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 سال 97 سال جنگ با آنفوالنزای پرندگان

همیشه آنفوالنزا، چند روز عید؟

سال 96 سال آنفوالنزای پرندگان بود، از همان روز اول تا 
آخرین روز آن.

آنفوالنزای پرندگان در سال 96 صنعت تخمگذار ما را با خاک یکسان 
کرد، تمام آرزوهای صادراتی ما را به باد داد، دستمان را جلوی ترکیه 
دراز کرد، مردم را متحمل فشار اقتصادی کرد، قیمت جوجه یکروزه 
گوشتی را به سقف رساند، مدیریت کشور را به شکل جدی به چالش 
رساند،  نابودی  و  شکست  ورطه  به  را  زیادی  های  خانواده  کشاند، 
کرد،  خاموش  و  سو  کم  یکسال  مدت  به  را  تخمگذار  صنعت  چراغ 
توانمان را بی توان کرد، شوق به تولید و ذوق به رقابت را از ما گرفت، 
با  شدن  مواجه  و  پیشگیری  از  ناتوانی  کشید،  بیرون  را  ضعفهایمان 

حوادث را یادمان انداخت.
قرمز، بی  به هشدارهای  توجهی  بی  اخطارها،  به  توجهی  بی  به لطف 
توجهی بعضی از مسئولین به اعالم خطرهای اول سال 96، بی انصافی 
هم  آمدنشان  که  پرندگان  آنفوالنزای  اصلی،  کنندگان  امضا  از  بعضی 
با  قطعی بود و نمی توانستیم جلوی آن را بگیریم به سادگی تمام و 
حداکثر قوای خود وارد کشور شد و در کشور توسعه پیدا کرد و ایران 
کبیر را واردکننده تخم مرغ کرد طوری که شاید تخم مرغ امسال سفره 

هفت سین ایرانی ها مملو از تخم مرغ های وارداتی ترکیه شود.
اما این بالی طبیعی واردکنندگان تخم مرغ را ثروتمند کرد؛ آن دسته 
از تولیدکنندگان داخلی که مدیران و دبیران اصناف آنها نتوانسته بودند 
تاز شدن  یکه  بال،  لطف همین  به  نمایند  عادالنه  را  مرغ  تخم  قیمت 
بایست  اوج کمبود جوجه می  تولیدکننده جوجه که  در  مادرهای  و 
جوجه خود را به بازار می دادند تا کمبود گوشت مرغ حاصل از معدوم 
سازی یک و نیم میلیون واحد قطعه مادر کشور به مصرف کنندگان 
تحمیل نشود، تخم مرغ های نطفه دار خود را بعضاً به عنوان تخم مرغ 

خوراکی راهی بازار کردند، خالصه اینکه چرخ صنعت از جایش خارج 
شده و جا انداختنش کار آسانی نیست.

برای  بازار خوب  را  نوروز  فرا رسیدن عید  مرغدارهای کشور هر ساله 
کسب و کار خود می دانند. یکسال با هر بازاری با هر نازی با هر صدای 
سازی رقصیدن و می رقصند تا به بازار عید برسند. اما سال 96 سال 
آنفوالنزای پرندگان بود و در یکسال گذشته هر نامالیمتی در صنعت 
مرغداری ایران را تحمل کردند. حال قرار است این عید چند روز برای 
آنها عید باشد؟ قرار است بعد از یک سال چقدر این حاشیه سود برای 
اصال عید سال 97 عید مرغدارها هم  آیا  باشد؟  آن ها دوامی داشته 
آیا سال 97 هم صدای  های سال 97 چیست؟  داستان  بود؟  خواهد 

ناقوس های خطر به گوش دلواپسان صنعت نمی رسد؟
همین امروز برای شروع یک مبارزه جدی دیر است و باور کنید ضرر و 
خسارات بزرگی در راه است اگر روش، همین روش باشد و اگر سبک 

تفکرمان همین اندیشه ها و اندیشیدن ها باشد.
ویروس آنفوالنزای پرندگان هر سال قدرتمندتر از سال قبل می شود و 

این تراژدی ادامه دار خواهد بود. 
این یک  نیست،  نیست، فرضیه  تئوری  نیست،  نیست، تحلیل  شوخی 
اصل است، این یک واقعیت است، سال آینده بحث سالمت انسان ها 
آنفوالنزای  علیه  ایران در میان است. سال 97 سال جنگ  و مردمان 

پرندگان می باشد.
از یاد نبریم که تنها در دو ماه پاییز 96 کل خسارت آنفوالنزای پرندگان 

به صنعت، به میزان کل خسارت این بیماری در سال 95 بود. 
سال 97 بدتر از سال 96 خواهد بود، اگز فقط به خواندن این مطلب 

اکتفا کنیم.

علی	حسینی	)	مدیرمسئول	(	
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کشـور در آستانه شیوع 

آنفلوآنـزای جدید مرغی

فرزاد طالکش مدیرکل سابق بهداشت سازمان دامپزشکی کشور،گفت: 
آنفلوآنزای جدید پرندگان، وارد کشور شده است و اگر جلوی آن گرفته 
نشود بسیار محتمل است که شاهد موج جدیدی از آنفلوآنزای مرغی 

در ماکیان تخم گذار و گوشتی کشور باشیم.
این ویروس  به گفته کارشناسان،  این گفت وگو آمده است:  ادامه  در 
با شرایط داخل کشور تطبیق پیدا نکرده است ولی اگر در این  هنوز 
صنعت  به  کشنده ای  ضربه  می  تواند  نشود  گرفته  آن  جلوی  مرحله 

مرغداری کشور بزند.
عالوه بر این که این ویروس می تواند در صورت ارتباط با پرنده زنده به 
مرغ  سراسری  کانون  دبیرکل  فرزاد طالکش،  شود.  منتقل  هم  انسان 
دامپزشکی  سازمان  برای  بودجه ای  اگر  است  معتقد  ایران  تخم گذار 
کشور در نظر گرفته نشود تا برای مبارزه با این ویروس، اقدامات الزم 
را به عمل نیاورد، بعدها کنترل آن بسیار سخت تر خواهد شد. در ادامه 
گفت وگو با فرزاد طالکش، مدیرکل سابق بهداشت سازمان دامپزشکی 

کشور را می خوانید.

تولید تخم مرغ  وارد شده، روی  به کشور  آنفلوآنزایی که  پدیده جدید 
تأثیری گذاشته است؟

که  جدیدی  ویروس  است.  شکل گرفته  جدیدی  موج  گفت  نمی توان 
به کشور وارد شده ربطی به موج قبلی ندارد. موج قبلی چند استان 
اتفاقی بیفتد ولی  انتظار داریم در استان های دیگر هم  را درنوردید و 

خوشبختانه هنوز این موج به استان های دیگر منتقل نشده است.
استان   17 حدود  شده اند  درگیر  االن  تا  مهر  اول  از  که  استان هایی 
هستند، اما استان های اصلی که تولیدکننده های عمده تخم مرغ هستند 
که شامل آذربایجان شرقی، قزوین، البرز، تهران و قم می شوند. تقریبا 
بیشتر واحدهایشان درگیر شده اند. استان هایی که محل تهدید هستند، 
اصفهان و یزد هستند که نگران هستیم در این استان ها هم طوفانی از 

این بیماری رخ بدهد.

وقتی کشور در معرض چنین ویروس هایی قرار می گیرد، چه تمهیداتی 
باید به کار گرفته شود تا بیماری تبدیل به موج نشود و در دوره های 
پیشین که کشور در معرض ویروس های خطرناک طیور قرار می گرفت 

چرا نتوانستیم جلوی آن را بگیریم؟
اتفاقی که درباره این گونه بیماری ها می افتد به صورت خالصه این گونه 
است؛ ویروسی که از سال گذشته آمده و ویروس جدیدی که به تازگی 
این  می شود.  کشور  وارد  وحشی  پرنده  طریق  از  شده  کشور  وارد 
به  باید  تکثیر کند  را  و خود  بمانند  بخواهند در کشور  اگر  ویروس ها 

مرغ بومی سرایت کنند.

ما  کشور  محیطی  شرایط  با  کرد  سرایت  بومی  مرغ  به  ویروس  وقتی 
و  انتقال  از طریق  بعد  و  پیدا می کند  تکثیر  قدرت  و  سازگار می شود 
ما  پیدا می کند. حال  مرغ صنعتی سرایت  به  مکانیکی  عمدتا  شرایط 
ویروس  کنید  فرض  کنیم؟  چه کار  باید  اتفاق  این  از  جلوگیری  برای 
جدیدی که آمده نقطه صفر است؛ االن در تاالب های گیالن و مازندران 

این ویروس را ردیابی کردیم.
باید بالفاصله به آن منطقه برویم و شروع کنیم به پایش و هر جا تلفاتی 
دیدیم بالفاصله آن محدوده را تا شعاع سه کیلومتر از مرغ های بومی و 
وحشی تخلیه کنیم و اجازه ندهیم این ویروس بیشتر منتشر شود. اگر 
این کار را نتوانستیم انجام دهیم و ویروس منتشر شد دیگر به سادگی 

نمی توان جلوی آن را گرفت.
به  هستیم  آن  تلفات  شاهد  اکنون  و  افتاد  گذشته  سال  که  اتفاقی 
نداشت. در سال 95 وضعیت مالی  بود که دامپزشکی پول  این  دلیل 
دامپزشکی بهتر بود و توانست تا حدودی توفیقاتی به دست بیاورد ولی 
چون  داد؛  دست  از  را  اصلی  فرصت های  نداشت  بودجه  چون  امسال 
و  سریع  اقدام  پایش،  دارد:  وجود  کلیدی  راهکارهای  آنفلوآنزا  درباره 
بین  هماهنگی های  بر  عالوه  کلیدی  اقدامات  این  همه  معدوم سازی. 

دستگاهی، به بودجه هم نیاز دارد.
قرنطینه ها باید خیلی قوی عمل کنند و اجازه نقل وانتقال پرنده زنده 
بومی و وحشی و این ها را ندهند. نقل وانتقال بین استان ها باید به شدت 
تحت کنترل قرار بگیرد که این جا نیروی انتظامی وارد قضیه می شود 
و می تواند کمک کند که متأسفانه این کار را انجام نمی دهد. نیاز به 

هماهنگی های باالدستی بسیار مبرم است.

تفاوت اساسی بین این دو ویروس وجود دارد و این ویروس جدید به 
مرغ های صنعتی رسیده است؟

ویروسی که تاکنون در کشور تکثیر پیدا کرده فقط روی مرغ های مادر 
اثر گذاشته و جنبه انسانی ندارد ولی ویروس جدیدی که وارد کشور 
شده می تواند در انسان هایی که با پرنده زنده یا با خون و مدفوع این 
پرندگان تماس دارند ایجاد بیماری کند. این خطر برای انسان درباره 

محصول این پرندگان وجود ندارد.

ویروس قبلی تا االن کنترل  شده است؟
خیر، هنوز در حال پیشروی است. این ویروس اگر کنترل شده بود که 
تعداد مرغ های معدوم به 24 میلیون نمی رسد و در همان یک میلیون 
اول باید جلوی آن گرفته می شد. البته خوشبختانه مرغ گوشتی درگیر 
این ویروس نشده است ولی مرغ های مادر گوشتی که جوجه یک روزه 
قطعه  میلیون  دو  مرغ هم در حد  این  تولید می کنند درگیر شده اند. 
بسیار  رقم  این  تخم گذار  مرغ های  درباره  اما  است،  معدوم سازی شده 

باالست و نزدیک به 21 میلیون مرغ تخم گذار معدوم شده است.

ایرنا
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بی توجهی به شعار 
اقتصاد مقاومتی

 با بی توجهی به 
آنفوالنزای پرندگان
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آنفلوانزای پرندگان دیگر نه تهدید است 
نه یک پیش بینی بلکه یک بیماری فلج کننده 
است که همواره در صنعت مرغداری ایران وجود دارد 
و حتی به صورت روزانه به قدرت خود می افزاید و به صورت 

یک دشمن همواره قدرتمند در این صنعت باقی خواهند ماند . 
ایران نیست و کل دنیای  بیماری تنها دشمن صنعت مرغداری  این 
مرغداری با این دشمن در حال جنگ و ستیز هستند اما آن چیزی 
که هر یک از کشورها را نسبت به برخورد با این بیماری و تقلیل اثرات 
آن متفاوت می سازد، نظام مدیریتی و نحوه مواجه شدن با این دشمن 
موجود است. این نظام فقط به عملکرد مرغدار و سازمان دامپزشکی 
آن کشور مربوط نمی شود بلکه نظام حکومتی، اجرایی و قوای تمام 
دستگاه های کشور را به یک میز می کشاند و هر قوه ای باید با تمام 
نماید.  اقدام  مشکل  نمودن  برطرف  و  حل  به  نسبت  خود  پتانسیل 
هرگونه کوتاهی و نشان دادن ضعف و تعلل در برخورد با این بیماری 
قطعا عواقبی چندین برابر شدیدتر نسبت به این خسارت هولناکی که 

به این صنعت وارد نمود را در بر خواهد داشت.
خصوص  در  خوب  های  رتبه  کسب  برای  ریزی  برنامه  اوج  در 
صادرکننده تخم مرغ در منطقه بودیم، در اوج برنامه ریزی برای ایجاد 
اشتغال بودیم، در اوج نگاه به نمودارهای تولید تخم مرغ بودیم، در 
اوج برنامه ریزی برای حذف ترکیه برای بازار تخم مرغ منطقه بودیم. 
مقاومتی  اقتصاد  پیکر  به  داشتیم  اقتصادی  مقاومت  یک  با  اصل  در 

لباس عمل می پوشاندیم که ناگهان ...
امسال و تنها طی دوماه از پاییز 96 خسارتی به صنعت مرغداری ایران 
وارد شد که میزان آن به اندازه کل این خسارت در سال 95 بود و 
این نشان می دهد که اگر با همین روش جلو برویم بدون تردید سال 
یعنی  این  و  داشت  به سال 96 خواهیم  نسبت  بیشتر  97 خسارتی 
بسته شدن پرونده اقتصاد مقاومتی در صنعت مرغداری به علت عدم 

مدیریت کالن کشور.

آقای مهندس مصطفی سید مصطفوی – رئیس ستاد بحران صنعت 
طیور ایران - معتقد است نمی توانستیم درگیر این بیماری نشویم زیرا 

ایران در مسیر عبور سه گروه از پرندگان مهاجر است. 
وی می گوید سه  flying way از روی ایران رد می شود و اینها 
پرندگانی هستند که مخزن ویروس هستند و می آیند در کنار تاالب 
ها و یک مدتی را به استراحت می گذرانند و می روند و موضوع از 
این  با  چگونه  که  ماست  اختیار  در  این  شود؛  می  شروع  جا  همین 

پرندگان برخورد بکنیم که آلودگی هایشان به پرندگان بومی، محلی و 
روستایی و از آن طریق به صنعتی های ما وارد نشود. 

مصطفوی در خصوص میزان خسارت وارده به این صنعت و اینکه آیا 
می توانستبم بار سنگین این خسارت را کاهش دهیم می گوید: بحث 
بر سر این است که گاهی حتی وقتی ما کارهایمان را درست هم انجام 
می دهیم، خسارت وارد می شود؛ برای اینکه ما با یک پدیده طبیعی 
رو به رو هستیم. شاید عمر این پرندگان، بیشتر از عمر انسان باشد 
و آن ها راه ورود را بهتر از ما می دانند؛ اما این خسارتی را که ما در 
سال 96 به خصوص از تابستان به بعد به آن برخوردیم ، می توانستیم 
متحمل نشویم به شرطی که در سال های قبلش، برنامه های مقابله 
با بیماری را به درستی انجام می دادیم و حتی سال 95 هم نسبت به 
سال 94، اگر برنامه های مقابله با این ویروس را به درستی اجرا می 

کردیم، می توانستیم خسارت های کمتری را متحمل شویم. 

