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با شناخت عوامل ایجاد استرس و نگرانی در جوجه ها، از جمله حیوانات 
درنده، تخمگذاری، رژیم غذایی، آب و هوا و دغدغه های فضای زندگی 

آنها به حفظ آرامش در گله جوجه های خود کمک کنید.
چه چیزی در شما استرس ایجاد می کند؟ کار، کمبود خواب یا غذاهای 
نامناسب؟ شرایط و رویدادهایی که موجب نگرانی انسان می شود می 
تواند همان عوامل ایجاد استرس در جوجه های ما باشد، با این تفاوت 
که ما نگرانی شکار شدن توسط حیوانات درنده را نداریم. تمامی مراقبت 
هایی که در مورد خودمان انجام می دهیم می توانیم در مورد طیور 
نیز به کار گیریم تا استرس آنها را کاهش دهیم. در این مطلب به چند 
عامل استرس زایی اشاره می کنیم که در گله های خانگی وجود دارند.

1- استرس ناشی از حیوانات شکارچی
بزرگترین عامل استرس زا در یک جوجه مواجهه با حیوانات شکارچی 
است. جوجه ها ذاتا پر جنب و جوش و نسبت به خطر آگاه هستند. 

تمامی حیوانات درنده نیز عاشق خوردن جوجه هستند.
اما  کنید  عوض  را  درنده  حیوانات  خاصیت  و  خوی  توانید  نمی  شما 
می توانید کاری کنید که گله شما در امنیت کامل باشد و در معرض 
از هرچیز قفسی  این یعنی قبل  خطر حیوانات شکارچی قرار نگیرند. 
کامال امن و ایمن برای جوجه ها بسازید. به دنبال حیوانات شکارچی 
در اطراف بگردید و در مورد آنها و عادت های رفتاریشان اطالع کسب 
کنید و سپس بر اساس آن قفس ها را بسازید. در بسیاری از مکان ها 
در آمریکای شمالی، جوجه ها با خطر سگ های خانگی، راکون ها و 

جوندگان مواجه هستند.
قفس ضد حیوانات درنده به چه شکل است؟ این قفس می تواند ویژگی 

های زیر را داشته باشد:

•    با توجه به اینکه گله شما یک جا ثابت است یا قابل حرکت ، ساختار 
و ساختمانی بلند یا زمینی محکم داشته باشد.

•    داشتن فنس هایی محکم و مقاوم روی پنجره ها ، زیرا این توری 

ورود  جلوی  و  آورد  نمی  وارد  ها  جوجه  به  آسیبی  هیچ  فلزی  های 
حیوانات درنده را می گیرد.

•    قفس باید دارای در باشد تا شب ها در آن را ببندیم. بهترین نوع 
با گرفتن  دستگیره برای در قفس دستگیره ای است که بتوان آن را 
را  به راحتی هر دری  توانند  باز کرد زیرا راکون ها می  و فشار دادن 

باز کنند.

2- تخم هایی که مرغ روی آنها خوابیده
عامل استرس زای مهم دیگر برای مرغ های خانگی تخم هایی است که 
هر روز روی آنها می خوابند. خوابیدن روی تخم قبل از هر چیز نیازمند 
محلی امن است تا مرغ بتواند با خیال آسوده 30 دقیقه یا بیشتر روی 
به  تا حدی آسیب پذیر است و  این مدت، مرغ  آن بنشیند. در طول 

راحتی در معرض حمله حیوانات شکارچی قرار می گیرد .
اگر به خوبی ایمنی را در نظر گرفته باشید، قفس می تواند بهترین جا 
برای مرغ هایی باشد که تخم گذاری کرده اند اما توجه داشته باشید 
النه ای که برای مرغ درست کرده اید باید تاریک، خشک، نرم و گرم 

باشد.
با برنامه ریزی و آماده سازی ، تمامی این موارد به دست می آیند. النه 
باید درون قفس قرار داده شود، هیچ چیز اضافه ای در آن نباشد و از 

باران، باد و برف دور نگه داشته شود. 
 

3-جیره غذایی
دوست داران آبنبات و مصرف کنندگان نوشابه در این جا با من مخالفت 
بر سطح استرس دارد.  تاثیر بسیار زیادی  اما جیره غذایی  می کنند، 
این امر قطعا بر سالمت عمومی نیز تاثیرگذار است. اگرچه می توانید با 
فست فودها و غذاهای آماده لحظه ای زنده بمانید اما قطعا عوارض خود 

را دارند. در مورد جوجه ها نیز قطعا همین طور است.
جوجه ها چاق نمی شوند اما می توانند مقدار زیادی چربی را در یک 

عوامل ایجاد استرس در جوجه های بومی
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قسمت بدن، بخصوص در اطراف اندام های تولید مثل جمع کنند. این 
چاقی مشکالت سالمتی جدی به همراه دارد، مانند گیر کردن تخم یا 

پروالپس.
عاشق  ها  جوجه  هستند؟  کدام  ها  جوجه  برای  فود  فست  غذاهای 
غذاهای باقی مانده در سفره غذای ما هستند اما این غذاها باید تازه 
پرنده ها غذاهای  به  باشند. هرگز  نشده  و کهنه  فاسد  و هرگز  باشند 
چرب، شیرین یا غذاهایی که فرآوری شده اند ندهید. پرک ذرت  یا 
پودر آن برای جوجه ها فوق العاده خوب است اما مقدار زیاد پودر ذرت 
نیز برای جوجه ها مناسب نیست. در فصل زمستان میزان استفاده پودر 
را کاهش دهید زیرا در این فصل پرنده ها برای گرم ماندن به کالری 

بیشتری نیاز دارند اما نباید در مصرف آن زیاده روی کنند. 
احتماال قبال به این موضوع فکر کرده اید که مقدار غذای روزانه آنها هم 
مساله مهمی است.ابتدا باید لیبل های موجود روی خوراک را بخوانید 
و مطمئن شوید که خوراک متناسب با سن و دوره زندگی پرنده را به 

او می دهید.
نیاز  متفاوتی  های کرچ خوراک  مرغ  به  نسبت  ها  مثال، جوجه  برای 
دارند زیرا  جوجه ها در مدت زمان اندک رشد می کنند و کلسیم نیز 
جذب می کنند تا به تدریج تخم گذاری را شروع کنند. اگر بودجه کافی 
برای پرورش دارید، سعی کنید بیشتر خوراک ارگانیک به آنها بدهید نه 

خوراک تغییر ژنتیک داده شده.

4- پرورش جوجه ها
تا  است: همیشه مسئول هستید  کار دشواری  البته  بودن  مادر  و  پدر 
بدانید بچه هایتان غذا خورده اند یا خیر؛ همیشه و هر ساعت مراقبید 
که شب و روز ایمن باشند. در مورد جوجه ها نیز وضعیت به همین 
صورت است با این تفاوت که در مرغ و خروس ها گاهی این وظیفه فقط 

بر عهده مرغ مادر است و خروس وظایف دیگری دارد.
اگر تجربه شیرین جوجه آوردن مرغتان را داشته باشید، احتماال دیده 
های  مرغ  هستند.  ضعیف  و  کوچک  چقدر  نوزاد  های  جوجه  که  اید 
مادر این موضوع را می دانند و همیشه نسبت به خطرات، به خصوص 
شکارچی ها آگاه هستند. حیوانات کوچک تر نیز برای جوجه ها خطر 
به حساب می آیند اگر چه برای جوجه های بالغ مشکلی ایجاد نمی 
کنند: مثال موش و مار. نگرانی های دیگر در مورد مرغ های دیگر گله 
است که ممکن است احساس کنند این اعضای جدید گله برای آنها 
خطر به حساب می آیند و نسبت به 

این جوجه ها خشن شوند.
در  استرس  کاهش  کلید 
تازه  که  هایی  جوجه 
مادر شده اند فقط و 
از  حمایت  فقط 

آنها است.

 

مرغ های مادر باید در جایی آرام و امن باشند تا بتوانند به مدت سه 
هفته بعد از تخم گذاری روی تخم ها و چند هفته بعد از بیرون آمدن 
مرغ  به  النه  در  را  آب  و  غذا  بنشینند.  آنها  روی   ، تخم  از  ها  جوجه 
بدهید؛ به این ترتیب مرغ مادر کمتر از النه بلند می شود تا از خود 
مراقبت کند. مطمئن شوید که النه مرغ کامال از حیوانات شکارچی در 

امان است. 
اگر مرغ را بدون النه بزرگ می کنید باید شما نیز نقش مادر را برای آن 
مرغ ایفا کنید. فضای زیادی را به جوجه ها اختصاص دهید تا بتوانند 
به راحتی در آن بگردند، نوک بزنند، بخوابند، با هم ارتباط برقرار کنند 

و بدین ترتیب از استرس دور باشند.

5- کمی فضا برای پرسه زدن جوجه
جوجه ها از فضای تنگ می هراسند . اگر جایی که زندگی می کنند 
قفس باشد، حتی اگر قفسشان بسیار بسیار عالی باشد ، در آن آسوده 
نیستند زیرا طبیعت جوجه ها به گونه ای است که عاشق گردش کردن 
و پرسه زدن هستند؛ روزها به صورت گروهی به گردش می روند و شب 

ها داخل درخت ها النه می کنند.
جوجه های خانگی ما خیلی زود به النه هایی که برایشان می سازیم 
عادت می کنند و با کمی آموزش یاد می گیرند که روزها بعد از گشت 
و گذار به همان النه های امن برگردند. اما این النه ها باید فضا کافی 
برای جوجه داشته باشد تا بتواند به راحتی حرکت کند و در گوشه ای 
پناه بگیرد تا با اعضای سن باالتر گله برخورد نداشته باشد. اگر پرنده 

هایی که از نظر جثه 
ضعیف تر هستند قادر نباشند از اعضای قدیمی تر گله فاصله بگیرند، 
رفتارهای  قربانی  است  ممکن  و  آید  می  پیش  آنها  جدیبرای  خطری 

خشن شوند.
راه حل آن بسیار ساده است: زمانی که در حال ساختن یا خریدن یک 
النه هستید، چیزی بزرگ تر از آنچه که فکر می کنید برای تعداد پرنده 
هایتان کافی است را انتخاب کنید. هر پرنده در النه خود تقریبا نیم 
متر مربع فضا نیاز دارد. اگر می توانید آنها را در فضای باز پرورش دهید 
بهتر است. در فضای آزاد 1 متر مربع فضا کافی است اما داشتن فضای 
تواند  قرار گرفتن می  آفتاب  و نوک زدن و جلوی  برای گشتن  کافی 

استرس را به خوبی کاهش دهد.

6- نگرانی های آب و هوایی
آب و هوا خود به تنهایی برای جوجه ها استرس زا نیست؛ جوجه ها 
بسیار جسور هستند و ترجیح می دهند بیرون از النه باشند، حتی اگر 
آب و هوا بسیار نامناسب باشد. در این صورت است که آب و هوا می 
اثراتی متضاد بر سالمت جوجه داشته باشد و برای آن استرس  تواند 

زا باشد.
در تابستان، گرما می تواند تاثیر بسیار بد بر جوجه های سالم داشته 
سایه  زیر  همیشه  هم  رنج  فری  های  که جوجه  شوید  مطمئن  باشد. 
باشند و آب مصرفی آنها همیشه تازه باشد. با این حال، در آب و هوای 
برفی یا مناطقی که اغلب هوا به مدت طوالنی سرد است، سرمازدگی 
بزرگترین دغدغه است.مهم ترین کاری که باید انجام داد آماده کردن 
النه بر اساس این نوع آب و هوا است: سیستم تهویه ای مناسب برای 

آنها تعبیه کنید تا رطوبت را در النه فراهم کند.  
ما قادر نیستیم جوجه هایمان را از همه مشکالت در امان نگه داریم 
و آنها را نازپرورده بزرگ کنیم! اما می توانیم مراقب باشیم که چگونه 
کارهای روزمره ما بر میزان استرس پرنده هایمان تاثیر گذار است.زمانی 
احتماال حیوانی  آید  پر زدن های پشت سر هم می  بال و  که صدای 

درنده به گله حمله کرده است و ما باید سریعا اقدام کنیم.
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در مورد فیبر برای

اخیرا به کنفرانس تجارت فیبر دعوت شدم که شرکت اگرومد اتریش 
)Agromed( با همکاری دانشگاه منابع طبیعی و علوم زیستی شهر 
وین برگزار می کردند. معمواٌل چنین دعوت هایی را نمی پذیرم اما این 
بار موضوع بحث با عالیق من سازگار بود: ماّده مغذی فیبر. حضور من 
در این کنفرانس که متخصصان بزرگ از سراسر جهان در آن شرکت 
داشتند بسیار برایم مفید بود زیرا توانستم بعضی مسائل را حل کنم و 

البته سوال های بیشتری نیز در ذهنم ایجاد شد.
در این جا بخشی از تجربیات خود را برای خواننده های عزیز به اشتراک 
گذاشته ام زیرا معتقدم همه ما می توانیم درک عمیقتری از فیبر به عنوان 
ماده مغذی وغیر مغذی و شناخت مولفه های کاربردی آن داشته باشیم.
در  که  ام  کرده  بیان  را  مهم  نکته  شش  زیر  در 

نظرگرفتن آنها می تواند حائز اهمیت باشد.
1- میکروفلور در زمان استرس تغییر می کند

در حال حاضر مطالعات بسیاری هم در مورد انسان ها و هم در مورد 
زمان  مثاًل  استرس،  زمان  در  دهد  می  نشان  که  انجام شده  حیوانات 
عفونت های روده ای در جوجه های گوشتی، در تولید میکروفلور روده 
تحول عظیمی رخ می دهد. به این ترتیب، در زمان استرس، نگهداری 
و تحمل باکتری های »خوب و مفید« به نفع سالمتی حیوان است. ما 
یا  از برخی سویه های خارجی )پروبیوتیک ها(  با استفاده  می توانیم 
با فراهم کردن فیبرهای کاربردی ، باکتری های مفید ذاتی را افزایش 

دهیم. ترکیب هر دو روش می تواند بهترین نتیجه را داشته باشد.
2- فیبر خام ، گونه ای قدیمی است

کل  از  کوچکی  نسبتاً  کاربرد  فقط  فیبرخام  شده  شناخته  کاماًل  واژه 
طیف فیبر در رژیم غذایی را توصیف می کند. برای مثال، فیبر خام 
شامل تمام هموسلولوزها و پکتین ها نمی شود،در حالی که هر دوی 
اینها نقشی بسیار مهم در تعدیل میکروفلور روده دارند. اگرچه استفاده 
از آن در ایجاد برابریکامال مشهود است و این برابریتمرکز انرژی خام 
در  آن  ارزش  اما  کند،  می  بینی  پیش  شیمیایی  ترکیب  اساس  بر  را 
است.  روده صفر  باکتری های  بر  فیبرها  انواع  تاثیر  توصیف  با  ارتباط 
انواع مشابه، مانند فیبر نامحلول در محلول پاک کنندٔه اسیدی و فیبر 
نامحلول در محلول پاک کنندٔه خنثی، در ارتباط با کمیت فیبر در هر 
نوع ماده تشکیل دهنده ای روشی کامل تر را ارائه می کند که هنوز 

ویژگی کیفی آن مشخص نشده است.
3- فیبر فقط ضد مغذی نیست

هیچ شکی وجود ندارد که فیبر زیاد، قابلیت هضم کل مواد مغذی را 
کاهش می دهد؛ بسیاری از مطالعات قدیمی تر این را اثبات کرده اند. 
ژلی  ها  پکتین  مثال،  برای  کنند.  نمی  عمل  اینگونه  فیبرها  همه  اما 
اما  دهد  کاهش  را  آهن  رود جذب  می  انتظار  که  کنند  می  تولید  را 
مطالعات نشان داده است که در حقیقت آهن را افزایش می دهد. این 
امر به دلیل آن است که فیبرهای محلول در آب مدت زمان انتقال را 
در  البته  کند.  بهتر می  را  قابلیت هضم  نتیجه  در  و  کاهش می دهد 
که  دانیم  می  خوبی  به  زیرا  است  نکته صحیح  این  ها  غلظت  بعضی 
است  و جو ممکن  فیبرهای گندم  مانند  فیبرهای محلول،  بودن  زیاد 

دسترسی آنزیم قابل هضم را به مواد مغذی کاهش دهد.
4- در شرایط بیولوژیکی باید میزان فیبر را تعیین کرد

در شرایط عملی، میکروفلور روده به دو نوع یا دو کاربرد واکنش نشان 
می دهد: قابلیت حل و قابلیت تخمیر.گاهی بعضی از فیبرها می توانند 
قابل  ای  اندازه  تا  یا   ) سلولوزها  همی  )مانند  حل  قابل  ای  اندازه  تا 
تخمیر باشند )مانند سلولوز(. به این ترتیب، نمی توانیم روشی آسان 
برای توصیف هر کدام از فیبرها بر اساس ماهیت شیمیایی آن تعیین 
کنیم.  با اینحال، هر کدام از مواد تشکیل دهنده، با مشخصات فیبری 
ارزیابی و مشخص شود - که  به صورت جداگانه  باید  پیچیده،  بسیار 
تری  عملی  جایگزین  -اما  است   زحمت  پر  و  گران  پیشنهادی  این 

وجود ندارد.
5- نیازهای حیوانات بر اساس کارکرد فیبر متفاوت است

فقط می توانیم پیچیدگی این مشکل را با آوردن چند مثال مشخص 
کنیم .  در حیوانات پیرتر، فیبر )نامحلول( فقط در شرایط تحرک روده 
انرژی محدود است  تامین  مفید است، در حالی که نقش آن در کل 
)فیبر قابل تخمیر(. در حیوانات جوان، مسائل کمی پیچیده تر است. 
فیبر قابل حل برای کاهش سرعت عبور ماده هضمی در روده کوچک 
تضمین  برای  که  درحالی  است،  نیاز  مورد  شرایط خاص  برخی  در  و 
سالمت کلی روده الگوی تخمیر سالم باید وجود داشته باشد. به این 
ترتیب، ترکیب صحیح فیبر محلول و نامحلول نیازمند تعیین خاصیت 
هر کدام از گونه ها و سن آنها می باشد که این امر بسیار دشوار است، 
نسبت در حیوانات  این  توجه شود که  مورد  این  به  باید  اینجا  در  اما 

تقریبٌاسالم و ناسالم متفاوت است.
6- تغذیه انسان در زمینه فیبر پیشرفته تر است

مطالعات  این  که  شده  انجام  انسان  تغذیه  زمینه  در  زیادی  مطالعات 
حیوانات  تغذیه  متخصصان  برای  هنوز  و  است  فیبر  مسئله  مورد  در 
ناشناخته است. با توجه به نزدیکی سیستم گوارش انسان ها با یکدیگر، 
غذایی  مواد  نبودن  متفاوت  و  روده  سالمت  در  آنها  مشابه  مشکالت 
است  منطقی  مصرفی،  فیبرهای  بودن  یکسان  و  آنها  دهنده  تشکیل 
که فرض کنیم پژوهش در مورد تغذیه انسان می تواند سکوی پرتابی 
برای افزایش اطالعات در مورد فیبر و اثرات متقابل سالمت باشد. به 
گفته بقراط، پدر پزشکی مدرن غربی، اجازه دهید غذایتان دارویتان و 

دارویتان غذایتان باشد.
نتیجه گیری

ما باید از فیبر خام فاصله بگیریم و روی قابل حل بودن و قابل تخمیر 
بودن آن تمرکز کنیم. تحقیقات قابل مالحظه ای باید در مورد تاثیرات 
هر یک از فیبرها و نسبت صحیح هر کدام در شرایط استرس داشتن 
هر نوع حیوانی انجام شود. مواد تشکیل دهنده باید براساس غلظت فیبر 
کاربردی تعیین شوند. به طور کلی، باید تاکیدمان را از غلظت فیبر به 
سمت کاربردهای فیزیولوژیکی فیبر ببریم. فیبر نه خوب است و نه بد 
ایفا می  فیبر وجود دارد که هر کدام نقش خاصی  انواع مختلف  زیرا 

کنند و این نقش بر اساس سن حیوان و شرایط متفاوت است.
)Ioannis Mavromichalis( نویسنده :  یوانیس ماورومیکالیس

استفاده در فرموالسیون خوراک دام

6 دیدگاه
 ITPNews بخش بین الملل
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تحول و تنوع ویروس آنفوالنزای پرندگان
تنوع، انعطاف پذیری و سازگاری سه ویژگی کلیدی در انتقال موثر و 

ادامه بقای ویروس های آنفوالنزای نوع A است.
ویروس های آنفوالنزای نوع A )IVA( ویروس های پوشش دار هستند 
و در خانواده ارتومیکسوویریده به عنوان یک سرده یا جنس دسته بندی 
می شوند. این خانواده ویروس شامل هفت سرده می شود که موجب 
بروز آنفوالنزا در مهره داران )آنفوالنزای A-D( و آلودگی ماهی های 
سالمون )ویروس ISA(  می شود و یا شامل آربوویروس ها )ویروس 
کنه هایی( یی می شود که مهره داران و بی مهره هایی مانند کنه ها و 
پشه ها را آلوده می کند. در انسان ها و حیوانات فارم، IVA مهم ترین 
گروه ویروس ها هستند که بیماری های وخیمی را برای انسان و دیگر 
پستانداران و حتی پرندگان به وجود می آورند. بر اساس تغییرپذیری 
نورآمینیداز،  و  هماگلوتینین  یعنی  ویروس،  سطحی  پروتئین  نوع  دو 
IVA می تواند به دو زیر مجموعه HA 16- و NA 9- تقسیم شود 
که  اخیرا زیرمجموعه های جدید آن نیز در خفاش های گرمسیری پیدا 
شده است )H18N11  ,H17N10(. در پرنده ها، زیرمجموعه های 
HA 16- و NA 9- یافت شده اند و می توان آنها را به طور خاص  به 

ویروس های آنفوالنزای پرندگان ارتباط  داد.

آنفوالنزای  های  ویروس   H16 و   H13 های  مجموعه  زیر  اگرچه 
پرندگان ، منحصرا از مرغ های دریایی به وجود آمده است، اما تمامی 
زیر مجموعه های دیگر از غازهای وحشی انتقال پیدا کرده اند. گردش 
وحشی،  های  پرنده  در  پرندگان  آنفوالنزای  های  ویروس  های  سویه 
منجر به آلودگی موقتی می شود که منحصر به بافت پوششی دستگاه 
تنفسی فوقانی، کیسه  های هوا و روده  است که بدن میزبان می تواند 
آن را در مدت 7 تا 10 روز از بین ببرد. این سویه ها بدون آنکه بیماری 
وخیم یا مرگ و میری در حیوانات ایجاد کنند، آنها را آلوده می کنند. 
تعادل ویروسی برای این سویه های کم حدت به وجود آمده است. این 
امر، پرنده های آبی وحشی را به مخزنی طبیعی از آنفوالنزای پرندگان 
تا 2 درصد  تقریبا 1  پایین و  آنها  تبدیل می کند که شیوع ویروسی 
در  مهم  عامل  پرندگان  آنفوالنزای  های  ویروس  مداوم  گردش  است. 
تحول همیشگی است؛ تکرار ویروس های آنفوالنزای پرندگان، با ژنوم 
سگمنتال )قطعه قطعه شده( که از آر ان ای تک رشته ای تشکیل شده 

است، مستعد آن است که در ژنوم ویروسی خطاهایی ایجاد کند.
در نتیجه، جهش های جدید که »شبه گونه« نامیده می شوند، به طور 

مداوم در حال ساخته شدن هستند. به عالوه، به دلیل ژنوم قطعه قطعه، 
ژنوم در زمان  تبادل بخش های  از طریق  بازآرایی شده  ویروس های 
دوبرابر شدن آلودگی ها افزایش می یابند. قطعه های بازآرایی شده از 
زیرمجموعه های مختلف موجب دست یافتن به انواعی با ویژگی های 
بیولوژیکی جدید می شوند. با توجه به اصول تحول، کنام و آشیانه ها 
بر این امر تاثیر گذار خواهند بود که کدام جهش از توده شبه گونه ها 
با برخی جمعیت های میزبان تناسب بهتری دارد و در آینده بر آنها 
مسلط خواهد شد، یا آنکه امکان تغییر میزبان ها را خواهد داشت. در 
نتیجه، تنوع فاکتوری مهم است زیرا ویروس های آنفوالنزای نوع A را 

برای پاسخگویی به فشار انتخابی و گریزآموزی آماده می کند.

پرندگان  آنفوالنزای  های  ویروس   H9 و   H7  ،H5 های  زیرمجموعه 
هستند که برای ماکیان سانان اهمیت اقتصادی دارند. اما به طور کلی، 
بیماری های همه گیر زیرمجموعه های H6 ،H1 و H10 آنفوالنزای 
با این حال، فقط عفونت های  پرندگان نیز گاهی گزارش شده است. 
مانند سازمان جهانی  المللی  بین  نهادهای  برای   H7 و  H5 از ناشی 
بهداشت حیوانات قابل شناسایی است، که با خروج سویه های بسیار 
خطرناک H5 و H7 از ویروس های پیشروی LP می توان آن را توجیه 
می شود. این سویه های به شدت بیماری زا و حاد عملکردی را به وجود 
آورده اند که  به صورت سیستماتیک در بدن میزبان بازتولید می شود 
و در نتیجه بیماری های سیستماتیک فوق حاد با نرخ مرگ و میر باال، 
افزایش می دهد.  که این مرگ و میر می تواند 100 درصد باشد، را 
گله ها می توانند از نظر بالینی با واکسیناسیون حفظ شوند و تلفات 
اقتصادی فردی را به حداقل برسانند. با این حال، در سطح جمعیتی، 
واکسیناسیون آنفوالنزای پرندگان نمی تواند گردش ویروسی را از بین 
ببرد، در نتیجه موقعیتی قابل مقایسه با ویروس آنفوالنزای پرندگان کم 

حدت در پرندگان وحشی به وجود می آورد.
جریان ویروسی نامشخص در جمعیت تقریبا بی نهایت میزبان ، پایه 
ای برای تنوع ویروسی ایجاد می کند که دوباره این امکان را به وجود 
می آورد که ویروس های بازآرایی شده افزایش یابند و در نتیجه می 
تواند از فشار ایمنی ناشی از واکسیناسیون بگریزد . در نتیجه، سیستم 
نظارت مداوم که شامل خصوصیات آنتی ژنی ویروس های در گردش و 
تجزیه و تحلیل فیلوژنیک برای داشتن رویکرد موفق در واکسیناسیون 

آنفوالنزای پرندگان است، امری طبیعی می باشد.

 ITPNews بخش بین الملل



 9
6 

داد
خر

  
ی 

ور
پر

ام
و د

ی 
دار

رغ
 م

ت
عا

طال
ا

24

w
w

w
.IT

PN
ew

s.c
o

m

معمای تلیسه هایی که برای 
اولین بار آبستن می شوند

تلیسه هایی که برای اولین بار آبستن می شوند: تقریبا همه گاودارها 
تا به حال داشتن تلیسه را تجربه کرده اند. به محض اینکه تلیسه غیر 
آبستن شد،دو انتخاب پیش رو داریم: اولین راه حل که بیشتر توصیه 
می شود فروش گوساله است که زیان احتمالی حاصل از آن را کاهش 
نگه  را  غیرآبستن  تلیسه  آن  که  است  این  پیشنهاد  دومین  دهد.  می 
داریم و سال بعد دوباره از او گوساله بگیریم. در اینجا سوالی که مطرح 
می شود این است که آیا این تلیسه بعد از یک سال دوباره باردار می 

شود؟! شاید. 
اما کدام یک از ما حاضر است صبحانه و جای خواب در اختیار میهمان 
هایی قرار دهد که هیچ سودی ندارند؟ بسیاری از ما چنین چیزی را 
نباشند، چه  مناسب  ها  این گزینه  از  اگر هیچ کدام  اما  پذیریم.  نمی 
گزینه ای مناسب است؟ باید در جلوگیری از بروز مشکالت فعال بود. 
قبل از اینکه این راه ها را بیان کنیم، به چند نکته اساسی اشاره می 

کنیم که درک آنها مهم و ضروری است.
چرا برگرداندن آنها به چرخه بارداری کار دشواری است یا چرا زمان 
سالگی  سه  سن  در  آبستن  غیر  گاوهای  از  بسیاری  بارداری،  تست 
هستند؟ جواب آن نیز بسیار واضح است ؛ تغذیه. پس چرا این امر روی 
گاوهایی که اولین بارداری را می گذرانند تاثیر گذار است و بر بقیه گله 
تاثیری ندارد؟ زیرا تلیسه هایی که اولین بارداری را می گذرانند با دیگر 

گاوها متفاوتند. 
آنها  جایگزین  رشد  حال  در  های  تلیسه  و  بالغ  گاوهای  از  ها  تلیسه 

متفاوتند. به همین دلیل، نیازمند مدیریت متفاوتی نیز هستند.
اما چرا این گوساله ها متفاوت هستند؟ به هر دلیلی همه ما فکر می 
کنیم زمانی که یک تلیسه اولین گوساله خود را به دنیا می آورد، بالغ 
شده است. به نظر منطقی می آید نه؟ اما متاسفانه درست نیست. ریشه 
مشکل این است که گاوهای سه ساله هنوز در حال رشد هستند ، در 
متفاوت است  به سرعت رشد  توجه  با  اندام  بالغ شدن  حالی که سن 
. برای مثال،  . به طور کلی گاوهای ماده تا 4 سالگی رشد می کنند 
تصور کنید که یک گروه تلیسه دارید که باید در ابتدای فصل جفت 
گیریبه 65 درصد وزن بدنیشان برسند و در ابتدای فصل زایمان باید 
به 90 درصد وزن بالغ بودنشان برسند. با توجه به اینکه تلیسه ها هنوز 
در حال رشد هستند،زمانی که تفاوت وزن آنها نسبت به گاوهای بالغ 
بیشتر  پروتئین  و  انرژی  درصد   15 تا   10 شود  می  سازی  استاندارد 
نسبت به گاوهای بالغ نیاز دارند. اگر در همان زمان استاندارد سازی 
برای رسیدن به وزن بیشتر پرورش داده می شدند، تفاوت وزن آنها با 
گاوهای بالغ کمتر بود. برعکس، اگر برای رسیدن به وزنی کمتر پرورش 

داده می شدند، تفاوت بیشتر می شد.
خب، پس چه زمانی زایمان مجدد نقش ایفا می کند؟ تقسیم انرژی 
نیازهایی  به  را  مغذی  مواد  این  که  معناست  این  به  گاو  پروتئین  و 
اختصاص می دهند که برای بقای آنها و همچنین بقای گوساله یشان 
ضرورت بیشتری داشته باشد. این نیازها شامل نگهداری، شیردهی و 
قرار می گیرد،  لیست  این  انتهای  بارداری مجدد در   . باشد  رشد می 
زمانی که سایر نیازهای ضروری گاو تامین نشود، بارداری مجدد اولین 
چیزی است که گاو به سراغ آن می رود. از دیدگاه فیزیولوژیکی به این 

معناست که گاوها دوباره تا زمانی که نیازهایشان تامین نشود چرخه را 
شروع نمی کنند و ذخایر به اندازه کافی برای آنهاوجود دارد.

پس زمانی که به این تلیسه ها خوراک می دهیم تا فقط نیازهایشاندر 
زمان بالغ شدن را تامین کنیم، توانسته ایم 10 تا 15 درصد کمبود انرژی 
و پروتئین را در آنها جبران کنیم. اگر این اتفاق بیفتد، برای آنها زمان 
بیشتری نیاز است تا دوباره چرخه آغاز شود. پس در این زمان یکی  از این 
دو مورد اتفاق می افتد: یا در طول فصل جفت گیری باردار نمی شوند یا 
بعد از فصل زایمان گوساله به دنیا می آورند و بعد از آنکه تقاضای مواد 

مغذی کاهش می یابد آنها در وضعیت تغذیه بهتری قرار می گیرند.
کارهای  شود.  نمی  گاو  ناباروری  به  منجر  موضوع  این  خوشبختانه، 
بارداری مجدد  مدیریت تغذیه ای متعددی وجود دارد که می توانیم 
تلیسه را برنامه ریزی کنیم. قبل از هرچیز، برای تلیسه هایی که اولین 
گوساله خود را به دنیا می آورند خوراک بهتر و با کیفیت تری نسبت به 
گاوهای بالغ گله تهیه کنید. اما اگر می خواهید که مابقی گاوهای گله 
بیش از حد خوراک مصرف نکنند، تلیسه ها را از آنها جدا بگذارید و با 
توجه به اینکه هنوز در حال رشد هستند مدیریت کنید. یعنی برای این 
تلیسه ها 10 تا 15 درصد بیشتر از گاوها خوراک تهیه کنید یا برای 
آنها خوراکی فراهم کنید که انرژی و پروتئین کافی برای از بین بردن 

تفاوت وزنی را داشته باشد.
برنامه  طراحی  سوی  به  مرحله  اولین  تواند  می  بدنی  وضعیت  امتیاز 
خوراک دهی باشد که این امر تلیسه هایی را که اولین گوساله خود را 
می زایند به سمت دومین فصل زایش می برد. هدف کلی این است که 
تلیسه ها را با نمره شرایط بدنی برابر با گاوهای بالغ یا بیشتر ازآنها به 
فصل دوم زایش ببریم. این نمره باید 5 یا بیشتر باشد، این امر کمک 
را در فصل جفت  به موقع چرخه خود  تا مطمئن شویم که  می کند 
گیری آغاز کنند. اما حتی اگر نمره شرایط بدنی ایده آل نیست، بردن 
این تلیسه ها به فصل زایمان بر اساس برنامه افزایشی تغذیه نیز می 
تواند نتایج مثبتی به همراه داشته باشد. در نتیجه برای مدیریت موفق 
آنها باید تمام تالش های ممکن را انجام داد تا تلیسه هایی با اولین 
تجربه زایمان مدیریت خوبی داشته باشند؛ این مدیریتبر اساس برنامه 
افزایشی مواد مغذی است و هدف آن رسیدن به نمره شرایط بدنی 5 یا 

بیشتر در اولین فصل جفت گیری می باشد.
دارد  وجود  نیز  دیگری  مدیریتی  های  شیوه  مراحل،  این  بر  عالوه 
شامل  ها  شیوه  این  دهد.  می  افزایش  را  مجدد  بارداری  عملکرد  که 
دانه  پایه  با  مثل ذرت، خوراک  هایی  دانه  دادن  باشد:  می  موارد  این 
یا   )Rumensin( رومنسین  مثل  آنها  به  یونوفور  یک  دادن  یا  و 
می  بین  از  را  تخمیر شکمبه  موارد،  این  تمامی   .)Bovatec(بوواتک
برد و در عوض موجب تولید مقدار بیشتری از محصوالت جانبی می 
شود که به صورت غیرمستیم فعالیت تولید مثل مجدد را تحریک می 
کند. در حالی که همه این موارد افزایش عملکرد تولید مثل را نشان 
داده اند، باید یادآور شد که نمی توانند تمامی مشکالت را درمان کنند. 
اما در مقیاس بزرگ، می  بله.  بردارند؟ قطعا  این ها هزینه ای در  آیا 
بخواهیم  اگر  به خصوص  باشند،  ارزشمند  بسیار  هایی  سرمایه  توانند 

هزینه یک گاو سه ساله غیرآبستن را در نظر بگیریم.

 ITPNews آرشیو مقاله
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مبارزه با ۱۰۰ بیماری دامی توسط سازمان دامپزشکی کشور
شاید تبعات اقتصادی بیماری های دامی در بسیاری از کشورها آنطور که 
باید جدی گرفته نمی شود، اما حقیقت این است که بیماری های استراتژیک، 

می توانند تا بیش از 5 درصد، تولید ناخالص ملی را تنزل دهند.
معاون دفتر بهداشت و مدیریت بیماری های دامی سازمان دامپزشکی، 
گفت: بیماری های دامی به ویژه بیماری های استراتژیک مانند تب برفکی و 
یا طاعون نشخوارکنندگان کوچک، مهم ترین نقش را در کاهش تولیدات 
دامی دارد؛ به طوری که در برخی از کشورهای در حال توسعه بیماری های 

استرات ژیک باعث افت بیش از 5 درصد تولید ناخالص ملی شده اند.
کریم امیری، با اشاره به اینکه طی سالیان اخیر صنعت دامپروری رشد 
فزاینده ای در کشورهای در حال توسعه داشته است، افزود: کنترل و 
پیشگیری از بیماری های مهم دامی از جمله بیماری های استراتژیکی 
که از جنبه خسارات اقتصادی و سرعت انتشار  و همچنین بعد بهداشت 
مهم ترین  از  است،  اهمیت  دارای  مشترک(  )بیماری های  عمومی 
راستا  این  در  هست.  و  بوده  کشور  دامپزشکی  سازمان  رسالت های 
برای تحقق دقیق اهداف تعیین شده و امکان اجرای برنامه در تمامی 
جمعیت دامی حساس کشور برنامه کنترل، پایش و بررسی بیماری های 
دامی به صورت رایگان با استفاده از توان بخش دولتی و مشارکت بخش 

خصوصی در قالب خرید خدمات، صورت می پذیرد.
به گفته وی، در راستای مبارزه با بیماری های دامی بیش از 100 بیماری 

مدیریت  و  بهداشت  دفتر  توسط  دائماً  و  بوده  دارای دستورالعمل  مهم 
بیماری های دامی گزارشات مربوط به آنها در سیستم اطالعات جغرافیایی 

GIS ثبت و توسط کارشناسان مربوط پایش و مراقبت می شوند.
کریمی عنوان کرد: صنعت دام و دامداری بیش از 30 درصد کره خاکی 
را به خود اختصاص داده و ارزش اقتصادی آن 1,4 تریلیون دالر تخمین 
زده شده است. بیش از 1.3 میلیارد نفر در جهان به طور مستقیم و 
آنها  نفر  میلیون   600 که  بوده  تماس  در  صنعت  این  با  غیرمستقیم 

دامداران کوچک در کشورهای در حال توسعه هستند.
معاون دفتر بهداشت و مدیریت بیماری های دامی سازمان دامپزشکی، 
ناخالص کشورها حدود 33  معتقد است که سهم دامداری در درآمد 
دام های  از  استفاده  است.  افزایش  در حال  میزان  این  که  بوده  درصد 
اصالح نژاد شده و سیستم های پرورش فشرده از مهم ترین فرآیندهای 

افزایش سهم دامداری در تولید ناخالص ملی محسوب می شود.
کریمی در پایان تاکید کرد: در کشورهای در حال توسعه سیستم های 
اندک،  دامی  دارای جمعیت  دامداران  و  و عشایری  دامداری روستائی 
درآمد  که  داده  اختصاص  خود  به  را  دامی  جمعیت  بخش  مهم ترین 
بیماری هایی  با  مبارزه  دلیل،  همین  به  است.  ناچیز  بسیار  آنها  سرانه 
که می تواند خسارت های مالی سنگینی به مجموعه تولیدی وارد کند، 

بسیار حائز اهمیت خواهد بود.

موسسه رازی واکسن جدید برای طیور رونمایی می کند
معاون تولید موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی شعبه جنوب 

کشور رونمایی از واکسن جدید برای طیروز در این موسسه خبر داد.
دکتر علی شیرازی نژاد با اشاره به اینکه بر اساس بیانات رهبر معظم 
انقالب اسالمی مبنی بر جلوگیری از واردات و توجه به تولیدات داخلی، 
است،  داده  انجام  توجهی  شایان  اقدامات  شیراز  شعبه  رازی  موسسه 
اظهار کرد: در همین راستا در سال جاری شاهد رونمایی از واکسن 

جدید اورنیتوباکتریوم راینوتراکئیال در زمینه طیور خواهیم بود.
دانش  تمام  گفت:  مرکز،  این  در  دانش  بودن  بومی  بر  تاکید  با  وی 
پیوسته  تحقیقات  و  تالش  خدمات،  از  ناشی  شعبه  این  در  موجود 
هیچ  از  و  است  شیراز  شعبه  رازی  موسسه  کارشناسان  و  محققان 

کشوری در این زمینه کمک گرفته نشده است.
وی افزود: این واکسن در حال حاضر در مقیاس آزمایشگاهی تهیه 
شده و با توجه به نتایج مثبت آن با همکاری موسسه رازی مرکز، در 

سال جاری به تولید صنعتی و انبوه می رسد.
معاون تولید موسسه رازی شعبه شیراز با اشاره به بخش واکسن های 
ویروسی این موسسه، خاطرنشان کرد: با توجه به بررسی های انجام 
شیراز  شعبه  رازی  موسسه  کشور،  دامپزشکی  سازمان  توسط  شده 
قابلیت دریافت گواهینامه سازمان بهداشت جهانی را خواهد داشت 

که در آینده ای نزدیک در این راستا حرکت خواهیم کرد.
وی با بیان اینکه بر این اساس برای صادرات واکسن در منطقه اقدام 
می کنیم، گفت: با صادرات این واکسن های دامپزشکی موسسه رازی 

شعبه شیراز، منطقه را تحت پوشش این واکسن ها قرار می دهیم.
دکتر شیرازی نژاد ادامه داد: با توجه به نیروهای مجرب و کاردان و نیز 
دانش فنی بومی موجود در این موسسه، تمامی محصوالت به صورت 
کامال مستقل و بدون نیاز به علم و فناوری خارجی به تولید می رسند.

