رابررسی وتولید را باقدرت ساماندهی نماید 
باشد؛که کل جامعه تولید کننده و درگیران صنعت از این نوع برنامه 
و نظم منتفع و آرامش برکل صنعت حاکم و ادامه حیات میسر شود . 
اجتماعاتی که اغلب از سر استیصال و با برخورداری از احساسات زود 
با تحریک برخی جناح های سیاسی هدف دار در بعضی  گذر و گاها 
مواقع بوجود می اید، راهکار واقعی برای خروج از بن بست نیست گره 

گشای مشکالت این صنعت تک تک خودما هستیم 
آینه نقش تو چو بنمود راست، خودشکن، آینه شکستن خطاست.

 باید با درک شرایط و استفاده از متخصصین، 

را به عهده بگیرند

نویسنده : حسن اسالم کیش
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20 تـولیدکننده برتر 
تخـم مرغ آمـریکا در 

سال 2016

مجله WATT Global Mediaبیست کمپانی برتر تخم مرغ آمریکا 
را در سال 2016 رده بندی کرده است.

صنعت تخم مرغ در سال 2016 تغییراتی را تجربه کرد. کمپانی های 
تخم مرغ در پی وقوع آنفوالنزای پرندگان در سال 2014-2015 سال 
2016 را با انبار کردن دوباره تخم مرغ های خود به پایان رساندند. به 
عالوه، کمپانی های بزرگ تخم مرغ برای افزایش تعداد تخم مرغ های 
فری رنج خود در آینده برنامه ریزی کردند. بسیاری بر این باورند که 

آینده صنعت در دست تخم مرغ های کیج فری است.
 WATT 20 تولیدکننده برتر تخم مرغ- با توجه به مطالعات که مجله
بر اساس تعداد قطعه گله تخم  انجام داده است-   Global Media

گذار خود در پایان سال 2016 رتبه بندی شده اند.
به طور کلی، 20 کمپانی برتر طیور جمعٌا 230.92 میلیون پرنده دارند.

1(کمپانی Cal-Maine Foods Inc.، 37.94 میلیون مرغ
تخم  تولیدکننده  ترین  بزرگ   .Cal-Maine Foods Inc کمپانی 
مرغ آمریکا و جهان است. در تاریخ 31 دسامبر 2016، تعداد کل گله 
های تخم گذار این کمپانی 37.94 میلیون مرغ بوده است. کمپانی کال 
مین )Cal-Maine( تخم مرغ های سفید و قهوه ای درون قفسی، 
تخم مرغ های کیج فری، فری رنج، ارگانیک و تخم مرغ هایی با مواد 
مغذی باال تولید می کند. این کمپانی همچنین محصوالت تخم مرغ 

مایع به صورت بسته بندی و یا فله ای نیز ارائه می دهد.
دالر  بیلیون  این شرکت 1.908  خالص  فروش  مالی 2016،  سال  در 
بوده است که نسبت به سال 2015، 1.576 بیلیون دالر افزایش داشته 
است. در طول این سال مالی، تخم مرغ های تخصصی – یعنی دارای 
مواد مغذی افزایش یافته، تخم مرغ های کیج فری و تخم مرغ های 
ارگانیک- 29.1 درصد از درآمد شرکت را تشکیل می دادند. کمپانی 
کال مین سال مالی 2017 خود را در دو فصل با زیان خالص 30.9 
میلیون دالر و 23 میلیون دالر آغاز کرد و درآمد خالص آن در همان 
دو فصل سال قبل 143 میلیون دالر و 109.2 میلیون دالر بوده است. 
ماه دسامبر  ماهه خود که در  این شرکت در گزارش سه  عامل  مدیر 
2016 میالدی منتشر کرده است اظهار داشته است که بازار تخم مرغ 
تاثیرات  دلیل  به  که  است  رو  به  رو  حدی  از  بیش  عرضه  با  آمریکا 
طوالنی مدت آنفوالنزای پرندگان در سال 2015 به وجود آمده است. 
تولیدکنندگان تخم مرغ دوباره انبارهای خود را از مرغ پر می کنند و 

مصرف کننده ها به وضعیت قبل از آنفوالنزای مرغی نزدیک می شوند 
اما تقاضا برای بازارهای داخلی و صادرات سرعتی برابر با افزایش عرضه 

ندارد.
 Rose Acre در ماه آوریل سال 2015 میالدی، کال مین با شرکت
Farms Inc، دومین کمپانی بزرگ تخم مرغ آمریکا، سرمایه گذاری 
تگزاس  ایالت  در  بوگاتا  شهر  نزدیی  در  تا  است  داده  انجام  مشترکی 
کارخانه تولید تخم مرغ کیج فری بسازد. انبار کردندر این کارخانه در 
ماه مارس 2016 آغاز شد و انتظار می رود که تا ابتدای سال 2017 
بتواند 1.8 میلیون پرنده را در خود جای دهد. بیکر اظهار داشت که 
در ماه ژوئن 2016 این کمپانی 160 میلیون دالر بر روی پروژه های 
مختلف سراسر آمریکا سرمایه گذاری کرده است تا ظرفیت تولید تخم 
نوامبر  یابد. در ماه  افزایش  قراردادی  ارگانیک و  مرغ های کیج فری، 
 .Foodonics International Inc 2016، این شرکت تمام شرکت
را خریداری نمود و با اسم تجاری Dixie Egg Co به کار این شرکت 

ادامه داد.
2(کمپانی Rose Acre Farms Inc.، 25 میلیون مرغ

شرکت Rose Acre Farms Inc. یک فارم تخم مرغ خانوادگی است 
تولیدکننده  و سومین  آمریکا  مرغ  تخم  بزرگ  کننده  تولید  دومین  و 
بزرگ تخم مرغ در جهان است. شرکت های وابسته و تابع این شرکت 
 Rose Acre Farms International،  Marshal از:  عبارتند 
نپکو  و   Egg Products، Johnson County Egg Farm
)NEPCO Egg( گرجستان است. در تاریخ 31 دسامبر 2016،گله 

تخم گذار این شرکت 25 میلیون مرغ را شامل می شد.
در ماه آوریل 2015، شرکت Rose Acre با برترین کمپانی تخم مرغ 
انجام  مشترکی  گذاری  سرمایه   Cal-Maine Foods یعنی  آمریکا 
داد تا در نزدیکی شهر بوگاتای ایالت تگزاس کارخانه تولید تخم مرغ 
کیج فری بسازد. انبار کردن در این کارخانه در ماه مارس 2016 آغاز 
شد و انتظار می رود که تا ابتدای سال 2017 بتواند 1.8 میلیون پرنده 
را در خود جای دهد. انتظار می رفت کارخانه جدید این شرکت، که 
یک فارم تخم مرغ کیج فری 80 میلیون دالری در نزدیک شهر باوس 
در آریزونا است، در پاییز 2016 باز شود. این مجموعه بیش از 3 میلیون 

پرنده را در خود جای می دهد.
در ماه مه 2016، این کمپانی توانست در مسئله ای 10 ساله که مربوط 
کارولینای  در  آن  های  فارم  از  یکی  پرهای  ریزش  و  و خاک  گرد  به 

ITPNews - بخش بین الملل
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شمالی بود پیروز شود. این شرکت با دپارتمان منابع زیست محیطی و 
طبیعی کارولینای شمالی توافق نامه ای امضا کرد اما شرایط این توافق 
منتشر نشده بود. کمپانی Rose Acre در نظر دارد تا در ابتدای سال 
2017 میالدی ساختمانی 5 میلیون دالری برای مدیران خود در شهر 

سیمور )Seymour( در ایالت ایندیانا تاسیس کند.

3(    کمپانی Hillandale Farms، 18 میلیون مرغ
کمپانی Hillandale Farms یکی از بزرگترین تامین کنندگان تخم 
مرغ های شانه ای آمریکا است. این شرکت در شمال شرقی، غرب میانه 
و جنوب شرقی آمریکا کارخانه هایی دارد و از شرق آمریکا برای خرده 
تامین می کند. در سال 2015  توزیع کنندگان تخم مرغ  و  فروشان 
در شرق  که  را  مرغ  تخم  مزرعه  Hillandale سه  کمپانی  میالدی، 
آمریکا قرار دارند و در اختیار شرکت Moark L.L.C. بود خریداری 
کرد. در 31 دسامبر 2016، گله مرغ های تخم گذار این شرکت 18 

میلیون مرغ را شامل می شد.
در ماه ژوییه 2016، این کمپانی اعالم کرد که برای تغییر محصوالت 
خود از قراردادی به سیستم های کیج فری طرح هایی را در نظر دارد. 
گری بتل )Gary Bethel( مدیر اجرایی این شرکت گفت که هر گونه 
توسعه فارم های شرکت Hillandale در آینده کیج فری خواهد بود 
خواهد  جایگزین  فری  کیج  های  سیستم  با  موجود  تجهیزات  همه  و 
شد. این کمپانی در حال ساخت مرغداری های کیج فری در شهرهای 
 )Bozrah( و بزرا )Ohio( در ایالت اوهایو )Hicksville( هیکسویل
در ایالت کانکتیکات )Connecticut( است. هر دوی این مرغداری ها 

تا پایان سال 2017 به پایان خواهد رسید.

 17.1  ،.Versova Holdings L.L.C 4(کمپانی 
میلیون مرغ

کمپانی Versova Holdings L.L.C. یک کمپانی غذایی است که 
در ماه مه 2016 برای مدیریت کارهای روزانه شرکت های تولید کننده 

 Centrum Valley Farms L.L.P.، Trillium Farm تخم مرغ
Holdings L.L.C. و Iowa Cage-free L.L.P تاسیس شد. سه 
به   Iowa Cage-free Centrum Valley. Trillium و  شرکت 
صورت مستقل به کار خود ادامه خواهند داد. در 31 دسامبر 2016، 
گله تخم گذار این کمپانی شامل 17.1 میلیون مرغ تخم گذار می شد.

Versova با تیم مدیریتی جدید به عنوان یک شرکت هلدینگ به کار 
 Centrum. Trillium خود ادامه خواهد داد و بر عملکردهای تجاری
بازاریابی،  شرکت  این  داشت.  خواهد  نظارت   Iowa Cage-free و 
منابع  خوراک،  مدیریت  کارها،  اطالعات،  فناوری  مشتریان،  با  ارتباط 

انسانی و امور مالی را مدیریت خواهد کرد.
Versova تخم مرغ های شانه ای تولید می کند که شامل تخم مرغ 
های سفید و قهوه ای درون قفس و کیج فری می شود. این شرکت 

همچنین تخم مرغ های مایع نیز تولید می کند.

میلیون   14.7 ،Rembrandt Enterprises 5(کمپانی 
مرغ

 Rembrandt که با نام تجاری Rembrandt Enterprises کمپانی
خدمات  برای  که  است  خصوصی  شرکتی  کند،  می  فعالیت   Foods
غذایی و صنایع تولید مواد سازنده محصوالت غذایی تخم مرغ تولید می 
کند. در تاریخ 31 دسامبر 2016، گله های طیور تخم گذار این شرکت 
مرغ  تخم   Rembrandt شرکت  شد.  می  مرغ  میلیون   14.7 شامل 
های سفید و قهوه ای قراردادی، کیج فری، فری رنج و ارگانیک تولید 
می کند. مخصوالت این شرکت تخم مرغ های مایع، تخم مرغ خشک 
 Rembrandt شرکت  شود.  می  شامل  را  آماده  پخته  مرغ  تخم  و 
محصوالتی برای مصرف کننده ها و نهادها تولید می کند. این شرکت 
در نظر دارد تا در سال 2017 تخم مرغ سفیدی با 90 درصد پروتئین 
تولید کند که مناسب با مصرف کننده های ورزشکار و افراد مسن است.
-2015 سال  در  پرندگان  آنفوالنزای  علت  به   )Iowa( آیووا  شرکت 
را  از گله تخم گذار خود  نیمی  با خسارت هایی مواجه شد و   2014
به دلیل بیماری از دست داد. در ماه سپتامبر 2015 این شرکت اعالم 
کرد که تا 12 تا 14 ماه آینده دوباره تعداد گله های تخم گذار خود را 

افزایش خواهد داد و کارگران به کار خود بر می گردند.
این شرکت که سابقه آنفوالنزای پرندگان را دارد، تصمیم دارد تا تخم 
مرغ های کیج فری را به عنوان استاندارد تخم مرغ خود اعالم کند و 
امنیت زیستی را در تجهیزات خود افزایش دهد. در ماه آوریل 2016، 
Rembrandt گفت که تصمیم دارد در یکی از کارخانه های کنونی 
داکوتای جنوبی،  )Lake Preston( در  پرستون  لیک  خود در شهر 
محلی برای تولید تخم مرغ کیج فری بنا کند. ساخت این بنا در سال 
2016 آغاز شده و در سال 2017 پر کردن انبارها شروع خواهد شد. 

این کارخانه تقریبا 3 میلیون پرنده را در خود جای خواهد داد.

6( کمپانی Daybreak Foods Inc.، 13 میلیون مرغ
و  است  خصوصی  شرکتی   .Daybreak Foods Inc شرکت 
تولیدکننده تخم مرغ شانه ای و محصوالت تخم مرغ است. گله تخم 
گذار این شرکت شامل 13 میلیون مرغ می شود. شرکت دی برک فودز 

تخم مرغ های سفید قراردادی و تخم مرغ مایع تولید می کند.

7(کمپانی Michael Foods Inc.، 12.96 میلیون مرغ
شرکت Michael Foods Inc. یک کمپانی بزرگ در زمینه فرآوری 
غذا و توزیع کننده محصوالت دارای تخم مرغ و همچنین خوار و بار 
تامین  بزرگترین  شرکت  این  است.  زمینی  سیب  دارای  محصوالت  و 
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کننده تخم مرغ های فرآوری شده در جهان است. این شرکت متعلق 
به کمپانی Post Holdings Inc است که در سال 2014 این شرکت 
 GS Capital Partners شرکت  از  دالر  بیلیون   2.45 مبلغ  به  را 
 90 با   Post Holdings شرکت   ،2015 سال  در  کرد.  خریداری 
میلیون دالر، شرکت Willamette Egg Farms را خریداری نمود 
که در آن زمان سی امین تولید کننده بزرگ تخم مرغ در آمریکا بود. 
در تاریخ 31 دسامبر 2016، گله تخم گذار این شرکت شامل 12.96 

میلیون پرنده می شد.
شرکت مایکل فودز ضرر بسیاری از آنفوالنزای پرندگان در سال 2015-

2014 نمود. کمپانی Post Holdings، در گزارش سال 2016 خود 
که در ماه نوامبر 2016 منتشر شد اعالم کرد که جوجه ریزی منبع 
تامین تخم مرغ آن تقریبا کامل شده است. وی از آنفوالنزای پرندگان 
با عنوان »رویداد نسل ها« یاد کرد که شرکت مایکل فودز را با مشکل 
مواجه کرد اما وی پیش بینی کرد تا پایان سال مالی 2017 وضعیت به 
حالت عادی باز می گردد. تخم مرغ های کمپانی مایکل 28 درصد از 
درآمد خالص 5.026 بیلیون دالری شرکت Post در سال مالی 2016 

را به خود اختصاص داده بود.
بیانیه ماه دسامبر سال 2015، شرکت مایکل فودز اعالم کرد که  در 
همراه با مصرف کننده ها و مشتریان از تخم مرغ های کیجفری حمایت 
خواهد کرد. در ماه اوت 2016، این کمپانی آینده صنعت تخم مرغ را 
متعلق به تخم مرغ های  کیج فری دانست و اعالم داشت که در یکی از 
فارم های تخم گذار خود واقع در بلومفیلد)Bloomfield( را بین بهار 
2017 و 2020 به کیج فری تغییر خواهد داد. در این فارم، 32 سیستم 

تخم گذاری با 12 النه کیج فری جابجا خواهند شد.
تولید  بزرگترین   ،Burnbrae Farms فوریه 2016، شرکت  ماه  در 
کننده تخم مرغ مصرفی کانادا قراردادی برای تاسیس شعبه کانادایی 
 Michael Foods Canada )MFI Food با عنوان  مایکل فودز 
 Post Holdings ،2016 را امضا نمود. در ماه سپتامبر )Canada
National Pasteurized Eggsبه  کمپانی  ادغام  و  خرید  برای 
توافق رسید. انتظار می رود که در ابتدای سال 2017 این توافق نامه 
عقد شود. در ماه نوامبر 2016، راب وایتال )Rob Vitale( مدیر عامل 
با  ترکیب شدن  و  ادغام  که  داشت  اظهار   Post Holdings شرکت 

کمپانی های دیگر یکی از اولویت های شرکت برای پیشرفت است. در 
ماه دسامبر 2016،  شرکت Post اظهار داشت که مبلغ 75 میلیون 
دالر برای توافق نامه ای پرداخت خواهد کرد که  برای طرح دعوی در 
دادگاه در رابطه با شکایت سنخی در مورد تخم مرغ در سال 2008 
مایکل  دادگاهی شرکت  مسئله  مبلغ  این  پرداخت  با  بود.  انجام شده 

خاتمه خواهد یافت.

8(    کمپانی Center Fresh Group، 9.7 میلیون مرغ
شرکت Center Fresh Group متعلق به 8 فارم در ایالت آیووای 
آمریکا است. این شرکت از پنج شعبه تشکیل شده که در تولید تخم 
 Center Fresh Egg Farm، Sioux باشند:  می  سهیم  مرغ 
 County Egg Farm، Hawkeye Pride، Sioux County
Pullets و Center Fresh Africa-Mozambique. فارم های 
آمریکایی این شرکت در ایالت های آیووا و اوهایو واقع می باشند. در 
31 دسامبر 2016، گله تخم گذار این شرکت شامل 9.7 میلیون مرغ 
می شد. شعبه Center Fresh تولید کننده تخم مرغ های قراردادی 

و کیج فری و همچنین تخم مرغ های مایع است.
گله های ایالت آیووای این شرکت تحت تاثیر آنفوالنزای پرندگان سال 
2015-2014 آمریکا قرار گرفت. در ماه ژوئن 2015، به علت این که 
این شرکت ظاهرا قرارداد تامین تخم مرغ خود را بعد از وقوع آنفوالنزای 
مرغی نقض کرده بود و مانع از این شده بود که شرکت مایکل فودز 
از تعهدات عرضه آن بازدید کند، با دعوی قانونی شرکت مایکل فودز 
مواجه شد. در ماه مه 2016، جی تی دین )J.T. Dean( مدیر ارشد 
عملیاتی اظهار داشت که شعبه Center Fresh تقریبا 5.5 میلیون 
قطعه از پرنده های خود را از دست داد اما انتظار می رود که تا پایان 

سال 2016 ظرفیت تولید آن پر شود.

 9.5 ،.Midwest Poultry Services L.P 9(کمپانی 
میلیون مرغ

شرکت Midwest Poultry Services L.P. تولید تخم مرغ شانه 
ای برای خرده فروشان و واقع در ایالت ایندیانا است. این شرکت یک 



 9
6 

ن 
دی

ور
فر

  
ی 

ور
پر

ام
و د

ی 
دار

رغ
 م

ت
عا

طال
ا

18

w
w

w
.IT

PN
ew

s.c
o

m

تا  دارد.  کارمند   500 که  است  خانوادگی  کمپانی 
تاریخ 31 ددسامبر 2016، گله تخم گذار این شرکت 
 Midwest شامل 9.5 میلیون مرغ می شد. شرکت
سفید  های  مرغ  تخم   .Poultry Services L.P
قراردادی، تخم مرغ های کیج فری و تخم مرغ های 

با مواد مغذی بیشتر تولید می کند.

 9.4 ،Prairie Star Farms 10(    کمپانی
میلیون مرغ

های  مرغ  تخم   Prairie Star Farms شرکت 
Rindler Poultry، Ross- های  تولیدی شرکت 

 J Star و Medford Farms، Hoosier Pride
 31 تاریخ  تا  کند.  می  عرضه  بازار  به  را   Farms
دسامبر 2016، گله تخم گذار این شرکت شامل 9.4 

میلیون مرغ می شد.

11(    کمپانی Hickman’s Egg Ranch، 9.1 میلیون مرغ
 Hickman’s نام  با  که   Hickman’s Egg Ranch شرکت 
Family Farms نیز شناخته می شود، وسیع ترین تولیدکننده تخم 
مرغ شانه ای غرب رشته کوه های راکی است. این شرکت که خانوادگی 
می باشددر ایالت های آریزونا و ولورادو مرغ نگه داری می کند و در 
ایالت های آیووا، نوادا و کالیفورنیا توزیع تخم مرغ های خود را انجام 
می دهد و از آیووا گرفته تا هاوایی مشتریان خود را دارد. این شرکت 
حدود 300 کارمند تمام وقت دارد. در تاریخ 31 دسامبر 2016، گله 

تخم گذار این شرکت شامل 9.1 میلیون مرغ می شد.
در ماه دسامبر 2014، این شرکت اعالم کرد که 300 هزار مرغ کیج فری 
را از طریق شراکت خود با شرکت Colorado Egg ایالت کلرادو به 
 Hickman’s گله خود اضافه می کند. در ماه سپتامبر 2015، شرکت
کیج  جدید  مرغداری  دو  دارد  تصمیم  که  کرد  اعالم   Egg Ranch
 )Arlington(آرلینگتون و   )Tonopah( تونوپا  را در شهرهای  فری 
در ایالت آریزونا اضافه نماید. این دو مرغداری 2 میلیون مرغ را در خود 

جای خواهند داد.
 -.Central Valley Eggs L.L.C در ماه سپتامبر 2016، شرکت
شریک شرکت های Hickman’s و Opal Foods- ساخت کارخانه 
تولید و فرآوری تخم مرغ کیج فری در نزدیکی شهر واسکو در ایالت 
می  میالدی  سال 2017  ابتدای  از  کارخانه  این  کرد.  آغاز  کالیفورنیا 
تواند کار حمل تخم مرغ را آغاز کند. بر اساس گزارشی که در ماه ژانویه 
 Central منتشر شده، شعبه Opal Foods سال 2016 از شرکت
Valley تصمیم دارد تا چهار فارم کیج فری با ظرفیت 2.5 میلیون 

پرنده تا سال 2020 میالدی تاسیس کند.

12(    کمپانی Weaver Brothers، 7.8 میلیون مرغ
شرکت Weaver Brothers فارمی است که موسسان آن هنوز آن 
را مدیریت می کنند.این کمپانی تخم مرغ های کیج فری و ارگانیک 
عرضه می کند و 350 کارمند دارد. در تاریخ 31 دسامبر 2016، گله 

تخم گذار این شرکت 7.8 میلیون مرغ داشت.
شرکت  با   Weaver Brothers شرکت   ،2014 دسامبر  ماه  در 
Cooper Farms سرمایه گذاری مشترک انجام داد و به صورت نصف 
نصف کارخانه Perham Egg را در ایالت اوهایا خریداری کردند که 
 CW Egg که   جدید  شرکت  این  کرد.  کار  به  آغاز  ژوییه  ماه  در 
Productsنام دارد محصوالت تخم مرغ مایع تولید می کند. صاحبان 

جدید این شرکت اعالم کرده اند که تولید خود را افزایش خواهند داد 
خواهند  اضافه  آن  به  را  گذار  تخم  مرغ  آن،تعدادی  گسترش  برای  و 
کرد. در ماه نوامبر 2015، شرکت Weaver Brothers در پی تالش 
روسیه  روستای  در  شرکت،  زیستی  امنیت  گسترش  برای  خود  های 

)Russia( در ایالت اوهایو انباری جدید را خریداری نمود.
در ماه ژوئن 2016، این کمپانی اعالم کرد که ساخت دو فارم جدید 
با  دارد  و تصمیم  اتمام رسیده  به  آن  و کیج فری  ارگانیک  تخم مرغ 
همکاری شرکت Cooper Farms  و سایر فارم های محلی دو فارم 
کیج فری دیگر، هرکدام با ظرفیت بیش از یک میلیون پرنده، تاسیس 
کند. در این بیانیه شرکت Weaver Brothers تخم مرغ های کیج 
فری و ارگانیک را به عنوان آینده شرکت خود اعالم کرده و  گفته است 

که تمرکز خود را بر رشد این دو بخش خواهد گذاشت.

 7.35 ،Herbruck’s Poultry Ranch 13(    کمپانی
میلیون مرغ

مرغ  تخم  فارم  بزرگترین   Herbruck’s Poultry Ranch شرکت 
ایالت میشیگان است که حدود 60 درصد از تخم مرغ های این ایالت را 
تولید می کند. این شرکت در زمینه پرورش، کشاورزی، خوراک و تولید 
کود فعالیت دارد. شرکت مذکور همچنین با 25 فارم کوچک همکاری 

دارد تا تخم مرغ های ارگانیک و کیج فری تولید کند. 
در پی قانون ایالتی میشیگان که در سال 2009 تصویب شد، تا سال 
باید  هستند  ایالت  این  در  که  گذاری  تخم  های  مرغ  تمامی   2019
های  مرغ  با  برخورد  با  یا  محفظه  یک طرف  با  برخورد  بدون  بتوانند 
دیگر پرهای خود را به طور کامل باز کنند و توانایی چرخش آزادانه 

را داشته باشند.
تا تاریخ 31 دسامبر، گله تخم گذار این شرکت شامل 7.35 میلیون 
ای  Herbruck’s تخم مرغ های سفید وقهوه  مرغ می شد. شرکت 
ارگانیک و تخم مرغ  قراردادی، تخم مرغ های کیج فری،  و  پرورشی 
تخم  همچنین  کمپانی  این  کند.  می  تولید  باال  مغذی  مواد  با  هایی 
مرغ های مایع، تخم مرغ های بسته بندی شده و سازمانی نیز تولید 

می کند.
تا سه سال  که می خواهد  کرد  اعالم  این شرکت  مه 2014،  ماه  در 
آینده 33 میلیون دالر در کارخانه شهر ساراناک در میشیگان سرمایه 
تجهیزات   برای ساخت  ژوئن 2015،  ماه  در  این شرکت  کند.  گذاری 
750 هزار دالر وام از ایالت میشیگان دریافت کرد. در ماه آوریل 2016، 
Herbruck’s اعالم کرد که تصمیم دارد کارخانه ای جدید در شهر 
توپکا )Topeka( در ایالت ایندیانا تاسیس کند که شامل کارخانه تولید 
پودر خوراک و انبار برای گله می شود. امید است که کارخانه جدید 
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در ابتدای 2017 به طور کامل کارکنان خود را استخدام و کار خود را 
آغاز کند. در همان ماه ژوئن، این شرکت اعالم کرد که تصمیم دارد در 
شهر مرسربرگ )Mercersburg( در ایالت پنسیلوانیا کار خود را با 
اضافه کردن مرغ های تخم گذار کیج فری و ارگانیک گسترش دهد. در 
ماه دسامبر 2016،  یک روزنامه محلی در شهر چامبرزبرگ در ایالت 
از  مجوز  دنبال  به   Herbruck’s شرکت  که  داد  گزارش  پنسیلوانیا 
سوی ایالت برای انجام عملیات کیج فری 90 میلیون دالری است که 8 

مرغداری با ظرفیت بیش 2.4 میلیون مرغ را شامل می شود.

 7.1  ،Fremont Farms of Iowa 14(کمپانی 
میلیون مرغ

شرکت Fremont Farms of Iowa L.L.P تولیدکننده و فرآوری 
کننده تخم مرغ مایع است. در تاریخ 31 دسامبر 2016، گله تخم گذار 

این شرکت شامل 7.1 میلیون مرغ می شد.

ISE America Inc    )15.، 6 میلیون مرغ
ISE Inc. است  ISE America Inc. زیرمجموعه شرکت  شرکت 
که شعبه اصلی آن در ژاپن است. ISE Inc. در سال 1912 ژنتیک 
جوجه و صنایع پرورش را وارد ژاپن نمود. به عنوان بخشی از تحیقات 
مداومی که این شرکت در مورد نقش تخم مرغ در غذای انسان انجام 
داده است، ISE Egg که تخم مرغی با کلسترول پایین تر می باشد را 

توسعه داد و در سال 1989 وارد بازار نمود.
را  مرغ  میلیون   6 این شرکت  گذار  تخم  گله  دسامبر 2016،  در 31 

شامل می شد.