از  بعضی  و  کنند  می  برآورد  تقریبی  را  ها  خسارت  داد:  ادامه  وی 
کلی  حالت  نوعی  به  اند،  کرده  نظر  اظهار  زمینه  این  در  که  کسانی 
اند؛ اما ما در مورد سال 89، یک طرح  این خسارت را برآورد کرده 
مطالعاتی را اجرا کردیم و با توجه به مستندات، به یک عددی رسیدیم 
و آن خسارت ها در سال 89 از نظر گروهی که این موضوع را مطالعه 
کردند، 300 میلیارد تومان برآورد شد و امروز آن هایی که در این 
رابطه اظهار نظر می کنند، معتقدند که میانگین سن تلفات در گله 
های تخم گذار، حدود 54 - 53 هفته است و این سن میانه تولید 
در یک گله تخم گذار است و مثال گله می توانسته از 20 هفته تا 80 
هفته، 20 کیلوگرم تخم مرغ تولید کند که نیمی از آن را تولید کرده 
از آن را تولید نکرده و می گویند آن نیمه ای را که تولید  و نیمی 
نکرده، ضرب در یک قیمت متوسط بکنیم. مثال اگر 20 میلیون مرغ 
تخم گذار معدوم شده، 20 میلیون تا 10 کیلوگرم، تخم مرغ تولید 
در  را ضرب  تن  هزار  این 200  و  تن  هزار  که می شود 200  نشده 
کیلویی 4 هزار تومان می کنند و مثال می گویند که این عدد را ما 

مصطفوی : اگر قبل از انتخابات قیمت تخم 
مرغ افزایش پیدا می کرد، قطعا انتخابات به 

شکل دیگری برگزار می شد
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زیان کرده ایم . این یک عدد واقعی نیست و یک عدد تقریبی است؛ به 
دلیل اینکه 70 تا 75 درصد از هزینه های این تولید، از قبل انجام شده 
و آن حدود 20 درصدی که انجام نشده، در واقع همان دان روزانه ای 
است که باید می خورده تا آن گله به تولیدش ادامه دهد. بقیه هزینه 
هایش از قبل انجام شده است. بنابراین عدد درستی را کسی اآلن نمی 
بیماری و معدوم سازی هست ولی  تواند اعالم کند زیرا هنوز جریان 
فقط مرغ تخم گذار هم نیست و اگر حدود 20 میلیون مرغ تخم گذار 
از دست دادیم،1.5میلیون مرغ مادر هم از دست داده ایم که این1.5 
میلیون مرغ مادر، می توانست در زمانی حدود یک سال، 130 میلیون 
جوجه تولید بکند که این جوجه را تولید نکرده و اینجا هم مثل گله 
های مرغ مادر، هزینه های تولید، قبال پرداخت شده ولی آن تولید به 
دست نیامده است. آن تولید، باعث تولید مرغ گوشتی می شده و آن 
مرغ گوشتی هم حاصل نشده است. بنابراین می توانیم اعالم کنیم که 
چیزی در حدود 2000 میلیارد تومان خسارت فقط از تابستان به بعد، 
هم به صنعت مرغداری و هم به جامعه مان وارد شود؛ چون همین باعث 
افزایش قیمت ها شده و خود به خود به علت کاهش تولید، قیمت ها 
باال رفته و این مردم هستند که هزینه این عدم مدیریت مقابله با این 

بیماری را پرداخت می کنند. 
اطالع  و  اعالم  و  تعلل  خصوص  در  طیور  صنعت  بحران  ستاد  رئیس 
رسانی دیرهنگام ورود و توسعه بیماری اعالم کرد:  این موضوعی است 
که در اختیار حاکمیت است. شاید به دلیل اینکه ما حدود 50 - 40 
هزار تن تخم مرغ در سال صادر می کردیم و 50 - 40 هزار تن گوشت 
مرغ صادر می کردیم و برای اینکه ما تولید و صادراتمان حفظ بشود 
و اگر اعالم می شد، کشورهای خریدار ممکن بود که ما را از فهرست 
موارد خریدشان حذف می کردند تصمیم به عدم اعالم بیماری نمودند 
میزان  افزایش  باعث  تصمیم  این  و  بوده  اشتباه  تصمیم  این  قطعا  و 

خسارت در صنعت مرغداری ایران گردید
نوع خسارت مواجه شدیم.  با چند  این خصوص  ادامه داد که در  وی 
یکی این که خریدارانمان را از دست دادیم ولی اگر برخورد درستی را 
با این بیماری انجام می دادیم، می توانستیم مثل خیلی از کشورهایی 
با  که مثل ما دچار این بیماری شدند، بعد از 4 - 3 ماه، بگوییم که 
بیماری مقابله و آن را حذف کرده ایم و دوباره به روال عادی برگردیم 
و این خسارت را نخوریم . دوم اینکه ما به دلیل کاهش سطح روابطمان 
با جوامع عمومی در دنیا، وقتی اعالم نمی کنیم، از کمک های آن ها 
و  کرد  اعالم  آمد  پیش  سال   3  -  4 ترکیه  شویم.  نمی  برخوردار  هم 
بودجه سنگینی را از سازمان های بین المللی برای این مقابله گرفت 
به قوت  نداشته و کار صادراتش هم  آلودگی  اآلن 2 سال است که  و 

خود، باقی است 

به  ترسیدیم،  اعالم، آن چیزی که می  به خاطر عدم  ما   : سئوال من 

سرمان آمد و خسارت دیدیم. هم خسارت داخل کشوری دیدیم و هم 
است.  نوبه خودش خسارت  به  دادیم که  از دست  را  بازارهای منطقه 
با بحران صنعت طیور،  از نظر شما به عنوان رئیس ستاد مقابله  اآلن 
ارگان ها، تمامی  تمام  آیا  بیماری،  این  تر شدن  اعالم و علنی  از  بعد 
کمک هایشان را کردند تا این قضیه ریشه کن شود و آیا این بیماری 

را جدی گرفته اند؟
پاسخ ایشان : دقیقا این اصلی ترین موضوع ما در خصوص عدم توانایی 
ما در مقابله با این بیماری است. یعنی این که یک تعاریف بین المللی 
وجود دارد که مثال در آن می گویند که باید قرنطینه صورت گیرد اما 
از  تنهایی  به  بگیرد،  باید صورت  که  اقداماتی  باشد.  فعال  باید  پایش، 
دست یک سازمان بر نمی آید. سازمان دامپزشکی، در حدود وظایف 
اساس نامه ای اش با توجه به اعتباراتی که در اختیار داشت، کارهای 
خودش را در گذشته، خیلی بهتر از شرایط 2 سال اخیر انجام می داد. 
در همین جهت بود که بیماری می آمد و در یک مقطعی شاید درگیری 
های صنعتی هم داشتیم ولی کنترل می شد و بعد تمام می شود. اما ما 
در 3 - 2 سال اخیر، به دلیل کاهش کمک هایی که باید از طرف همه 

ارگان ها انجام می گرفت، با مشکل مواجه شدیم. 
مصطفوی باتاکید شدید اظهار داشت: ستاد ملی آنفلوانزا اصال تشکیل 
نشد در حالیکه به علت اهمیت موضوع، این ستاد قطعا باید به ریاست 

خود رئیس جمهور تشکیل می شد. 
معاون  و  رئیس جمهور  با  مکررا  اواخر سال 95،  از  ما  داد:  ادامه  وی 
اول، نامه نگاری داشتیم و به آن ها اطالع می دادیم و خطر را گوشزد 
از نظر آن ها وجود داشت که  می کردیم ولی شاید مسائل مهمتری 
به این مسئله، آنقدر که باید، توجه نشد و نهایتا حتی من در یک نامه 
ای این خطر را گوشزد کردم که این آنفلوانزایی که آمده، حتی ممکن 
است باعث بشود که انتخابات سال 96 به درستی انجام نشود ولی این 
امر، دیر اتفاق افتاد؛ یعنی آن جهش ناگهانی قیمت تخم مرغ، اگر در 
با  انتخابات،  این  شاید  افتاد،  می  اتفاق  امسال  اردیبهشت  و  فروردین 
آن استقبال رو به رو نمی شد. یعنی تا این حد ما این پیش بینی را 
کردیم؛ ولی شاید مسئوالن بلند مرتبه کشور، پیش خودشان این طور 
فکر کنند که این فرد نمی داند که ما مسائل خیلی مهم تر از این را 
داریم؛ بنابراین طوری رفتار شد که انگار هیچ اتفاقی نیفتاده و نهایتا 
این ویروس H5N8 ای که سال 95 وارد شده، آنقدر خودش را تقویت 
کرد که به حالت انفجار رسید و آن انفجارش، عمال باعث از بین رفتن 
20 میلیون مرغ تخم گذار در عرض 6 - 5 ماه شد و تعداد1.5میلیون 
مرغ مادر هم از بین رفت که ما هرگز چنین عددی را در گذشته نداشته 
ایم زیرا مرغ مادر، قرنطینه ای کامل و استاندارد و جدی دارد طوری که 
بهداشت آن باید شدیدا تحت کنترل باشد که متاسفانه حتی این دیوار 

قرنطینه آن ها، شکست. 
پرندگان  آنفلوانزای  بیماری  بحث  دولت  که  موضوع  این  تائید  با  وی 
را جدی نگرفت و نگرفته است افزود: در این زمینه، خیلی از سازمان 
ها دخالت دارند و مهمترین سازمان، سازمان مدیریت و برنامه ریزی 
است که باید منابع مقابله و پایش های فعال را فراهم کند. پایش های 
کشوری که در مسیر عبور پرندگان مهاجر است، در تمام فصول باید 
مرتبا نمونه گیری هایشان را انجام بدهند؛ نه اینکه منتظر باشند که 
واحدی دچار مشکل بشود و خبر بدهد و بعد بیایند وجود این بیماری 
را تایید کنند. ما به این نمی گوییم پایش! پایش یعنی این که بدون 

شاید مسئوالن بلند مرتبه کشور، پیش 
خودشان این طور فکر کنند که این فرد 
نمی داند که ما مسائل خیلی مهم تر از 

آنفلوانزای پرندگان داریم
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اینکه اعالم بیماری بشود، آن ها بیایند نتایج را بررسی بکنند و کارهای 
آزمایشی و نمونه برداری را انجام بدهند و بگویند سالم است یا بگویند 

که ما موردی از بیماری را دیده ایم.

سئوال من : بعضی از کارشناسان، معتقد هستند که ما در سال 97 و 
98، سال های سختی را برای صنعت طیور تخم گذار کشورمان خواهیم 

داشت. آیا شما هم به این مسئله اعتقاد دارید؟
پاسخ ایشان : در بحث مرغ تخم گذار، یک استثنائاتی وجود دارد من 
می خواهم آن را توضیح بدهم. در دنیا، سال هاست که مزارع تولید 
تخم مرغ بسیار بزرگی هستند؛ یعنی مزارع چند میلیونی هستند و این 
مجموعه ها در اراضی خیلی بزرگی طراحی می شوند؛ زیرا مرغ تخم 
گذار، باید کودش از سالن بیرون بیاید و در جایی تغییر داده شود تا 
بتوان از آن، استفاده بهینه کرد. مثال خود کشور آمریکا، یکی از تولید 
کننده  تولید  بزرگترین  است. کشور چین،  مرغ  تخم  بزرگ  کنندگان 
تخم مرغ دنیاست. این ها از سال های قبل، راهکارهایی را برای این 
معضل خودشان که این کود روزانه را چه باید بکنند، پیدا کرده اند. 
چین دارد از کود مرغ تخم گذار، بیو گاز تولید می کند. از کوچکترین 
واحد آن تا بزرگترین واحد آن، دارند این کار را می کنند و آنجا کود 
را پخش نمی کنند که کسی این کود را بعد از خشک شدنش بردارد و 
ببرد. این کودی که به این طریق از سالن بیرون می آید و در یک اراضی 
کوچک تخلیه می شود، دقیقا منشا اشاعه بیماری به سایر واحدها در 
منطقه خودش است. پرندگان کوتاه پرواز، از اینجا تغذیه می کنند و 
به جای دیگری می روند و در نتیجه، بیماری را با خودشان به جای 
دیگری می برند. ما بعد از سال 77 که اولین درگیری را در مرغ تخم 
گذار داشتیم تا به امروز، هیچ تغییری در روند این کارمان در واحدهای 
تخم گذار نداده ایم. به خاطر اینکه مزارع، کوچک هستند و همچنین 
به خاطر مقررات دست و پاگیری که شهرداری ها وضع کرده اند و به 
خاطر خیلی از مسائل دیگر، نتوانسته اند این کار را بکنند. در نتیجه 
اگر همین رویه ادامه داشته باشد، قطعا سال آینده، سال بدتری خواهد 
بود؛ مگر اینکه اآلن دولت به واحدهایی که درگیر شده اند، کمک هایی 
قرنطینه  یک  بتوانند  تا  بکنند  فکری  یک  کودشان،  این  برای  و  بکند 
مناسب برای خودشان ایجاد بکنند. اینکه مرغداران تخم گذار بگویند 
که ما لباس کار و چکمه و دوش داریم، این برای تخم گذار، قرنطینه 
نیست. قرنطینه به این معنی است که چه فکری برای آن کودی که هر 

روز دارد از سالن خارج می شود، کرده اند؟

آنفلوانزای  واکسن  از  استفاده  روز پیش در خصوص  سئوال من: چند 
بود که گروهی موافق و گروهی مخالف  پرندگان، خبر داغی شده 
آن هستند. اآلن شما بفرمایید که آیا آنفلوانزای پرندگان، 

واکسن دارد یا خیر؟

پاسخ ایشان : من خودم هم مثل شما در این جلسات، شرکت کرده 
ام. من هم از صحبت متخصصان امر، برداشت هایی را دارم. من فکر 
نمی کنم که کسی مخالف استفاده از واکسن باشد. منتها اینکه ما فکر 
بکنیم که واکسن، تنها راه استفاده برای کنترل این بیماری است، از 
نظر متخصصانی که صحبت کرده اند، نمی تواند تنها راه باشد. اگر ما 
به صحبت های دکتر همت زاده، دکتر کارگر، دکتر شوشتری، دکتر 
باغبان زاده و .. . که در این جلسات صحبت کرده اند توجه بکنیم، همه 
پایش  و  بکنیم  تقویت  را  ها  بیوسکیوریتی  بایستی  اول  که  معتقدند 
با  که  کسانی  و  مرغدارها  به  و  بدهیم  انجام  فعال  طور  به  را  هایمان 
مرغداری ها در ارتباطند و مدیران و کارگران و نیروهای انسانی که در 
واحدهای مرغداری رفت و آمد می کنند، آموزش بدهیم و در کنار آن 
ها، استفاده از واکسن هم به عنوان یک زنجیره مقابله با این بیماری، 
می تواند صورت گیرد. یعنی قبل از واکسن، خود ایمن سازی از همه 
چیز مهم تر است. اگر آن کارها صورت نگیرد، واکسن نمی تواند هیچ 

کمکی بکند. 
: ما واحدهای تخم گذارمان،  دبیر ستاد بحران طیور کشور ادامه داد 
خیلی نزدیک به هم هستند و در یک مناطقی مجتمع شده اند؛ مثل 
که  تهران  در  عوض  شاه  علی  و  مالرد  و  قم  کهک  و  تبریز  آباد  شاد 
اینها خیلی نزدیک به هم هستند و واحدهای کوچکی هستند که یک 
کامیون تخم مرغ می آید و 10 کارتن از این و 20 کارتن از آن و 30 
کارتن از آن بار می زند و یک کامیون 360 کارتنی را راه می اندازد. 
شانه و کارتن را هم یک وانت می آید و بخشی اش را اینجا و بخشی اش 
را آنجا خالی می کند. اگر یکی آلوده باشد، به این ترتیب این آلودگی 
منتقل می شود. باید آمایش سرزمینی برای این جور واحدها، فکری 
بکند و برای این کار، حضور نماینده تام االختیار شهردار و امور اراضی و 
قوه قضاییه برای انجام بعضی از کارهایی که نیاز به احکام قضایی دارد 
و حضور نماینده بانک مرکزی و هر بانکی که می خواهد منابع مالی را 

تامین بکند، در آنجا الزم است. 
بعضی از واحدها را باید تجمیع و بعضی دیگر را باید حذف کرد؛ زیرا 
ما ظرفیت های مازاد داریم که اصال بودنشان ضرورتی ندارد . آن فردی 
که واحدش را حذف می کنیم، باید به او اجازه بدهیم که از آن زمین 

و منابعش به شکل دیگری استفاده بکند. 
وی در خصوص استفاده از واکسن آنفوالنزای پرندگان اظهار داشت : 
این مسئله در مقررات بین المللی هم بوده و چیز جدیدی نیست . اما 
شما تصور کنید که ما یک کانونی را تشخیص می دهیم و این کانون، 
می شود مرکز یک دایره و شعاع این دایره هم 3 کیلومتر بوده است؛ 
یعنی باید یک دایره به شعاع 3 کیلومتر و هر آنچه در داخلش است 
را از سالم و غیر سالم و از اهلی و روستایی و صنعتی، از بین برود تا 
واکسن  باید  را  دایره  باشد. آن محیط  رفته  بین  از  کانون،  میزبان آن 
آن  های  مرغ  حداقل  رفته،  دست  این  از  چیزی  احیانا  اگر  که  بزنند 
واکسینه شده  بعد همان مرغ های  و  بکنند  به سالمت عبور  حاشیه، 
هم در پایان عمرشان باید معدوم بشوند و نباید اجازه انتقال آن ها را 
داد. در مقررات بین المللی هم ایجاد کردن این رینگ واکسیناسیون، 
از قدیم وجود داشته است. منتها واکسنی که امروز صحبتش می شود، 
با توجه به اینکه ما در کشورمان سابقه بیماری 9N2 H را داشته ایم 
و سابقه بیماری H5N1 و H5N8 و اخیرا هم در تاالب های بوچاق 
آن  خود  خوشبختانه  و  شده   H5N6 از  صحبت  گیالن،  کیاشهر  در 
پرندگانی که آمده بودند، همه شان تلف شده اند و انشاهلل به مرغ های 
بومی ما نرسیده، اگر که آن شرایط و رینگ واکسیناسیون، کامال رعایت 
بشوند، اشکالی ندارد که از واکسن هم استفاده کرد. منتها به شرطی که 
بحث آموزش و بیوسکیوریتی و پایش های فعال، با جدیت و با بودجه 

خیلی خوب و با نفرات مسئول کامال رعایت بشود.
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الرو حشرات، گندم های فاسد را به 
پول نقد تبدیل می کند

تواند  اند که می  رونمایی کرده  از محلول جدیدی  کانادایی،  محققان 
به کپک  آلودگی  به دلیل  تولید کنندگان گندم که گندم هایشان  به 
فوزاریم )fusarium( غیر قابل فروش شده است، کمک کند و بازار 

جدیدی را بر پایه الرو حشرات، برای صنعت خوراک باز بکند.