وی افزود: با توجه به اینکه صنعت مرغداری و طیور در شیراز بسیار فعال 
است، تولید واکسن های طیور در موسسه رازی، گام بسیار مثبتی در 
جهت جلوگیری از بیماری های آنفلوانزا و نیوکاسل طیور برداشته است.

معاون تولید موسسه رازی شعبه شیراز با تاکید بر بومی بودن دانش در 
این مرکز، تصریح کرد: تمام دانش موجود در این شعبه ناشی از خدمات، 
تالش و تحقیقات پیوسته محققان و کارشناسان موسسه رازی شعبه 

شیراز است و از هیچ کشوری در این زمینه کمک گرفته نشده است.
وی با اشاره به فعالیت های تحقیقاتی موسسه رازی شعبه شیراز، اضافه 
کرد: تحقیقات در زمینه واکسن های در حال ساخت و واکسن های 
نوین به طور جدی درحال پیگیری است که نتایج تحقیقات انجام شده 

درافزایش سطح کیفی تولیدات بسیار موثر و مفید بوده است.
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آسایش 8۰ هفتگی

با تالش ها و همکاری های اتحادیه میهن و صندوق بیمه کشاورزی، 
مرغداران تخمگذار می توانند با بیمه اختیاری که برای عقد آن مبلغ 
تعیین شده ای را پرداخت می نمایند، گله تخمگذار خود را از روز اول 
هچ تا پایان 80 هفتگی در خصوص عوامل قهری و سوانح طبیعی و 

حتی با عنوان حذف کانون های آلوده بیمه نمایند.
العمل گزینه عمومی 2  نام دستور  با  العملی  توافق دستور  این  بر  بنا 
اختیاری مرغ تخمگذار تجارتی از سوی صندوق بیمه کشاورزی به کل 
دفاتر بیمه محصوالت کشاورزی کشور ارسال شد که متن و تعرفه آن 

به شرح زیر می باشد:
در اجرای مصوبه جلسه مورخ 96/02/31 هیئت مدیره صندوق بیمه 
کشاورزی دستورالمعل اجرائی گزینه 2 عمومی )اختیاری( بیمه طیور 
تخمگذار تجارتی که در راستای کسب حداکثر رضایتمندی مرغداران 
به شرح  به تصویب رسیده   )اتحادیه میهن(  و تشکل صنفی مربوطه 

زیر می باشد.
1- عوامل خطر: عوامل قهری و سوانح طبیعی و حذف کانونهای آلوده.

2- مدت بیمه: از تاریخ صدور تا پایان 80 هفتگی )براساس تاریخ هچ 
مندرج در گواهی بهداشتی (

3- متقاضیانی می توانند جوجه های خود را تحت پوشش این بیمه 
قرار دهند که تاریخ هچ جوجه های آنان بعد از 95/07/01 باشند.

جوجه  مجوز  دارای  بایستی  می   2 نوع  اختیاری  بیمه  متقاضیان   -4
ریزی و یا معرفی نامه از اتحادیه باشند.

5-  در صورتیکه متقاضی بیمه نامه عمومی اولیه را ارائه نماید، حق 
)سهم  اختیاری   2 گزینه  بیمه  حق  از  شده  پرداخت  عمومی  بیمه 

مرغدار( کسر می گردد.
6- در صورتیکه به هر دلیل تمام یا بخشی از طیور موجود بیمه نباشند 
متقاضی میتواند با پرداخت حق بیمه مربوطه نسبت به بیمه گزینه 2 

اقدام نماید.
7- در صورتیکه تعداد طیور سالن دقیقا« مشخص نبوده و یا بحدی می 
باشد که شمارش آنها مقدور نبوده یا به سختی میسر می باشد. با در 
نظر گرفتن بیمه نامه اولیه، گواهی حمل و قرنطینه و همچنین پروانه 
بهره برداری واحد و حتی المکان شمارش قفسها، کل موجودی سالن 

مشخص و سپس بیمه نامه صادر خواهد شد.
8- )بدیهی( است اگر چنانچه انحراف طیور بیمه شده و طیور موجود 
از 2درصد باشد مالک محاسبه غرامت طیور بیمه شده بوده و  کمتر 

جرایم و ضرایب کسر شامل ایشان نمیگردد.
9- حداکثر طیور موجود در واحد تا 10درصد مازاد بر ظرفیت مندرج 

در پروانه بالمانع بوده )تراکم محاسبه می شود( لیکن در خصوص آن 
ریزی  مجاز جوجه  از 10درصد ظرفیت  بیش  که  واحدهائی  از  دسته 
نموده باشند، به ازای هر درصد جوجه ریزی مازاد بر ظرفیت 2درصد 
ظرفیت  از  50درصد  باالی  تخلف  و  شد  خواهد  کسر  متعاقه  غرامت 
پروانه ای کل مبلغ غرامت اعم از مازاد پروانه کم لن یکن تلقی میگردد 

و مبلغی بابت غرامت پرداخت نمیگردد.
دستورالعمل  این  ابالغ  از  قبل  که  واحدهائی  از  دسته  آن  10-برای 
)ابتدای سال زراعی 96-95( اقدام به جوجه ریزی نموده اند مشمول 
بند 10 نشده و کلیه طیور آنان می تواند تحت پوشش بیمه عمومی 
گزینه 2 قرار گیرد ضمنا« بعد از ابالغ این بخش نامه هیچ گونه  واحد 
پرورش غیرمجاز و دارای جوجه مازاد تحت پوشش این بیمه تکمیلی 

قرار نخواهد گرفت.
تبصره 1 - در صورت وجود هرگونه ابهام در خصوص تعداد جوجه ریزی، 
ظرفیت مجاز پرورش و غیره، مراتب از اتحادیه میهن یا نمایندگی آن 
اقدام  دستورالعمل  این  مفاد  گرفتن  نظر  در  با  و  استعالم  استان  در 

خواهد شد.
توسط  فقط  جاری  زراعی  سال  در  نامه  بیمه  این  صدور   -  2 تبصره 

معاونتهای امور خدمات بیمه ای استان انجام خواهد شد.
تبصره 3 - این امکان فراهم گردیده که بیمه اختیاری عمومی 2 توسط 
مرغ مادر نیز برای جوجه های که بعد از ابالغ دستورالعمل هچ شده 

باشند نیز صورت پذیرد.

مرغداران تخمگذار ITPNews
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اجرای طرح های کیفی سازی 
گـوشت مـرغ

مرغ منبع کامل پروتئین است. 120 گرم گوشت مرغ، 70 درصد نیاز 
پروتئین بدن را برآورده می کند.

مدیر امور طیور و زنبور عسل سازمان جهاد کشاورزی اصفهان گفت: 
ارتقاء کیفیت گوشت مرغ استان به منظور حفظ سالمت مصرف کنندگان 
و نیز تولید محصول صادراتی جهت افزایش امکان صادرات این محصول 
و جلوگیری از ضرر و زیان تولید کنندگان ناشی از مازاد تولید و عرضه 

گوشت مرغ در بازار ضروری است.
در  ماکیان  گوشت  سپید  کشتارگاه  از  بازدید  درحاشیه  فیضی  زهرا 
سازمان  نمایندگان  از  متشکل  نظارتی  اکیپ  کرد:  اظهار  فالورجان، 
و  گوشتی  مرغداران  اتحادیه  دامپزشکی،  کل  اداره  کشاورزی،  جهاد 
از  رمضان  مبارک  ماه  در  استان  طیور  کشتارگاه های  صنفی  انجمن 
استان  در سطح  مرغ  گوشت  عرضه  مراکز  نیز  و  طیور  کشتارگاه های 
بازدید و وضعیت کشتارگاه های طیور، نحوه کشتار و بسته بندی و نیز 

وزن مرغ توزیعی در سطح شهر را رصد می کنند.

وی ادامه داد: این اکیپ نظارتی بر اساس مصوبات کارگروه تخصصی 
نظارتی  فعالیت  استان  مرغ  گوشت  تولید  برنامه ریزی  و  مدیریت 
رعایت  به  استان  گوشتی  مرغ  صنعت  فعاالن  التزام  هدف  با  را  خود 
دستورالعمل ها و مقررات فنی و بهداشتی در راستای افزایش کیفیت 
با  و  است  آغاز کرده  نوزدهم خردادماه  از  استان  تولیدی  گوشت مرغ 
توجه به بازدیدهای انجام شده برخی تخلفات خصوصاً در توزیع مرغ 
به واحدهای  اخطار  به  به صورت گرم مشاهده که نسبت  خارج سایز 
متخلف در نوبت اول اقدام شد و در صورت ادامه تخلفات برخورد الزم 

به عمل خواهد آمد.
 مدیر امور طیور و زنبورعسل سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان 
با اشاره به ظرفیت تولید باال و مصرف سرانه گوشت مرغ استان تصریح 
کرد: گوشت مرغ یکی از منابع اصلی با ارزش غذایی باال و قیمت مناسب 
جهت تامین نیاز پروتئینی اقشار جامعه است، لذا ارتقاء کیفیت گوشت 

مرغ استان به منظور حفظ سالمت مصرف کنندگان و نیز تولید محصول 
صادراتی جهت افزایش امکان صادرات این محصول و جلوگیری از ضرر 
و زیان تولید کنندگان ناشی از مازاد تولید و عرضه گوشت مرغ در بازار 
ضروری است و از همه تولیدکنندگان و متولیان و تشکل های مرتبط با 
صنعت طیور استان این درخواست را داریم که تالش و همت خود را 

در این راستا قرار دهند.

از  استان  مرغ  برخی طرح های کیفی سازی گوشت  به  اشاره  با  فیضی 
جمله رتبه بندی مرغداری ها و کشتارگاه های طیور و طرح کاهش سن و 
وزن مرغ گوشتی، افزود: طرح های مذکور در کارگروه تخصصی مدیریت 
و برنامه ریزی تولید گوشت مرغ استان و نیز کارگروه سالمت غذا که 
در سازمان جهاد کشاورزی استان تشکیل می شود، در دست پیگیری 

می باشند.
وی تعداد کشتارگاه های فعال طیور استان را 17 مورد اعالم و اضافه 
کرد: کشتارگاه سپید گوشت ماکیان به تکنولوژی نوین و خط 2 کشتار 
تجهیز و موفق به اخذ کد IR، برند حالل و عالمت استاندارد شده و 
برخی دیگر از جمله کشتارگاه سمانه ، کشتارگاه سپید مرغ ، کشتارگاه 
 IR راه اندازی خط 2 کشتار واخذ کد  نیز در حال  و.....  سپاهان مرغ 
هستند که از این طریق گام های اساسی در راستای اصالح ساختار و 

بهبود فرایند کشتار در استان برداشته خواهد شد.

امور طیور و زنبورعسل سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان  مدیر 
و  کشور  در  طیور  کشتارگاه های  از  دیگر  برخی  متاسفانه  کرد:  تاکید 
با تجهیزات قدیمی و مستهلک فعالیت می کنند که عالوه  نیز  استان 
بر افزایش هزینه های کشتار، کیفیت مرغ کشتار شده کاهش می یابد، 
تدابیر  کشتارگاه ها  این  وضعیت  بهبود  جهت  در  است  ضروری  لذا 
برای  امر  این  اصالح  جهت  تشویقی  اهرم های  و  شود  اندیشیده  الزم 

کشتارگاه های با وضعیت مطلوب لحاظ شود.
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کمبود شیر تازه در قطر به دنبال بحران قطع رابطه این کشور با چند 
کشور دیگر عربی خلیج فارس، دوحه را به فکر تالش برای رسیدن به 

خودکفایی در تولید این دست از محصوالت انداخته است.
تا یک هفته پیش بخش اعظمی از شیر تازه و فرآورده های لبنی مورد 
با عربستان  از راه مرز قطر  از یک میلیونی دوحه،  نیاز جمعیت بیش 
تأمین می شد.اما از زمان قطع روابط دیپلماتیک عربستان وامارات با 

قطر،شیر تازه در این کشور کمیاب شده است.
تاکنون قطر با وارد کردن محصوالت لبنی از ترکیه و خرید سبزیجات 
و میوه ها از ایران، نیاز خود را به این نوع از محصوالت تأمین کرده 
است و به گفته ›ام عیسی‹ شهروند 40 ساله قطری،  ›  هیچ کس در این 
کشور از گرسنگی تلف نخواهد شد. دولت قطر تدابیر الزم برای مبارزه 

با کمبود غذا را به کار بسته است.‹ 
با این وجود کمپینی در این کشور به راه افتاده است که شهروندان را 
به خرید تولیدات داخلی تشویق می کند. نشان هایی با رنگ و طرح 
پرچم قطر در کنار فرآورده ها ی لبنی در فروشگاه ها نصب شده اند و 
یک بنر از سقف این فروشگاه ها آویزان است که می گوید: ›همه با هم 

از تولیدات داخلی حمایت کنیم.‹
استراتژی  از  بخشی  غذایی  امنیت  کرد: تأمین  اضافه  خبرگزاری  این 
دولت قطر برای کاهش وابستگی اقتصاد این کشور به دالرهای حاصل 
از فروش نفت، است. استراتژی ای که عربستان از آن با عنوان چشم 

انداز 2030 نام می برد.
دراین راستا، زمینی به مساحت 70 زمین فوتبال در قطر به تولید شیر 

و گوشت گوسفندی اختصاص داده شده بود که واردات گاو از راه آبی 
نیز در دستور کار قرار داشت اما به دنبال اعمال تحریم ها بر قطر و 

انزوای این کشور، این پروژه نیز متوقف شد.
با توجه به وقایع اخیر، تولید شیر تازه در این تشکیالت به جای ماه 
پیش  بر طبق  و  آغاز می شود  ماه جاری  اواخر  )شهریور( در  سپتامبر 
بینی ها، تا اواسط جوالی )تیرماه(، نیمی از نیاز قطر به این محصول 

تأمین خواهد کرد.
الخیاط‹  جالب‹موتاض  داد:دراقدامی  ادامه  امریکایی  خبرگزاری  این 
مدیرقطری هولدینگ بین المللی پاور)Power( بر آن است تا با انتقال 
از کشورهای آمریکا و استرالیا خریداری کرده  4000 رأس گاوی که 
است به خاک قطر، گامی درجهت رفع کمبود شیر تازه در این کشور 
بردارد. بر اساس تخمین ها، برای جابه جایی این تعداد گاو که هرکدام 
نیاز  دارند، حداقل 6 هواپیمای قطری  وزنی در حدود 590 کیلوگرم 

است.
هفته گذشته عربستان، مصر، امارات و بحرین دریک اقدام مشترک با 
ادعای حمایت قطر از تروریسم و افراط گرایی روابط سیاسی خود را با 
دوحه قطع کردند و به دنبال آن گذرگاه های زمینی و هوایی و دریایی 

خود را بر روی این کشور بستند.
قطع پروازهای بین این کشورها از دیگر اقدامات آنان علیه قطر است و 

دوحه نیز متقابال پروازهای خود را به این کشورهای قطع کرده است.

تـرکـیه هشتمین تولید کننده بزرگ مرغ در جهان
 ،2016 سال  در  مرغ  گوشت  تن  میلیون   2 تقریبا  تولید  با  ترکیه 

هشتمین کشور بزرگ تولید کننده مرغ در جهان شد.
بر اساس آمار فائو، در پایان سال 2016، 89,5 میلیون تن گوشت مرغ 

)به جز پای مرغ( در جهان تولید شده است.
آمریکا با 18,3 میلیون تن تولید، یعنی 20,4 درصد از کل تولید گوشت 
مرغ در جهان، بزرگ ترین تولید کننده است و بعد از آن کشورهای 
برزیل با 13,6 میلیون تن، چین با 12,7 میلیون تن، اتحادیه اروپا با 11 
میلیون تن، هند با 4,2 میلیون تن، روسیه با 3,8 میلیون تن، مکزیک با 

3,3 میلیون تن و آرژانتین با 2,1 میلیون تن قرار دارند.
به  را  هشتم  جایگاه  مرغ  گوشت  تولید  تن  میلیون   2 تولید  با  ترکیه 
خود اختصاص داده و بعد از آن تایلند با 1,8 میلیون و اندونزی با 1,6 

میلیون تن قرار دارند.
تولید گوشت مرغ در کشور ترکیه در سال 1990 میالدی 162,569 
تن بوده و در سال 2000 میالدی به662,096  تن و در سال 2010 به 
1,4 میلیون تن رسید؛ در اواخر سال 2016 نیز این میزان به 2 میلیون 
کشور  این  در  مرغ  گوشت  تولید  تا 2016  سال 1990  از  رسید.  تن 

دوازده برابر و از سال 2000 تا 2016 سه برابر شده است.
تولید گوشت بوقلمون، که در سال 1990، 500 تن بوده است، در سال 
پایان سال  و در  به 33,000 تن  به 23,265، در سال 2010   2000
2016 به 50,500 رسید. مرغ های بومی و مرغ های تخم گذار و تولید 

گوشت دیگر طیور در پایان سال 2016 به 93,500 رسید.
کیلوگرم  سال 1990، 2,87  در  ترکیه  در  مرغ  گوشت  سرانه  مصرف 
به   2000 سال  در  کیلوگرم،   5,02 به   1995 سال  در  و  است  بوده 
9,74 کیلوگرم، در سال 2005 به 13,61 کیلوگرم و در سال 2010 به 
17,82کیلوگرم رسید. تولید گوشت مرغ به ازای هر نفر در پایان سال 

2016، 21,94 کیلوگرم تخمین زده شده است.
از طرف دیگر، مصرف گوشت بوقلمون، که در سال 1990، 0,01 کیلوگرم 
بوده است در سال 2000 به 0,34 کیلوگرم، در سال 2015 به 0,63 
کیلوگرم و در سال 2016 به 0,56 کیلوگرم رسید. مصرف مرغ های بومی 

و تخم گذار و دیگر طیور سال گذشته به 0,74 کیلوگرم رسید.
کیلوگرم   23,24  ،2016 سال  در  ترکیه  مرغ  گوشت  مصرف  سرانه 

بوده است.

قطر

 ITPNews بخش بین الملل

 بدنبال خودکفایی در 

تولید محصوالت لبنی است
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فرصت صادرات
 چند میلیارد دالری برای ایران 

فرصت  تا  قطر موجب شده  با  عربی  بین کشورهای  ایجاد شده  تنش 
صادراتی خوبی برای ایران فراهم شود، به شرط آنکه مانند بازار روسیه 

آن را به دیگر رقبا تعارف نکند.
سردمداری  به  عربی  کشورهای  میان  تنش  آمدن  بوجود  به  توجه  با 
عربستان با قطر و وابستگی قابل توجه این کشور برای تأمین مایحتاج 
مورد نیاز خود از خارج یکی از بهترین فرصت های اقتصادی در پیش 

روی ایران قرار گرفته است. 
به  کاال  تن  و 651  هزار  گذشته 118  سال  در  آمارگمرک،  اساس  بر 
ارزش 28 میلیون و 416 هزار دالر از ایران به قطر صادر شده که این 
آمار درسال جاری می تواند به مراتب بیشتر شود و سهم ایران از واردات 

25 میلیارد دالری قطری ها قابل توجه شود.
محصوالت غذایی بزرگترین فرصت پیش روی صادرکنندگان ایرانی در 
بازار قطر است. این کشور ساالنه بیش از 3 میلیارد دالر از محصوالت 
غذایی خود را از طریق واردات تأمین می کند . براساس اعالم سازمان 
خواربار و کشاورزی ملل متحد )فائو( ایران با تولید ساالنه 128 میلیون 
انواع محصوالت کشاورزی توامندی تأمین نیازهای خود و تمامی  تن 
حرکت های  بایستی  رو  این  از  دارد  را  فارس  خلیج  حوزه  کشورهای 

پایداری در بخش تجارت برداشته شود.
 بعد از چالش ایجاد شده بین این کشور و دیگر کشورهای عربی منطقه، 
محدودیت هایی جدی در مسیر تردد هواپیماهای قطری به وجود آمده 
است. آسمان ایران بهترین گزینه برای قطری ها به شمار می رود که 
می تواند سهم بیشتری در مقایسه با عراق را به خود اختصاص دهد و 
ارائه خدمات هوایی و مجوز پرواز، هم منابع مالی را به همراه دارد و هم 

نفوذ ایران در اقتصاد قطر را بیشتر خواهد کرد. 
از جمعیت 2,6 میلیون نفری قطر بیش از 10 درصد را ایرانیان تشکیل 
بزرگ  که یک ظرفیت  فعالیت می کنند  تجارت  زمینه  در  که  داده اند 
برای ایران محسوب می شود و گسترش همکاری های تجار دو کشور 

می تواند فرصت مناسبی برای تقویت روابط اقتصادی شود.

بازار قطر را به ترکیه تعارف نکنیم 
در همین راستا برخی فعاالن اقتصادی و اعضای اتاق بازرگانی معقتدند 
که، این اولین بار نیست که فرصت صادرات برای ایران فراهم شده اما در 
دفعات قبلی فرصت سوزی شده و به جای تسخیر بازار هدف، نداشتن 

دیپلماسی قوی اقتصادی موجب شده تا این فرصت ها از بین برود. 
محمد الهوتی رئیس کنفدراسیون صادرات اظهار داشت: فارغ از اینکه 
تأثیری  چه  منطقه  کشورهای  با  قطر  سیاسی  روابط  در  موضوع،  این 

خواهد داشت، باید به نقاط مثبت آن برای اقتصاد ایران فکر کرد، چراکه 
قطر یکی از ثروتمندترین کشورهای منطقه و البته تأثیرگذار در حوزه 
این  با  ارتباطات مستقیم  به هرحال، عدم  ولی  است  کشورهای عربی 

کشور و وضع تحریم ها می تواند در اقتصاد این کشور تأثیرگذار باشد. 
الهوتی تصریح کرد: این شرایط پیش آمده برای ایران در موضوع قطر، 
شرایطی است که یک سال و نیم گذشته برای روسیه رخ داد ولی به 
از نظر  و  نداشته  را در مورد روسیه  نیاز  امکانات مورد  ما  اینکه  دلیل 
فرهنگی و نداشتن آشنایی به بازارهای آنها، نتوانستیم از فرصت به نحو 
مطلوب استفاده کنیم ولی این شرایط برای قطر متفاوت است، چراکه 
از نظر فرهنگی و منطقه  ای، بیشتر به هم نزدیک بوده و بهتر می توان 

مراودات را برقرار کرد. 
از دست  راحتی  به  نباید  را  این چنینی  های  فرصت  کرد:  تأکید  وی 
داد اما به نظر می رسد همه باید حول محور مذاکره و دیپلماسی، این 
سیاسی  لحاظ  به  تنش  این  دید  باید  و  کنیم  فصل  و  حل  را  مشکل 

چگونه حل و فصل خواهد شد.

فرصت های صادراتی قابل توجه در انتظار ایران
با دوحه  با اشاره به قطع روابط کشورهای عربی  غالمحسین طاهری، 
و زیان های اقتصادی ناشی از آن، اظهارداشت: در صورت عملی شدن 
تهدیدات سعودی ها ایران قادر است، نیاز های این کشور را تأمین کند و 

مناسبات تهران دوحه وارد مرحله جدیدی خواهد شد.
زمینی  دریایی،  راههای  شدن  بسته  حال  این  با  کرد:  عنوان  طاهری 
و هوایی کشورهای عربی به قطر باعث خواهد شد که همه پروازهای 
هواپیماهای این کشور چه از نظر اقتصادی و چه مسافربری، مسافت های 
طوالنی تری را طی کنند و مجبور شوند که از طریق آفریقا به مقصد 
نهایی خود برسند، پروازهای قطر یکی از درآمدهای اصلی این کشور 
باعث  قطر  با  کشور ها  این  هوایی  خطوط  راه های  شدن  بسته  است، 
می شود که سیستم برنامه ریزی شده قطر برای ترانزیت و ... که سال ها 

این کشور بر آن اعتماد کرده بود، مختل شود.

این کارشناس اقتصادی عنوان کرد: طبق آمار سال 2015 سعودی ها و 
امارات متحده عربی در زمینه صادرات مواد غذایی به قطر در رتبه اول 
و دوم قرار گرفته بودند و در مجموع 310 میلیارد دالر تبادل تجاری با 
قطر داشته اند که حاال این فرصت برای ایران مهیا شده تا در بازار مواد 

غذایی قطر را از آن خود کند.

قطر مثل روسیه از دست نرود
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پیگیری 6 پروژه برای تولید واکسن های نسل جدید 

نیوکاسل فوق حاد پرندگان
بیماری های طیور موسسه تحقیقات واکسن  مدیر تحقیق و تشخیص 
و سرم سازی رازی گفت: در راستای تحقیقات برای ریشه کنی بیماری 
تولید  برای  ویژه  تحقیقاتی  پروژه   6 پرندگان،  حاد  فوق  نیوکاسل 

واکسن های نسل جدید نیوکاسل در موسسه رازی پیگیری می شود.
را  طیور  بیماری های  عوامل  مهمترین  از  یکی  گودرزی  حسین  دکتر 
عامل ویروسی عنوان و اظهار کرد: ویروس نیوکاسل یکی از مهمترین 
این ویروس هاست که از ابتدای ورود مرغ های صنعتی به کشور راه یافته 

و مجموعه این طیور را تهدید کرده است.
وی با اشاره به اینکه این ویروس می تواند تلفات گسترده ای را در صنعت 
 ،B1 مرغداری ایجاد کند، افزود: در حال حاضر واکسن های نیوکاسل
السوتا و سایر واکسن های تولید شده در موسسه رازی در این زمینه، 
تا حد قابل قبولی ایمنی ایجاد می کنند، اما به طور قطع ریشه کنی این 

عامل به تحقیقات گسترده ای در این خصوص نیاز دارد.
رازی خاطرنشان  موسسه  بیماری های طیور  تشخیص  و  تحقیق  مدیر 
کرد: درحال حاضر در کشورهای پیشرفته ویروس نیوکاسل فوق حاد 

پرندگان ریشه کن شده و ما نیز باید به تحقیقات در این خصوص ادامه 
این  با کمک سازمان دامپزشکی کشور در راستای ریشه کنی  داده و 

بیماری حرکت کنیم.
وی گفت: در حال حاضر اقدامات بسیار شاخصی در این حوزه انجام 
مورد  در  که  جدیدی  نسل  واکسن های  حوزه  در  داریم  اصرار  و  شده 

بیماری نیوکاسل است نیز وارد شویم.
دکتر گودرزی ادامه داد: در این راستا حدود 6 پروژه تحقیقاتی ویژه 
تکنولوژی  قالب  در  تا  می شود  پیگیری  جدی  طور  به  و  شده  تعریف 

جدید، این واکسن ها را عرضه کنیم.
این  کرد:  تصریح  و  اشاره  عفونی  برونشیت  ویروس  به  ادامه  در  وی 
با  کند،  تهدید  را  کشور  طیور  صنعت  شدت  به  می تواند  نیز  ویروس 
وجود اینکه واکسن های موسسه رازی در این خصوص بسیار موثر بوده، 
اما تحقیقات نیز در این زمینه انجام می شود تا بتوانیم به طور مکرر و 
با جدیدترین روش های پیشگیری و مبارزه، به مرغداران و فعاالن این 

عرصه خدمات برسانیم.

تقویت زنجیره تولید گوشت قرمز وحذف دالالن
وزیر جهاد کشاورزی گفت: ایجاد و تقویت زنجیره تامین و تولید گوشت 
قرمز در کشور موجب پایداری و مدیریت تولید و مصرف و جلوگیری از 

نوسان قیمت در بازار و حذف واسطه های غیرضروری می شود.

تولید  و  تامین  زنجیره  وضعیت  بررسی  جلسه  در  حجتی«  »محمود 
گوشت قرمز در کشور افزود: برای تقویت زنجیره تولید گوشت قرمز باید 
مجموعه ای از فعالیت های قبل، حین و پس از تولید راهم آید تا در 
مسیر آن مواد اولیه الزم برای تولید فراهم و کاالی نهایی بدون واسطه 

های غیرضروری به بازار عرضه شود.
ادامه داد: برخالف نظر کسانی که تولید گوشت قرمز را فقط  حجتی 
براساس میزان خوراک دام داخلی امکانپذیر می شمارند، باید نسبت به 
تامین مواد اولیه تولید از خارج و تامین نیاز داخلی و همچنین صادرات 

گوشت قرمز اقدام کرد.
وی گفت: در زمینه تولید گوشت قرمز کشور باید نگاه به سوی تامین 
با اولویت داخل و در صورت نیاز از خارج باشد تا در پرتو  مواد اولیه 

چنین نگاهی ضمن پایداری این فعالیت اقتصادی، امنیت غذایی کشور 
نیز تضمین شود.

وزیر جهاد کشاورزی اضافه کرد: در زمینه تولید گوشت مرغ، واحدهایی 
که نسبت به ایجاد زنجیره تولید از مرغ اجداد تا محصول نهایی اقدام 
کرده بودند،در پی نوسان اخیر قیمت جوجه یکروزه دغدغه ای برای 
تولید نداشتند ولی واحدهایی که نسبت به ایجاد زنجیره اقدام نکرده 

بودند از این نوسان تا حدودی متاثر شدند.
وی تصریح کرد: باید در زمینه تولید گوشت قرمز نیز با ایجاد زنجیره 
افزایش  و  تولیدی  واحدهای  منافع  اشتراک  مسیر  در  تولید  های 

کارآمدی و اقتصادی کردن فعالیت ها گام برداشت.
زنجیره  برای ساماندهی  ویژه  تعیین مجری  بر  این جلسه،  حجتی در 

تامین و تولید گوشت قرمز در کشور تاکید کرد.
و  زراعی  انواع محصوالت کشاورزی،  تن  میلیون  از 112  بیش  پارسال 
باغی، دام، طیور و شیالت تولید و به بازارهای داخلی و خارجی عرضه شد.
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۲۱ محصول غذایی که قطر وارد می کند
جزئیات 21 محصول کشاورزی و غذایی که قطر در سال 2016 میالدی وارد کرده و اکنون ایران با توجه به تنش ایجاد 

شده بین این کشور و کشورهای عربی می تواند بازار آنها را در اختیار بگیرد، منتشر شد.
در  نمودار زیر جزئیات 21 محصول کشاورزی و غذایی که قطر در سال 2016 میالدی وارد کرده و اکنون ایران با توجه 

به تنش ایجاد شده بین این کشور و کشورهای عربی می تواند بازار آنها را در اختیار بگیرد، را ببینید.
در پی افزایش تنش بین قطر و کشورهای متحد عربستان سعودی، تنها مرز زمینی قطر با کشور عربستان سعودی 
می باشد که زین پس این مرز بسته خواهد شود  و این کشور فقط می تواند از مرزهای آبی ایران برای این دست واردات 
استفاده کند. روز گذشته نیز در مرز قطر و عربستان سعودی یک صف طوالنی از کامیون های وارد کننده مواد غذایی 

تشکیل شده بود. سعودی ها یک فرصت اندک برای عبور این کامیون ها در نظر گرفته بود.
نمودار واردات غذایی قطر
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تحول صنعت دامپروری، 
گامی در راستای تحقق 

اقتصادمقاومتی
با عملی نمودن تئوری تحول صنعت دامپروری کشور، می توان گامی 

دیگر در راستای اقتصاد مقاومتی برداشت.
سبد  در  ولبنیات  گوشت  نظیر  دامی  های  فراورده  جایگاه  و  اهمیت 
غذایی انسان بر کسی پوشیده نیست.خودکفایی در تولید این مواد و 
اقتصاد  تقویت  راهکارهای  از  یکی  از کشور  به خارج  آنها  مازاد  صدور 
مقاومتی است که الزم است برای رونق دهی بیشتر به صنعت دامپروری 
و مکانیزه نمودن حداکثری این بخش، اقدامات و برنامه ریزیهای کالن 

کشوری صورت گیرد.
از جمله سازمان جهاد کشاورزی،بسیج سازندگی،  و سازمانهایی  نهاد 
راستای  در  و...  کشاورزی  بانک  دامپزشکی،  سازمان  امورعشایری، 
متحول نمودن و به روز نمودن صنعت دامپروری می توانند ایفای نقش 

داشته باشند.
در همین خصوص برآن شدیم تا  برخی راهکارها و شیوه های گسترش 
برای  نظری  الگویی  تا  را متذکر شویم  این صنعت  نمودن  مقاومتی  و 
استفاده کنندگان بوده باشد.مراحل پیشنهادی در این تئوری به شرح 

زیر می باشند:
گام اول؛ تحقیق و پژوهش و تهیه مواد آموزشی: نهادهای بانی طرح 
ها وطرحهای  پروژه  استانهای مختلف،  در  ن ژاد  اصالح  زمینه های  در 
قابلیت اجرا را شناسایی و درقالب  با  آموزشی را بررسی و طرح های 

کتابچه آموزشی تدوین نمایند.
علوفه های متنوع، شناسایی خواص وویژگی آنها جمع آوری وبصورت 
علمی مدون گردد. ویژگی های جامع هر نژاد اصالح شده مطابق شرایط 

آب وهوایی شناسایی شوند.
تحقیقات دانشگاهی در رشته دامپروری بصورت عملی به این موضوع 
پرداخته وفعالیت پژوهشی آنها درقالب پایان نامه های میدانی تصویب 
راستا در هر  این  تهیه شده در  آموزشی  و مربیان مواد  شود.مروجین 

استان)منطق(  تعیین و مامور گردند.
را  کشور  جمعیت  از  زیادی  آزمایشی:عده  اجرای  و  آموزش  دوم؛  گام 
پرورش  به  که  دهند  می  تشکیل  ها  روستا  ساکنین  و  کوچرو  عشایر 
جمعیت،  این  وشغلی  تولیدی  ارتقای  منظور  مشغولند.به  دام  سنتی 
ضروری است کالسهای آموزشی فشرده اختیاری و اجباری در سطح 
آموزشی دراین  برگزار گردد ومحتوای  و مناطق عشایرنشین  روستاها 
دام  خوراک  تصحیح  نگهداری،  سبک  تغییر  نژاد،  اصالح  بوی ژه  راستا 

وبهداشت آنها در اختیار جامعه هدف قرار داده شود.
چند  و  دوقولوزا  که  کشور  بومی  نژادهای  دام:  نژاد  اصالح  سوم؛  گام 
قولوزا هستند و تولید شیر و گوشت بیشتری دارند باید شناسایی،تکثیر 
و ترویج گردند و در اختیار پرورش دهندگان و عشایر کشور قرار داده 

شوند، نژادهایی از میان گوسفند، بز، طیور، ماهی و زنبور عسل
که سازگارتر از لحاظ آب و هوای هر منطقه باشند.تنوع نژادهای بومی 
کشور خوشبختانه بسیار زیاد است.از 27نژاد بومی گوسفند می توان 
نژادهای  بختیاری، قزل، فشدی؛ فراهانی،سنجابی،افشاری، سنگسری 
کردی و... را نام برد.همچنین از 10نژاد اصیل بز بومی کشور می توان به 

رایینی،عدنی،مرغوز،نجدی، سیستانی،تالی و... اشاره کرد. بعنوان مثال 
می توان گفت که نژاد تالی در منطق گرمسیر بسیار سازگاری آب و 
هوایی بیشتری دارد. در حوزه طیور می توان از نژادهای متنوع مانند 

الری ، هلندی،کردی، مرندی را نام برد.
گام چهارم، اصالح تغذیه دام: در مبحث تغذیه دام الزم است پژوهشهای 
علمی تری صورت گیرد واز خوراکیهای متنوع تری استفاده شود، برگ 
درختان تنوع، کاه ، کلش، گیاهانی مانند شبدر، یونجه وذرت علوفه ای 
برای نژادهای مختلف از نظر بازدهی پس ازتغذیه بررسی و به عرصه 
پژوهش گذاشته شوند. به عنوان مثال برگ درخت سنجد باعث دوقلو 

زایی گوسفندان می شود.
ویتامینها  و  موادمعدنی  تمام  از  مکمل  یک  که  لیسیدنی«  »آجرهای 
برای دامها محسوب می شوند ودر دامپروری مدرن جهان امروز رایج 
شده اند را باید درمناطق مختلف اشاعه داد.چرای سنتی دام در مزارع 
قرار  غذایی  غنای  لحاظ  از  وکیفی  کمی  بررسی  مورد  را  وچمنزارها 

دهیم. نمک مورد استفاده در دامپروری ها اصالح شود.
دربرابر  تر  مقاوم  که  ن ژادهایی  واکسیناسیون:  و  بهداشت  پنجم،  گام 
تولید  منظور  به  شوند،  ومعرفی  شناسایی  هستند،  دامی  بیماریهای 
گیاهی  داروهای  از  االمکان  تر، حتی  سالم  وگوشتی  لبنی  محصوالت 
بعنوان  شوند،  استفاده  طیور  و  دام  بیماریهای  درمان  در  وطبیعی 
مثال برای زخم های دهانی گوسفند وبز از گیاه آویشن وبرای شست 
وشوی بدن آنها از برگ گردو استفاده شود، به منظور ضدعفونی کردن 
سالنهای مرغداری از دود اسپند و در جیره غذایی پرندگان، سیاهدانه 
وارد شود. به زنبورهای عسل می توان شیره خرما و شکر سنتی بعنوان 

جایگزین شکرمعمولی داد.
گام ششم، اصالح شیوه نگهداری: جمعیت عشایر کشور، درصد عمده 
ای از دامداری را انجام می دهند اما از آنجائیکه شیوه نگهداری سنتی 
به همین  تراست،  مطلوب  بازدهی  عدم  موجب  وصحرا  در دشت  آنها 
منظور بهتراست این قشر به صنعتی نمودن دامپروری ترغیب و حمایت 
شوند تا عالوه بر آسیب کمتر به چراگاههایی که دراثر چرای بی رویه 
بصورت  کوچرو،  عشایر  دامهای  وپرواربندی  پرورش  اند،  تخریب شده 
یکجانشین در روستاها صورت گیرد. ومحصول بیشتری از زحمات این 
قشر عاید خود و جامعه شود و باالخره اینکه نژادهای سنتی بومی کم 

بازده با نژادهای اصالح شده جایگزین شوند.
گام هفتم، ارائه تسهیالت: به تمامی طرحهای تحولی در صنعت دامپروری، 
زنبورداری وپرورش ماهی می بایست تسهیالت به صرفه حمایتی اعطاء 
دامپروری صنعتی وخرید  برای ساخت مکان  الحسنه  وام قرض  گردد. 
نژاد بهتر برای متقاضیان فراهم گردد. موضوع بیمه نمودن دامها وطیور 
دراولویت باشد. آبرسانی وبرق رسانی به همه روستاها ومناطق عشایرنشین 
به منظور جلوگیری ازمهاجرت روستائیان به شهرها صورت گیرد. دولت 
وبخش خصوصی برای بازاریابی مناسب محصوالت آنها خدمات الزم را 
فراهم آوردو کارگاههای تبدیلی مانند چرم سازی، ریسندگی، بسته بندی 

تخم مرغ و... دراستانهای مختلف ایجاد گردد.
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باردار شدن دوباره 
گاوها بعد از 8۲ روز

با فرض اینکه بارداری 283 روز به طول بیانجامد، اگر گاوی که در اول 
ماه آوریل زایمان کرده باشد بخواهد سال بعد نیز در 1 آوریل زایمان 
کند، فقط 82 روز وقت دارد که خود را تقویت ، شیردهی را آغاز و 
چرخه تولید مثل را بپیماید تا گاوهای نر با آنها دوباره لقاح کنند. اما 
سوالی که مطرح می شود این است که آیا در طول این مدت گاوها 

آماده تولید مثل می شوند؟
وضعیت گاو اولین مشخصه موفق بودن در فصل جفت گیری است. به 
همین دلیل است که گاوداران با شروع فصل پاییز روی وضعیت بدنی 

گاو تمرکز می کنند.