16(    کمپانی Sparboe Farms، 6 میلیون مرغ
تخم  تولیدکنندگان  ترین  اصلی  از  یکی   Sparboe Farms شرکت 
 Sparboe آن،  مجموعه  زیر  شرکت  است.  آمریکا  در  ای  شانه  مرغ 
Agri- محصوالت مربوط به تخم مرغ تولید می کند. شرکتFoods

Tech نیز متعلق به همین کمپانی است که برای خوراک های ارزان 
تر، پرمیکس تولید می کند. تا تاریخ 31 دسامبر 2016، گله تخم گذار 

او شامل 6 میلیون مرغ می شد. 

Opal Foods L.L.C    )17.، 5.6 میلیون مرغ
از  شرکت Opal Foods که شرکت خصوصی است سرمایه خود را 
AGR Partners گرفته است و در ماه مه 2014 کار خود را با ادغام 

با شرکت Moark›s Midwest آغاز کرد.
در 31 دسامبر 2016، گله تخم گذار این شرکت شامل 5.6 میلیون 

مرغ می شد.
Opal Foodsکار خود را با 5.6 میلیون مرغ تخمگذار در فارم هایی 
در ایالت های میسوری و کولورادو آغاز کرد. فارم جدیدی که در شهر 
نئوشو در ایالت میسوری باز شده می تواند 800 هزار مرغ کیج فری 

را در خود جمع کند و بدین ترتیب تعداد کل مرغ های شرکت به 6 
فارم  از  بسیاری  که  داد  گزارش   Opal Foods برسد.  راس  میلیون 
های خریداری شده اخیرا بازسازی شده اند تا با آینده استانداردهای 
تولید کالیفرنیا مطابقت کنند و بعضی از آن ها در میان مدرن ترین 
فارم های کشور قرار دارند. شرکت Opal Foods فرانشیزی از شرکت 
ادامه  به مشتریان  ارائه خدمات  به  بود و  Eggland’s Best خواهد 
 200 از  بیش  ساالنه  فروش  که  دارد  امید  کمپانی  این  داد.  خواهد 

میلیون دالر باشد. 
 Central که شرکت  کرد  اعالم  اوپال  ژانویه 2016، شرکات  ماه  در 
 Hickman’s Egg Ranch شریک شرکت اوپال و ،Valley Eggs
واقع در آریزونا- تصمیم دارد چهار فارم با ظرفیت 12.5 میلیون پرنده 
در کالیفورنیا تا سال 2020 میالدی بنا کند. در این بیانیه اوپال گفته 
است که کار ساخت یک فارم با ظرفیت 1.2 میلیون مرغ کیج فری در 
کولورادو به اتمام رسیده است و اخیرا ساخت مجموعه ای با ظرفیت 

1.5 میلیون مرغ آغاز شده است.

18(    کمپانی Kreider Farms، 5.1 میلیون مرغ
شرکت Kreider Farms برای سوپرمارکت ها و فروشندگان عمده 
تخم  و  کنند  می  عرضه  ای  شانه  های  مرغ  آمریکاتخم  شرقی  شمال 
Kreider .می فروشد Noah’s Pride با برند مرغ های کیج فری 

بزرگترین تولید کننده تخم مرغ در پنسیلوانیا است.
در 31 دسامبر 2016، گله تخم گذار این شرکت شامل 5.1 میلیون 
ای،  قهوه  و  سفید  های  مرغ  تخم   Kreider کمپانی  شد.  می  مرغ 
قراردادی، کیج فری، ارگانیک و تخم مرغ هایی با مواد مغذی افزایش 

یافته تولید می کند.
سازمان  از   Kreider Farm فری  کیج  گله   ،2016 آوریل  ماه  در 

American Humane Association گواهی نامه کسب کرد.

19(    کمپانی Gemperle Farms، 4.91 میلیون مرغ
شرکت Gemperle Farmsانواع تخم مرغ را تولید می کند از جمله 
تخم مرغ های ارگانیک و کیج فری. در تاریخ 31 دسامبر 2016، گله 
تخم گذار این شرکت 4.91 میلیون مرغ را شامل می شد. در ماه مارس 
2016، این شرکت اعالم کرد که می خواهد تمام فعالیت خود را تا سال 

2024 به کیج فری تبدیل کند.

 4.67  ،Wabash Valley Produce کمپانی    )20
میلیون مرغ

شرکت Wabash Valley Produce Inc در حوزه تولید تخم مرغ 
و بوقلمون فعالیت می کند. در تاریخ 31 دسامبر 2016، گله مرغ تخم 
گذار آن شامل 4.67 میلیون مرغ می شد. این کمپانی تخم مرغ های 

سفید، کیج فری، تخم مرغ مایع و خشک تولید می کند.
نویسنده : آستین آلونزو
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انجام تحقیقات بیشتر و واکسیناسیون طیور می تواند گزینه مناسب و 
همیشگی برای مبارزه با آنفوالنزای پرندگان باشد. این نکته ای است 
که آنک هوکرید )AnkeHuckriede( استاد واکسن شناسی دانشگاه 
خرونینگن هلند بر آن تاکید کرده است. ایمن سازی خوب و قوی می 

تواند از طریق استفاده از واکسن های پودری تضمین شود.
پزشکی  میکروبیولوژی  دپارتمان  واکسن شناسی  استاد  آنک هوکرید، 
بر پژوهش هایی داشته  در مرکز پزشکی دانشگاه خرونینگن، مروری 
که در حوزه واکسیناسیون دسته جمعی طیور انجام شده است. بهترین 
راه برای واکسیناسیون دسته جمعی طیور از طریق استنشاق از راه ریه 
این حال، در ماه فوریه 2013 میالدی، گروهی متشکل  با  باشد.  می 
از دانشمندان و پژوهشگران دانشگاه خرونینگن، مرکز پزشکی دانشگاه 
خرونینگن، دانشگاه اوترخت و انستیتوی مرکزی دامپزشکی شهر للی 
استاد هلند، کار خود را با اولین پروژه تحقیقاتی شروع کردند. اسم این 
با  پرندگان  آنفوالنزای  برابر  در  ها  ریوی جوجه  »واکسیناسیون  پروژه 

استفاده از واکسن ویروس غیرفعال شده« می باشد.
 

واکسن پودری پخش شده در هوا
پزشکی- مجله  در  تحقیق  این  نتایج  ترین  مهم   ،2014 سال  در 
داشت:  اظهار  هوکرید  پروفسور  رسید.  چاپ  به  »واکسن«  علمی 
پخش  پودری  واکسن  طریق  از  که  دادیم  نشان  مطالعه  این  در   «
فن  کنیم.  تحریک  طیور  در  را  ایمنی  پاسخ  توانیم  می  هوا  در  شده 
بنده،  وسیله همکاران  به  و خشک  ثابت  پودر  به  مایع  واکسن  تبدیل 
پروفسور اریک فریجلینک)Erik Frijlink( و دکتر ووتر هینریچس 
)WouterHinrichs(از دانشگاه خرونینگن، اختراع شد. عالوه بر این 
که می توانیم حیوانات را با استفاده از مدیریت پودر خشک )واکسن 
از  را  کار  این  توانیم  کنیم، می  ایمن سازی  ها  ریه  از طریق  پودری( 
طریق استفاده از واکسن غیرفعال نیز انجام دهیم. قبال، واکسیناسیونی 
که از طریق پخش در هوا انجام می شد فقط با واکسنی موفق عمل می 
کرد که حاوی ذرات ویروس زنده بود«. ذرات پودری اتمیزه می توانند 
از طریق استنشاق طیور وارد بدن آن ها شود. در طوالنی مدت، این متد 

برای واکسیناسیون دسته جمعی امکان پذیر می شود.

نتایج اولیه، محافظت کامل را نشان می دهند
هوکرید معتقد است که متدهای توسعه یافته هنوز نمی توانند قطعی 
باشند با این حال نتایج اولیه حاکی از این است که محافظت کامل از 
حیوانات در برابر عالئم بیماری مرتبط با آنفوالنزا می تواند زمانی حاصل 
این  با  شود.  پخش  ها  ریه  روی  بر  مستقیما  پودری  واکسن  که  شود 

از طریق استنشاق واکسینه شوند،  اوصاف، زمانی که جوجه هایآلوده 
کمتر از جوجه هایی که واکسینه نشده اند دچار بیماری می شوند.«

مرحله بعد بررسی واکسن قوی تر است
انتقال ویروس از طریق  واکسیناسیون تاثیری نسبتا قابل مشاهده در 
طیور داشته است. این نتایج نشان می دهد که جوجه ها می توانند از 
طریق هوا به طور موفقیت آمیز واکسینه شوند. به گفته این پروفسور 
واکسن شناسی، مرحله بعدی بررسی این  امر است که آیا یک واکسن 
یا در معرض واکسن قرار گرفتن در  باالتر و  با دوز  تر، واکسنی  قوی 
مدت زمان طوالنی تر می تواند پاسخ ایمنی را بهبود ببخشد و از طریق 
آن می توان به پاسخ ایمنی کامل و جلوگیری کامل از انتقال ویروس 

رسید یا خیر. 

نیاز به بهینه سازی های بیشتر
آنفوالنزای  برابر  در  کامل  محافظت  که  این  از  قبل  هوکرید،  گفته  به 
پرندگان تضمین شود، مدیریت و خود واکسن باید درعمل بیشتر بهینه 
شوند. به همین دلیل است که این گروه هلندی در ژوئن 2016 میالدی 
دومین پروژه خود را در ادامه پروژه »واکسیناسیون ریوی جوجه ها در 
برابر آنفوالنزای پرندگان با استفاده از واکسن ویروس غیرفعال شده« 
یافته واکسن های  بهبود  از طریق نسخه های  آزمایش ها  نمود.  آغاز 
پودری انجام شد که قبال استفاده شده بودند. یکی از کارهایی که انجام 
واکسن  به  ایمنی  کننده  تحریک  و  کمکی  ماده  یک  که  بود  این  شد 
جدید اضافه شد که این امر واکنش ایمنی بیشتری را به دنبال دارد. 
هوکرید اظهار داشت: »ما در حال حاضر در حال جمع آوری اطالعات 
از این آزمایش دوم هستیم و انتظار داریم که تقریبا در ماه فوریه 2017 

به آن ها دست پیدا کنیم«.

واکسن جامع
حتی با وجود واکسن هایی که ایمن و موثر هستند و مدیریت آن ها 
آسان است، هنوز مشکل ظرفیت تولید کافی در زمانی وجود دارد که 
نیاز است. به گفته هوکرید، کمک کننده  واکسیناسیون جمعی مورد 
ای که در حال حاضر به واکسن اضافه شده است می تواند با پیشرفت 
این روند برای تعداد زیاد نیز تولید شود. وی اظهار داشت: »هنوز هم 
با مشکل تولید خود واکسن مواجهیم. در حال حاضر در کشور هلند 
و قاره اروپا، تجهیزات تولید بسیار کم است و در نتیجه ظرفیت تولید 

برای تهیه واکسن طیور نیز کم می باشد«.
آنفوالنزای  ویروس  های  ویژگی  از  دیگر  »یکی  گفت:  ادامه  در  وی 

واکسن پودری،

 وعده ای برای ایمن سازی آنفوالنزا

ITPNews - بخش بین الملل
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پرندگان این است که خیلی سریع جهش و تغییر پیدا می کند. این 
امر ایجاب می کند که در تولید مقادیر باالی واکسن صحیح در صورت 
هلندی،  گروه  این  دلیل،  همین  به  کنیم«.  عمل  سریع  آنفوالنزا  بروز 
همانند دیگر گروه های پژوهشی جهان، بر روی واکسنی جامع پژوهش 
پرندگان  آنفوالنزای  از سویه های  برابر طیف وسیعی  می کند که در 
دانشگاه  عنوان  به  ما   « داشت:  اظهار  ادامه  در  هوکرید  باشد.  کارآمد 
و شریک  پروژه  مدیر  پزشکی خرونینگن،  مرکز  دانشگاه  و  خرونینگن 
گروه اروپایی یونیسک)UNISEC( نیز می باشیم تا برای انسان ها نیز 
به واکسن جامع آنفوالنزا دست پیدا کنیم. یکی از بزرگ ترین مزایای 
کشف واکسن برای انسان این است که برای توسعه این واکسن انسانی 

جامع، پول به میزان زیاد وجود دارد.

صنعت طیور اروپا و جهان مردد است
واکسیناسیون دسته  مورد  و جهان در  اروپا  امر که صنعت طیور  این 
است.  منطقی  بسیار  امری  هوکرید  نظر  به  است  مردد  هنوز  جمعی 
در  بلکه  دارد،  الزم  زیادی  پول  تنها  نه  دسته جمعی  »واکسیناسیون 
مورد آن این نگرانی هم وجود دارد که بعد از واکسیناسیون طیور با 
واکسن آنفوالنزای پرندگان، سخت تر بتوان سویه های ویروس وحشی 
در طیور را پیدا کرد. حیوان های واکسینه شده دیگر مریض نمیشوند 

مراقبت  و  نظارت  کنند.  پخش  همچنان  را  ویروس  است  ممکن  اما 
های  پادتن  میزان  گیری  اندازه  طریق  از  انتقال،  حال  در  ویروس  از 
پادتن  و چنین  انجام می شود  در خون حیوانات  پرندگان  آنفوالنزای 

هایی هم در حیوانات واکسینه شده و هم حیوانات آلوده وجود دارد«.
آن  های  فرآورده  و  طیور  صادرات  و  تجارت  با  است  ممکن  امر  این 
تداخل داشته باشد. به نظر هوکرید،با توجه به مقیاس باالی صادرات 
از همه خواستار  اول  این کشور  هلند، منطقی است که صنعت طیور 
امنیت باشد. وی اظهار داشت: »خوشبختانه، تعداد زیادی پژوهش بر 
روی واکسن های نشانه داری انجام شده است که حیوانات آلوده را از 
حیوانات واکسینه شده متمایز می کند. این رویکرد DIVA نامگذاری 
شده است که به معنای تمایز دادن حیوانات آلوده از واکسینه است. در 
نتیجه واکسن هایی که بیشترین قول در مورد آن ها داده شده است، به 
نظر من، واکسن های پودری جامع است که می توان به راحتی آن ها را 
از طریق پودری کردن و پخش کردن آن ها در هوا مدیریت کرد، میزان 
باالیی از آن ها را تولید کرد و به وضوح و به طور قطعی از طریق یک 
واکسن نشانه دار آن ها را متمایز کرد.  با چنین واکسن هایی، معدوم 
کردن هزاران حیوان سالم در زمان بروز آنفوالنزای پرندگان که روشی 

اقتصادی اما نامطلوب بوده کنار گذاشته خواهد شد«.

اجرایی شدن طرح تولید مرغ سایز، به عوامل مختلفی بستگی دارد که 
یکی از آنها کشتارگاه ها است.

حلقه  گفت:  کشور،  طیور  کشتارگاه های  انجمن  مدیره  هیات  عضو 
طرح  اجرای  در  می تواند  که  است  حلقه هایی  از  یکی  تنها  کشتارگاه، 
کاهش سن و وزن کشتار، موثر باشد. بنابراین برای عملی شدن کامل 

آن، باید تمام دستگاه های مرتبط، با هم هماهنگ باشند.
فرهاد قربان زاده، با اشاره به اینکه کارگران نیز بدون نیاز به دستگاه 
متاسفانه  افزود:  از هم تشخیص دهد،  را  ریز  و  می توانند مرغ درشت 
برخی تمام تقصیرها را به گردن کشتارگاه می اندازند و ادعا می کنند 
که واحدها به دستگاه سورتینگ مجهز نیستند. حال باید پرسید مگر 

اجرای طرح با نصب دستگاه سورتر، حل می شود؟
قربان زاده، ادامه داد: وقتی 90 درصد مرغ های ورودی به کشتارگاه، 
درشت باشند، چگونه می توان چنین ادعایی کرد؟ آیا باز هم باید این 

حلقه را مانع اصلی جلوگیری از اجرای طرح دانست؟
وی تاکید کرد: این در حالی است که اکنون حدود 50 درصد از واحدها 
به  گذشته  ماه  در  تهران  واحد   8 که  شده اند  مجهز  دستگاه  این  به 
به  آنها  بنابراین مجموع  اضافه شد.  دارای سورتر  جمع کشتارگاه های 
بیش از 110 واحد می رسد. اما قطعا اگر تمام کشتارگاه ها هم مجهز 
باشند، باز هم تغییری در روند توزیع مرغ در بازار داخلی نخواهد افتاد 
و همچنان مرغ درشت به دست مصرف کننده می رسد. زیرا هنوز 90 

درصد مرغ های تولیدی سنگین هستند.
گفته های این نماینده بخش خصوصی در حالی است که مدیرکل دفتر 
نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی سازمان دامپزشکی در تاریخ 
هنوز  مرغ سایز  تولید  نیاز  بود: »پیش  گفته  بهمن سال گذشته،   25
در کشور فراهم نیست، زیرا این طرح به کشتارگاه های مجهز محتاج 
است، در حالی که اکنون از 230 کشتارگاه، تنها 90 واحد سورتر دارند؛ 
بنابراین تا زمانی که سطح کشتارگاه ها ارتقا نیابد، نمی توان روی اجرای 

این طرح حساب کرد.«

عضو هیات مدیره انجمن کشتارگاه های طیور کشور، در بخش دیگری 
از سخنانش با انتقاد از عملکرد دیگر حلقه های مرتبط گفت: اتحادیه 
و انجمن، هیچ کدام اقدامی اساسی در این خصوص صورت نداد ه اند. 
مدیریت میدان بهمن نیز ادعا می کند که قادر به جلوگیری از توزیع 
امور  از طرفی شرکت پشتیبانی  مرغ درشت توسط غرفه دارها نیست. 
دام نیز برای خرید مرغ سایز، پول بیشتری نمی پردازد؛ پس مرغدار چه 

امیدی برای تولید مرغ سبک می تواند داشته باشد؟
ارائه شده برای کشتارگاه های بدون سورتر،  قربان زاده گفت: در آمار 
واحدهایی که نیاز به این دستگاه ندارند نیز شمارش شده که با گرفتن 
فاکتور از مجموع واحدها، این نکته به اثبات می رسد که کشتارگاه ها 
قدم اصلی را برای این منظور برداشته اند. زیرا استان هایی مانند ایالم یا 
خوزستان به دالیل مختلفی مانند گرمای هوا نمی توانند مرغ را بیشتر 

از زمانی معین در سالن ها نگه دارند.
وی افزود: در حالی که کشتارگاه ها خود را به سورتر مجهز می کردند 
تومان  میلیون  تا 140  بین 120  آنها  از  کدام  هر  منظور  این  برای  و 
سر  بر  مرغداران،  اتحادیه  و  روزه  یک  جوجه  انجمن  کرده اند،  هزینه 
تاثیر داشتن یا نداشتن قیمت جوجه بر اجرای طرح بحث می کردند! در 
حالی که به اعتقاد مرغدار، نقطه اصلی گرفتاری، قیمت جوجه است، 

نه خرید دان.
قربان زاده تاکید کرد: در جلسات برگزار شده بین متولیان تولید مرغ 
کشور، بارها مطرح شده که اگر مسئوالن از اجرای طرح عقب نشینی 
از  شده  متقبل  که  هزینه هایی  دلیل  به  کشتارگاه ها  انجمن  کنند، 

دست اندرکاران مربوطه شکایت خواهد کرد.
اظهار  پایان  در  انجمن کشتارگاه های طیور کشور،  مدیره  هیات  عضو 
کرد: متاسفانه اکنون کشتارگاه ها در امر بازار چندان دخیل نیستند. در 
حالی که اگر خرید و فروش مرغ در دست این انجمن بود و شبکه توزیع 

داشت، می توانست مرغداران را متقاعد به اجرای طرح کند.

طرح کاهش سن و وزن کشتار تنها با سورتینگ اجرا نمی شود
. . . . . . . . . . . منبع ایانا . . . . . . . . . . .
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چگونه قابلیت تخم گذاری را

 2 درصد
 افزایش دهیم؟

مدیر   ،)Iftikhar( افتخار  دکتر  از   )Petersime( پیترسیم  کمپانی 
تخم گذاری کمپانی Big Bird در مورد تجارب وی در زمینه افزایش 
2 تا 2.5 درصدی قابلیت تخم گذاری جوجه های یک روزه سوال کرد. 

وی نکاتی را در مورد تخم گذاری به مدیران گوشزد کرد.
کمپانی بیگ برد)Big Bird( یکی از بزرگ ترین عرضه کننده های 
طیور در پاکستان است. این کمپانی که به صورت عمودی ادغام شده 
است، فرآورده های جوجه خود را با ارزش افزوده عرضه می کند. این 
کمپانی به دلیل این که توجه ویژه ای به کیفیت دارد، در پاکستان و 
برای تخم مرغ ها و جوجه های یک روزه خود  المللی  بین  بازارهای 
شهرت بسیاری دارد. بیگ برد یکی از مدرن ترین سیستم های پرورش 

طیور را در پاکستان دارد.
زمانی که کمپانی بیگ برد به کمپانی مدرن پرورش دهنده طیور تبدیل 
شد و در واقع نوسازی آن انجام شد، طرح ها،  روندها و تجهیزات این 
شرکت تغییر کرد. نتیجه این تغییر افزایش 2 تا 2.5 درصدی میزان 
قابلیت تخم گذاری جوجه های یک روزه بوده است. دکتر افتخار، مدیر 
تخم گذاری شرکت بیگ برد، که مدت 18 سال در زمینه جوجه کشی 
کار کرده است، کار خود را در شرکت بیگ برد بر روی گله اجداد آغاز 
به  را  کرد و در حال حاضر مدیریت تخم گذاری مادرهای تخم گذار 
عهده دارد و میزان تخم گذاری آن ها را 2.5 درصد افزایش داده است.

قابلیت  درصدی   2.5 تا   2 افزایش  باعث  چیزی  چه 
تخم گذاری می شود؟

کمپانی  نتایج  اساس  »بر  داشت:  اظهار  مورد  این  در  افتخار  دکتر 
Petersime Incubators تصمیم گرفتیم که سیستم تخم گذاری 
جدید و مدرنی را در پاکستان تاسیس کند. تمامی این تغییرات نتیجه 
بسیار جالبی داشت: میزان قابلیت تخم گذاری 2 تا 2.5 درصد افزایش 

یافت که بسیار قابل توجه است.
ما تغییراتی در طرح های محل تخم گذاری، روندهای کار و ماشین 
های جوجه کشی داشتیم. اول از همه و مهم تر از همه، با کمک شرکت 

Petersime، دیزاین محل جوجه کشی را تغییر دادیم. تیم مهندسی 
به  ما  و  دارد  العاده  فوق  تخصص  طراحی  در  پیترسیم  شرکت  پروژه 
عنوان مشتری از آن بسیار بهره بردیم. هر کدام از مراحل، از دریافت 
تخم مرغ ها گرفته تا حمل جوجه های تفریق شده، بسیار کارآمدتر 
با  آلوده  و  تمیز  مناطق  بود.  رفته  باال  نیز  زیستی  امنیت  و  بود  شده 
سختگیری هرچه تمام تر از هم جدا شدند. هوای تازه و خنک در تمام 
محل های تخم گذاری حاکم شد و تمامی مناطق کامال بررسی شد تا 
اطمینان حاصل شود که به همه قسمت های مهم، هوای تمیز و غیر 

آلوده رسیده است. بازدهی و امنیت زیستی افزایش یافت.
و  نظافت  بهداشتی،  اصول  به  بیشتری  توجه  قبل  به  نسبت  به عالوه، 
مدیریت طیور داشتیم. نحوه مراقبت ها و نظارت خود را تغییر دادیم 
و آمد و رفت مردم را بررسی نمودیم تا از میزان باالی امنیت زیستی 

اطمینان حاصل نماییم.

تا  دارید  گذاری  تخم  مدیران  برای  پیشنهادی  چه 
بتوانند میزان قابلیت تخم گذاری را افزایش دهند؟

دکتر افتخار:
•    باید بگویم که مهم ترین جنبه ای که باید به آن به طور کامل 
توجه کنید دیزاین محل تخم گذاری است. دیزاین می تواند تاثیر بسیار 
زیادی بر روی نتایج داشته باشد. تا آن جا که می توانید به طور سخت 

و دقیق مناطق تمیز و آلوده را از هم جدا کنید.
•    از تجهیزاتتان به خوبی مراقبت کنید.

•    به کارکنانتان آموزش دهید. من دو بار در کالس آموزش مدیریت 
تخم گذاری شرکت پیترسیم شرکت کردم و هر بار نیز باالترین میزان 

دانش و مهارت را از آن کسب کردم.
•    وضعیت کار ماشین ها را به طور دائم بررسی کنید. چگونگی کار 
ماشین های جوجه کشی را زیر نظر داشته باشید. تمامی این تالش ها 

می تواند تاثیر بسزایی روی نتایج جوجه کشی داشته باشد.«

ITPNews - بخش بین الملل
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پوشش نامناسب ریسک در صنعت مرغداری
تعداد مرغ معـــدومـی بر اثر آنفلوآنزا را مسئوالن دامپزشکی بالغ بر 12 میلیون و 500 هزار قطعه می دانند....

و دست اندرکاران صنعت مرغداری تلفات را بسیار بیشتر از این تعداد و حتی دو برابر باالتر اعالم می کنند.
این تعداد مرغ معدوم شده برای مردم یک معنی دارد و برای مرغداران یک معنی دیگر. مردم تا زمانی که قیمت تخم  مرغ از 400 تومان به 
500 تومان و حتی 550 تومان نرسیده بود خبر چندانی از آنفلوآنزا و خسارت هایی که ایجاد کرده، نداشتند. مرغداران اما هرکدام که دچار این 
بال شدند صدها میلیون و گاهی میلیاردها تومان خسارت دیدند و این درحالیست که جبران این خسارت متولی خاصی ندارد و سرمایه برخی 
از آنها در مرغداری که شاید تمام هست و نیست شان بوده، در نبود پوشش ریسک مناسب، نابود شده است. جایگاه بیمه ها در صنعت مرغداری 
کجاست؟ و سوال مهم تر اینکه جایگاه دولت در جبران خسارت حوادث غیرمترقبه این صنعت کجاست؟ اینها سواالتی است که فعال پاسخی 

برای شان وجود ندارد. 

بیمه کم اثری که شرکت های فروشنده جوجه ارائه می کنند
بیمه  ایران شرکت های  در  دیدند، گفت:  آنفلوآنزا  از  تخم گذار خسارت سنگینی  مرغ  گله های  امسال  اینکه  بیان  با  مرغداری  فعال صنعت  یک 
مسئولیتی در برابر کسب وکاری که مبتنی بر حیوانات زنده باشد، نمی پذیرند و این نوع پوشش بیمه ای در ایران هنوز متداول نشده است، این 
درحالیست که برای جبران خسارات وارد بر این صنعت خصوصا از محل بیماری هایی که قابلیت اپیدمی دارند، متولی خاصی وجود ندارد و تمام 
خسارت به صاحب کسب وکار تحمیل می شود. محمدرضا دارابی، با بیان اینکه نوعی بیمه توسط شرکت های فروشنده جوجه به خریداران پیشنهاد 
می شود که این نوع بیمه شامل بیماری های غیرمترقبه مثل آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان نمی شود، افزود: این نوع بیمه شامل برخی بیماری های 
بسیار شایع در پرندگان مثل نیوکاسل می شود که درباره آنها هم نماینده بیمه از قبول تلفات همان بیماری ها به عناوین و دستاویزهای مختلف 
سر باز می زند. به عنوان مثال سال گذشته یک مرغداری 20 هزار قطعه ای دچار تلفات 2 هزار قطعه ای بر اثر نیوکاسل شد ولی بیمه اعالم کرد که 
تا 1500 قطعه تلفات بر اثر نیوکاسل در مرغداری با این حجم طبیعی است و صد البته این حرف کامال از نظر علمی مردود بود. وی با تاکید بر 
اینکه طبیعی است مرغداران از چنین بیمه کم اثر و بی خاصیتی استقبال چندانی نکنند، تصریح کرد: شرکت های فروشنده جوجه هم الزام جدی 
به فروش جوجه با همان بیمه کم اثر ندارند و حتی به مرغداران پیشنهاد می کنند با حذف هزینه بیمه جوجه را ارزان تر خریداری کنند و بسیاری 

از مرغداران و خصوصا مرغداران فاقد مجوز هم برای کاهش هزینه ها این پیشنهاد را می پذیرند.