الرو حشراتی که از مایکوتوکسین در امان می مانند
زرد  الروهای  که  اند  دریافته  کانادا  ساسکاچوان  دانشگاه  مطالعات 
اند و  آلوده شده  به قارچ  توانند گندم هایی را که  رنگ حشرات، می 

مایکوتوکسین آن ها خطرناک است را بخورند.
اگر میزان مایکوتوکسین موجود در گندم باال باشد، باعث استفراغ و درد 
شکم در انسان می شود و بر رشد دام ها نیز تاثیر می گذارد اما بر الرو 

حشرات، بی تاثیر است.

منبع پروتئین برای طیور
الروهای پرواری که از سوسک هایی زاییده می شوند که قابلیت پرواز 

ندارند، می توانند یک منبع جدید پروتئینی برای طیور باشند.

گندم های آلوده 
و طیور،  علوم حیوانات  استاد   ،)Fiona Buchanan( بوچانان  فیونا 
اظهار داشت: » ما می خواهیم به تولید کنندگان کمک کنیم تا از دانه 

به صورت  توانندد  نمی  و  ندارند  ارزشی  استفاده کنند که هیچ  هایی 
ایمن آن ها را از بین ببرند.«

کشاورزان، معموالً گندم های آلوده را می سوزانند یا دفن می کنند. اما 
دفن کردن، باعث از بین بردن قارچ ها نمی شود و محصوالت سال بعد 
را نیز آلوده می کند. سوزاندن نیز باعث آلودگی محیط زیست می شود.

شیوه از بین بردن گندم های آلوده به کمک الرو حشرات، به روزترین 
شیوه در از بین بردن این آلودگی است.

خسارت  دالر  میلیاردها  مایکوتوکسین،  با  آلودگی 
وارد آورده است

قارچ فوزاریم در سال 2016 میالدی در کانادا، 1 میلیارد دالر خسارت 
و  ساسکاچوان  استان  غالت  درصد   80 به  تقریباً  و  است  آورده  وارد 

مانیتوبا آسیب زده است.

الرو زرد رنگ؛ خوراکی ایمن، پایدار و ارزان
بوچانان و دانشجوی ارشد وی با استفاده از 10.000 الرو، اثبات کردند 
که صرف نظر از وجود آلودگی در گندم ها، از هر یک میلیون آن ها، 

فقط 0.13  مایکوتوکسین در بدن داشته اند.
توانند یک  و می  تر هستند  ارزان  و  پایدار  ایمن،  رنگ،  زرد  الروهای 

محصول آلوده را در همان زمان از محیط پاک کنند.
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در حالیکه همه ما از سالیان دور می دانستیم آنفلوانزای پرندگان سایه 
ای وحشتناک و پایدار در صنعت مرغداری ایران انداخته و هر لحظه 
به اوج خود نزدیک می شود با این حال در پیشگیری و اعالم و درمان 
و جلوگیری از توسعه آن به هیچ وجه صحیح و گروهی عمل نکردیم 
و همچنان شاهد تصمیمات اشتباه در خصوص مبارزه و جلوگیری از 

آن هستیم.
معدوم  در خصوص  دامپزشکی  که سازمان  تصمیماتی  نتایج  ما  امروز 
سازی مرغ های تخم گذار در چند ماه گذشته گرفته را به صورت واضح 

و روشن در قیمت تخم مرغ می بینیم.
اما آیا به راستی مقصر سازمان دامپزشکی است ؟ آی سازمان دامپزشکی 
در خصوص اعالم ورود آنفلوانزای پرندگان به کشور، پیشگیری آن و 

درمان آن، درست عمل کرده است؟
آیا صنعت تولید تخم مرغ ایران جان خواهد گرفت؟

آیا در حالیکه مسئولین جهادکشاورزی علی الخصوص روابط عمومی و 
معاونت های مربوط به امور دام و طیور سینه باال می انداختند و در هر 
سمینارو نشست و جلسات داخلی و بین المللی از رتبه ایران در زمینه 
تولید تخم مرغ می گفتند و با صدای محکم از رقابت با ترکیه جهت به 
دست آوردن بازار مصرف تخم مرغ منطقه ) عراق و افغانستان ( صحبت 
می کردند و در حال مقایسه خود با ترکیه بودند، هم اکنون که ما یکی 
نگاهی مدیرانه و  ایم،  از کشور ترکیه شده  از واردکنندگان تخم مرغ 

مدبرانه در این باب دارند؟
دنیا گسترده شده است  این بالی طبیعی که در سراسر  در خصوص 
ای  مصاحبه  است  آورده  دست  به  تجاربی  خود  برای  کشوری  هر  و 
داشتم با آقای دکتر نبی پور که یکی از پیشکسوتان مدیریت در صنعت 
تخمگذاری کشور و یکی از تولیدکنندگان تخم مرغ در ایران می باشند.

بودن سازمان  مقصر  در خصوص  ابتدای سخنان خود  در  پور  نبی  دکتر 
پازل  یک  از  کوچکی  بخش  یک  دامپزشکی،  سازمان  گوید:  می  خاصی 

بزرگ مبارزه با آنفلوانزا می باشد . یک جایی داریم به اسم وزارت جهاد 
کشاورزی و اطرافش هم چیزهای دیگرند. اصل قضیه، عدم باوری است که 
مسئوالن مملکت ما چه ستاد بحران و چه سازمان های مقابله ای دیگر 
دارند و خیلی مسائل را در خصوص اوضاع وخیم این مشکل باور ندارند. 

سازمان دامپزشکی در فروردین و اردیبهشت سال 1396 رسما به ارگان 
های مرتبط اعالم کرد که، بحران آنفلوانزا شدید خواهد بود اما کسی 

این موضوع را جدی نگرفت و بودجه ای برای این کار تعیین نکرد. 
اند،  تنها سازمانی که همه پرسنل آن تحصیل کرده   : پور گفت  نبی 
و  بودند  کرده  اعالم  و  بینی  پیش  اینها  است .  دامپزشکی  سازمان 
بدانیم چکار  اگر واحدی درگیر شد،  تا  بودند  درخواست بودجه کرده 
پولی وجود  ،حتی  مبتال شد  قزوین  در  که  واحدی  اولین  اما   . بکنیم 

نداشت تا گونی بخرند. 
وقتی که شما پول ندارید و پیش بینی هم نمی کنید، آخر عاقبتش 
همین است . یعنی ما از سال 89 به بعد همیشه باید پیش بینی کنیم 
که آنفوالنزا وجود دارد و خواهد داشت . همان طور که دنیا هم پیش 

بینی کرده است. 

دکتر نبی پور: ما از نظر اوضاع فعلی 
آنفوالنزا، دارای یک فاجعه بزرگ هستیم و 

فاجعه ای بزرگتر نیز در پیش داریم

در حقیقت سازمان دامپزشکی، کارش را کرده و وظیفه اش را 
انجام داده است و این سایر ارگانها هستند که کوتاهی کرده اند. 
من در جلسه ای در مجلس گفتم که حاال که شما دکتر رفیع 
پور را متهم کرده اید، آیا به او پول یا نیرو داده اید یا نیروی 
انتظامی در نظارت و کنترل جاده ها ایمن و دقیق عمل کرده 

است که اورا باز خواست می کنید؟

 معلولی که درمان ندارد

صنعت تخمگذار ایران

علی	حسینی	)	مدیرمسئول	(	
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امروز اگر مرغداری مرغش را بیمه تکمیلی هم بکند زمانی که 
اعالم می کند که مرغ من درگیر شده، و بیمه نمی خواهد که 
از  نمی کند، مرغدار هم  بدهد، مرغدار هم همکاری  را  پولش 
داروهای غیر مجاز استفاده می کند و مرغ را تا روز آخر نگه می 
دارد و تخم مرغ آلوده ، دانه و شانه را هم وارد بازار می کند. و 
در نهایت و در زمانی که دیگر قادر به کنترل نشد، تازه می رود 

و اعالم می کند.
دکتر نبی پور ادامه داد: امروزه اوضاع به گونه ای شده که دیگر 
نمی توانیم درباره آنفوالنزا کار دیگری بکنیم. در سال89 و 94 
از  کاری  بودجه،  و  پول  نبود  دلیل  به  اکنون  اما  توانستیم  می 

دستمان برنمی آید. 
در سال94 پروتکل های جهانی را در تهران اجرا کردند و معدوم 
سازی انجام شد. در نتیجه استان تهران، کنترل شد؛ ولی نبود 
و  کیلومتر  یک  به  کیلومتری  سه  شعاع  که  شد  باعث  بودجه 
سپس 400 متر و سپس خانه به خانه برسد. یعنی االن اگر در 
مرغداری شما چهار سالن درگیر شود ،می گویند االن شما آن 
چهار سالن را معدوم کن تا بعد ببینیم چه می شود.در حالی که 
به طور قطع می دانیم که بقیه هم درگیر می شوند. در نتیجه 
ویروس را پخش کرده ایم و لود ویروس در کشور ما باال می رود. 
داشت:   اعالم  بنده  به  تجربیات سایر کشورها  در خصوص  وی 
در استانبول در سال2015میالدی، 59 میلیون پرنده را معدوم 
برای هر  نداشت،  بیمه معنایی  آنجا  اینکه در  باوجود  و  کردند 
باتالق های  و  دادند  تغییر  را  ها  و جاده  دادند  قطعه 16 دالر 

اطراف را خشک کردند. 

دکتر نبی پور مقصر را یک سازمان یا یک جریان نداست و اعالم 
کرد: مقصر، کل حاکمیت است که این اوضاع را ایجاد کرده و در 
چنین شرایطی 30 میلیون قطعه معدوم سازی ما ،40 میلیون 
ریاست خود که  زمان  در  آقای دکتر خلج  قطعه می شود.اگر 
نمی دهند،  ایشان  به  زودهنگام خطر  اعالم  با وجود  بیند  می 
استعفا بدهد، یا چند نفر دیگر استعفا بدهند، در این زمان وزیر 
جهادکشاورزی و بازرگانی به فکر می افتند که بودجه را تامین 

کنند و متوجه میشوند بحث جدی است.
ما از نظر اوضاع فعلی آنفوالنزا، دارای یک فاجعه بزرگ هستیم 
تا هفته  .در استان قم  نیز در پیش داریم  و فاجعه ای بزرگتر 
آینده هیچ مرغی باقی نمی ماند.سپس به سمت اصفهان میرود 
اینکه می گویم ما  و میزان درگیری به 30 میلیون می رسد. 
در تهران کانون نداریم، به دلیل این است که مرغی نداریم که 
کانون داشته باشیم. وقتی جایی تخم مرغ تمام می شود، هجوم 
عوامل  همین  و  است  زیاد  مرغ  تخم  که  جایی  به  آوریم  می 
زمانی  سمنان  استان  کنند .  می  منتقل  را  بیماری  مکانیکی 
برسد،  آنجا  به  آنفوالنزا  اگر  است  داشته  مرغ  280تا300هزار 

همه را سه روزه نابود خواهد کرد.
تولید  یک  عنوان  به  شما  آیا  که  سئوال  این  خصوص  در  وی 

کننده که در این زمینه مشغول به فعالیت هستید، سال آینده 
هم اقدام به جوجه ریزی می کنید؟ گفت : خیر، به طور قطع ما 
جوجه های تخمگذار را نمی ریزیم و چون بیمه تکمیلی به ما 
پول کافی نمی دهد ، از فروردین تا آبان ماه، فقط برنامه ریزی 

پولت مان را کرده ایم.
وی در خصوص حل مشکل آنفوالنزا گفت : ما در این مملکت 
وقتی  .چرا  بگیریم  جدی  تصمیم  توانیم  نمی  زده،  سیاست 

آنفلوانزا دیده می شود، اعالم نمی کنید؟
حتی سازمان دامپزشکی به وزیر نامه زد که اعالم بکنید اما آنها 

هم سیاسی کاری می کنند و اعالم نمی کنند.
شما می پرسید که آقای روحانی از دامپزشکی خرده گرفتند که 
چرا صریحا اعالم نمی کنید.اگر اعالم می شد، مطمئنا خسارت 
کمتری داشتیم. اما من به شما می گویم که آقای رئیس جمهور 
زمانی که کار بیخ پیدا کرده بود و چاره ای وجود نداشت دیواری 
کوتاه تر از سازمان دامپزشکی پیدا نکردند و مجددا اعالم می 

کنم که در زمان دکتر خلج به ایشان گزارش داده شده بود .
دامپزشکی،  سازمان  و  است  تولید  متولی  دام،  امور  معاونت   
بریزید و یکی می گوید  متولی بهداشت است . یکی می گوید 

نریزید! نمی شود بهداشت را از تولید جدا کرد. 

در  ما  فناست.  به  محکوم  گذار  تخم  صنعت  داشت  اعالم  وی 
جلسات به این نتیجه رسیدیم که باید واکسن بزنیم اما باز هم 
هارا  گله  ماهیانه  چین،حداقل  مثل  کشورهایی  داریم.  مشکل 
می  پایش  هم  را  منطقه  داخل  ویروسهای  و  کنند  می  پایش 
کنند تا ببینند که تغییر می کند یا نه؟ اما ما چنین برنامه هایی 
نداریم. این طور که پیش می رود، ما یک کشور واردکننده تخم 
مرغ می شویم. وقتی ویروس به این شدت همه جای مملکت را 
گرفته،قطعا سال دیگر هم درگیر است. حداقل60 تا 70 درصد 
در  احسنت  نحو  به  را  قرنطینه  که  گذار  تخم  های  مرغداری 

سطحشان انجام می دادند، درگیر شده اند.
گله هایی را داریم که ورودیشان با ازن و لیزر ضد عفونی میشود 

اما باز هم درگیر شده اند.
ویروس در مملکت ما دیگر بومی شده.باید از کارشناسان چین و 

پاکستان و هنگ کنگ دعوت شود و پایش انجام شود.
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هفت کشور برتر تولید کننده خوراک حیوانات
بر اساس هفتمین مطالعه جهانی خوراک که توسط شرکت Alltech  انجام شده، هفت کشور 
چین، آمریکا، برزیل، روسیه، مکزیک، هند و اسپانیا بیشترین میزان تولید خوراک حیوانات را در 

سال 2017 میالدی داشته اند.