 )IRM Pocket Reference( کتاب جیبی منابع جامع مدیریت
که  شود  می  یادآور  است  گاوداران  مدیریت  برای  مهم  مرجعی  که 
گاوها با نمره وضعیت بدنی 3 یا کمتر نمی توانند دوباره باردار شوند 
. گاوهایی با نمره وضیعت بدنی 3 یا کمتر چربی بسیار کمی دارند یا 
اصال چربی ندارند و استخوان پشت، باسن و دنده های آنها مشخص 
است و در موارد حادتر این گاوها بسیار الغر هستند. این گاوها برای 
بارداری مجدد مناسب نیستند و اگر مشخص بودن استخوان ها در 
کل گله مشاهده شود، باید حتما و خیلی زود از متخصصان در این 

رابطه کمک گرفت. 
مشکل  این  مبنای  آن  از  ناشی  سالمتی  ومشکالت  کم  مغذی  مواد 
هستند و باید برای اصالح مشکالت اقدامات سریع انجام شود. با این 
حال، این موضوع مورد بحث نیست . باید روی گاوهایی تمرکز کنیم 

که می خواهند به زودی با یک گاو نر تلقیح شوند.
وضعیت بدنی به تدریج تغییر می کند. اگر گاوها به درستی خوراک 
دهی شوند می توانند از نمره وضعیت بدنی 4 به نمره 5 یا 6 برسند. 
نمره  به  توانند  می  قطعا  بگذرد،  خوبی  به  آنها  برای  بهار  فصل  اگر 
وضعیت بدنی 4 برسند. پس باید مطمئن شوید که مدیریت چراگاه در 

فصل بهار خوب باشد. 
گاوهایی با وضعیت بدنی متوسط، با نمره وضعیت بدنی 5 یا 6، دنده 
های قابل مشاهده ندارند و استخوان پشت و لگن بدون اینکه خیلی 
مشهود باشند کمی نرم تر هستند. در این صورت گاوها از نظر فیزیکی  

متناسب و به خوبی و آگاهانه حرکت می کنند. 

این نوع گاو نتیجه مدیریت خوب و ژنتیک مناسب است. قطعا نوع گاو 
دقیقا نوع عملیات انجام شده در مورد آن را نشان نمی دهد، اما ارزیابی 
وضعیت بدنی قبل از بارداری نشان می دهد که محیط گاوداری یک 
گاودار به چه صورت بوده است. گاوهایی با نمره وضعیت بدنی 5 یا 6 
تضمین می کنند که میزان بارداری در آنها خوب است و قطعا ارزش 

تالش های دامدار را داشته اند.
 

ای   گونه  به  را  نیاز  مورد  هزینه  و  تالش  میزان  باید  گاودارها  اساسا 
ارزیابی کنند که نمره وضعیت بدنی 5 یا 6 حفظ شود. در این صورت، 
تا  باشند  ژنتیکی  یا  مدیریتی  تغییرات  دنبال  به  توانند  می  دامدارها 

تالش و هزینه ها را کاهش دهند.  
کتاب IRM Pocket Reference یادآور می شود که میزان باروری 
برای  باید تقریبا 86 درصد و  با نمره وضعیت بدنی 5  برای گاوهایی 

گاوهایی با نمره وضعیت بدنی 6، تقریبا 93 درصد باشد. 
با شروع فصل سرما نیز وضعیت به همین صورت است. فراموش نکنید 
باشند،  شده  تنظیم  مناسب  پرورش  و  تولید  محیط  با  که  گاوهایی 
چرخه تولید مثل یا فاصله بین دو زایمان 365 روزه دارند، یا به بیان 
دیگر، هرسال به موقع زایمان می کنند. گاوهایی که با محیط تولید 
و گاوداری سازگاری ندارند این چرخه تولید مثل را دنبال نمی کنند.

 
گاوها از خوراک موجود استفاده می کنند تا بعد از زایمان بدن خود 
را تقویت کنند، شیردهی را آغاز کنند و به صورت روزانه برای گوساله 
شیر تولید کنند. آنها تا زمانی که این دو مرحله را طی نکنند برای سال 
بعد گوساله زایی ندارند، به همین دلیل است که اگر گاو خوراک مقوی 

نداشته باشد، میزان تولید مثل ساالنه خوبی نیز ندارد.
از  بعد  ندهد،  گاو  به  مغذی  خوراک  گاو  زایمان  از  قبل  اگر  گاودار   
زایمان برای جبران کمبودها کار بسیار سختی دارد. گاوها نیاز دارند تا 
با محیط وفق داده شوند و هدف این است که گاوها بتوانند هر سال در 

زمان مناسب زایش، گوساله زایی داشته باشند.
کالم آخر این بحث ساده است: گاوها نیاز دارند تا قبل از زایش برای 

بارداری مجدد آماده شوند. باید وضعیت بدنی آنها مناسب باشد.
با  باید  نر نیز صادق است زیرا  امر در مورد گاوهای  این  پایانی:  نکته 

شرایط بدنی گاوهای ماده هماهنگ باشد.

 ITPNews بخش بین الملل
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گروه های شغلی مرتبط با دام توصیه های 
بهداشتی را جدی بگیرند

مدیرکل دامپزشکی استان گیالن گفت : با شروع فصل گرما و تکثیر و 
فعالیت کنه ها، احتمال بروز بیماری تب خونریزی دهنده کریمه کنگو 
)CCHF( در گروه های شغلی مرتبط با دام وجود دارد به همین دلیل 

این افراد باید توصیه های بهداشتی را جدی بگیرند.
سهراب عاقبتی افزود : توجه به نکات آموزشی- بهداشتی و پیشگیری 
برای گروه های در معرض خطر شامل اکیپ های صحرایی ، پرسنل 
شاغل در کلینیک های دولتی و خصوصی ، پرسنل شاغل در آزمایشگاه 
های دامپزشکی و پرسنل شاغل در کشتارگاه ها با هدف کنترل این 
بیماری مشترک بین انسام و دام در شرایط فعلی بسیار ضروری است .

بیماری  این  گیری  همه  از  پیشگری  و  کنترل  هدف  با   : گفت  وی 
خطرناک استفاده از چکمه ، لباس کار سراسری و دستکش در هنگام 
های  اکیپ  پرسنل  برای  ها  دامداری  و  روستایی  اماکن  در  حضور 

صحرایی دامپزشکی ضروری است .
به توصیه عاقبتی این نیرو ها بایستی بازرسی البسه شخصی ، لباس کار 
و بدن و جستجوی حضور احتمالی کنه ها بر روی بدن و درون البسه 
ها را قبل از ترک محیط روستا و دامداری جدی بگیرند و در صورت 
مشاهده وجود کنه بر روی بدن یا درون البسه، از جدا کردن کنه و له 
نمودن آن با دست برهنه خودداری و با استفاده از پنس نسبت به جدا 

ساختن کنه از بدن یا درون البسه اقدام کنند.
وی گفت : به منظور جلوگیری از ایجاد هرگونه جراحت در بدن فرد 
چه بوسیله سرنگ و سرسوزن و وسایل و ابزار و ادوات دامپزشکی و چه 
بوسیله ضربات دام ، کنترل و مهار کامل دام حین عملیات واکسناسیون 

ضروری است .
دام  خونی  ترشحات  که  ازبدن  هرنقطه  نمودن  : ضدعفونی  افزود  وی 
2درصد  محلول   - 5درصد  سدیم  هیپوکلریت  با  باشد  رسیده  آن  به 
گلوتارآلدئید – ترکیبات ضدعفونی کننده فنلیک ) 3 – 5 درصد ( ، 
صابون ها و ترکیبات دترجنت ، با رعایت دستورالعمل شرکت سازنده ، 
رعایت اصول ایمنی هنگام خونگیری از دام به منظور ممانعت از آلودگی 
دست ها با خون دام، جمع آوری و معدوم کردن سرسوزن های مورد 
استفاده در خونگیری و ضدعفونی سرسوزن های واکسیناسیون دام نیز 

با هدف کنترل این بیماری ضروری است .
وی به پرسنل شاغل در کلینیک های دامپزشکی نیز توصیه کرد : قبل 
از هرگونه اقدام نسبت به اخذ سابقه و تاریخچه کامل دام که در آن 
توجه الزم به مبداء اولیه دام معطوف شده ، اقدام کنند و چنانچه دام 
از مناطق روستایی دارای موارد مظنون به بیماری CCHF ) جمعیت 

انسانی ( به درمانگاه آورده شده ، باید آخرین وضعیت سمپاشی یا حمام 
دادن بدن دام علیه کنه ها و نیز وضعیت آلودگی دام به کنه در هنگام 
اعمال  هرگونه  انجام  و  گرفته  قرار  بررسی  مورد  درمانگاه  در  معاینه 
جراحی ، درمان ، سخت زایی دام و سایر موارد مشابه ) درصورت عدم 
وجود سابقه سمپاشی یا حمام دادن دام علیه کنه ها ( با رعایت توصیه 

های بهداشتی و اقدامات پیشگیرانه انجام پذیرد.
عاقبتی گفت : همچنین استفاده از لباس کار سراسری مناسب ، چکمه 
، دستکش و ماسک در هنگام معاینه و درمان دام ، استفاده از وسایل 
و ادوات استریل برای معاینه ، درمان و جراحی دام و استریل نمودن 
بعد  دام  جراحی  و  درمان  و  معاینه  در  استفاده  مورد  وسایل  هرگونه 
ترکیبات  از  استفاده  با   ( ها  کار، شستشو و ضدعفونی دست  اتمام  از 
دترجنت ( بعد از انجام هرنوبت عملیات معاینه یا جراحی یا درمان دام ، 
تعویض لباس کار و ضدعفونی نمودن بعد از انجام کار برای این پرسنل 
ترکیبات  از  استفاده  با  روزانه  به صورت  کلینیک  محیط  و ضدعفونی 
فنلیک ) 3 تا 5 درصد ( و اجرای منظم برنامه سمپاشی ضروری است.

های  شبکه  و  کل  ادارات  های  آزمایشگاه  در  شاغل  پرسنل  به  وی 
دامپزشکی استان نیز، استفاده از روپوش مناسب ، ماسک و دستکش 
در هنگام انجام امور روزانه و کار با نمونه های دامی اعم از خون و بافت 
ها و اندام های مختلف ) نظیر کبد، غدد لنفاوی و غیره ( استفاده از 
وسایل استریل برای انجام آزمایشات و استریل نمودن ملزومات مورد 
استفاده در هر روز قبل از پایان کار روزانه و ترک محیط کار، سوزاندن 
کلیه نمونه های دامی ارجاع شده به آزمایشگاه پس از انجام آزمایشات 
الزم ، ضدعفونی محیط آزمایشگاه درصورت ایجاد آلودگی با هرگونه 
 5 –  3 فنلیک  ترکیبات  از  استفاده  با   ( دامی  های  بافت  و  ترشحات 

درصد ( را توصیه کرد.
وی در مورد افراد شاغل در کشتارگاه ها نیز گفت : رعایت استفاده از 
لباس کار سراسری مناسب ) یا روپوش ( ، چکمه ، دستکش ، ماسک 
بازرسی بهداشتی الشه گوشت  بویژه در تمام مدت  آنها  از  و استفاده 
، انجام معاینات قبل از کشتار و ممانعت از ذبح دام های تب دار در 
کشتارگاه ، نظارت بر معدوم سازی آالیشات غیر خوراکی و اندام ها و 
در  گوشت  بازرسی  و  معاینات  انجام  از  خودداری  های ضبطی،  الشه 
صورت وجود هر گونه زخم و خراش های پوستی، ضدعفونی دست ها 
، وسایل و البسه بعد از انجام کار روزانه با استفاده از ترکیبات یاد شده 

به این افراد توصیه می شود .
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معاون پشتیبانی و توسعه مدیریت اداره کل آموزش و پرورش خراسان 
رضوی از کاهش 50 درصدی توزیع شیر در مدارس استان خبر داد.

اظهار  استان،  مدارس  در  شیر  توزیع  در خصوص  خدابنده،  قاسمعلی 
کرد: در سال تحصیلی جاری به طور میانگین 32 نوبت شیر با اعتباری 
بیش از 18 میلیارد تومان در مدارس استان توزیع شده است. در سال 
تحصیلی گذشته به طور میانگین 62 نوبت شیر با اعتباری بیش از 30 
نوبت  تعداد  نظر  از  بود،  توزیع شده  استان  مدارس  در  تومان  میلیارد 

توزیع شیر در سال تحصیلی جاری کاهش 50 درصدی داشته ایم.
استان  پرورش  و  آموزش  اداره کل  مدیریت  توسعه  و  پشتیبانی  معاون 

عاقبتی افزود : محل نگهداری پوست در کشتارگاه ها و اصطبل نگهداری 
دام باید بطور منظم و روزانه شستشو ، ضدعفونی و به طور هفتگی تحت 

نظارت شبکه توسط سموم مناسب و مجاز سم پاشی شود.

کامل  سالمت  تائید  با  مصاحبه  این  در  گیالن  دامپزشکی  مدیرکل 
گوشت های توزیع شده در مراکز عرضه معتبر استان گفت : مردم می 

توانند بدون نگرانی گوشت قرمز مصرف کنند .
به  مجهز  استان  صنعتی  های  کشتارگاه  کلیه   : کرد  اظهار  عاقبتی 
سیستم پیش سرد کن هستند و گوشت دام های ذبح شده پس از 24 

ساعت نگهداری در سردخانه ها به بازار عرضه می شود.
اندازه  قبیل  از  ها  کشتارگاه  در  بهداشتی  بازرسی  مراحل  افزود:  وی 
گیری اسیدیته گوشت توسط کارشناسان دامپزشکی انجام شده و به 

دام های ذبح شده مهر دامپزشکی زده می شود.
عاقبتی تاکید کرد : تهیه و استفاده گوشت از مراکز غیر معتبر که به 
شوند،  می  استحصال  و  ذبح  کشتارگاه  از  خارج  در  و  غیرمجاز  شکل 

مشکوک به بیماری بوده و خطر انتقال بیماری به افراد وجود دارد.
مدیرکل دامپزشکی گیالن همچنین به مصرف کنندگان توصیه کرد: 

هنگام قطعه قطعه کردن گوشت در منازل از دستکش استفاده کنند.
عاقبتی یادآور شد : با وجود همه تدابیر اتخاذ شده ، برای کنترل بیماری 
خطرناک تب خونریزی دهنده کریمه کنگو ، مصرف کنندگان بایستی 
نکات بهداشتی و توصیه های ارائه شده توسط دامپزشکی را جدی بگیرند.

بیماری تب کریمه کنگو نخستین بار در سال 1944 در کریمه شیوع 
یافت و نام تب خونریزی دهنده برای آن اعالم شد. در سال 1956 این 
بیماری در کنگو مشاهده گردید و از اینرو با توجه به نام دو مکان شیوع 

، اسم تب خونریزی دهنده کریمه کنگو برای آن انتخاب شد .

ویروس CCHF به وسیله کنه هیالوما منتقل می شود، مخزن ویروس 
در طبیعت اصوال کنه ها هستند و گاو، گوسفند، بز و خرگوش نیز به 
با خون  از طریق تماس مستقیم  این ویروس  عنوان مخزن مطرحند. 
یا ترشحات بیمار، الشه حیوان آلوده )انتقال به قصاب ها و سالخ ها( 

سبب ایجاد همه گیری های ناگهانی می شود.
این بیماری بیشتر در مناطق صحرایی آفریقا، اروپای شرقی، خاورمیانه 

عراق، هند، افغانستان، پاکستان، ایران و غرب چین مشاهده می شود.
بیماریCCHF در فصول گرم سال از اواخر فروردین تا اواخر شهریور 
)زمان رشد و تکثیر کنه ها( شیوع پیدا می کند. دوره کمون بیماری به 
طور متوسط چهار روز و حداکثر 12 روز است و معموالً تا روز چهارم 
درد  احساس سرما، خستگی  تب، سردرد،  مانند  غیر خونریزی  عالئم 
عضالنی، پرخونی صورت، پرخونی ملتحمه و چشم، استفراغ و دردهای 

باالی معده در بیمار بروز می کند.
عالئم خونریزی از روز چهارم شروع می شود که به صورت خونریزی از 
لثه ها، بینی، معده، روده و رحم و زیر پوست ناحیه ساق پا و دست ها 

ظاهر می شود.
مواد ضد  مصرف   ، کنه ها  کاهش  اصطبل ها جهت  و  منازل  سمپاشی 
عفونی جهت گندزدایی توالت ها، محیط آلوده به خون و ترشحات بیمار 

در پیشگیری از ابتال به این بیماری بسیار موثر است.

باید از مصرف  اینکه این بیماری در دام بدون عالمت است،  به دلیل 
از ذبح تا 24 ساعت در دمای  گوشت تازه خودداری شود و دام پس 
منفی 1 تا 4 درجه سانتیگراد قرار گیرد تا ویروس های آن کشته شوند 
و پس از آن مصرف شود و همچنین از خرید گوشت های بازرسی نشده 

بدون مهر دامپزشکی )کشتار غیر مجاز( خودداری شود.

کاهش 5۰ درصدی توزیع شیر در مدارس
علت کاهش توزیع شیر در مدارس استان را تامین نشدن اعتبار 
دانست و تصریح کرد: با این وجود بازهم از نظر تعداد نوبت توزیع 
شیر در مدارس نسبت به میانگین کشوری که 26 نوبت است، 

باالتر هستیم.
خدابنده در خصوص کیفیت شیر توزیع شده در مدارس استان، 
و  شیر  تولید  کارخانه های  بهترین  با  تقریبا  کرد:  خاطرنشان 
 100 از  بیش  و  شده  منعقد  قرارداد  استان  لبنی  فرآورده های 
مرحله بازدید از کارخانه ها و نمونه برداری انجام داده ایم، دانشگاه 
علوم پزشکی نمونه ها را آنالیز و تایید کرده که آن ها جزء بهترین 

شیرها و فرآورده های لبنی تولید شده در استان هستند.

لبنی  فرآورده های  و  شیر  مصرف  اینکه  به  توجه  با  افزود:  وی 
در  دانش آموزان  همچنین  است  یافته  کاهش  اندکی  کشور  در 
نیاز دارند  به مصرف روزانه شیر  برای رشد  سن رشد هستند و 
مدارس  در  شیر  توزیع  به  قبولی  قابل  بودجه  داریم  درخواست 

اختصاص یابد.
پرورش  و  آموزش  اداره کل  مدیریت  توسعه  و  پشتیبانی  معاون 
استان با اشاره به اینکه بخشی از اعتبار توزیع شیر در مدارس از 
جانب سازمان هدفمندی یارانه ها تامین می شود، عنوان کرد: از 

این سازمان هم تقاضا داریم که اعتبارات را افزایش دهد.
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واردات ساالنه 
            ۳ میلیارد دالر نهاده دامی

رئیس انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان گفت: به طور متوسط 
ساالنه 3 میلیارد دالر بابت واردات انواع نهاده های دامی تولید خوراک 

دام ، طیور و آبزیان اختصاص داده می شود.
مجید موافق قدیری، با بیان اینکه  پیش بینی می شود امسال به ترتیب 
82 درصد ذرت دامی؛ 16 درصد گندم دامی؛ 26 درصد جو دامی و 
90 درصد انواع کنجاله های روغنی، وارداتی باشد، اظهار داشت: ایران 
در سال 2016 از 41 کشور دنیا، انواع کنسانتره، مکمل و مواد افزودنی 
خوراک دام به میزان 55 هزار تن وارد کرد که ارزش واردات این حجم 

نیز، حدود 65 میلیون دالر است.
وی اضافه کرد: کشور ما  0.3 درصد  واردات کنسانتره و مکمل دامی 
جهان را به خود اختصاص داده است، ضمن اینکه ایران در رتبه 66 دنیا 
در واردات انواع کنسانتره، مکمل و مواد افزودنی خوراک دام قرار دارد 
که ارزش این حجم از واردات نسبت به 5 سال گذشته، 4 درصد رشد و 

نسبت به سال 2015 حدود 16 درصد رشد داشته است.
رئیس انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان ایران ادامه داد: در عین 
حال، صادرات انواع خوراک دام، طیور و آبزیان در سال 2016 بیش از 
200 هزار تن به ارزش بیش از 68 میلیون دالر به 11 کشور جهان بوده 

که روند صعودی را در طول 5 سال گذشته نشان می دهد.

کشورهایی چون  بازار  به  ورود  برای  گذشته  سال  کرد:  اضافه  قدیری 
ترکمنستان،  عراق،  کویت،  افغانستان،  عمان،  بنگالدش،  الجزایر، 
اما  کردیم،  اقدام  همسایه  کشورهای  دیگر  و  ارمنستان  تاجیکستان، 
نتوانستیم به قرارداد میان مدت و بلندمدتی برسیم که ریسکش قابل 
پذیرش باشد؛ چراکه ریسک این فعالیت ها برای صنعت داخلی بسیار 
اقتصادی که در داخل کشور  تحوالت  و  تغییر  تناسب  به  و  است  باال 
به طور خاص در صنعت دامپروی می افتد، اجازه چنین ریسکی داده 

نمی شود.
وی گفت: در صورتی که مشاهدات و مذاکرات تجاری ما با طرف خارجی 
می گوید می توانیم در بازارهای بین المللی و فراملی فعالیت کنیم، اما 
ترجیح می دهیم، وارد این بازارها نشویم؛ از طرف دیگر مباحث مرتبط 
برنامه  اجازه  که  دارد  وجود  نیز  اداری  پیچیده  بروکراسی  و  قوانین  با 
برخی کشورها  البته در  است.  ما گرفته  از مدیران  را  بلندمدت   ریزی 
مثل عراق نیز جای پای مذاکرات دولتی و دیپلماسی اقتصادی دولت 

کاماًل خالی و احساس می شود.

کارخانجات خوراک دام با حدود 30 درصد ظرفیت خود کار می کنند
قدیری در پاسخ به این پرسش که چند درصد از خوراک دام صنعتی 
در داخل کشور تولید می شود، تصریح کرد: در حال حاضر کارخانجات 
با زیر 30 درصد ظرفیت فعالیت کرده با این حال در حال حاضر بیش 

از 99 درصد خوراک دام صنعتی در کشور تولید می شود.
قدیری با بیان اینکه به طور متوسط ساالنه 3 میلیارد دالر بابت واردات 
انواع نهاده های دامی تولید خوراک دام، طیور و آبزیان اختصاص داده 

می شود، اضافه کرد: بیشترین نهاده های دامی وارداتی کشور شامل ذرت 
دامی، کنجاله سویا، جو دامی، گندم دامی، مواد افزودنی، مکمل های 

ویتامینه است.

کیفیت  داد:  ادامه  ایرانی،  دام  خوراک  محصوالت  کیفیت  درباره  وی 
اما  است؛  عرضه  زمان  و  قیمت  مرغوبیت،  مهم  مشخصه  سه  شامل 
فاکتورها و شاخص های اقتصادی کشور اجازه بروز و ظهور خیلی از این 
اجزا را نمی دهد. به طور مثال قیمت گذاری در محصوالت پروتئینی 
با  قیمت  و  نیست  کاال  کننده  عرضه  اختیار  در  شیر  و  مرغ  جمله  از 
ورود دولت به این عرصه تعیین می شود. حال زمانی که بخشی از این 
سه گانه دستکاری می شود، چرا باید انتظار این وجود داشته باشد که 
دو عنصر دیگر، ثابت باقی بماند. هر زمانی سه گانه مرغوبیت، قیمت 
مدیریت  او خودش  گرفت،  قرار  کننده  تولید  به دست  عرضه  زمان  و 
ناخودآگاه  مفهوم ها دستکاری می شود،  زمانی که  اما  کیفیت می کند. 

مرغوبیت هم دچار نوسان می شود.
قدیری افزود: نکته مهم دیگر این است که صنایع خوراک دام در بازار 
نزدیک به بازار رقابت کامل، فعالیت می کند، چرا که عالوه بر تعداد زیاد 
کارخانجات خوراک دام در کشور، تعداد حلقه های تولیدکننده در کل 
زنجیره محصوالت پروتئینی از جمله دامدار شیری و گوشتی، مرغدار 

گوشتی، تخم گذار، مادر، کشتارگاه و... باال و متنوع است.
وی اضافه کرد: در حال حاضر بیش از 80 درصد خوراک دام صنعتی 
با استانداردهای ملی و با کیفیت مناسب حال دامپروری کشور زیر نظر 
کشاورزی  جهاد  وزارت  دام  امور  معاونت  و  کشور  دامپزشکی  سازمان 
البته این مواردی که اشاره شد در خصوص واحدهای  تولید می شود. 
مجوزدار و قانونی می باشد، در خصوص تولید خوراک در واحدهای غیر 

قانونی و پرورش این موضوعات حاکم نیست.
نظر  از  چرا  که   پرسش  این  به  پاسخ  در  خصوصی  بخش  فعال  این 
است؟  اهمیت  با  منطقه ای  و  مقیاس جهانی  در  تولید  استراتژی  شما 
افزود:بی شک یکی از آثار مهم تحوالت قرن بیستم در محیط تجاری 
و تولیدی، جهانی شدن است. در شرایط کنونی تولید از یک تصمیم 
بازارهای جهانی در  و  به مرزها  فراتر رفته و  قلمرو ملی  محدود و در 
حد یک تصمیم استراتژیک تبدیل شده است؛ که در این شرایط حتی 
تمام  در  همیشه  ما  بالعکس.  و  است  جهانی  مشتری  هم  ما  مشتری 

محافل به کارخانجات توصیه می کنیم
جهانی فکر کنند، اما منطقه ای عمل کنند. صنعت دامپروی و خوراک 
دام یکبار برای همیشه و برای نجات از رکود باید به سمت بین المللی 
شدن حرکت کند و با افزایش صادرات و جذب سرمایه گذاری خارجی 

راه خود را پیدا نماید.

درباره واردات نهاده های تراریخته مستنداتی نداریم
رئیس انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان ایران در بخش دیگری 
نیز  تراریخته  اولیه  مواد  از  دام  خوراک  تولید  درباره  خود  سخنان  از 



 9
6 

داد
خر

   
ی 

ور
پر

ام
و د

ی 
دار

رغ
 م

ت
عا

طال
ا

37

w
w

w
.IT

PN
ew

s.c
o

m
اظهارداشت: تولید خوراک دام از مواد اولیه تراریخته در ایران به گوش 
بنده نرسیده؛ در خصوص واردات نهاده های دامی تراریخته هم نظری 
جهاد  وزارت  ندارم؛  کاربردی  اظهارنظر  جهت  مستنداتی  چون  ندارم 
نمایند.  نظر  اظهار  زمینه  این  در  باید  بهداشت  وزارت  و  کشاورزی 
از  که  اولیه ای  مواد  دام صنعتی  تولید خوراک  واحدهای  اینکه  ضمن 
مبادی رسمی و قانونی کشور وارد شده را مصرف کرده و امکان انتخاب 
نهاده های دامی تراریخته و غیر تراریخته را ندارد زیرا امکانات و قدرت 

تشخیص و بازرسی کاال را ندارد.
چند  در  افزود:  نیز  نیز  بازار  در  نهاده ها  قیمت  نوسان  درباره   قدیری 
قیمت  نوسانات  قبیل  از  اولیه  مواد  در  موجود  تنش های  گذشته  سال 
از  بنادر  در  دام  خوراک  تولید  در  مصرف  مورد  نهاده های  موجودی  و 
وضعیت مناسب تری برخوردار بود؛ با توجه به سهم بیش از 70 درصدی 
آبزیان  و  دام و طیور  فرآورده های  تمام شده  قیمت خوراک در قیمت 
قیمت  افزایش  به  منجر  مستقیم  طور  به  نهاده ها  این  تغییرات  قطعاً 
محصوالت نهایی پروتئینی منجمله شیر، گوشت و تخم مرغ خواهد شد.

متوسط قیمت ذرت در 4 سال گذشته 20 درصد کاهش یافته است
وی ادامه داد: متوسط قیمت ذرت داخلی و خارجی در 4 سال گذشته 
به طور میانگین 20 درصد کاهش داشته است و قیمت کنجاله سویای 
نیز 18 و 12 درصد کاهش داشته است. همچنین  داخلی و خارجی 
متوسط قیمت سبوس گندم، سبوس برنج، تفاله چغندر، کنجاله تخم 

پنبه داخلی در این دولت به ترتیب 2 -،4 -، 2 و 2.5 درصد نسبت 
به چهار سال دوم دولت قبل رشد داشته است. ضمن اینکه میانگین 
قیمت کنسانتره دامی نیز حدود 9 درصد افزایش و متوسط قیمت دان 
آماده مرغ تخمگذار 5 درصد افزایش و مرغ گوشتی 6 درصد کاهش 

داشته است.
قدیری همچنین  اضافه کرد: دولت در 10 سال گذشته به کارخانجات 
تولید خوراک دام یارانه ای در نهاده های دامی، سوخت، انرژی، مالیات 
و... تخصیص نداده است و این صنعت کاماًل در شرایط نابرابر نسبت به 

حلقه های دیگر زنجیره تأمین پروتئین کشور تولید و رقابت می کند.

شود  نرخی  تک  ارز  اگر  هستند  معتقد  کارشناسان  اینکه  درباره  وی 
نهاده های دامی گرانتر وارد می شود و صادرات کاهش می یابد، نظر شما 
در این باره چیست؟ گفت: یکسان سازی نرخ ارز و تک نرخی شدن 
ارز می تواند تورم زا باشد اما به نفع اقتصاد کشور است. وقتی ارز تک 
نرخی شود، به قیمت بازار نزدیک است. قیمت بازار هم با عرضه و تقاضا 
تعیین می شود. مزیت ارز تک نرخی افزایش درآمدهای صادراتی و در 
نهایت  در  که  بود  خواهد  کشور  داخلی  ناخالص  تولید  افزایش  نتیجه 
موجب بهبود وضعیت اقتصادی کشور خواهد شد. ارز چند نرخی مثل 
وصله ناجور در اقتصاد است؛ هم به تولیدکننده ها صدمه می زند و هم 

به صادرکننده ها.

ترکیه در صادرات دام، پیش دستی کرد
شکی نیست که در حال حاضر، قطر به تأمین گوشت از کشورهایی به 
ایران در  راستی جایگاه  به  دارد.  احتیاج  و هم پیمانانش  عربستان  جز 

عرصه تجارت با این کشور کجاست؟
تاجران ایرانی بعد از اتفاقاتی که برای قطر افتاد، به فکر توسعه تجارت با 
این کشور افتادند که یکی از اقالم مهم در این میان، گوشت قرمز و دام 
بود. این در حالی است که رقیب سرسختی مانند ترکیه که استراتژی 
قدرتمندی برای صادرات محصوالت کشاورزی خود چیده است، دست 
از تالش برنداشته و از هر فرصتی جهت استفاده از بازارهای به وجود 
آمده استفاده می کند. اگرچه ایران توانست چند محموله الشه گوسفند 
گوش  به  ارتباط  این  در  خوبی  خبرهای  اما  کند،  ارسال  قطر  به  را 
نمی رسد. زیرا ترکیه به تازگی برای خراب کردن بازار ایران، شروع به 
ارسال دام زنده به قطر کرده و محصول خود را با قیمتی پایین تر از آنچه 

که باید باشد، عرضه می کند.
به عبارتی تجار این کشور، هر راس گوسفند زنده را به قیمت متوسط 
و  نیست  ترکیه  از  آن  منشا  که  دامی  می کنند؛  عرضه  دالر   120
کشورهایی مانند گرجستان تأمین کننده اصلی آن به شمار می روند. در 
حالی که طبق گفته تاجران ایرانی، توزیع دام زنده با منشا اوراسیایی در 
قطر، حداقل باید به طور میانگین 130 دالر قیمت داشته باشد؛ وگرنه 
تاجر ضرر خواهد کرد. بنابراین هدف ترک ها چیزی جز جلب رضایت 
قطری ها برای استفاده از دام آنها نیست و در این میان، احتمال می رود 

کم کم بازار صادرات الشه نیز از دست ایران خارج شود.
تمام این اتفاقات در حالی رخ می دهد که دولت ترکیه جهت حمایت 
همه جانبه از صادرکنندگان این کشور، یارانه های قابل توجهی در نظر 
گرفته و عالوه بر آن حمل کاال توسط هواپیما برای تاجر ترک، هزینه ای 
در بر نخواهد داشت. البته رئیس مجمع ملی صادرکنندگان دام زنده، 

در همین راستا به ایانا گفت: پیش از این، برخی تاجران ترک به این 
مجمع پیشنهاد دادند تا الشه های دام سبک را به جای قطر، به آنها 
چنین  اما  کنند،  عقب نشینی  کشور  این  از  ایرانی  تاجارن  و  بفروشند 
پیشنهادی پذیرفته نشد و بنابراین ترک ها به صادرات دام زنده به قطر 

روی آوردند.
خبری که دالالن را به اشتباه انداخت

قطر  به  قرمز  ارسال محموله های گوشت  بر  مبنی  روز گذشته خبری 
منتشر شد. البته در متن این خبر تاکید شده بود الشه هایی که به قطر 
صادر می شود، محصول ایرانی نیست و حاصل دام های گرجی و ارمنی 
هستند، اما به نظر می رسد برخی رسانه ها این مطلب را به نقل از رئیس 
مجمع ملی صادرکنندگان دام زنده، به درستی منتشر نکرده و گوش 

دالالن فرصت طلب برای ایجاد تنش در بازار را تیز کرده اند.
از  گونه ای  به  مذکور  متاسفانه خبر  گفت:  باره  این  در  پوریان  منصور 
خروجی این خبرگزاری ها منتشر شده که مخاطب را به اشتباه می اندازد 
و خواننده تصور می کند الشه های تولید ایران به قطر ارسال شده است؛ 
اما همانطور که پیش از این نیز گفته شد، الشه های صادر شده به قطر، 
همگی محموله های وارداتی از ارمنستان و گرجستان بودند و حتی یک 

الشه دام ایرانی به قطر نرفته است.
وی معتقد است که این اشتباه، بهانه ای به دست دالالن داده تا دوباره 
بر طبل افزایش قیمت های داخلی گوشت قرمز بکوبند و جو بازار را که 
در روزهای اخیر به سمت آرامش در حرکت بود، خراب کنند. بنابراین 
ترک ها  اگر  -البته  قطری ها  گوشت  تأمین  که  می شود  تأکید  هم  باز 
فرصتی به ایران بدهند- تنها از الشه هایی با منشاء غیرایرانی است و 

دام های داخلی سهمی در این خصوص ندارند.
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سهم 5۰ درصدی شرکت های      

زنجیره ای در 

دبیر انجمن ملی شرکت های زنجیره ای تولید گوشت مرغ کشور گفت: 
اگرچه از عمر تشکیل شرکت های زنجیره ای تولید گوشت مرغ کمتر 
از چهار سال می گذرد، اما این شرکت ها توانسته اند تاکنون سهم قابل 

توجهی از تولید و صادرات را بر عهده بگیرند.

دبیر انجمن ملی شرکت های زنجیره ای تولید گوشت مرغ کشور،گفت: 
در حال حاضر 27 شرکت زنجیره ای تولید گوشت مرغ در 12 استان 

کشور به صورت جدی فعالیت می کنند.
در  شرکت ها  این  درصدی   17 حدود  سهم  به  اشاره  با  صابری،  علی 
جدید  شرکت   30 از  بیش  اکنون  افزود:  داخلی،  مرغ  گوشت  تامین 
برای گرفتن مجوزهای الزم در نوبت هستند که بعد از اصالح ساختار 
و رعایت استانداردها مطابق دستورالعمل وزارت جهاد کشاورزی، آنها 
این صورت  در  پیوست.  تولیدکننده خواهند  به جمع شرکت های  نیز 
می توان امیدوار بود که سهم تولید گوشت مرغ توسط زنجیره ها به دو 

برابر مقدار کنونی افزایش یابد.

به گفته وی، خوشبختانه بعد از برجام و گشایش در تجارت خارجی، 
با  این میان  انجام شد و در  با سهولت بیشتری  بازرگانان  رفت و آمد 
کمک وزارت جهاد کشاورزی، نمایندگان شرکت های زنجیره ای تولید 
امر  این  داشتند.  فعال  بازرگانی حضوری  در جلسات  نیز  مرغ  گوشت 
سبب شد که در صورت اعالم نیاز تجار خارجی برای خرید مرغ، زمینه 
شرکت های  زیرا  شود.  فراهم  بیشتری  اطمینان  با  جانبه  دو  همکاری 
زنجیره ای در قالب یک برند مشخص فعالیت کرده و از صدر تا انتهای 

کار تولید را به صورت یکپارچه بر عهده می گیرند.

صابری ادامه داد: به همین دلیل تاکنون این شرکت ها موفق شده اند 
دست کم 50 درصد سهم صادرات گوشت مرغ را به خود اختصاص داده 
و بدون شک این مقدار در سال های آینده با توجه به رشد زنجیره ها 

افزایش چشمگیری خواهد داشت.

کشور،  مرغ  گوشت  تولید  زنجیره ای  شرکت های  ملی  انجمن  دبیر 
یکی از دغدغه های بزرگ مرغداران مستقل را زمان طوالنی بازگشت 
سرمایه دانست و عنوان کرد: متاسفانه اکنون بیشتر مرغدارانی که در 
خارج از چارچوب زنجیره فعالیت می کنند، مرغ خود را به کشتارکن ها 
می فروشند و در برخی موارد پرداخت دستمزد آنها تا سه ماه به تعویق 
می افتد. در حالی که باید حداکثر تا 10 روز این پول به آنها پرداخت 

شود.

شرکت های  برای  مشکل  این  بروز  احتمال  اما  کرد:  تأکید  صابری 
زنجیره ای که با منافعی مشترک فعالیت می کنند، نزدیک به صفر است 

و آنها ریسک کمتری را در روند تولید متقبل می شوند.

تولید گوشت  زنجیره ای  تشکیل شرکت های  پیشینه  در خصوص  وی 
از پنج سال مطالعه مستمر در سال 93  مرغ، گفت: کارشناسان پس 
به این نتیجه رسیدند که برای کاهش قیمت تمام شده و قطع دست 
اساسی  گامی  تولید،  زنجیره  تشکیل  با  می توان  اضافی،  واسطه گران 
جهت بهبود بهره وری در روند تولید برداشت. بنابراین طرح ایجاد این 
شرکت ها از همان سال کلید خورد و خوشبختانه با وجود تمام فراز و 

فرودها به کار خود ادامه داد.

GMP صادرات واکسن دامپزشکی با مجوز
جنوب  شعبه  رازی  سرم سازی  و  واکسن  تحقیقات  موسسه  رئیس 
کشور)شیراز( با اشاره به اینکه این مرکز در سال جاری گواهی سازمان 
بهداشت جهانی را دریافت می کند، گفت: بر این اساس تنها تولیدکننده 
واکسن دامپزشکی در کشور خواهیم بود که مجوز صادرات را به صورت 

رسمی به دست آورده است.
نکات  بارزترین  از  یکی  اینکه  به  اشاره  با  مهربان پور  دکتر محمدجواد 
بخش تولید واکسن های طیور موسسه رازی شعبه شیراز نزدیک شدن 
به استانداردهای سازمان بهداشت جهانی است، اظهار کرد: این شعبه 
با اقدامات انجام شده موفق شد تاکنون حدود 90 درصد مراحل اخذ 

مجوز GMP را طی کند.
وی ضمن ابراز امیدواری برای دریافت گواهی سازمان بهداشت جهانی در 
سال جاری، افزود: بر این اساس تنها تولیدکننده واکسن دامپزشکی در کشور 

خواهیم بود که مجوز صادرات را به صورت رسمی به دست آورده است.

صادرات  دروازه  کرد:  خاطرنشان  شیراز  شعبه  رازی  موسسه  رئیس 
موسسه  ویروسی  واکسن های  تولید  بخش  از  دامپزشکی  واکسن های 
رازی شعبه شیراز می گذرد چراکه عالوه بر ساختمان آن که بر اساس 
 GMP استانداردهای خاص ساخته شده، تجهیزات و امکانات مورد نیاز
از جمله آب WFI، PW، دستگاه تزریق اتوماتیک و دستگاه برداشت 

اتوماتیک در این شعبه وجود دارد.
وی با بیان اینکه واکسن تک گانه نیوکاسل، تک گانه آنفلوانزا و دوگانه 
نیوکاسل و آنفلوانزا از جمله واکسن های طیوری هستندکه در این شعبه 
تولید می شوند، گفت: در حال حاضر در این بخش ساالنه 100 میلیون 

دز واکسن تک گانه نیوکاسل و آنفلوانزا تولید می شود.
بر اساس اعالم روابط عمومی موسسه رازی، دکتر مهربان پور اضافه کرد: 
موسسه رازی شعبه شیراز در سال جاری نیز تولید حدود 50 میلیون دز 

واکسن دوگانه نیوکاسل و آنفلوانزا را در دستور کار خود دارد.