چرا وزارت کشاورزی تمهیدی برای جبران خسارت مرغداران نمی اندیشد؟
یکی دیگر از فعاالن صنعت مرغداری با بیان اینکه صندوق بیمه محصوالت کشاورزی حضوری در صنعت مرغداری ندارد، گفت: برداشت ما این 
است که این صندوق از سوی دولت برای پوشش ریسک فعالیت بخش های مختلف کشاورزی تاسیس شده ولی سوال اینجاست که چرا درباره 

فعالیت های پرورش طیور، پوششی در این صندوق تدارک دیده نشده است؟ 
حمید کاشانی افزود: خسارتی که بر اثر آنفلوآنزا و معدوم شدن گله های مرغ به صنعت مرغداری وارد شده 800 تا 1000 میلیارد تومان برآورد 
می شود و این خسارت روزبه روز در حال افزایش است. متاسفانه با وجود چنین خسارت سنگینی تاکنون هیچ کدام از مرغداران خسارت دیده مورد 
حمایت شرکت های بیمه یا صندوق بیمه کشاورزی یا هر نهاد و سازمان مسئول دیگر قرار نگرفته اند و این انتقاد به جد بر وزارت کشاورزی وارد 
است که به عنوان متولی این بخش چرا تمهیدی برای حمایت از کسانی که تمام سرمایه و زندگی خود را در راه تولید به خطر انداخته اند، ندارد؟
 این فعال صنعت مرغداری گفت: مرغدارانی که مرغ آنها معدوم شده نه تنها خسارت خود را دریافت نکرده اند بلکه حقیقتا امیدی به جبران 

خسارت ندارند چون تجربه های قبلی نشان داده مسئوالن در اینگونه موارد بسیار منفعل عمل می کنند. 

پیشنهاد قبول سهم بیمه توسط سه گروه ذیفع و دولت
یکی دیگر از فعاالن صنعت مرغداری با بیان اینکه مرغداران آماده قبول سهم منصفانه خود در بیمه مرغ تخم گذار، هستند، گفت: تجربه به ما نشان 
داده امید بستن به اقدامات دولت برای جبران خسارت سودی برای مرغدار ندارد و این خسارت باید توسط شرکت های بیمه به صورت منطقی 
پوشش داده شود. احمد معماری افزود: بر این اساس پیشنهاد ما این است که پنج گروه دخیل در این صنعت یعنی فروشندگان جوجه یک روزه، 
پرورش دهندگان پولت و مرغداران به عنوان منفعت برندگان از این صنعت، نماینده صنعت بیمه به عنوان صنعتی که از قبول ریسک منطقی سود 
می برد و نماینده دولت بر عنوان حامی تولید در کشور هرکدام سهمی منطقی در بیمه مرغ تخم گذار بر عهده بگیرند که به این وضعیت بالتکلیف 
فعاالن بخش صنعت مرغداری توسط  از دالیل حمایت نشدن  را یکی  منابع  نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس کمبود  پایان دهد.  فعلی 
صندوق بیمه محصوالت کشاورزی می داند و معتقد است با افزایش منابع این صندوق می توان به تغییر این وضع امیدوار بود. جالل محمودزاده با 
تاکید بر لزوم اختصاص ردیف بودجه مستقل برای صندوق بیمه محصوالت کشاورزی به »کسب وکار« می گوید: برای سال 96مبلغ 1350 میلیارد 
تومان برای صندوق بیمه محصوالت کشاورزی درنظر گرفته ایم که باید صددرصد تخصیص یابد، چرا که بسیاری از فعاالن بخش کشاورزی  اعم از 
فعاالن بخش دام و طیور و زراعت و باغی - خسارت  دیده در نقاط مختلف کشور امسال نتوانسته اند از این محل خسارت های خود را دریافت کنند.
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علی  سید  دکتر  کشور،  دامپزشکی  سازمان  عمومی  روابط  گزارش  به 
غفوری متخصص بهداشت و بیماریهای طیور سازمان دامپزشکی کشور 
در رد شایعات مصرف هورمون در مرغ اظهار داشت: با توجه به بعضی 
اظهارنظرها در زمینه مصرف هورمون در مرغداری ها از سوی برخی 
باید  افراد تحصیلکردهدر شبکه های مجازی  ناآگاهوحتی برخی  افراد 
است  قدیمی  و  غیرعلمی   ، اساس  بی  قدری  به  مسئله  این  که  گفت 
جستجوی  یک  با  بطوریکه  نباشد  نداشته  توضیح  به  نیازی  شاید  که 
اینترنتی ساده مشخص خواهد شد که در سایر نقاط دنیا هم این قضیه 
سال هاست بعنوان افسانه مطرح است و اظهار نظر های غیر کارشناسی 

بویژه از سوی طبقه تحصیلکرده جامعه جای بسی تامل دارد.
علی  سید  دکتر  کشور،  دامپزشکی  سازمان  عمومی  روابط  گزارش  به 
غفوری متخصص بهداشت و بیماریهای طیور سازمان دامپزشکی کشور 

در رد شایعات مصرف هورمون در مرغ اظهار داشت:
با توجه به بعضی اظهارنظرها در زمینه مصرف هورمون در مرغداری ها 
از سوی برخی افراد ناآگاه  وحتی برخی افراد تحصیلکرده  در شبکه 
های مجازی باید گفت که این مسئله به قدری بی اساس ، غیرعلمی و 
قدیمی است که شاید نیازی به توضیح نداشته نباشد بطوریکه با یک 
نقاط دنیا  اینترنتی ساده مشخص خواهد شد که در سایر  جستجوی 
هم این قضیه سال هاست بعنوان افسانه مطرح است و اظهار نظر های 
غیر کارشناسی بویژه از سوی طبقه تحصیلکرده جامعه جای بسی تامل 
دارد. در هر صورت جهت روشن سازی اذهان عمومی ذکر چند نکته 

ضروری می باشد:
در خصوص تصاویر منعکس شده اخیر در شبکه های مجازی در زمینه 
به  مربوط  مذکور  تصاویر  که  است  توضیح  به  مرغ الزم  گوشت سینه 
 Degenerative“ ضایعه ای تحت عنوان » خط سفید«  یا اصطالحا
تابحال علت آن بدرستی شناخته نشده  باشد که  Myopathy” می 
نژادهای  در  رشد  سرعت  همچون  فاکتورهایی  به  را  مشکل  این  ولی 
جدید طیور گوشتی ،وزن زیاد و سن باالی پرورش مرتبط می دانند.

در این شرایط ممکن است بافت کالژن، چربی و امالح معدنی در طول 
رشته های عضالت قرار گرفته که بصورت خطوط سفید مشاهده شود 
. هیچ یک از منابع علمی و معتبر و بر اساس نتایج تحقیقات حاضر، 
هیچگونه ارتباطی بین این مسئله و هورمون وجود ندارد. چنین گوشتی 
فقط ممکن است از نظر ظاهری برای مصرف کننده غیرعادی باشد و 

همچنین میزان آبگیری چنین گوشتی در فرآیند marinade یا عمل 
آوری کمتر می باشد.

متخصص بهداشت و بیماریهای طیور سازمان دامپزشکی کشور در ادامه 
در زمینه مصرف هورمون در مرغ ابراز داشت از منظر اندوکرینولوژی یا 
هورمون شناسی طیور الزم به ذکر است که اساساً هورمون های موثر 
بررشد به دو دسته پروتئینی و استروئیدی تقسیم می شوند .هورمون 
های پروتئینی مثل هورمون رشد بعلت ماهیت ساختمانی اگر بصورت 
خوراکی مصرف شوند سریعا در دستگاه گوارش تجزیه و غیرفعال می 
شوند و اگر قرار باشد بصورت تزریقی استفاده گردند براساس مطالعات 
به  دفعات  به  و  روزانه  بایستی  گذشته،  های  دهه  در  گرفته  صورت 
پرنده تزریق شوند که این امر با توجه به تعداد بسیار زیاد پرندگان در 
مرغداری ها از نظر اجرایی غیرممکن بوده و لذا استفاده از هورمون های 

رشد با ماهیت پپتیدی در طیور بطور کامل منتفی است.
 ، پروژسترون  استروژن،  مانند  استروئیدی  های  هورمون  مصرف 
سریع  رشد  باهدف  حیوانات  در  ترونبولون  و  زرانول   ، تستوسترون 
محدود به گاو و گوسفند و آن هم در کشورهای پیشرفته در چارچوب 
پرنده  عضالت  که  آنجا  از   . میباشد  اروپا  اتحادیه  و    FDA مقررات 
بویژه عضله سینه که قسمت ارزشمند و عمده گوشت مرغ را به خود 
اختصاص می دهد در روند تکاملی و اهلی شدن گونه ماکیان )گالوس 
گالوس( وظیفه اصلی خود یعنی  بحرکت درآوردن بال ها جهت پرواز 
را از دست داده وبنابراین اساساً سلول های عضالنی مرغ فاقد گیرنده 
میتوان  بنابراین  باشند،  می  ها  هورمون  این  به  پاسخگو  و  فعال  های 
نتیجه گرفت که استفاده از هر نوع هورمون در مرغ غیرعلمی، بی تاثیر 

و غیرقابل اجرا می باشد.

که  نمود  عنوان  چنین  پرورشی  های  جنبه  به  نگاه  با  غفوری  دکتر 
شاید علت بروز شبهه مصرف هورمون در ذهن افراد، رشد سریع طیور 
گوشتی در سال های اخیر است که این امر حاصل مطالعات مداوم و 
طوالنی اصالح نژادی در طیور گوشتی می باشد بطوریکه مرغی که در 
حدود 90 سال قبل در عرض 100 روز با خوردن 4/7 کیلوگرم دان ، 
وزن 1 کیلوگرمی می گرفت در حال حاضر با کسب صفات ژنتیکی برتر 
در کمتر از 35 روز بازای مصرف هر 1/6 کیلوگرم  دان بیش 1 کیلوگرم 
وزن گیری دارد بطوریکه در بسیاری از موارد بایستی جهت جلوگیری 

هیچگونه هورمونی در گوشت مرغ وجود ندارد
ITPNews............................................................................................
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از بروز عوارض مفصلی و آسیت ، با کاهش این سرعت رشد از طریق 
استراحت نوری ، رقیق سازی جیره و محدودیت غذایی، مجالی را ایجاد 
نمود تا اسکلت ، ریه و قلب پرنده به حدی از رشد برسد تا بتواند در 

دوره پرورش تحمل رشد و وزن گیری باالی پرنده را داشته باشد.
ابراز  گوشتی  طیور  سریع  رشد  بر  موثر  عوامل  دیگر  در خصوص  وی 
حاوی  های  جیره  از  استفاده  و  نوین  تغذیه  بکارگیری  که  داشت 
،مکمل  ضروری  امینه  ،اسیدهای  نیاز  مورد  انرژی   ، مرغوب  پروتئین 
های ویتامینه و معدنی ،تقویت کننده های رشد مثل پروبیوتیها و پری 
بیوتیکها و اسیدیفایر هاو نیز آنزیم های مجاز )که همگی  حاوی مواد 
مغذی بوده و فاقد هرگونه هورمون می باشند( دلیل دیگری برای این 
سرعت رشد باال ست. فراهم سازی شرایط پرورشی مطلوب از نظر دما 
، رطوبت، تهویه و فضای مناسب نگهداری نیز از عوامل هم افزا دراین 

رشد سریع می باشد.
باقیمانده  خصوص  در  دامپزشکی  سازمان  طیور  بیماریهای  متخصص 
در طیور  استفاده  مورد  داروهای  از  هرکدام  اساساً  دارویی گفت  های 
براساس دارونامه دامپزشکی و مقررات سازمان دامپزشکی کشور دارای 
باشند بدین معنی که  به خود می  مدت زمان منع مصرف مخصوص 
پرنده بعد از طی دوره زمانی که درآن مصرف دارو ممنوع میباشد بر 
اساس تایید دامپزشک اجازه اعزام به کشتارگاه رادارد.  خوشبختانه در 
سال های اخیر طرح تولید مرغ سبز  یا بدون آنتی بیوتیک در تمام 

طول دوره نیز با برنامه ریزی و حمایت سازمان دامپزشکی کشور روبه 
توسعه بوده تا همین حداقل داروی مصرفی در طیور هم با باال بردن 

استانداردهای بهداشتی و پرورشی مورد مصرف قرار نگیرد.
مرغ چه  که گوشت  است  نکته ضروری  این  ذکر  نیز  غذایی  لحاظ  از 
کلسترول   میزان  و  امینه   اسیدهای  کمیت   ، غذایی  ارزش  لحاظ  از 
نزدیک به صفر و چه از لحاظ بهداشتی ) انگشت شمار بودن بیماری 
پستانداران(            با  مقایسه  در  انسان  به  طیور  گوشت  از  منتقله  های 
نکته جالب  است.  ارزان مطرح  و  سالم  پروتئین حیوانی  منبع  بعنوان 
مرغ  گوشت  در   )Endogenous(داخلی های  استروژن  میزان  اینکه 
اظهار  لذا  است.  گیاهی  های  دانه  برخی  در  آن  مقدار  صدهزارم  یک 
نظرهای غیرکارشناسی و انعکاس شایعاتی همچون مصرف هورمون در 
مرغ،جذام مرغی و آلوده بودن گوشت مرغ موجود در بازار به آنفلوانزای 
پرندگان، عالوه بر زایل نمودن زحمات شبانه روزی دست اندرکاران این 
صنعت اعم از تولیدکنندگان ، دامپروران و دامپزشکان ضمن تشویش 

اذهان عمومی سبب تهدید امنیت غذایی جامعه نیز خواهد شد.
که  نمودند  تاکید  مجددا   مصاحبه خود  پایان  در  غفوری  دکتر  آقای 
 25000 حدود  از  یک  هیچ  در  هورمونی  هیچ  از  نانوگرم  یک  حتی 
مرغداری در سراسر کشور استفاده نشده و هم میهنان عزیز می توانند 
بهداشتی سازمان دامپزشکی  توصیه های  به  توجه  و  آرامش خیال  با 

کشور از این منبع پروتئینی سالم استفاده نمایند.

موجود  منافذ  نقـش 
پوسته تخم مرغ شامل بیش از 17000 منفذ به منظور انتشار گازهای 
است  ای  گونه  به  منافذ  این  ابعاد  باشد.  نیاز جنین می  مورد  تنفسی 
که هر کدام ستونی از آب را در یک فاصله طوالنی در ضخامت پوسته 
منافذ  در  مویینگی  اساس خاصیت  بر  در صورتیکه  فراهم می سازند. 
از  اثر خفه شدن  پوسته آب طغیان نماید، جنین داخل تخم مرغ در 
زمانی  را حتی  ویژگی دفع کنندگی آب  پوسته  اما  رفت.  بین خواهد 
که تخم مرغ در آب غوطه ور است دارا می باشد که این حالت مانع 
از طغیان آب در منافذ می گردد. به عالوه به علت وجود کوتیکول که 
سطح پوسته و منافذ را پوشانده، تخم مرغ در برابر ورود آب مقاومت 
می کند و مقاومت پوسته در برابر آب یک سد دفاعی در مقابل حرکت 

باکتری ها محسوب می شود.
الیه  دهد.  می  تغییر  را  آنها  اندازه  ها  کانال  منافذ  بستن  با  کوتیکول 
کوتیکول از وزیکول هایی تشکیل شده که امکان انتقال گازها و بخارآب 
از طریق آنها فراهم می شود. در تخم مرغ هایی که کوتیکول ناقص بوده 
و یا اصاًل کوتیکول ندارند، خاصیت دفع کنندگی آب را دارند اما فاقد 
انرژی جنبشی  از نظر تئوری  ویژگی مقاومت در برابر آب می باشند. 
مورد نیاز جهت جریان آب بایستی به نیروی مقاومت پوسته در برابر 
آب غلبه نماید. چون این مقاومت پوسته عمدتاً از وجود کوتیکول آن 
ناشی می شود، هر عاملی که باعث آسیب کوتیکول شود باعث از بین 

رفتن این مقاومت خواهد شد.
در یک تخم مرغ با کوتیکول سالم، بیش از 20-10 منفذ فاقد کوتیکول 
یا فاقد پوشش کامل آن می باشند، لذا محلی برای نفوذ باکتری ها به 
عملیات  در  باالتر  های  باشند. حرارت  می  مرغ  تخم  محتویات  داخل 
مربوط به ضدعفونی تخم مرغ بر کوتیکول آسیب رسانده و حتی شواهد 
باشد.  می  آن  بر  پرنده  ادرار  در  موجود  اوریک  اسید  تأثیر  از  حاکی 
 Streptomyces. Alcaligenes عالوه بر این گونه های باکتریایی
bookeri، قادر به هضم کوتیکول بوده و اولین سد دفاعی تخم مرغ را 
می شکنند. تعداد منافذ پوسته فاکتور تعیین کننده در مکانیسم دفاعی 

در پوسته 

آن در برابر نفوذ باکتری ها نمی باشد، بلکه تعداد منافذی که کوتیکول 
آنها را نمی پوشاند و در نتیجه مسیر عبور میکروب ها به راحتی فراهم 

می گردد،عامل تعیین کننده می باشد. 
عموماً منافذ پوسته درشت و تعداد منافذ باز پوسته کم بوده و تعداد 
منافذ در قسمت پهن تخم مرغ بیشتر است. با افزایش سن پرنده تعداد 
منافذ افزایش می یابد اما ابعاد آنها نسبتاً ثابت باقی می ماند. همچنین 
نظریه  پذیرفتن  با  است.  بیشتر  مرغ  تخم  پهن  قسمت  در  باز  منافذ 
ایجاد  و  پایین  حرارت  با  محیط  در  گرم  مرغ  تخم  محتویات  انقباض 
خالء و فشار منفی در داخل آن، می توان احتمال داد که جایی که دو 
غشاء پوسته از هم جدا شده و اتاقک هوایی را تشکیل می دهند، غشاء 
داخلی همانند یک دیافراگم عمل نموده و به همراه محتویات انقباض 

یافته حرکت می نماید.
این عمل موجب انتقال خالء ایجاد شده بر روی مناطقی از پوسته که 
کیسه هوایی را در بر گرفته اند می گردد. هوا با فشار از طریق منافذ 
پوسته در این ناحیه به داخل تخم مرغ راه یافته و الیه کوتیکول تحت 
فشار قرار گرفته و ممکن است پاره شود. هر چه ابعاد منافذ بزرگتر باشد 
احتمال پارگی کوتیکول بیشتر است و هر چه خود الیه کوتیکول نازکتر 
باشد احتمال پارگی باالست. بنابراین وقتی یک منفذ خالی ایجاد می 
شود جریان هوا از طریق آن به راحتی امکان پذیر بوده و فشار وارده 
به کوتیکولی که سایر منافذ را پوشانده کاهش می یابد. با این فرض 
می توان علت تعداد کم منافذ باز در تخم مرغ و تعداد بیشتر آن را در 

انتهای پهن توجیه نمود.

تخـم مـرغ
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رئیس انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان ایران گفت: در واردات 
مواد اولیه خوراک دام و طیور کشور مافیا نداریم زیرا همه می توانند 
اما ممکن است برای واردات این موارد توسط  اقدام به واردات کنند، 

سایر افراد کارشکنی و بوروکراسی بیش از اندازه انجام شود.
مجید موافق قدیری امروز در نشست خبری انجمن صنایع خوراک دام، 
طیور و آبزیان ایران در پاسخ به این سؤال مبنی بر اینکه چرا عزم جدی 
برای برخورد با واحدهای غیرمجاز در عرضه خوراک دام و طیور وجود 
ندارد، گفت: مواردی که در خصوص عرضه خوراک دام غیراستاندارد 
طیور  و  دام  خوراک  در  نوپان  مانند  موادی  از  استفاده  و  غیرمجاز  و 
کشور مطرح است مربوط به واحدهای غیرمجاز بوده که ما نیز خواستار 

برخورد با آنها هستیم.
وی افزود: دامپزشکی در این باره باید اقدامات الزم را داشته باشد اما عزم 

جدی برای برخورد با واحد های غیرمجاز و بسته شدن آنها وجود ندارد.
رئیس انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان ادامه داد: صنایع تولید 
کننده خوراک دام و طیور کشور با 30 درصد ظرفیت تولید موجود خود 
اقدام به تولید می کنند که در صورت بسته شدن واحدهای غیرمجاز و 
رسیدن این ظرفیت به 70 درصد، امکان کاهش 15 درصدی هزینه های 

تولید و قیمت این محصول وجود دارد.
وی پاسخ به سؤال دیگر تسنیم در ارتباط با وجود انحصار در واردات 
مواد اولیه خوراک دام و طیور به کشور گفت: به وجود مافیا در واردات 
مواد اولیه خوراک دام و طیور کشور معتقد نیستم زیرا همه می توانند 
اقدام به واردات  ذرت و سویا کنند، اما ممکن است برای واردات این 
انجام  اندازه  از  بیش  بوروکراسی  و  کارشکنی  افراد  سایر  توسط  موارد 

شود.
در  اقتصادی  فساد  شاخص  لحاظ  از  ایران  کرد:  تأکید  قدیری  موافق 
اذعان داشت که  باید  اما  ندارند  محیط کسب و کار وضعیت مناسبی 
امروز تعداد شرکت های وارد کننده این محصوالت افزایش یافته است.

وی اظهار داشت: بعد از اجرای برجام بر تعداد شرکت های وارد کننده 
مواد اولیه خوراک دام و طیور اضافه شده است به طوری که از 7 تا 8 
شرکت قبل از این زمان که عمدتاً دولتی بودند، اکنون 20 شرکت داریم.

رئیس انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان یادآور شد: آقای »م« از 
افراد قدیمی و باسابقه در صنعت واردات مواد اولیه خوراک دام و طیور 
)ذرت و سویا( هستند و پدر ایشان از 80 سال قبل در این کار حضور 

داشتند و از سابقون هستند.
این  ارایه گزارش عملکرد  با  ادامه صحبت های خود  موافق قدیری در 
صنعت گفت: بازارهای هدف صادرات ما کشورهای اسپانیا، کویت، قطر، 
قرقیزستان هستند و سال گذشته 230  و  ترکمنستان  امارات، عراق، 
دالر  میلیون   98 به ارزش  آبزیان  و  طیور  دام،  خوراک  انواع  تن  هزار 

صادرات داشتیم.
گذشته  سال  به  نسبت  صادرات  کاهش  جاری  سال  »در  بیان  با  وی 
بوروکراسی  ارز،  قیمت  نوسان  نقدینگی،  کمبود  گفت:  داشته ایم« 
شیوع  و  مختلف(  بخش نامه های  و  آیین نامه  )تصویب  اداری  پیچیده 
بیماری آنفلوانزا دلیل این کاهش واردات است و این موضوع ها منجر به 

کاهش انگیزه صادرکنندگان نیز شده است.
موافق قدیری گفت: با توافق با کشورهای هلند، چین، آلمان و بلژیک در 
تولید، بسته بندی و برندسازی خوراک دام، طیور و آبزیان فعالیت های 
بر قابلیت صادراتی ما  انجام شده است و  مشترکی در سال های اخیر 

افزوده شده است.
از  تجاری  هیئت   54 تاکنون  جاری  سال  ابتدای  از  داد:  ادامه  وی 
کشورهای هلند، آلمان، چین، ترکیه و آفریقای جنوبی از صنعت دام، 
از  تجاری  هیئت های  همچنین  کرده اند،  بازدید  ایران  آبزیان  و  طیور 

ایران برای بازدید از وضعیت تولید دیگر کشورها اعزام شده اند.

70درصد خوراک دام کشور در واحدهای غیرمجاز 
تولید می شود

تن  میلیون  هشت  گفت:  ایران  بازرگانی  اتاق  نمایندگان  هیئت  عضو 
معادل 30 درصد خوراک دام و طیور در واحدهای صنعتی و کارخانجات 
در  خوراک  این  درصد   70 معادل  تن  میلیون   11 به  نزدیک  و  مجاز 
واحدهای پرورش دام، طیور و آبزیان و حتی واحدهای غیرمجاز تولید 

و عرضه می شود.
وی اضافه کرد: از مجموع هشت میلیون تن خوراک دام، طیور و آبزیان 
صنعتی چهار میلیون و 250 هزار تن آن خوراک دامی، سه میلیون و 

500 هزار تن خوراک طیور و 250 هزار تن آن خوراک آبزیان است.
موافق قدیری گفت: براساس برنامه ریزی دولت اگر قرار باشد ظرفیت 
آبزیان  این میزان خوراک  آبزیان کشور به 800 هزار تن برسد  تولید 
تولیدی  واحدهای  داریم  نیاز  و  نمی دهد  را  تولید  حجم  این  کفاف 

صنعتی ما با تمام ظرفیت کار کنند.
موافق قدیری افزود: در 10ماهه امسال هفت میلیون و 100 هزار تن 
ذرت، یک میلیون و 220 هزار تن کنجاله سویا، 26 هزار تن کنجاله 
کلزا، 25 هزار تن تخم پنبه و 18 هزار تن کنجاله آفتابگردان به ارزش 
نزدیک سه میلیارد دالر به کشور وارد شده است. در مدت مذکور نسبت 
به مدت مشابه سال گذشته واردات کنجاله سویا 12 درصد و کنجاله 

آفتابگردان 360 درصد افزایش داشته است.
واردات  دولتی  و  شرکت خصوصی   20 از  بیش  اکنون  داد:  ادامه  وی 
دولت  در  شرکت ها  این  تعداد  که  حالی  در  دارند،  به عهده  را  غالت 

گذشته حدود هشت واحد بوده است.

کارشکنی در واردات سویا
. . . . . . . . . . . منبع تسنیم . . . . . . . . . . .
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نکاتی برای معدوم کردن گاوهای ماده
برای این که تصمیم بگیرید کدام یک از دام ها را معدوم کنید یا از گله 

حذف کنید نکات مختلفی است که باید در نظر گرفته شود.
یکی از تصمیمات سختی که تولیدکنندگان باید اتخاذ کنند این است 
که چه زمانی باید اقدام به معدوم کردن یا فروش دام های گله خود 
کنند. این گاوها اغلب مدت طوالنی بخشی از چرخه تولید گله بوده اند 
و در عملیات مربوط به دام سهمی چشمگیر داشته اند. هنگام تصمیم 
گیری در مورد این که کدام حیوان باید معدوم شود موارد گوناگونی را 

باید در نظر بگیرید.

سالمت
یکی از دغدغه های تولیدکنندگان این است که »گله آن ها تا چه حد 
سالمت است؟«. حفظ برنامه سالمتی بهینه می تواند عمر تولید دام 
با این حال، مشکالت سالمتی مداوم مانند مشکالت  افزایش دهد.  را 
تنفسی، فروافتادگی عضوی از بدن، قرمزی چشم و دیگر بیماری ها می 
توانند به عنوان فاکتورهای موثر در تصمیم گیری برای معدوم کردن 
گاوهای ماده شناخته شوند. یکی از مواردی که باید به یاد داشته باشیم 
این است که حتما باید نسبت به مشکالت سالمتی فعال بود و با آن ها 
مبارزه نمود. برنامه واکسیناسیون صحیح و انگل زدایی می تواند هزینه 

های پزشکی کمتری را به همراه داشته باشد.

خلق و خوی دام
تواند  می  تولید  های  سیستم  طریق  از  حیوانات  کردن  کنترل  خوب 
طبیعت گاو را بهبود ببخشد. خلق و خو می تواند یکی از مهم تریم 
رفتار  یا  خو  و  خلق  باشد.  گله  از  گاو  یک  کردن  معدوم  برای  دالیل 
ویژگی ارثی است در نتیجه تولیدکنندگان می توانند به کمک انتخاب 
ژنتیکی یا غربالگری و مشاهده، خلق و خوی آن ها را تغییر دهند. اگر 
یکی از دام ها دچار جنون باشد می تواند بر کل گله تاثیر گذار باشد. 
یکی از مواردی که باید به یاد داشته باشید این است که گاوی که از 
گوساله تازه به دنیا آمده خود محافظت می کند لزوما مشکل رفتاری 
ندارد، به خصوص اگر گوساله او اولین روزهای تولد خود را سپری کند. 
این رفتار می تواند مفید هم باشد و از آسیب رساندن بقیه گاوها به 

گوساله جلوگیری کند.