7 کشور برتر تولید کننده خوراک در سال 2017

ITPNews	الملل	بین	بخش

رسوایی آلودگی تخم مرغ در 17 کشور دنیا
سخنگوی کمیسیون اروپایی بروکسل می گوید که دو نفر در ارتباط با 

مشکلی که در بلژیک و هلند به بار آمده دستگیر شده اند. 
در پی آزمایشی که بر روی تخم مرغ ها انجام گرفته مشخص شده است 
که مقدار بسیار زیادی فیپرونیل در آن ها موجود است و به همین دلیل 
میلیون ها تخم مرغ و محصوالت دارای تخم مرغ از سوپرمارکت های 

اروپا جمع آوری شده اند.
و  است  قرمز  شپش  بردن  بین  از  برای  کش  حشره  نوعی  فیپرونیل 
استفاده از آن در صنایع مربوط به تولید محصوالت مورد استفاده انسان 

، در اتحادیه اروپا ممنوع است.
در پی اعالم کمیسیون اروپا مبنی بر این که 15 کشور اتحادیه اروپا 
به همراه سوییس و هنگ کنگ تخم مرغ هایی را دریافت کرده اند که 
حاوی حشره کشی مضر برای سالمتی انسان بوده است، رسوایی غذایی 

جدیدی در اروپا به وجود آمده است. 
سخنگوی کمیسیون اروپایی بروکسل می گوید که دو مرد در ارتباط 
با این موضوع دستگیر شده اند. گمانه زنی ها بر آن است که کارخانه 
هلندی Chickfriend حشره کش های ممنوع را برای فارم ها تامین 

کرده است تا با شپش ها مبارزه کنند.
گرفته  قرار  رسوایی  این  تاثیر  تحت  که  اروپا  اتحادیه  کشورهای عضو 

اند بلژیک، هلند، آلمان، فرانسه، سوئد، بریتانیا، اتریش، ایرلند، ایتالیا، 
اند.  بوده  دانمارک  و  اسلونی  اسلواکی،  رومانی،  لهستان،  لوکزامبورگ، 
از سوپرمارکت  به طور کامل  تخم مرغ و محصوالت حاوی تخم مرغ 
های انگلیس جمع آوری شدند زیرا مشخص شده بود که 700 هزار 

تخم مرغ آلوده وارد انگلستان شده است.
از  را  نیز تمامی تخم مرغ ها  لوکزامبورگ  آلمان و  بلژیک،  کشورهای 

سوپرمارکت های خود جمع آوری کرده اند.
این تخم مرغ های آلوده مرزهای اروپا را درنوردیده و وارد آسیا شده 

است. هنگ کنگ کشوری است که با این مشکل درگیر می باشد.
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اط چگونه کشور تایلند از تکنولوژی برای مبارزه با بیماری 

های طیور استفاده می کند؟
یکی  و  افراد  اجتماعی  مشارکت 
همراه  تلفن  های  اپلیکیشن  از 
تایلند،  کشور  در  هوشمند 
بیماری  کنترل  به  است  توانسته 

های دام و طیور کمک کند.
با  تایلند،  در  جالب  نوآوری  یک 
اجتماعی  مشارکت  از  استفاده 
همراه  تلفن  اپلیکیشن  یک  و 
منابع  نبود  به  توانسته  هوشمند، 
رسمی دامپزشکی و درک ضعیف از سالمت 
حیوانات در میان اکثر افراد کمک کند. این نوآوری، 
کمک می کند تا زمانی که بیماری تشخیص داده می شود، هر 

چه سریعتر به دامپزشک گزارش شود.
مزرعه  در  مردم  درصد   75 از  بیش  تایلند،  روستایی  های  بخش  در 
خودشان از دام و طیور نگهداری می کنند. در نتیجه، بخش روستایی 
می تواند منبعی عظیم برای انواع بیماری هایی باشد که هم حیوانات و 

هم انسان را تهدید می کنند. این وضعیت گاهی با بیماری های ضعیف 
تر نیز تشدید می شود.

کشور،  این  از  بخشی  در  بیماری  گزارش  جدید  سیستم  حال،  این  با 
ظاهراٌ توانسته موقعیت های بروز عفونت و بیماری را به میزان بیشتری 
شناسایی کند و در نتیجه، منجر به پاسخ های بیشتر و سریعتر در مقابله 

با بیماری شود و بیماری در همان مراحل ابتدایی از حرکت باز ماند.
این سیستم مراقبت و نظارت که توسط دانشگاه چانگ مای ساخته شده، 
 Participatory از چند داوطلب کمک می گیرد و به کمک اپلیکیشن
تلفن  برای  اپلیکیشنی  که   ،One Health Disease Detection

های هوشمند است، بیماری را مشخص می کند.
هم  در  محلی  ارتباطات  با  را  مدرن  تکنولوژی   ،PODD اپلیکیشن 
صورت  در  تا  گرفته  کمک  محلی  داوطلب  مردم  از  و  است  آمیخته 
مواجهه با بیماری، دقت کافی داشته باشند. این برنامه در مورد بیماری 

های مختلف به مردم آگاهی می دهد.
دولت  با  مختلف  های  صحبت  از  بعد   2015 سال  در  اپلیکیشن  این 

تایلند، وارد بازار شد.

ITPNews	الملل	بین	بخش

اولین مورد ابتالی انسان به H7N4 تایید شد
مقامات چینی، اولین مورد ابتالی انسان به سویه H7N4 آنفلوانزای 

پرندگان را تایید کردند.
بر اساس گزارش ها، پیرزن 68 ساله چینی از استان جیانگسو در تاریخ 
25 دسامبر، عالئم ابتال به آنفلوانزا را نشان داده است. وی در تاریخ 1 
ژانویه به بیمارستان منتقل شد و در تاریخ 22 ژانویه نیز مرخص گردید.

تایید شده است که این پیرزن قبل از ابتال، در تماس با طیور زنده آلوده 
بوده و هیچ کدام از نزدیکان وی، عالئم ابتال به آنفلوانزا را نداشته اند .

تمامی  که  داشته  اظهار  کنگ  هنگ  پزشکی  مرکز  مسئولین  از  یکی 
سویه های جدید آنفلوانزا از جمله H7N4، در هنگ کنگ به عنوان 

بیماری های عفونی شناخته می شوند.
گردشگران از تماس با طیور زنده و بازارهای مرغ زنده خودداری کنند

بر اساس الگوهای فصلی، فعالیت ویروس های آنفلوانزای پرندگان در 

می  بیشتر  زمستان 
گردشگرانی  شود. 
به چین سفر می  که 
بازدید  از  باید  کنند، 
بازارهای مرغ زنده  از 
و  طیور  های  فارم  یا 
مرغ  خرید  همچنین 
به  که  مرغی  یا  زنده 

تازگی کشته شده است و از دست 
زدن به پرنده ها خودداری نمایند و زمانی 

مرغ زنده وجود که به مرغداری می روند یا در حیاط خانه دوستانشان 
دارد، باید از بهداشت محیط و کارکنان و مرغدار اطمینان حاصل کنند.

در  بوقلمون  و  گوشتی  های  مرغ  کشتار  میزان 
ترکیه افزایش داشته و حجم تولید تخم 

مرغ نیز باال رفته است.
اخیراً  که  آماری  اساس  بر 
به  موسسه آمار ترکیه موسوم 
TurkStatمنتشر کرده است، 
تولید و پرورش طیور در سال 

2017 افزایش داشته است.
اظهار  آماری  موسسه  این 
گوشت  تولید  که  است  داشته 
 2017 سال  در  ترکیه  مرغ 
به  و  داشته  درصدی   12.9 افزایش 

2.1 میلیون تن رسیده است.
همچنین این گزارش اذعان داشته که تولید تخم مرغ 

نیز در مقایسه با آمار سال 2016 افزایش 6.6 درصدی داشته است.
میزان جوجه و بوقلمون کشتار شده در کشور ترکیه نیز افزایش داشته. 
در   2017 سال  در  جوجه  میلیارد   1.23 که  است  شده  زده  تخمین 
ترکیه کشتار شده است. افزایش تولید طیور در سال 2017 در ترکیه 
پیشتر پیش بینی شده بود زیرا صنعت طیور این کشور در سال 2016، 

به علت آنفلوانزای پرندگان کاهش را تجربه کرده بود.
دکتر سعید کوکا )Sait Koca(، رئیس انجمن طیور گوشتی و تخم 
گذار ترکیه در چهارمین کنگره بین المللی گوشت طیور که در آوریل 
2017 در آنتالیا برگزار شد گفت که آینده صنعت طیور ترکیه هم در 

کوتاه مدت و هم در بلند مدت و کوتاه مدت مثبت می باشد. 
آقای کوکا در این کنفرانس اظهار داشت که سطح مصرف سرانه گوشت 
به متوسط مصرف جهانی خواهد رسید.  ترکیه در سال 2025  طیور 
کوکا همچنین اذعان داشت که مصرف طیور در کشور ترکیه پتانسیل 

باالیی دارد و تولید گوشت طیور رو به افزایش است.

افزایش تولید طیور ترکیه در سال 2017
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D3 بررسی نقش ویتامین 
در تغذیه مرغ مادر گوشتی
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آزمایش با استفاده از جوجه های Ross x Ross که از تخمهای مرغهای مادر گوشتی متولد شده بودند و این 
مرغها از ویتامین D3 در سطوح مختلف استفاده کرده بودند بررسی شوند تا اثرات سطح ویتامین D3 در غذای 
مادر بر عملکرد و اختالالت پای جوجه ها بررسی شود. جوجه های خارج شده از تخم مرغهای 27، 41، 29، 36، 
45، 52 هفته سن به ترتیب در آزمایشات 1، 2، 3، 4، 5، 6 شرکت کردند. مطالعات در محیط بدون نور ماورای 
بنفش انجام شد. آزمایشات 1 و 2 به عنوان طرحهای کامال تصادفی با جیره های غذایی مادران انتخاب شدند 
وآزمایشات 3، 4، 5، 6 به عنوان طرحهای s plitplot با مصرف ویتامین D3 در تعدادی از جوجه ها در کل طرح 
ویتامین D3 در غذای مادران به عنوان زیر مجموعه طرح انجام شد. جوجه های آزمایشات 1 و 2 از غذای بدون 
ویتامین D3 تغذیه کردند در صورتیکه جوجه های آزمایشات 3 و 4 از 4 سطح ویتامین D3 استفاده کردند و 
جوجه های آزمایشات 5 و 6 از سطح 6 ویتامین D3 تغذیه کردند. باالبودن وزن بدن و خاکستر درشت نی پا در 
جوجه های متولد شده از مرغهایی که ویتامین D3 در همه آزمایشات مصرف می کردند دیده شد که کاهش 
بیماری ریکتز حاصل از کلسیم با مصرف ویتامین D در غذای جوجه ها دیده شد. ارزیابی تحقیق نشان می دهد 
که جوجه ها متولد شده از تخمهای مرغهای مصرف کننده 2000 یا Iu 4000 برای  . kg D3 دارای وزن بدن 
زیاد بوده و جوجه های مصرف کننده از Iu3200 دارای وزن بدن بیشتر و خاکستر درشت نی بیشتر و کاهش 

بیماری ریکتز TD.Ca می باشند.

مقدمه
هیچکدام از مطالعات به بررسی اثرات ویتامین D3 بر غذای مرغهای تخمگذار و 
عملکرد و اختالالت پای جوجه هایشان نپرداخته اند. اختالالت پا در جوجه هایی 
که رشد سریع دارند یکی از مشکالت جهانی صنعت مرغداری است. عمومی ترین 
و   )TD( نی  و پالزی درشت  مرغداری، دیسکندر  استخوانی در صنعت  بیماری 
ریکتز p . ca است. نقش ویتامین D3 در توسعه ریکتز ca )تغییرات اولیه در 
رشد درشت نی( توسط النگ و همکارن )1983( گزارش شده است. )در تحقیق 

روی تغذیه مرغان تخمگذار که از ویتامین D3 استفاه می کنند.(
برای هر کیلوگرم جیره غذایی   D3 ویتامین  Iu200 توصیه کرده که  )1984(
جوجه های صفر تا 21 روزه و Iu300 برای نژادهای تخمگذار با تخم سفید مصرف 
شود که جذب 100 گرم در روز دارند. هرچند مطالعات انجام شده در محیط های 
بدون نور ماورای بنفش )UV( که ویتامین D3 به مصرف مرغان جوان تخم گذار 

نویسنده	:	سید	رسول	زهرایی	
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میرسد بیش از توصیه NRC)1994( است. فیتس ووالدروپ )2003( 
در   D3 ویتامین  مصرف  در  آن  شدت  TPو  وقوع  کاهش  بررسی  به 

حدود  . kg4000 در غذای مرغان تخمگذار پرداخته اند.
اخیرا مک کورمک و همکاران)2004( گزارش کردند که 1000 ویتامین 
D3در هر کیلوگرم غذا می تواند مانع از TD شود. چندین فاکتور مانند 
وجود محصوالت فرعی جانوری در غذای اصلی، نور UV ، مقدار وجود 
کولکسی فرول در جوجه در زمانی که در تخم است و سطح مواد غذایی 
 D3 دیگر ممکن است روی رشد جوجه ها و مقدار نیاز آنها به ویتامین
اختالل  کاهش  و  استخوان  خاکستر  بودن  باال  عملکرد،  باالبردن  برای 
پای جوجه های اثر گذارد. نیاز مرغان تخمگذار به ویتامین D3 معموال 
براساس خاکستر استخوان یا وجود نرمی استخوان در آنها تعیین می 

شود که مهمترین شاخص برای تعیین نسبت رشد هستند.
نور  معرض  در  آنها  دادن  قرار  با  مرغها  مورد   D3 ویتامین از  بخشی 
UV تامین می شود که باعث می شود ویتامین D3 را سنتز کنند. 
هرچند کاربرد مرغداریهای بدون پنجره با نور تابیده شده در بخشهای 
تجاری )مرغهای تخم گذار و تولید کننده جوجه( باعث می شود که 
باید  ویتامین  بیشتر  و  نکند  تولید  بدن  در   D3 ویتامین  آنها  پوست 
در مرغهای جوان از طریق غذا و یا کیسه زرده تامین شود. ادوارد و 
همکاران )1994، 1992(، الیوت و ادوارد )2003، 2000( و لدوا بادرو 
بیماری  بر کاهش   UV تابش  مفید  تاثیر  بررسی  به  برسون )2003( 
و  تبک   ،)1936( و همکاران  مورفی  اند.  پرداخته  مرغها  در  استخوان 
 D3 همکاران )1936(، و ادوارد )1995( نشان دادند که مقدار ویتامین
یا نور تابیده شده به مرغان تأثیر زیادی بر افزایش وزن بدن و خاکستر 
استخوان جوجه ها در طول 2 یا 3 هفته اول رشد آنها دارد. استیون 
و همکاران 1984 افزایش وزن بدن و خاکستر درشت نی را در جوجه 
هایی که از نژاد ترکیه ای بودند و 300، 900 و Iu2700 در کیلوگرم 
ویتامین D3 مصرف می کردند. بیشترین کار روی اختالل پای جوجه 
بررسی  هیچ  است.  بوده  طبیعت  یا  آنها  غذای  بر  تکیه  با  جوان  های 
روی غذای مادران جوجه های نژاد تخمگذار انجام نشده پس هدف از 
این تحقیق، تعیین اثرات ویتامین¬های D3 مادر بر عملکرد ویتامین 

اختالالت پای جوجه هاست.