صادرات مرغ
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مرغ و تخم مرغ ایران بدون مشتری ماند

فعاالن حوزه براین باورند که طی چند ماه اخیر با شیوع آنفوالنزای حاد 
پرندگان بسیاری از رقبا همچون ترکیه در بازارهای هدف رخنه کردند 
که در شرایط کنونی به سبب نبود مزیت رقبتی، امکان باز پس گیری 

بازار ها وجود ندارد.
با اعالم پاکی ایران از آنفوالنزای حاد پرندگان، صادرات مرغ و تخم مرغ 

تنها به افغانستان آغاز شده است.
فعاالن حوزه براین باورند که طی چند ماه اخیر با شیوع آنفوالنزای حاد 
پرندگان بسیاری از رقبا همچون ترکیه در بازارهای هدف رخنه کردند 
که در شرایط کنونی به سبب نبود مزیت رقبتی، امکان باز پس گیری 

بازار ها وجود ندارد.
البته ناگفته نماند که با توجه به پتانسیل تولید صنعت 
طیور و مازاد تولید، دولت با جایزه صادراتی باید به 
باید  کمک صادرکنندگان آید، در غیر این صورت 

فاتحه این صنعت را خواند.
با اشاره  انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتی،  محمد یوسفی رئیس 
به سرگیری صادرات مرغ به عراق و افغانستان اظهار داشت: گرچه دو 
هفته است از آغاز صادرات مجدد مرغ به عراق و افغانستان می گذرد، 

اما حجم صادرات زیاد نیست.
وی افزود: صادرکنندگان ایرانی با تجار عراقی و افغانی مشغول انعقاد 
قرارداد و مذاکره هستند که انتظار می رود میزان صادرات در روزهای 

آتی افزایش یاید.
بازارهای  به  مرغ  هزارتن   400 صادرات  امکان  اینکه  بیان  با  یوسفی 
هدف وجود دارد، گفت: این درحالی است که سال گذشته در پی شیوع 

آنفوالنزای حاد پرندگان این میزان تنها 100 هزارتن بوده است.
رئیس انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتی ادامه داد: صادرکنندگان 
ایرانی با افزایش حجم صادرات مرغ باید قدرت رقابت پذیری با دیگر 

صادرکنندگان در بازارهای جهانی را افزایش دهند، چراکه در صورت 
عدم تخصیص مشوق صادراتی امکان صادرات با دوام وجود ندارد.

وی با اشاره به اینکه به سبب باال بودن قیمت تمام شده امکان صادرات 
چشمگیر وجود ندارد، تصریح کرد: قیمت تمام شده هر کیلو مرغ در 
کشورهای صادرکننده 2. 1 دالر است، در حالیکه به سبب تخصیص 
مشوق صادراتی و سود از محل فروش داخلی با نرخ 1. 4 الی 1. 5 دالر 

به بازارهای هدف صادر می شود.
به گفته یوسفی با وجود زیان مرغداران از محل فروش داخلی و عدم 
تخصیص مشوق صادراتی امکان صادرات در بازارهای هدف وجود ندارد.

خبری از مشوق صادراتی نیست
ناصر نبی پور رئیس هیات مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار استان تهران 
با اشاره به طلسم صادرات تخم مرغ به عراق گفت: در شرایط کنونی 
نبود تقاضا و مزیت قیمتی در بازارهای هدف چنین شرایطی را رقم زد.

نبی پور ادامه داد: با توجه به مازاد 150 الی 200 هزارتن تخم مرغ باید 
گفت که در صورت تقاضا می توان به بازارهای هدف صادر کرد.

به گفته وی نرخ هر کیلو تخم مرغ درب مرغداری 3 هزار و 900 تومان 
معادل دانه ای 270 تومان است.

رئیس هیات مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار در پاسخ به این سؤال که 
امکان کاهش نرخ تخم مرغ در بازار وجود دارد، بیان کرد: همه ساله در 
فصل تابستان و ماه رمضان به دنبال کاهش تقاضا، قیمت ها روند نزولی 
به خود می گیرد اما امسال به سبب معدوم سازی میزان قابل توجهی از 

قطعه مرغ ها، بعید است که این امر اتفاق بیافتد.
در  مرغداران  رقابت  برای  دولت  کنونی  شرایط  در  کرد:  تصریح  وی 
بازارهای هدف باید حداقل کیلویی 300 تومان مشوق صادراتی را در 
اختیار صادرکنندگان قرار دهد و این درحالی است که علی رغم قول 

های متعدد، خبری از مشوق صادراتی نیست.

پای صـادرات
 تخـم مرغ می لنگد

پرورش دهندگان مرغ تخم گذار گفت: طی روزهای  دبیر کل کانون 
آتی نرخ هر کیلو تخم مرغ درب مرغداری با کاهش 100 تومانی روبرو 

خواهد شد.
آخرین  به  اشاره  با  دهندگان،  پرورش  کانون  کل  دبیر  فرزاد طالکش 
وضعیت صادرات تخم مرغ اظهار داشت: تاکنون مقدار محدودی تخم 

مرغ تنها به افغانستان صادر شده است.
وی افزود: علی رغم اعالم پاک بودن کشور از آنفوالنزا حاد پرندگان، 
که  چرا  است  نشده  باز  ایرانی  محصوالت  روی  بر  عراق  مرز  هنوز  اما 

دیپلماسی فعالی در این خصوص انجام نشده است.
به گفته طالکش با وجود نبود مزیت قیمتی و عدم رقابت با سایر رقبا 
اقدام جدی برای تخصیص مشوق صادراتی به  اما  بازارهای هدف،  در 

این صنعت نشده است.

طالکش با اشاره به آخرین وضعیت قیمت تخم مرغ بیان کرد: در حال 
حاضر متوسط قیمت هر کیلو تخم مرغ درب مرغداری 3 هزار و 800 
تومان است و پیش بینی می شود که طی روزهای آتی نرخ هر کیلو تخم 

مرغ با کاهش 100 تومانی روبرو شود.
دبیر کل کانون پرورش دهندگان مرغ تخم گذار ادامه داد: قیمت کنونی 
تخم مرغ تنها برای مرغدارانی که تولید قبلی داشتند مناسب است و 
ریزی  جوجه  به  اقدام  تازگی  به  که  مرغدارانی  که  است  درحالی  این 

کردند با زیان 400 تومانی قیمت در هر کیلو مواجه هستند.
وی با اشاره به تاثیر رونق صادرات بر قیمت تخم مرغ موجود در بازار 
تاثیر  نمی تواند  رونق صادرات  مدیریت  اعمال  در صورت  کرد:  تصریح 
چندانی بر قیمت ها داشته باشد و تنها به واسطه این امر زیان مرغداران 

جبران خواهد شد.
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التهاب در بازار نهاده پرمصرف دامی
با اینکه گرانی ذرت از حدود 10 روز قبل کلید خورد، اما زمزمه های 
گرانی این نهاده پرمصرف دامی از اواسط فروردین در گروه های تلگرامی 

دامداران و مرغداران به گوش می رسید و به نظر می رسد
دارند  دسترسی  اطالعاتی  به  تلگرامی  گروه های  این  در  افراد  برخی 
جهاد  وزارت  بی بهره اند!  آن  از  جهادکشاورزی  وزارت  مسئوالن  که 
کشاورزی بعد از افزایش قیمت ذرت بیانیه صادر کرد و از توزیع ذرت 
دولتی برای تعادل بخشیدن به بازار خبر داد، اما دامداران و مرغداران 
نسبت به فروکش کردن تب قیمت ذرت خوش بین نیستند و معتقدند 
اینکه وزارت جهادکشاورزی اعالم کند واردات ذرت انحصاری نیست، 

واقعیت ها را در بازار تغییر نمی دهد. 

تالش شرکت پشتیبانی امور دام برای کنترل قیمت 
ذرت

گرچه مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام کشور می گوید با تمهیدات 
انجام شده از سوی این شرکت، قیمت ذرت در بازار 100 تومان کاهش 
یافته، اما بررسی های خبرنگار »کسب وکار« نشان می دهد قیمت ذرت 
ذخایر  ولی،  علیرضا  گفته  به  دارد.  صعودی  سیر  بازار  در  همچنان 
تولیدکنندگان  و  است  موجود  کافی  میزان  به  شرکت  این  راهبردی 
هیچ گونه نگرانی برای تامین نهاده های خود نداشته باشند. ولی تصریح 
کرد: در حال حاضر هر کیلو ذرت داخلی با قیمت 720 تومان و هر 
این شرکت در اختیار  تومان توسط  با قیمت 850  برزیلی  کیلو ذرت 
تشکل های تولیدی مرغ داران قرار می گیرد. وی اظهارداشت: تا یکی دو 
روز دیگر ذرت داخلی با قیمت هر کیلوگرم 720 تومان نیز در بورس 

کاال عرضه خواهد شد. 

فاقد  تغییر قیمت جهانی  افزایش قیمت ذرت بدون 
توجیه است

ملتهب شدن بازار ذرت آنقدر اهمیت دارد که وزارت جهاد کشاورزی 
این  در  کند.  صادر  مورد  این  در  رسمی  بیانیه  و  شده  گود  وارد  هم 
بیانیه آمده است: طی روزهای اخیر افزایش حدود 200 تومانی قیمت 
ذرت در بازار مصرف با وجود اینکه قیمت جهانی این محصول افزایشی 
نداشته و همچنین تغییری در تامین و عرضه ذرت در کشور رخ نداده، 
فاقد هرگونه توجیهی است. این موضوع به مراجع نظارتی مانند سازمان 
اقدامات  تا  شد  گزارش  تولید کنندگان  و  مصرف کنندگان  از  حمایت 
برای  گیرد.  صورت  قیمت ها  در  اخالل گران  با  برخورد  جهت  مقتضی 
جلوگیری از اجحاف در حق تولید کنندگان و بروز خلل در روند و ثبات 
تولید و قیمت مرغ، شرکت پشتیبانی امور دام کشور با در اختیار داشتن 
ذخایر راهبردی کافی ذرت مورد نیاز صنعت مرغداری کشور را با قیمت 
مناسب و به هر میزان از طریق تشکل های مرغداران به طور گسترده و 
مستمر در اختیار تولید کنندگان قرار می دهد. وزارت جهاد کشاورزی 
در  کشاورزی  جهاد  وزارت  افتخارات  از  یکی  می افزاید:  بیانیه  این  در 

دولت یازدهم برچیدن بساط انحصار از جمله در زمینه واردات و امضای 
و  دام  نهادهای  واردات  مجوزهای  شامل  موضوع  این  که  بوده  طالیی 
طیور نیز شده و بر همین اساس اعالم می دارد که همه اشخاص واجد 
رعایت  با  فقط  وزارت  این  به  مراجعه  به  نیاز  بدون  می توانند  شرایط 
موازین بهداشتی، قرنطینه ای و ضوابط قانونی به هر میزان به واردات 

نهاده های دام و طیور مبادرت کنند. 

واردات نهاده های دامی در ظاهر انحصاری نیست
یک منبع آگاه با بیان اینکه واردات نهاده های دامی در ظاهر انحصاری 
نیست، اما واقعیت بازار، انحصاری بودن واردات نهاده های دامی را نشان 
می دهد، به »کسب وکار« گفت: مسئوالن وزارت جهاد کشاورزی و تمام 
فعاالن ریز و درشت بازار نهاده های کشاورزی از تولید کننده تا تاجر و 
واسطه می دانند که واردات نهاده های دامی توسط چه کسی و با چه 
و  ندارد  هم  غیرقانونی  صورت  کار  این  می شود.  مدیریت  کاری   سازو 
کامال قانونی است، اما با توجه به قدرت مالی و اعتباری و لجستیکی که 
در اختیار وارد کننده عمده نهاده های دامی است، فقط دولت آن هم در 
شرایط خاص می تواند در برابر فعل و انفعاالتی که توسط واردکنندگان 
عمده در بازار ایجاد می شود، عرض اندام کند. درباره موضوع اخیر هم 
می بینیم که دولت سعی دارد با عرضه ذخایر استراتژیک ذرت قیمت 
را در بازار بشکند، اما تا این تمهید دولت به نتیجه برسد ذرت در تناژ 
می شود،  فروخته  متقاضیان  به  عمده  وارد کننده  مدنظر  قیمت  با  باال 
دقیقا  این  ندارند.  چاره ای  روز  قیمت  به  ذرت  آنها جز خرید  که  چرا 
سود  و  می زند  لطمه  مرغدار  و  دامدار  به  که  است  وضعیتی  مصداق 
و  مرغداران  با  »کسب وکار«  گفتگوی  می شود.  وارد کننده  نصیب  آن 
برخی  است که  نکته  این  بیانگر  استان های کشور  برخی  در  دامداران 
افراد که عموما از مرغداران یا دامداران عمده بوده اند، از اواسط فروردین 
قیمت  افزایش شدید  دامداران  و  مرغداران  تلگرامی  گروه های  در  ماه 
ذرت را پیش بینی می کردند و اکنون سوال مرغداران و دامداران این 
است که چگونه با وجود ثابت بودن قیمت در بازار جهانی پیش بینی 
این افراد درست از آب درآمده است؟ یک دامدار با بیان اینکه در هفته 
گذشته ذخیره ذرت خرید قبلی خود را مصرف کرده و در هفته جاری 
هم با تغییر جیره از خرید ذرت به قیمت گران خودداری کرده است 
به »کسب وکار« گفت: دامداران و مرغداران واقعا تحت فشار هستند و 
به عنوان  ما  به زحمت خود را حفظ می کنند.  روی مرز ضرر و زیان 
تولیدکننده به هیچ عنوان توان تحمل چنین افزایش قیمتی را نداریم و 
اینکه مسئوالن اعالم می کنند به تعاونی ها ذرت 720 تومانی داده اند تا 
این لحظه ما دائما با تعاونی های دامداران محلی در تماسیم، ولی چنین 
ذرتی به دست ما نرسیده است. درخواست ما از وزارت جهاد کشاورزی 
و شرکت پشتیبانی این است که هرچه زودتر نسبت به تعادل بخشی به 
بازار ذرت اقدام کنند تا دامداران و مرغداران بیشتری در ابتدای سال 

96 ورشکسته نشوند.
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 بزرگترین مشکل صنعت لبنیات
با توجه به تخصیص مشوق صادراتی به کارخانه های لبنی، دامداران 

انتظار دارند که بهای نرخ خرید شیر خام افزایش یابد.
گرچه صنایع لبنی طی سال های گذشته با افزایش ندادن نرخ خرید شیر 
بار ها قیمت محصوالت  اما  خام بی مهری فراوانی به دامداران کردند، 

خود را قانونی و غیر قانونی افزایش دادند.
البته ناگفته نماند که کارخانه های لبنی پایین بودن قدرت خرید خانوار 
و نبود بازارهای هدف را بهانه اصلی سرپیچی از اجرای مصوب نرخ شیر 

خام اعالم کردند.
حال انتظار می رود که بعد از گذشت سال ها کشمکش برسر اختصاص 
یارانه صادراتی لبنیات و تحقق این امر در شرایط کنونی کارخانه های 
و  تورم  گرانی  چرخه  که  چرا  کنند  عمل  خود  وعده های  به  لبنی 

هزینه های باالی تولید در مقابل دامداران قد علم کرده است.
احمد مقدسی رئیس انجمن صنفی گاوداران گفت: با پرداخت مشوق 
صادراتی و خروج مازاد انتظار می رود که نرخ خرید شیر خام از دامداران 

دستخوش تحوالت مثبت قرار گیرد.
به گفته وی در شرایط کنونی حداقل نرخ خرید شیر خام از دامداران 

1050 و حداکثر 1200 تومان است.
مقدسی ادامه داد: طی چند ماه اخیر کارخانه ها به بهانه عدم صادرات 
محصوالت لبنی به بازارهای هدف به طور متوسط نرخ خرید هر کیلو 
شیر را 50 تا 100 تومان کاهش دادند که با تخصیص مشوق صادراتی، 

انتظار می رود کارخانه ها به وعده خود عمل نمایند.
رئیس انجمن صنفی گاوداران نرخ تمام شده هر کیلو شیر خام را هزار و 
500 تومان اعالم کرد و افزود: این درحالی است که علی رغم گذشت سه 
سال از اعالم نرخ مصوب 1440 تومان کارخانه های لبنی نه تنها نرخ را 
افزایش ندادند، بلکه به بهانه های مختلف اقدام به کاهش قیمت کرده اند.

وی تصریح کرد: ساالنه 9 میلیون و 600 هزارتن شیر خام در کشور 
تولید می شود که در صورت صادرات 10 درصد از این میزان، دیگر با 
تخصیص  وجود  با  که  نیستیم  مواجه  داخل  در  تولید شیر خام  مازاد 

مشوق صادراتی انتظار می رود که این امر تحقق یابد.
خام  شیر  نرخ  افزایش  به  َتن  لبنی  های  کارخانه 

نمی دهند
حسین نعمتی رئیس اتحادیه دامداران با اشاره به اینکه نرخ شیر خام 
طی دو سال اخیر روبه کاهش است، اظهار داشت: طی یک هفته اخیر 
برخی برندهای لبنی مجدداً به بهانه پروتئین شیر اقدام به کاهش 60 

تومانی قیمت کردند.
وی با انتقاد از افزایش هزینه های خوراک دام افزود: با توجه به افزایش 
عدم  در صورت  که  گفت  باید  ذرت  و  قیمت جو  درصدی  تا 40   35

نابودی کشیده  ورطه  به  دامداری  نرخ خرید شیرخام صنعت  افزایش 
خواهد شد.

به گفته نعمتی حداقل نرخ خرید شیرخام از دامدار 800 و حداکثر هزار 
و 250 تومان است.

عدم  بر  عالوه  اخیر  سال  سه  داد: طی  ادامه  دامداران  اتحادیه  رئیس 
افزایش نرخ شیر خام، کارخانه های لبنی بهای مطالبات را 2 الی 3 ماهه 

پرداخت می نمایند که دامداران نسبت به این امر گالیه مند هستند.
وی با اشاره به دلیل اصلی عدم اجرای نرخ مصوب 1440 تومان شیرخام 
گفت: وزارت جهاد کارخانه ها را مکلف به خرید نرخ مصوب نمی کند، به 

همین خاطر کارخانه ها تَن به افزایش نرخ شیر خام نمی دهند.
نرخ منطقی هر کیلو شیر خام چقدر است؟

علیرضا عزیزاللهی مدیرعامل اتحادیه دامداران گفت: طی سال های اخیر 
وزارت جهاد با خرید شیر خام به نرخ مصوب همکاری نکرد که همین 

امر صنعت دامپروری را با مشکالت متعددی روبرو کرد.
وزارتخانه  به  متعدد  مشکالت  وجود  براساس  گذشته  سال  افزود:  وی 
پیشنهادی مبنی بر تخصیص هر چه سریع تر مشوق صادراتی داده شد 

تا با خروج مازاد تولید شیر خام، عرضه و تقاضا متعادل شود.
عزیزاللهی ادامه داد: طی سه ماه اخیر بهبود تقاضا برای خرید موجب 

افزایش 50 تومانی نرخ خرید هر کیلو شیرخام از دامدار شد.
به گفته وی علی رغم افزایش 50 تومانی نرخ خرید شیرخام، وضعیت 

ایده آل نیست و همچنان دامداران نیازمند حمایت دولت هستند.
مدیر عامل اتحادیه دامداران با اشاره به افزایش 100 تومانی نرخ ذرت و 
جو بیان کرد: افزایش نرخ اقالم علوفه ای از ابتدای سال موجب تحمیل 
این  پیگیری  رو در حال  این  از  دامدار شده  بر  روزافزون هزینه  فشار 
موضوع از سوی وزارت جهاد هستیم تا با افزایش غیر معقول هزینه ها 

شرایط مطلوب بازار خراب نشود.
وی با اشاره به اینکه اجرای نرخ مصوب 1440 تومانی شیر خام وجود 
قیمت  که  شد  مطرح  زمانی  در  تومانی   1440 نرخ  کرد:  بیان  ندارد، 
نرخ  این  کنونی  شرایط  در  اما  بود،  یافته  افزایش  شدت  به  نهاده ها 

مفهومی ندارد.
عزیزاللهی با بیان اینکه نرخ گذاری تنها موجب اختالف دامدار و صنایع 
لبنی می شود، افزود: عرضه و تقاضا تعیین کننده قیمت است و دولت 
به جای نرخ گذاری باید حمایت از شبکه تولید داشته باشد تا دامداران 

آسیب نبینند.
مدیر عامل اتحادیه دامداران در ادامه یادآور شد: با اجرای نرخ مصوب 
1440 تومان برای خرید هر کیلو شیرخام از سوی کارخانه ها، قیمت 
بطری یک لیتری شیر برای مصرف کننده به 4 هزار تومان می رسد که 

امکان خرید از سوی خانوار ها وجود ندارد.
به گفته وی در شرایط کنونی نرخ منطقی خرید هر کیلو شیرخام از 

دامدار هزار و 300 الی هزار و 350 تومان است.

قیمت شیرخام،
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برخورداری از ظرفیت تولید باال و همجواری با کشور عراق دو امتیاز 
استان کرمانشاه برای صادرات مرغ به شمار می رود، با این وجود میزان 
صادرات مرغ از استان بسیار پایین است و می توان گفت این ظرفیت 

مغفول مانده است.
کرمانشاه جزو استانهای مطرح از نظر تولید گوشت مرغ بوده و میزان 
تواند  نیاز ساالنه آن است و می  از  استان بیش  این  تولیدات ساالنه  
نیز  را  از کشور  استان ها و حتی خارج  نیاز دیگر  از مرغ مورد  بخشی 

تامین کند.
امتیاز دیگر کرمانشاه، همجواری و هم مرز بودن با کشور عراق است که 
می تواند یک فرصت ویژه صادارتی برای تولیدکنندگان مرغ محسوب 

شود، فرصتی که تاکنون از آن استفاده مناسبی نشده است.
و  کشاورزی  محصوالت  و  بازار  تنظیم  مدیر  بهمنی پور  علی اصغر 
نهاده های سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه، میزان صادرات مرغ 
از استان کرمانشاه را بسیار پایین عنوان کرد و افزود: سال گذشته تنها 
بخش  و  کردستان  اقلیم  به  کرمانشاه  استان  از  مرغ  تن گوشت   100

مرکزی عراق صادر شد.
بودن  پایین  از دالیل  را یکی  وی عدم وجود زیرساخت های صادراتی 
در  داد:  ادامه  و  کرد  عنوان  کرمانشاه  استان  از  مرغ   صادرات  میزان 
صادرات  امکان   02 خط  به  استان  مرغ  کشتارگاه های  تجهیز  صورت 

بیشتر مرغ از استان به خارج کشور فراهم خواهد شد.
جهاد  سازمان  نهاده های  و  کشاورزی  محصوالت  و  بازار  تنظیم  مدیر 
کشاورزی استان کرمانشاه باالتر بودن قیمت مرغ تولیدی در کشور ما 
در مقایسه با قیمت عرضه مرغ از سوی کشور ترکیه را در افزایش میل 

طرف عراقی به واردات مرغ از کشور ترکیه تاثیر گذار دانست.
وی عدم توجه به سایز مرغ تولیدی را یکی دیگر از دالیل پایین بودن 
صادرات مرغ عنوان کرد و افزود: مرغ تولیدی در کشور ترکیه با وزن 
بین یک کیلو و 200 گرم تا یک کیلو و 600 گرم عرضه می شود و این 
درحالیست که وزن مرغ تولیدی در کشور ما باالی یک کیلو و 800 

گرم است و تولیدکنندگان رنج مناسب صادراتی را رعایت نمی کنند.

وی وزن مرغ مناسب بازارهای جهانی را بین یک کیلو و 200 گرم تا 
یک کیلو و 800 گرم عنوان کرد.

بهمنی پور در ادامه با اشاره به مهیا بودن شرایط صادرات مرغ در استان 
از نظر صدور مجوزها گفت: هیچ مشکلی برای صادرات مرغ از استان 
کرمانشاه نداریم و در صورت تجهیز کشتارگاه های استان به خط 02 

امکان افزایش صادرات مرغ وجود دارد.
وی با اشاره به باال بودن میزان تولیدات مرغ استان در مقایسه با نیاز 
به  استان  کشتارگاه های  تجهیز  با  کرد:  امیدواری  ابراز  استان،  ساالنه 
خط 02 شرایط برای صادرات بیشتر مرغ از استان کرمانشاه مهیا شود.
بهمنی پور با بیان اینکه استان کرمانشاه در حال حاضر 919 واحد مرغ 
با ظرفیت جوجه ریزی یک میلیون و 50 هزار قطعه در هر  گوشتی 

دوره را دارد.
جهاد  سازمان  نهاده های  و  کشاورزی  محصوالت  و  بازار  تنظیم  مدیر 
تولید ساالنه مرغ استان را در حال حاضر  کشاورزی استان کرمانشاه 
بیش از 63 هزار تن اعالم و اظهار کرد: نیاز ساالنه استان به گوشت 
مرغ 32 هزار تن بوده و ساالنه بیش از 31 هزار تن مازاد تولید داریم.

بهرام خانی معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان 
کرمانشاه نیز اظهار کرد: ظرفیت تولید ساالنه 75 تا 80 هزار تن مرغ 
در استان داریم که در حال حاضر به اندازه همه ظرفیت تولیدی استان 

تولید مرغ نداریم.
خانی با بیان اینکه سال گذشته در مجموع 63 هزار و 700 تن مرغ در 
استان کرمانشاه تولید شد، افزود: در صورت تجهیز کشتارگاه های مرغ 
استان به خط 02 تمام مراحل کشتار مرغ از کشتار تا تخلیه و بسته 
صادراتی  فاکتورهای  با  مرغ های  تولید  امکان  و  بوده  اتوماتیک  بندی 

فراهم خواهد شد.

خانی افزود: در این صورت امکان استفاده از تمامی ظرفیت تولید مرغ 
استان به وجود خواهد آمد که این اقدام خواهد توانست نقش مهمی در 
افزایش میزان تولیدات و صادرات بیشتر داشته و توسعه صادرات مرغ 

نیز اشتغالزایی پایدار را در استان در پی خواهد داشت.
جهاد  سازمان  تکمیلی  و  تبدیلی  صنایع  مدیر  کریمی  زند  جالل 
نبود  دلیل  به  تاکنون  اینکه  بیان  با  نیز   کرمانشاه  استان  کشاورزی 
کشتارگاه مجهز به خط 02 عمال امکان صادرات مرغ تولیدی در استان 

صادرات مرغ؛ ظرفیتی مغفول مانده در کرمانشاه
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صادرات تخم مرغ ازسر گرفته شد

دبیرکل کانون سراسری مرغ تخم گذار ایران با بیان اینکه صادرات تخم 
مرغ ازسرگرفته شده است، گفت: قیمت این محصول نسبت به روزهای 

گذشته مقداری بهبود یافته و مرغداران کمتر زیان می کنند.
سید فرزاد طالکش با بیان اینکه صادرات تخم مرغ به افغانستان از سر 
این  از  مقدار کمی   روز گذشته  در 10  اظهار کرد:  است،  گرفته شده 
محصول به افغانستان صادر شده اما کشور عراق هنوز گمرک خود را به 

روی محصول ایرانی باز نکرده است.

که چرا گمرک  موضوع هستند  این  پیگیر  مرغ  تجار  کرد:  اضافه  وی 
نکردیم چون توجیه  پیگیری  ما  باز نشده ولی درباره تخم مرغ  عراق 

قیمت هم برایمان ندارد.

قیمت  میانگین  ایران  گذار  تخم  مرغ  سراسری  کانون  دبیرکل 
هرکیلوگرم تخم مرغ را نیز بین 3900 تا 4000 تومان اعالم و اضافه 
کرد: نسبت به روزهای گذشته قیمت تخم  مرغ مقداری بهبود یافته 
و  بینی  پیش  قابل  هیچ چیز  رمضان  مبارک  ماه  اول  هفته  در  البته 
قضاوت نیست چون از هفته دوم مصرف پایین می آید و به تبع آن 

قیمت ها نیز کاهش می یابد.
است  مناسب  مرغدار  برای  مرغ  تخم  قیمت  االن  داد:  ادامه  طالکش 
اکنون  است چراکه هم  پایین  او  میزان ضرر  یا  کند  نمی  چون ضرر 
حدود  تولیدکنندگان  برای  مرغ  تخم  هرکیلوگرم  شده  تمام  قیمت 

4200 تومان است.

به خارج از کشور وجود نداشته، اظهار کرد: تجهیزات مورد نیاز تجهیز 
یکی از کشتارگاه های مرغ استان به خط 02 خریداری و وارد استان 
شده است و قرار شده بزودی نسبت به راه اندازی این خط جدید کشتار 

مرغ در استان اقدام شود.
سال  پایان  تا  مرغ  کشتار  این خط  بود  قرار  اینکه  بیان  با  کریمی زند 
گذشته به مجموعه کشتارگاهی استان اضافه شود، افزود: در حال حاضر 
ماشین آالت مورد نیاز به محل کشتارگاه حمل شده  و تنها نصب آنها 

باقیمانده است.
مدیر صنایع تبدیلی و تکمیلی سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه 
در  ساعت  در  قطعه  هزار  دو  کشتار  ظرفیت  با  کشتارگاه  این  افزود: 
شهرستان کرمانشاه به خط 02 مجهز خواهد شد و با تجهیز آن امکان 
کشتار مرغ با فاکتورهای صادراتی در استان مهیا خواهد شد و شاهد 
افزایش صادرات مرغ از استان به اقلیم کردستان و بخش مرکزی عراق 

خواهیم بود.
ظرفیت  با  یکی  مرغ  دیگر  کشتارگاه  دو  همچنین  افزود:  زند  کریمی 
با  دیگری  و  صحنه  شهرستان  در  ساعت  در  قطعه  هزار  چهار  کشتار 
ظرفیت کشتار دو هزار قطعه مرغ در استان در بخش ماهیدشت برای 
دست  در  آنها  تجهیز  کار  و  کرده  امادگی  اعالم   02 خط  به  تجهیز 

پیگیری است.
وی افزود: کشتارگاه مجهز به خط 02 سبب ارتقای کیفیت بسته بندی 
مرغ تولیدی در استان شده و مرغ تولیدی را قابل رقابت با محصوالت 

کشورهای اروپایی خواهد کرد.
مدیر صنایع تبدیلی و تکمیلی سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه 
هشت  را  فعلی  شرایط  در  استان  مرغ  کشتارگاه های  تعداد  ادامه  در 
از نظر فضای کشتارگاهی مرغ و  افزود: کمبودی  و  کشتارگاه دانست 

کشتارگاه 01 در استان نداریم

 افزایش قیـمت 

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به افزایش قیمت برخی 
نهاده های دامی مانند ذرت گفت: درحال حاضر قیمت این نهاده تعدیل 

شده و دلیل گرانی آن نیز تعلل و کندی در واردات بوده است.
این مشکل جدی  افزود:  و  را مقطعی خواند  اتفاقات  اینگونه  طالکش 
نیست سال گذشته؛ سال خوبی از نظر نهاده ها بوده و شرایط نسبتا 
آرامی راپشت سر گذاشتیم برای سالجاری نیز پیش بینی ما این است 

که نوسان زیادی در این زمینه نداشته باشیم.
ماه   6 برای  ما  اظهارداشت:  نیز  مرغ  تخم  درباره شرایط صادرات  وی 
باید  و  باشیم  داشته  خوبی  صادرات  که  نیستیم  خوشبین  سال  اول 

تمرکزمان را روی 6 ماه دوم قرار دهیم.
طالکش اضافه کرد: در 6 ماه دوم اگر همه چیز خوب پیش رود نهایتا 

بتوانیم 50 هزارتن تخم مرغ صادر کنیم.
وی با بیان اینکه صادرات تخم مرغ چندان ارزش ارز آوری برای کشور 
ندارد و بحث تنظیم بازار آن مهم است، گفت: ما باید مشتریان خود را 

حفظ کنیم و این نکته مهمی است.
طالکش تصریح کرد: اگر در سالجاری بتوانیم بین 50 تا 70 هزارتن 
و هم بحث  را حفظ کردیم  مرغ صادر کنیم هم مشتریان خود  تخم 

تنظیم بازار را انجام دادیم.

مقطعی است
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لزوم اختصاص یارانه صادراتی
 برای صـادرات مـرغ از سوی دولت

معاون بهبود تولیدات دامی جهادکشاورزی یزد با بیان این که در سال 
تولید شده  یزد  استان  در  تن گوشت  هزارو 600  بر 55  بالغ  گذشته 
است، گفت: صادرات بیشتر و بهتر مرغ از استان یزد مستلزم اختصاص 

یارانه صادراتی از سوی دولت است.
زمینه  در  یزد  استان  تولیدی  ظرفیت های  به  اشاره  با  سلیم«،  »نادر 
پرورش طیور اظهار کرد: در سال گذشته بالغ بر 55 هزار و 600 تن 
گوشت مرغ از 950 واحد مرغداری گوشتی در استان تولید شده است.

وی بابیان این که منظور و هدف از تولید مرغ، افزایش بهره وری، کاهش 
هزینه های تولید و هزینه های بهداشتی است، افزود: بیش از یک صد 
واحد مرغ گوشتی در زمینه تولید مرغ سایز اعالم آمادگی کرده اند اما 
به دلیل گرانی قیمت جوجه یک روزه، این طرح هنوز به طور کامل 

اجرا نشده است .
سلیم با اشاره به این که کشتار مرغ در وزن زیر 2 یا 2,5 کیلوگرم، یک 
قطعه مرغ 1,8 و 1,45 کیلوگرم می شود،گفت: چنین مرغ هایی خوش 

طعم تر و همچنین میزان تجمع چربی در زیر پوست، آن کمتر است .
از  یزد در بخش دیگری  تولیدات دامی جهاد کشاورزی  بهبود  معاون 
سخنان خود تصریح کرد:  از راهکارهای اصلی در مورد صادرات، افزایش 
دیگر  همانند  دولت  داریم  انتظار  که  است  فارم ها  در سطح  بهره وری 

کشورها برای صادرات، یارانه صادراتی در نظر بگیرد .
محصوالتی  طیور،  ارگانیک  تولیدات  که  این  بیان  با  ادامه  در  وی 
هستند که در فرآیند تولید آنها هیچ گونه مواد سنتیک، آنتی بیوتیک، 
گفت:  است  نشده  استفاده  یونوفری  و  شیمیایی  ضدکوکسیدیوزهای 
غذای این پرندگان از مزارعی بدست می آید که در آن از حشره کش ها، 
قارچ کش ها، علف کش ها و کود شمیایی استفاده نشده باشد و دانه های 

غالت و کنجاله های پروتئینی آن از محصوالت تراریخته نباشد .
سلیم افزود: با این توصیف ما در ایران مرغ ارگانیک نخواهیم داشت زیرا 
تقریباً همه مواد خوراکی طیور وارداتی و یا از مزارعی تولید می شود که 
ممکن است از آفت کش ها، قارچ کش ها و غیره استفاده شده باشد، اما 

نکته قابل ذکر این است که در ایران می توان تولیدات بدون استفاده 
از آنتی بیوتیک تولید کرد.

این که تولیدات بدون آنتی بیوتیک به سه دسته تقسیم  بیان  با  وی 
استاندارد  برنامه های  بندی ها  این دسته  از  اظهار کرد: یکی  می شوند، 
های  باکتریال  آنتی  از  استفاده  اجازه  که  است  بیوتیکی  آنتی  بدون 
اما  دهند  را می  یونیفرها  و  شیمیایی، ضد کوکسیدیوزهای شیمیایی 

استفاده از هرگونه آنتی بیوتیک ممنوع شده است.
این  از  دیگر  یکی  ارگانیک  تولیدات  داد:  ادامه  مسئول  مقام  این 
بیوتیک،  آنتی  هرگونه  از  استفاده  آن  در  که  است  بندی ها  دسته 
ضدکوکسیدیوزهای یونیفری و شیمیایی یا آنتی باکتریال های شیمیایی 

مانند سولفانامیدها ممنوع است.

وی سیستم های وزارت کشاورزی ایاالت متحده آمریکا را سومین دسته 
بندی تولیدات بدون آنتی بیوتیک دانست و بیان کرد: در این نوع دسته 
بندی طبق برنامه تاییدیه اجازه استفاده از آنتی بیوتیک های شیمیایی 
مانند سولفانامیدها یا آنتی بیوتیک ها را نمی دهند اما امکان استفاده 
از ضدکوکسیدیوزهای شیمیایی و یونیفری را می دهند به عالوه این که 
هیچ فرآورده های فرعی حیوانی و یا ترکیبات محرک رشد سنتیکی در 

تغذیه حیوان استفاده نمی شود.

معاون بهبود تولیدات دامی جهاد کشاورزی یزد در پایان با بیان این 
که در این استان واحدهای پرورشی وجود دارد که می توانند مرغ بدون 
آنتی بیوتیک را تولید کنند، تأکید کرد: تولید این دسته از طیور بستگی 
به تعریف سازمان دامپزشکی از تولیدات بدون آنتی بیوتیک دارد و از 
طرف دیگر تولید چنین محصوالتی نیاز به ابزار تعیین باقی مانده آنتی 
بیوتیک، متابولیت های آن در گوشت و تعیین وجود آنتی بیوتیک در 

جیره غذایی یا آب دارد.
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دبیر انجمن مرغ گوشتی با بیان اینکه قیمت ذرت و سویا به یکباره افزایش 
داردگفت:  تومان قیمت  روزه کماکان حدود 2500  یافت و جوجه یک 
قیمت مرغ برای مصرف کننده نباید از 8هزار و 500 تومان کمتر باشد 

در حالی که امروز6هزار و 500 تا 6 هزار و 800 تومان به فروش می رود.
محمد یوسفی، اظهار کرد: قیمت ذرت و سویا   به یکباره در یک هفته 
اخیر افزایش قیمت یافت به طوری که هر کیلوگرم ذرت  از 760 تومان 
به 900 تا 920 تومان و هر کیلوگرم سویا از 1420 تا 1450 تومان به 

1560 تا 1600 تومان در درب مرغداری رسید. 
وی با بیان اینکه افزایش قیمت نهاده های دام و طیور  در کنار قیمت 
جوجه یکروزه، بر هزینه های تولیدکنندگان تاثیر گذار است  افزود: از 
عدد  هر  قیمت  بیشتر  زیان  از  جلوگیری  برای  خواسته ایم  مرغداران 

جوجه یکروزه را بیشتر از 1500 تومان نخرند.
دبیر انجمن مرغ گوشتی ادامه داد:  تولید مرغ کشور  در سطح مازاد 
کنندگان  مصرف  دست  به  کمی  قیمت  با  محصول  این  و  دارد   قرار 

می رسد که این امر هزینه های تولید را پوشش نمی دهد.
مرغ 6800 تومانی باید به 8500 تومان برسد

به  توجه  با  مرغ  کیلوگرم  هر  که  حالی  در  کرد:  تصریح  یوسفی 
و  میوه  میادین  در  باشد  تومان   8500 باید  تولید  فعلی  هزینه های 
تا   6800 شهر  سطح  در  و   6600 تا   6500 تهران  شهرداری  تره بار 

7000 تومان به فروش می رسد.
توزیع  زمینه  گفت:  سویا  و  ذرت  قیمت  افزایش  دالیل  درباره  وی 
امور دام شرایط  بازار کم شده و شرکت پشتیبانی  این محصوالت در 
سخت تری برای توزیع نهادها ایجاد کرده است در حالی که اگر قیمت 
این شرکت و وزیر جهاد کشاورزی به  افزایش پیدا کند  بازار  مرغ در 
سرعت مصاحبه و اعالم می کند که مرغ 5300 تومانی )تنظیم بازاری( 
افزایش یافته  است  اما زمانی که قیمت نهادها  بازار تزریق می کند  به 

هیچ اطالعیه ای در حمایت ازمرغداران صادر نمی کنند.
دبیر انجمن مرغ گوشتی تاکید کرد: با توجه به هزینه های تولید باال و 
زیان مرغداران نقدینگی الزم برای خرید ذرت و سویا نیز وجود ندارد 
که الزم است با توجه به شرایط خاص مرغداران دولت تسهیالتی در 

این زمینه ارائه دهد.
یوسفی گفت: با توجه به اینکه عرضه ذرت داخلی به پایان رسیده است 
باید از ذرت وارداتی استفاده شود. قیمت ذرت و سویا در حالی در بازار 
زمان  در  و  گذشته  در  محصوالت  این  که  است  یافته  افزایش  داخلی 
ارزانی نرخ این محصول خریداری شده است و نباید امروز هماهنگ با 

تغییرات جهانی در داخل کشور نیز تغییر یابد.
وی در پایان صحبت های خود گفت: قیمت جوجه یکروزه کماکان در 
بازار باال است و حدود 2500 تومان به فروش می رسد که جوجه ریزی 

براساس این نرخ پاسخگوی هزینه های تولید نیست.