بازدهی تولیدمثل
گاو  اگر   « که  بود  کرده  مطرح  را  موضوع  این  قبال  ای  کننده  تولید 
برود«.   تواند  می  و  ندارم  نیازی  آن  به  کند،  مثل  تولید  نتواند  ماده 

و  کنند  تولیدمثل  توانند  نمی  که  دارد  وجود  ماده  گاو  زیادی  تعداد 
این موضوع قطعا  اداره کردن آن ها داشت.  برای  قوی  باید مدیریتی 
برای درصد کمی از گله اعتبار دارد. بسیاری از کارهای پرورش گاو به 
گونه ای است که امکان زایمان برای 2 چرخه را دارد، به خصوص در 
تلقیح مصنوعی. گاوهایی که زایمان دیررسی دارند، یعنی 42 روز بعد 
از فصل زایمان، گوساله به دنیا می آورند، احتمال این که فصل آینده 
هم زایمان دیرتری نسبت به بقیه داشته باشند زیاد است. این گاوها 
همچنین باید تحت نظر باشند. همه گوساله هایی که از زایمان دیررس 
به دنیا می آیند، حداقل42 روز از گوساله های دیگر در افزایش وزن 
میانگین  اند،  آمده  دنیا  به  دیرتر  که  هایی  گوساله  هستند.   تر  عقب 
افزایش وزن روزانه آن ها 2.38 پوند )1 کیلوگرم( است و در این مدت 
بقیه گوساله ها سبک تر هستند.  از  تقریبا 100 پوند )45 کیلوگرم( 
مسئله این جا است که از دست دادن45 کیلوگرم وزن برای چند سال 
متمادی برای هر گوساله چقدر ضرر به بار می آورد؟ در نتیجه عالوه بر 
گاوهایی که باروری ندارند، گاوهایی که باروری دیررسی دارند نیز باید 

در نظر گرفته شوند.

اقتصاد
فروش گاوهای معدوم تقریبا 20 درصد از درآمد ناخالص ساالنه را به 
خود اختصاص می دهد. کنار گذاشتن گاوهای ماده با عملکرد ضعیف 
و خالی کردن جا برای گاوهایی با پتانسیل ژنتییکی بهبود یافته بسیار 
ارزشمند است. همان طور که در باال ذکر شد، گاوهایی که گوساله های 
سبک تری را از شیر می گیرند، درآمد کمتری را برای گاودار حاصل 
می کنند، در نتیجه در نظر گرفتن هزینه های بدون سود آن ها نیز 
مهم است. از دست رفتن سود گاوهای کم بازده می تواند به کل درآمد 

حاصل از گله آسیب برساند.
برنامه عملی معدوم ساختن می تواند عملکرد کلی گله را افزایش دهید 
زیرا به گاوهای ماده دیگرکه بازدهی و باروری بیشتری دارند این امکان 
را می دهد که جایگزین گاوهای کم بازده شوند. این کار موجب می 
نیز در گله بهبود پیدا کند. اگرچه گوساله  شود که پتانسیل ژنتیکی 
ارائه  را  باالترین میزان زایش  باروری خود،  اولین سال  ماده جوان در 
نمی دهد، اما در طوالنی مدت هم کیفیت گاوها و هم عملکرد آن ها 
افزایش چشمگیری خواهد یافت. مهم ترین مسئله، طراحی برنامه ای 
جایگزینی  برای  توانید  می  صورت  این  در  است،  سازی  معدوم  برای 

کیفیت بهتر نیز برنامه دقیق ارائه دهید.

ITPNews - بخش بین الملل
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)Shelf-Life( 
 گوشت مرغ

خرید مرغ سالم نیز مانند دیگر اقالم های خوراکی، منوط به برخورداری 
از برخی خصوصیات است که مصرف کننده باید آنها را بداند.

روزهای پایانی سال، اوج هجوم مردم برای خرید کاالهای خوراکی به 
از سوءاستفاده های  بنابراین برای جلوگیری  ویژه مرغ و گوشت است. 
تاریخ  و  فاسد  مرغ های  فروش  امکان  و  سودجویان  برخی  احتمالی 
آگاهی  سالم  مرغ  و کیف  کم  از  مشتریان  است  مصرف گذشته، الزم 
داشته و خصوصیات ظاهری آن را بدانند. به همین دلیل نگاهی اجمالی 
تاثیری  عمومی  آگاهی  سطح  ارتقای  در  می تواند  خصوصیات  این  به 
مثبت داشته باشد؛ آن هم در برهه ای از زمان که این محصول از طرف 
برخی افراد مجهول الهویه، در تیررس اتهامات غیرواقع قرار گرفته است.

به طور کل، طبق دستورالعمل اجرایی سازمان دامپزشکی، الشه مرغ 
تازه خنک شده باید دارای ویژگی های زیر باشد:

الف( پوست بدن
- به رنگ سفید مایل به زرد کمرنگ یا کهربایی باشد.

- به طور یکنواخت، روی بدن کشیده شده باشد.
- بدون هرگونه پارگی، تورم، خون مردگی، تغییر رنگ یا خراش باشد.

- کاماًل تمیز و عاری از پر، ذرات خارجی و هرگونه آلودگی باشد.

ب( ماهیچه های اسکلتی
- به رنگ سفید مایل به صورتی و دارای رشد الزم و کافی باشد.

- فاقد هرگونه تغییر رنگ، خون مردگی و آثار تورمی باشد.
- دارای سفتی و قوام طبیعی باشد.

ج( چربی ها
در  غیرعادی،  و  غیرطبیعی  انحنای  یا  بوده  روشن  زرد  رنگ  به   -

استخوان های اسکلتی بدن، نباید مشاهده شود.

د( بو
گندیدگی،  یا  تعفن  ترشیدگی،  بوی  مانند  غیرطبیعی،  بوی  هیچ گونه 

نباید از آن به مشام برسد.
گوشت مرغ منجمد آماده طبخ عالوه بر ویژگی های فوق باید به صورت 
انجمادزدایی،  از  پس  و  برسد  مصرف کننده  دست  به  منجمد  کاماًل 
عضالت سختی و قوام طبیعی خود را حفظ کرده و سطح آن لیز و لزج 
نباشد. همچنین بدون آثار و نشانه های سوختگی ناشی از انجماد و نیز 

عالئم کپک زدگی )لکه های رنگی ناشی از رشد قارچ( باشد.

طبق تعریف، سوختگی ناشی از انجماد به لکه هایی با رنگ سفید گچی 

اثر تبخیر شدید آب فرآورده ناشی از  تا خاکستری گفته می شود )بر 
مرغ  گوشت  یا  پوست  سطح  در  که  معین(  اندازه  از  بیش  سرمازایی 

نمایان می شود.

تبصره 1- گوشت مرغ تازه/ منجمد باید در پوشش مناسب بسته بندی 
را حفظ  شده که خواص حسی - ظاهری و سایر ویژگی های گوشت 
کند و گوشت را در برابر آلودگی های میکروبی و سایر آلودگی ها و نیز 
در برابر تبخیر سطحی و خشک شدن محافظت کرده و از نفوذ طعم، 

بوی غیرطبیعی و سایر عوامل خارجی حفظ کند.
تبصره 2- در داخل بسته بندی گوشت مرغ تازه یا منجمد نباید آب یا 

خونابه وجود داشته باشد.
تبصره 3- گوشت مرغ تازه/ منجمد باید در بسته های سالم، دست نخورده 

و دارای نشانه گذاری مربوط )برابر ضوابط( عرضه شود.

عالئم فساد الشه مرغ عبارتند از:
از عالئم  آبی،  یا  به سبز  به رنگ متمایل  ناحیه شکمی  تغییر رنگ   -

فساد الشه است.
- هنگام بازرسی ظاهری، بال ها را باز و پس از مشاهده زیر آنها بوی آن 
استشمام شود. در صورت تغییر بو یا شروع فساد، بهترین محل بازرسی 
ناحیه داخلی اتصال ران به بدن است که در مراحل اولیه شروع فساد با 

برش این ناحیه و بو کردن می توان متوجه آن شد.
از  تیره تر  رنگ  و  وارفته  الشه، عضالت شل،  کلی  فساد  مراحل  در   -
حالت طبیعی است. بوی نامطلوب بیشتر شده به ویژه در ناحیه مقعد و 

چینه دان رنگ سبز ظاهر می شود.

الشه های با پوست قرمز
رنگ پریده  حالت  جای  به  است  ممکن  گوشتی  نیمچه  الشه  رنگ 
طبیعی، در کل قرمز روشن دیده شود. عقیده بر این است در صورتی 
که خروج خون از الشه پیش از ورود الشه به مخزن آب داغ یا اسکالدر 
کافی نباشد، این حالت بر اثر پاسخ فیزیکی به حرارت ایجاد می شود )از 
کافی بودن زمان خروج خون از الشه و همچنین مؤثر بودن بیهوشی 

اطمینان حاصل کنید(.

قضاوت: الشه و اندرونه های آن باید حذف شوند

بیش از حد ماندن پرنده در مخزن آب داغ/ اسکالدر 
)Overscald(

پی  داغ در  پرنده در مخزن آب  ماندن  از حد  بیش  از  ناشی  ضایعات 
متأثر  پوست  می افتد.  اتفاق  داغ  آب  در  آن  طوالنی مدت  خیساندن 

جدول ویژگی های میکروبی و عمر ماندگاری
. . . . . . . . . . . منبع ایانا . . . . . . . . . . .
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سفیدتر از معمول و در مالمسه لزج بوده و به راحتی از عضالت زیرین 

جدا می شود.
هرگاه به بیش از حد ماندن پرنده در مخزن آب داغ مشکوک شدید، 
برشی به عضله سینه )Pectoral( بدهید. در صورتی که ظاهر گوشت 
به عمق دو میلی متر پخته به نظر رسید، در این صورت الشه، بیش از 

حد در آب داغ باقی مانده است.
قضاوت: الشه و اندرونه هایی را که بیش از حد در آب داغ مانده اند، برای 

مصرف انسان نامناسب در نظر گرفته می شود.

آلودگی ناشی از ماشین های پرکنی
تنظیم کردن صحیح و دقیق ماشین های پرکنی فوق العاده مهم است 
تا بتوان بیشتر پرها را از الشه کند؛ به نحوی که الشه آسیب نبیند. در 
صورتی که دستگاه درست تنظیم نشده باشد، می تواند باعث پاره شدن 

پوست یا حتی شکستن بال شود.
قضاوت: در صورتی که ماشین های پرکنی منجر به پارگی پوست شوند 
و بافت های عضالنی زیر آن در معرض محیط قرار گیرد، در این حالت 

باید قسمت های آلوده را از الشه جدا و حذف کرد.

الشه های با خون گیری ناقص
الشه  رنگ  است،  نامناسب  و  ناقص  آنها  خون گیری  که  الشه هایی  در 
ممکن است به جای حالت رنگ پریده طبیعی، به رنگ قرمز روشن یا 
قرمز آلبالویی شود. این حالت ممکن است در قسمت های دیگر یا کل 
الشه گسترش داشته باشد و در ناحیه گردنی از سایر نقاط آشکارتر است.

قضاوت: الشه و اندرونه های آن غیرقابل مصرف انسان بوده و باید ضبط شوند.

)Ernaciation( الغری ،)Cachexia( الغری مفرط
تمایز بین فقر غذایی و الغری مشکل است، اما الغری معمولی ناشی از 
بیماری است. زمانی که پرنده غذای کمتری می خورد و وزن بدن پرنده 
ابتال به بیماری حاد کاهش می یابد، الغری ایجاد می شود. این  اثر  بر 

الغری ممکن است چندان آشکار نباشد.

دوره  پایان  در  که  شده  مشخص  اما  راحت،  تشخیص  حاد،  موارد  در 
تخم گذاری، بسیاری از پرندگان بالغ الغر می شوند.

تغییرات  مشاهده  به منظور  و  بیماری  شواهد  یافتن  برای  قضاوت: 
تحلیل رونده )Degenerative( باید به احشاء و حالت چربی اطراف 
اندام ها توجه کرد. اگر تغییرات تحلیل رونده وجود داشته باشد، الشه و 

اندرونه های آن غیرقابل مصرف انسان بوده و باید ضبط شوند.

شکستگی استخوان ها
این  در  باشند،  شده  ایجاد  مرگ  از  پیش  است  ممکن  شکستگی ها 
در صورتی  می شود.  مشخص  خونریزی  بروز  با  معمول  به طور  صورت 
که شکستگی پس از مرگ و ناشی از ضربات مکانیکی باشد، خونریزی 

مشاهده نمی شود.

قضاوت:
- شکستگی استخوان همراه با خونریزی:

بافت های مبتال را باید از الشه جدا و حذف کرد. در صورت آسیب دیدگی 
پا، برش به طور عادی از مفصل انجام می گیرد، به گونه ای که مطمئن 

شویم کل بافت های مبتال از الشه جدا شده اند.

به  از دم  استخوان پشت  باشد،  لگن آسیب دیده  زمانی که فقط یک 
سمت جلو باید جدا شود، به طوری که بافت های درگیر با دومین برش 

از سمت جانبی استخوان پشت جدا شوند.
اگر تمام لگن آسیب دیده باشد، باید آن قسمت را به کمک یک برش 

از ناحیه ستون و مهره و قبل از قسمت لگن، جدا کرد.

- شکستگی استخوان بدون خونریزی:
الف( شکستگی استخوان به همراه پارگی پوست

: این ضایعه معموالً در ماشین پرکنی اتفاق می افتد و در صورت پاره 
شدن پوست، استخوان مبتال به همراه عضالت مرتبط با آن را باید از 

الشه جدا و حذف کرد. نحوه برش معموالً مشابه شرح باال است.

ب( شکستگی استخوان بدون پارگی پوست: 
اگر  دارد.  بستگی  شکستگی  وخامت  به  معموالً  ضایعه  این  ارزیابی 
چندین تکه استخوان شکسته وجود داشته باشد، برش باید بر اساس 
شرح باال انجام شود. اگر یک استخوان به صورت مستقیم شکسته باشد، 

معموالً به چنین الشه هایی اجازه مصرف داده می شود.

)Contamination( آلودگی
- آلودگی الشه ها و تجهیزات ممکن است در نتیجه پارگی چینه دان پر 
که حاوی مواد با بوی ترش هستند، در طول مراحل کشتار ایجاد شود. 
با جدا کردن پرندگان آلوده از سایر اعضاء گله در محل بازرسی می توان 
از این وضعیت جلوگیری کرد. به عنوان مثال می توان طیور آلوده را از 
اندام  دیگری  محل  در  ساخته،  جدا  هستند،  سالم  که  پرندگان  سایر 

آلوده را قبل از تخلیه اندرونه ها قطع و جدا کرد.
- آلودگی در محلی که پوست بریده می شود یا عضله در معرض محیط 
این  یا نواحی گردن، در  خارج قرار می گیرد، به طور مثال برش مقعد 

حالت سطوح آلوده باید برش داده جدا شوند.
با  را  آلوده  پوست  آلودگی،  وقوع  از  پس  بالفاصله  چنانچه  معموالً   -
فشار  با  باید  آب پاشی  می شود.  برطرف  آلودگی  بشوییم،  آب  پاشیدن 

کم، اما حجم زیاد همراه باشد.
- آلودگی خفیف حفره درونی الشه را می توان با استفاده از آب پاشی، 

در حالتی که الشه در وضعیت عمودی است، برطرف کرد.
- آلودگی ظاهری حفره درونی الشه باعث نامناسب شدن تمام الشه 
و اندرونه ها برای مصرف می شود، هرچند که ممکن است در مواردی 
با جدا کردن گردن الشه، بال، فیله، در شرایط بهداشتی این قسمت ها 

قابل مصرف باشند.

- کبد و قلب آلوده همواره برای مصرف انسان نامناسب هستند.
مواد  از  ناشی  عمومی  آلودگی  با  آلوده  اندرونه های  و  الشه  گوشت   -
انسان  مصرف  برای  و...  ضدعفونی کننده ها  گریس،  صفرا،  مدفوعی، 

نامناسب هستند.

افتادن گوشت طیور از خط کشتار یا وسایل حمل
- افتادن الشه یا هر بخشی از اندرونه ها روی زمین یا هر سطح بالقوه 

آلوده، الشه و اندرونه ها برای مصرف انسان نامناسب هستند.
- افتادن قسمت هایی از الشه طیور یا گوشت طیور بی استخوان روی 
برای  قسمت ها  آن  تا  می شود  باعث  آلوده  بالقوه  سطح  هر  یا  زمین 

مصرف انسان نامناسب در نظر گرفته شود.
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آنفلوانزای پرندگان
زمانی که آنفوالنزای بسیار بیماری زای پرندگان )HPAI( سال گذشته 
در هلند شیوع پیدا کرد، این کشور خیلی سریع و با اقدامات چشمگیر 

سعی کرد تا شیوع آن را کنترل کند.
در 14 نوامبر سال 2014 میالدی، پرنده هایی که در یک فارم تخم 
گذار در هلند بودند عالئم آنفوالنزای پرندگان را از خود بروز دادند. این 
عالئم فقط چند روز بعد از تشخیص بیماری در شرق آلمان، در هلند 
نیز بروز پیدا کرد و برای مبارزه با آن نباید زمان را از دست می دادند.

نمونه ها برای آزمایش رسمی جمع آوری شدند و نتایج این آزمایش 
ها نشان داد که آنفوالنزای بسیار بیماری زای نوع H5N8 در یک فارم 
هلندی وجود دارد. پروتکل های کنترل بیماری این کشور خیلی سریع 

اقدامات خود را شروع کردند.
همه پرنده های این فارم آلوده خیلی سریع معدوم شدند و همه فارم 
هایی که در شعاع 3 کیلومتری این فارم بودند توسط مسئوالن مورد 
ارزیابی قرار گرفتند تا تصویری واضح از وضعیت سالمت آن منطقه به 
دیگری وجود  آلوده  مکان  که  اطمینان حاصل شود  این  و  آید  دست 

ندارد تا اقدامات الزم برای آن نیز صورت گیرد.
دولت هلند توقفی 72 ساعته در کل کشور اعالم کرد و بدین ترتیب 
نقل و انتقال همه طیور و فرآورده های طیور را که شامل صادرات آن 

ها نیز می شد، ممنوع اعالم کرد.
جابجایی ها از یک فارم به فارم دیگر به حداقل رسید. دستور داده شد تا 
تمامی تولید کنندگان طیور فری رنج و ارگانیک خیلی سریع طیور خود 
را به داخل ببرند. اقدامات مختلفی برای کاهش خطر و جلوگیری از شیوع 
بیماری انجام شد. عالوه بر فارم هایی که در 3 کیلومتری آن فارم بودند، 
منطقه حائلی در شعاع 10 کیلومتری فارم های آلوده نیز ایجاد شد. در 
این مناطق، توقف کامل نقل و انتقال پرندگان برای 14 تا 21 روز تمدید 

شد. فقط در شرایط خاص این قانون می توانست تغییر کند.
در نهایت، کشور به چهار بخش تقسیم شد و اقدامات مناسب در هر 

کدام از این بخش ها صورت گرفت.
راه های امن و تونل های مشخص حمل و نقل طیور

اما مسئله این بود که کشاورزان جوجه ها را پرورش نمی دادند تا به 
راحتی در میانه چرخه پرورش معدوم شوند. کشتار در صورت شیوع 

یک بیماری در هلند ضروری است.
علی رغم اقداماتی که جهت کنترل این بیماری انجام شده بود، فقط پنج 
روز بعد از اولین بروز آنفوالنزا، این بیماری در یکی از فارم های منطقه 
نزدیک به منطقه آلوده نیز مشاهده شد. اما مسئله به همین جا ختم نشد. 
درست بعد از این موضوع، این بیماری در دو بخش مختلف این کشور نیز 

مشاهده شد. دوباره، همان رویه برای کنترل بیماری به کار گرفته شد.
اما این اقدامات که به نظر ناکافی می رسید موجب شد تا در فارم های 

دیگر نیز آنفوالنزای پرندگان مشاهده شود.
مشکالت ناشی از قانون »ممنوعیت حمل و نقل« افزایش یافت. طیور 
گوشتی که رشد کرده بودند نمی توانستند به کشتارگاه برده شوند و در 

نتیجه مشکالت رفاه و آسایش آن ها بیشتر شد 
برای کاهش این مشکالت، وزارت کشاورزی هلند تدبیر دیگری را اتخاذ 
نمود. پیرو قوانین سختی که اعمال شده بود، حمل و نقل طیور گوشتی 
رشد کرده و تخم مرغ می توانست فقط از طریق راه های امن و تونل 

های مشخصی که در این چهار منطقه تعریف شده بود انجام گیرد.

تالش های مشترک
عالوه بر رویه های رسمی و اقدامات هماهنگی که مقامات هلندی انجام 
و  احتیاطی  موارد  به خودی خود  نیز  این کشور  طیور  دادند، صنعت 

اقدامات الزم برای جلوگیری از شیوع این بیماری را اتخاذ نمود.
تمامی افراد و سازمان هایی که در این صنعت فعالیت داشتند، از جمله 
سازمان های کشاورزی، تامین کنندگان خوراک و کمپانی های پرورش 
طیور، در اتخاذ این تصمیمات نقش داشتند. آن ها همگی به اتفاق هم 
به مرغداران توصیه می کردند که چگونه گله های خود را به دور از 

آنفوالنزای نوع H5N8 نگه دارند.
توصیه آن ها شامل اقدامات ساده زیست ایمنی می شد اما این اقدامات 
ضرورت  ها  آن  کامل  اجرای  بودند  ضروری  و  مهم  سادگی  عین  در 
داشت. اقدامات آن ها همچنین شامل برنامه کامل بهداشتی، تعویض 
لباسها و کفش ها به طور مرتب،  کنترل شدید جوندگان، تمیز نگه 
به  اجازه  عدم  ها،  مرغداری  تمامی  داشتن  نگه  بسته  زمین،  داشتن 

بازدیدکنندگان و بیرون نگه داشتن حیوانات خانگی می شد.
وحشیبه  های  پرنده  که  گرفتند  نتیجه  هلندی  مقامات  نهایت،  در 
را  فارم ها  اند و مدفوع آن ها  بوده  بیماری  زیاد منبع  احتمال بسیار 
آلوده کرده است. فارم های تخم گذار فری رنج و ارگانیک نسبت به 
این بیماری حساس تر بوده اند؛ به علت این که این طیور در فضای باز 
با پرنده های وحشی در تماس هستند، دستور داده شد که به داخل 
آورده شوند. اما فارم هایی که پرنده هایشان را داخل نگه می داشتند 

هم در معرض بیماری بودند.
جبران خسارت ها

به لطف اقداماتی که بعد از اولین بروز بیماری آنفوالنزا انجام شد، این 
بیماری در هلند فقط به سه گله داخلی محدود شد که یکی از آن ها 
فارم مادر گوشتی و دیگری فارم پرورش اردک بود. گله های دو فارم 

دیگر نیز معدوم شدند.
که  شد  پرداخت  طرحی  طریق  از  کشاورزان  به  آمده  وارد  ضررهای 
و  گذار  تخم  های  مرغداری  هلند،  هلندی،دولت  کشاورزان  کمک  به 
را  از کل پرداختی ها  تامین مالی می شد و 35 درصد  اروپا  اتحادیه 

پوشش می داد. 
با وجود این که این بیماری خیلی سریع تحت کنترل درآمد، اما کل 
دالر(  میلیون   17( یورو  میلیون   15 حدود  آن  مستقیم  های  هزینه 
برآورد شد و این فقط هزینه های طیوری بود که معدوم شدند و شامل 
و  شود  نمی  بود  رفته  دست  از  بیماری  این  دلیل  به  که  درآمدهایی 

متاسفانه به آن ها وام جبران خسارت تعلق نمی گرفت.
از بین رفتن کامل آلودگی در تاریخ 29 ژانویه 2017 اعالم شد، یعنی 
از این که پرنده های آخرین فارم آلوده معدوم  درست سه هفته بعد 
به  تواند  از جمله صادرات، می  این پس، تمامی فعالیت ها،  از  شدند. 

شرایط عادی بازگردد.
شیوع این بیماری در هلند به خوبی کنترل شد اما این بدان معنا نیست 
که نباید از شیوع آن درس گرفت این آن چیزی است که هلندی ها 
هرگز فراموش نخواهند کرد و بنا به فرهنگ رفتاری آنها، این مسئله 
باعث می شود که هماهنگی و اتحاد خود را بیش از قبل حفظ کنند و 
قبل از اینکه دولت و سازمان ها اقدام کنند خود مرغدارها تمام مسائل 

امنیتی را قوی تر و بهتر اعمال نمایند.

رمز اصلی هلندی ها برای کنترل دقیق

ITPNews - بخش بین الملل
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از بهبود ژنتیکی 
محسوس دام ها تا اتصال 

دانه های تسبیح در 
صنعت شترمرغ

معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی، در آخرین گفت وگوی 
انجام  اقدامات  خورشیدی،   95 سال  پایانی  روزهای  در  خود  تفصیلی 

شده در زیربخش های مختلف دام و طیور را تشریح کرد.
چندی پیش، دکتر حسن رکنی، معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور 
تولیدات دامی، در یادداشتی مفصل برای ماهیت و اهداف صنعت مرغ و 
تخم مرغ را توضیح داد که متن کامل آن در این خبرگزاری منتشر شد. 
البته اقدامات و سیاست های این معاونت تنها محدود به طیور نیست و 
در قسمت های دام سبک، سنگین و شترمرغ نیز مسئولیت هایی خطیر 

را بر عهده دارد. 
 

تراز تجاری
در زیربخش دام و طیور، از سال 92 که دولت کار خود را آغاز کرد، 
امروز در 11  بود. در حالی که  میلیون دالر  تجاری، منفی 130  تراز 
ماهه سال به 554 میلیون دالر تراز مثبت رسیده ایم. بنابراین می توان 
ادعا کرد که جهشی بزرگ و مثبت در این عرصه اتفاق افتاده که منوط 
به عنوان مثال،  واردات است.  افزایش صادرات و کاهش محسوس  به 
بازارهای مختلفی برای لبنیات تولیدی کشور به وجود آمد که مهم ترین 
آن روسیه بود. این کشور تاکنون 3 هزار و 700 تن شیرخشک ایران 
را خریداری کرده و یک هزار تن نیز سفارش جدید داده است. بنابراین 
صادرات لبنیات، با توجه به اینکه در 11 ماهه امسال حدود 750 هزار 
تن بوده، رشدی 30 درصدی نسبت به 12 ماه سال قبل را به نمایش 
می گذارد که امید می رود با ادامه داشتن این روند، فاصله مذکور به 40 

درصد تا پایان سال برسد.
در سال جاری، با توجه به اینکه بیماری آنفلوآنزا به واحدهای مختلف 
طیور در سراسر کشور حمله برد، اما قریب به 100 هزار تن صادرات در 
این حوزه به ثبت رسید و گمان می رود با فروکش کردن تب آنفلوآنزا 
و پاک شدن بیش تر استان ها از این بیماری، دوباره مقوله صادرات در 
را  بازارهای کشورهای همسایه  ایرانی  تجار  و  گرفته  رونق  عرصه  این 

تصاحب کنند.
آمارها نشان می دهد که واردات گوشت قرمز، در سال گذشته 90 هزار 
تن بود که این رقم در سال جاری با 10 درصد کاهش به 80 هزار تن 
داخلی،  بازار  در  توازن  ایجاد  برای  دام،  بخش  در  البته  است.  رسیده 
آخرین  حال،  این  با  اما  متوقف شده،  که صادرات  است  ماه   2 حدود 
آمارها حاکی از صادرات یک میلیون و 200 هزار راس دام سبک در 
9 ماهه ابتدای سال جاری است. این محصول، با کیفیتی کم نظیر در 
ایران تولید می شود و با قیمتی مناسب و وضعیتی مطلوب در کشورهای 

همسایه به فروش می رسد.
به هر ترتیب، نگرشی که در پویایی تراز تجاری وجود دارد، موجب می شود 
که هم از زیرساخت های موجود در کشور به نحو عالی استفاده شود و هم 

از فرصت هایی که همسایه ها برای ایران فراهم می کنند، بهره برد.