مواد و روشها:
6 آزمایش برای 16 روز و با استفاده از جوجه های 1 روزه با ترکیب 
جنسی RossxRoss انجام شد که از تخمهایی بیرون آمده بودند که 
مرغان آن از ویتامین D3استفاده می کردند. سطح ویتامی D3استفاده 

شده در غذای مادر در شرایطی که آن مرغ پرورش یافته بود توسط 
آتنکیو و همکاران 2004 گزارش شد. 6 سطح ویتامین D3 به مرغان 
در سنین 25 تا 66 هفته داده شد. مرغانی که ویتامین D3 را بدون 
 4000 kg .  Iu دریافت می کردند در سن هفتگی در غذای آنها Iu

ویتامین وجود داشت.
آزمایشات 1، 2، 3، 4، 5، 6 با جوجه هایی انجام شد که به ترتیب از 
مرغان 27، 41، 29، 36، 45، 52 هفته متولد شده بودند. غذای اصلی 
درقالب   D3 ویتامین منبع  بود. هیچ  و کنجاله سویا  اساس غالت  بر 
ویتامین آنها استفاده نشد و هیچ محصول جانوری در غذای پایه برای 

تضمین این که فعالیت غیر عمد ویتامین D ایجاد شود قرار نگرفت.
جوجه ها و مرغهای روی تخم خوابیده بر طبق غذای مادری جدا شدند 
و سپس در آزمایشات مختلف استفاده گردیدند. مرغهای آزمایشات 1 و 
2 از غذای بدون ویتامین D3 استفاده کردند ولی مرغان آزمایشات 3 
 ،200 ،100 ،0( D3 و 4 از غذای فرآورده ی پایه با 4 سطح ویتامین
با  از همین غذا  و 6 هم  آزمایشات 5  و مرغان  استفاده کردند   )400
سطح ویتامین 3200IU ،1600 ،800 ،400 ،200 ،0( D3( استفاده 

کردند. غذای آزمایشی در ابتدای هر آزمایش ترکیب شدند.

آزمایشات 1 و 2 )مرغان 27 و 41 هفته(
آزمایشات 2 و 1 به عنوان طرح کامال تصادفی با 6 روش تغذیه )برای 
مادر( انجام شد. سه و چهار تکرار برای 10 پرنده انجام شد)به ترتیب 
برای آزمایش 1و2(. هیچ جوجه ای از مرغهای دریافت کننده غذایی 
بدون ویتامین در آزمایش D3 نبود. تعداد جوجه های به کار رفته در 
آزمایش 2 به ترتیب 180 و 240 مورد بود. در این آزمایش مرغها در 

مرغداری آزمایش شدند.

آزمایشات 3، 4، 5، 6 )مرغهای 29، 36، 45، 52 هفته(:
آزمایشات 3، 4، 5، 6 به عنوان طرح واسطه با ویتامین D3 درغذای 
جوجه ها به عنوان طرح کلی و در غذای مادر به عنوان طرح فرعی 

انجام شد. طرح واسطه ساختار آشیانه ایی داشت. 
آزمایشات3 و 4 دارای 24 روش اصالحی ) 6 سطح D3 مادری و 4 
سطح جوجه ها( بود و آزمایشات 5 و 6 هم دارای 30 روش بود. )5 
سطح D3 مادری و 6 سطح جوجه ها(4 مرغ از هر گروه مادری به طور 
اتفاقی انتخاب شد، وزن شد و به صورت اتفاقی 12 مرغ در آزمایش 3، 
4 و 24 مرغ در آزمایش 5 و 6 شرکت کردند. هیچ جوجه ای از مرغان 
مصرف کننده غذای مکمل با D3 در آزمایشان 4، 5، 6 نبود و هیچ 
جوجه ای از مرغان استفاده کننده kg .  IU 125 غذا در آزمایش 5 
 125 IU و 6 نبود. دلیل اینکه هیچ جوجه ای از مرغان مصرف کننده
ویتامین نبود این بود که پس از سن 36 هفتگی آنها از این روش کنار 
رفته بودند و تخمگذاری و روی تخم خوابیدن آنها کم بود. )به ترتیب(. 
ترتیب  به  آزمایشات 3، 4، 5و 6  استفاده شده در  تعداد جوجه های 
288، 288، 480 و 480 بود. در این 4 آزمایش واحد تجربی و آزمایشی 

همان تغذیه ی مادری در مرغداری بود.
الکتریکی  با سیستم  انجام شد که  هایی  آزمایشات در قفس  همه ی 
گرم می شود اشعه ی UV از اتاق حدف شد و با طریها با قرار دادن 
مهره های lite-a-Arm در ترکیب فلور سنتی اتاق و پایه های ثابت 
شدند. نور فلورنس 24 ساعت روز بود. دمای اتاقc 22 ثابت بود. همه 
ی آزمایشات با استفاده از شرایط محیطی یکسان انجام شدند. جوجه 

ها آب و غذا را دریافت می کردند.
در روز آخر هر آزمایش جوجه های آزمایش 2 و 6 به طور اتفاقی برای 
بررسی نمونه های پالسمایی جدا شدند و برای Ca بررسی گردیدند. 
از نقطه قلب آنها گرفته شد. 4 جوجه آزمایش  نمونه های خون آنها 
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2 مورد 6 روش بررسی قرار گرفتند و 2 جوجه هم در هر 30 روش 
ی  همه  روز،  همین  در  گرفتند.  قرار  خون  آزمایش  مورد   6 آزمایش 
جوجه ها وزن شدند و با گاز CO2 خفه شدند. و از نظرTD و ریکتز 
Ca بررسی گردیدند. برش طولی روی درشت نی پای راست انجام شد 
TD و Ca بر اساس عرض صفحه رشد انجام شد و ظاهر بدن مطابق 
و  النگ  و   )1984( ولتمن  ادوارد  توسط  شده  داده  شرح  روشهای  با 
خاکستر  حجم  بررسی  برای  چپ  نی  درشت  بود.   )1984( همکاران 

استخوان بر مبنای ماده خشک بدون چربی بررسی شد.
 2 و   1 آزمایش  در  روش  هر  برای  غذایی  اثر  و  راندمان  و  غذا  جذب 
بررسی شد. در صورتیکه یکی از اثرات اصلی سطوح ویتامین D3 در 
عدم  دلیل  گرفته شد.  نظر  در  دیگر  آزمایشات  برای  ها  غذای جوجه 
برای   D3 ویتامین اساسی سطوح  تاثیر  و کمبود  غذا  محاسبه جذب 
از هر گروه  از تخم  این بود که جوجه های خارج شده  غذای مادری 

مادری در مرغداری وجود داشتند.

آنالیز آماری:
آنالیز  انجام شد.  مشاهده  و  تکرار  هر  میانگین  از  استفاده  با  ها  آنالیز 
صورت  به  رگرسیون  معادله  کاهش  برای  ساده(  و  )متعدد  رگرسیون 
مجذور در مدلهای خطی از طریق SAS انجام شد. در آزمایشات 3، 
4، 5، و 6 احتمال ضرایب رگراسیون، سطح ویتامین D3 غذای جوجه 
CD3 وD3 CD3x CD3 با استفاده از ارزش F محاسبه شده تقسیم 
بر میانگین مجذور بر مرغداری مصرف کننده ویتامین D3 انجام شد. با 
استفاده از مقدار می شد احتماالت دیگر را حساب کرد. این روابط وقتی 
وجود داشت که ضریب ضریب رگرسیون CD3با D3 مادری کمتر از 
1درصد در رگراسیون چند فاکتوره بود. اثرات خطی یا مجذوری برای 
تأثیر اصلی دیده شد که در آن احتمال کمتر یا معادل 5درصد بود. همه 
ی ضرایب برای تعیین )r2( با استفاده از مجموع مجذورهای رگراسیون 

تقسیم بر کل مجموع مجذورها محاسبه شدند.

نتایج 
آزمایش 1 )مرغهای 27 هفته(:

هیچ اثری در غذای مادری برای تأثیر غذایی، وجود ریکتزCa و درجه 
بندی Ca وجود نداشت. هرچند وزن بدن با توجه به سطح ویتامین 
D3در غذای مادری افزایش یافت و خاکستر درشت نی هم دارای تاثیر 

درجه دوم بود. ریکتز کلسیم در 100درصد جوجه ها وجود داشت.

آزمایش 2 )مرغهای 41 هفته(:
افزایش  با  استخوان  خاکستر  درصد  و  غذا  جذب  بدن،  وزن  افزایش 
در   Ca ریکتز  وجود  یافت.  افزایش  مادر  غذای  در   D3 ویتامین 
100درصد مرغان مشاهده شد با اینکه ویتامین D3 غذای مادر افزایش 

داشت، هیچ تأثیری برای غذای مادری برای Ca پالسما دیده نشد.

آزمایش 3 )مرغهای 29 هفته(:
در   MD3 توسط   CD3برا رگرسیون  ضریب  در  داری  معنی  ارتباط 
مورد وجود بیماری نرمی استخوان Ca دیده شد و انحنای پا در نقطه 
اتصال دیده شد. افزایش خطی در افزایش وزن بدن، خاکستر درشت 
 D3 با افزایش سطح ویتامین Ca و کاهش وقوع ریکتز TD نی وجود
غذای مادری جوجه ها دیده شد. کاهش خطی نرمی استخوان Ca در 
جوجه با افزایش ویتامین D3 در غذای مادر دیده شد. هرچند اثرات 
مهمی برای جیره¬ی غذایی مادر با توجه به افزایش وزن بدن، خاکستر 

استخوان یا TDدیده نشد.
 D3 افزایش خطی جذب غذایی و اثر غذایی با افزایش سطح ویتامین
 3  ،315±  14 غذایی  جذب  میانگین  شد.  دیده  ها  جوجه  غذای  در 
± 333، 17 ± 342، 15 ± 383 و میانگین اثر غذایی 18درصد ± 
و 22درصد  ± 738درصد  ±712درصد، 3درصد  584درصد، 2درصد 
±81درصد به ترتیب برای صفر، 100، 200 و IU . kg4000 ویتامین 

D3 در جیره ی غذایی جوجه بود.

آزمایش 4 )مرغهای 36 هفته(:
ارتباط معنی دارای میان CD3 . MD3 برای هیچ کدام از مطالعات 
دیده نشد. وقتی رگرسیون ساده برای تأثیر اصلی CD3 استفاده شد، 
برای   Caریکتز  TD وجود  و  نی  درشت  خاکستر  بدن،  وزن  افزایش 

غذاهای دارای ویتامین D3 در غذای مادر ارتباط خطی داشت.
جذب غذا متأثر غذایی با افزایش ویتامین D3 در غذای جوجه بیشتر 
جذب  میانگین  داشت.  خطی  غیر  حالت  غذایی  تأثیر  عالوه  به  شد. 
غذایی 13±301، 3 ± 343، 12± 364،19 ± 449 و میانگین تأثیر 
غذایی 026 . 0 627± . 0، 012 . 0 ± 721 . 0، 023 . ±0 737 . 
 300 IU . kg ،200 ،100 ،0، 013 . 0 ± 704 . 0 برای مصرف صفر

ویتامین D3 بود.

آزمایش 5 )مرغهای 45 هفته(:
هیچ ارتباطی برای ضریب رگرسیون، CD3توسط MD3 مشاهده نشد 

CD3 و احتمال کمتر از 22درصد برای مالکهای مورد مطالعه
بررسی شد. وقتی رگرسیون ساده روی تأثیر بررسی شد، تأثیر خطی 
مثبت در افزایش وزن بدن و خاکستر درشت نی و اثر خطی منفی در 
وجود TD و نرمی استخوان Ca با افزایش D3 در جیره غذایی جوجه 
ها دیده شد. افزایش وزن بدن نشان داد ارتباط مثبتی میان ویتامین 

D3 در غذای جانور و افزایش بدن وجود دارد.
اثرات درجه دوم و خطی جذب غذا و تأثیر خطی تأثیر غذایی با افزایش 
ویتامین D3 در غذا دیده شد. میانگین جذب غذا 346±18، 400±7، 
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 ،412±8
 ،4 6 2 ±1 3

میانگین  و   511±16  ،478±12
ارزش غذایی 011 . 699±0 . 0، 016 . ±0 797 . 

0، 012 . 0±797 . 0، 017 . 0±809 . 0،121 . 0± برای مصرف 
صفر، U . Kg3200 ،1600 ،800 ،400 ،200 ویتامین D3 دیده شد.

آزمایش 6 )مرغهای 52 هفته(:
مصرف  زیادی   D3 ویتامین  که  درآمده  تخم  از  های  جوجه  معموال 
 MD3 کردند سنگین تر بودند. ارتباط زیادی میان ضریب رگرسیون
. CD3 برای افزایش بدن دیده شد. این ارتباط نشان داد که سطوح 
متفاوت ویتامین D3 در جیره ی غذایی جوجه و مادر می تواند اثرات 
 D3 ویتامین ترکیب سطوح  باشد.  افزایش وزن داشته  مختلفی روی 
حاصل از حداکثر وزن بدن با استفاده از رگرسیون در غذا ی جوجه 
IU . kg 212 و در غذای مادر IU . kg2907 بود. خاکستر درشت 
نی همین الگو را دنبال می کرد و ارتباط MD3×CD3 چندان زیاد 
نبود، افزایش بدن، خاکستر استخوان، Ca پالسما که افزایش یافته بود 
 Ca و نرمی استخوان TD و کاهش Ca نرمی استخوان TD وجود و

با مصرف D3 در غذای مادر دیده شد.
اثرات خطی و درجه دوم جذب غذا در راندمان غذایی با افزایش سطح 
ویتامین D3 درغذا همراه بود. میانگین جذب غذا 390±12، ±4 478، 
6±521، 8 ±543، 8± 569،10 ± 585 و میانگین راندمان غذا هم 
 008 ،0 . 785 ± 0 . 002 ،0 . 733 ±0 . 004 ،0 . 732 ±0 . 006
. 0 ±780 . 0، 005 . 0±780 . 0 و014 . 0 ±776 . 0 برای مصرف 
صفر ، 200، 400، 800، 1600 و IU . Kg 3200 ویتامین D3 بود.

نتایج تطبیقی حاصل از 6 آزمایش:
جوجه های آزمایش 2 وزن بدن بیشتر و جذب غذای بیشتری نسبت 
به جوجه های آزمایش 1 داشتند. خاکستر استخوانی کم و باال بودن 
افزایش وزن  بود.  از آزمایش 3  Ca در آزمایش 4 بیش  وجود ریکتز 
بدن و خاکستر استخوان کم و بودن TD وریکتز Ca در آزمایش 6 
تر  مرغهای مسن  از  هایی که  معموال جوجه  بود.  آزمایش 5  از  بیش 
بودند افزایش وزن بیشتر نسبت به جوجه های مرغهای جوانتر در زمان 

مقایسه آزمایشات در یک طرح داشتند.
عموما جوجه های خارج شده از تخم مرغهای تخم گذار از نژاد گوشتی 
سطح ویتامین D3 بیشتری داشتند و افزایش وزن آنها بیش از جوجه 
غذای  تأثیر  کردند.  می  مصرف  کمتری   D3 ویتامین  که  بود  هایی 
مادری بر افزایش وزن در آزمایشات 2، 4، 5و 6 و خاکستر استخوانی 
اثرات مهم غذای مادری  درشت نی در آزمایشات 2 و 6 دیده شد. 
در آزمایشات 1 و 3 )جوجه های خارج شده از تخم از مادران 27 
و 29 هفته سن( برای مطالعات روی مالکها بررسی شد. وقتی 
برای جوجه های خارج  )آزمایشات 1 و 3(  2 طرح مساوی 
شده از تخم مرغان 41 و 36 هفته )آزمایش 2 و 4( انجام 
ها  زن جوجه  افزایش  روی  غذایی  اثرات جیره ی  شد 

دیده شد.
در آزمایش های 5 و 6 وجود TD با افزایش سطح 

D3 در غذای جوجه ها 
افزایش یافت. در صورتیکه در آزمایش 

3 و 4 نتیجه عکس بود و TDزیاد شد.TD و ریکتز 
Ca با افزایش D3 در غذای جوجه زیاد بود. در آزمایش 5 و TD 6 با 
مصرف Iu 3200 به ترتیب 5 . 7 و 7 . 6درصد بود. اعداد دیگری برای 

نرمی استخوان Ca به ترتیب 21 و 13درصد بود.