قیمت مـرغ باید 85۰۰ تومـان بشود

واردات نهاده های دامی انحصاری نیست
وزارت جهاد کشاورزی در واکنش به اعالم انحصاری بودن واردات نهاده 
های دامی و افزایش قیمت نهاده ذرت در بازار از سوی برخی رسانه 
ها ضمن رد این ادعا، اعالم کرد که واردات نهاده های دامی انحصاری 

نیست.
وزارت جهاد کشاورزی اعالم کرد: طی روزهای اخیر افزایش حدود 
قیمت  که  این  وجود  با  مصرف  بازار  در  ذرت  قیمت  تومانی   200
جهانی این محصول افزایشی نداشته و همچنین تغییری در تامین و 

عرضه ذرت در کشور رخ نداده، فاقد هرگونه توجیهی است.
مصرف  از  حمایت  سازمان  مانند  نظارتی  مراجع  به  موضوع  این 
جهت  مقتضی  اقدامات  تا  شد  گزارش  کنندگان  تولید  و  کنندگان 

برخورد با اخالل گران در قیمت ها صورت گیرد.
خلل  بروز  و  کنندگان  تولید  به  اجحاف  از  جلوگیری  منظور  به 
دام  امور  پشتیبانی  شرکت  مرغ،  قیمت  و  تولید  ثبات  و  روند  در 
نیاز  مورد  کافی ذرت  راهبردی  داشتن ذخایر  اختیار  در  با  کشور 
صنعت مرغداری کشور را با قیمت مناسب و به هر میزان از طریق 
تولید  اختیار  و مستمر در  به طور گسترده  تشکل های مرغداران 

کنندگان قرار می دهد.
وزارت جهاد کشاورزی امضای طالیی به واردکننده ای نداده است

افتخارات وزارت جهاد کشاورزی در دولت یازدهم برچیدن  از  یکی 
بساط انحصار از جمله در زمینه واردات و امضای طالیی بوده که این 
موضوع شامل مجوزهای واردات نهادهای دام و طیور نیز شده و بر 
همین اساس اعالم می دارد که همه اشخاص واجد شرایط می توانند 
بدون نیاز به مراجعه به این وزارت فقط با رعایت موازین بهداشتی، 
قرنطینه ای و ضوابط قانونی به هر میزان به واردات نهاده های دام و 

طیور مبادرت کنند.
این گزارش می افزاید: انتظار می رود رسانه ها در مواجهه با خبرهای 
و  نظرات مشورتی  بازار محصوالت کشاورزی،  منطقی  غیر  نوسانات 
اطالعات تکمیلی را نیز از این وزارت خانه کسب کنند، تا با اطالع 
رسانی و اشراف کامل به تمام ابعاد موضوع، گزارش ها و اخبار منتشره 
التهاب و نگرانی های بی مورد نزد تولید کنندگان و  منجر به بروز 

مصرف کنندگان نشود.
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کـاهش تعداد گوسـاله های ضعیف با 
مدیریت خـوراک

فراهم کردن خوراک و تغذیه عالی برای گاو موجب می شود که گوساله 
های حاصل از این گاوها قوی تر و سالم تر باشند و خطر سندروم ضعف 

در آنها کاهش یابد.
زمانی که گوساله با قدرت و مقاومت باال به دنیا می آید، فصل زایمان 

گاوها نیز با استرس کمتری برای گاودارها همراه خواهد بود.
کارل هوپ ، متخصص سیستم های دامی در مرکز تحقیقات کارینگتون 
آمریکا اظهار داشت: » گوساله ای که برای خوردن اولین شیر - یا همان 
کلستروم -  از مادر خود مدام بی قراری می کند نشان می دهد که 

گوساله ای سالم است.«
بعضی از گوساله ها ضعیف به دنیا می آیند؛ این گوساله ها  نمی توانند 
حرکت کنند یا انرژی کافی برای شیر نوشیدن از مادر خود را ندارند. 
دامدار با کمک به گوساله و فراهم کردن منبع کلستروم دیگری برای او 
و قرار دادن او در محیطی گرم تر کمک می کند تا گوساله زنده بماند.

گوساله های ضعیف ممکن است دچار بیماری شوند اما نه بالفاصله بعد 
از تولد. عفونت های جفت  مانند عفونت های قارچی ناشی از خوراک 
کپک زده، می تواند موجب کاهش انتقال مواد مغذی به گوساله ای که 
هنوز متولد نشده ، شود. این کمبود انتقال غذا اغلب موجب می شود 
گوساله هایی با اندازه کوچک تر به دنیا بیایند که این کوچکی جثه، 

ضعیف بودن گوساله ها را به خوبی توجیه می کند.
هوپ اظهار داشت: » مدیریت خوب و صحیح خوراک که مواد مغذی را 
به طور متوازن برای گاو فراهم می کند ، می تواند از سندروم گوساله 
با کاهش مواد مغذی  ضعیف جلوگیری کند. سندروم گوساله ضعیف 

در مادر مرتبط است و شرایط بدنی گاو نیز دچار تحلیل می شود .«
بیشتر در معرض  یا 4 است  آنها 3  بدنی  امتیاز وضعیت  گاوهایی که 
زایمان گوساله هایی با سندروم ضعف هستند و این امر در گاوهای چاق 
تر کمتر دیده می شود . کمبود چربی بدن تنها امر دخیل در ضعف 
گوساله نیست اما نشانه فیزیکی خوبی بوده که قابل مشاهده می باشد.

وجود پروتئین مناسب در جیره غذایی گاو باردار بسیار موثر است. در 

مطالعه ای که در دانشگاه آیداهو انجام شده به این نتیجه رسیده اند 
زمانی که گاو ماّده 60 روز مانده به زایمان خود، میزان بیشتری پروتئین 
مصرف کند، سندروم گوساله ضعیف کاهش چشمگیری خواهد یافت .

پژوهشگران گزارش داده اند گاوهایی که جیره اواخر بارداری آنها بیش 
به  آنها  های  گوساله  ابتالی  احتمال  دارد  خام  پروتئین  درصد   10 از 
سندروم ضعف 0/6 درصد  بوده است، این در حالی است که گاوهایی 
که کمتر از 10 درصد پروتئین خام در جیره غذایی آنها بوده است ، 

احتمال ابتالی گوساله های آنها به سندروم ضعف 8/5 درصد است.
هوپ در ادامه اظهار داشت: »زمانی که میزان پروتئین در خوراک پایین 
نیز در خوراک کمتر  این است که مواد مغذی دیگر  به معنای  است، 
از میزان مورد نیاز وجود دارد. این مواد مغذی شامل انرژی، کلسیم، 
فسفر، مس، زینک، سلنیوم و دیگر مواد معدنی و ویتامین ها می شود.«

هوپ به دامداران توصیه کرد مکملی دارای ویتامین و مواد معدنی به 
گاوهای باردار بدهند زیرا مدیریت جیره ها کمک می کند تا با پروتئین 
آن  وزن  از کاهش  یا  پیدا کند  وزن  افزایش  گاو  انرژی الزم،  و  اضافه 

جلوگیری شود. 
استرس نیز می تواند بر سندروم ضعف گاو تاثیرگذار باشد. گاو سالم با 
وضعیت بدنی عالی که جیره غذایی متوازنی دارد هم ممکن است در 
شرایط آب و هوایی نامناسب گوساله ضعیف به دنیا بیاورد. قرار دادن 
بادشکن، بستر و طویله های مناسب می تواند از استرس ناشی از آب 

و هوا بکاهد.
اگرچه به نظر می رسد گاوهایی با تغذیه مناسب و وضعیت بدنی عالی 
، کمتر گوساله هایی ضعیف به دنیا می آورند اما برخی دامداران نگران 
مشکل  و  باشند  بزرگ  بسیار  تولد  هنگام  ها  گوساله  که  هستند  این 

سخت زایی را در هنگام تولد به وجود آورند.
هوپ اظهار داشت: » این معموال مشکل به حساب نمی آید زیرا گاوی 
که تغذیه خوبی داشته باشد می تواند گوساله ای را سریع به دنیا بیاورد 

و خطر مرگ نیز در آن کمتر است .«

 ITPNews بخش بین الملل
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صادرات بیش از۲۰۰ هزارتن خوراک دام

 به ۱۱ کشور درپسابرجام
صادرات  از  ایران  آبزیان  و  طیور  دام،  خوراک  صنایع  انجمن  رئیس 
تن  هزار  از 200  بیش  میزان  به  آبزیان  و  ، طیور  دام  انواع خوراک، 
و   2016 سال  در  مقصد  کشور   11 به  دالر  میلیون   68 ارزش  به  و 

پسابرجام خبر داد.
»مجید موافق قدیری« درباره واردات انواع خوراک دام و طیور گفت: 
ایران در سال 2016 از 41 کشور دنیا انواع کنسانتره، مکمل و مواد 

افزودنی خوراک دام به میزان 55 هزار تن وارد کرد.
متحده  امارات  کشور  از  ایران  بازرگانی  اتاق  نمایندگان  هیات  عضو 
عربی به عنوان مهمترین کشور صادرکننده مواد اولیه خوراک دام به 
ایران در سال 2016 نام برد و گفت: کشورهای آلمان، هلند و فرانسه 

در رتبه های بعدی قرار دارند.
هلند  و  چین  آلمان،  فرانسه،  کشورهای   2016 سال  در  افزود:  وی 
بزرگترین  از  سهم  درصد   10 و   10  ،  16,1  ،  16,5 با  ترتیب  به 
ایران  به  دامی  و مکمل های  کنسانتره  افزودنی،  مواد  صادرکنندگان 
المللی تر شدن  از نشانه های بین  اند که این سطح تعامل باال  بوده 

صنعت خوراک دام ایران است.
آفریقای جنوبی  اسلواکی،  کرد: کشورهای  اضافه  اقتصادی  فعال  این 
و کانادا نیز کمترین صادرات این محصوالت را به کشورمان در سال 

2016 داشته اند.
وطیور  دام  واردات خوراک  کاهش  بیشترین  قدیری،  موافق  گفته  به 
ایران نسبت به سال 2015 از کشورهای تایلند و اندونزی بوده است.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با اشاره به اینکه کشورمان 
0,3 درصد ) سه دهم درصد( واردات کنسانتره و مکمل دامی جهان 
را به خود اختصاص داده است، تصریح کرد: ایران در رتبه 66 دنیا در 

واردات انواع کنسانتره، مکمل و مواد افزودنی خوراک دام قرار دارد.

مواد  و  کنسانتره  مکمل،  انواع  واردات  کل  حجم  اظهارداشت:  وی 
و  تن  هزار   55 حدود   2016 سال  در  ایران  دام  خوراک  افزودنی 
تن  هزار   200 از  بیش  آبزیان  و  طیور  دام،  خوراک  انواع  صادرات 

بوده است.
 65 2016 حدود  در سال  را  اقالم  این  واردات  ارزش  قدیری  موافق 
میلیون دالر عنوان کرد و گفت: ارزش این حجم از واردات نسبت به 
5 سال گذشته 4 درصد رشد و نسبت به سال 2015 حدود 16 درصد 

رشد داشته است.
نسبی  رونق  را  رشد  افزایش  این  دالیل  از  یکی  اقتصادی  فعال  این 
کسب و کار و افزایش مناسبات تجاری کشور با جهان پیرامون نسبت 

به زمان قبل از برجام عنوان کرد.
برای  گفت:  ایران  آبزیان  و  طیور  دام،  خوراک  صنایع  انجمن  رئیس 
افزایش توازن در رشد اقتصادی صنعت خوراک دام و در کل اقتصاد 
دامپروری و کشاورزی باید به گونه ای عمل کرد که همه اهالی کسب 

و کار در صنعت از منافع رشد اقتصادی بهره مند شوند.
در  پایدار  اقتصادی  رشد  برای  که  است  باور  براین  قدیری  موافق 
سیاست  اقتصادی  سیاستگذران  باید  دامپروری  صنعت  و  کشاورزی 

های کالن را با مشارکت بخش خصوصی وضع کنند.
وی از جمله مهمترین این سیاست ها را ایجاد و حفظ ثبات اقتصاد کالن، 
سرمایه گذاری روی سرمایه های انسانی و زیرساخت های فیزیکی ، ایجاد 
محیط مناسب برای رقابت و تجارت ، بهبود و تقویت سیستم مالی و به 

کارگیری تکنولوژی مدرن و افزایش سطح نوآوری نام برد.
ایران  ابزیان  و  طیور  دام،  خوراک  فعالیت صنعت  سابقه  از  سال   70
می گذرد و اکنون 645 واحد تولیدی صنعتی مجاز دارای پروانه در 

کشور فعال هستند.

کارخانجات خوراک دام و طیور در آستانه ورشکستگی
مدیرعامل شرکت تعاونی کارخانجات خوراک دام و طیور گفت: 
که  است  روبرو  فراوانی  مشکالت  با  طیور  و  دام  صنعت خوراک 

همین امر تعطیلی و ورشکستگی واحد ها را به دنبال دارد.
کارخانجات خوراک  تعاونی  عامل شرکت  مدیر  کیهانی  حسین 
دام  خوراک  صنعت  وضعیت  آخرین  به  اشاره  با  طیور   و  دام 
و  دام  کارخانه خوراک  با 600  ما  کشور  داشت:  اظهار  طیور  و 
ظرفیت تولید 20 میلیون تنی پتاسیل باالیی در این بخش را به 

خود اختصاص داده است.
و  سنگین  مالیات های  اعمال  نقدینگی،  کمبود  وی  گفته  به 
برای  معمولی  آسیاب های  نظیر  واحد ها  این  در  پایین  امکانات 
میکس خوراک از جمله مشکالت پیش روی تولیدکنندگان به 

شمار می رود.
از  بخشی  گفت:  واردات  وضعیت  آخرین  به  اشاره  با  کیهانی 
کنستانتره طیور و آبزیان به کشور وارد می شود،ضمن آنکه تولید 
برخی از اقالم خوراک دام و طیور تحت برند کشورهای اروپایی 

می تواند ضربه مهلکی به تولید داخل وارد نماید.
اینکه  بیان  با  طیور  و  دام  خوراک  کارخانجات  تعاونی  شرکت  مدیرعامل 
کارخانه های خوراک دام با 40 درصد ظرفیت خود به تولید ادامه می دهند، 
عنوان کرد: علی رغم هزینه های باالی تولید اگر کارخانه ها به نقطه سر به سر 

نرسند در آستانه تعطیلی و ورشکستگی قرار خواهند گرفت.
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نگران خرابکاری شبکه توزیع دربازارهستیم

با  جهاد  وزارت  دامی  تولیدات  وبهبود  دام  نژاد  اصالح  مرکز  رئیس 
افزایش  بازار  به  گوسفندی  گوشت  عرضه  ماه  خرداد  از  اینکه  بیان 
سیستم  نگران  وفقط  نداریم  مشکلی  نیز  واردات  در  ما  می یابد،گفت: 

توزیع هستیم.
هزارتن   820 حدود  ساالنه  اینکه  بیان  با  مالصالحی  محمدرضا 
گوشت قرمز در کشور تولید می شود، اظهارداشت: حدود 51 درصد 
گوشت  آن  درصد   49 به  نزدیک  و  گوساله  گوشت  میزان  این  از 

گوسفند و بز است.  
وی با اشاره به اینکه تولید مثل در گاو فصلی نیست، افزود: به همین 
جهت ما در طول سال در تولید و عرضه دام پرواری  یک روند خطی 
داریم و  کمتر  شاهد بروز  نوسان در این زمینه هستیم ضمن اینکه 
قیمت دام زنده نوسانات جزئی و قابل قبولی در طول سال دارد، هم 
اکنون نیز به طور میانگین هرکیلوگرم گوساله پرواری درجه یک بین 

12 هزار تا 12 هزار و 500 تومان به فروش می رسد.  

آغاز عرضه دام های پرواری عشایر به بازار 
رئیس مرکز اصالح نژاد دام و بهبود تولیدات دامی وزارت جهادکشاورزی 
اضافه کرد: اما درباره گوسفند و بز چون تولید مثل آنها فصلی است، 
روند عرضه دام کشتاری نیز به تناسب فصول تولید مثل نوسان دارد، 
در برخی فصول ما با عرضه انبوه مواجه هستیم و در برخی مواقع عرضه 
کمتر می شود، به طور مثال اواخر تابستان و اوایل پاییز عرضه گوشت 
گوسفند و بز به بازار زیاد می شود در اوایل بهار عرضه مقداری کاهش 
پیدا می کند و یکی دوماه نخست فصل بهار عرضه دام سبک مقداری 
کمتر می شود اما از ماه سوم به بعد دوباره عرضه گوشت گوسفند و بز 

به بازار روند افزایشی پیدا می کند.  
مالصالحی ادامه داد: این مساله مصادف با زمانی است که کوچ عشایر 
به سمت ییالقات آغاز می شود و در این مقطع عشایر دام های پروار 
شده و حذفی  را با خود به ییالقات نمی برند و آنها را به بازار عرضه 
می کنند بنابراین معموال از خردادماه عرضه دام سبک کشتاری افزایش 

پیدا می کند.  
وی همچنین با اشاره به اینکه حدود 10 درصد گوشت قرمز مورد نیاز 
کشور از محل واردات تامین می شود، اضافه کرد: نزدیک به 80 تا 100 
هزارتن از نیاز کشور به گوشت قرمز ساالنه از محل واردات تامین می 
شود، در سالیان گذشته عمدتا گوشت های وارداتی گوشت گوساله و 
گوشت دام سنگین بود اما در چند ماه اخیر به دلیل اتفاقاتی که در بازار 

رخ داده واردات گوشت گوسفندی نیز انجام می شود.  

افزایش واردات گوشت گوسفندی به کشور
رئیس مرکز اصالح نژاد دام و بهبود تولیدات دامی وزارت جهادکشاورزی  
گفت: مردم چندان طالب گوشت یخ زده گوسفند نیستند بنابراین به 
صورت گرم باید وارد شود، به همین دلیل این واردات باید از کشورهای 

همسایه مثل کشورهای آسیای میانه و روسیه تامین شود.
گوشت  نیز  استرالیا  از  ما   حاضر  درحال  آیا  که  پرسش  این  به  وی 
وارد می کنیم؟ پاسخ داد: بسیار کم وارد می شده و می شود، چون 
انجام شود و هزینه حمل آن گران است،  با هواپیما  باید  واردات  این 
مشکالت خاص خود را دارد، امید ما این است که عمده این گوشت 

گوسفندی از کشورهای آسیای میانه تامین شود.
مالصالحی گفت: درحال حاضر تعدادی از شرکت ها ورود پیدا کردند 
تا  افزایش خواهند داد  نیز  را  واردات  وارد می کنند؛ میزان  و گوشت 
از  را  نیازمان، بخش بیشتری  بتوانیم در محدوده همان 10 درصد  ما 

گوشت گوسفند تامین کنیم.
مالصالحی با بیان اینکه عرضه دام سبک در ماه های گذشته مقداری 
کاهش پیدا کرد، افزود:میزان  کاهش عرضه آنقدر چشمگیر نبود که 
مسبب این افزایش قیمت گوشت شود و ما در ماه گذشته مرتبا این 
مساله را تذکر دادیم که قیمت گوشت عرضه شده در بازار متناسب با 
نرخ دام زنده در دامداری نیست و ناشی از مداخله عوامل واسطه زائد 
است که هزینه های اضافی را به شبکه مذکور تحمیل می کنند و نهایتا 
این پول از جیب مصرف کنندگان خارج می شود؛ این گرانی ها سودی 

برای دامداران ندارد.  

ذخایر مرغ برای ماه رمضان مطلوب است
رئیس مرکز اصالح نژاد دام و بهبود تولیدات دامی وزارت جهادکشاورزی 
تصریح کرد: با مسائلی که مطرح شد، نگرانی برای ماه مبارک رمضان 

افزایش واردات گوشت گوسفندی
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صنعت طیور؛
 محور همکاری های 

تازه ایران و مجارستان
با  خود  اقتصادی  روابط  توسعه  دنبال  به  مجارستان 
در  همکاری  گسترش  تفاهم  یادداشت  چند  ایران 
زمینه های گردشگری، ورزشی، اقتصادی و تحقیقاتی 
با طرف ایرانی امضا کرده است و در حال حاضر هم 
طیور  صنعت  در  ها  همکاری  گسترش  بر  کشور  دو 

تاکید دارند.

 1319 سال  در  دارد.  کهن  بسیار  تاریخچه  مجارستان  و  ایران  روابط 
دولت مجارستان رسماً در تهران سفارتخانه دایر و وزیر مختار خود را 
اعزام نمود. در سال 1343 نمایندگی های سیاسی دو کشور  ایران  به 
به سطح سفارت ارتقاء یافت و در مرداد 1348 دولت ایران به تأسیس 
سفارت و اعزام سفیر به مجارستان اقدام کرد. روابط سیاسی دو کشور 

در راستای روابط اقتصادی تا سال 1357 ادامه یافت. 

در  کشور  دو  مناسبات  اسالمی،  انقالب  پیروزی  با  گزارش،  بنابراین 
ابعاد مختلف توسعه یافت. اولین دیدار از مجارستان توسط یک هیئت 
بهمن 1360  دو  و  بیست  در  دوزان  دوز  آقای  به سرپرستی  پارلمانی 
ایران  اسالمی  جمهوری  سفیر  اولین   1362 بهمن  در  گرفت.  صورت 
به بوداپست اعزام شد. اولین هیئت سیاسی جمهوری اسالمی ایران به 
سرپرستی مدیر کل سیاسی اروپا و آمریکا در فوریه 1982 از مجارستان 
دیدار کرد. وارکونی، وزیر خارجه مجارستان در نوامبر 1983 از تهران 
بازدید کرد. انجام این مسافرت در تشریح سیاست دو کشور بسیار مهم 
بوداپست  به  ایران  اسالمی  وزیر خارجه جمهوری  آذر 1364  در  بود. 
سال  در  ایران  اسالمی  جمهوری  نخست وزیر  سفر  به دنبال  کرد.  سفر 
1365 روابط میان دو کشور توسعه قابل توجهی پیدا کرد میهالی کورم، 
رئیس شورای قانون مجلس ملی مجار در رأس یک هیئت پارلمانی و 
پس از وی، هورن، قائم مقام وزیر امور خارجه مجارستان از جمهوری 

اسالمی ایران دیدن کردند. کارولی گروس، نخست وزیر مجارستان در 
سال 1367 برای یک دیدار رسمی دو روزه وارد تهران شد. در پایان این 

دیدار موافقت نامه ای بین دو نخست وزیر به امضاء رسید.

این گزارش می افزاید: مجارستان به دنبال توسعه روابط اقتصادی خود 
گسترش  بر  کشور  دو  حاضر  حال  در  مسیر  این  در  و  است  ایران  با 
همکاری ها در صنعت طیور تاکید دارند. سفارت ایران در مجارستان در 
این زمینه به نقل از حسن رکنی، معاون امور دام وزارت جهاد کشاورزی 
و  مرغ  گوشت  تولید  زمینه  در  باالیی  توانایی  »ایران  است:  داده  خبر 
در  توجهی  قابل  رشد  اخیر  های  سال  در  همچنین  و  دارد  مرغ  تخم 
زمینه میزان صادرات آن به کشورهای همسایه داشته است و پیشنهاد 
می شود تا با بهره گیری از توانمندی های متقابل، تعریف زمینه های 

مشترک همکاری در دستور کار طرفین قرار گیرد.« 

یادآور می شود: آخرین کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و مجارستان 
حدودا 23 سال پیش برگزار شد و پس از آن به دالیل مختلف برگزار 
نشد. در دهه اول پیروزی انقالب اسالمی حجم مبادالت تجاری بین 
دو کشور بالغ بر 350 میلیون دالر بود که بتدریج کاهش یافته و به 
توسعه  دو کشور  مقامات  تالش  است.  رسیده  دالر  میلیون  سطح 35 
همکاری های اقتصادی و افزایش سطح مبادالت تجاری است. به دنبال 
سفر سال گذشته ویکتور اوربان، نخست وزیر مجارستان به ایران، 10 
یادداشت تفاهم همکاری در زمینه های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی 
بین مقامات دو کشور به امضا رسید که بر اساس یکی از این قراردادها 
مقرر شد تا کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و مجارستان امسال در 
بوداپست برگزار شود. بر اساس توافقات حاصله در جریان سفر نخست 
تا از طرف مجارستان، وزارت امور  ایران مقرر شد  وزیر مجارستان به 
ایران نیز وزارت امور اقتصادی و دارایی  خارجه این کشور و از طرف 

مسئول برگزاری کمیسیون مشترک اقتصادی دو کشور باشند.

نداریم چراکه در این ماه اوال گرایش برای مصرف گوشت قرمز مقداری 
کمتر می شود و بیشتر گرایش برای مصرف گوشت مرغ است.  

مالصالحی اضافه کرد: ذخایر گوشت مرغ کامال پیش بینی شده و به 
اندازه کافی است، شرکت پشتیبانی امور دام به اندازه کافی ذخیره مرغ 
دارد ضمن اینکه  عرضه این کاال در بازار به طور طبیعی در حال انجام 
است، قیمت ها نیز مناسب و قابل قبول است بنابراین ما نگران نیستیم 

که بخاطر کمبود مرغ به گوشت قرمز فشار وارد شود.

وی تصریح کرد: در واقع برای ماه رمضان ما نگران کمیت عرضه، بویژه 
عوامل  است  ممکن  اما  نیستیم  واردات  محل  از  گوشت  و  دام  عرضه 
واسطه بازهم شیطنت هایی انجام دهند و باید حتما این عوامل توسط 

دستگاهی کنترل شوند.  

نگران سیستم توزیع گوشت قرمز هستیم
مالصالحی درباره اینکه کنترل این عوامل وظیفه چه دستگاهی است؟ 
تولید  از  حمایت  سازمان  است  شده  تعریف  مساله  این  کرد:  تصریح 

کننده و مصرف کنندگان وظیفه این کار را دارد.  
رئیس مرکز اصالح نژاد دام و بهبود تولیدات دامی وزارت جهادکشاورزی 
تاکید کرد: ما در بخش تولید هیچ مشکلی نداریم، تولید روند طبیعی 
خودش را طی می کند، در بخش واردات نیز مشکلی وجود ندارد اما 
بعد از این وارد مرحله بازار و واسطه گری در بازار می شویم که در این 
مرحله ممکن است اتفاقاتی رخ دهد که به نفع مصرف کننده نیست.  

مالصالحی گفت: بنده نگران تولید و عرضه دام نیستم نگران سیستم 
توزیع هستم که اگر بخواهد همین طور ادامه دهد و شیطنت کند بعید 
نیست که بخواهند در بازار مشکل ایجاد کنند اما در بحث تولید و عرضه 

هیچ مشکلی نداریم و امیدواریم در ماه رمضان نیز مشکلی پیش نیاید. 
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صادرات خوراک دام به کجا 
سودآوراست؟

گفت:امارات  ایران  آبزیان  و  طیور  دام،  خوراک  صنایع  انجمن  رئیس 
در  اولیه  مواد  صادرات  کشور  مهمترین  سال 2016  در  عربی  متحده 
صنعت خوراک دام ایران بود. کشورهای آلمان، هلند و فرانسه در رتبه 

های بعدی هستد. 
مجید موافق قدیری رئیس انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان 
کنسانتره،  انواع  دنیا  کشور   41 از   2016 سال  در  ایران  گفت:  ایران 
انواع  منطقه  کشور  به 11  و  وارد  دام  افزودنی خوراک  مواد  و  مکمل 

خوراک دام، طیور و آبزیان صادر کرده است.
 0,3 ایران  اینکه  بیان  با  ایران  بازرگانی  اتاق  نمایندگان  هیئت  عضو 
درصد واردات کنسانتره و مکمل دامی جهان را به خود اختصاص داده 
گفت: ایران در رتبه 66 دنیا در واردات انواع کنسانتره، مکمل و مواد 

افزودنی خوراک دام قرار دارد.
وی اعالم کرد: حجم کل واردات انواع مکمل، کنسانتره و مواد افزودنی 
خوراک دام ایران در سال 2016 حدود 55 هزار تن بوده است و صادرات 

انواع خوراک دام، طیور و آبزیان بیش از 200 هزار تن بوده است.
 65 حدود   2016 سال  در  را  اقالم  این  واردات  ارزش  قدیری  موافق 
واردات  از  حجم  این  ارزش  داشت:  اظهار  و  کرد  عنوان  دالر  میلیون 
نسبت به 5 سال گذشته 4 درصد رشد داشته و نسبت به سال 2015 
حدود 16 درصد رشد داشته است. ضمن اینکه از نظر ظرفیت نیز 8 

درصد رشد را شاهد بودیم.
رونق  رشد،  افزایش  این  دالیل  از  یکی  داد:  ادامه  اقتصادی  فعال  این 
نسبی کسب و کار و افزایش مناسبات تجاری کشور با جهان پیرامون 

نسبت به زمان قبل از برجام بوده است.

رئیس انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان ایران اظهار کرد: برای 
اقتصاد  اقتصادی صنعت خوراک دام و در کل  افزایش توازن در رشد 
دامپروری و کشاورزی باید به گونه ای عمل کرد که همه اهالی کسب و 
کار در صنعت از منافع رشد اقتصادی بهره مند شوند. وی معتقد است 
بایستی  دامپروری  و صنعت  کشاورزی  در  پایدار  اقتصادی  رشد  برای 
بخش  مشارکت  با  اقتصادی  سیاستگزاران  توسط  کالن  های  سیاست 

خصوصی وضع شود.
موافق قدیری از جمله مهمترین این سیاست ها را ایجاد و حفظ ثبات 
انسانی و زیرساخت  ، سرمایه گذاری روی سرمایه های  اقتصاد کالن 
و  بهبود   ، تجارت  و  رقابت  برای  مناسب  ایجاد محیط   ، فیزیکی  های 
تقویت سیستم مالی  و به کارگیری تکنولوژی مدرن و افزایش سطح 

نوآوری دانست
داد: در سال 2016  ادامه  ایران  بازرگانی  اتاق  نمایندگان  عضو هیئت 
کشورهای فرانسه، آلمان، چین و هلند به ترتیب با 16/5- 16/1- 10 
و10 درصد از بزرگترین صادرکنندگان مواد افزودنی، کنسانتره و مکمل 
های دامی به ایران بوده اند که این سطح تعامل باال از نشانه های بین 

المللی تر شدن صنعت خوراک دام ایران است.
این فعال اقتصادی اضافه کرد: کشورهای اسلواکی، آفریقای جنوبی و 
کانادا نیز کمترین واردات این محصوالت را به کشورمان در سال 2016 
به  نسبت  واردات  رشد  باالترین  کرد:  تاکید  قدیری  موافق  اند.  داشته 
سال 2015 با 351 درصد مربوط به کشور کرواسی و بیشترین کاهش 
واردات نسبت به سال 2015 با 75 درصد کاهش مربوط به کشورهای 

تایلند و اندونزی بوده است

تاکید ایران و مجارستان بر گسترش همکاری ها در صنعت طیور
نفره  هیاتی 50  در صدر  که  ایران  اسالمی  وزارت جهاد کشاورزی جمهوری  دام  امور  معاون  رکنی«  »حسن 
متشکل از صاحبان بزرگ صنعت طیور کشورمان به مجارستان سفر کرده است، در دیدار با مقامات مجاری بر 

گسترش همکاری های کشاورزی بویژه در زمینه صنعت طیور تاکید کرد.
هیات ایرانی ضمن دیدار با معاون وزیر کشاورزی مجارستان از چندین زنجیره بزرگ تولیدی صنعت دام و طیور 

این کشور بازدید کرده رایزنی هایی را برای همکاری های مشترک انجام داد.
رکنی در دیدار با »الیوس بوگنار« معاون وزیر کشاورزی و رئیس اداره ملی زنجیره سالمت غذایی مجارستان 
ضمن اشاره به حضور صاحبان عمده ترین زنجیره های تولیدی صنعت طیور ایران در ترکیب هیات همراهش و 
بیان توانمندی های جمهوری اسالمی ایران در زمینه تولید گوشت مرغ و تخم مرغ و همچنین میزان صادرات 
توانمندی های متقابل، تعریف زمینه های  از  با بهره گیری  تا  ایران، پیشنهاد کرد  آن به کشورهای همسایه 

مشترک همکاری در دستور کار طرفین قرار گیرد.
معاون وزیر کشاورزی مجارستان نیز گفت، همکاری های دوجانبه در بخش آموزش در حال جریان است و طرف 

مجارستانی آمادگی دارد تا این همکاری ها را به حوزه های دیگر گسترش دهد.
در این نشست، شرکت های ایرانی و مجارستانی در قالب پرسش و پاسخ به تبادل نظر پرداخته و با توانمندی 

های یکدیگر در این حوزه بیشتر آشنا شدند.
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بیماریهای  از  آئورت  با پارگی  آنوریسم همراه 
های  خونریزی  با  که  است  بوقلمون  متداول 
شدید داخلی به علت پارگی آئورت شکمی و 

پارگی آئورت سینه ای  رخ می دهد .
بوقلمونهای نر بزرگ و گاهی هم بوقلمونهای 
ماده و ماکیان)در سن 8 تا 24 هفتگی( مبتال 

می شوند.
حداکثر مرگ سن 12 تا 16 هفتگی است.

دارند  تری  سریع  رشد  که  بوقلمونهایی  غالبا 
و از نظر جثه سنگین تر اند مبتال می شوند.

پروتئین  بودن  باال  به  مربوط  آئورت  پارگی 
چربی  افزایش  طوالنی  دوره  یک  و  مصرفی 

خون می باشد.
این  بروز  میزان  باالترین  نر  بوقلمونهای  در 

عارضه مصادف با بلوغ جنسی می باشد.
نشانه های بالینی: در بوقلمونهای نر و سریع 
ناگهانی   مرگهای   ، بیماری  شروع  با  الرشد، 
بر  پشت  به  پرندگان  بعضی   . شود  می  دیده 
روی زمین افتاده و بالهایشان را به شدت تکان 
در  .خون  میرند  می  دقیقه  چند  عرض  در  و 

دهان و منافذ بینی مشاهده می شود .
جراحات: در حالی که پرنده وضعیت عضالنی 
محوطه  در  و  است  پریده  رنگ   ، دارد  خوبی 
بطنی مقدار زیادی خون لخته شده وجود دارد 
، که یک یا هر دو کلیه را احاطه می کند و یا در 
کیسه های هوایی ، ریه ها و نای و محوطه دهان 
و بینی خون لخته شده وجود دارد . اگر محل 
پارگی در آئورت صدری باشد  کیسه پریکارد 

مملو از خون لخته شده می شود . معاینه دقیق 
نمایانگر پارگی در دیوارة عروق خونی  معموالً 
بزرگ است . در صورتی که محوطه داخلی بدن 
پر از خون باشد پارگی معموالً در آئورت شکمی 

، بین کلیه ها رخ می دهد.
جراحات  و  تاریخچه  اساس  بر  تشخیص: 

بیماری صورت می گیرد .
رشد  حال  در  پرندگان  در  پیشگیری: 
 ، هفته   16 تا   12 سن  نر  بزرگ  بوقلمونهای 
محدود کردن غذا جلوگیری از مصرف بیش از 
حد پروتئین و چربی می تواند در جلوگیری 
نقش موثری داشته باشد استفاده از روشهای 
مثل  پرنده  نگهداشتن  آرام  جهت  مدیریتی 
کردن  محدود   ، سالن  نگهداشتن  تاریک 
این  علت  به  که  پرندگانی  در   ، روز  روشنایی 
بیماری تلف شده اند میزان مس در کبد پایین 
بر  تأثیری  افزودن مکمل مس  با  ولی   ، است 
روی کاهش خسارات ندارد . درمان برای این 

بیماری وجود ندارد .

پارگی آئورت در بوقلمون

صنعت طیور جهان در دست
 کمپانی های بزرگ غذا

بالغ  بازارهای  زیرا رشد در  بزرگ و جهانی است  آینده صنعت طیور، 
کاهش یافته و موقعیت های خوب بیشتر در مخاطرات بین المللی و 

پروتئین غذایی یافت می شود.
در آینده، تجارت طیور باید به کسب و کار اینترنتی و جهانی تبدیل 
شود تا بتواند در عرصه رقابت باقی بماند و این امر نه تنها برای کمپانی 

های طیور بلکه برای  تمام کمپانی های غذایی صادق است.
در  حتی  و  اروپا  غرب  کشورهای  و  آمریکا  در  طیور  های  کمپانی 
کشورهایی مانند برزیل و آرژانتین باید با این حقیقت کنار بیایند که 
بازارهای آنها تکامل یافته و بالغ شده است و دوران رشد سریع مصرف 

سرانه در بسیاری از کشورها تمام شده است.
رشد  به  مند  عالقه  طیور  های  شرکت  بالغ،  بازارهای  رشد  در  رکود 
را گسترش  تولید خود  استراتژی  و  بازاریابی جهانی  تا  کرد  تشویق  را 
دهند. انتظار می رود استراتژی احتمالی، ترکیبی از معاهدات و ادغامات 
استراتژیک در کشورهای دیگر را در برگیرد و کمپانی های جهانی جوجه 
مانند کمپانی های جهانی اتومبیل عمل کنند و در چندین کشور تولیدات 

داشته باشند. اینها شرکت هایی بسیار بزرگ خواهند بود و با این روند 
مقیاس تولید و عملیات برای کمپانی های مشغول به کار احتماال تا سال 

2030 میالدی به 1 بیلیون قطعه جوجه در سال برسد.
باشد،   داشته  را  خود  کار  ادامه  امکان  شدن  جهانی  این  که  آنجا  تا 
آن  بازار  که  کشورهایی  در  طیور  جدید  تولیدات  در  گذاری  سرمایه 
رقابتی تر است افزایش و درکشورهایی که رقابت در آنها حداقل است 

کاهش می یابد.
پیشرو بودن و رهبری کردن کمپانی های طیور در قرن بیست و یکم 
اینترنت  از  تنها  نه  تجاری  کارهای  و  کسب  است.  اینترنتی  تجارتی 
استفاده خواهند کرد بلکه تجارتشان نیز اینترنتی می شود. برای تبدیل 
شدن به تجارتی اینترنتی، باید روابط تجاری را همزمان هم با تامین 

کننده ها و هم با مشتریان هماهنگ کرد.
عمودی  ادغام  بدون  مجازی،  ادغامات  ایجاد  به  وب  بر  مبتنی  روابط 
کمک می کند و در بعضی صنایع که ادغاماتی بزرگ داشته اند موجب 

تجزیه و از هم پاشیدگی می شود.