شترمرغ
ایران دومین کشور فعال در پرورش شترمرغ، با در اختیار داشتن بیش 
از 10 هزار قطعه مولد و 90 هزار قطعه گوشتی است. اگرچه تاکنون 
دانه های  مانند  شده،  انجام  شترمرغ  پرورش  زمینه  در  که  اقداماتی 
این دانه ها را به هم  باید چیزی شبیه نخ،  از هم است و  تسبیح جدا 
متصل کند، اما این اتفاق با تشکیل نخستین زنجیره پرورش شترمرغ 
در استان فارس افتاد؛ واحدی کامل که با احداث کشتارگاه مخصوص 
شترمرغ، تولیدات خود را با کیفیتی مطلوب و استاندارد به بازار عرضه 
می کند. این موضوع به ویژه در ارتباط با استحصال پوست خودنمایی 
می کند. زیرا این بخش اگر به صورت حرفه ای و بدون پارگی از بدن 
شترمرغ جدا شود، ارزشی برابر با گوشت خواهد داشت. البته مصنوعاتی 
برابر پیدا  از فراوری این چرم به دست می آید، قیمت هایی تا 10  که 
کرده و در افزایش درآمد تولیدکننده بسیار موثر است. پر این حیوان 
غبارروبی  برای  خودروسازی  صنعت  در  تزئینی،  موارد  از  غیر  به  نیز 
اولیه قبل از رنگ و همچنین داستر جهت تمیز کردن ویترین مغازه ها 
کاربرد دارد. به طوری که صادرات پر شترمرغ به اروپا بیش از 50 یورو 
در هر کیلوگرم نصیب تاجر می کند. گذشته از این ها مصرف گوشت 
باال بودن سطح کلسترول رنج می برند،  از  برای کسانی که  این پرنده 
بسیار مفید بوده و نیاز آن ها را به گوشت قرمز، بدون آسیب رساندن 

به وی، برطرف کند.

دام سبک
بهینه  سنگین،  دام های  بر  عالوه  ابتدا  همان  از  وزارتخانه  برنامه های 
کردن ساختار ژنتیکی دام های کوچک بوده است. اگرچه در سال های 
از  اما یکی  نداشته ایم،  اتفاق مثبت چشمگیری  گذشته در دام سبک، 
از  گوشت  تولید  افزایش  و  بز  از  شیر  تر  بیش  تولید  به  هدفگذاری ها 
گوسفند بوده است. به موازات آن، راهکارهایی که نگهداری دام کوچک 
مرحله  به  کند،  اقتصادی تر  دامدار  برای  را  بسته  نیمه  واحدهای  در 
اجرا رسید. شرایط پرورش سنتی، به گونه ای بود که تا 90 درصد، به 
مراتع آزاد وابستگی وجود داشت. بنابراین دامدار، به دلیل خوراکی که 

. . . . . . . . . . . منبع ایانا . . . . . . . . . . .



 9
6 

ن 
دی

ور
فر

   
ی 

ور
پر

ام
و د

ی 
دار

رغ
 م

ت
عا

طال
ا

33

w
w

w
.IT

PN
ew

s.c
o

m
طبیعت در اختیار دام هایش می گذاشت، به نحوه پرورش، توجه چندانی 
نمی کرد، اما اکنون سیاست معاونت بر این اصل استوار است که حتی اگر 
دامدار کل علوفه را به صورت نقدی خریداری کند، باز هم سود اقتصادی 
معقول داشته باشد. این امر حاصل نمی شود مگر اینکه در ژنتیک دام ها 
اتفاق جدید بیفتد. با برنامه هایی که از 2 سال پیش آغاز شده، هم از 
منابع ژنتیکی داخلی، برترین ها انتخاب شدند و هم آخرین دستاوردهای 
دنیا با واردات چند گله بزرگ، در اختیار پرورش دهندگان قرار گرفت. 
بز نژاد »سانن« از فرانسه و نژاد »مورسیا« از اسپانیا که قابلیت تطبیق 
با مناطق گرمسیری را داشته باشند، از نمونه های این واردات به شمار 
می رود. این نژادها را هم می توان به صورت خالص تکثیر کرد و هم با 
آمیزش آن ها با نژادهای منطقه های مختلف، افزایش تولید را رقم زد. 
از  راس  میلیون   3 ساالنه  است  قرار  باالدستی،  اسناد  اساس  بر  البته 
بهره برداری مراتع کاهش یابد. هرچند که در اجرای این دستورالعمل به 
طور کامل موفق نبوده ایم، اما حدود یک میلیون راس از ظرفیت مذکور 
کاهش یافت که تعادلی نسبی در استفاده از منابع طبیعی ایجاد کرد. 
به هر ترتیب، اکنون دام های پر تولید در اختیار خانوارهایی قرار گرفته 
احداث  است.  بخشیده  بهبود  را  آنها  اقتصاد  معنی داری،  سطح  به  که 
تا  کرمان  استان  در  واحدها  این  راه اندازی  یزد،  در  کوچک  واحدهای 
آینده ای نزدیک، اقدامات اساسی در استان بوشهر و همچنین واگذاری 
دام ها با همکاری آستان قدس رضوی در خراسان رضوی، از نمونه های 
آن محسوب می شود. متوسط تولید شیر دام های وارداتی، باالی 3 لیتر 
در روز است که البته گزارش هایی مبنی بر تولید هفت لیتر در روز نیز 
وجود داشته است. قیمت شیر استحصال شده از این بزها تا دو برابر شیر 

گاو بوده که شرایط مطلوبی برای روستاییان رقم می زند.
در زیربخش پرورش گوسفند، توجه بیشتر بر نژاد رومانف با تاکید بر 
تالقی  و  انجام شده  اقدامات  با  بود.  نظر  مد  بسته  محیط  در  پرورش 
رومانف با دام های بومی در مناطق مختلف، بسیاری از دامدارها نتایج 
رضایت  اظهار  دام ها  آمادگی  و  چابکی  از  و  برده  چرا  به  را  اول  نسل 
از  باال بوده و تولید  آنها بسیار  اینکه ظرفیت دوقلوزایی  کردند. ضمن 

هر  ازای  به  بره   1.5 حدود  به  مولد،  دام  هر  ازای  به  بره   0.7 حدود 
اصولی  برنامه ریزی  با  که  است  حالی  در  این  است.  رسیده  مولد  دام 
در مدیریت، پرورش و تغذیه می توان این ظرفیت را به باالی دو بره 

افزایش داد.

 دام سنگین
نژاد  پرورش دهنده  دامپروری،  واحدهای  بیشتر  گذشته  دهه  دو  در 
در  اما  می رود،  شمار  به  مطلوب  نژادی  البته  که  بوده اند  هلشتاین 
و  پایین می آمد  دام  بازدهی  که  بود  گونه ای  به  مناطق شرایط  برخی 
توقع  اینکه  با آن حال و هوا تطبیق دهد. ضمن  را  نمی توانست خود 
نژاد  معرفی  با  بنابراین  دارد.  پرورش  و  بهداشت  تغذیه،  در  باالیی 
»سمینتال«، به واسطه مزایایی که دارد، استقبال دامداران به شدت باال 
رفت. سرعت رشد خوب در گوساله ها، باال بودن چربی و پروتئین شیر 
به صورت معنی دار و شرایط پرورش آسان تر، از مهم ترین ویژگی های 
از  سمینتال  اسپرم  توزیع  دلیل  همین  به  می رود.  شمار  به  سمینتال 
حدود 30 تا 40 هزار دز درسال 92 به بیش از 300 تا 400 هزار دز در 
سال جاری رسیده که این افزایش 10 برابری، نشان از تمایل روزافزون 
دامداران به پرورش این نژاد دارد. سیاست وزارت جهاد کشاورزی نیز 
بر این اصل استوار است که به اصطالح، تمام تخم مرغ ها را درون یک 
نمونه هایی  باشیم.  برخوردار  کشور  در  نژادی  تنوع  از  و  نچینیم  سبد 
مانند جرسی، براون سوئیس، مونت بیلیارد و سمینتال از جمله نژادهایی 
هستند که می تواند در کنار هلشتاین پرورش یابد. هدف گذاری ما این 
است که از 100 دام برتر دنیا در نژادهای مختلف، اسپرم تهیه کنیم 
تا آخرین تحوالت ژنتیکی دنیا به ایران وارد شود. به هر حال، اکنون 
طرفداران سمینتال به گونه ای است که واحدهای باالی 1700 راس در 
کشور تاسیس شده است. این نژاد، هم زاد و ولد مطلوبی دارد و هم 25 
درصد در چربی شیر نسبت به هلشتاین برتر است. ضمن اینکه به جای 
انباشتگی چربی، از عضله دوالیه برخوردار خواهد بود که این موضوع 

درصد گوشت را در الشه باال می برد.

مردم  اینکه  بیان  با  اصفهان  استان  کشاورزی  جهاد  طیور  امور  مدیر 
ایران بیشتر خرید مرغ های درشت را ترجیح می دهند، گفت: بر اساس 
استانداردهای جهانی وزن مرغ باید کمتر از 1.5 کیلو باشد، اما ایرانی ها 

مرغ با وزن بیش از یک کیلو و نیم را می پسندند.
زهرا فیضی، اظهار کرد: در بعضی از استان های شمالی کشور مردم مرغ 
با وزن 1.600 تا1.700 کیلوگرم را برای خرید ترجیح می دهند، اما در 

استان اصفهان مردم مرغ با وزن باالی دو کیلوگرم را می خرند.
وی افزود: استانداردها در هر جامعه ای متفاوت است، زیرا هر جامعه ای یک 
نوع تقاضا برای مرغی که شرایط مناسب را داشته باشد، دارد اما در حال 

حاضر میانگین وزن مرغ تولیدی استان روی دو کیلو و 200گرم است.
مدیر امور طیور جهاد کشاورزی استان اصفهان ادامه داد: برای استان 
اصفهان که مردم مرغ با وزن باال را می پسندند مرغ با وزن1.700 تا 
1.800 مناسب است، زیرا این موضوع به ذائقه و فرهنگ افراد بستگی 
استان روی دو  میانگین وزن مرغ مصرفی  البته در حال حاضر  دارد، 

کیلو و 200 گرم است که بهتر است این رقم کاهش پیدا کند.
فیضی با بیان اینکه این موضوع اخیرا با بحث های آموزشی و فرهنگی بهتر 
شده است، ادامه داد: اگر مردم از مرغ با وزن پایین استقبال کنند دور ریز 
الشه کمتر و در عین حال مرغ مصرفی کیفیت، طعم و مزه بهتری را دارد، 

در حال حاضر مرغداران استان نیز به همین سمت حرکت می کنند.
وی با بیان اینکه گوشت مرغ های جوان، طعم و مزه بهتری دارد، اظهار 
کرد: در حال حاضر در وزن مرغ ها بیشتر مباحث اقتصادی مد نظر قرار 
داده می شود و ضریب تبدیل خوراک به گوشت با افزایش طول دوره 
برای پرورش اضافه می شود، یعنی هرچه الشه طیور بزرگتر شود ضریب 

تبدیل به خوراک بیشتر می شود.
بحث  اینکه  بیان  با  اصفهان  استان  کشاورزی  جهاد  طیور  امور  مدیر 
شود  گفته  اینکه  داد:  ادامه  است،  مهم  دامداری  در صنعت  اقتصادی 
نیز  درشت  مرغ  و  نیست  گونه  این  هستند،  ناسالم  بزرگ  مرغ های 
کیفیت گوشت خوبی دارد، اما بحث اقتصادی در این صنعت نیز مهم 
تعداد  بتوان  و  نشود  مصرف  بار  و  دانه  برای  تنها  کشور  ارز  که  است 
شود  تمام  سریع تر  تولید  دوره  چه  هر  و  کرد  ریزی  جوجه  بیشتری 

می توان دوره بعدی را زودتر شروع کرد.
فیضی تصریح کرد: این بازار است که به مرغدار می گوید چه مرغی را 
وارد بازار کند، اگر مصرف کننده به دنبال مرغ با وزن مناسب باشند و از 
بازار تقاضا کند قطعا سیستم تولید نیز به این سمت حرکت می کند، اما 
در حال حاضر بازار به گونه ای است که مردم به سمت مرغ با وزن های 

پایین گرایش ندارند.

مرغ های کم وزن بخرید
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60 درصد
 جوجه یک روزه کشور

 در مازندران تولید می شود
از  دبیر مجمع تشکل های تولیدی صنعت طیور مازندران گفت: بیش 
60 درصد جوجه یک روزه مورد نیاز کشور در کارخانه  های جوجه کشی 
مازندران تولید می  شود که این نشان از تمرکز ویژه تولید گوشت سفید 

کشور در مازندران دارد.
مرغ  پرورش  تولیدی  واحد   300 و  هزار   2 کرد:  اظهار  کاوه،  محمد 
گوشتی در استان وجود دارد که 11 درصد از تولید گوشت سفید کشور 

را به خود اختصاص می  دهد.
قطعه  میلیون   16 مازندران  پرورش  دوره  هر  در  اینکه  بیان  با  وی 
چرخه   6 تمامی  دارای  مازندران  افزود:  می  گیرد،  صورت  جوجه ریزی 

تولید گوشت سفید است.
دبیر مجمع تشکل های تولیدی صنعت طیور مازندران تصریح کرد: مرغ 
الین، مرغ اجداد، مرغ مادر، مرغ تخم گذار، مرغ گوشتی و کشتارگاه از 
چرخه  های اصلی تولید گوشت سفید است که تمامی آن  ها در مازندران 

با بهترین امکانات مورد نظر وجود دارد.

طیور  صنعت  تومانی  میلیارد  هزار   3 سرمایه گذاری 
مازندران

کاوه سرمایه گذاری بخش خصوصی در صنعت طیور مازندران را با در 
نظر گرفتن صنایع تامین خوراک طیور، 3 هزار میلیارد تومان دانست 
افتخار های  تولیدکنندگان  تولید،  چرخه  های  تمامی  در  کرد:  تاکید  و 
زیادی را برای استان رقم زدند، به گونه ای که مرغ الین آرین بابلکنار 

نمونه ای بی نظیر در خاورمیانه است.
وی خاطرنشان کرد: بیش از 60 درصد جوجه یک روزه مورد نیاز کشور 
از  نشان  این  که  تولید می  شود  مازندران  کارخانه  های جوجه کشی  در 

تمرکز ویژه تولید گوشت سفید کشور در مازندران دارد.

کشتارگاه  های مازندران دارای کد IR هستند
اینکه  بیان  با  مازندران  صنعتی  کشتارگاه  های  انجمن  مدیرعامل 
کشتارگاه  های صنعتی طیور استان به سمت اتوماتیک شدن خط تولید 
پیش رفته اند، اظهار کرد: تا به االن دو کشتارگاه استان توانسته اند کد 
پایانی دریافت  نیز در مراحل  IR دریافت کنند و دو کشتارگاه دیگر 

آن هستند.
کشتارگاه  مرغ،  صادرات  برای  گفت:   IR کد  اهمیت  مورد  در  کاوه 
جهانی  استاندار  این  دریافت  با  که  است   IR کد  دریافت  به  نیازمند 

می  تواند به تمامی کشور های هدف صادرات داشته باشد.
وی کشتار و بسته بندی مرغ را در کشتارگاه  های مازندران در عالی ترین 
سطح کیفی دانست و بیان کرد: کشتارگاه  های پرستو، سپیدان، پرسفید 
و بابل طیور از برند های معروف کشور هستند که در حوزه صادرات نیز 

سابقه خوبی دارند.

هزینه تمام شده دلیل عدم صادارت به روسیه
این فعال اقتصادی در پاسخ به این پرسش که چرا تا به االن نتوانسته ایم 
کرد:  اظهار  باشیم،  داشته  صادرات  روسیه  همچون  کشور ها  برخی  به 
هزینه تولید تمام شده تولید مرغ در ایران باالتر از مقداری است که در 
روسیه عرضه می  شود، به همین خاطر صادرات مرغ به این کشور فعال 

امکان پذیر نیست.
افزود:  مازندران  طیور  صنعت  تولیدی  تشکل  های  مجمع  دبیر 
به  صادرات  زمان  در  مرغ،  تولید  باالی  هزینه  به  علم  با  ترکیه  کشور 
صادرکنندگان یارانه و مشوق صادراتی پرداخت می  کنند و مابه التفاوت 

قیمتی را برای افزایش حجم صادرات پرداخت می  کند.
کاوه گفت: متاسفانه هزینه حمل و نقل گوشت سفید نیز موجب شده 

تا صادرات آن به کشور های همچون روسیه دشوار باشد.

صنعت طیور دچار مشکالت زیادی است
اینکه  بیان  با  مازندران  طیور  صنعت  تولیدی  تشکل  های  مجمع  دبیر 
هر سال برخی نوسانات به پیکره تولید گوشت سفید استان ضربه وارد 
تشکل  های  با  خوبی  همکاری  استانی  مسؤوالن  کرد:  اظهار  می  کند، 
صنفی صنعت طیور استان دارند اما انتظار داریم راهکار های ارائه شده 

به درستی اجرا شود.
وی در ادامه گفت: امروز صنعت طیور استان در تمامی چرخه  های تولید 

دچار مشکل  های زیادی است.
بود  استان  ها  دیگر  تخم مرغ  تامین کننده  مازندران  زمانی  افزود:  کاوه 
اما در یک مقطع زمانی کاهش شدید قیمت تخم مرغ موجب ریزش یا 
تغییر کاربری واحد های مرغ تخم گذار شد، به گونه ای که در مازندران 

کمتر از 5 واحد تولیدی تخم مرغ مشغول به کار هستند.
تولید  چرخه  های  مابقی  یابد،  ادامه  موجود  روال  اگر  کرد:  اضافه  وی 
گوشت سفدی مازندران نیز سرنوشتی همچون واحد های تولیدی مرغ 

تخم گذار خواهند داشت.
کاوه بیان کرد: سال  های گذشته در برخی مقاطع زمانی، استان دچار 
داریم،  تولید  مازاد  که  رسیده ایم  جایی  به  االن  اما  بود  مرغ  کمبود 
برخی  اما  دارد  وجود  تنی  هزار   50 از  بیش  صادرات  برای  امکانات 

سیاست  ها اجازه تحقق این هدف را نمی  دهد.

کاهش سن کشتار موجب تولید صادرات محور
تولیدی صنعت طیور مازندران در مورد طرح  دبیر مجمع تشکل های 
کاهش سن کشتار در واحد های پرورش مرغ گوشتی، گفت: وقتی که 
تولیدکننده ای مرغی با وزن باالی سه کیلو تولید می  کند، یقینا دوره 
پرورش زیادی را طی کرده و هزینه  های زیادی را نه تنها به خود بلکه 

به مصرف کننده نیز وارد کرده است.
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کاوه تصریح کرد: اگر زمان خروج مرغ را در یک دوره پرورش کوتاه مدت 
قرار دهیم که وزن آن به کمتر از دو کیلو برسد، نه تنها تولید صادرات محور 

داریم بلکه مصرف کننده داخلی نیز از آن استقبال خواهد کرد.
خاطرنشان  مازندران  طیور  صنعتی  کشتارگاه  های  انجمن  مدیرعامل 
کرد: مرغ باالی یک کیلو و 600 گرم ارزش صادراتی نداشته و مشتری 

در کشور های همسایه برای آن وجود ندارد.

هدف ما حفظ سرمایه سرمایه گذاری  ها است
وی در مورد بحران قیمتی جوجه یک روزه در یک ماه گذشته گفت: 
که  وقتی  است،  استان  طیور  تولیدکنندگان  منافع  تامین  بر  ما  نظر 
جوجه یک روزه هزار و 400 تومانی، به یک باره به 2 هزار و 600 تومان 

افزایش می  یابد، این خواسته هیچ یک از تولیدکنندگان نیست.
دبیر مجمع تشکل  های تولیدی صنعت طیور مازندران تاکید کرد: باید 
سیاستی اعمال شود که جوجه یک روزه کاهش قیمتی در حد 400 تومان 
نداشته باشد و به افزایش 2 هزار و 600 تومانی هم نرسد.کاوه تصریح 
کرد: هدف ما حفظ سرمایه و احترام به سرمایه گذاری در این بخش است.

حاد  فوق  آنفلوانزای  با  مرغداری  ها  درگیری  عدم 
پرندگان

فوق  آنفوالنزای  مورد  در  استان  طیور  صنعت  تولیدکنندگان  نماینده 

گفت:  استان،  مرغ  تولیدی  واحد های  با  آن  ارتباط  و  پرندگان  حاد 
خوشبختانه با همکاری تولیدکنندگان و نهاد های دولتی اتفاق خاصی 
در واحد های مرغداری شکل نگرفت و شاهد کمترین آسیب در صنعت 

طیور استان بوده ایم.
وی افزود: مازندران از استان  هایی بود که بسیار دیر درگیر آنفوالنزا شد 
و  نیاید  تا مشکل خاصی پیش  اتخاذ شده موجب شد  تمهید های  اما 

کمترین درگیری را نسبت به سال  های گذشته تجربه کنیم.

7500 تا 8000 تومان، قیمت مرغ شب عید
وی در مورد پیش بینی قیمت مرغ شب عید گفت: هزینه تولید برای 
مرغداری  ها به دلیل افزایش جوجه یک روزه بسیار باال رفته، به طوری 

که به کیلویی بیش از 5 هزار تومان رسیده است.
کاوه افزود: پیش بینی می کنم قیمت مرغ در شب عید بین 7500 تا 

8000 تومان در هر کیلو باشد.
پایان  در  مازندران  طیور  صنعت  تولیدی  تشکل  های  مجمع  دبیر 
کرد  تشکر  استان  طیور  صنعت  از  حمایت  برای  رسانه  ها  همکاری  از 
در  می  توان  رسانه  های  حمایت  و  دولتمردان  همکاری  با  گفت:  و 
اجرای  در  جدی  عزم  طیور،  مصرف کنندگان  و  تولیدکنندگان  بین 
سیاست  های درست ایجاد کرد که این موضوع اهمیت جایگاه رسانه  ها 

را در بین مردم نشان می  دهد.

نارضایتی بزرگترین کمپانی گوشت برزیلی

فرآوری  کمپانی  میالدی   2016 سال  چهارم  ماهه  سه  خالص  درآمد 
غذایی BRF برزیل بیش از 130 درصد کاهش داشته است که علت 

آن ابهامات سیاسی و مشکالت بازار بوده است.
کننده  فرآوری  بزرگترین  از  یکی  است  مدعی  که  اف  آر  بی  کمپانی 
های گوشت در جهان می باشد، اعالم کرد که 150 میلیون دالر ضرر 
نیز در سه ماهه چهارم  این شرکت سال گذشته  متحمل شده است. 

سال، ضرری 462 میلیون دالری را اعالم کرده بود.
این کمپانی اظهار داشته است: »سال 2016 چالش هایی را پیش روی 
ما گذاشت که نتایج آن در کوتاه مدت بر روی ما اثر گذار بود. عوامل 
مختلف این صنعت، ابهامات سیاسی و چالش های اجرایی داخلی این 
انتظار و  از میزان مورد  تر  پایین  نتایج حاصل،  تا  شرکت موجب شد 
نتایج کوتاه مدت موجب  این  باشد.  این کمپانی  از پتانسیل  تر  پایین 

نارضایتی شرکت شده است.«
تمرکز بر جهانی شدن

قیمت های باالی مواد اولیه و افزایش رقابت در بازارهای منطقه ای، به 
ویژه در آسیا، نیز در این ضررها نقش داشته اند.

این کمپانی اظهار داشته است که در سال 2017 کار خود را با تمرکز 
جدی بر روی تجارت و اجرای عملی نقشه های تجاری خود آغاز کرده 
است. این نقشه تجاری موجب خواهد شد که شرکت بی آر اف زنجیره 
به  را  برزیلی  جدید  محصوالت  و  دهد  افزایش  را  خود  جهانی  تولید 

مصرف کنندگان خود در سراسر جهان بدهد.
درحالی که بی آر اف از وضعیت تجارت خود در آخرین سه ماهه سال 

ناراضی است اما تجارت نشان می دهد که این شرکت هنوز به پیشرفت 
و رشد خود ادامه می دهد. حجم فروش این شرکت به کل بازارها در 

طول سال 16 درصد افزایش یافته است.
بی آر اف محصوالت خود را به بیش از 150 کشور می فروشد و در 
تایلند 54  و  انگلستان  مالزی،  هلند،  امارات،  برزیل،  آرژانتین،  سراسر 

کارخانه دارد.
»غیرمعمول«

بی آر اف در بازار داخلی برزیل سه ماهه چهارم نامناسبی داشته که 
پایین است و  را »غیرمعمول« خوانده است. مصرف گوشت  خود، آن 
بودجه های احتیاطی باال، به ویژه باال رفتن قیمت دانه، نیز یکی از علت 

های این اوضاع نامناسب بوده است.
در خاورمیانه و آفریقای شمالی نیز جو چالشی افتصاد کالن موجب شده 
تا حجم فروش 3 درصد کاهش یابد. با این حال، حجم فروش گوشت 

فرآوری شده در هر سه ماهه شاهد افزایش 15 درصدی بوده است.
نرخ  رقابت های محلی و کاهش  افزایش  به دلیل  نیز  درآمد در آسیا 

ارز کشورهای مختلف در مقایسه با رئال برزیل خدشه دار شده است.
اروپا در طول سه ماهه چهارم کاهش 10  درآمد عملیاتی خالص در 
درصدی داشت و به همین دلیل بی آر اف باید با بازار »چالش برانگیز 

اقتصاد کالن« رقابت می کرد.
در آمریکای التین، به غیر از کشور برزیل، درآمد عملیاتی خالص در 
طول سه ماهه چهارم افزایش 6.3 درصدی داشته و مکزیک و کوبا ثابت 

کرده اند که از نظر حجم بازارهایی قوی دارند.

 )بی آر اف( 
بعد از ضررهای متحمل شده

ITPNews - بخش بین الملل



 9
6 

ن 
دی

ور
فر

  
ی 

ور
پر

ام
و د

ی 
دار

رغ
 م

ت
عا

طال
ا

36

w
w

w
.IT

PN
ew

s.c
o

m

با خواص گوشت بوقلمون آشنا شوید
بوقلمون کلسترول بد خون را کاهش می   دهد، آرامش و سرحالی ایجاد 
می  کند، از سرطان جلوگیری می  کند، ترشح هورمون تستوسترون را 

افزایش می  دهد، سیستم ایمنی را تقویت می کند.
به  پوست،  بدون  بوقلمون  بوقلمون گوشت  العاده گوشت  فوق  خواص 
طور طبیعی چربی کمی دارد که معادل 1 گرم چربی در هر 30 گرم 
گوشت است، لذا کسانی که دارای رژیم غذایی کم  چربی هستند، می 

 توانند از آن استفاده کنند.
150 گرم گوشت بوقلمون حدود نیمی از اسید فولیک مورد نیاز روزانه را 
تامین می کند. همچنین منبع خوبی از پروتئین، سلنیوم، روی و پتاسیم 

و ویتامین های B6 ، B3 ، B1 و B12 و اسید آمینه تریپتوفان است.
بوقلمون کلسترول بد خون را کاهش می   دهد، آرامش و سرحالی ایجاد 
می  کند، از سرطان جلوگیری می کند، ترشح هورمون تستوسترون را 

افزایش می دهد، سیستم ایمنی را تقویت می کند.
گوشت سفید و بدون پوست بوقلمون، یک ماده غذایی با پروتئین باال و 
چربی کم است. کسانی که باید غذاهای کم چرب بخورند، می توانند از 

قسمت سفید گوشت بوقلمون استفاده کنند.
اثرات مفید گوشت بوقلمون بر سالمتی بدن

کاهش کلسترول بد خون:
قسمت روشن تر گوشت بوقلمون که بدون پوست باشد، دارای چربی، 

چربی اشباع و کلسترول کمتری از گوشت مرغ و گاو است.

جلوگیری از سرطان:
اسید آمینه تریپتوفان برای فعالیت سلول های T الزم است. سلول های 
سلول های  که  هستند  بدن  ایمنی  سیستم  سلول های  از  نوع  یک   T
سرطانی را از بین می برند. در فقدان تریپتوفان، سلول T فعال می میرند.