بحث:
نتایج کار نشان داد که سطح ویتامین D3 در غذای مادر روی بهبود 
وزن بدن جوجه ها اثر دارد. این نتایج مطابق با نظرات تبک و همکاران 
است که  و همکاران )1955(  ادوارد  و  کریمینگ)1966(  یا   )1936(
آنها  آزمایشات،  در  دادند.  انجام  تخمگذار  مرغان  های  جوجه  روی 
بهبودهایی را در وزن بدن جوجه¬های مرغابی که ویتامین D3 زیاد 

مصرف می کردند، دیدند.
وزن  افزایش  باعث  ها  جوجه  غذای  در   D3 ویتامین  سطح  افزایش 
و  ادوراد  توسط  بدن  وزن  افزایش  بدون  خطی  افزایش  شد.  جوجه 
همکاران )2002( و کاسیم و ادوراد )2000( با استفاده از مصرف کم 
ویتامین D3دیده شده است )kg . IU 1200 غذا در سطح حداکثر( 
هرچند  اند.  پرداخته   )2004( آن  به  هم  همکاران  و  کورماک  و مک 
این تحقیق متفاوت است ولی افزایش وزن بدن توسط چند محقق و 
استفاده از چند سطح ویتامین D3 در غذای جوجه در محیط بدون نور
UV دیده شد. در این تحقیق اطالعات نشان دادند که همه ی جوجه 
هایی که از یک سطح ویتامین D3 استفاده می کردند یکسان نبودند. 
جوجه هایی که ازمرغانی بودند که از یک سطح ویتامین D3 کمتری 
مصرف می کردند به سطوح مختلف D3 در غذای جوجه متفاوت از 
جوجه هایی از مرغانی بودند که ویتامین D3 کافی مصرف می کردند، 

پاسخ می دادند.
انتقال ویتامین D3 از مرغان به تخم ها در ارتباط با مقدار ویتامین 
D در غذاست. ماتیال و همکاران )1999( افزایش خطی ویتامین D3

حجم 25 هیدروکسی کولکلسی فرول را در زرده های تخم و افزایش 
ویتامین D3 را در غذای مرغ ها مشاهده کردند. در این تحقیق، سه 
 D3 به مرغان تخمگذار داده شد. مقدار ویتامین D3 سطح ویتامین
موجود در تخم های مرغان تخم گذار 6 هفته پس از مصرف آزمایشی 
غذا به مقدار4 . 1، 4 . 3 و Mg  . gr100 23 زرده تخم برای جیره 
های 6 . 26، 4 . 62 و Mg . kg 216 )به ترتیب( دیده شد. مقادیر 
بعدی 21 هیدروکسی کولکلسی فرول در زرده تخم مرغ 5 . 0، 1 و 5 

. 1 میکروگرم در هر 100 گرم از زرده تخم بود.
دهد  می  نشان   3 و   1 آزمایشات  در  مادری  غذای  تأثیر  وجود  عدم 
 D ویتامین  دارای  تخم  از  شدن  خارج  زمان  در  ها  جوجه  همه  که 
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انجام شده توسط آتنکیو و همکاران روی  یکسان هستند. در تحقیق 
مرغان تخم گذار و جوجه های تولید شده، تأثیر سطح ویتامین D3 در 
جیره¬ی غذایی مرغان بر عملکرد مرغان قبل از سن 29 هفتگی دیده 
شد. تصور شده که مرغان در سن 29 هفتگی هنوز از تبدیل و انتقال 
تأثیر  ادامه دارد  تولید تخم  استفاده می کنند. وقتی  به تخم ها   D3
ویتامین D3 دیده شد زیرا D3 از بدن مرغان وارد تخم ها با نسبت 
کمتر می شود. این نتایج نشان می دهد که جوجه هایی که در آزمایش 
1 و 3 استفاده شده اند )از مرغان 27 و 29 هفته( معموال تبدیل به 
ویتامین D3 بیشتری در کیسه ی زرده در روز اول نسبت به جوجه 

های آزمایشات 2 و 4 دارند. 
باالترین عملکرد جوجه های آزمایش 4 ) از مرغان تخمگذار 52 هفته 
با جوجه های آزمایش 3 )از مرغان 43 هفته ایی(  ایی ( در مقایسه 
تخم،  تولید کم  این  ایی کم می کند. در  را در 52 هفته  تولید تخم 
احتماال مقدار انتقال D3 به تخم بیشتر است و جوجه های آزمایش 

4 نسبت به جوجه های آزمایش 3، نسبت تبدیل D3 بیشتری دارند.
بر طبق برخی مطالعات گزارش شده، خاکستر درشت نی در آزمایشات 
3،4،5 و 6 بدون رسیدن به حداکثر و با افزایش ویتامین D3 در غذای 
مالکهای  از  یکی  نی  درشت  خاکستر  است.  یافته  افزایش  ها  جوجه 
اصلی برای افزایش سطوح ویتامین D3 در غذای جوجه است. همانند 
تحقیقات قبل که توسط مورفی و همکاران )1936( انجام شد و تبک 
آن  به  هم   )1966( ادوارد  و  گریمینگر)1966(   ،)1936( همکاران  و 
پرداخته اند سطح ویتامین D3 را در غذای مادر بررسی کرده و ارتباط 

مثبتی را با خاکستر استخوانی جوجه ها یافتند.
وجود رکتز 100درصد جوجه ها )آزمایش 1 و 2( نشان می دهد که 
نور  ندارد و محیط بدون  پایه وجود  D هر غذای  متابولیسم ویتامین 
استخوان  نرمی  افزایش  در   D3 ویتامین  نقش  است.  تأثیر  بی   UV
توسط النگ و همکاران )1984( گزارش شده است. تأثیر غذای ماد ربر 
خاکستر درشت نفی و نرمی استخوان Ca برای جوجه ها در سرتاسر 

آزمایش بررسی شد. 
محققان  از  برخی  توسط   TD،کار این  در  آمد  بدست  نتایج  همانند 
معرفی شده است. ادوارد و همکاران )1992( دیدند که 52 و 40درصد 
از TDدر آزمایش 2 در محیط بدون نور UV در جوجه های که از 
95 . 0درصد کلسیم تغذیه می کردند و IU 200 ویتامین D3 می 
 TD کمتر شده است. الیوت و ادوارد )1994( دیدند که TD خوردند
در سه دسته از جوجه های تخمگذار که از غذای مربوطه استفاده می 
 Athens Canadian)درصدn( کردند دیده شد. هرچند ضایعات در
گلهورن )0درصد( و عدم وجود جوجه های سفید   Randombred

Comb دیده شد. میشل و همکاران )1997( به آزمایش جوجه های 
انتخابی پرداختند و TD و سطوح مختلف ویتامین D3 در آنها بررسی 
شد. جوجه هایی که از IU . kg1600 تغذیه می کردند و توسط میشل 
و همکاران )1997( بررسی شدند به ترتیب دارای 83 و 33درصد، و

برای  انتخابی  های  جوجه  برای  استخوان  نرمی  و13درصد  TDو24 
در   ca دیکتز  و   TD که  دیدند  ادوارد )1997(  و  الیوت  بودند.   TD
 D3 که از مقادیر مختلفی UV جوجه های بزرگ شده در محیط بدون
استفاده می کردند بیشتر بود. جوجه هایی که از D3 بیشتر استفاده 
Ca)7درصد(  استخوان  نرمی  و  )50درصد(   TD کاهش  کردند  می 

داشتند. فریت و والدروپ )2003( کاهش وجود TD و شدت تغذیه 
 IU4000 جوجه های تخمگذار را گزارش کردن و )1994( هم مصرف
ویتامین D3 را پیشنهاد کرد. مک کورمک و همکاران )2004( گزارش 
 TD مانع از IU . kg1000 D3 کردند که فرآورده ی غذایی ویتامین
در جوجه های 14 روزه ای شد که از 8 . 0درصد کلسیم و 25 . 0درصد 
فسفر یا 1درصد کلسیم و 5 . 0درصد استفاده می کردند ولی غذایی 
که دارای کمبود Ca P . نرمال بودند استفاده نمی شد و این امر باعث 
افزایش TD می شد. بیکر و همکاران )1998( در آزمایش روی محیط 
 D3 نشان داد جوجه ها می توانند سطح باالی ویتامین UVبدون نور

در غذا داشته باشند.
وجود TD کم در جوجه هایی که از ویتامین D3 استفاده می کردند 
می تواند در ارتباط با نسبت رشد ضعیف باشد. چند محقق به کاهش 
به جوجه  TD در جوجه هایی که رشد ضعیف داشتند نسبت  وقوع 

هایی که رشد زیاد داشتند پرداختند.
که  مرغانی  برای   D3 با  تغذیه  سطح  به  قبل  مطالعات  از  هیچکدام 
 IU . 1994( مقدار( NCR .جوجه تولید می کردند نپرداخته بودند
kg300 ویتامین را برای مرغان تخمگذار سفید که هر روز 100 گرم 
نژادهای  برای  مشخص  سطوح  کردند.  تعیین  کردند  می  مصرف  غذا 
تخمگذار در کتابهای و راهنماهای تجاری 500 تا IU3500 ویتامین 
D3 است. در این تحقیق، تصور شده که همه جوجه ها هر کیسه ی 
زرده ویتامین D3 ندارند زیرا آنها از مرغانی هستند که سطح تغذیه 
D3 مختلفی داشته اند. این متغیر جدید در این تحقیق مقایسه میان 
اثرات ویتامین D3 را در غذای جوجه در بین تحقیقات تغییر می دهد. 
ارزیابی تحقیق نشان می دهد که افزایش سطح ویتامین D3 در غذای 
مادری باعث افزایش وزن بدن جوجه می شود. نتایج تحقیقی همیشه 
از نظر آماری برای خاکستر استخوان درشت نی،TD ،ریکتز، Ca در 
آزمایشات مختلف روی جوجه ها مهم نیستند و این نشان می دهد که 
مرغان تخمگذار باید جوجه های سنگین تر و سالم تری تولید کنند و 
این میزان بیش از حداکثر تولید تخم در مرغان است و بیش از مقدار 
یا اسکات و همکاران )1982( است. بویژه وقتی  پیشنهادی )1994( 
اندازه  قابل   UV نور  دارای  که  کننده  رشد  های  محیط  در  پرندگان 

گیری هستند. 
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طب سوزنی در معالجه 
کرچی مرغ

از  بگیرند  یاد  آنکه  برای  ممکنست  بزودی  دنیا  سراسر  در  مرغداران 
آموزش  نمایند تحت  استفاده  برای مرغهای خود  طب سوزنی چگونه 

قرار بگیرند.
 Lin-Jen- ( بنابرگزارشهای منتشره از سوی پروفسور لین- جن- شو
تایوان معلوم شده  استاد بخش علوم حیوانی دانشگاه ملی   )  Show
که این روش ساده سنتی از طب چینی در مقابله با کرچی طیور مؤثر 
واقع می شود. پروفسور لین تجربیاتی انجام داده که ثابت می کند طب 
سوزنی که بطور سنتی دامپزشکی چینی مرسوم بوده است می تواند از 
رفتار کرچی طیور پیشگیری نماید. این پروفسور خاطر نشان ساخته که 
مردم چین هزاران سال است که برای جلوگیری از کرچی در مرغهای 

بومی به استفاده از طب سوزنی می پردازند.
نامبرده گزارش کرده که اجرای این روش ساده در مزرعه مرغداری هم 
علمی و هم مؤثر می باشد. با این وصف، اعتبار گزارشهای مربوط به 
تائید واقع  این زمان بوسیله تحقیقات علمی مورد  تا  این طرز درمان 

نشده است.
لین برای تعیین اثر طب سوزنی روی کرچی تعداد 60 قطعه مرغ بومی 
از نژاد تایوانی را تحت آزمایش قرار داده و در روز سوم کرچی، آنها را به 
سه دسته تقسیم نموده است: دسته ایکه به آنها باید سوزن زده شود- 
دسته ایکه باید تحت مداوای دارویی قرار گیرند و دسته کنترل یا شاهد.
و  بینی  سوراخ  دو  بین  که  ای  نقطه  در  اول  دسته  برای  پژوهشگران 
روی منقار مرغها است سوزن مخصوص را وارد نموده و آنرا تا دو روز 
در جای خود باقی گذاشته اند. در گروه دوم به هر مرغ یک تزریق از 
ایکه  )ماده   Clomiphence citrate فنس  کلومی  سیترات  داروی 

برای تحریک تخمک گذاری در بعضی زنان عقیم تجویز می شود( انجام 
گردید. به مرغهای دسته سوم کنترل نیز یک ماده خنثی که معموالً به 

عنوان نگاهدارنده ماده مؤثر در داروها بکار می روند تزریق شد.
بعد از اینکارها کلیه مرغها را به قفسهای انفرادی خود برگردانده آب و 
غذا در اختیار آنها قرار دادند.رفتار و توید تخم مرغ در آنها روزی دوبار 
تا مدت 60 روز تحت نظر قرار گرفته و یادداشت می شد. نتایج حاصله 
نشان داده که درمان با طب سوزنی کرچی را در مدت یک تا 4 روز 
قطع می کند ولی دسته ایکه با سیترات کلومی فنس درمان شده بودند 
رفتار کرچی در آنها بعد از 12 روز و دسته کنترل که ماده خنثی به آنها 

تزریق شده بود رفتار کرچی آنها بعد از 13 روز قطع گردید.
بنابراین، نتیجه گیری شد که درمان با طب سوزنی در این تجربه، بطور 
مؤثر از کرچی مرغ جلوگیری می کند ولی تجویز سیترات کلومی فنس 

و ماده خنثی مؤثر واقع نمی شود. 
حل  به  تواند  می  طیور  بردرمان  عالوه  دامپزشکی  در  سوزنی  طب 
مشکالت تولید مثل در حیوانات، اسهال در خوکها و التهاب غدد پستانی 
در گاوها نیز کمک بنماید. لیکن می گوید این نتایج از تجربیاتی که 
درکلنیک انجام گرفته بدست آمده اند. کارشناسهایی که در زمینه طب 
سنتی و علوم دامپزشکی در چین سرگرم تحقیق هستند معتقدند که 
در  چنانچه  ولی  است  چین  به  منحصر  که  هرچند  سنتی  روش  این 
سراسر دنیا متداول شود اثرات سودمندی در برخواهد داشت. آنان در 
کاربرد  و  ترویج  دولت جهت  بیشتر  های  حمایت  خواستار  حال  عین 
برای  ای  بودجه  تخصیص  همچنین  و  جین  دامپزشکی  قدیمه  علوم 

احداث یک مؤسسه تحقیقاتی - فرهنگی در این زمینه گردیده اند.

Poultry International

واردات جوجه و توزیع به قیمت توافقی در دستور کار قرار دارد

مدیرعامل اتحادیه مرغداران مازندران بیان داشت: واردات جوجه و توزیع به قیمت 
توافقی در دستور کار قرار دارد.

عطاءاهلل حسن زاده با بیان اینکه همچنان قیمت جوجه باال است، اضافه کرد: با توجه 
به این شرایط نگران هستیم و تمام تالش ما این بوده که مرغداران مازندران برای 

شب عید بحران خرید و توزیع جوجه نداشته باشند.
وی تصریح کرد: بحث واردات جوجه و توزیع جوجه به قیمت توافقی نیز در دستور 
کار قرار دارد که از طریق اتحادیه این مهم در حال پیگیری است و توافق های الزم 

انجام شده تا آسیب کمتری در بحث قیمت جوجه داشته باشیم.
حسن زاده با تأکید بر اینکه باید تقاضا مدیریت شود، خاطرنشان کرد: تقاضا براساس 
نیاز نه نیاز کاذب باشد و شتابی در تقاضا نداشته باشیم تا دچار چالش کمتری شویم.

وی اظهار کرد: در حال حاضر قیمت مرغ زنده درب مرغداری 4 هزار و 900 تومان 
است که با توجه به باال بودن هزینه ها سودی برای تولیدکننده به همراه ندارد.

و  برابر  نقطه  شده  تمام  هزینه  شد:  یادآور  مازندران  مرغداران  اتحادیه  مدیرعامل 
متمایل به باال است باید برنامه ریزی شود تا براساس تقاضا بوده و تولید پاسخگوی 

نیاز داخل باشد.

موج
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تایوان،  نیجریه،  افغانستان،  در  پرندگان  آنفلوانزای  جدید  های  سویه 
ایران و اسرائیل یافت شد.