 ITPNews بخش بین الملل
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چرا ایران در تجارت جهانی مرغ ناکام ماند

جوجه  نظیر  تولید  باالی  های  هزینه  صادراتی،  مشوق  دریافت  عدم 
یکروزه ، تولید مرغ با وزن های باال از جمله موانع سد راه تجارت مرغ 

به بازارهای هدف به شمار می رود.
گرچه ایران در سالیان نه چندان دور واردکننده گوشت مرغ بود، اما 

امروزه به یکی از صادرکنندگان تبدیل شده است.
به  نسبت  باالی صنعت جوجه کشی  پتانسیل  رغم  علی  اساس  براین 
به، به روز رسانی  باید هر چه سریع تر نسبت  نیاز داخل  ظرفیت مورد 
دستگاه ها و بازنگری در تولید اقدام شود چرا که افزایش قدرت رقابت 
استاندارهای  رعایت  و  تنها در گرو کیفیت  بازارهای هدف  پذیری در 

مطابق روز دنیاست.
مرغ  هزارتن گوشت  با صادرات 100  ما  نماند که کشور  ناگفته  البته 
را  خود  به  مرغ  گوشت  جهانی  تجارت  از  درصدی  یک  حدود  سهم 
اختصاص داده که از این رو دولت باید برای توسعه صادرات و حمایت از 
تجار باید پای کار بیاید چرا که با وجود گذشت سال ها از تصویب مشوق 

صادراتی، اما خبری از اخذ آن به صادرکنندگان نیست.
با اشاره  انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتی،  محمد یوسفی رئیس 
به دالیل ناکامی ایران در تجارت مرغ در بازارهای جهانی اظهار داشت: 
صادرات برای هر کشوری یک ارزش تلقی می شود از این رو برای حفظ 

صادرات، رقابت با سایر رقبا امری ضروری است.
وی افزود: مشکل اصلی در بحث صادرات مرغ عدم رقابت با کشورهایی 

مانند ترکیه و برزیل در بازارهای هدف است.
امکان  گفت:  روسیه  به  صادرات  وضعیت  آخرین  به  اشاره  با  یوسفی 
صادرات مرغ به روسیه به سبب وجود سایر رقبا همچون برزیل و ترکیه 
وجود ندارد، چرا که هزینه باالی حمل و نقل از یک طرف و نبود مشوق 

صادراتی از طرف دیگر توان رقابت را سلب کرده است.
آخرین  خصوص  در  گوشتی  مرغ  دهندگان  پرورش  انجمن  رئیس 
وضعیت صادرات مرغ تصریح کرد: سال گذشته حدود 50 تا 60 هزارتن 
مرغ از کشور صادر شد که نسبت به سال ماقبل خود به سبب شیوع 

آنفوالنزا حاد پرندگان 20 تا 30 درصد کاهش یافت.
صادرات به روسیه نیازمند رعایت استانداردهای روز دنیا

محمد علی کمالی سروستانی مدیر عامل اتحادیه مرغداران گوشتی افزود: 
صادرات مرغ به صورت سنتی به کشورهای عراق و اقغانستان انجام می شود.

وی با اشاره به موانع پیش روی صادرات به روسیه گفت: صادرات مرغ 
به روسیه نیازمند رعایت استاندارهای اروپایی است که این استاندارد 

در تمامی زنجیره های تولید باید اجرا شود.

برزیل در  و  رقبا همچون چین  از  برخی  داد:  ادامه  کمالی سروستانی 
بازارهای هدف اقدام به عرضه مرغ کمتر از هزینه تمام شده می نمایند 
که این امر توان رقابت را سلب کرده از این رو مقادیر قبال توجهی از 

مشوق صادراتی می تواند، مرهم درد صادرکنندگان شود.
وی با اشاره به اینکه وزن مرغ های تولیدی کشور برای صادرات مطلوب 
نیست، بیان کرد: کیفیت و رعایت مرغ سایز، از جمله مزایای توسعه 
صادرات به شمار می رود چرا که تولید مرغ با وزن های باالی   5. 1 کیلو 

برای بازارهای هدف مطلوبیت ندارد.
مدیر عامل اتحادیه مرغداران گوشتی با بیان اینکه پایداری در صادرات 
امری ضروی است، عنوان کرد: بسیاری از صادرکنندگان به صورت پیله 
وری اقدام به صادرات محصول می نمایند که این امر نمی تواند صادرات 
پایداری را به همراه داشته باشد، از این رو الزم است که صادرات با یک 

برند مشخص به بازارهای هدف انجام شود.
افزایش نرخ جوجه یکروزه مانع سد راه صادرات

عظیم حجت مدیر عامل اتحادیه مرغداران گوشتی، تجارت و کشاورزی 
بیان کرد: طی چند ماه اخیر به سبب شیوع آنفوالنزای حاد پرندگان 
بازارهای جهانی وجود نداشت و هم اکنون علی رغم  امکان حضور در 

اعالم پاک بودن کشور صادرات مجدد آغاز نشده است.
وی با اشاره به اینکه رقابت قیمتی در سطح جهانی امری جدی است، 
افزود: تمامی کشور ها به دنبال کاالی ارزان قیمت هستند و این درحالی 
است که هزینه های باالی تولید صنعت طیور در کشور ما را تحت تأثیر 

خود قرار داده است.
حجت با اشاره به اینکه باال بودن قیمت جوجه یکروزه از جمله موانع 
اصلی سد راه صادرات به شمار می رود، بیان کرد: اگر نرخ جوجه یکروزه 
به نرخ واقعی خود برسد ازاین رو امکان تولید مرغ سایز با وزن مد نظر 
بازارهای جهانی وجود دارد، اما مرغداران در پی باال بودن جوجه یکروزه 
و جبران هزینه ها اقدام به تولید مرغ با وزن های باال می نمایند که امر 

توان رقابت در بازارهای هدف را سلب می کند.
اینکه تأمین اعتبار برای  با بیان  مدیر عامل اتحادیه مرغداران گوشتی 
کاالهای صادرات محور از سوی سیستم بانکی امری ضروری است، عنوان 
صادرکنندگان  به  را  درصد   4 بهره  با  الزم  اعتبارات  باید  بانک ها  کرد: 
اختصاص دهند تا آنها با خیالی آسوده به امر صادرات بپردازند و تنها 
تضامین الزم از آنها اخذ شود تا در صورتیکه به امر صادرات نپرداختند، 

مابه التفاوت بهره 4 درصد تا 15 درصد از آنها اخذ شود.
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سازمان حمایت:حتی یک مورد گرانی 
جوجه گزارش نشده

نامه  به  گذشته  روز  حالی  در  نظارتی  نهاد  عنوان  به  کنندگان  مصرف  حمایت  سازمان 
سرگشاده مرغداران مبنی بر افزایش قیمت جوجه یک روزه با 14 روز تاخیر پاسخ داد که 
این تاخیر و عدم نظارت بر بازار کار خود را کرد و عامل افزایش قیمت گوشت مرغ شد.  

سازمان حمایت در واکنش به نامه  سرگشاده و اعتراضی مرغداران نسبت  به افزایش قیمت 
جوجه یک روزه و عدم هم خوانی قیمت مرغ با جوجه یک روزه در تاریخ در 18 اردیبهشت ماه 
گذشته، اخیراً واکنش نشان داد و در این ارتباط وزارت جهاد کشاورزی را مقصر این امر دانست.
این نهاد  نظارتی در حالی نامه مرغداران را با 14 روز تأخیر مشاهده و درصدد پاسخگویی 
رسانه ای آن  برآمده است که اقدام عملی برای برخورد با این پدیده نداشته و در نامه ای 
که روز گذشته  ارسال کرده است، مدعی شده حتی یک مورد گران فروشی جوجه یک 

روزه نبوده که برخور د کند.
باید در نظر داشت که پاسخگویی های رسانه ای نه تنها شرایط مرغداران را بهتر نمی کند 
و گرهی از مشکالت آنها باز نمی کند بلکه انکار گران فروشی خود مهر تأییدی بر تخلف 

سودجویان است.
 بنابراین گزارش، مسئولیت تنظیم بازار جوجه یک روزه  با وزارت جهاد کشاورزی است، 
این نهاد دولتی بر اساس قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی باید شرایطی را فراهم کند 
که تولیدکنندگان به اندازه نیاز بازار به تولید بپردازند اما در صورت مشاهده گران فروشی 
این بار مسئولیت با سازمان های نظارتی نظیر سازمان حمایت است و هیچ کدام از دو نهاد 

دولتی نباید از مسئولیت خود شانه خالی کنند.
به  زنده  مرغ  عرضه  کاهش  با  اعتراضی  اقدام  یک  طی  اخیر  هفته  ابتدای  در  مرغداران 
کشتارگاه، قیمت گوشت مرغ را  افزایش دادند و این محصول برای مصرف کننده نهایی 
بر توزیع ذخایر  امور دام مبنی  اقدام شرکت پشتیانی  با  به مرز 8 هزار تومان رسید که 

استزاتژیک و یارانه به بازار قیمت ها تا حدودی فروکش کرد. 
در متن  نامه سازمان سازمان حمایت خطاب به مرغدارن معترض بعد از 144 روز تأخیر  آمده است:

»الف( ساماندهی بازار جوجه یکروزه و تهیه شبکه توزیع این کاال به عهده وزارت جهاد کشاورزی 
بوده و این سازمان در این خصوص مکرراً مراتب را به مسئولین ذیربط در وزارت جهاد کشاورزی 

اعالم و پیگیری نموده است.
ب( کماکان تاکید می گردد با عنایت به اینکه سقف قیمت جوجه یکروزه با بهترین کیفیت 
هر قطعه 17،000 ریال تعیین و در کار گروه تنظیم بازار تصویب شده است ، مرغدارانی 
که جوجه یکروزه را با قیمت های بیش از قیمت مصوب خریداری نموده اند، اسناد و مدارک 
خود را به سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مربوط تحویل تا با ثبت شکایت موضوع 

در دستور کار رسیدگی و پی گیری قرار  گیرد.
ج(  این نکته حائز اهمیت است که علیرغم صدور اطالعیه ای با همین مضمون از طرف 
این سازمان و دعوت از مرغدارانی که احیاناً جوجه یک روزه را گرانتر از قیمت اعالمی 
خریده اند ، تاکنون هیچ شکایتی در این سازمان و سازمان های صنعت، معدن و تجارت 
استان های سراسر کشور به ثبت نرسیده است و این موضوع می تواند ادعای مرغداران را 
با عالمت سؤال جدی روبرو کند و محتمل است نشر اینگونه مطالب در بستر بی اخالقی 

های دوران انتخابات رخ داده باشد .
علی ایحال مجدداً اعالم می دارد این سازمان و سازمان های صنعت، معدن و تجارت استان 
سامانه  طریق  از  را  مرغداران  مستند  شکایات  دریافت  آمادگی  کمافی السابق  کشور  های 

تلفنی دریافت و رسیدگی به شکایات ، تلفن 124 ، و 
یا مراجعه حضوری به ادارات صنعت، معدن و تجارت 
سراسر کشور دارند و بدیهی است با صدور احکام تخلف 
سازمان  توسط  پرداختی  مازاد  وجوه  میزان  همزمان 
تعزیرات حکومتی در حکم صادره لحاظ و از متخلفین 

اخذ و به مرغداران عودت خواهد شد.«
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اسید های آمینه والین و آرژنین 
محصوالت بعدی شرکت مرغ نوجان

علمی-  جاری، سمینار  سال  ماه  اردیبهشت  و ششم  بیست  مورخ  در 
آموزشی شرکت مرغ نوجان تحت عنوان،برتری ال متیونین شرکت سی 
جی و معرفی اسیدهای آمینه والین و آرژنین ،با حضور بزرگان و دست 

اندرکاران و فعالین صنعت طیور ایران برگزار گردید. 
ال- افزودن  مزایای  بررسی  علمی-آموزشی،ضمن  همایش  این  در 

متیونین تولید شرکت سی جی، که بزرگترین تولید کننده اسیدهای 
آمینه تخمیری در سطح جهان میباشد،محصوالت آتی این شرکت از 

جمله اسیدهای آمینه والین و آرژنین نیز،معرفی گردیدند.
شرکت cjدارای 15 دفتر فروش در 15 کشور دنیا می باشد که بخش 
BIO آن ،تولید کننده افزودنی های غذایی دام و طیور بوده و دفتر آن 

در آلمان مستقر می باشد.
برزیل  کشورهای  در  متعددی  کارخانجات  دارای  شرکت  این 
،چین،اندونزی،مالزی و امریکا می باشدو بیش از 55درصد لیزین دنیا 
را تامین میکند. محصول ال –متیونین این شرکت،فرم صددرصد فعال 

متیونین از لحاظ بیولوژیکی بوده که طی یک فرآیند تخمیر طبیعی به 
صورت دوستدار طبیعت تولید میگردد.

برخالف DL-متیونین تجاری موجود در بازار که به روش شیمیایی و 
با استفاده از مواد اولیه با منشا نفت خام ) منابع تجدیدناپذیر (،تولید 
می گردد. Lمتیونین با دسترسی زیستی 100 درصد، طبق تحقیقات 
 cj-cheiljedang و مطالعات فراوان علمی،تنها توسط گروه شرکت

تولید می گردد.
این محصول ،حداقل 10 درصد دسترسی زیستی متیونین را افزایش 
وزن  افزایش  خوراک،میانگین  تبدیل  ضریب  بهبود  سبب  و  دهد  می 

روزانه و وزن کل می گردد.
سمینار فوق با سخنرانی و حضور محققین وپژوهشگران مدعو از دفتر 
تشریح  و  توضیح  به  و  گردید  جی،برگزار  سی  شرکت  کره  و  آلمان 
نیز  آرژنین،  و  والین  آمینه  اسیدهای  شامل  شرکت  آتی  محصوالت 

پرداخته شد.
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گوشت یکی از کاالهای اصلی سبد غذایی خانوار ها به شمار می رود، اما 
طی 4 سال اخیر با رشد 64 درصدی قیمت مواجه بوده است.

جدول نوسانات قیمت گوشت طی 4 سال اخیر بیانگر رشد 64 درصدی 
این کاال است به طوریکه نرخ هر کیلو گوشت از 25 هزارتومان سال 92 

به 41 هزار تومان سال جاری افزایش یافت.
با وجود آنکه تنها کمتر از سه روز به آغاز ماه رمضان زمان باقی است و 
تنظیم بازار گوشت به عنوان یکی از کاالهای اصلی سبد غذایی خانوار ها 
بازار  در  چشمگیری  طور  به  گوشفندی  گوشت  نرخ  می رود  شمار  به 

افزایش در حال پیشروی است.
بررسی میدانی قیمت شقه با گردن 38 هزار و 800 تومان، سردست 
39 هزار و 800 تومان و ران گوسفندی 43 هزار تومان است که قصابان 

علت این گرانی را کمبود دام در بازار می دانند.
حال برای اطالع از آخرین وضعیت قیمت ها و دالیل اصلی سیر صعودی 

قیمت طی 4 سال اخیر قیمت به سراغ مسئوالن مربوطه رفتیم.
علیرضا عزیزاللهی مدیر عامل اتحادیه دامداران با اشاره به نوسانات نرخ 
دام طی 4 سال اخیر اظهار داشت: نرخ خرید هر کیلو دام زنده درب 
دامداری تا دو سال گذشته 11 هزار تومان بود و این درحالی است که 
امسال با افزایش 4. 5 الی 5 هزار تومانی به 16 هزار تومان رسید، که 

این امر بیانگر افزایش 43 درصدی قیمت است.
وی با اشاره به دالیل نوسانات 64 درصدی قیمت گوشت افزود: با خرید 
دام از دامدار عوامل زیادی تا رسیدن محصول به مصرف کننده نهایی 

دخیل هستند که درنهایت این عوامل افزایش قیمت را رقم می زند.

عزیزاللهی ادامه داد: صنعت دامپروری در گذشته مبتنی بر عرصه های 
ملی بود که از این رو خوراک دام هزینه ای برای دامدار در بر نداشت و 
این درحالی است که تغییرشرایط صنعت دامپروری از عرصه های ملی 

به صنعتی مستلزم هزینه خوراک دام است.
مدیر عامل اتحادیه دامداران تصریح کرد: با کاهش عرصه های مرتعی 
سوی  و  سمت  به  که  است  بدیهی  روستایی  سبک  دام  جمعیت  و 
سیستم های دامپروی صنعتی و نیمه صنعتی سوق داده می شویم که 

درنهایت این امر منجر به افزایش 40 درصدی قیمت تمام شده می شود.

سودجویی دالالن عامل اصلی نوسانات قیمت
قیمت  مقطعی  یک  در  گفت:  دامداران  اتحادیه  رئیس  نعمتی  حسین 
گوساله زنده 30 الی 40 درصد کاهش یافت و مجدداً در چند ماه اخیر 

به نرخ قبلی معادل هر کیلو 12 هزار و 500 تومان رسید.
به گفته وی افزایش نرخ هر کیلو گوساله از 9 هزار تومان به 12 هزارو 
500 تومان بیانگر افزایش 12 درصدی قیمت است، چراکه درصورت 
افزایش 64 درصدی همانند نرخ گوشت، بایستی قیمت گوساله زنده 

باالتر از 19 هزار تومان فروخته می شد.

نعمتی وجود دالالن و عاملین سطح فروشگاه ها و سودجویی قصابان 
را دلیل اصلی نوسانات 64 درصدی قیمت گوشت طی سال های اخیر 

دانست.

ضرورت درجه بندی نرخ گوشت برحسب کیفیت
منصور پوریان رئیس شورای تأمین کنندگان دام زنده از ثبات نرخ دام 
زنده تا سال 92 بیان کرد: در نیمه اول سال 93، نرخ هر کیلو دام زنده از 
8 به 10 هزارتومان، سال 94، 13 هزار تومان و امسال به 16 هزار تومان 

افزایش یافت که این امر تحت تأثیر رشد ساالنه نرخ تورم بوده است.
وی با اشاره به عوامل مؤثر در افزایش قیمت 64 درصدی نرخ گوشت 
در بازار افزود: عوامل متعددی نظیر دالل بازی، جلوگیری از کشتار دام 
در کشتارگاه های غیر صنعتی و افزایش هزینه های کشتار در نوسانات 

قیمت گوشت در بازار مؤثر است.
نوسان  از  جلوگیری  بر  گوشت  بندی  درجه  تأثیر  به  اشاره  با  پوریان 
قیمت در بازار بیان کرد: درجه بندی قیمت برحسب گوشت بز، میش و 
بره حائز اهمیت است چرا که تأثیر بسزایی در کاهش قیمت دارد از این 
رو انتظار می رود که اتحادیه گوشت گوسفندی هر چه سریع تر نسبت 

به اجرای این امر اقدام نماید.

پشت پرده افـزایش 64 درصدی
 قیمت گـوشت چه می گـذرد؟
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پاسخ شیردهی گاوهای شیرده ای که با آنزیم های کاهش فیبر یافته 
تغذیه شده اند متناقض بوده است. موثر بودن آنزیم های کاهش فیبر 
یافته برای بهبود تولید شیر تنها در سی درصد مطالعات بررسی شده 

است؛ با این حال، هشت آزمایش نتایج مثبت داشته اند.
افزایش  است،  رفته  کار  به  دراین مطالعه  آزمایش هایی که  اساس  بر 
متوسط تولید شیر به دلیل اضافه شدن آنزیم 5,5 پوند در هر روز بوده 
)به 2,6 تا 13,9 پوند در روز رسیده است(؛ زمانی که گاوها با آنزیم های 
کاهش فیبر یافته تغذیه شده اند، هیچ کدام از این آزمایش ها کاهش 
تولید شیر را نشان نمی دهد. با این حال، واکنش و پاسخ شیردهی به 
میزان زیادی به دوز آنزیم، ترکیب آنزیم و شیوه استفاده از آنزیم در 

جیره های غذایی بستگی دارد.
دوز پایین نتایج مثبت را نشان می دهد

پژوهشگران دانشگاه دالور )Delaware( تاثیر کربوکسی متیل سلوالز 
)CMC( و کمپلکس زایالناز را با دو غلظت متفاوت بر روی تولید شیر 

در گاوهای شیرده مطالعه کرده اند.
غلظت  با  آنزیم  با  درمان  که  دریافتند  پژوهشگران  تعجب،  کمال  با 
پایین،1,600  واحد CMC و 7,300 واحد زایالناز در هر پوند از علوفه 
خشک، نه با غلظت باال یعنی 4,000 واحد CMC و 18,200 واحد 

زایالناز، تولید شیر را 6,8 درصد بهبود می بخشد.
به همین ترتیب، جایگزینی ترکیب آنزیم کاهش فیبر یافته با میزان 
پایین دوز )1,2 گرم/پوند علوفه خشک( در گاوهایی که تازه شیردهی 
را شروع کرده اند تولید شیر را 3,2 درصد افزایش می دهد اما میزان 

غلظت نباید بیشتر از این میزان باشد )2,3 گرم/پوند علوفه خشک(.
فعالیت آنزیم بر خروجی تاثیر می گذارد

آمریکا   )Idaho(آیداهو دانشگاه  مطالعه  نتایج  با  دالور  دانشگاه  نتایج 
در تضاد بوده است.

خود  شیردهی  ابتدای  در  که  گاوهایی  در  شیر  تولید  مطالعه  این  در 
محلول  که  گاوهایی  است.  یافته  افزایش  روز  در  پوند  هستند13,9 
آنزیمی را مصرف می کنند که حاوی سلوالز و زایالناز هستند میزان 
تولید را 1,1 میلی لیتر در هر پوند از علوفه خشک افزایش داده اند. با 
این حال، در گاوهایی که با میزان پایین تر )0,6 میلی لیتر در هر پوند 
از علوفه خشک( یا باالتر )2,3 میلی لیتر در هر پوند از علوفه خشک(

آنزیم تغذیه شده اند، افزایش تولید شیر مشاهده نشده است.
ناکافی  فعالیت  دهنده  نشان  پایین  غلظت  در  شیردهی  واکنش  نبود 
آنزیم غذایی است؛ اما علت کاهش واکنش آنزیم در زمان اضافه شدن 

میزان باالی مکمل مشخص نیست.
نبود واکنش شیردهی در زمان  سه فرضیه در مورد 
استفاده از میزان دوز باالی آنزیم وجود دارد که به 

ترتیب زیر می باشد:
•    ممکن است به دلیل بازخورد منفی آنزیم به افزایش غلظت محصول 

تعامل آنزیم سوبسترا باشد.
•    تخمیر قندهایی که از طریق هیدرولیز دیواره سلولی تولید شده اند ممکن 
است pH شکمبه را به سطحی برساند که مانع ازهضم دیواره سلولی می شود.

•    این امکان وجود دارد که آنزیم های برون زاد با جمعیت شکمبه 
برای محل های اتصال سلولوزی موجود در خوراک رقابت می کنند.

نقش ترکیبات آنزیمی
بهبود  در  مهمی  عوامل  نیز  خاص  های  آنزیم  ترکیب  و  منبع 

پاسخشیردهی است.
پژوهشگران دانشگاه دالور تاثیرات دو مجموعه مختلف آنزیم سلوالزی 
همراه  به  را  واحد  ارگانیسم  یک  مختلف  تخمیرهای  از  شده  گرفته 

مجموعه آنزیم زایالنازی واحد بر تولید شیر مطالعه می کند.
آنزیم( بدون  یا  آنزیم  دارای  علوفه  با  که  گاوهایی  برای  شیر  تولید 

زایالناز(  واحد  و 14,000  سلولز  متیل  کربوکسی  واحد   EA23,700
تغذیه شده اند یکسان بوده است؛ با این حال، تولید در گاوهایی که با 
EB1,2 3600 واحد کربوکسی متیل سلولز و 11,000 واحد زایالناز( 

تغذیه شده اند 5,5 پوند افزایش یافته است.
جیره های غذایی نقش ایفا می کنند

دو مطالعه ای که گروه پژوهشی در کانادا انجام داده اند نشان می دهد 
که واکش شیردهی گاوهای شیری که با آنزیم های کاهش فیبر یافته 
تغذیه شده اند به مقدار جیره غذایی بستگی دارد که در آن مجموعه 

آنزیم ها اضافه شده است.
در مطالعه اول، پژوهشگران 8 درصد افزایش تولید شیر را در گاوهایی 
مکمل  پوند  بر  گرم   1 یونجهدارای  های  بسته  با  که  اند  کرد  گزارش 
آنزیمی تغذیه شده اند. با اینحال زمانی که 0,5 گرم بر پوند از همان 
مجموعه آنزیم به کنسانتره و بسته های یونجه اضافه می شود، تغییری 

در تولید شیر مشاهده نمی شود.
در آزمایش بعدی، تولید شیر در گاوهایی که با محصول آنزیمی تجاری 
از  بیشتر  روز  در  پوند   4,6 اند   شده  تغذیه  کنسانتره  به  شده  اضافه 

گاوهایی بوده است که جیره کنترل شده داشته اند.
کامال  های  جیره  به  آنزیم  مجموعه  همان  کردن  اضافه  حال،  این  با 

مخلوط )TMR( بر تولید شیر تاثیر گذار نبوده است.
فرض بر آن است که آنزیم هایی که بالفاصله قبل از خوردن خوراک 
اضافه شده اند ممکن است درون مایع  شکمبه بروند و قبل از این که 
در شکمبه موثر واقع شوند، به سرعت به قسمت های پایین تر دستگاه 
گوارش بروند. افزایش هضم پس از شکمبه ای، به دلیل مکمل آنزیمی 
TMR قابلیت هضم ظاهری را در کل دستگاه گوارش بدون افزایش 

تولید شیر بهبود می بخشند.
تاثیر بر محتوای شیر

افزایش چربی شیر گاوهایی که با آنزیم ها تغذیه شده اند فقط درسه 
مورد از 19 آزمایشی که در این مطالعه مورد بررسی قرار گرفته اند، 

گزارش شده است. 
در یکی از آزمایش ها، تولید چربی به دلیل تولید شیر بیشتر افزایش 
با  که  گاوهایی  شیر  در  موجود  بیشتر  چربی  سوم،  مطالعه  در  یافت. 
جیره های دارای آنزیم تغذیه شده اند، در تولید شیر و غلظت چربی 

افزایش می یابد.
چشمگیر  افزایش  شده،  انجام  که  آزمایشی   20 از  آزمایش  چهار  در 
پروتئین شیر به دلیل افزودن آنزیم با فیبر کاهش یافته به جیره های 

غذایی گاوهای شیرده گزارش شده است.
در دو مطالعه دیگر، با اضافه کردن آنزیم فیبرولیتیک، محتوای پروتئین 

شیر بهبود یافت. اگرچه در تولید پروتئین شیر تغییری حاصل نشد.

افزایش تولید شیر در گاوهای شیرده از 
طریق آنزیم هایی با فیبر کاهش یافته



 9
6 

داد
خر

  
ی 

ور
پر

ام
و د

ی 
دار

رغ
 م

ت
عا

طال
ا

58

w
w

w
.IT

PN
ew

s.c
o

m

بیوسکیوریتی برای گـله های گـاو
مدیریت عالی بیوسکیوریتی فارم نه تنها در کنترل اسهال ویروسی گاو 
بسیار موثر است بلکه هر بیماری دیگری را که از منابع خارج از فارم 
شما به گله وارد می شود را نیز در بر می گیرد.بیوسکیوریتی ارزانترین و 
موثرترین روش کنترل بیماری است زیرا واکسیناسیون نمی تواند بیماری 
را کاهش دهد.  میر  و  تواند مرگ  فقط می  درماننیز  و  ببرد  بین  از  را 
بسیاری از بیماری های گاوی از طریق خون، بزاق، مدفوع، ادرار یا هوای 
تنفسی گاو پخش می شود و باید توجه ویژه ای شود تا ارتباط میان 
حیوانات با هم یا حیوانات با اشیا کاهش یابد. این کار با ایزوله کردن 
حیوان، کنترل حرکت او در فارم یا اطراف آن، کنترل دقیق حشرات و 

همچنین پاکسازی و ضدعفونی کردن وسایل به دست می آید.
ایزوالسیون حیوان

بیماری های گاوی بیشتر از طریق ارتباط میان گاوها به وجود می آید و 
محدود کردن این ارتباط مهم ترین بخش بیوسکیوریتی را تشکیل می 
دهد. گاوی که تازه وارد یک گله می شود باید حداقل به مدت 30 روز از 
دیگر گاوها جدا بماند. منطقه ایزوالسیون باید از دیگر مناطق نگهداری 
گاوها جدا باشد و بهترین مکان برای آن جایی است که از زه کشی و مسیر 
عبور هوای دیگر قسمت های فارم دور باشد. پرونده سالمت باید برای 
تمامی حیواناتی که تازه وارد فارم می شوند تقاضا شود و این دام جدید 
هر روز باید معاینه شود تا عالئم زود رس بیماری تحت درمان قرار گیرد. 
آزمایش بیماری های رایج، مانند اسهال ویروسی گاو، آناپالسموزیس و 
بیماری جان، باید خیلی سریع در دوره ایزوالسیون انجام شود تا قبل از 
آن که حیوان در کنار گاوهای دیگر قرار بگیرد، نتایج آن به دست بیاید. 
کرم زدایی و واکسیناسیون حیوانات نیز حائز اهمیت است. حیوانات بیمار 
باید تا زمانی که تمامی عالئم بیماری از بین برود حداقل به مدت یک 
هفته ایزوله نگهداری شوند. گاوهای جوان تر و ضعیف را معموال بیشتر 
در معرض بیماری هستند و باید جدا از حیوانات پیرتر نگه داشته شوند 
زیرا سیستم ایمنی آن ها هنوز در حال شکل گیری است. حیوانات مرده 
باید  سوزانده شوند یا در عمق زیاد دفن شوند یا کمپوست شوند تا تبدیل 
به منبع بیماری برای دیگر حیوانات نشوند. اگر مسئله ای مبنی بر این 
وجود دارد که چرا حیوان مرده است، کالبدشکافی باید انجام شود تا علت 

مرگ مشخص شود.
رفت و آمدها به فارم باید کنترل شود تا بیوسکوریتی موثر واقع شود. 
بیماری می تواند از طریق افراد، دیگر حیوانات خانگی، جوندگان )مانند 
موش ها(، پرندگان )مانند کبوترها(، حشرات )مانند مگس ها( و وسایل 
نقلیه منتقل شود. فارم باید کنترل شود و درهای آن زمانی که کسی آن 
اطراف نیست بسته شود. دادن تنها یک اجازه ورود ساده، برای کنترل و 
مدیریت کار بسیار آسانی است. بازدید کنندگان از فارم باید لباس های 
تمیز و کفش هایی عاری از مدفوع بپوشند. چکمه های پالستیکی باید 
در دسترس باشد. هر کسی که حیوانات را مداوا می کند باید قبل از آن 
دستش را به حیوانات دیگر بزند به خوبی دست را بشوید یا دستکش یک 
بار مصرف به دست کند. وسایل نقلیه ای که در فارم دیگر بوده اند نباید 
وارد انبار علوفه یا مراتع شوند. حیوانات خانگی خارج از فارم باید دور از 
حیوانات مزرعه و منابع خوراکی قرار داده شوند. خوراک و مواد شیمیایی 
کشاورزی باید در جایی مطمئن ذخیره شوند. در نهایت، برنامه ای موثر 
برای کنترل آفات باید صورت گیرد. این کار می تواند شامل نرده کشی، 

تله دارای صفحه نمایش یا طعمه باشد.

پاکسازی و ضدعفونی
ضدعفونی به معنای میکروب زدایی از یک وسیله است. بعضی ازنمونه 
های رایج وسایلی که می توانند بیماری را پخش کنند، وسایل مدیریت 
و رسیدگی می باشند مانند لوله معده ای، شاخ سوز، تجهیزات اخته 
بدون ضدعفونی  حیوان  یک  از  بیش  برای  که  وسایلی  دیگر  و  کردن 
استفاده می شود. بهتر است سرنگ و سوزن یک بار مصرف برای گاو 
داشته باشیم. سرنگ های چندبار مصرف باید به خوبی جوشانده ، آب 
کشیده و خشک شوند و سپس تا زمانی که از آن ها استفاده مجدد 
شود در یک کیسه پالستیکی قرار داده شوند.از ضدعفونی کننده ها بر 
روی سوزن و سرنگ استفاده نکنید زیرا اثر واکسن ها را کم می کند. 
برای آن که ضدعفونی موثر باشد، وسایلی باید قبل از ضدعفونی شدن 
دقیق  کشی  آب  و سپس  آب  و  صابون  با  وسیله  شوند. شستن  تمیز 
میکروب ها را از بین می برد. وجود مدفوع یا دیگر مایعات بدن مانند 
بزاق اثر ضدعفونی را ناموثر می کند. ضدعفونی کننده های بسیاری در 
بازار وجود دارد که اگر طبق دستورالعمل استفاده شوند، بسیار موثر 
خواهند بود. کلرهگزیدین ضدعفونی کننده بسیار خوبی است که در 

بازار موجود است و محلولی 2 درصدی است.
شوند،  انجام  زیر  موارد  رعایت  با  اگر  ها  کننده  ضدعفونی 

موثر خواهند بود:
• وسیله ای که ضدعفونی می شود باید تمیز باشد. هر گونه مدفوع، 

بزاق یا خون باید پاک شود تا ضدعفونی انجام شود.
• ضدعفونی کننده برای موثر بودن در برابر میکروب هایی طراحی شده 
است که باید کشته شده است. همیشه ضدعفونی کننده ای خریداری 

کنید که در برابر طیف وسیعی از میکروب های رایج موثر است.
•ضدعفونی کننده به خوبی ترکیب شده باشد.استفاده از مقدار خیلی 
که  شود  می  باعث  محلول  در  کننده  ضدعفونی  زیاد  خیلی  یا  کم 
دستورالعمل  از  همیشه  باشد.  داشته  کمتری  تاثیر  کننده  ضدعفونی 

های درج شده روی لیبل برای ترکیب کردن استفاده کنید.
• هر وسیله ای باید 5 تا 10 دقیقه در ضدعفونی کننده قرار گیرد.

شود،  می  استفاده  رایج  صورت  به  )سفیدکننده(  هیپوکلریک  اسید 
ضدعفونی کننده ای ارزان و موثر است که البته روش استفاده از آن روی 
لیبل نوشته نشده است. برخی از نکاتی که باید در استفاده از سفیدکننده 

به عنوان ضدعفونی کننده در نظر بگیرید در زیر آمده است:
و  کند  تولید  مضر  و  سمی  بخارهای  تواند  می  هیپوکلریک  اسید   •
باید همیشه بیرون از محیط بسته استفاده شود. هرگز این اسید را با 
آمونیاک یا سرکه مخلوط نکنید زیرا گازی سمی از آن تولید می شود.

• اسید هیپوکلریک اغلب به صورت کامال فشرده تولید می شود؛ یک 
هشتم تا نیم لیوان از آن برای چهار لیتر آب کافی است.

• محلول اسید هیپوکلریک برای ضدعفونی کردن نمی تواند انبار شود 
و باید حتما به صورت تازه آن را استفاده کرد.

• اسید هیپوکلریک خورنده فلزات است، پارچه ها را از بین می برد و 
بحساسیت پوستی ایجاد می کند؛ برخی از افراد به بخارهای این اسید 

نیز بسیار حساس هستند.
برنامه بیوسکیوریتی موثر که شامل ایزوالسیون، کنترل حرکت در فارم و 
اطرف آن و ضدعفونی کردن وسایلی که برای بیش از یک حیوان استفاده 
می شوند ارزان ترین و موثرترین نوع کنترل بیماری در گله های گاو است.



 9
6 

داد
خر

   
ی 

ور
پر

ام
و د

ی 
دار

رغ
 م

ت
عا

طال
ا

59

w
w

w
.IT

PN
ew

s.c
o

m

طرح تولید رویان های آزمایشگاهی گوسفند افشاری
تقریبا  و  عادی  امری  گاو،  ویژه  به  سنگین  دام های  در  جنین  انتقال 
مرسوم است، اما تاکنون این مقوله برای دام سبک به صورت تجاری 
صورت نگرفته و محققان ایرانی در استان زنجان به دنبال راهی برای 

تجاری سازی آن هستند.
بر اساس آمار وزارت جهاد کشاورزی، در حال حاضر، بیش از 42 درصد 
کل گوشت قرمز تولیدی در کشور که نزدیک به 93 هزار تن در سال 
است، توسط حدود 50 میلیون رأس گوسفند در قالب 27 نژاد تولید 
به  رو  نیاز  پاسخگوی  شده  تولید  گوشت  مقدار  این  اگرچه،  می شود؛ 
تغییر  به  توجه  با  اخیر،  های  سال  در  نیست.  کشور  افزایش جمعیت 
شرایط اقلیمی و به تبع آن تغییر سیاست های دولت، توجه ویژه ای به 
دام های سبک جهت تولید گوشت و شیر مورد نیاز کشور در مقایسه با 

نگهداری و پرورش گاو شده است.
اهمیت  از  گوسفند  گوشت  تولید  در  بازدهی  افزایش  میان،  این  در 
خاصی برخوردار است. با اصالح نژاد دام های بومی و اجرای برنامه  های 
تغذیه ای و تولید مثلی مناسب می توان تا حدی تولید گوشت کشور را 
افزایش داد. در شرایط حاضر با توجه به بهره وری پایین، گوسفند داری 
سنتی به خصوص در سال هایی که به علت شرایط آب و هوایی نامناسب 
از  مراتع فقیرتر هستند کمتر به صرفه بوده؛ به طوریکه درآمد ناشی 
گوسفندداری سنتی متناسب با هزینه  های انجام شده نیست. در چنین 
طریق  از  گوسفندان  مثلی  تولید  و  تولیدی  عملکرد  افزایش  شرایطی 
بیشتر  موجب سودآوری  تواند  می   مدیریتی  مناسب  اعمال شیوه  های 

برای صنعت گوسفند داری شود.
به هر ترتیب، صنعت دامپروری کشور به دلیل تغییر شرایط اقلیمی و 
به ویژه بازدهی پایین تولیدات دامی قادر به تامین کامل گوشت قرمز 
سال  در  شده  منتشر  رسمی  آمار  اساس  بر  نیست.  کشور  نیاز  مورد 
میلیون   425 ارزش  به  قرمز  گوشت  تن   200 و  هزار   100 گذشته، 
استرالیا،  آلمان،  مانند چین،  مختلفی  از کشورهای  دالر  هزار  و 900 
از نظر  برزیل، ترکیه، عمان، هلند و ... به کشور وارد شده که  امارات، 
وزنی 44,8 درصد و از نظر ارزشی 20.3 درصد نسبت به سال گذشته 

افزایش داشته است.
با  دامپروری کشور،  تمامی متخصصان  نظر  از  که  است  در حالی  این 
تمامی  تامین  و  تولید  توان  ایران  منسجم،  اصالحی  برنامه های  انجام 

گوشت مورد نیاز کشور را دارا است.
تولید  های  تکنولوژی  سازی  تجاری  و  سازی  بومی  راستا،  همین  در 
مثلی در گوسفند مانند تولید رویان  های آزمایشگاهی روند اصالح نژاد، 
به شدت  را  حیوان  این  تولید  و  مثل  تولید  راندمان  ژنتیکی،  پیشرفت 

تولید گوشت گوسفند  افزایش  به  افزایش خواهد داد و کمک شایانی 
خواهد کرد. بنابر اظهارات مکرر وزیر و معاون وزیر جهاد کشاورزی در 
امور دام، خودکفایی در تولید گوشت قرمز در اولویت برنامه های وزارت 

کشاورزی قرار دارد.
تحقق این طرح و بومی  سازی تکنولوژی تولید رویان های آزمایشگاهی 
در استان زنجان نه تنها موجب افزایش راندمان تولید مثلی گله  های 
گوسفند و به تبع آن افزایش تولید فراورده  های دامی )شیر و گوشت( 
خواهد شد، بلکه موجب گسترش فعالیت  های پژوهشی و تولید علم در 

دانشگاه زنجان می شود.
همانگونه که طرح افزایش دوقلو زایی گوسفند نژاد افشاری و همچنین 
تولید اسپرم منجمد و بومی سازی آن توسط همکاران گروه علوم دامی 
دانشگاه زنجان در سال  های گذشته تا اکنون، کمک شایان توجهی به 
دامداران استان زنجان و همچنین استان  های دیگر کرده است. امید می 
رود که تولید رویان های منجمد گوسفند توسط پژوهشکده فن  آوری 
 های نوین زیستی دانشگاه زنجان، عالوه بر کمک به تامین گوشت و شیر 
مورد نیاز مردم و افزایش اشتغال و بهره  وری در صنعت گوسفندداری، 

محلی جهت درآمدزایی برای دانشگاه زنجان و البته کل کشور باشد.
این طرح که برای نخستین بار در گوسفند نژاد افشاری اجرا می شود، 2 
هدف عمده را دنبال می کند؛ یکی تولید بیشتر جنین از یک دام با ارزش 

ژنتیکی باال و دیگری افزایش سرعت پیشرفت ژنتیکی گله های کشور.
خالصه طرح به این شکل است که در آزمایشگاه، تولید جنین گوسفند 
منتقل می شود. ضمن  دام ها  به  آنها  از  تعدادی  انجام گرفته و سپس 

اینکه پتانسیل دوقلوزایی نیز در این دام ها افزایش خواهد یافت.
پتانسیل  اصالح نژاد،  انجام  از  بعد  یا  و  طبیعی  طور  به  که  نژادهایی 
دوقلوزایی پیدا کرده باشند، در طول دوره زندگی شان تعداد محدودی 
قادر به زایش بوده و بعد از آن حذف می شوند. بنابراین محققان علوم 
ژنتیکی  ارزش  که  دام  این  از  بتوانند  تا  راهی هستند  دنبال  به  دامی 
باالیی دارد، تعداد بره های بیشتری بگیرند. به همین دلیل می توان پایه 
تولید جنین های آزمایشگاهی را از همین دام ها تهیه و جنین حاصل 
ارزش چندانی  ژنتیکی  لحاظ  از  شاید  که  دیگری  دام های  به  را  شده 
دانشگاه  در  گرفته  صورت  تحقیقات  طبق  داد.  انتقال  باشند،  نداشته 
در  می توان  که  است  نژادی  بهترین  افشاری،  گوسفند  اکنون  زنجان، 
طرح تولید رویان های آزمایشگاهی از آن استفاده کرد. این طرح، جزو 
طرح های اقتصاد مقاومتی دانشگاه زنجان بوده و در این استان به تایید 
رسیده است. البته طرح مورد نظر در سطح کشور مطرح شده و در حال 

حاضر توسط پژوهشگران در حال اجراست.
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سمینار علمی اجداد سبزدشت  

کـاب
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توازن الکترولیت در جیره غذای جوجه های گوشتی
منفی  و  مثبت  های  یون  از  عبارت  الکترولیت  نظر شیمیایی  نقطه  از 
قابل محلول در حالل های مختلف بوده که به این طریق محلول های 
مزبور توانایی پیدا می کنند تا  جریان های الکتریکی را انتقال دهند 
در  آنها  بین  توازن  که  مهم  الکترولیت  سه  گوشتی  های  جوجه  در   .
خصوص فعالیت های بیولوژیکی و تولیدی نقش اساسی ایفا می کند 
یون های سدیم پتا سیم وکلر می باشند . دو یون اولی دارای بار مثبت  
ودر نتیجه آلکا لوژنیک بوده وHP  مایعات بدن را افزایش می دهند. 
  HPو داشته  اسیدوژنیک  نقش  و  منفی  بار  دارای  کلر  که  حالی  در 
مایعات بدن را کاهش میدهد . با توجه به اهمیت این یون ها نه تنها 
باید مقدار احتیاج در جیره های غذایی روزانه جوجه ها )در شرایط و 
شان  بین  نیز  صحیحی  نسبت  باید  بلکه  شود  تامین  مختلف(  سنین 
برقرار باشد . مقدار مورد نیاز این یون ها بر اساس میلی اکی واالن در 
هر کیلو گرم mEq/kg بیان می شود PH پالسمای خون با استفاده 
از غلظت و خواص شیمیایی اسید ها و باز های موجود در آن سنجیده 
می شود. از بین الکترولیت های موجود سدیم به مقدار زیاد در خون 
پتاسیم مهمترین  . در حالی که  یافت می شود  ها  از سلول  بیرون  و 
کاتیون داخل سلولی است . زیادی پتاسیم  در بدن نیاز به کلر و آب 
را جهت دفع شدن از طریق کلیه ها افزایش می دهد . جوجها جهت 
حفظ هموستازی بدن خود به مقدار ونسبت معینی از این عناصر نیاز 
دارند . تامین و وجود نسبت معین بین این یون ها به توازن الکترولیتی 
به  به ظرفیتی  این عناصر معدنی  از  اوقات  اغلب  . در  تعبیر می شود 
خاطر اثرات مهم آنها در توازن اسید و باز مایعات بدن  در مقایسه با 
یون های نظیر سولفات و فسفات و کلسیم و منیزیم به عنوان یون های 
قوی نام برده می شود . پژوهش های مختلف نشان داده اند که وجود 
توازنبین این عناصر معدنی عملکرد جوجه های گوشتی را در شرایط 
مختلف )خنثی و حرارتی و تنش گرمایی (تحت تاثیر قرار می دهد. از 
جمله وظایف این عناصر معدنی در بدن کم به ساختن پروتیین بافت 
ها نگهداری هموستازی داخل و بیرون سلولی پتانسیل الکتریکی غشاء 
سلولی واکنش های آنزیمی و توازن اسید و باز می باشند . توازن اسید 

و باز تحت تاثیر عوامل محیطی تغذیه و متابولیسم می باشند .