ایجاد آرامش و سرحالی:
ناقلین عصبی از اسیدهای آمینه تشکیل می شوند و ناقل عصبی به نام 
سروتونین  است.  تشکیل شده  تریپتوفان  آمینه  اسید  از  »سروتونین« 
مثل  غذاهایی  مصرف  لذا  می شود.  بدن  در  آرامش  و  سرحالی  باعث 

بوقلمون باعث سرحالی می شود.
در یک بررسی، به 15 خانمی که سابقه ی ابتال به افسردگی داشتند، 
دو نوع ترکیب اسید آمینه  ای دادند. یک نوع ترکیب دارای اسید آمینه 
بدون  ترکیب  مصرف  از  بعد  نداشت.  را  آن  دیگری  و  بود  تریپتوفان 
تریپتوفان، 10تا از این خانم ها دچار عالئم افسردگی موقتی، ولی قابل 
تریپتوفان  آمینه  اسید  از مصرف ترکیب حاوی  بعد  توجه شدند. ولی 

هیچ نوع تغییری در روحیه و حالت روانی این خانم ها مشاهده نشد.

تقویت سیستم ایمنی بدن
مدارک زیادی وجود دارد که نشان می دهد اسیدآمینه تریپتوفان، نقش 
اساسی در سیستم ایمنی بدن به عهده دارد. یک مطالعه روی موش ها 
تجزیه  از  ناشی  )مولکول های  تریپتوفان  متابولیت های  که  داد  نشان 
تریپتوفان در بدن( اثر داروهایی را دارند که برای کاهش عالئم بیماری 
به  مربوط  بیماری   نوع  یک  اس  ام  بیماری  می شوند.  استفاده  اس  ام 

سیستم ایمنی بدن است.

افزایش هورمون تستوسترون
پروتئین موجود در گوشت بوقلمونی که به طور طبیعی )بدون استفاده 
از مواد شیمیایی و هورمونی( پرورش داده شده است، میزان هورمون 
ولی  می دارد.  نگه  مطلوب  حد  در  آقایان،  بدن  در  را  تستوسترون 
می شوند،  استفاده  صنعتی  بوقلمون های  پرورش  در  که  هورمون هایی 
تولید هورمون استروژن )هورمون زنانه( را افزایش و هورمون تستوترون 

را کاهش می دهند.

کمبود پروتئین در برنامه غذایی مردان مّسن، منجر به افزایش گلوبولین 
تستوسترون  هورمون  فعالیت  کاهش  و  جنسی  هورمون  با  شده  باند 
اثر تستوسترون باعث کاهش عملکرد جنسی و توده  می شود. کاهش 
استخوان  پوکی  به  منجر  و  قرمز خون می شود  گلبول های  و  عضالنی 

می گردد.

بهبود کم  خوابی
بهبود  باعث  و  دارد  خوابیدن  در  مهمی  نقش  تریپتوفان  آمینه  اسید 

خواب در مبتالیان به بی خوابی مزمن می شود.

هشدارها:
به  مبتالیان  لذا  است،  پورین  آمینه  اسید  دارای  بوقلمون  گوشت   -1

نقرس باید آن را به میزان خیلی کم مصرف کنند.
2- گوشت بوقلمون دارای مقدار کمی اگزاالت است. لذا بیماران مبتال 

به سنگ کلیه اگزاالتی، خیلی کم باید آن را بخورند.
3- بوقلمون  هایی که به طور طبیعی و ارگانیک پرورش داده می شوند، 

هیچ نوع هورمون و آنتی بیوتیکی در بدن خود ندارند.
4- تقریبا تمامی چربی بوقلمون در پوست آن موجود است. همچنین 
آن  )سفید(  روشن تر  گوشت  از  بیشتری  چربی  آن  رنگ  تیره  گوشت 
دارد. لذا قبل از پختن گوشت بوقلمون، تمامی پوست آن را جدا کنید. 
همچنین افراد مبتال به چربی خون باال بهتر است از گوشت روشن تر 

آن استفاده کنند.
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مشکل شپش در گاو
ریزش موهای گاو عالمتی خوب برای پی بردن به مشکل وجود شپش 
در آن است. نیش شپش ها موجب خارش و ایجاد حساسیت در گاو 
می شود. در نتیجه گاو خود را لیس می زند و گاز می گیرد که این امر 

موجب ریزش موهای آن می شود.
بسیاری از دامداران داکوتای شمالی در آمریکا در زمستان سال گذشته 
ها  افزایش شپش  با  اما  بودند  کرده  مداوا  را  گاوهایشان  که  چند  هر 

مواجه شدند.
اشلی یوکرت )Ashley Ueckert( نماینده خدمات گسترده دانشگاه 
ایالتی داکوتای شمالی اظهار داشت: » بعضی از این گاوها بیش از یک 
بار تحت درمان قرار گرفته اند و هنوز هم تاثیرات شپش در این گله 

ها مشاهده می شود«.
متاسفانه شپش ها امروزه نسبت به 10 سال گذشته سخت تر کنترل 

می شوند.
جرالد استوکا)Gerald Stokka(، دامپزشک خدمات گسترده دانشگاه 
ایالتی داکوتای شمالی اظهار داشت: » از علت سخت تر شدن کنترل 
شپش ها مطمئن نیستیم اما دامپزشکان ما معتقدند کهامکان مقاومت 
در برابر محصوالت کنترل شپش ها وجود دارد. موثر بودن محصوالت 
دکتومکس  و  ایورمکتین  مانند  ماکروسیکلیک(  )الکتون  آورمکتین 

موجب شده تا از آن ها استفاده بسیار زیادی شود.
وی افزود: » با پیشرفت محصوالت ’pour on’به همراه محصوالتی که 
عموما استقاده می شود، استفاده از این ضد شپش ها افزایش یافت و در 
برخی موارد این محصوالت چند بار در سال مورد استفاده قرار گرفتند.

محصوالت  این  برابر  در  ها  مقاومت شپش  افزایش  با  چه  نتیجه  در   
مواجه باشیم یا با کاهش تاثیر دوز مناسب این ضد شپش ها، به هر 
حال نتیجه یکسان است و شپش ها از بین نمی روند و نمی توان آن 

ها را کنترل کرد.«
به  برای کمک  اند که  بیان کرده  زیر  را در  یوکرت مواردی  و  استوکا 

جلوگیری از شیوع شپش ها توصیه می شود:
•    گاو را تنها نگه دارید. در بسیاری از موارد بهترین راه حل کنار 
گذاشتن گاوی است که درمان نمی شود. شپش ها به محض گرم شدن 

هوا خودشان از بین می روند.
•    با دامپزشک مشورت کنید تا ببینید نوع شپش گاو چیست. بدترین 
نوع، شپش هایی هستند که نیش می زنند. شپش های گزنده با شوره 
بدن و سر گاو تغذیه می کنند و می توان آن ها با درمان های موضعی 
به راحتی کنترل نمود. برعکس، شپش های مکنده شپش هایی هستند 
که از خون و آب موجود در خون حیوان تغذیه می کنند و از بین بردن 
آن ها با محصوالت تزریقی که وارد خون می شود راحت تر می باشد.

•    از هر دو نوع محصول موضعی و تزریقی برای کنترل هر دو نوع 
شپش استفاده کنید.

سود گران فروشی گوشت در جیب دالل ها
رئیس انجمن صنفی گاوداران ایران گفت: با توجه به قیمت تمام  
باید کیلویی  بازار  شده و هزینه  جانبی، قیمت گوشت گوساله در 
30 هزار تومان باشد، اما این روزها تا 38 هزار تومان هم به فروش 

می رسد که سود آن فقط به جیب دالل ها می رسد.
احمد مقدسی در پاسخ به اینکه اخیراً شاهد افزایش قیمت گوشت 
گوساله در بازار هستیم و آیا علت این امر افزایش قیمت از سوی 
گاوداری ها است که او با رد این موضوع گفت:  در سال 95، با آنکه 
قیمت تمام شده هر کیلو گوساله برای ما 10 هزار و 300 تومان 
بود، 10 ماه از سال آن را با زیان و کیلویی 10هزار تومان فروختیم 

و تنها دو ماه پایانی سال به 11 هزار تومان رسید.
وی اضافه کرد: قیمت گوساله زنده هر چقدر که باشد، پس از کشتار 
و محاسبه هزینه های جانبی باید به دو برابر با اندکی افزایش برسد 
و در نهایت کیلویی 26 هزار تومان به مغازه  دار و 30 هزار تومان 
به دست مصرف کننده برسد، اما سوال اینجاست که چرا اکنون به 
افزایش  قیمت حدود 38 هزار تومان رسیده، در صورتی که هیچ 

قیمتی از سوی گاوداری ها صورت نگرفته است. 
سازمان  اینکه  بر  تأکید  با  ایران  گاوداران  صنفی  انجمن  رئیس 
باید نسبت  حمایت مصرف کنندگان و سازمان تعزیرات حکومتی 
به افزایش قیمت کاالهای اساسی از جمله گوشت قرمز حساسیت 

بیشتری به خرج دهند، تصریح کرد:  تمام مشقات و هزینه  جانبی 
تولید، برای تولیدکننده است، اما دالل به راحتی بدون هیچ گونه 
استرسی بیشترین سهم را می برد و به گونه ای تنظیم بازار به دست 

دالل ها افتاده است.
مقدسی در پاسخ به اینکه برخی می گویند، قیمت تمام شده گوشت 
در ایران به دلیل فقر پوشش گیاهی مراتع، بسیار باالست، با رد این 
موضوع خاطر نشان کرد: تنها کشوری که به دلیل قرار گرفتن در 
خط استوا و بارش های فراوان، دارای مراتع سرسبز است و نیازی 
به خرید علوفه در گاوداری های صنعتی ندارد، برزیل است و اغلب 
کشورهای جهان قیمت تمام شده  گوشت شان بیش از این است، در 
نتیجه نمی توان تولید 900 هزار تن گوشت صنعتی در ایران را به 

این بهانه تعطیل کنیم.
افزایش  دالیل  از  یکی  را  مصرف  تا  تولید  بین  زنجیره  نقص  وی 
قیمت دانست و گفت: اگر این مسئله حل شود، هم قیمت در بازار 
داخلی کاهش می یابد و هم تولید کننده گوشت با پرواربندی دام، 
همان 5 درصد نیاز داخل که وارد می شود، را تأمین خواهد کرد و 
افزایش خواهد داشت، چرا که هم اکنون نیز جزء  صادراتمان نیز 

کشورهای صادرکننده دام هستیم.
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 افزوده شده به جیره بر روی صفات رشد D خالصتاثیر سطوح مختلف ویتامین

چکیده 
طبق نظر کارشناسان جمعیت کره زمین روز به روز در حال افزایش 
است و پیش بینی می شود جمعیت جهان در چند سال آینده به حدود 
9 میلیارد نفر برسد و انتظار می رود با چنین رشدی نیاز به تولیدات 
دامی در آینده ای نه چندان دور به 1/5 برابر نیاز فعلی برسد در حال 
حاضر فرآورده های دامی مانند شیر، گوشت و تخم مرغ مهمترین و با 
ارزش ترین مواد غذایی مورد استفاده انسان می باشند . باید این نکته 
به سبب  اهلی کردن گوسفند  و  رام  در  انسان  توانایی  که  پذیرفت  را 
کوچکی آن راحت تر و مقدم بر دام های بزرگ بوده و گوسفند یکی 
از منابع مهم تامین گوشت در کشور می باشد اما با کاهش چشم گیر 
مراتع و چراگاه ها و افزایش قابل توجه جمعیت گوسفند در کشور باید 
جهت بهره وری بیشتر و بهتر روش های نوین و علمی را که پروار بندی 
یکی از آنهاست را جایگزین روش های سنتی و قدیمی نمود . در پروار 
بندی عمده هزینه ای که دامدار متحمل می شود هزینه های مربوط 
ماده خشک  و  آب  اساسی  بخش  دو  به  باشد خوراک  می  به خوراک 
تقسیم می شود که ماده خشک خود به دو گروه عمده مواد آلی  مواد 
معدنی تقسیم میگردد مواد معدنی موجود در خوراک خود نیز به دو 
گروه مهم تقسیم بندی می شود عناصر پرمصرف و عناصر کم مصرف 
یکی از مهمترین عناصر پر مصرف کلسیم می باشد که نقش مهمی در 
شکل گیری استخوان ها و دندان ها و به طور کلی رشد و نمو حیوان 
دارد کلسیم به واسطه وجودویتامین D در بدن دام جذب می شود. 
در خوراک های معمول بره های پرواری شهرستان گلپایگان که شامل 
جو، کاه جو وپرس یونجه می باشد طبق جداول NRC همگی فاقد 
ویتامین D می باشند در این تحقیق سعی شده است با تغییر سطوح 
بر  را  تاثیرات سطوح مختلف آن  D در جیره میزان  مختلف ویتامین 
وزن گیری روزانه دام، وزن گیری پایان دوره و میزان تاثیرات آن بر 
بره  16راس  منظور  همین  به  نمود  مشاهده  را  غذایی  تبدیل  ضریب 
با میانیگین وزن 35 کیلو گرم در 4 تیمار که هر تیمار دارای  بومی 
4 تکرار می باشد طبقه بندی گردید به گروه کنترل که در واقع هیچ 
ویتامینی به جیره افزوده نشد گروه تیمار اول، دوم وسوم که به ترتیب

بعد  شد  افزوده  ویتامین  آنها  جیره  به   600  Iu،  400  Iu،  210  Iu
ازپایان یک دوره یک ماهه و وزن گیری هفتگی دام ها مشخص گردید 
که میانگین وزن گیری در تیمار اول، دوم و سوم نسبت به گروه کنترل 

با  تیمارها  میان  تفاوتی  ولی  است  بوده  برخوردار  بیشتری  افزایش  از 
کاهش  و سوم  دوم  اول،  تیمار  در  همچنین  نگردید  مشاهده  یکدیگر 
ضریب تبدیل غذایی نسبت به گروه کنترل مشاهده شد ولی تفاوتی 

میان تیمارها مشاهده نگردید.
مقدمه

پروآر بندی عبارت است از تغذیه متعادل دامهای نر جوان به منظور 
تولید گوشت بیشتر و بهرهوری باالتر که برای مدت زمان معین و وزن 

مشخص انجام میشود.
را  وزن  افزایش  های  هزینه  درصد  گوسفند حدود 70  پروآربندی  در 
تغذیه تشکیل می دهد با توجه به اینکه عوامل موثر در کاهش هزینه 
ها که مهمترین آنها هزینه های مربوط به خوراک است در سودآوری 
بیشتر بسیار موثر است باید به موضوع خوراک دام توجه ویژه ای شود. 
مهمترین اجزا خوراک عبارتند از :آب و ماده خشک که ماده خشک به 
دو گروه عمده آلی و مواد معدنی تقسیم می شود .کلسیم فراوانترین 
عنصر معدنی موجود در بدن حیوان است این عنصر جزئی مهم از اسکلت 
ودندانها بوده به طوری که حدود 99 درصد ازکل کلسیم بدن در این 
بخش ها یافت می شود.سعیدی نیا و همکاران ) 1392( در تحقیقی بیان 
نمودند که افزایش جذب فسفر و کلسیم از روده ها وکاهش دفع آن از 

کلیه ها فرآینداستخوان سازی را در بدن قوت می بخشد.
را  فراوانی  بیشترین  معدنی هستندکه  مهم  عنصر  دو  فسفر  و  کلسیم 
حاوی  خاکستراستخوان  هرکیلوگرم  که  طوری  به  دارند  دراستخوان 

تقریبا 360 گرم کلسیم 170 گرم فسفر و10 گرم منیزیم است.
 D ویتامین  بیان داشتند که  ) 1391( در تحقیقی  امیری وهمکاران 
به همراه هورمون پاراتیروئید باعث بهبود باز جذب کلسیم از توبولهای 
دیستال می شود که در نهایت منجر به افزایش سطح کلسیم و فسفر 
از  وجلوگیری  سو  یک  از  اسکلت  کردن  معدنی  برای  ضروری  حد  تا 

انقباضات عضالنی به دنبال هیپو کلسمی از سوی دیگر خواهد شد.
این  در  لذا  دارد  بسزایی  نقش  ها  روده  از  کلسیم  ویتامینDدرجذب 
تحقیق سعی شده است باتغییرمقدارویتامینD موجود درخوراک بتوان 
در جذب کلسیم و همچنین استخوانسازی بهتر و بیشتر و رشد سریع 
تر استخوان ها و به مراتب وزن گیری بیشتر و سریعتر دامهای جوان 

پروآری تاثیر چشمگیری را نظاره کرد.
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 افزوده شده به جیره بر روی صفات رشد D خالص

مواد و روش ها 
مدت زمان انجام این تحقیق یک ماه می باشد که در شرکت دامداری 
انجام  گلپایگان  شهرستان  در  ابراهیمی  دکتر  مرحوم  مزرعه  اشتراک 

پذیرفته است.
دراین شهرستان عمده خوراک بره های پروآری از سه قسمت علوفه 
یونجه خشک شده و پرس شده، جو و کاه جومی باشد. که این خوراک 
ها طبق جداول NRCهمگی آنها فاقد ویتامین D میباشند. در ابتدا 
چهار باکس جداگانه ایجاد گردید و 16 راس بره نر به میانگین وزن 35 
کیلوگرم تهیه و در چهار تیمار با چهار تکرار طبقه بندی گردیدند. که 
یکی از تیمارها به عنوان گروه شاهد در نظر گرفته شد.میزان مصرف 

خوراک برای همه گروه ها برابر می باشد.
مشکالت  آمدن  وجود  به  دلیل  به  پروآری  های  بره  های  جیره  در 
باید مقدار کنسانتره و دانه های متراکم در جیره به صورت  گوارشی 
تدریجی افزایش یابد تا جایی که میتوان کنسانتره را به 70 درصد تا 
75 درصد جیره نیز رساند به همین منظور برای این دوره یک ماهه 

چهار دوره خوراک دهی در نظر گرفته شده است. 
در این تحقیق چهار گروه آماری تعیین گردیده شامل گروه شاهد که 
تیماراول  نمی شود.  افزوده  گروه  این  به جیره  ویتامینی  هیچ  درواقع 
که روزانه مقدار 210 واحد بین المللی ویتامین برای هر راس بره به 
جیره اضافه می شود. تیمار دوم که روزانه مقدار 400 واحد بین المللی 
ویتامین  برای هر راس بره به جیره اضافه می شود و تیمار سوم که 
روزانه مقدار 600 واحد بین المللی ویتامین D به ازای هر راس بره به 

جیره افزوده می شود.  
نتایج و بحث 

آماری  افزار  نرم  از  استفاده  با  پژوهش  این  در  نتایج  تحلیل  و  تجزیه 
داده های  وتحلیل  تجزیه  برای  است.  شده  انجام   23 نسخه   SPSS
جمع آوری شده،ابتدا در بخش اول اطالعات توصیفی نظیر میانگین و 
انحراف معیار برای فاکتورهای اندازه گیری شده محاسبه شده وسپس 
با استفاده از روش تحلیل کواریانس به مقایسه تیمارها برای هر یک از 

فاکتورها پرداخته شده است.
فاکتور وزن

در جدول 1 میانگین وزن اندازه گیری شده به تفکیک برای هر یک از 
گروه های تیماری و همچنین در حالت کلی آورده شده است.

تیماری  گروه های  مقایسه  جهت  نمونه ها  وزن  میانگین   1 نمودار  در 
مختلف نشان داده شده است. اطالعات  این نمودار شامل وزن در هفته 
اول )w1(، وزن در هفته دوم )w2(، وزن در هفته سوم )w3( و وزن 

در پایان دوره )FW( می باشد.

نمودار)1(: مقایسه تیمارها بر اساس وزن نمونه ها در دوره های زمانی 
مختلف شامل وزن در هفته اول )w1(، وزن در هفته دوم )w2(، وزن 

)FW( و وزن در پایان دوره )w3( در هفته سوم
نمودار1 نشان می دهد که وزن اندازه گیری شده برای نمونه ها در تیمار 
 )T1( در تمامی دوره ها دارای کمترین مقدار و در تیمار اول )T2( دوم
بوده است. همچنین در  بقیه تیمارها  به  دارای بیشتری مقدار نسبت 
پایان دوره، وزن نمونه های گروه کنترل با وزن نمونه ها در تیمار سوم 

)T3( برابر  شده است.

فاکتور ضریب تبدیل غذایی
در جدول )2( و نمودار)2( ضریب تبدیل غذایی در هر یک از 3 گروه 
تیماری و همچنین در گروه شاهد نشان داده شده است. مجموع کل 
خوراک مصرفی در هر یک از گروه های تیماری برابر با 129/23 بوده 
خوراک  مجموع  تقسیم  از  مورد  هر  در  غذایی  تبدیل  ضریب  است. 

مصرفی بر میزان افزایش وزن بدست آمده است 

کنترل  گروه  در  غذایی  تبدیل  ضریب  آمده  بدست  نتایج  به  توجه  با 
برای  بنابراین  است.  باالتر  دیگر  تیمار  سه  به  نسبت  مقدار 10/29  با 
مصرف  به  نیاز  کنترل  گروه  در  کیلوگرم  یک  میزان  به  وزنی  افزایش 
حدود 10 کیلوگرم ماده خوراکی بوده است. وضعیت ضریب تبدیل در 
سه تیمار دیگر نشان می دهد که تیمار سوم نسبت به بقیه تیمارها بهتر 
بوده است. چون میزان مصرف ماده خوراکی برای یک کیلوگرم افزایش 

در وزن زنده دام، برابر با 8/56 و کمتر از سه گروه دیگر است.

نویسنده : مهندس ابراهیم ابراهیمی   بره های بومی گلپایگان
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مقایسه تیمارها برای هر یک از فاکتورها

در این بخش اثر تیمارها بر وزن نمونه ها به کمک آزمون 
مناسب آماری مورد بررسی قرار گرفته است. فاکتورهای 
در  وزن   ،)W1( اول  هفته  در  وزن  بررسی شامل  مورد 
وزن  و   )W3( سوم  هفته  در  وزن   ،)W2( دوم  هفته 
پایان دوره )FW( مورد بررسی قرار خواهند گرفت. به 
منظور حذف اثر وزن اولیه نمونه ها، برای تحلیل داده ها 
از تحلیل کواریانس )ANCOVA( استفاده شده است. 
در  کمکی  متغیر  بعنوان  اولیه  وزن  تحلیل ها  تمامی  در 

نظر گرفته شده است.

نتایج  توکی-کرامر،  زوجی  مقایسه  آزمون  اساس  بر 
جدول  در  که  مربعات  حدائقل  میانگین های  برای  زیر 

4گزارش شده است بدست آمد:
- در W1 اختالف معناداری بین میانگین گروه کنترل 
با تیمار Sig( T1=0.082(، در سطح معنادار 10 درصد 

وجود دارد. 
گروه  میانگین  بین  معناداری  اختالف   ،W2 در   -
با  کنترل  گروه   ،)0.0054=Sig(  T1 تیمار  با  کنترل 
 T3 باتیمار  کنترل  گروه  و   )0.003=Sig(  T2 تیمار 

)Sig=0.0009در سطح معنادار 5 درصد وجود دارد. 
گروه  میانگین  بین  معناداری  اختالف   ،W3 در   -
کنترل  گروه   ،)0.0037=Sig(  T1 تیمار  با  کنترل 
 T3 0.0014( و گروه کنترل باتیمار=Sig( T2 باتیمار

)Sig=0.0005در سطح معنادار 5 درصد وجود دارد. 
گروه  میانگین  بین  معناداری  اختالف   ،FW در   -
کنترل  گروه   ،)0.029=Sig(  T1 تیمار  با  کنترل 
 T3 با تیمار باتیمار Sig( T2=0.036( و گروه کنترل 

)Sig=0.014در سطح معنادار 5 درصد وجود دارد. 
از هفته ها اختالف معنا داری میان گروه  در هیچ یک 

تیمار )T1( ، تیمار )T2( و تیمار )T3( دیده نشد. 
افزودن  که  دهد  می  نشان  تحقیق  این  کلی  نتایج 
ویتامین D به جیره بره های پرواری باعث افزایش وزن 
هر  میان  وزن  افزایش  در  تغییری  ولی  آنها خواهد شد 
سه تیماری که با نسبت های مختلف ویتامین دریافت 
کرده اند وجود نداشت همچنین افزودن این ویتامین به 
جیره باعث کاهش ضریب تبدیل غذایی گردید.ودر هر 
تبدیل  ضریب  کاهش  شاهد  گروه  به  نسبت  تیمار  سه 
غذایی مشاهده گردید ولی اختالفی میان هر سه تیماری 

که ویتامین دریافت کرده اند مشاهده نگردید.

متغیر کمکی  Fبرای  مقدار  فاکتورها  تمامی  در  که  نشان می دهد  نتایج جدول)3(  
اولیه  وزن  یعنی  شده  انتخاب  کمکی  متغیر  بنابراین   .)0.05<Sig( است  معنادار 
برای حذف  از روش تحلیل کواریانس  بوده است و استفاده  اثرگذار  نتایج تحلیل  بر 

اثرگذاری »وزن اولیه« بر نتایج تحلیل منطقی می باشد.
بر اساس جدول )3(  بعد از حذف اثر وزن اولیه، نتایج زیر بدست می آید:

- میانگین وزن در هفته اول در گروه های مختلف تیماری اختالف معناداری با یکدیگر 
.)0.05>Sig .2.55=F( ندارند

- میانگین وزن در هفته دوم در گروه های مختلف تیماری اختالف معناداری با یکدیگر 
.)0.05<Sig .12.37=F( دارند

با  معناداری  اختالف  تیماری  مختلف  گروه های  در  سوم  هفته  در  وزن  میانگین   -
.)0.05<Sig .14.43=F( یکدیگر دارند

- میانگین وزن پایان دوره در گروه های مختلف تیماری اختالف معناداری با یکدیگر 
.)0.05>Sig .6.07=F( دارند

 )S.E( استاندارد  خطای  همراه  به   )LS-Mean( مربعات  حدائقل  میانگین های 
برای فاکتورهای مورد بررسی در سطوح مختلف تیمارها در جدول 4 گزارش شده 
است. مقایسات زوجی برای هر یک از این میانگین ها بر اساس آزمون توکی- کرامر 

)Tukey-Kramer(در زیر جدول ارائه شده است.
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7مکمل جایگزین آنتی بیوتیک در
 خـوراک طـیور

 9
6 

ن 
دی

ور
فر

   
ی 

ور
پر

ام
و د

ی 
دار

رغ
 م

ت
عا

طال
ا

41

با وارد شدن آمریکا در نزاع بر سر پرورش بدون آنتی بیوتیک طیور، 
جالب است مواردی را که تاکنون اروپا آن ها را تجربه کرده است و آن 

چه که در بازار آمریکا وجود دارد را بررسی نماییم.
بر هیچ کس پوشیده نیست که آمریکا راهی را دنبال می کند که ابتدا 
اتحادیه اروپا آن را در پیش گرفت، به ویژه زمانی که اتحادیه اروپا در 
را  بیوتیک به عنوان محرک رشد  از آنتی  جیره غذایی طیور استفاده 
ممنوع نمود. در واقع، در بسیاری از موارد شناخته شده، صنعت طیور 
آنتی  از  استفاده  و  است  رفته  فراتر  پله  یک  اروپا  اتحادیه  از  آمریکا 
بیوتیک ها را حتی با هدف درمانی نیز ممنوع کرده است. مسئله سخت 
تر از آن این است که کوکسیدیواستات ها در قوانین آمریکا در دسته 
آنتی بیوتیک ها قرار گرفته اند، چیزی که اتحادیه اروپا تا به امروز با 

دقت تمام از آن خودداری کرد.
دهند  می  نشان  را  خود  زمانی  آمده  دست  به  تجربیات  این  تمامی 
شود.  می  حذف  طیور  جیره  از  طوالنی  اثر  با  های  بیوتیک  آنتی  که 
نیز  فارم  و سالمت کل  تغییر کند  باید  فرموالسیون خوراک  مطمئنا، 
و  تغذیه  متخصصان  نادرست  تصمیمات  ها   این  اما  کند  پیدا  بهبود 
دامپزشکان است. تمرکز بر روی مکمل های خوراک باقی می ماند که 
می تواند جایگزین آنتی بیوتیک ها شود و گاهی نیاز به تغییرات عمیق 
تر احساس می شود. با این اوصاف، این مباحث می تواند در لیستی از 
جایگزین های آنتی بیوتیک ها خالصه شود که برحسب تجربه و بحث 

و مذاکره به دست آمده اند.
در زیر به 7 مورد از این جایگزین ها اشاره می کنیم.