افغانستان،  طیور  در  پرندگان  حاد  فوق  آنفلوانزای  جدید  های  سویه 
نیجریه و تایوان یافت شد و ایران و اسرائیل هم اعالم کردند که سویه 
یافت شده است. همچنین گزارش  پرندگان وحشی  های جدیدی در 
های رسمی از طیور کامبوج، عراق و کره جنوبی، موارد جدید آنفلوانزای 

فوق حاد پرندگان را تایید کرده است.
با وجود این که کره جنوبی، تتالش بسیاری برای کنترل آنفلوانزای فوق 
حاد پرندگان در المپیک زمستانی پیونگ چانگ داشته است اما وزارت 
کشاورزی این کشور به سازمان بهداشت جهانی حیوانات اعالم کرده 
است که بیماری جدیدی مرتبط با گونه ویروس H5N6 در طیور این 
کشور یافت شده است. آخرین مورد ابتال به این بیماری در کره جنوبی، 
گله 24000 تایی از مرغ های گوشتی مادر بوده که در استان چونگ 
چئونگ این کشور یافت شده است. بیش از 100 پرنده به همین علت 

تلف شدند و مابقی نیز معدوم گردیدند.
این  به   H5N8 ویروس  که  کرده  اعالم  نیز  تایوان  دامپزشکی  مرکز 
مورد  اولین  این  میالدی،  اکتبر سال گذشته  از  است.  بازگشته  کشور 
عالئم  گونه  هیچ  که  ویروس  این  است.  تایوان  کشور  در  شده  یافت 
بالینی نداشته است، در گله ای با 3000 اردک گوشتی در شهرستان 
پینگتانگ این کشور پیدا شده است. تمامی گله ها در این شهرستان 
معدوم شدند و فارم آن پاکسازی و ضد عفونی گردید. محدودیت ها و 
ممنوعیت های حرکتی در اطراف این منطقه اعالم شد و نظارت بر گله 

های طیور افزایش یافت.
که  است  شده  گزارش  آنفلوانزا  وقوع  مورد  چندین  نیز  افغانستان  در 
با ویروس H5 بوده است. آخرین مورد گزارش شده آنفلوانزا،  مرتبط 
یعنی  است،  بوده  هرات  غربی  جنوب  در  طیور  از  تایی   54000 گله 
دسامبر  در  پیشتر،  است.  ایران  و  ترکمنستان  مرز  که  ای  منطقه  در 
2017 مقامات دامپزشکی افغانستان دو مورد بیماری را از همین گروه 
پرنده های وحشی والیت  و در  کابل  ای کوچک در  ویروسی در گله 

خوست گزارش کرده بودند.
 H5N8 آنفلوانزایی که اخیراً در بغداد عراق نیز رخ داده است، با ویروس
مرتبط بوده است. مرکز بهداشت و سالمت حیوانات عراق به سازمان 
 71.200 از  پرنده   43.300 که  است  کرده  گزارش  جهانی  بهداشت 
پرنده، به دلیل این بیماری تلف و مابقی معدوم شدند. این پنجمین بار 

است که در این کشور، آنفلوانزای پرندگان رخ می دهد.
در پایان ماه ژانویه، در کشور کامبوج هم مورد جدیدی از آنفلوانزای 
H5N1 گزارش شده است. این ویروس در گله 77 قطعه ای خانگی 
در استان موندولکیری رخ داده است که در شرق این کشور و هم مرز 

با ویتنام می باشد.
از گذشت 21 روز بدون وقوع آنفلوانزا، به  وزارت کشاورزی ژاپن بعد 
برای  اعالم کرد که محدودیت های حرکتی  بهداشت جهانی  سازمان 
بخش طیور در کل این کشور برداشته شده است. در ماه ژانویه، اقدامات 
محدودیتی به دلیل وقوع آنفلوانزای ناشی از ویروس H5N6 در استان 

کاگاوا اتفاق افتاد.
وزارت کشاورزی رژیم اشغالگر اسرائیل نیز به سازمان بهداشت جهانی 
حیوانات گزارش کرده است که ویروس H5N8 در پرنده های وحشی 
در اورشلیم یافت شده است. جغد مرده ای که در اسرائیل پیدا شده 
بود، اولین مورد از پرنده های وحشی بود که آزمایش ویروس آنفلوانزای 

آن مثبت ارزیابی شده است.
جمعی  میر  و  مرگ  حیوانات،  جهانی  بهداشت  سازمان  گزارش  طبق 
ایران  در میان اردک های وحشی در پارک طبیعت استان گیالن در 
نیز مرتبط با ویروس H5N6 بوده است. مقامات رسمی این استان به 
مرغداران توصیه کرده است که مرغ ها را طبق استانداردهای امنیت 
زیستی پرورش دهند و با دقت، عالئم بیماری را در طیور خود کنترل 

کنند. این اولین بار است که این ویروس در ایران یافت می شود.
جهانی  بهداشت  سازمان  به  نیز  کنگ  هنگ  حیوانات  بهداشت  مرکز 
حیوانات تایید کرده است که آنفلوانزای نوع H5N6 در پرنده ها که 
از دسامبر سال 2017 آغاز شده بود، اکنون برطرف شده است. تمام 

گزارش آنفـلوانزای پرندگـان 
در گله های آسیا و آفریقا

ITPNews	الملل	بین	بخش
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روند افزایش قیمت مرغ باید ادامه یابد

اتحادیه  عامل  مدیر 
با  تهران  استان  مرغداران 

قیمت  افزایش  روند  اینکه  بیان 
دولت  گفت:  یابد،  ادامه  باید  مرغ 

اگر می خواهد کمک کند مرغ را از تولید 
کننده با قیمت تمام شده به عالوه سود خریداری کند و برای رضایت 

مصرف کنندگان آن را مجانی توزیع کند.
محمد یوسفی مدیر عامل اتحادیه مرغداران استان تهران، در خصوص 
بازار اظهار کرد: قیمت مرغ هنوز تا حد مورد  افزایش قیمت مرغ در 

قبول افزایش نداشته و بازهم باید افزایش پیدا کند.
وی دلیل اصرار بر افزایش قیمت مرغ را باال بودن هزینه تولید دانسته 
این  و  می بینند  زیان  قیمت ها  این  با  تولیدکنندگان  داشت:  اذعان  و 
قیمت ها برای مرغداران سوددهی ندارد. قیمت باالی جوجه یک روزه 
و نهاده های دامی هزینه تولید را باال می برد اما قیمت فروش مرغ زنده 

هیچ سودی برای تولید کننده ندارد.
یوسفی در ادامه تصریح کرد: قیمتی را که شورای اقتصاد ستاد تنظیم 
بازار از 7هزار و 800 تومان تعیین کرده بود و قرار بود در صورت باال 
تر رفتن قیمت، ذخیره هایشان را وارد بازار کند مربوط به 4 سال قبل 
است و ربطی به امسال ندارد و قیمت تعیین شده غیر کارشناسی است.

تولید کنندگان  برای  مرغ  کیلو  تمام شده هر  قیمت  با  رابطه  در  وی 
تا  زنده درب مرغداری 5هزار و 300تومان  عنوان کرد: هر کیلو مرغ 

تولید  از  تومان   500 و  هزار   5
آن  از  بعد  می شود.  خریداری  کننده 
و  کشتار  هزینه  کشتارگاه،  تا  هزینه حمل 
هزینه های توزیع و فروش است که در این بخش 
هم مشکالتی وجود دارد. یک قیمتی را میادین میوه 
و تره بار تعیین می کنند که نزدیک به 7 هزار تومان است اما برخی 
دریافت  خاطر  به  که  می رسانند  فروش  به  باالتر  قیمت  با  فروشگاه ها 
مصرف  از  هم  را  خود  فروشگاه  اجاره  هزینه  تا  است  فروش  از  سود 

کننده بگیرند.
به فروش  ما  تهران تشریح کرد:  استان  اتحادیه مرغداران  مدیر عامل 
مرغ در فروشگاه کاری نداریم و قیمت مرغ زنده برای ما مهم است که 
تا چند روز قبل 5 هزار و 200 تومان بوده و پیش بینی می کنیم تا 5 
هزار و 500 تومان هم افزایش داشته باشد. در سطح شهر هم حدود 7 
هزار تومان قیمت گذاری کرده اند و تا 7هزار و 800 تومانی که دولت 

پیش بینی کرده فاصله زیادی مانده است.
یوسفی اذعان داشت: ما اگر بخواهیم مرغ هم به سرنوشت تخم مرغ 
آنها هم فکر  به سود  و  باشیم  تولیدکنندگان  به فکر  باید  دچار نشود 
کنیم. دولت اگر می خواهد کمک کند مرغ را از تولید کننده با قیمت 
تمام شده به عالوه سود خریداری کند و برای رضایت مصرف کنندگان 

آن را مجانی توزیع کند.

ایلنا

به  ابتال  آزمایش  آلوده  نزدیک محل طیور وحشی  فارم های طیور در 
ویروسشان منفی بوده است. 

آفریقا: برگشت آنفلوانزا به نیجریه
به   H5N8 ویروس  دوباره  آنفلوانزا،  نبود  در  کوتاه  وقفه  یک  از  بعد 
نیجریه بازگشته است. بر اساس گزارش رسمی سازمان بهداشت جهانی 
ایالت  در  را  ها  جوجه  ای  قطعه   1.150 گله  ویروس،  این  حیوانات، 
مرکزی ناساراوا در ماه ژانویه درگیر کرد و موجب مرگ اکثر طیور فارم 
شد. مرکز بهداشت حیوانات این کشور، هیچ مورد آنفلوانزای جدیدی 
مرتبط با ویروس H5N1 را ثبت نکرده است. این ویروس بیش از 3 

سال، صنعت طیور نیجریه را درگیر کرده بود.

کم  آنفلوانزای  به  ابتال  بیشتر  موارد  کارائیب:  منطقه 
حدت در جمهوری دومینیکن

بر اساس گزارش سازمان بهداشت جهانی حیوانات، ویروس کم حدت 
منطقه  در چهار  از 11 دسامبر 2017  در طول چهار هفته،   H5N2
یافت شد. این موارد موجب شد تا از سپتامبر سال گذشته، هشتمین 
بار باشد که آنفلوانزا در این کشور رخ می دهد. با وجود کم حدت بودن 

این آنفلوانزا، این ویروس عالئم بالینی داشته و منجر به مرگ بیش از 
800 عدد از تقریبا 79.000 پرنده، در سه فارم تخم گذار شده است. 

تمامی طیور باقی مانده از این 3 فارم نیز معدوم شدند.

اروپا: آنفلوانزای فوق حاد در طیور وحشی ایرلند
برای اولین بار، سویه H5N6 در جمهوری ایرلند یافت شد. بر اساس 
آزمایش ویروسی یک  ایرلند،  گزارش وزارت کشاورزی، غذا و شیالت 
پرنده وحشی در شهرستان تیپراری در هفته گذشته مثبت بوده است. 
سازمان سالمت حیوانات انگلستان نیز گزارش داده است که همین نوع 
یافت  انگلستان  منطقه  پنج  در  پرنده وحشی  از 10  بیش  در  ویروس 

شده است.
در فرانسه، با وجود نظارت شدید بر طیور، ویروس کم حدت H5N3 در 
پنج فارم در غرب این کشور یافت شده است. تمامی موارد ابتال، در گله 
های اردک بوده است که قبل از نقل و انتقال مورد آزمایش قرار گرفتند؛ 
این اردک ها بیش از 36.500 پرنده را آلوده کردند که 16.000 قطعه 

از آن ها معدوم شدند. 
مقامات دامپزشکی فرانسه همچنین از یافتن ویروس H5N1 کم حدت 

در گله اردک در استان دو-سور در آوریل 2017 خبر دادند.
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صنعت شترمرغ در اسپانیا
ITPNews	مقاله	آرشیو

در طول فصل تخمگذاری هر پرنده ماده به طور متوسط 40 تا 60 تخم 
می گذارد. البته در بعضی از پرندگان )از جمله در کشورمان( این رکورد 
به 120 عدد تخم مرغ هم می رسد. به طور متوسط از هر پرنده ماده 
در سال حداقل 20 عدد جوجه سالم تا زمان کشتار بایستی تولید گردد 

تا این فعالیت به صورت اقتصادی ادامه یابد.
و  آب  شرایط   ، ژننتیک  جمله  از  زیادی  عوامل  به  پرنده  مثل  تولید 
هوایی، سالمت پرنده و به خصوص جیره مناسب بستگی دارد. استرس 
از عوامل منفی در تخمگذاری پرنده می باشد. معموالً برای هر پرنده 
بالغ حداقل 250 متر مربع در گردشگاه در نظر گرفته می شود که البته 
بهتر است فضای متعلقه بیش از این باشد. فضای مسقف )سایبان( به 
ازای هر پرنده بالغ در حدود 8 متر مربع و ارتفاع حصار در حدود 2 متر 
می باشد. در شرایط طبیعی هر پرنده بعد از گذاشتن حدود 18 عدد 
تخم برروی تخم ها نشسته و جوجه کشی طبیعی انجام می گیرد. در 

مزارع از ماشین های جوجه کشی استفاده می گردد.
در سال اول تخمگذاری، میزان تخم گذاری نسبتاً پاببن است ولی در 
زمان  در  و  یابد  می  افزایش  ای  قابل مالحظه  به طور  بعد  های  سال 

و  گردد  مهیا  پرنده  برای  کافی  آرامش  بایستی  پرندگان،  تخمگذاری 
جیره،  تغییر  شامل  استرس  گونه  هر  کاست.  بازدیدکنندگان  ازحضور 
....( حضور  و  هوایی  تراکتور،  پرنده)پارس سگ،  برای  ناآشنا  صداهای 
بازدیدکنندگان، ترس و حتی تغییرات آب وهوایی برروی تخمگذار و 
باروری تخم ها اثر مستقیم دارد. در زمان فصل استراحت بایستی غذا 
با فیبرباال، پروتئین و انرژی پایین در اختیار پرنده قرار گیرد و افزایش 
وزن پرندگان را کنترل نمود . وزن اضافی در فصل تولید اثر منفی در 
بایستی ویتامین و  جفتگیری و تخم گذاری دارد. در فصل استراحت 

مواد معدنی به اندازه کافی در اختیار پرنده قرار گیرد.

پرورش  است.قیمت  بوده  مشابه  دنیا  تمام  در  شترمرغ  چرخه صنعت 
شترمرغ در مرحله جوجه کشی باالست و وقتی مرحله بازرگانی شروع 
در  پرورش  آیند.نرخ  می  پایین  به طرز چشمگیری  قیمتها  می شود، 
مولد  های  شترمرغ  وقتی  اما  بود  یورو   4000،  1995-96 سالهای 
نرخ در سال 2000،به 1500-2000  یافتند،این  راه  بازار  به  بیشتری 
یورو برای هر شتر مرغ مولد رسید.اما پس از آن قیمتها به پایین ترین 
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حد خود در سالهای 2002-2001 رسید. 300 یورو برای هر شترمرغ 
مولد ) البته چنانچه به فروش می رسیدند!(

به  کاال  ارایه  در  فروشندگان  از  بعضی  که  است  ذکر  قابل  همچنین 
مانند       روشهایی  بکار گیری  با  مباالتی کردند  کاال محصوالت خود،بی 
را  ما تخم های شما  مقابل  بخرید،در  را  ما  مولد  اگر شترمرغ های   «
خریداری می کنیم«اما همه این روشها ناکام ماندند. این روش کامال 
یک فریبکاری برای بدست آوردن پول بیشتر برای شترمرغ های مولد 
نتوانستند  اغلب  چراکه  کرد  دلسوزی  برای خریداران  نباید  البته  بود. 
نیز  اطمینان  قابل  های  توصیه  به  کنند همچنین  پیدا  مناسبی  منبع 
توجه نکردند. خریداران چیزی را که می خواستند باور کنند را قبول 

می کردند)اخبار خوب( و به هشدار ها بی توجه بودند)اخبار بد(
بازار  به عرصه  ،تولید کننده های متعددی  در سالهای 2001-2002 
گوشت وارد شدند.بسیاری از مزرعه داران همچنان روش خود را ادامه 
بازار  وارد  متعددی  پرداختند.محصوالت  رقابت  به  یکدیگر  با  و  دادند 
شد که باعث بدنامی گوشت شترمرغ می شد.همچنین سفارشها وقتی 
آماده می شدند که مزرعه داران نمی توانستند آنها را تامین کنند.ثبات 

وکیفیت محصول وخدمات رسانی نیز بسیار ضعیف بود.
گروه های محلی بطور طبیعی در قالب تعاونی ها شکل گرفتند که هیچ 
کدام کاری از پیش نبردند و مزرعه داران را به سمت ناهماهنگی،دلزدگی 
و ورشکستگی پیش بردند. مزرعه داران از تعاونی ها ،انتظار درآمد باال 
تعاونی  و  کردند  اعتماد  آنها  اداره  برای  نفر  دو  یا  یک  به  و  داشتند 
کردند. مجاب  واقعی،  غیر  های  درآمد  اساس  بر  را  داران  .مزرعه  ها 

همچنان که مزرعه داران نیز به وظایف خود عمل نکردند.این تعاونی 
تصویری  گرفتن  نادبده  با  و  شدند  می  اداره  ای  حرفه  غیر  بسیار  ها 
با  بیشتر،  سود  برای  همکاری  جای  به  دادند  شترمرغ،ترجیح  از  کلی 
یکدیگر رقابت کنندتولید کنندگان فراورده های گوشتی از این موقعیت 
استفاده کردندو شترمرغ ها را برای ذبح، بسیار ارزان خریداری کردند.