عوامل محیطی :
از لحاظ تئوری در تحت شرایط خنثی حرارتی پرندگان ایده آل ترین 
توازن الکترولیتی را نشان می دهند . طوری که این نوع از توازن به آنها 
این اجازه را می دهد که حداکثر عملکرد را در خصوص افزایش وزن  
از درجه حرارت  با استفاده   . باشند  از خوراک و غیره داشته  استفاده 
محیطی حیوانات جهت تعدیل حرارت بدن بر سرعت تنفس خود می 
افزایند تا به این وسیله حرارت اضافی را توسط آب بخار شده از طریق 
ریه ها و تنفس کردن از بدن خارج کنند . در طی این چرخه مقداری از 
گاز دی اکسید کربن نیز از بدن خارج شده و توازن اسید و باز بدن به 
هم خورده و آلکالوزیس تنفسی ایجاد گردیده و این عمل دارای تاثیرات 
سویی در روی سرعت رشد ضریب تبدیل غذایی و سر زندگی جوجه ها 
می باشد . در اثر تنش حرارتی میزان دفع پتاسیم از بدن افزایش یافته  
سطح پتاسیم در بدن ) داخل بیرون سلولها ( کاهش یافته و متابولیسم 
عادی حیوان مختل می شود . به نظر می رسد تحت چنین شرایطی 
اضافه کردن یون  بی کربنات بتواند از تغییر زیاد PH  خون جلو گیری 

کرده و توازن مناسب بین الکترولیت ها را برقرار کند.

عوامل تغذیه ای :
به نظر می رسد در شرایط عادی زیادی کلر جیره مهمترین عامل تاثیر 
گذار روی توازن الکترولیت ها باشد . در برخی اوقات ) همانند تنش 
حرارتی ( برای مقابله با این پدیده  استفاده از بی کربنات سدیم بجای 
کلرید سدیم توصیه شده است . پتاسیم در اکثر منابع غذایی سدیم کم 
بوده و در اقالم غذایی جهت استفاده در تغذیه جوجه های گوشتی به 
مقدار کافی وجود ندارد . تغییر در سطح الکترولیت های جیره غذایی 
در زمان عوض کردن زیاد اقالم غذایی جیره ها به خصوص جایگزینی 
منابع پروتیین حیوان ی به جای کنجاله سویا و بر عکس دیده می شود 
. در بین غالت توازن الکترولیت ها در دانه سورگوم کم است در حالی 
. بیشترین  که گندم در مقایسه با ذرت در موقعیت بهتری قرار دارد 
تفاوت در منابع پروتیینی و مخصوصا سویا دیده می شود کنجاله سویا 

منبع غنی از پتاسیم است .
باید توجه دقیقی به توازن الکترولیتی جیره های غذایی در موقع تغییر 

منابع پروتیینی خوراک مبذول داشت . 
به عنوان مثال در جیره ای که حاوی 60 درصد سورگوم و25 درصد 
کنجاله سویا است توازن الکترولیت ها 210 میلی اکی واالن در کیلو 
گرم است .در حالی که هنگام استفاده از جیره های حاوی 75 درصد 
این میزان به 75 میلی اکی واالن  سور گوم و 10 درصد پودر ماهی 
و  گوم  سور  حاوی  جیره  در  بنابراین   . یابد  می  کاهش  گرم  کیلو  در 
پودر ماهی جهت توازن الکترولیت ها نیاز به استفاده از منابع نظیر بی 
کربنات احساس می شود .اگر تنش حرارتی را نتوان از طریق معمول 
مدیریتی کنترل کرد تغییر توازن الکترولیت ها می تواند در این زمینه 

مفید باشد .

عوامل متابولیکی :   
ای  روده  هموستازی  تاثیر  تحت  بدن  در  ها  الکترولیت  سازی  فراهم 
دفع  و  در جذب  مهمی  نقش  تواند  می  امر  این   . باشند  می  وکلیوی 
الکترولیت ها ایفا نمایند . باید بین الکترولیت ها طوری شود که آنها 
نشان  را  عملکرد  اکثر  حد  بدنی  آل  ایده  هموتسازی  با حفظ  بتوانند 
دهند . توازن الکترولیت ها در جوجه های گوشتی حاصل جمع یون 
 . باشند  می   ) کلر  پتاسیم  )سدیم  کلر  منهای  پتاسیم  و  سدیم  های 
جوجه ها بهترین عملکرد را در توازن الکترولیتی 250 میلی اکی واالن 
در کیلو گرم نشان دهند . جوجه های گوشتی سنگین وزن ) حوالی 
این  دارند  بیشتری  حساسیت  حرارتی  های  تنش  به   ) فروش  زمان 
موضوع می تواند ناشی از مشکل ثابت نگه داشتن درجه حرارت بدن به 
علت بزرگی توده بدنی و سرعت باالی متابولیسم متناسب با رشد سریع 
آنها باشد . برای مقابله با افزایش  حرارت بدن سرعت تنفس در آنها 

زیاد شده و این منجر به آلکالوز تنفسی می گردد.

اضافه کردن الکترولیت ها به جیره های غذایی:
برای  آنها  از  می شود  که  دارد  وجود  بازار  در  زیادی  های  الکترولیت 
بین  از  که  استفاده کرد  غذایی  در جیره های  مناسب  توازن  برقراری 
آنها می توان به  Kci .Nh4ci. K2co3 .Caci2 .nahco3 اشاره 
کرد . در حالی که استفاده از نمک طعام باعث افزایش فشار خون می 
شود . کلرید پتاسیم باعث کاهش آن می گردد . بر اساس تحقیقاتی 
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که با استفاده از سویه های حساس به نمک در موش های آزمایشگاهی 
انجام گرفته است آن دسته از موش های که نیاز به کلرید سدیم آنها 
از  سدیم  به  پتاسیم  نسبت  افزایش  بود  شده  تامین  دقیق  صورت  به 
افزایش فشار خون جلو گیری کرد در حالی که بدون در نظر گرفتن این 
نسبت افزایش مطلق نمک طعام به جیره های غذایی موجب افزایش 
فشار خون آسیب رسیدن به کلیه ها و کاهش حرکت پالسما در لوله 
های کلیوی گردید . همچنین آزمایشهای انسانی نشان داده است که 
استفاده از مکمل های پتاسیمی در افرادی که از فشار خون باال رنج 
در  خون  کلسیم  گردد.  می  آنها  خون  فشار  کاهش  موجب  برند  می 
خصوص انقباض عظله قلب موثر است . در حالی که پتاسیم در انبساط 
با  رابطه  در  ها  این  دوی  هر  و  داشته  بیشتری  اثرات  آن  استراحت  و 
کربنات  بی  از    . باشند  می  مفیدی  اثرات  دارای  قلب  عادی  ضربان 
پتاسیم در جیره های غذایی جوجه های گوشتی در شرایط عادی ) 

خنثی حرارتی( استفاده شده است . در حالی که ار کربنات پتاسیم در 
موقع بروز تنش های گرمایی به مقدار زیاد استفاده می گردد .هر چند 
در بعضی مواقع بر اثر استفاده زیاد از این مواد عملکرد طیور را به علت 

خوش خوراک نبودن کاهش می دهند.
با گسترش استفاده از جیره کم پروتیین در تغذیه جوجه های گوشتی 
به نظر می رسد در آینده شاهد استفاده بیشتری از این منابع پتاسیمی 

در جیره های غذایی آنها باشیم .
هر چند که عناصر معدنی یاد شده دارای تاثیرات مثبتی در روی عملکرد 
جوجه های گوشتی می باشند ولی باید یه این مسئله توجه کرده که باید 
بین آنها توازن مناسبی نیز بر قرار باشد. زیرا زیادی این عناصر همان 

مقدار تاثیر بد را دارد که کمبودشان از خود به جایی می گذارد .
باید مواظب بود که توازن توصیه شده در عناصر مختلف در بین این 

عناصر مختلف در بین این عناصر بر قرار باشد. 

شناسایی ژن های کلیدی در بافت های زیر 
پوستی چربی و ماهیچه گوسفند

و  تعداد  از  دقیقی  ژنتیکی  اطالعات  تا  دارند  نیاز  دام  کنندگان  تولید 
اهمیت ژن های مرتبط با چربی و ماهیچه داشته باشند.

برای  بره  گوشت  تهیه   هزینه   اینکه  وجود  با  کشورها  از  بسیاری  در 
به  کنندگان  مصرف  اکثر  ولی  دارد  زیادی  اهمیت  کنندگان  مصرف 
 ,Harper(هستند کمتر  چربی  با  اغلب  کیفیت،  با  گوشت  تهیه  فکر 
و  چربی  میزان  لحاظ  از  گوشت  مناسب  ترکیب  حال  هر  به   .)2004
ماهیچه تحت تاثیر عوامل ژنتیکی و غیر ژنتیکی زیادی قرار می گیرد و 
انتخاب به منظور افزایش میزان گوشت لخم با چربی کمتر بازارپسندی 
و سالمت جامعه را بهبود می بخشد. تولید کنندگان دام نیاز دارند تا 
اطالعات ژنتیکی دقیقی از تعداد و اهمیت ژن های مرتبط با چربی و 
ماهیچه داشته باشند تا بتوانند این اطالعات را در برنامه های انتخاب و 
تصمیم گیری های مدیریتی خود به منظور دستیابی به اهداف پرورش 
مانند تولید گوشت مرغوب با میزان ماهیچه  بیشتر و چربی الشه  کمتر، 
تولید گوشت گوسفند در  برای  تقاضا  افزایش میزان  با  به کار گیرند. 
جهان، اصالحگران و پروش دهندگان در دهه های اخیر توجه بیشتری 
 Machado(به صفات گوشت و ژن های مرتبط با این صفات داشته اند

.)2004 ,.Walling et al ;2003 ,.et al
صفات مرتبط با تولید گوشت )ماهیچه و چربی( از صفات مهم اقتصادی 
در گوسفند هستند. به هر حال ماهیچه و چربی زیر پوستی بافت های 
تولید  در  مطلوب  صفات  با  مسئول  ژن های  شناسایی  برای  هدف 
 de Vries, Faucitano, Sosnicki, &(.گوشت به شمار می روند

)2005 ,Lin & Hsu ;2000 ,Plastow
افزایش  برای  بر ژنتیک مولکولی  در سال های اخیر روش هایی مبتنی 
پیشرفت ژنتیکی و همچنین افزایش صحت پیش بینی در اصالح نژاد 
مطالعات  به  می توان  روش ها  این  جمله  از  است.  یافته  گسترش  دام 

پویش ژنومی )GWAS( و انتخاب ژنومیک اشاره کرد. به هر حال با 
وجود مزیت و توان باالی این روش ها در اصالح نژاد به دلیل هزینه های 
مارکرها  اساس  بر  انتخاب  مانند  دیگری  روش های  از  استفاده  باال 

.)2005 ,Williams(هنوز هم مورد توجه هستند )MAS(
شناسایی  سختی  به  گوشت  کیفیت  با  مرتبط  صفات  که  آنجایی  از 
استفاده  با  می تواند  انتخاب  برنامه های  در  ژنتیکی  بهبود  می شوند، 
 C. Zhang et(شود حاصل  مهم  QTLهای  و  ژن ها  شناسایی  از 
مرتبط  مهم  ژن های  شناسایی  برای  متعددی  روش های   .)2013 ,.al
روش ها  این  دقیق  ترین  و  جدیدترین  جمله  از  دارد؛  وجود  صفات  با 
آنالیز  از  استفاده  با  بیولوژیکی  نمونه های  در  بیان ژن ها  تمایز  مطالعه 
روش  این  همچنین   .)2012  ,Chu & Corey(است  RNA-seq
از رونویسی  برای مطالعه واریانت های مختلف ژن ها، تصحیح های بعد 
 Maher et(قرار می گیرد استفاده  مورد  SNPها  و  بررسی جهش ها 
al., 2009(. در این روش بیان ژن به وسیله شمارش تعداد خوانش های 
بررسی می شود.  است،  یابی شده  نقشه  ژنوم مرجع  روی  یک ژن که 
این روش نسبت به روش های قدیمی تر مانند microarray دقیق تر 
و قوی تر است)Zhang et al., 2014(. با توجه به اینکه مطالعات در 
زمینه بهبود صفات الشه در نژادهای گوسفند در جهان و کشور ما به 
خصوص در استان زنجان روی نژاد بومی گسترش یافته، شناسایی و 
معرفی ژن های مهم درگیر در صفات مهم در الشه بسیار اهمیت دارد 
و بستر مناسبی را در مطالعات آتی برای محققان در این زمینه فراهم 
می کند. هدف این مطالعه، شناسایی ژن های کلیدی در بافت های چربی 
جهت  در  تحقیقاتی  برنامه های  در  استفاده  برای  گوسفند  ماهیچه  و 

بهبود صفات الشه در گوسفندان بومی ایران است.
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نگاهی اجمالی به آینده خوراک روسیه

سرویس آماری روسیه تخمین زده است که در سال 2016، روسیه28  
میلیون تن تولید خوراک داشته است. اما آمار واقعی نشان می دهد که 
این رقم نزدیک به 43-44 میلیون تن بوده است. متخصصان خوراک 
روسیه تجارب خود را با بازیگردانان اصلی بازار خوراک به اشتراک می 

گذارند تا روسیه در این زمینه رشد داشته باشد.
تحقیقاتی  مدیرعامل شرکت   ،)Nadezhda Orlova( اورلووا  نادژدا 
برگزار شد  Abercade در سمینار خوراک روسیه که در ماه آوریل 
دسترس  در  روسیه  خوراک  صنعت  واقعی  آمارهای  که  داشت  اظهار 

کامل قرار ندارند.
ارقام تولید خوراک پنهان باقی می مانند

حجم  که  است  دلیل  این  به  خوراک  تولید  ارقام  داشتن  نگه  پنهان 
چشمگیری از خوراک در کارخانه های )قانونی( خوراک تولید می شود 
که ترجیح می دهند بخشی از حجم تولیدات خود را ثبت نکنند. این 
محصوالت گاهی توسط شرکت های هلدینگ کشاورزی و برای مصارف 
خود آنها توزیع می شوند و به صورت رسمی ثبت نمی شوند. کار و 
تولید پنهانی، کارخانه داران را از مالیات اضافه تر و بخشی از اقدامات 

کنترل سالمت معاف می کند.
حجم دقیق تولید خوراک روسیه نامشخص است

حجم دقیق تولید خوراک در روسیه نامشخص است و در نتیجه ارزش 
خوراک نیز به طور دقیق قابل تشخیص نیست. 

سازمان های آماری روسیه ارزش های ترکیبی خوراک تولید شده در 
 ،Abercade داخل کشور را تعیین نمی کنند اما بر اساس آمار شرکت
اورلووا می  رسید.  بیلیون دالر   7/9 به  در سال 2016  ارزش خوراک 
گوید که این آمار و ارقام تا زمانی موثق است که برآوردهای گوناگون، 
حجم تولیدات ثبت نشده کارخانه ها را تعیین کنند ولی با این حال، 
بخش خوراک روسیه در حال رشد است. اورلووا پیش بینی کرده است 
که روسیه تا سال 2021 میالدی 1/6 میلیون تن خوراک با ارزش کل 
3/5 بیلیون دالر به تولیدات خود اضافه کند و در نتیجه حجم کل تولید 
آن به 8/34 میلیون تن برسد. تا سال 2021، حجم واقعی تولید بازار 
باید به 6/49 تا 55 میلیون تن و یا 15-20 بیلیون دالر برسد. اگرچه 
به نظر می رسد بخش خوراک روسیه رشد داشته باشد و وضوح و دقت 
در آن باال برود، اما کیفیت هنوز موضوع اصلی است. دلیل عمده آن هم 
این است که نسبت میزان استفاده از دانه هنوز باال است و به 70 درصد 
در کل ترکیب خوراک می رسد. در اتحایه اروپا، استفاده از دانه ها در 
خوراک از 45-50 درصد فراتر نمی رود. کارخانه های خوراک روسیه 
همچنین نتوانسته اند با مشکل اتکا به صادرات عناصر مختلف مبارزه 
باال،  پروتئین  با  به محصوالت  توان  این مشکالت می  از جمله  کنند؛ 

مکمل های میکروبیولوژیکی و مواد فعال از نظر بیولوژیکی اشاره کرد.
تولید خوراک برای خوک بیشترین رشد را دارد

با نگاه دقیقتر به عملکرد تولید خوراک متوجه می شویم که در سال 
های گذشته، بخش طیور بیشترین تقاضا برای خوراک حیوانی را داشته 
است. اما بر اساس آمار Abercade، در سال های آینده وضعیت تغییر 
خواهد کرد و پیش بینی شده است که تولید خوراک خوک بین سال 
، تولید خوراک طیور در  افزایشی 32 درصدی  تا 2021  های 2016 
نیزافزایشی 4  افزایشی 18 درصدی و خوراک گاو  همین برهه زمانی 

درصدی داشته باشد.
شرکت پروزرنو: »آمارها بسیار خوشبینانه است«

شرکت  مدیر   ،)Vladimir Petrichenko( پتریچنکو  والدیمیر 
تحقیقاتی پروزرنو )ProZerno(معتقد است که این درصدهای اعالم 
شده کمی خوش بینانه است. وی اظهار داشت: »امسال، صنعت خوراک 
روسیه فقط قادر است 0/55 میلیون تن به تولیدات خود اضافه کند و 
در کل به 29 میلیون تن تولید دست یابد )شرکت Abercade پیش 
بینی کرده بود که تولیدات خوراک امسال به 29/7 میلیون تن برسد.( 
تا سال 2021  بتواند  که صنعت خوراک  رسد  نمی  نظر  به  همچنین 
تولیدات خود را به 34/8 میلیون تن برساند و علت آن نیز این است که 
بازار داخلی دام روسیه در آستانه اشباع شدن است و با حداقل میزان 
محصوالتی که به صادرات اختصاص می یابند، هیچ جای دیگری برای 

رشد در عملکرد تولید وجود ندارد.
تولید  رشد  گذاری  سرمایه  های  برنامه  بر  مبتنی  خوراک  تولید  رشد 
که  معناست  این  به  گذاری  های سرمایه  برنامه  با  ارتباط  در  خوراک 
رشد در تعداد دام و در نتیجه در خوراک حیوانات، ممکن است پایین 
تر باشد. اما این امر به برنامه های سرمایه گذاری شرکت های بزرگ 
هم  باشند،  می  بزرگی  های  کارخانه  نیز  که خود  هلدینگ کشاورزی 
امروزه 85  ارزیابی کرده است که   Abercade دارد. شرکت  بستگی 
درصد از کل کارخانه های خوراک کشور روسیه ساختار ادغام عمودی 
دارند، در حالی که کارخانه های خوراک خصوصی که در هیچ  شده 
گروه تجاری قرار نمی گیرند و محصوالت خوراک خود را به بازار آزاد 
عرضه می کنند، مابقی حجم را تشکیل می دهند )15 درصد(. فهرست 
در  خوراک  های  کننده  تولید  بزرگترین  Agroinvestorاز  شرکت 
روسیه که در میانه ماه آوریل سال 2017 منتشر شد، نشان می دهد که 
20 تولید کننده برتر خوراک روسیه در سال 2016، 13/8 میلیون تن 
تولید داشته اند. این تقریبا نیمی از کل تولید این صنعت است. برترین 
شرکت های تولیدی چرکیزوو )Cherkizovo( با 1/76 میلیون تن، 
میراتورگ )Miratorg( با 1/70 میلیون تن و پس از آنها پریوسکلی 
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)Prioskolie( با 1/43 میلیون تن می باشند.

کمک دولتی برای رشد ایمن
کارون امرکانوف )Kharon Amerkhanov(، رئیس بخش خوراک 
در وزارت کشاورزی روسیه، در کنفرانس مذکور اظهار داشت که صنعت 
به صورت مداوم عملکرد تولید خود را افزایش می دهد که این امر به 
لطف افزایش تقاضا بوده است. در سال 2016، روسیه 15/4 میلیون تن 
دام و مرغ زنده تولید کرده است و با شرایط بازار کنونی، صنعت تا سال 
2020 میالدی باید 1/10 میلیون تن دیگر به حجم تولید خود اضافه 
کند. بعد از چند سال رکود، صنعت لبنیات نیز باید شاخص های تولید 
خود را افزایش دهد تا تقاضا برای خوراک افزایش یابد. امرکانوف اظهار 
داشت که عملکرد تولید در زمینه دام روند افزایشی دارد و این روند 
به دلیل برنامه های دولتی مختلفی بوده که اجرا شده اند. وی گفت: 
»این امر موجب افزایش تقاضا در بازار خوراک می شود؛ تا سال 2025، 
صنعت گوشت و شیر روسیه حداقل به 42 میلیون تن تولید خوراک 
نیاز دارد تا به وضعیت ثابت برسد.« دولت روسیه همچنین تالش زیادی 
کرده است تا این رشد بتواند رشدی ایمن باشد و کارخانه های خوراک 
روسیه  کشاورزی  وزارت  یابد.  افزایش  تولید  عملکرد  تا  شوند  تشویق 
به 77 قرارداد سرمایه گذاری، یارانه ای را تعلق داده است تا ظرفیت 
های تولید خوراک جدید را افزایش دهند که ارزش کلی این ظرفیت 
ها 350 میلیون دالر می باشد. حجم کمک دولت از بودجه فدرال برای 
این قراردادها 80 میلیون دالر است. امرکانوف در مورد اینکه کارخانه 

های خوراک، تولید خوراک خود را ثبت نمی کنند، اظهار نظری نکرده 
است. مقامات رسمی معموال از این نوع بحث ها خودداری می کنند.

 برداشت درست محصول، موثر است
روسیه همچنین در دو سال اخیر رکورد برداشت محصول داشته است. 
برداشت محصول امری موثر در تامین خوراک می باشد. صنعت خوراک 
تن  میلیون   110 و  برد  بهره  خوب  برداشت  از  گذشته  سال  روسیه 
برداشت محصول داشت اما در فصل جاری، یعنی بهار،انتظار می رود 
تن   75 شامل  که  برسد  تن  میزانیعنی 128  باالترین  به  تولید  حجم 

گندم و16/5 تن ذرت می شود.
به گفته پتریچنکو، قیمت گندم خوراک باید 110 تا 115 دالر در هر تن 
باشد که این قیمت برای کارخانه های خوراک قیمتی مناسب است. به 
عالوه، انبارهای دانه که از فصل قبل باقی مانده اند حجمی برابر با 24 - 
25 تن دارند و این خود میزانی بسیار باال است. در این صورت، کارخانه 
های خوراک می توانند از قیمت پایین مواد خام بهره ببرند اما به گفته 
پتریچنکو، این عامل در رشد چشمگیر عملکرد تولید نقش چندانی ندارد. 
اما قیمت های پایین مواد خام مشکالتی هم دارند، زیرا تولیدکنندگان 

خوراک انگیزه ای برای پیدا کردن جایگزین برای مواد خام ندارند.
زمینه  در  تکنولوژی  »پیشرفت  کرد:  گیری  نتیجه  پایان  در  اورلووا 
خوراک با تمرکز بر روی بهبود بازدهی و کاهش حجم دانه مصرفی در 
فرموالسیون چیزی است که بخش خوراک روسیه می تواند به خودی 

خود آن را بهبود ببخشد .«

واردات جـوجه بوقلمون را آزاد کنید
جلوگیری از واردات جوجه یکروزه بوقلمون توسط سازمان دامپزشکی 

کشور، تولیدکنندگان این عرصه را با مشکل مواجه کرده است.
مدیر عامل شرکت تعاونی صنعت بوقلمون ایران،گفت: متأسفانه از 
آبان ماه سال گذشته تاکنون هنوز هیچ مزرعه ای در کشور موفق 
پیاپی  تذکرهای  وجود  با  و  نشده  مولد  بوقلمون  جوجه ریزی  به 
نمایندگان بخش خصوصی به مسئوالن دولتی، نوعی اهمال در این 

مورد صورت می گیرد.
سید مهدی آذرموید، با اشاره به اینکه سازمان دامپزشکی کشور 
معموال راحت ترین راه ممکن را برمی گزیند، افزود: این در حالی 
با  مانند چند سال گذشته  نیز  امسال  قوی  احتمال  به  که  است 
اروپایی،  کشورهای  در  آنفلوآنزا  از  موجی  کوچک ترین  شیوع 
کشور  به  نطفه دار  تخم  و  جوجه  ورود  از  دامپزشکی  مسئوالن 

جلوگیری خواهند کرد.
صد  چند  این  تکلیف  که  اینجاست  پرسش  حال  وی،  گفته  به 
پرورش دهنده که با وام و برای گذران هزینه های هنگفت زندگی 
می شود؟  چه  داده اند،  انتقال  بیابان ها  به  را  خود  دارایی  تمام 
بی شک تولیدکنندگان بوقلمون گوشتی، از مسئوالن وزارت جهاد 
کشاورزی انتظار دارند در مقابل این اهمال به وجودآمده با برگزاری 
جلساتی با مدیران سازمان دامپزشکی از هم اکنون به فکر راه حلی 

برای جلوگیری از منع واردات جوجه و تخم نطفه دار باشند.
آذر موید معتقد است، سال گذشته اگرچه به 2,5 میلیون قطعه 
جوجه برای پرورش نیاز بود، اما این مقدار تامین نشد و امسال 
نیز با توجه به نیاز 3 میلیون قطعه ای جوجه، بدون شک مشکل 
کمبود از بین نمی رود. ضمن اینکه تولید داخل هم سهم بسیار 

ناچیزی در تولید جوجه داشته و باید آن را حفظ کرد.
مدیر عامل شرکت تعاونی صنعت بوقلمون ایران، کرد: اگر سازمان 
ممنوعیت  روال  به  گذشته  سال های  مطابق  کشور،  دامپزشکی 

واردات جوجه بوقلمون در فصول سرد ادامه دهد، تولید و پرورش 
بوقلمون در داخل کشور هم از بین خواهد رفت.

 مرزهای سیاسی، مالک تصمیم گیری نیست
در همین راستا یکی از تولیدکنندگان این صنعت گفت: بیماری 
آنفلوآنزای پرندگان در تمام جهان وجود داشته و به این امر واقف 
هستیم که این ویروس می تواند مخاطرات جدی را در صنعت طیور 
که  است  این  تأمل  قابل  نکته  اما  آورد،  به وجود  انسان  و سالمت 
قوانین سختگیرانه  باره  این  اول جهان در  تراز  هرچند کشورهای 
و پیشگیرانه ای دارند، ولی این مسئله باعث نشده که خدشه ای در 
معیشت مردم و تولیدکننده به وجود آید و به طبع آن امنیت شغلی 

تولیدکنندگان شان به خطر بیفتد.
با  آلمان  به عنوان مثال در کشوری مانند  افزود:  کامبیز جعفری، 
بروز آنفلوآنزای پرندگان در منطقه ای که بیماری مشاهده شده، 
گزارش  و  می شود  اعالم  خطر  منطقه  کیلومتری  چند  شعاع  تا 
شفاف آن را به سازمان جهانی دامپزشکی OIE اعالم می کنند و 
مابقی مناطق که پاک هستند، می توانند به صادرات محصول خود 
اقدام کنند. به عبارت دیگر، مرزهای سیاسی در این مواقع مالک 

تصمیم گیری نیست.
سازمان  که  حالی  در  داد:  ادامه  طیور  صنعت  کارشناس  این 
دامپزشکی کشور به راحتی با یک دستور، کل کشوری را که تنها 
در یک نقطه از آن آلودگی وجود دارد، جزو فهرست سیاه خود قرار 
می دهد. در صورتی که این اقدام، تولید داخل )بوقلمون مولد( و 

تأمین جوجه یکروزه گوشتی مورد نیاز کشور را به خطر می اندازد.
یک  با  که  است  حالی  در  این  کرد:  اظهار  پایان  در  جعفری 
برنامه ریزی می توان هم سالمت جامعه را ارتقاء داد و هم معیشت 

تولیدکننده و امنیت غذایی مردم را توسعه بخشید.
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مهمترین چالش های صنعت خوراک دام 
WTO در الحاق به

مذاکرات  نتیجه  در  و  1995میالدی  سال  در  تجارت  جهانی  سازمان 
این  ایجاد شد.  پیرامون موافقت نامه عمومی تعرفه ها و تجارت )گات( 
سازمان با هدف تسهیل و توسعه تجارت در سطح بین الملل، دستیابی 
)اصل  منابع جهانی  از  بهینه  بهره برداری  به  توجه  با  پایدار  توسعه  به 
سهم  افزایش  زیست،  محیط  از  محافظت  نسبی(،  مزیت  اقتصادی 
کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه یافته از رشد تجارت بین المللی 
برای حل اختالفات تجاری میان کشورها تاسیس  ایجاد سازوکاری  و 
در حوزه  نمادهای جهانی شدن  از  یکی  عنوان  به  که  به شکلی  شد؛ 
به  بیشتری  به مرور زمان کشورهای  است.  آمده  تجارت در  و  اقتصاد 
در  دنیا  کشور   160 حاضر  حال  در  و  درآمدند  سازمان  این  عضویت 
این سازمان عضو بوده و 24 کشور در حال طی کردن فرآیند عضویت 
به  الحاق  از  ایران پس  از چالش های اساسی پیش روی  هستند. یکی 
سازمان جهانی تجارت، به خطر افتادن حیات صنایع داخلی از جمله 
صنعت خوراک دام، طیور و آبزیان پس از حذف یا کاهش موانع واردات 
داخل  در  خارجی  شرکت های  موانع حضور  نیز  و  خارجی  محصوالت 
کشور است. در این مقاله قصد داریم تا با نیم نگاهی به فرآیند الحاق 
و  ها  چالش  مهم ترین  اجمالی  مرور  به  سازمان،  این  به  چین  کشور 
تعهدات مرتبط با بخش خوراک دام، طیور و آبزیان به هنگام عضویت 

در این سازمان بپردازیم.

مهم ترین تعهدات مرتبط با بخش خوراک دام، طیور 
و آبزیان

در  کشورها  تعهدات  مشخص ترین  از  یکی  تعرفه ای:  موانع  کاهش 
سر  بر  تعرفه ها  کاهش  جهانی،  تجارت  سازمان  به  الحاق  جریان 
مذاکرات  طی  است.  عضو  کشورهای  دیگر  از  محصوالت  واردات 
طرف  عالقه  مورد  حوزه های  تک تک  روی  بازار  به  دسترسی  دوجانبه 

عضو  کشورهای  اهداف  از  یکی  بالطبع  و  می شود  بحث  مذاکره کننده 
گروه کاری، حداقل سازی موانع تعرفه ای پیش روی تجارت با کشور 
 ، آبزیان  و  طیور  دام،  خوراک  بخش  مورد  در  است.  عضویت  خواهان 
آنچه قابل پیش بینی است تالش طرف های مذاکره کننده دارای صنعت 
اروپا  اتحادیه  و  آمریکا  قدرتمند همچون  آبزیان  و  طیور  دام،  خوراک 
برای کاهش تعرفه واردات خوراک دام، طیور و آبزیان و حضور پررنگ 
چین،  الحاق  مذاکرات  فرآیند  در  است.  ایران  دامپروری  بازار  در  تر 
این کشور متعهد شده بود تا حداکثر دو سال پس از الحاق، میانگین 
تعرفه واردات محصوالت خوراک دام، طیور و آبزیان را از 9/6درصد به 
4/2درصد کاهش دهد. در حال حاضر تعرفه واردات خوراک دام، طیور 
و آبزیان در ایران برای محصوالت مشمول تعرفه میانگین 5 درصد و 
برای مواد افزودنی خوراک دام 10 درصد است که عدد نگران کننده ای 
نیست. این عدد در کشورهای ترکیه و عربستان به عنوان رقیب منطقه 
ای نیز میانگین 5 و برای کشورهای ارمنستان و روسیه به ترتیب صفر و 
زیر 5 درصد است. البته، فراموش نکنیم که در کشورمان بروکراسی ها 
و قوانین خلق الساعه و محدودیت های شدیدی برای واردات و صادرات 
محصوالت مشابه تولید داخلی وجود دارد که در تضاد با اصول پذیرفته 

شده سازمان تجارت جهانی است. 

حذف یکجا یا تدریجی موانع غیرتعرفه ای
حذف موانع غیرتعرفه ای از سر راه تجارت نیز یکی از تعهدات مرسوم 
تجارت  سازمان  مقررات  اساس  بر  البته  است.  عضویت  در  کشورها 
وارداتی و  ایمنی محصوالت  تامین  برای  جهانی هر کشور مجاز است 
به  را  حداقل هایی  و  استانداردها  خود،  جمعیت  سالمت  از  محافظت 
صورت شفاف تنظیم و اجرا کند. اما این اصل نباید برای محدود کردن 
دسترسی شرکت های خارجی به بازار داخلی مورد استفاده قرار گیرد، 
به  دادن  مجوز  برای  باید  پایه  استانداردهای  و  مقررات  گونه  هر  زیرا 
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تولیدت داخلی نیز لحاظ شود. در واقع در بسیاری از موارد منظور از 
است  کشورها  داخلی  مقررات  کردن  شفاف  غیرتعرفه ای  موانع  حذف 
تا امکان استفاده از مقررات در جهت اعمال انواع مختلف تبعیض در 
اصول  استانداردهای  داشتن  ایران  در  مثال  برای  شود.  گرفته  تجارت 
شرکت های  برای  ولی  اجباری  وارداتی،  محصوالت  برای  تولید  بهینه 
تولید داخل رعایت ضوابط مذکور به طور جدی پیگیری نمی شود که 
و  استانداردها  مقررات،  سایر  مورد  در  است.  تعارض  در  اصل  این  با 
شرکت های  همه  برای  رویه ها  این  بودن  یکسان  به  توجه  نیز  رویه ها 
داخلی و خارجی ضروری است. در مورد مقررات مربوط به صدور مجوز 
واردات خوراک دام، طیور و آبزیان در کشور چین، بر اساس موافقت نامه 
اقدامات بهداشتی و بهداشت گیاهی و موافقت نامه موانع فنی فراروی 
تجارت و نیز اصل رفتار ملی، این کشور می تواند بر اساس قانون خود 
آبزیان  و  طیور  دام،  خوراک  محصوالت  واردات  برای  مجوز  صدور  به 
اصول  و  تولید  بهینه  اصول  استانداردهای  می تواند  همچنین  بپردازد. 
بهینه انبارداری و توزیع را برای شرکت های تولیدی و توزیعی خارجی 
فراروی  فنی  موانع  موافقت نامه  که  است  توضیح  به  الزم  کند.  لحاظ 
تجارت با اهدافی شامل محافظت از بهداشت و سالمت انسان، محافظت 
نیز  و  از محیط زیست  و حیوان، محافظت  گیاه  یا حیات  بهداشت  از 
از  است.  تصویب شده  فریبکارانه  و  گمراه کننده  اقدامات  از  جلوگیری 
آنجا که کشورهای مختلف مقررات فنی، استانداردها و رویه های ارزیابی 
مطابقت مخصوص به خود را در این حوزه دارند، یک هدف مهم این 
موافقت نامه این است که از سوءاستفاده از این مقررات در جهت ایجاد 
مانع بر سر تجارت جلوگیری شود. یکی از موارد مهم این موافقت نامه 
استانداردها  و  مقررات  این  هماهنگ سازی  و  یکسان  جهت  در  تالش 
است. به این صورت که کشورها تعهد می دهند. در صورتی که مقررات و 
استانداردهای بین المللی در موضوعی وجود دارد از آنها استفاده کرده و 
مقررات داخلی خود را با آنها تطبیق دهند. در بحث موانع فنی فراروی 
، چین متعهد شده که  آبزیان  و  تجارت در بخش خوراک دام، طیور 
تمامی مقرراتی که به عنوان موانع غیرتعرفه ای و محدودکننده واردات 

به کار گرفته می شود، اصالح شوند.