1.    اسیدهای ارگانیک
ها،  بیوتیک  آنتی  جایگزین  ترین  مهم  که  ندارد  وجود  شکی  هیچ 
اسیدهای ارگانیک می باشند. این ترکیب ها به هر صورتی که باشند 
دارند.  ای  قوی  بسیار  ضدباکتریایی  های  فعالیت  که  اند  داده  نشان 
همگی آن ها به طور یکسان کار نمی کنند زیرا محل فعالیت آن ها به 

pH روده و ارزش ثابت تفکیک اسیدی بستگی دارد. 
مختلف  انواع  از  بسیاری  مقابل  در  ارگانیک  اسیدهای  همچنین، 
باکتری روده قدرت مختلفی دارند. مطمئنا، میزان گنجایش برای همه 
یادآور شد که  باید  این قسمت  در  نیست.  یکسان  ارگانیک  اسیدهای 
اضافه کردن 1 یا 2 کیلوگرم از اسیدهای ارگانیک در هر تن از خوراک 
کامل خیلی کافی نیست، اما بیشتر از این میزان، هزینه ها باال می رود 
و این مقدار کم اغلب چرایی بی نتیجه بودن آزمایش محصول جدید 

را توجیح می کند.

2.    پروبیوتیک ها
در دنیای متخصصان طیور، پروبیوتیک ها اهمیت باالیی دارند. مطالعه 
است  کرده  منتشر   WATT Global Media مجله  اخیرا  که  ای 

نشان می دهد که جایگزین کردن پروبیوتیک ها به جای آنتی بیوتیک 
ها همیشه همراه با میکس کردن مکمل ها با آن ها است. گاهی، این 
پروبیوتیک همراه با خود آنتی بیوتیک ها استفاده می شود و فرض می 
شود که آنتی بیوتیک ها آن ها را از بین نمی برند. به همین منظور، 
باید مطمئن شد که سویه ای خاص از پروبیوتیک ها که جایگزین آنتی 
بیوتیک  بیوتیک ها می شود توسط مکمل های دیگر جایگزین آنتی 
های  سویه  مورد  در  امر  این  روند.  نمی  بین  از  یا  شوند  نمی  کشته 

پروبیوتیک حساس به اسید نیز صادق است. 

3.    فیتوژنیک ها و فیتوبیوتیک ها
این گروه، همان محصوالتی هستند که »روغن های اساسی یا اسانس« 
تمام  حاضر  حال  در  گروه  این  که  این  دلیل  به  اما  شوند  می  نامیده 
تر  کلی  را  ها  آن  گذاری  نام  دارند،  را  گیاهان  در  موجود  ترکیبات 
کرده ایم. استفاده از این گروه در اتحادیه اروپا به گستردگی اسیدها 
و پروبیوتیک ها نیست اما در بازار آمریکا بسیار رواج دارد. فیتوژنیک 
ها و فیتوبیوتیک ها، درست یا نادرست، در آمریکا به عنوان اسیدهای 
بازار  که  است  این  آن  اصلی  دلیل  که  شوند،  می  شناخته  ارگانیک 
هوشمند این کشور آن ها را به عنوان قوی کننده اسیدهای ارگانیک 
استفاده می کند. این کار ممکن است درست باشد اما همیشه در همه 
موارد عملی نیست. برای مثال، برخی از ترکیبات فیتوبیوتیک ممکن 
است مانع از عملکرد سیستم ایمنی شوند، در حالی که دیگر ترکیبات 
موارد، محصوالت  از  بسیاری  در  تحریک می کند.  را  سیستم هاضمه 
مدرن حفاظت شده هستند، زیرا بعضی از عناصر موجود ممکن است 

بسیار فّرار باشند.

NSP 4.    آنزیم های
مورد  این  )در  ای  غیرنشاسته  ساکاریدهای  پلی  و  گوشتی  های  مرغ 
آل  ایده  ترکیبی  است(  ها  آرابینوزایلن  و  ها  بتاگلوکان  فقط  منظور 
نیستند. چسبندگی ناشی از میزان باالی NSP عبور هضمی را آهسته 
گوارش  دستگاه  درون  به  ها  آنزیم  ورود  از  حال  عین  در  و  کند  می 
جلوگیری می کند که این امر موجب کاهش مصرف خوراک و کاهش 
قابلیت هضم مواد مغذی می شود. اگر برخی از باکتری های بیماری زا 
محلی امن در محل عبور هضمی چسبناک پیدا کنند تا آنتی بیوتیک 
عناصر خوراک را تکثیر کنند یا زنده نگه دارند، نمی توانند جایگزین 
آنتی بیوتیک شوند. این مسئله با عملکرد قوی آنتی بیوتیک ها حل 
شده اما جایگزین کردن ها آن قدر قوی نبوده است و به همین دلیل 
چسبندگی را از بین برده است؛ ماده ژله مانند به عنوان مرحله ای در 
نظر گرفته می شود که حرکتی موثر برای جایگزین کردن باکتری های 

مفید رشد کننده درون خوراک هستند.

........................... ITPNews - بخش بین الملل ..........................
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5.    فیبرهای غیرمحلول
از »فیبر« موجود  باال ذکر شد بخشی  NSP که در  ترکیبات  اگرچه 
در خوراک ها هستند اما گروه فیبرهای غیرمحلول شامل عناصر مفید 
مانند سلولز )و لیگنین که NSP نیستند بلکه پلی فنول می باشند( 
را نیز شامل می شود. لیگنین فقط برای افزایش میزان عبور روده ای 
مفید است اما سلولز می تواند فعالیت های بیشتری نیز داشته باشد. 
در  لیگنوسلولزها  زمان  و  دوزاژ  مزایا،  مورد  در  دیگری  بسیار  مباحث 
این موارد در جهت کنترل آب در  اما تمام  جیره مرغ ها وجود دارد 
روده حرکت می کنند که این امر موجب خشک شدن مدفوع می شود.

6.    فیبرهای کاربردی
قطعا این نام گذاری نام مناسبی نیست، زیرا پیش تر نام مناسب آن 
متاسفانه به گروه دیگری یعنی پروبیوتیک ها داده شد. این گروه شامل 
الیگوساکاریدها )مانند اینولین( و بعضی از پلی ساکاریدها )مثل پکتین 
ها( و شاید همه نوع فیبر می شود. در این جا، اطالعات ما در مورد این 
که کدام نوع از فیبرها موثر است بیشتر تجربی است و بر اساس دانش 
ما از ویژگی های محصول است. نظر کلی این است که میکروب های 
مفید روی برخی از انواع فیبرها رشد می کنند و بیشتر کردن سرعت 
این  شود.  می  زا  بیماری  های  باکتری  میزان  افزایش  موجب  ها  آن 
نظریه ای است که وجود دارد و شاید بهترین راه این باشد که زمانی 

که خوراک با برخی از سویه های پروبیوتیک ها افزیش می یابد این 
کار را انجام داد.

7.    مس
اکسید زینک نمی تواند برای مرغ ها استفاده شود زیرا خیلی سریع سمی 
می شود. اما تحقیقات نشان می دهد که برخی از ترکیبات حاوی مس 
ممکن است باکتریواستاتیک داشته یا حتی تاثیر باکتریوسیدیکباشند. 
در واقع، محصوالت جدید خیلی سریع برای گرفتن جای سولفات مس 
که از قدیم استفاده می شد موجود می شوند. این که آیا ترکیبات مس 
ارگانیک می توانند همان مزایا را ارائه دهند یا خیر هنوز مسئله مورد 
بحث است و نمی دانیم که غلظت باالی مس در خون)تاثیر سیستمی( 
است که تاثیرات مفید ایجاد می کند یا نوع خاصی از برخی نمک های 
مس )تاثیر منطقه ای روده(. شاید هم ترکیبی از هر دوی این ها باشد.

بحث در مورد جایگزین کردن مکمل ها به جای آنتی بیوتیک ها شاید 
5 دقیقه زمان ببرد ولی در مورد چیزهای دیگر 55 دقیقه زمان برای 
نباید موجب شود که  باال هرگز  با پروتئین  بحث الزم است. خوراکی 
پرنده احساس کند ما چه چیزی استفاده کرده ایم. در مورد سالمتی 
نیز به همین صورت است: پرنده ای با وضعیت سالمتی زیر حد میانگین 
عملکرد ضعیف تری نسبت بهپرنده سالم تر دارد و فرقی نمی کند که 

چه میزان مکمل در خوراک او استفاده کرده ایم.

موفقیت ایـران در 
صـادرات صنعت

 دام و طـیور
اینکه در 11 ماهه سال 95 یک  بیان  با  معاون وزیر جهاد کشاورزی 
داشتیم،  طیور  و  دام  بخش  در  صادرات  دالر  میلیون  و 200  میلیارد 

گفت:تراز تجاری این بخش 554 میلیون دالر مثبت بوده است. 
در سال  و طیور  دام  فرآورده های  میزان صادرات  درباره  رکنی  حسن 
95 اظهارداشت: مجموع صادرات مرغ و تخم مرغ  در 11 ماهه سال 
گذشته حدود 100 هزارتن بوده که نسبت به مدت مشابه سال ماقبل 
آن صادرات مرغ افزایش یافت اما در صادرات تخم مرغ با بیش از 30 

درصد کاهش مواجه بودیم.
وی میزان صادرات لبنیات را در 11 ماهه سال قبل، 750 هزارتن اعالم 
با رشد  این زمینه  و اضافه کرد: نسبت به سال 94؛ 150 هزارتن در 

مواجه بودیم.
معاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه بازار بسیار خوبی در روسیه 
برای محصوالت ما ایجاد شده است، افزود: در حدود 4 ماه پایانی سال 
95، صادرات ما به این کشور افزایش پیدا کرد، بیش از 3700 تن شیر 
سفارشات جدید  از  بخشی  اینکه   صادر شد ضمن  روسیه  به  خشک 
آنان در زمینه پنیر و دیگر فرآورده های لبنی نیز به ما ارائه شده است.

رکنی اضافه کرد: گاهی ما نتوانستیم ترانزیت کاالها را بخاطر حجم 

باالی درخواست پوشش دهیم و از کاروان حمل و نقل  خود روس ها 
برای این کار استفاده شده است که چالش هایی در این زمینه وجود 
این  راه هماهنگی هایی در  با وزارت  باید  ما  باید برطرف شود،  و  دارد 

زمینه انجام دهیم که این مساله بر طرف شود.
وی با بیان اینکه درمجموع ما یک میلیارد و 200 میلیون دالر صادرات 
در بخش دام و طیور داشتیم که 25 درصد محصوالت کشاورزی را از 
این بخش 554  تجاری  تراز  داد:   ادامه  پوشش می دهد،  ارزشی  نظر 
میلیون دالر مثبت بوده، درحالی که این عدد در سال 92؛ 136 میلیون 

دالر منفی بوده است.
معاون وزیر جهاد کشاورزی درباره صادرات عسل نیز اظهارداشت: میزان 
صادرات عسل در 11 ماهه 94، 1200 تن بوده که در سال 95 این عدد 
به 1430 تن رسیده است ضمن اینکه کشش بازار در داخل کشور برای 
عسل بیشتر از خارج است و این مساله سبب شده علی رغم درخواست 
حدود 5000 صادرات از دیگر کشورها، نتوانیم این امر را تحقق بخشیم.

به گفته رکنی 83 هزارتن برنامه تولید عسل در سال 95 بوده که 81 
هزارتن آن محقق شده است
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حـال ناخـوش

در  که  است  تهدیداتی  شیر،از  خرید  برای  کافی  تقاضای  وجود  عدم 
مدار  از  واحدها  بر خارج شدن  موجود،عالوه  استمرار وضعیت  صورت 

تولید،سالمت جامعه را نیز با مخاظراتی جدی مواجه خواهد ساخت.
کاهش شدید تقاضا برای خرید شیر خام و تولید مواد لبنی، از عارضه 
هایی است که استمرار آن می تواند واحدهای تولید کننده را از مدار 

فعالیت خارج سازد.
کننده  نگران  میزانی  به  شیر  تولیدکنندگان  وضعیت  حاضر،  حال  در 
است که در برخی مواقع ناچارند نرخ فروش را پایین تر از هزینه تولید 
برآورد کنند و این قیمت گذاری غیر منطقی، پدیده ای است که ادامه 
یافتن آن نتیجه ای جز تعطیلی واحدهای مذکور در پی نخواهد داشت.

معضالت مالی و اقتصادی واحدهای تولید شیر خام، تا جایی پیش رفته 
که برخی گزارشات منتشر شده در رسانه ها، از روانه شدن دام های 

شیرده به کشتارگاه ها خبر می دهند.
علی سرابی، یکی از فعاالن عرصه دامداری در گفت و گو با خبرنگار 
صنعت،تجارت و کشاورزی  با اشاره به لزوم حمایت ها و پشتیبانی های 
هر چه بیشتر از واحدهای تولید کننده شیر گفت: بدون تردید، کشتار 
دام های شیرده، هیچگونه توجیه اقتصادی ندارد و این موضوع صرفاً 
در شرایطی رقم می خورد که تنگناهای مالی، فعاالن این عرصه را با 

دشواری ها و چا لش های اقتصادی عمیقی مواجه می سازد.
وی افزود: در طول سه سال گذشته، روند نزولی قیمت شیر در چهار 
مقطع رقم خورده و تردیدی وجود ندارد که یکی از عوامل اصلی این 

اُفت، به کاهش تقاضای خرید شیر خام معطوف می شود.
این فعال حوزه دامداری عنوان کرد: تعطیلی هر واحد تولیدی، نگران 
واقع شدن چنین امری در خصوص  کننده و تأسف آور است و قطعاً 
و  حذف  زیرا  بود  خواهد  آمیزتر  شیر،مخاطره  تولیدکننده  واحدهای 
از اساسی ترین محصوالت غذایی در سبد  کاهش سرانه مصرف یکی 
خانوارها، نتیجه ای جز به مخاطره افتادن سالمت جامعه در پی نخواهد 

داشت.
استفاده از شیر خشک برای تولید محصوالت لبنی

سرابی ضمن اظهار تأسف از جایگزین سازی شیر خشک به جای شیر 
خام طبیعی برای تولید محصوالت لبنی عنوان کرد: برخی از واحدهای 
تولید کننده محصوالت لبنی، برای کسب سود هر چه بیشتر، از شیر 
خشک استفاده می کنند که به تبع ارزش غذایی آن به مراتب از شیر 
تشدید  باعث  رویه  این  دیگر  سوی  از  و  است  تر  پایین  طبیعی  خام 
بیکاری  به دنبال آن تعطیلی و  تولیدکنندگان شیر و  تنگناهای مالی 

نیروی انسانی فعال در این حوزه خواهد شد.
التماس تولید کنندگان برای فروش شیرخام زیر قیمت تمام شده به 

کارخانجات لبنی
سروش سعیدی کیا، یکی از فعاالن حوزه دامداری و تولید شیر در غرب 
با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی با  استان تهران، در گفت و گو 

اشاره به قیمت 1500 تمام شده تومانی شیر خام تولیدی در هر کیلو 
به  حوزه  این  فعاالن  اقتصادی  وضعیت  حاضر  حال  در  داشت:  اظهار 
میزانی وخیم و نگران کننده است که نرخ شیر تولید شده در هر کیلو 
برای عرضه به کارخانجات لبنی، بین 1200 تا 1400 تومان تخمین 
زده می شود و از این شیوه قیمت گذاری می توان به عنوان فاجعه ای 

در صنعت تولید شیر کشور یاد کرد.
وی افزود: برخی گمان می کنند در صورت به تعطیلی کشیده شدن 
انجام  سهولت  به  آن  مجدد  احیای  خام،  شیر  کننده  تولید  واحدهای 
می پذیرد، اما این ذهنیت، تلقی خام و بی پایه ای است که خسارات 

سنگین و غیر قالب جبرانی را در پی خواهد داشت.
به  قریب   1393 سال  در  خام  شیر  نرخ  و  قیمت  گفت:  کیا  سعیدی 
1400 تومان بود و در صورت فروش آن نیز، نهایتاً در یک بازه زمانی 

دو ماهه پرداخت می شد.
این فعال عرصه دامداری عنوان کرد: اما در حال حاضر بعد از گذشت 
دو سال، قیمت شیر به همان میزان و نرخ گذشته به فروش می رسد 
و با در نظر گرفتن رشد و افزایش 20 درصدی هزینه ها، بیش از پیش 

به عمق وضعیت ناگوار موجود پی می بریم.
وی افزود: تأخیر و زمان بر شدن وصول مطالبات از دیگر دغدغه هایی 
است که بر بار مشکالت و دشواری ها و پیچیدگی های مالی فعاالن 

عرصه تولید شیر می افزاید.
سعیدی کیا عنوان کرد: اساساً شیر خام از نمونه محصوالتی است که 
امکان دپو و نگهداری آن برای میان مدت و بلندمدت وجود ندارد زیرا 

به سرعت و شدت، مستعد فاسد شدن است.
فروش  برای  شیر  تولیدکنندگان  تا  شده  باعث  امر  همین  افزود:  وی 
چانه  وارد  بعضاً  عرصه  این  در  و  بیفتند  تکاپو  به  تولیدی  محصول 

زنی هایی می شوند که جز ضرر و زیان، نتیجه ای در پی ندارد.
فعاالن عرصه تولید شیر خام نیازمند تخصیص بودجه

چندی پیش، احمد مقدسی، رئیس انجمن صنفی گاوداران، در گفت 
با اشاره به عدم اختصاص بودجه به تعاونی های  و گویی با رسانه ها 
روستایی برای وصول مطالبات دامداران عنوان کرد: در حال حاضر 50 

درصد از مطالبات دامداران باقیمانده است.
صادراتی  مشوق  تومانی  میلیارد   200 مصوبه  علیرغم  افزاید:  می  وی 
پرداخت  برای  روستایی  تعاونی  سازمان  به  آن  تومان  میلیارد   50 که 
مطالبات دامداران اختصاص دارد، لذا تاکنون بودجه ای به سازمان و 

کارخانه های لبنی اختصاص پیدا نکرده است.
رئیس انجمن صنفی گاوداران در خاتمه یادآور شد: امید آن می رود 
این  برای  را  بیشتری  چه  هر  تقاضای  دولتی،  ذی ربط  های  دستگاه 
محصول ایجاد کنند و همچون حمایت هایی که از صنعت خودروسازی 

کشور مد نظر قرار گرفت به این عرصه نیز توجه مضاعفی لحاظ شود.

 تولید کنندگان 
شـیر
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چین  طیور  صنعت 

رشد جهانی چین موقعیت های مناسب جدیدی را برای صنعت طیور 
و درک  برای سالمت  که  مداومی  اما مشکالت  است،  آورده  وجود  به 

صنعت به وجود می آید نقش زیادی در آینده طیور ایفا خواهد کرد.
چین به سرعت در حال تغییر از یک کشور سازنده به یک کشور مصرف 
کننده است. چین و کسب و کارهای مردم این کشور، همراه با رشد 

اقتصادی این کشور، نقشی پررنگ در جهان ایفا می کند.
دکتر مارک لیونز، سخنگوی بخش جهانی و مدیر منطقه چین بزرگ، 
در صنعت  تغییرات عظیمی  اقتصاد چین  رشد سریع  که  داد  توضیح 
بازار  بر  بالقوه  طور  به  و  آورد  می  وجود  به  کشور  این  طیور  داخلی 
جهانی تاثیر گذار خواهد بود. دکترلیونز که در تاریخ 1 فوریه 2017 در 
نشستی در نمایشگاه بین الملل تولید و فرآوری در آتالنتا صحبت می 
کرد، برای درک بهتر اقتصاد دومین تولید کننده برتر طیور در جهان و 

تجارت در چین نکاتی را یادآور شد.
دکتر مارک لیونز در نشستی در نمایشگاه بین الملل تولید و فرآوری در 
آتالنتا و در تاریخ 1 فوریه 2017 صحبت کرد/ عکس از آستین آلونزو

قبل از هر چیز باید سه چیز را در مورد چین بدانیم. لیونز گفت:
•    چین با هر جای دیگری در دنیا متفاوت است: تقاضاها در آن خیلی 

سریع اتفاق می افتد و از سوی همه نیست.
•    همه چیز در چین خیلی سریع تغییر می کند اما شفافیت بسیار 

باارزش است.
•    هر فرد برای تجارت در چین، باید تعهد دهد که  سرمایه گذاری بر 

روی منابع انسانی و مالی در کشور چین باقی می ماند.

صنعت طیور چین در مرحله گذر
در حالی که چین به دلیل صنعتی سازی خود شناخته شده است، دولت 
چین همچنان بر باال نگه داشتن ارزش کشاورزی ادامه می دهد. لیونز 
 Number اظهار داشت که »پرونده شماره یک دولت چین« موسوم به
Document 1 اولین پرونده رسمی در مورد کشاورزی است که هر 

ساله منتشر می شود و به صورت روزانه به روز رسانی می شود. 
خود  زراعی  های  زمین  از  چین  که  شده  متعهد  پرونده  این  امسال، 
تا  داد  خواهد  کشاورزان  به  را  بیشتری  وام  و  کرد  خواهد  محافظت 
فاصله میان مناطق شهری و روستایی محدودتر و کمتر شود. این کار 
با مدرنیزه کردن کشاورزی، سیاست های کشاورزی زیست محیطی و 

قوانین سخت تر برای امنیت غذایی این کشور حاصل خواهد شد.
مصرف کننده ها در چین نگران امنیت غذایی هستند و خواستار کیفیت 
بهتر و غذای سالم تر می باشند و می خواهند در تامین غذا به خود اتکایی 
برسند. اما لیونز در ادامه اظهار داشت، به دلیل رسوایی شیر چین در سال 
2008-2009 و وجود مالمین در آن هنوز نگرانی ها برای امنیت غذایی 
وجود دارد. شیر آلوده و رسوایی فرموالسیون آن برای کودکان، تاکنون 
بزرگترین مسئله امنیت غذایی در جهان بوده است که موجب شد درک 

افراد از کشاورزی و امنیت غذایی چین عوض شود.
این موضوع، در حال تغییر فارم های کوچکتر  به  چینی ها در پاسخ 
ها  کارخانه  این  تصور می شود  زیرا  های صنعتی هستند  کارخانه  به 
امنیت غذایی باالتری دارند. در صنعت طیور، نگرانی ها در مورد امنیت 
غذایی موجب افزایش تقاضا برای طیور بدون آنتی بیوتیک شده است. 
نگرانی مصرف کننده های چینی و دولت این کشور در مورد آلودگی 
نیز افزایش یافته است و به همین دلیل بر کشاورزان فشار بیشتری وارد 

آمده تا تاثیرات زیست محیطی خود را کاهش دهند.
با وجود این که چین دومین تولید کننده بزرگ گوشت مرغ در جهان 
و بزرگترین تولید کننده تخم مرغ است، صنعت مرغ این کشور بخش 
بخش و از هم گسسته است. با این حال، این صنعت در حال تغییر به 
سوی یکپارچه تر شدن می باشد. تولید کننده های خوراک در مقیاس 
بزرگ و کمپانی های غذایی و غیر غذایی دیگر در حال تغییر به سوی 

عملیات کشاورزی یکپارچه و مستحکم شدن بازار می باشند.
لیونزمعتقد است که مصرف کننده های چینی نژادهای مرغ های زرد 
و سیاه را که آرام تر پرورش داده می شود – و نژادهای سنتی چین 
هستند- به مرغ های سفیدی که در غرب مصرف می شوند ترجیح می 
دهند. تنها استثنایی که در این مورد وجود دارد فست فود زنجیره ای 
جوجه سرخ شده  کنتاکی )Kentucky Fried Chicken( است اما 
این کمپانی موفق هم با رشد آرامی مواجه است. لیونز در ادامه گفت که 
برند KFC بسیاری از مشتریان خود را از دست داده است زیرا گوشت 

مرغ آن مقدار زیادی آنتی بیوتیک دارد.
با  مقایسه  در  ها  غذایی چینی  در جیره  وضعیت جوجه  حال،  این  با 
پروتئین های دیگر در جایگاه پایین تری قرار دارد و بهبود شرایط نیز 
موجب شده تا مصرف کننده ها بیشتر به سمت مصرف گوشت گاو و 
خوک سوق پیدا کنند تا مصرف جوجه. کارخانه ها معموال برای دادن 
غذا به کارگران خود گوشت خریداری می کنند اما زمانی که کار این 

کارخانه ها کند شود، تقاضا برای جوجه نیز کاهش می یابد.

چالش های جدید و قدیمی صنعت
با وجود همه نیروهای مثبتی که در اقتصاد چین وجود دارد، صنعت 
طیور این کشور با چالش های جدی روبه رو است و آن تداوم آنفوالنزای 

بسیار بیماری زای پرندگان )HPAI( در این کشور است.
وقوع  آمریکایی،  طیور  بر  تعرفه  اعمال  مانند  فاکتورهایی  گفت  لیونز 
آنفوالنزای H7N9 در سال 2013، رسوایی یکی از تامین کننده های 
محصوالت مک دونالد در سال 2014 که گوشت تاریخ مصرف گذشته 
می فروخت و بروز آنفوالنزای پرندگان در سال 2015 همگی بر صنعت 

طیور این کشور تاثیر منفی گذاشته اند.
چالش  چین  در  همچنان  پرندگان  آنفوالنزای  که  داشت  اظهار  لیونز 
به  را  کننده  مصرف  اعتماد  آنفوالنزا  مداوم  شیوع  زیرا  است  برانگیز 

در حـال چه تغییری است؟
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محصوالت داخلی چین از بین می برد و تجارت بین المللی را با مشکل 
رو به رو می کند. H5N1 ابتدا در چین در سال 1996 شناخته شد و به 
انسان نیز منتقل شد. H5N1چالشی جهانی برای طیور و سالمت انسان 
است که در حال رشد است. H7N9، ویروس جدید آنفوالنزای مرغی، 
اولین بار در سال 2013 درچین به انسان منتقل شد. برآورد هزینه های 
این مشکل که در سال 2013 در چین رخ داد 6 بیلیون دالر ارزیابی 

شده است و به این ترتیب اعتماد مصرف کننده ها کاهش یافت.
چین همراه با مشکالت سالمتی که برای آن وجود دارد با هزینه های 
باالی خوراک، عملکرد ضعیف در مصرف جوجه ها و کاهش صادرات 
گوشت جوجه مواجه است زیرا صنعت این کشور دیگر در زمینه هزینه 
رئیس  با  که  داشت  اظهار  لیونز  نیست.  رقابتی  قبل  مانند  کار  های 
چین،  کشاورزی  شرکت  بزرگترین   ،)Wens Group( ونز  شرکت 
صحبت کرده و وی پیش بینی کرده است که اگر صنعت طیور چین 
با هم یکپارچه نشوند، تقاضا برای گوشت طیور و سوددهی بسیار کم 

تولیدثابت می شود.

تقویت و اصالح صنعت طیور چین
اند تا این صنعت خرد شده  کسب و کارها و تجارت های چین آماده 
را بشکنند و دوباره آن را تقویت کنند. لیونز اظهار داشت که با وجود 
باشند،  می  صنعت  کردن  یکپارچه  دنبال  به  اکنون  که  بازیگردانانی 
خود  راه  نیز  هستند  کشاورزی  زمینه  پیش  بدون  که  هایی  کمپانی 
ها  کمپانی  این  از  یکی  کنند.  می  هموار  این صنعت  به  ورود  برای  را 
 GE است که بعد از خرید 5.6 بیلیون دالری کمپانی )Haier( هایر
Appliance در سال 2016 بزرگترین کمپانی لوازم خانگی شده است.
وی گفت هایر می خواهد 15 درصد از بازار تخم مرغ چین را بخرد. در 
حال حاضر، هیچ کمپانی ای به تنهایی بیش از 3 درصد از تولید ساالنه 
300 بیلیون تخم مرغ را به خود اختصاص نداده است. کمپانی هایر از 

قوی بودن اقتصاد خود استفاده می کند تا به این هدف برسد.
کمپانی های خارج از چین این شانس را دارند که از سرمایه خود برای 
خرید تجهیزات الزم، خوراک و مکمل ها استفاده کنند اما اطالعات و 
اظهار  لیونز  است.  موفقیت ضروری  برای  مورد صنعت  در  نیز  آگاهی 
این  حاضر  حال  در  غرب  تجاری  کشاورزی  های  کمپانی  که  داشت 
شانس را دارند تا تخصص خود را با کمپانی های چینی که وارد این 
صنعت می شوند به اشتراک بگذارند. لیونز گفت که کمپانی آلتک در 

حال حاضر با کمپانی هایر همکاری دارد.
تغییر  ها  تقاضای مصرف کننده  به  توجه  با  این کمپانی ها همچنین 

می کنند و سیاست های زیست محیطی جدیدی را اتخاذ می کنند.
های  کننده  مصرف  مانند  درست  چینی،  های  کننده  مصرف  امروزه 
غربی، در مورد چیزی که مصرف می کنند بیشتر سوال می پرسند. از 
آنجایی که تولیدکننده های غربی تعهد کرده اند که آنتی بیوتیک را در 
محصوالتشان کاهش می دهند یا حذف می کنند، مصرف کننده های 

چینی نیز خواستار همین موضوع می باشند.
کمپانی های غذایی که با هم ادغام شده اند اکنون فروشگاه مواد غذایی 
خود را افتتاح کرده اند تا بتوانند محصوالتی با کیفیت باال برای تقاضای 
بازار  این  در  خواهند  می  غذایی  های  کمپانی  کنند.  ارائه  ها  چینی 
پرازدحام خود را متمایز کنند و سهام بیشتری از بازار را با محصوالت 

تخصصی خود به دست آورند.
لیونز در ادامه اظهار داشت که دولت چین و مردم این کشور بعد از این 
از تمامی صنایع  اند اکنون  که سال هاست آلودگی شدید را پذیرفته 
دهند.  انجام  بهتری  محیطی  زیست  اقدامات  تا  اند  خواسته  مختلف 
مسئله آلودگی نیز چالشی دیگر برای چین ایجاد می کند: کمبود آب 
الزم برای تولید گوشت. در پاسخ به این مسئله، دولت چین عملیات 

مختلف کشاورزی را از منابع آب دور کرده و پیش نویسی از قانون ارائه 
داده است تا حفاظت از محیط زیست را بهبود ببخشد.

لیونز پیش بینی کرده است که این آغاز انقالب سبز در صنعت کشاورزی 
چین است. کمپانی های چینی تمایل خواهند داشت تا تکنولوژی جدید 
را ابداع و آزمایش کنند و بدین ترتیب بتوانند از استانداردهای زیست 
محیطی جدید اطالع پیدا کنند. به زودی در چین ایده های جدیدی 
اتخاذ می شود و کمپانی هایی که سرمایه گذاری خوبی روی آن ها شده 

است از تکنولوژی جدید و موجود بهره مند خواهند شد.

3 پرسش کلیدی برای آینده
لیونز صحبت های خود را با این سه پرسش به پایان رساند که آینده 

صنعت را شکل خواهند داد.
•    چه کسی بر مقیاس و ادغام شرکت ها نظارت خواهد داشت؟ همان 
طور که گفته شد، کمپانی های غذا و کشاورزی موجود و کمپانی های 
جدید به دنبال قوی کردن کشاورزی چین می باشند. هنوز مشخص 
نیست چه کسی بر بازار نظارت خواهد داشت اما لیونز گفته است قطعا 

این نظارت بر عهده شرکت های دولتی نخواهد بود.
•    آیا صنعت مرغ سفید می تواند برای افزایش مصرف تصور مردم 
را بهبود ببخشد؟ مردم چین نژادهای سنتی مرغ را به نژادهای غربی 
ترجیح می دهند اما آیا این بدان معنا است که مرغ سفید هیچ آینده 
موقعیت  کند،  تغییر  ها  کننده  مصرف  تصور  اگر  ندارد؟  چین  در  ای 
به وجود خواهد  افزایش مصرف جهانی مرغ سفید  برای  بسیار خوبی 

آمد.
تامین  برای  واردات خواهد شد؟ چین  افزایش  باعث  •    چگونه آب 
معتقد  لیونز  ندارد.  کافی  دامپروری خود آب  به صنعت  پاسخگویی  و 
است که اگر این کشور گوشت وارد می کند در واقع دارد آب مصرفی 
برای پرورش حیوانات خود را وارد می کند. این مسئله می تواند آینده 

صنعت دامپروری چین را تغییر دهد. 

چین به عنوان یک قدرت اقتصادی
لیونز اظهار داشت که عصر »ساخت چین« در حال به پایان رسیدن 
کارگران  و  باشد  می  شدن  ثروتمندتر  حال  در  کشور  این  زیرا  است 
چینی دستمزدهای بیشتری را دریافت می کنند. اقتصاد چین در حال 
تغییر از سازنده بودن است و اکثر جمعیت این کشور تبدیل به اقشار 
متوسط جامعه شده اند. بعد از دهه ها مهاجرت، بیش از 300 میلیون 
نفر از جمعیت 1.3 بیلیونی چین در شهرها زندگی می کنند. لیونز در 
ادامه اظهار داشت که 188 شهر چین پرجمعیت تر از شیکاگو آمریکا 
هستند. قشر متوسط جدید چین جزو جمعیت شهری و جوان هستند 

که تفکر آن ها در سطح جهانی است و قدرت مالی دارند.
در پی سه دهه پیشرفت سریع در چین، اکنون قیمت تمامی محصوالت 
باال می باشد. هزینه های باالی کار، مواد اولیه، انرژی، حمل و نقل و 
افزایش فوانین برای صنایع موجب شده که این کشور به پایان کار خود 
به عنوان کارخانه بودن در جهان نزدیک شود. اقتصاد صادرات نیز به 
این  تبدیل شده است. در پی  بازاری مصرفی  به  و  پایان خود رسیده 
موضوع تجارت های چین بر روی تولید محصوالت برای مصرف داخلی 

متمرکز شده اند.
چین ترجیح می دهد به جای آن که کارخانه باشد به بانک جهانی و 
پیشرو در تجارت آزاد جهانی تبدیل شود. لیونز معتقد است که چین 
از ثروت خود استفاده می کند تا بانک سرمایه گذاری زیر بنای آسیا 
)موسوم به AFIB( را بچرخاند که جایگزینی برای گروه بانک جهانی 
پروژه های سرمایه گذاری در  در   AFIB است.  واشنگتن  مستقر در 

آفریقا و دیگر بازارهای در حال توسعه جهان شرکت می کند.
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بیماری های متابولیک در

می  شیری  گاوهای  بحرانی  دوره  زایمان  از  بعد  ماه  اولین  و  زایمان 
باشد بنابراین مدیریت صحیح گاوهای خشک نقش مهمی در کنترل 
بیماریهای متابولیکی در زایمان یا دوره نزدیک به زایمان را بر عهده 
دارد، مسائل عمده بوجود آورنده این اختالالت متابولیکی که با یکدیگر 

در ارتباط هستند از مسائل مدیریتی تغذیه ناشی می گردند.

اختالالت عمده متابولیکی در گاوها تازه زا عبارتند از:

1- تب شیر
2- ادم یا خیز پستانی

3- کتوزیس
4- سندرم کبد چرب

5- جفت ماندگی
6- جابجایی شیردان

7- اسیدوزیس
)Laminitis( 8- لنگش

تب شیر:
معمول  متابولیکی  اختالالت  از  یکی  زایمان  از  ناشی  فلج  یا  تب شیر 
در دوره زایمان می باشد منظور از بیماری تب شیر داشتن تب واقعی 
در  نیست. بروز تب شیر در گاو با سن دا م مرتبط می باشد و اکثراً 
گاوهای پر تولید با سن باال دیده می شود. در حدود 75 درصد از موارد 
بروز تب شیر 24 ساعت و حدود 5درصد آن 48 ساعت بعد از زایمان 

روی می دهد.

عالیم عمومی بروز تب شیر:
- از دست دادن اشتها

- عدم فعالیت دستگاه گوارش
- سرد شدن گوشها و خشک شدن پوزه

عالیم اختصاصی بروز تب شیر:

- عدم تعادل حین راه رفتن
- زمین گیر شدن گاو که این حالت در سه 

مرحله انجام می گیرد:
- ایستادن همراه با لرزش

- افتادن روی سینه
- افتادن روی پهلو و بی اعتنا بودن به تحریکات محیطی

سطح  کاهش  شامل  شیر  تب  به  مبتال  گاو  خون  در  عمده  تغییرات 
کلسیم خون است. حد طبیعی کلسیم در خون گاوهای خشک 8- 10 
میلی گرم در 100 میلی لیتر خون می باشد، که این مقدار در حین 
زایمان به کمتر از 8 میلی گرم در 100 میلی لیتر خون می رسد. در 
گاو مبتال به تب شیر سطح کلسیم خون به ترتیب در سه مرحله ذکر 
شده به 6/5. 5/5 و 4/5 میلی گرم در 100 میلی لیتر خون کاهش می 
یابد که این کاهش سطح کلسیم خون همراه با کاهش فسفر و افزایش 

سطوح پتاسیم و منیزیم خون می باشد.

ترتیب  شیربه  تب  به  مبتال  گاوهای  در  خون  کلسیم  سطوح 
شامل موارد ذیل می باشد:

mg/dl 10/2 – 8/4 گاو با شیر دهی طبیعی
mg/dl 8/6 – 6/8 زایمان طبیعی

mg/dl 4/9– 7/5 بروز تب شیر خفیف
mg/dl 4/2– 6/8 بروز تب شیر متوسط
mg/dl 3/5– 5/7 بروز تب شیر شدید

گاوهای شیری
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علل بروز تب شیر:

تب شیر در اثر خروج کلسیم از طریق شیر بعد زایمان همراه با ناتوانی 
گاو در متعادل نگه داشتن سطح کلسیم خون روی می دهد. ناتوانی 
گاو نسبت به تغییر متابولیسم کلسیم احتماالً در اثر عدم تعادل کلسیم. 
فسفر و منیزیم و افزایش سطح پتاسیم ایجاد می شود بطور کلی تب 
شیر با تعادل آنیونها و کاتیونها در ارتباط می باشد. گاو شیری کلسیم 
مورد نیاز خود را از دو منبع تامین می نماید: استخوان و جذب کلسیم 

از دستگاه گوارش.

و  پاراتیروئید تنظیم می گردد  تعادل کلسیم توسط هورمون  در بدن 
شود،  می  هورمون  این  سازی  آزاد  باعث  خون  کلسیم  سطح  کاهش 
خون  طرف  به  استخوان  از  کلسیم  حرکت  هورمون  این  عمده  اثرات 
کلسیم  کمبود  به  مبتال  گاو  در  پاراتیروئید  هورمون  آزادسازی  است. 
موجب تحریک 1و25 دی هیدروکسی )ویتامین D ( می شود که باعث 
 D افزایش جذب کلسیم در روده کوچک میگردد. فرم فعال ویتامین
در گاو مبتال به تب شیر افزایش می یابد ولی تأخیر در پاسخ به افزایش 

این ویتامین مانع تأثیر مناسب آن می گردد.

درمان:
محلول  وریدی  تزریق  شیر  تب  بیماری  درمان  برای  مناسب  روش 
تجویز خوراکی  توان  می  روشها  دیگر  از  باشد.  می  کلسیم  گلوکونات 
100 گرم کلرید آمونیوم بمدت 204 روز و یا بلوسهای حاوی کلسیم 
به  برد. گاوهایی که  نام  را  زایمان  از  قبل  باال ) gr75( هشت ساعت 
درمان جواب مثبت نمی دهند می توان 800-700 گرم Epsom یا 
سولفات دومنیزی محلول در آب را به گاو داد تا عالوه بر تأمین منیزیم، 

سموم موجود در روده را نیز دفع نماید.

پیشگیری:
راه سنتی پیشگیری از بیماری تب شیر شامل محدود نمودن مصرف 
کلسیم در دوره خشکی گاو می باشد تا اینکه گاوها نسبت به کمبود 
کلسیم سازگاری یافته و توانایی مناسبی در پاسخ به احتیاجات باالی 
کلسیم در اوایل شیر دهی داشته باشند. بنابراین گاوهایی که در دوره 
اند  شده  تغذیه  فسفر  و  کلسیم  نظر  از  محدود  های  جیره  با  خشکی 
استخوانها و روده کوچک آنها نسبت به تحریک هورمون پاراتیروئید و 

ویتامین D پاسخ مناسبی میدهد.

جهت محدود کردن مصرف کلسیم در دوره خشکی از راههای زیر می 
توان استفاده نمود.

- کاهش مصرف کلسیم به 50 گرم در روز )کمتر از 0/5درصدجیره(
- کاهش مصرف فسفر به gr 45در روز )کمتر از 0/35درصد(

تغذیه با علوفه هایی خشبی دارای کلسیم باال از قبیل یونجه خشک 
و سیالژ در دوره خشکی گاوها باید محدودتر گردد و بخشی از یونجه 
جیره غذایی با گراسها یا سیالژ جایگزین شود تا بدین ترتیب با محدود 
شیر  تب  بروز  از  حدالمقدور  خشکی  دوره  در  کلسیم  مصرف  نمودن 

جلوگیری نمائیم.
استفاده از مکمل نمکهای آنیونی در جیره گاوهای خشک روش موثر 
دیگر در پیشگیری از بروز بیماری تب شیر می باشد. نمکهای آنیونی با 
افزایش آزادسازی کلسیم از استخوانهابروز تب شیر را کاهش می دهند 
همچنین نمکهای آنیونی در جیره های با سطوح کلسیم باال نیز موثر 

می باشند)150 گرم در روز(.
باید توجه نمود، زمانی که سطح کلسیم جیره پایین است از نمکهای 
غذایی  جیره  ترکیبات  از  آگاهی  بنابراین  گردد  استفاده  نباید  آنیونی 

 pH دارد.  زیادی  بسیار  اهمیت  معدنی  مواد  نظر  از  ها  علوفه  بویژه 
ادرار با تغییرات حالت اسیدی پایه تحت تأثیر قرار می گیرد. بنابراین 
دامداران با کنترل نمودن pH ادرار در تعیین میزان استفاده مناسب از 
نمکهای آنیونی در جیره های گاوهای شیری می توانند استفاده کنند.

کتوزیس:
لحاظ  از  بویژه  مناسب  تغذیه  عدم  نتیجه  در  متابولیکی  اختالل  این 
انزژی در اوایل شیر دهی روی میدهد. با کاهش تدریجی سطح گلوکز 
خون ذخایر بدنی مورد استفاده قرار می گیرد و معموالً 10 روز تا 6 
هفته بعد از زایمان در اوایل شیردهی گاوهای پرتولید مبتال به کتوزیس 

تحت کلینیکی یا کتوزیس اولیه می شوند.
مسائل دیگری نظیر جفت ماندگی، جابجائی شیردان از عوامل مستعد 

کننده کتوزیس هستند.

عالئم بروز کتوزیس:
- کاهش اشتها بویژه در جهت مصرف غالت

- عدم فعالیت شکمبه
- کاهش وزن

- کاهش تولید شیر

سطح  کاهش  میدهد  روی  کتوزیس  بیماری  در  که  عمده  تغییر  دو 
نرمال  سطح  است  خون  بادیهای  کتون  سطح  افزایش  و  خون  گلوکز 
گلوکز خون در گاوهای شیری در حدود 50 میلی گرم در دسی لیتر 

خون است.

تشخیص:
آزمایشاتی جهت کنترل سطوح کتونها در شیر و ادرار وجود دارد. شیر 
گاو در حدود نصف سطح کتون بادیهای خون را دارد در حالیکه سطح 
کتون بادیهای ادرار چهار بار از سطح کتون بادیهای خون بیشتر است.

آزمایش ادرار جهت تشخیص وجود کتون بادیها در بسیاری از گاوها در 
اوایل شیر دهی مثبت می باشد که نیازی هم به درمان ندارد بهر صورت 
نتیجه منفی آزمایش نمایانگر عدم بروز کتوزیس می باشد آزمایش شیر 

دقیق تر نتیجه تعیین کتوزیس را می دهد.

درمان:
در تمام روشهای درمانی کتوزیس هدف افزایش سطح گلوکز خون و 

کاهش آزاد سازی ذخایر بدنی می باشد.

تزریق وریدی گلوکز:
این روش سریعترین راه برای رساندن گلوکز به بدن گاو می باشد و 

ظاهراً استفاده از تزریق گلوکز درمان قطعی می باشد.

استفاده از هورمون:
گلوکوکورتیکوئیدها)کورتیزو0?( موجب تولید گلوکز از بافتهای پروتئین 
می گردد. هچنن استفاده از ACTH )هورمون آدرنوکورتیکوتروپیک 

( ترشح گلوکوکورتیکوئید را تحریک می نماید.

استفاده از قندهای خوراکی:
پروپیونات سدیم و پروپیلن گلیکول دو قند خوراکی می باشد که در 
کبد گاو برای تولید قند ها بکار می رود این مواد را می توا ن یا از طریق 
بدنبال  روز  در  میزان 250- 450 گرم  به  آشامیدنی  بطور  یا  خوراک 

درمان با گلوکز یا هورمون بکار می روند.
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پیشگیری:
- جلوگیری از افزایش وزن در گاوها ی شیری در اواخر شیردهی یا 
زا  تازه  گاوهای  اشتها در  بر کاهش  افزایش وزن عالوه  دوره خشکی، 
امکان بروز مشکالت مربوط به کبد چرب را افزایش می دهد. بنابراین 

امتیاز بدنی گاو در زایمان باید بین 3- 3/5 باشد.
 3( آبستنی  اواخر  در  گاو  ازای هر  به  کیلوگرم غالت  با 2/4  تغذیه   -

هفته قبل از زایمان (.
- افزایش مصرف انرژی بعد از زایمان با استفاده از تعلیف یونجه مرغوب.

- استفاده از جیره مخلوط و در صورت عدم امکان محدود نمودن به 
2- 4 کیلو گرم غالت در هر وعده غذایی.

- کاربرد نیاسین، به مقدار 6 گرم در روز 2-10 روز که 2 هفته قبل 
اززایمان باید آغاز گردد.

سندرم کبد چرب:
در اوایل شیردهی اغلب گاوهای شیری در تعادل منفی انرژی هستند 
که این حالت منجر به تجزیه چربی ذخایر بدنی و افزایش سطوح اسید 
های  اسید  وقتی  گردد  می  در خون   NEFA اشباع  غیر  های چرب 
چرب در خون افزایش می یابد کبد شروع به افزیش ذخایر اسید های 
چرب آزاد نموده و اسید های چرب آزاد در کبد به تری گلیسیرید ها 
تبدبل می گردد. عارضه سندرم کبد چرب معموالً در گاوهای شیری 

چاق چند روز قبل از زایمان روی می دهد.

عالیم:
نشانه های این اختالل متابولیکی مشابه بیماری کتوزیس می باشد، این 
سندرم معموالً با سایر اختالالت متابولیکی مانند تب شیر، کتوزیس و 
با اختالل در اشتها و افسردگی دام  ورم پستان مشابه بوده و در کل 

نمایان می شود .

درمان:
گاوهای مبتال به سندرم کبد چرب نسبت به درمان جواب نمی دهند 
معموالً روشهای درمانی این بیماری با روشهای درمانی کتوزیس مشابه 
است مثل تزریق داخل وریدی گلوکز. در بیشتر موارد درمان اقتصادی 

نبوده و حذف گاو مناسب ترین راه است.

پیشگیری:
مناسب ترین راه پیشگیری از بروز سندرم کبد چرب. مدیریت تغذیه 
ای صحیح و جلوگیری از آزادسازی اسید های چرب جهت به حداقل 

رساندن تعادل منفی انرژی بخصوص در اوایل شیر دهی می باشد.
وضعیت بدنی گاوها در اواخر شیر دهی و دوره خشک باید تحت کنترل 
باشند معموالً وضعیت  از نظر وزن بدن در حد متعادل  قرار گرفته و 

بدنی گاوها در دوره خشکی باید در محدوده 0/5 ± متغیر باشد.

جفت ماندگی:
جفت ماندگی معموالً مربوط به ناتوانی در جدا شدن جفت از جداره 
یا  ساعت  یک  طی  جفت  نرمال  و  سالم  گاوهای  در  باشد.  می  رحم 
به  ماندگی  جفت  شود.  می  خارج  رحم  از  زایمان  بعد  بیشتر  اندکی 
حالتی اطالق می شود که جفت 12 ساعت بعد از زایمان خارج نشود. 
مشکل جفت ماندگی بیشتر در تلیسه ها در شکم اول و گاوهای مسن 
معمول می باشد. همچنین در زایمانهای نادر دو قلو نیز جفت ماندگی 

مالحظه میگردد.

علل جفت ماندگی:
با کاهش وزن بدن مرتبط می  1- چسبیدن جفت به جدار رحم که 
باشد. اتصال جفت با رحم در ماههای آخر آبستنی سست تر گردیده و 
این عمل در 5 روز قبل از زایمان با ترشح هورمون استروژن انجام می 
گیرد. بنابراین گاوی که پنج روز دیر تر یا زودتر از موعد مقرر وضع 

حمل نماید احتمال بروز جفت ماندگی افزایش می یابد.
2- عدم انقباض یا سستی رحم یا هر عاملی که باعث توقف یا ضعف 
بروز  )مانند تب شیر( موجب  ماهیچه های منقبض کننده رحم شود 

اختالل در دفع جفت توسط رحم می گردد.
3- عفونت و بیماری اندامهای بدن، این عوامل موجب آلودگی دستگاه 
گردد  می  جنین  سقط  موجب  باال  تب  تولید  با  و  شده  مثلی  تولید 
را  تولید مثل  احتمال عفونت دستگاه  ماندگی  از طرفی عارضه جفت 

افزایش می دهد. بیماریهای مستعد کننده این شرایط شامل:
- بروسلوزیس

- ویروس اسهال گاو
- لپتوسپیروز

-- عفونت دستگاه تنفسی گاو
کمبود ویتامین A یا بتا کاروتن. سلنیوم. ید و عدم تعادل کلسیم و 
چاق  گاوهای  دهد.  می  افزایش  را  ماندگی  جفت  بروز  احتمال  فسفر 
مستعد جفت ماندگی بوده و اینحالت در گاوهای مستعد تغذیه شده با 

سیالژ ذرت و غالت تقویت می گردد.

پیشگیری:
تهویه  رطوبت.  گرما.  مانند  زا  استرس  عوامل  رساندن  حداقل  به   -

نامناسب و تراکم.
- برنامه تغذیه مناسب در دوره خشکی.

- اجرای برنامه های واکسیناسیون بر علیه بیماریهای عفونی.
- وضعیت بدنی مناسب در طول دوره خشکی.

- استفاده از مکملهای ویتامین E و سلنیم در طول دوره خشکی.
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جابجائی شیردان:

معده   ( شیردان  که  گردد  می  اطالق  حالتی  به  شیردان  جابجائی 
حقیقی( از وضعیت طبیعی خود به سمت چپ یا راست منحرف گردد. 
وضعیت طبیعی شیردان نزدیک به کف شکم متمایل به راست است در 
حدود 80- 90 درصد از جابجائی های شیردان بطرف چپ می باشد. 
جابجائی شیردان از محل طبیعی خود بطرف زیر شکمبه و به سمت 
چپ دیواره حفره شکمبه موجب گیر کردن شیردان شده و در اثر فشار 
وارده از سوی محتویات شیردان بیشتر جابجا می گردد و مملو از گاز 
شده و نفخ می کند حدوداً 90 درصد جابجایی های شیردان در طول 

6 هفته بعد از زایمان روی می دهد.

عالیم جابجایی شیردان:
- عدم تغذیه

- کاهش تولید شیر
- خمیدگی پشت

- کاهش میزان مدفوع یا اسهال مالیم در روزهای اول و مدفوع با رنگ 
تیره و بد بو

علل جابجایی شیردان:
- جابجایی شیردان می تواند در اثر فشار وارده توسط جنین به دستگاه 

گوارش در طول زایمان اتفاق بیفتد.
- عوامل مستعد کنده شامل تب شیر. سندرم کبد چرب و ورم پستان

- عوامل تضعیف کننده انقباضات ماهیچه ایی و تجمع گاز در روده در 
اثر جیره های با سطوح غالت باال.

درمان:
- غلتاندن گاو به حالت پشت در موارد خفیف

- جراحی که معموالً مقرون به صرفه نیست

پیشگیری:
با  تغذیه  و  اززایمان  قبل  غذایی  های  برنامه  دادن  قرار  توجه  مورد   -

خوراک های حجیم در جیره گاوهای خشک
- تغییر تدریجی جیره مرحله خشکی به جیره مرحله شیرواری

لنگش ) المینایتیس(:
لنگش به معنی التهاب بافت عروقی می باشد. لنگش یک بیماری غیر 
در الیه حساس سم  دژنراتیو  تغییرات  گیرنده  بر  در  که  است  عفونی 
است. مراحل لنگش شامل مراحل حاد. تحت حاد و مزمن است. لنگش 

تحت حاد بیشتر در سایر موارد شایع می باشد.
- لنگش حاد در هنگام بروز بسیار دردناک است.

- لنگش تحت حاد 1-3 ماه بدون نشانه است.
لنگش در نتیجه حالتهای پیچیده ایجاد می گردد.

علل لنگش )المینایتیس(:
علل المینایتیس را می توان به سه دسته تقسیم نمود.

1- عدم تعادل غذایی
2- عدم اتساع کافی شکمبه

3- سم چینی زیاد

استفاده از سطوح باال مواد کربوهیدراته قابل تخمیر در جیره مخلوط 
با فیبر ناکافی می تواتد موجب بروز اسیدوز شکمبه شده و در اینحالت 

با از بین رفتن اغلب باکتریهای شکمبه، باکتریهای الکتو باسیل رشد 
کرده و pH شکمبه کاهش می یابد در پاسخ به این عمل بدن گاو تولید 
هیستامین می نماید که باعث انقباض و سپس اتساع مویرگهای الیه 
مورقه پا می شود و خیز و تجمع خون همراه با تخریب دیواره عروق 
خونی دیده می شود پاها دردناک شده و منجر به آسیب مویرگها شده 

و از تولید طبیعی کراتین در سم جلوگیری می گردد.

انواع لنگش)المینایتیس(:

المینایتیس حاد:
- افزایش تنفس و ضربان قلب

- گرم شدن دیواره سم و آماس حاد عروق
- خونریزی، که اکثراً در خط سفید سم یا در مفاصل مچ قابل مشاهده 
با جدا نمودن خط سفید مشاهده می  نیز خونریزی  باشد. گاهی  می 

گردد.

المینایتیس تحت حاد:
با وجود زخم در مچ و دیواره سم تا مدت 1-3 ماه هیچ نشانه ایی از 
لنگش دیده نمی شود. نواحی نرم سم و فاقد رنگدانه به رنگ زرد در 

آمده و نشانه هایی از خونریزی دیده می شود.

لنگش مزمن ) المینایتیس مزمن (:
پاها رشد نمو غیر طبیعی داشته و دیواره افقی سم در اثر رشد طویل 
شده و بدین ترتیب کف سم عریض تر و پاشنه ها دارای گودی مناسب 

نمی گردد.

درمان:
جیره های غذایی گاو شیری باید برای تمام انواع این بیماری تصحیح 

گردد.
ماه   4-3 هر  منظم  چینی  سم  با  توان  می  را  مزمن  های  لنگش   -1
نیست  قابل درمان  آنها  پای  نمود گاوهایی که مشکل  بر طرف  یکبار 

باید حذف گردد.
2- در لنگشهای تحت کلینیکی جهت آشکار نمودن جراحات، نیاز به 
سم چینی است و با بستن قطعه چوب از وارد آمدن فشار به کف پا 

جلوگیری می کنند.

پیشگیری:
را  غذایی  و جیره های  نموده  را محدودتر  در جیره  از غالت  استفاده 
جهت ورود به مراحل مختلف تولید بتدریج تغییر داد. جیره غذایی برای 
تخمیر مطلوب شکمبه ایی نباید حاوی علوفه های با طول کافی باشد، 
گاوها و تلیسه ها قبل و بعد از زایمان فعالیت بدنی کافی داشته باشند، 

کف محل نگهداری دامها جهت سایش سمها از سیمان ساخته شود.
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