تعهدات مرتبط با حقوق مالکیت فکری
یکی از دغدغه های اصلی بخش دامپروری ایران و به طور خاص صنعت 
خوراک دام، طیور و آبزیان بومی کشور، در مورد موافقت نامه جنبه های 
تجاری حقوق مالکیت فکری  )TRIPs( است. این موافقت نامه شامل 
قبلی  کنوانسیون های  تمامی  شامل  خود  که  است  ماده   70 از  بیش 
برن،  کنوانسیون های  شامل  معنوی  و  فکری  مالکیت  حقوق  درباره 
این موافقت نامه  ابعاد مهم  از  نیز هست. یکی  واشنگتن  و  پاریس، رم 
پیوند  آبزیان  و  طیور  دام،  خوراک  با صنعت  پراهمیت تری  به طور  که 
متقاضی  کشورهای  است.  اختراع(  )حق  پتنت  موضوع  است،  خورده 
عضویت متعهد خواهند شد که به حق پتنت محصوالت خوراک دام، 
طیور و آبزیان احترام بگذارند و تنها پس از اتمام دوره حمایت از پتنت 
البته  موضوع  این  کنند.  آبزیان  و  طیور  دام،  خوراک  تولید  به  اقدام 
به  توسعه  در حال  روی دسترسی کشورهای  مهمی  تاثیرات  می تواند 
انواع محصوالت خوراک دام، طیور و آبزیان جدید و بومی بگذارد. کشور 
ما تاکنون خود را متعهد به این اصل ندانسته است، بنابراین بسیاری از 
محصوالت تحت حمایت پتنت در حال حاضر در کشور تولید می شوند. 
مجبور  ما  مذاکرات  با شروع  که  است  این  بوده  پیش بینی  قابل  آنچه 
به پذیرفتن موافقت نامه TRIPs خواهیم بود. به این معنی که از آن 
به بعد و شاید پس از یک دوره انتقال حداکثر 3 تا 5 ساله )که البته 
و  دام، طیور  تمامی محصوالت خوراک  تولید  باید  نیست(  هم  قطعی 
آبزیان تحت حمایت پتنت را متوقف کنیم. نکته ای که باید به آن توجه 

کرد این است که در صورتی که سیاست های وزارت جهاد کشاورزی و 
سازمان دامپزشکی کشور در مورد ثبت خوراک دام، طیور و آبزیان و 
مجوز ورود به بازار آنها و نیز مجوز تولید داخل آنها بدون توجه به این 
موضوعات طراحی شود، ما پس از الحاق چالش های بسیاری در حوزه 
شیر،  منجمله  حیوانی  پروتئین  محصوالت  تولیدکنندگان  دسترسی 
گوشت و تخم مرغ به مکمل ها و مواد  افزودنی و خوراک دام، طیور 
و آبزیان و نیز تامین مالی هزینه های سالمت حیوان و انسان خواهیم 
داشت. نکته جالب در ارتباط با چین این است که این کشور نتوانسته 
و مجبور شده  بگیرد  انتقالی  دوره  موافقت نامه  این  اجرای  برای  است 
است بالفاصله پس از الحاق تغییرات گسترده ای در سیاست های خود 
اجرا کند. نکته جالب دیگر این است که پس از گذشت سیزده سال از 
الحاق چین، هنوز اقامه دعوایی در حیطه صنعت خوراک دام، طیور و 
آبزیان و دامپروری از این کشور در سازمان تجارت جهانی انجام نشده 
است؛ در حالی که در مورد پاکستان، هند و برخی کشورهای دیگر این 

نوع دعاوی مطرح شده است.

انحصار داده ها
یکی از موضوعات حساس برای بخش خوراک دام، طیور و آبزیان کشور 
مربوط به یک بند موافقت نامه TRIPs درباره موضوع انحصار داده ها 
است. در بخش خوراک دام، طیور و آبزیان منظور از اطالعات، نتایج 
و  طیور  دام،  نوآور خوراک  حیوانی شرکت های  و  بالینی  آزمایش های 
آبزیان روی محصوالت آنها است. شرکت های نوآور خوراک دام، طیور و 
آبزیان باید برای اخذ مجوز ورود به بازار یک کشور، نتایج این اطالعات 
 TRIPs را به نهادهای نظارتی ارائه کنند. البته این بند از موافقت نامه
از اطالعات محرمانه )فاش نشده( علیه تجارت  از اعضا می خواهد که 
ناعادالنه محافظت کنند، بنابراین، بند فوق به طور مستقیم به موضوع 
در  است  ممکن  اما  نمی کند  اشاره  تجاری  محرمانه  داده های  انحصار 
دل مذاکرات این موضوع فراتر از TRIPs به نوعی به کشور در حال 
گروه  با  مذاکرات  در  و  چین  الحاق  فرآیند  در  شود.  تحمیل  عضویت 
کاری، اعضای این گروه از چین درخواست کرده اند تا اصالحات الزم 
در مقررات و قوانین داخلی خود برای محافظت از داده های محرمانه با 
کاربرد تجاری در محصوالت دارویی و کشاورزی ایجاد کند و یک دوره 
محافظت 6 ساله زمانی را برای این موضوع ایجاد کند. چین تعهد داده 
است که تغییرات الزم را در مقررات و قوانین داخلی به منظور احراز 
اطمینان از محافظت از داده های موردنظر در مورد محصوالت دارویی و 
کشاورزی ایجاد کند. بر این اساس، چین محافظت 6 ساله از تاریخ ارائه 
داده های محرمانه مطالعات و تست های محصوالت دارویی و کشاورزی 
به نهاد نظارتی را متعهد شده است. این موضوع ارتباطی به دارا بودن 
یا نبودن پتنت ندارد و در مورد محصوالت دارویی و کشاورزی دارای 

ترکیب جدید معتبری است.

در این میان، آنچه مسلم است الحاق به سازمان جهانی تجارت در کنار 
چالش هایی که برای بخش دامپروری و خوراک دام کشور ایجاد خواهد 
این صنعت در مدار توسعه  نیز برای قرار گرفتن  کرد، فرصت هایی را 
فراهم می کند. البته برای استفاده از فرصت ها و کنار آمدن با چالش ها 
باید به موضوع آماده سازی این بخش و فعاالن حاضر در آن به عنوان 
است  مسلم  آنچه  شود.  جدی  توجه  بلندمدت  و  کالن  سیاست  یک 
بخش های  سایر  و  دامپروری  بخش  در  موفق  الحاق  یک  به  دستیابی 
اقتصادی کشور نیازمند آماده سازی فضای کسب وکار و اصالح تدریجی 
مقررات درون بخشی و برون بخشی است که این امر جز با صرف زمان 
این  با  مرتبط  نهادهای  و  افراد  تجربیات  و  دانش  از  استفاده  و  کافی 

موضوعات محقق نخواهد شد.
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این روزها منتقدان دولت از کاه، کوه می سازند و به گونه ای از وضعیت 
اقتصادی مردم صحبت می کنند که گویا هر روز از توان خرید مردم کم 

می شود و قیمت ها اوج می گیرد.
برخی هم بی آن که خودشان نیم نگاهی به بازار داشته باشند و حقایق را 
ببینند، می پذیرند که برخی از رسانه ها بدرستی اطالع رسانی می کنند و 
در نهایت دولت را متهم اصلی گرانی ها می دانند.مصداق این اتفاق اخیراً 
در مورد قیمت گوشت قرمز رخ داده است. از این رو برای شفاف شدن 
بازار یکی از کاالهای اساسی به سراغ دست اندرکاران آن رفتیم. قبل 
از آنکه به این بازار اشاره کنیم یکی از مدیران وزارت جهادکشاورزی 
خبر داد که هفته آینده دولت در حجم وسیع گوشت روانه بازار می کند.

دام نمی فروشند
قیمت  شدن  گران  گوسفندی  گوشت  اتحادیه  رئیس  ملکی  علیرضا 
زیاد  احتمال  به  می گوید  و  می داند  تومان  هزار  حدود  در  را  گوشت 
البه  در  اما  نمی کند  پیدا  افزایش  آینده  ماه های  برای  گوشت  قیمت 
الی صحبت هایش می گوید دامداران کردستان که تأمین کننده گوشت 
تهران هستند به خاطر وضعیت مناسب علوفه و افزایش بارش ها حاضر 
به فروش دام خود نیستند و از آنجا که ماه رمضان، عیدقربان، عاشورا 
و اربعین و... در پیش است آنها از فروش خود اطمینان دارند لذا برای 
به  نمی توانند  دامداران  اما در هر صورت  ندارند.  فروش هیچ عجله ای 
مدت طوالنی گوسفندان خود را نگه دارند و مجبور می شوند تا یک ماه 

دیگر به فروش برسانند.

تمایل  دامداران برای فروش
اما این صحبت ها از سوی محمدرضا مالصالحی رئیس مرکز اصالح نژاد 
قرار  تعجب  مورد  جهادکشاورزی  وزارت  دامی  تولیدات  بهبود  و  دام 
گرفت و گفت:هیچ کدام از این صحبت ها را نمی توانم بپذیرم. دامداران 
اما خریداری وجود ندارد. متأسفانه  حاضر به فروش دام خود هستند 
بازار  نمی گذارند  هستند  گوشت  به  مربوط  در صنف های  که  برخی ها 
روال عادی و معقول خود را طی کند و همین امر باعث رشد قیمت ها 
شده است. درشرایط حاضر قیمت گوشتی که به مردم عرضه می شود 
اجحاف در حق آنهاست و این قیمت ها به عمد به سمت 40 هزار تومان 

رفته است.ما بارها تالش کردیم که قیمت ها را کاهش دهیم اما مافیایی  
اجازه  که   قیمت گوشت می شوند  متعادل شدن  مانع  که  است  فعال 

نمی دهد قیمت گوشت متعادل شود.

قیمت واقعی گوشت 31 هزار تومان
ملکی رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی قیمت گوسفند زنده را بین 16 
تا 17 هزار تومان درهر کیلو عنوان کرد و گفت با این قیمت ها، گوشت 
قرمز گران شده است اگر گوسفند زنده ارزان تر بود قیمت گوشت هم 

متعادل می شد.
وزارت  دامی  تولیدات  بهبود  و  دام  اصالح نژاد  مرکز  رئیس  مالصالحی 
جهادکشاورزی در توضیح این صحبت هم گفت:میانگین قیمت کشوری 
گوسفند زنده بین 14 الی 14 هزار و 500 تومان است و این قیمت در 
تهران بین 15 تا 15هزار و 500 تومان است.لذا قیمت گوشت بر اساس 
یک فرمول مشخص تعیین می شود. گوسفند زنده پس از ذبح حدود 48 
درصد تا 50 درصد آن الشه می شود که به قصابی ها می رسد. این قیمت 
2برابر می شود و به دست قصابی ها می رسد و در نهایت واحدهای صنفی 
می توانند 10درصد سود بگیرند.لذا قیمت گوشت گوسفند برای مردم 
بین  31تا 32 هزار تومان در هر کیلو می شود.بدین جهت قیمت های 

باالتر تصنعی است که برخی ها پیاده سازی کردند.
رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی افزود: با افزایش قیمتی که این روزها 
شاهد آن بودیم قیمت گوشت گوسفندی شقه بدون دنبه بین 40 تا 
گرانتر  نباید  واحدهای صنفی  عنوان  هیچ  به  و  است  تومان  هزار   41
بفروشند. حال در جنوب تهران این قیمت پایین تر است و در نقاط 
درمورد  برسد.  تومان  هزار  الی 43  به 42  قیمت  شاید  تهران  شمالی 
قیمت گوشت در نقاط مختلف هم موضوع فروشگاه های شهروند وابسته 
به شهرداری هم مطرح شد. در این فروشگاه قیمت گوشت از همه جا 

گرانتر است.
به عنوان مثال قیمت ران گوسفندی در حدود 49 الی 50 هزار تومان 
باید  فروشگاهی قیمت گوشت  پرسیدیم چرا در چنین  این رو  است.از 
داد:شهروند   پاسخ  ملکی  باشد.  بازار  از  گرانتر  تومان  هزار   10 حدود 
نظارت  آن  بر  نمی توانیم  عنوان  هیچ  به  ما  و  است  شهرداری  زیرنظر 
نیست چرا که گوشت عرضه  تومان منطقی  کنیم.اما قیمت 50 هزار 

پشت پرده گرانی گوشت
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شده در آن با گوشت سطح شهر هیچ تفاوتی ندارد.

گزارش میدانی ما از سطح شهر نشان می دهد که قیمت گوشت بین 
متفاوت  مختلف  مناطق  در  قیمت ها  است.این  تومان  هزار   41 35تا 
هر  در  تومان  38هزار  نرخ  با  می توان  را  گوشت  تهران  است.در شرق 
کیلو یافت.در جنوب تهران گوشت با قیمت 30 هزار تومان هم یافت 

می شود.در شمال تهران هم قیمت ها بین 40 الی 42 هزار تومان بود.

ورود گوشت وارداتی گرم به بازار
رئیس مرکز اصالح  نژاد دام و بهبود تولیدات دامی وزارت جهادکشاورزی 
در ادامه گفت و گوی خود اظهار داشت: هفته آینده گوشت وارداتی گرم 
قیمت  افزایش  بابت  نگرانی  مردم  لذا  می شود  بازار  وارد  باال  درحجم 
این کاالی اساسی نباید داشته باشند. لذا بزودی جو بازاری که ایجاد 
برای  نمی توانند  حوزه  این  مافیای  و  شد  خواهد  شکسته  است  شده 
گران ماندن گوشت تالش کنند.موضوع دیگری که دولت یازدهم دنبال 
می کند و بزودی نتیجه آن را مردم خواهند دید تأمین دام بدون واسطه 
ندادند  اجازه  اتحادیه  در  ما  دوستان  است.متأسفانه  مبادی مصرف  به 

قیمت گوشت واقعی و به 31 هزار تومان برسد.
عمده  مراکز  به  را  گوشت  کانتینرهای  جدید  سال  از  قبل  افزود:  وی 
مانند میادین بردیم تا با ورودشان به بازار قیمت گوشت به آن چیزی 

که وعده داده بودیم برسد اما متأسفانه دالالن نگذاشتند گوشت تخلیه 
شود و درها را بستند و در نهایت تأمین کنندگان دام بشدت ضرر کردند. 
نتواند  دولت  تا  است  کار  در  دست هایی  چه  ببینید  اتفاق  این  با  لذا 

قیمت ها را کنترل کند.
درحال حاضرهم تمام دامداران حاضر به فروش گوسفندان خود هستند 
اینکه  برای  متأسفانه  اما  نداشتند  نگه  را  خود  دام  عنوان  هیچ  به  و 
قیمت ها باال برود هیچ خریدی صورت نمی گیرد.از سویی ظرف یک ماه 
آینده عرضه دام بیشتر خواهد شد لذا مردم اطمینان داشته باشند که 

قیمت گران نخواهد شد.
تن  هزار   815 قرمز  گوشت  تولید  میزان  گذشته  داد:سال  ادامه  وی 
بوده است ومیزان واردات هم در حدود 80 الی 90 هزار تن ثبت شده 
است.لذا سرانه مصرف اکنون به ازای هر نفر 10کیلو است.حال سؤال 
ما این است که برخی در اتحادیه گوشت می گفتند گران شدن قیمت 
گوشت در بازار به خاطر مجوز صادرات دام از سوی دولت است، چرا 
به  باال می رود؟این در شرایطی است که صادرات دام  اکنون قیمت ها 
مدت 5 ماه متوقف شده است.لذا این نشان می دهد که برخی ها سود و 

منفعت شان در گران شدن قیمت گوشت است.
ملکی هم درباره سرانه مصرف گوشت قرمز گفت:طبق آخرین گزارش های 

داده شده سرانه مصرف گوشت قرمز بین 8 تا 8/5  کیلو  است.

پرهای آسیب دیده و ریزش پر
پرهای یک پرنده نقش مهمی در حفاظت و ایزوله کردن بدن آن دارد. 
در حالی که ریزش پرها، یا جایگزینی پرهای قدیمی با پرهای جدید، 
روندی طبیعی در تکمیل چرخه تخم گذاری در مرغ های تخم گذار 
فاکتورهای  تاثیر  تحت  خود  است  ممکن  گذاری  تخم  )چرخه  است 
بیانگر  آن  بودن  دیده  آسیب  یا  پر  ریزش  است  ممکن  باشد(،  زیادی 

مشکالت دیگری در مرغداری باشد.

دو  به  توان  می  را  طیور  در  پر  به  مربوط  مشکالت 
گروه تقسیم نمود:

اند و شکل گیری آن ها دارای  •پرها رشد صحیح و مناسبی نداشته 
مشکل بوده است. این مشکل اغلب به تغذیه و وجود مایکوتوکسین ها 

مرتبط است.
• خود پرنده آن ها را با نوک زدن کنده است. این مشکل مربوط به 

مسائل مدیریتی است.
در هر دو مورد باید علت به وجود آمدن مشکل را شناسایی کرد تا بتوان 

به راه حل مناسبی برای آن پیدا کرد )جدول زیر را مالحظه نمایید(.

شرایط پر از استرس در مرغداری مانند گرما، سرما و جریان هوا، به 
ویژه در طول جوجه کشی، می تواند موجب ریزش پر و کیفیت پایین 
میان طیور  متقابل  و کنش های  رفتار  باید  این صورت،  در  آن شود. 
مشاهده و کنترل شود. اغلب نوک زدن به پرها و ریزش آن ناشی از 
مواد غذایی نامناسب است. به دلیل میزان پروتئین زیاد در پرها، میزان 
باالی پروتئین در خوراک نیز ممکن است موجب رشد سریع پرها و در 

نتیجه ریزش آن ها شود.
عدم توازن آمینو اسیدهای موجود در خوراک، به ویژه اسیدهای گوگرد 
آمینه، سیستئین و میتیونین، می تواند موجب غیرعادی شدن پرها و 

یا ظاهر غیرمعمول آن ها شود.

تاثیر مایکوتکسین های تریکوتسن مولد سموم پوستی، مانند توکسین 
T-2، نیز می تواند موجب کاهش کیفیت پرها شود که این امر خود 
اثرات منفی دیگری همراه دارد مانند آسیب ها و بیماری های دهانی و 

کاهش عملکرد و کارایی پرنده. 
طور  به  ها  آن  بودن  دیده  آسیب  یا  پرها  ریزش شدید  کلی،  طور  به 
نامناسب بر تبدیل غذا تاثیر می گذارد زیرا در این صورت پرنده باید 
انرژی مضاعفی را از مواد غذایی بگیرد و جایگزین گرمایی کند که از 

دست می دهد. 
به این ترتیب، مدیریت، مسکن و غذا باید بهینه سازی شود تا بروز این 

مشکالت کاهش یابد. 
خطر  صحیح  مدیریت  جهت  مناسب  وسیله  یک  از  استفاده  با 
باید  این وسیله  نمود؛  این خطر جلوگیری  از  توان  مایکوتوکسین می 
مایکوتوکسین ها را جذب کند و یا آن ها را از نظر زیستی دگرگون 
نماید و بدین ترتیب تاثیرات سمی آن برای طیور را از بین ببرد و هم 

زمان حفاظت از جگر و ایمنی آن ها را تضمین کند.

رفع ادعا: این جدول حاوی پیشنهادهای کلی در مورد مسائلی است که 
معموال بر طیور تاثیر می گذارد و ممکن است مربوط به مایکونوکسین 
و  طیور  های  بیماری  جدول  این  باشد.  غذایی  مواد  در  موجود  های 
مشکالت آن را شامل می شود اما ممکن است بیماری ها محدود به 
مواردی که در جدول ذکر شده نباشند. کمپانی BIOMIN هیچ گونه 
مسئولیتی در مورد برداشت از این جدول ندارد. قبل از هرگونه اقدامی 

بر اساس این جدول، باید با دامپزشک خود مشورت نمایید.
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خسارت به مرغدران پرداخت شد؟
مرغداری ها در یک قدمی ورشستگی

از  پرندگان(  حاد  فوق  آنفوالنزای  به  )موسوم  مرغی  آنفوالنزای  بروز 
معضالتی است که عموما ضریب شیوع آن در نیمه دوم سال تشدید 

می شود.
در سال گذشته نیز این معضل،باعث تحمیل خساراتی سنگین و جدی 

به بسیاری از مرغدران فعال در کشور شد.
به  بزرگ  رقمی  و  گذار،عدد  تخم  مرغ  میلیون   11 ساختن  معدوم 
نظر می رسد که موید عمق و میزان خسارت شدید تحمیل شده به 

مرغداران می باشد.
اساسا مرغ و تخم مرغ،جزء محصوالت و اقالم غذایی محسوب می شود 

که در سبد غذایی خانوارها نقش پر رنگ و ملموسی ایفاء می کند.
و  روزمره  غذایی  های  ایرانی،وعده  خانوارهای  از  بسیاری  واقع  به 
از این محصوالت،تامین و  با تهیه و استفاده  میهمانی های خویش را 

فراهم می کنند.
به دلیل شیوع این عارضه که البته چندان نوظهور نیز به نظر نمی رسد 
و در سال های گذشته نیز با شدت و ضعف هایی شاهد آن بوده ایم،نرخ 
و قیمت تخم مرغ نیز افزایش می یابد و به تبع،مسبب بی ثباتی ها در 

بازار مذکور می شود.
با اشاره به مخاطرات احتمالی این عارضه)آنفوالنزای فوق حاد پرندگان(

سرایت  و  انتقال  بر  مبنی  موردی  تاکنون  داشت:خوشبختانه  اظهار 
های  بررسی  نشده،اما  گزارش  انسان  به  مرغی  آنفوالنزای  ویروس 
که  است  واقعیت  این  شده،موید  انجام  پژوهشی  و  علمی  تحقیقات  و 
در صورت سرایت و شیوع این بیماری و انتقال آن به انسان،با تلفات 
سنگینی مواجه خواهیم شد که کنترل و مهار آن بسیار دشوار و هزینه 

ساز خواهد بود.
وی در پاسخ به سئوال در خصوص راهکارهای موثر برای پیشگیری از 
ظهور و بروز این عارضه گفت:به واقع،نمی توان هیچگونه تضمینی را 

برای پیشگیری قطعی از شیوع این بیماری خاص ارائه کرد.
خادمی عنوان کرد:ریشه اصلی این بیماری،در حیات وحش است و به 
تبع،مهاجرت پرندگان و هرگونه تماس احتمالی می تواند عامل سرایت 
و شیوِع این عارضه،محسوب شود و حداقل تاکنون علم پزشکی،نتوانسته 

به راهکاری برای پیشگیری قطعی از این عارضه دست یابد.
اقدامات می  و  تمهیدات  از  برخی  با رعایت  این دامپزشک گفت:البته 

توان ضریب شیوع و انتقال این بیماری را کاهش داد که رعایت برخی 
نکات بهداشتی در این خصوص بی تاثیر نمی باشد.

وی افزود:قرنطینه و معدوم سازی تا شعاع خاصی از محل ابتال،از دیگر 
البته با ظهور و بروز این بیماری در دستور کار  راهکارهایی است که 
قرار می گیرد که هیچکدام نیز روش و راهکاری قطعی برای ریشه کن 

کردن این بیماری محسوب نمی شود.
برای  کافی  آمادگی  از  شرایطی،برخورداری  چنین  در  تبع  به 
روش  و  راهکار  فعلی،تنها  شرایط  در  بیماری  این  با  احتمالی  مواجهه 

اصولی،منطقی و مقتضی به شمار می رود.
در این میان ،تامین و پرداخِت خسارت به مرغداران،یکی از روش هایی 

است که می تواند تا حدودی از بار خسارات و عمق فاجعه بِکاهد.
اگرچه سازمان دامپزشکی مدعی است که خسارت تمامی مرغداران را 
در این خصوص)شیوع آنفوالنزای فوق حاد پرندگان و معدوم سازی مرغ 
است  امر  این  از  واصله،حاکی  گزارشات  نموده،اما  مبتال(پرداخت  های 

که همچنان خسارت وارده به بخشی از مرغداران جبران نشده است.

قانون بیمه اجباری طیور تا چه زمانی راهگشا است؟
بر اساس اخبار و گزارشات منتشر شده،سازمان دامپزشکی مدعی است 
به مرغداران،پرداخت شده و در  که 30 میلیارد تومان خسارت وارده 
حال حاضر مجموعه مذکور،هیچگونه بدهی وصول نشده ای به فعاالن 

این عرصه ندارد.
بر اساس قانون،هر شخصی که بَناِی  به فعالیت در حوزه پرورش مرغ 
دارد،مکلف است با اتکای به قانون بیمه اجباری طیور،نسبت به بیمه 

واحد و مرکز پرورشی اشاره شده اقدام کند.
به تبع در چنین شرایطی در صورت ابتالی طیور به بیماری های عفونی 
،تامین و پرداخت خسارت به مرغداران از محل صندوق بیمه کشاورزی 

انجام می پذیرد.
علیرغم تعریف و طراحی چنین ساز و کاری،بنابر گزارشات واصله،برخی 
مرغداران عنوان می کنند،پرداخت خسارت به مرغداران متضرر،صحت 
خسارت  دریافت  توفیق  مرغدرای،از  مراکز  و  واحدها  تمامی  دارد،اما 
برخوردار نشده اند و این امر تنها در تعدادی از استان های کشور عملیاتی 
شده که البته حصول و تحقق آن نیز بصورت کامل و مکفی نبوده است.
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بازار گوشت قرمز در دست یک عده خاص!
بازار گوشت  تنظیم  مقام خانه کشاورز گفت:  قائم  بیابانی،  اهلل  عنایت 
کار آسانی است، اما بازار در دست عده ای خاص افتاده و اینها تعهداتی 
در مورد تحویل گوشت داشته اند که بنظر چندان به این تعهدات عمل 

نکرده اند.
عنایت اهلل بیابانی، در رابطه با گرانی مکرر چند ماه اخیر گوشت قرمز 
بیان داشت: مافیا و بازار سیاه در رابطه با بازار گوشت ایجاد شده که 
منجر به گرانی بیش از حد گوشت شده است. به طوری که بخشی از 
این بازار در دست عده ای خاص افتاده است و اینها تعهداتی در مورد 
تحویل گوشت داشته اند که بنظر چندان به این تعهدات عمل نکرده اند.

وی افزود: تا حدی کمبود گوشت قرمز وجود دارد اما واقعیت این است 
این کاال  این چنین موجب گرانی  نبوده که  این کمبود در حدی  که 
شود، هر چند که عرضه این محصول تا حدی کم شده اما موضوع این 
است که پیش بینی های صورت گرفته هم درست از آب درنیامده است.
که  هستند  مدعی  مسئول  دوستان  از  برخی  کرد:  خاطرنشان  بیابانی 
صنعتی شدن دامپروری موجب شده هزینه ها افزایش یابد و همین هم 
این حرف درستی نیست مسلما  باعث گرانی گوشت قرمز شده است 
صنعتی شدن دامداری هزینه ها را به سمت کاهش پیش می برد نه 

افزایش.
وی تأکید کرد: دام های صنعتی هم شیر بیشتری دارند و هم گوشت 
بگوییم  که  نیست  درستی  دلیل  این  بنابراین  بود،  خواهد  زیادتر  آن 
در  تولیدات  همه  هزینه  زیرا  است  شده  گرانی  موجب  شدن  صنعتی 
کشور ما به دلیل عدم سرمایه گذاری در زیر بخش ها دارای مشکالت 
زیادی است، بنابراین با یک مدیریت درست می توانستیم بازار گوشت 
را به خوبی تنظیم کنیم و این کاری ناممکن نیست که متأسفانه تا به 

حال این اتفاق صورت نگرفته است.
بیابانی در پایان گفت: قطعا می توان با تنظیم بازار مناسب جلوی این 
گرانی را گرفت، با حفظ اشتغال از داخل و آوردن منابع از خارج می 
توان کشتارگاه های مرزی را فعال کرده و بازار گوشت را تنظیم نمود.

تمامی  پرداخت  برای  کافی  امکان  عدم  ،باعث  اعتبار  کمبود  ظاهرا 
برخی  اعتقاد  به  که  در کشور شده  درگیر  هاِی  مرغداری  به  خسارت 
کارشناسان در صورت عدم حل و فصل این معضل،امکان مهار و کنترل 
نیز  از ذهن و غیر ممکن  این عارضه)در صورت شیوع مجدد که دور 

نخواهد بود(سخت و دشوار خواهد شد.
تهران،در  استان  از فعاالن عرصه پرورش مرغ در غرب  امیر رضا،یکی 
اشاره به ضرورت  با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی،با  گفت و گو 
هر  گفت:به  مرغداران  به  خسارت  پرداخت  فرآیند  تسریِع  و  تسهیل 
این حوزه  در  را  توجهی  قابل  و  این عرصه،سرمایه عظیم  حال،فعاالن 
این  در  انسداد  و  شکست  صورت  در  و  کنند  می  متمرکز  و  تزریق 
مسیر،جبران آن)بدون اقدامات حمایتی(سخت و در برخی موارد غیر 

ممکن خواهد بود.
نظر  در  با  هستند  موظف  و  مرغداران،مکلف  تمامی  افزود:اگرچه  وی 
این  بروز  و  ظهور  صورت  جامعه،در  عمومی  مصالح  و  منافع  گرفتن 
بیماری،نهایت همکاری خویش را برای معدوم سازی مرغ های مبتال به 
کار بندند،اما به هر ترتیب،ممکن است برخی از مالحظات مالی و هراس 
از عدم توان کافی برای جبران خسارت،همکاری الزم در این خصوص 

انجام نپذیرد که به نوعی این موضوع می تواند مهار و کنترل اورژانسی 
را  سخت و دشوار سازد.

قانونی  قدرتمنِد  اهرم های  از  ذیربط  فخرآور گفت:البته دستگاه های 
به معدوم سازِی طیوِر مبتال  برای مجاب ساختن مرغداران  و قضایی 
شده به آنفوالنزای مذکور،برخوردارند،لذا این واقعیت را نیز نباید از نظر 
دور داشت که به هر ترتیب در صورت عدم همکاری کافی،فرآینِد مهار 

وکنترل سخت و دشوار تر خواهد شد.
وی افزود: با اطمینان خاطر فعاالن این حوزه نسبت به دریافت خسارت 
و جبران آن،زمینه و بستر مقابله، مبارزه و مهار بیماری مذکور به نحو 

شایسته و هموارتری محقق و میسر می شود.
این فعال سابق در عرصه پرورش طیور در خاتمه یادآور شد:از سوی 
مراکز  و  واحدها  تعطیلی  باعث  تواند  می  خسارت  جبران  دیگر،عدم 
شدت  به  جامعه  که  شرایطی  در  موضوع   این  که  شود  مرغداری 
نیازمند توسعه فرصت های شغلی می باشد،به مصلحت نیست و می 
بیماری در  این  اتخاذ شود که در صورت شیوع مجدد  تدبیری  طلبد 

آینده،فرآیند جبراِن خسارت مرغداران،تسریع و تسهیل شود.
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چشم انداز مثبت برای صنعت طیور ترکیه
انتظارات  توانند  می  آینده  سال  چند  تا  ترکیه  طیور  تولیدکنندگان 
مثبتی داشته باشند اما باید به سرمایه گذاری بر تکنولوژی های جدید 

ادامه دهند و با تصورات نادرست مبارزه کنند.
صنعت طیور ترکیه می تواند بعد از پسرفت هایی که در پی آنفوالنزای 
رو  پیش  برای سال  مثبتی  انتظارات  داشته،  در سال 2016  پرندگان 
داشته باشند. این مهم ترین پیام چهارمین کنگره بینی المللی گوشت 

طیور بوده است.
دکتر سییت کوکا )SaitKoca(، رئیس انجمن گوشت طیور و پرورش 
 1500 جمع  در   BESD-BIR به  موسوم  ترکیه  کشور  دهندگان 
و  مدت  کوتاه  در  را  صنعت  این  مثبت  انداز  آنتالیا چشم  در  نماینده 

بلند مدت نوید داد.
وی در ادامه اظهار داشت که در بازار داخلی، میزان مصرف گوشت مرغ 
به ازای هر نفر تا سال 2025 در کشور ترکیه به متوسط جهانی می 
رسد. اگرچه این خبری مثبت تلقی می شود اما این بدان معناست که 
هنوز پتانسیل بسیار باالیی برای افزایش مصرف و رشد تولید گوشت 

مرغ وجود دارد.

چالش صادرات
در بازار خارجی، عراق مهم ترین مقصد برای گوشت مرغ ترکیه است 
افزایش  حال  در  نیز  ترکیه  از  مرغ  گوشت  کننده  وارد  کشورهای  اما 
تولیدکنندگان  برای  درخشان  ای  آینده  دهنده  نشان  این  و  هستند 
ترکیه ای است. آنفوالنزای پرندگان در سال 2016 صادرات را با مشکل 

مواجه کرده بود؛ اما بازارهای صادرات دوباره بازگشایی شده اند.
هنوز راهی مستقیم در بازار صادرات وجود ندارد. برای مثال فروش پای 
جوجه به چین را در نظر بگیرید. هیچ مجوز فروش مستقیمی وجود 
ندارد؛ صادرات این محصول از طریق کشور سوم صورت می گیرد، یعنی

 چین برای خرید پای جوجه ترکیه هزینه بیشتری پرداخت می کند در 
حالی که تولید کنندگان ترکیه ای نیز ضرر می کنند

کوکا اظهار داشت: »در حالی که صنعت طیور ترکیه بی صبرانه منتظر 
افزایش و پیشرفت است، اتحادیه اروپا تصمیم می گیرد که به دالیل 

سیاسی کدام کشور باید جوجه خام از ترکیه وارد کند.«
وی همچنین خاطر نشان کرد که صنعت طیور ترکیه باید هم در خود 
محصوالت  غذایی  امنیت  های  جنبه  بر  کشور،  از  خارج  هم  و  ترکیه 
خود و چگونگی استانداردهای بین المللی تاکید کند. این صنعت باید 
با خبرهای جعلی مقابله کند و کمپین های اطالعاتی مختلفی را دایر 

کند تا اطالعات بهتری به مردم بدهد.
بازارهای صادراتی مرکز توجه وزارت کشاورزی ترکیه هستند زیرا این 
کشور در تولید محصوالت کشاورزی خود اتکا است و به 56 کشور دنیا 
صادرات انجام می دهد. این وزارت فقط بر افزایش حجم واردات تمرکز 

نمی کند بلکه می خواهد توجه بیشتر بر بازارهای مهم داشته باشد.

نیاز به پایداری
پرفسور نکمتین سیالن )Necmettin Ceylan(، رئیس این کنگره، 
تاکید داشت که صنعت طیور فقط نباید تولید بیشتری کند تا تقاضا 

برای غذا باال برود بلکه باید ضایعات را نیز کاهش دهد.
وی اذعان داشت که مناطق قابل کشت موجود، افزایش نخواهند یافت 
و این بدان معناست که تقاضا برای زمین قابل کشت به ازای هر نفر 
کاهش خواهد یافت زیرا تقاضا برای غذا افزایش بسیاری خواهد داشت.

به  را  از کل محصوالت گوشت جهان  تا سال 2030، مرغ 39 درصد 
خود اختصاص می دهد؛ اگرچه گوشت مرغ پایدارترین تولید را در میان 
تقاضای  انتشار بیشتر گازهای گلخانه ای و  پتانسیل  گوشت ها دارد، 

بیشتر برای منابع آبی را افزایش خواهد داد.
وی به نمایندگان شرکت کننده در این کنگره گفت: »علم و تکنولوژی 
را باید در کارتان سهیم کنید. باید بر روی پژوهش ها سرمایه گذاری 
کنید. مرغ، در مقایسه با گاو سازگاری بیشتری با محیط زیست دارد، 
پرورش دهیم.  با دغدغه محیط زیست  را  هایمان  باید گله  نتیجه  در 
خوراک،  کمتری  مقدار  با  و  کنیم  دنبال  را  تولید  پایدارتر  شیوه  باید 

مرغ تولید کنیم.
وی همچنین به نمایندگان گفت که رفاه طیور را نه فقط در عمل بلکه 
برای ارائه به مشتریان نیز در ذهن داشته باشند، زیرا این جنبه ای از 

تولید است که مصرف کنندگان بیشتر نگران آن هستند.
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امروزه گاوهای شیرده از لحاظ ژنتیکی به گونه ای آماده سازی شده اند 
تا بتوانند مقدار زیادی شیر تولید کنند. نیاز به مصرف و هضم مقدار 
زیادی خوراک نیز در کنار این تولید باالی شیر وجود دارد. در گله های 
شیرده به علت انتخاب ژنتیکی که برای تولید بیشتر شیر صورت می 
گیرد و همچنین تغییر جیره های غذایی و تبدیل آن ها به جیره ای 
باانرژی بیشتر که فیبر موثر موجود در آن ها نیز کمتر است، جابجایی 
شیردان بیشتر اتفاق می افتد. تقریبا 5 درصد از گاوهای شیرده پربازده 

دچار جابجایی شیردان می شوند.
شیردان، معده »واقعی« نشخوارکنندگان است و می توان آن را با معده 
حیوانات تک معده ایقابل مقایسه است. شیردان ارگانی کوچک نیست 
و می تواند 27 لیتر مایع را در خود جا دهد؛ با این حال، در مقایسه با 
180 لیتری که در رتیکولوم شکمبه جا می شود، کوچکتر به نظر می 
آید. شیردان که در سمت راست و در امتداد انتهای شکمبه قرارگرفته 
است می تواند به دلیلتغییرات در پری شکمبه یا اندازه آن و جایگاه 

ارگان های داخلی، حرکت یا جابجایی وضعیت را تحمل می کند. 
مهم ترین علت جابجایی شیردان، تغییراتی است که به دلیل زایمان یا 
مصرف خوراک به وجود می آید. هر چه شکمبه مدت زمان بیشتری پر 
بماند، امکان جابجایی شیردان کمتر می شود. با این حال، گاو در زمان 
زایمان با جابجایی شیردان، بیرون دادن گوساله، جفت و مایع مربوط 
به آن احساس خال بزرگی می کند. ارگان ها تغییر مکان می دهند و 

شیردان می تواند از محل عادی خود لیز بخورد. 
به عالوه، گاوها اغلب به دلیل زایمان مصرف خوراکشان کمتر می شود 
که این امر می تواند موجب شود که شکمبه راحت تر از محل اصلی 
خود سر بخورد. کتوزیس که در ماه های اول شیردهی رخ می دهد 
می تواند درکاهش مصرف خوراک و افزایش احتمال جابجایی شیردان 
نقش داشته باشد. تقریبا 80 درصد موارد جابجایی شیردان در اولین 
ماه شیردهی اتفاق می افتد. جابجایی به سمت چپ که در آن شیردان، 
سمت چپ شکمبه را به سمت باال می کشد، اتفاقی بسیار رایج است و 

80 درصد جابجایی های شیردان را شامل می شود.

عالئم
اولین عالئم جابجایی شیردان، کاهش مصرف خوراک، بی توجهی در 

ممکن  نیز  تولید شده  مدفوع  مقدار  است.  تولید شیر  کاهش  و  رفتار 
است کاهش پیدا کند و مایعات موجود در آن نیز از زمان عادی بیشتر 
باشد. ضربان قلب و تعداد تنفس،عادی باقی می ماند. بهترین آزمایش 
تشخیصی، »پینگ تست« می باشد. اگر با گوشی پزشکیآزمایش پینگ 
تست انجام شود می توان با زدن ضربه به آن محل صدای غژ را شنید. 
زمانی که شیردان جابجا شود، گاز تولید می شود زیرا جریان منظم 
به دلیل چرخیدن دوازدهه کاهش یافته است. گاهی جابجایی شیردان 
می تواند با »چرخاندن« گاو یا دواندن آن اصالح شود و بدین ترتیب 
ارگان ها تحریک شوند تا به جایگاه عادی و اصلی خود برگردند. زمانی 
که گاو معاینه می شود و احتمال جابجایی شیردان در آن وجود دارد، 
جراحی رایج ترین روش درمانی محسوب می شود. جراحی می تواند با 
تکنیک هایی با کمترین خطر انجام شود؛ اما همه جراحی ها خطری را 
به همراه دارند و گاو بعد از جراحی نیز یک دوره ریکاوری نیاز دارد که 
در آن زایش گاو ، و در صورت درمان با آنتی بیوتیک ها، شیر تولیدی 

آن بسیار ضعیف است.
پیشگیری

و  شکمبه  پری  است.  مناسب  خوراک  مصرف  پیشگیری،  راه  بهترین 
شیردان  و  نگهداری شکمبه  و  به حفظ  مواد،  مداوم  بودن  جریان  در 
در موقعیت صحیح خود کمک می کند. متاسفانه، مواقعی وجود دارد 
که مصرف مداوم امکان پذیر نمی باشد. عالوه بر مسائلی که در مورد 
زایمان وجود دارد، گاو غذا خوردن خود را متوقف می کند که علت 
است.  غذایی  جیره  تغییرات  و  مایکوتکسین  های  چالش  بیماری،  آن 
حتی آب و هوا نیز می تواند بر مصرف خوراک تاثیرگذار باشد. برخی 

تصمیمات مدیریتی می تواند وقفه مصرف خوراک را کاهش دهد.

خالصه
جابجایی شیردان در فارم های لبنی به دلیل تغییرات ژنتیکی و برنامه 
های خوراک بسیار رایج است. مدیریت و برنامه های خوراک دهی که 
پری شکمبه را از طریق مصرف ماده خشک مناسب تضمین می کنند 
که  گاوهایی  تعداد  کاهش  به  دهند،  می  کاهش  نیز  را  انرژی  نبود  و 

جابجایی شیردان داشته اند نیز کمک می کنند.

جابجایی شیردان
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