که محصوالت  بودند  یافتند،.آنهایی  نجات  موقعیت  این  از  که  کسانی 
ناگهانی  تولید کردند.در سال 2003،تغییراتی  باال  را در حجمی  خود 
باعث شد که مزرعه داران بتوانند شترمرغ هایشان را عموما با قیمت 
سال  ابتدای  بفروشند.در  شترمرغ  هر  برای  یورو   100-150 پایین 
موجود  گوشت  تقاضای  افزایش  دلیل  به  ذبحی  قابل  2004،شترمرغ 
های  فراورده  شدند.تولیدکنندگان  مواجه  شترمرغ  کمبود  با  و  نبود 
انحصاری  پرورش  برای  داران  مزرعه  کردن  مجاب  صدد  گوشتی،در 
شترمرغ برای آنها و پیشنهاد قرارداد هستند.تعداد بسیار کمی از مزرعه 
بدون  را  هایشان  شترمرغ  .آنها  مانند  می  پایبند  زمینه  این  در  داران 
توجه به قراردادی که امضا کرده اند،به کسی که پول بیشتری بپردازد 
برنامه  برای  تولیدکننده  توانایی  عدم  باعث  عمل  این  و  فروشند  ،می 

ریزی می شود؛چراکه برای جمع آوری مثال 30 شترمرغ به مزرعه ای 
می روند ،اما مزرعه شترمرغی ندارد ،در حالیکه تولیدکننده باید برای 
مشتری گوشت فراهم کند و در غیر این صورت آنها را از دست خواهد 
داد.همه آنها سعی در خرید شترمرغ دارند و برایشان اهمیتی ندارد که 
آن مزرعه ممکن است فروش شترمرغ هایش را با دیگران قرارداد بسته 
باشد و این امر،یک وضعیت پیچیده و درهم ریخته را به وجود می آورد.

هر  برای  کلی  بطور  اسپانیا  در  ذبخ  مناسب  های  شترمرغ  قیمت 
پرنده،200-180 یورو است که پیش بینی می شود در همین قیمت تا 

آینده ای نزدیک ثابت بماند.
می  کسب  مناسبی  درآمد  داران  مدت،مزرعه  کوتاه  های  دوره  در 
کنند،اما در درازمدت عدم توجه به قراردادهایشان،برایشان گران تمام 
کشورها  تمام  در  تقریبا  و  اسپانیا  در  شترمرغ  صنعت  شود.تمام  می 
نا مطمئن است.مزرعه داران دراین مورد بسیار  بسیارغیر حرفه ای و 
نسنجیده عمل می کنند.آنها قیمت جوجه و شترمرغ آماده ذبح را نمی 
دانند و در آمد خود را بر اساس پرنده هایی که وجود ندارند ،برآورد می 
کنند.تغذیه جدی گرفته نمی شود و به نظر می رسد که تمهیدی برای 

پایین آوردن هزینه هاست.
که  کنند  تشویق  را  داران  مزرعه  که  اند  نتوانسته  ها  کننده  تولید 
لذا  کنند  تولید  نیز  پوست  و  نباشد  گوشت  به  منحصر  محصوالتشان 
تخمین مقدار این محصول ممکن نیست و البته نه مزرعه دار و نه تولید 

کننده،هیچ کدام به این موضوع اهمیت نمی دهند.
خریداران عمده گوشت بسیار حریص بوده و قیمت گوشت را بر حسب 
کیلوگرم محاسبه می کنند اما در مورد خریداران کوچکتر،خطر عدم 

پرداخت مبلغ گوشت خریداری شده وجود دارد.
مناسبی  ظاهر  و  بندی  مشاهده شده،بسته  گوشتی  محصوالت  بیشتر 
موارد،کیفیت  بعضی  دارند،در  مناسبی  بندی  بسته  که  ندارند.آنهایی 

پایینی دارند.
چشم  گذشته،توسعه  سال  دو  در  اسپانیا  در  شترمرغ  گوشت  تجارت 
گیری پیدا کرده است .اگرچه که باید در زمینه راه یابی به سوپرمارکت 
ها این پیشرفت حاصل می شد.به طور کلی تقاضا برای گوشت شترمرغ 
مانند  زیادی  ای  زنجیره  های  کننده  توزیع  و  شده  بیشتر  اسپانیا  در 
MAKRO،El Corte de Ingles و Euroski در این امر فعالیت 
دارند.اما گوشت شترمرغ در قصابی ها و یا در لیست غذای رستوران 
ها دیده نمی شود .بیشتر گوشت تولیدی در اسپانیا ،به فرانسه و آلمان 

صادر و به قیمت کمی فروخته می شود .
با این وصف،مزرعه داران در بهترین موقعیت قرار دارند. آنها می توانند 
به  را  ذبح خود  آماده  پرنده  ریزی کنندو هر  برنامه  تر  بسیار مطمئن 

تولید کننده انتخابی خود با قیمت 200-180 یورو بفروشند.
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کشور در آستانه شیوع 

فرزاد طالکش مدیرکل سابق بهداشت سازمان دامپزشکی کشور،گفت: 
آنفلوآنزای جدید پرندگان، وارد کشور شده است و اگر جلوی آن گرفته 
نشود بسیار محتمل است که شاهد موج جدیدی از آنفلوآنزای مرغی 

در ماکیان تخم گذار و گوشتی کشور باشیم.
این ویروس  به گفته کارشناسان،  این گفت وگو آمده است:  ادامه  در 
با شرایط داخل کشور تطبیق پیدا نکرده است ولی اگر در این  هنوز 
صنعت  به  کشنده ای  ضربه  می  تواند  نشود  گرفته  آن  جلوی  مرحله 

مرغداری کشور بزند.
عالوه بر این که این ویروس می تواند در صورت ارتباط با پرنده زنده به 
مرغ  سراسری  کانون  دبیرکل  فرزاد طالکش،  شود.  منتقل  هم  انسان 
دامپزشکی  سازمان  برای  بودجه ای  اگر  است  معتقد  ایران  تخم گذار 
کشور در نظر گرفته نشود تا برای مبارزه با این ویروس، اقدامات الزم 
را به عمل نیاورد، بعدها کنترل آن بسیار سخت تر خواهد شد. در ادامه 
گفت وگو با فرزاد طالکش، مدیرکل سابق بهداشت سازمان دامپزشکی 

کشور را می خوانید.

پدیده جدید آنفلوآنزایی که به کشور وارد شده، روی تولید 
تخم مرغ تأثیری گذاشته است؟

که  جدیدی  ویروس  است.  شکل گرفته  جدیدی  موج  گفت  نمی توان 
به کشور وارد شده ربطی به موج قبلی ندارد. موج قبلی چند استان 
اتفاقی بیفتد ولی  انتظار داریم در استان های دیگر هم  را درنوردید و 

خوشبختانه هنوز این موج به استان های دیگر منتقل نشده است.
استان   17 حدود  شده اند  درگیر  االن  تا  مهر  اول  از  که  استان هایی 
هستند، اما استان های اصلی که تولیدکننده های عمده تخم مرغ هستند 
که شامل آذربایجان شرقی، قزوین، البرز، تهران و قم می شوند. تقریبا 
بیشتر واحدهایشان درگیر شده اند. استان هایی که محل تهدید هستند، 
اصفهان و یزد هستند که نگران هستیم در این استان ها هم طوفانی از 

این بیماری رخ بدهد.

وقتی کشور در معرض چنین ویروس هایی قرار می گیرد، چه 
موج  به  تبدیل  بیماری  تا  شود  گرفته  کار  به  باید  تمهیداتی 
نشود و در دوره های پیشین که کشور در معرض ویروس های 
را  نتوانستیم جلوی آن  قرار می گرفت چرا  خطرناک طیور 

بگیریم؟
اتفاقی که درباره این گونه بیماری ها می افتد به صورت خالصه این گونه 
است؛ ویروسی که از سال گذشته آمده و ویروس جدیدی که به تازگی 
این  می شود.  کشور  وارد  وحشی  پرنده  طریق  از  شده  کشور  وارد 
به  باید  تکثیر کند  را  و خود  بمانند  بخواهند در کشور  اگر  ویروس ها 

مرغ بومی سرایت کنند.
ما  کشور  محیطی  شرایط  با  کرد  سرایت  بومی  مرغ  به  ویروس  وقتی 

و  انتقال  از طریق  بعد  و  پیدا می کند  تکثیر  قدرت  و  سازگار می شود 
ما  پیدا می کند. حال  مرغ صنعتی سرایت  به  مکانیکی  عمدتا  شرایط 
ویروس  کنید  فرض  کنیم؟  چه کار  باید  اتفاق  این  از  جلوگیری  برای 
جدیدی که آمده نقطه صفر است؛ االن در تاالب های گیالن و مازندران 

این ویروس را ردیابی کردیم.
باید بالفاصله به آن منطقه برویم و شروع کنیم به پایش و هر جا تلفاتی 
دیدیم بالفاصله آن محدوده را تا شعاع سه کیلومتر از مرغ های بومی و 
وحشی تخلیه کنیم و اجازه ندهیم این ویروس بیشتر منتشر شود. اگر 
این کار را نتوانستیم انجام دهیم و ویروس منتشر شد دیگر به سادگی 

نمی توان جلوی آن را گرفت.
به  هستیم  آن  تلفات  شاهد  اکنون  و  افتاد  گذشته  سال  که  اتفاقی 
نداشت. در سال 95 وضعیت مالی  بود که دامپزشکی پول  این  دلیل 
دامپزشکی بهتر بود و توانست تا حدودی توفیقاتی به دست بیاورد ولی 
چون  داد؛  دست  از  را  اصلی  فرصت های  نداشت  بودجه  چون  امسال 
و  سریع  اقدام  پایش،  دارد:  وجود  کلیدی  راهکارهای  آنفلوآنزا  درباره 
بین  هماهنگی های  بر  عالوه  کلیدی  اقدامات  این  همه  معدوم سازی. 

دستگاهی، به بودجه هم نیاز دارد.
قرنطینه ها باید خیلی قوی عمل کنند و اجازه نقل وانتقال پرنده زنده 
بومی و وحشی و این ها را ندهند. نقل وانتقال بین استان ها باید به شدت 
تحت کنترل قرار بگیرد که این جا نیروی انتظامی وارد قضیه می شود 
و می تواند کمک کند که متأسفانه این کار را انجام نمی دهد. نیاز به 

هماهنگی های باالدستی بسیار مبرم است.

تفاوت اساسی بین این دو ویروس وجود دارد و این ویروس 
جدید به مرغ های صنعتی رسیده است؟

ویروسی که تاکنون در کشور تکثیر پیدا کرده فقط روی مرغ های مادر 
اثر گذاشته و جنبه انسانی ندارد ولی ویروس جدیدی که وارد کشور 
شده می تواند در انسان هایی که با پرنده زنده یا با خون و مدفوع این 
پرندگان تماس دارند ایجاد بیماری کند. این خطر برای انسان درباره 

محصول این پرندگان وجود ندارد.

ویروس قبلی تا االن کنترل  شده است؟
خیر، هنوز در حال پیشروی است. این ویروس اگر کنترل شده بود که 
تعداد مرغ های معدوم به 24 میلیون نمی رسد و در همان یک میلیون 
اول باید جلوی آن گرفته می شد. البته خوشبختانه مرغ گوشتی درگیر 
این ویروس نشده است ولی مرغ های مادر گوشتی که جوجه یک روزه 
قطعه  میلیون  دو  مرغ هم در حد  این  تولید می کنند درگیر شده اند. 
بسیار  رقم  این  تخم گذار  مرغ های  درباره  اما  است،  معدوم سازی شده 

باالست و نزدیک به 21 میلیون مرغ تخم گذار معدوم شده است.

آنفلوآنزای جدید مرغی
ایرنا
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امسال خبری از توزیع شیر در مدارس نیست
دبیر انجمن صنایع لبنی گفت: ستاد تنظیم بازار سوم بهمن ماه مصوب کرده بود که یارانه به لبنیات اختصاص یابد، اما این موضوع به دلیل فشار 

بار مالی برای دولت منتفی شد.
رضا باکری، در مورد آخرین وضعیت تعیین قیمت لبنیات به ویژه سه محصول پرمصرف گفت: سوم بهمن ماه ستاد تنظیم بازار مصوبه ای را داده بود 
که به لبنیات یارانه اختصاص یابد، اما با توجه به اینکه دولت فشارهای زیادی بابت کمبود بودجه و اختصاص یارانه دارد، این مصوبه را پس گرفتند.

وی افزود:  هفته گذشته قرار بود با وضعیت قیمت لبنیات در ستاد تنظیم بازار تصمیم گیری و نهایی شود که به دلیل کثرت موضوعات به دستور 
جلسه نرسید.

دبیر انجمن صنایع لبنی با اشاره به اینکه قیمت شیرخام بعد از دو سال باالخره به قیمت اصلی خود رسید خاطرنشان کرد: طبق آخرین تصمیمات 
قیمت هر کیلوگرم شیر خام درجه یک که میزان باکتری آن زیر یک میلیون باشد 1440 تومان و باالی یک میلیون باکتری 1320 تومان توسط 

کارخانجات خریداری خواهد شد.
وی در مورد آخرین قیمت محصوالت پرمصرف لبنی از جمله ماست و پنیر گفت: سازمان حمایت کار کارشناسی 
خود را انجام داده و آن را به ستاد تنظیم بازار تقدیم کرده است و باید منتظر بود و دید که چه تصمیمی 

برای تغییر قیمت گرفته می شود.
باکری همچنین از اختصاص 180 میلیارد تومان بودجه به آموزش و پرورش برای پرداخت بدهی 
کارخانجات لبنی خبر داد و گفت: این پول چند روز گذشته به آموزش و پرورش پرداخت شد 

تا بدهی شیر مدارس از سال گذشته پرداخت شود.
امسال به کجا رسید هم گفت: 200  این سؤال که وضعیت شیر مدارس  به  وی در پاسخ 
میلیارد تومان برای توزیع شیر در مدارس امسال بودجه در نظر گرفته شده بود که تأمین 

نشده است و به همین دلیل خبری از توزیع شیر در مدارس نیست.
به دلیل افزایش قیمت نهاده های مصرفی دامداران نسبت به پایین بودن قیمت شیرخام 
کرده اند،  ارسال  کشاورزی  جهاد  وزارت  و  بازار  تنظیم  ستاد  به  نامه ای  و  کرده  اعتراض 
ماست،  ازجمله  پرمصرف  قیمت محصوالت  افزایش  لبنی خواستار  کارخانجات  درعین حال 

پنیر و کره هستند، اما تعیین قیمت نهایی به ستاد تنظیم بازار واگذار شده است.

فارس

بازار شب عید رو به راه شد
مدیر عامل شرکت پشتیبانی امور دام از ورود 10 هزار تن تخم مرغ با 

قیمت هر شانه 12 هزار و 600 تومان از اول اسفند خبر داد.
حمید ورناصری با اشاره به اینکه واردات تخم مرغ به منظور تنظیم 
انجام شده  این محصول پروتئینی  از نوسان قیمت  بازار و جلوگیری 
است، افزود: پس از شیوع آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان و کاهش میزان 
بودیم،  این محصول  افزایش قیمت  تولید تخم مرغ در کشور، شاهد 
بنابراین وزارت جهاد کشاورزی مجوز واردات 3500 تن تخم مرغ را با 

همکاری بخش خصوصی صادر کرد.
وی گفت: با توجه به افزایش تقاضا در بازار شب عید و با مجوز وزارت 
جهاد کشاورزی شرکت پشتیبانی امور دام 10 هزار تن تخم مرغ وارد 

کرده که در حال ورود و توزیع به بازار است.
مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام افزود: بخش دیگری از نیاز بازار از محل 
تولید مازاد تخم مرغ که در سنوات گذشته صادر می شد تامین خواهد شد.

از  حمایت  منظور  به  کشاورزی  جهاد  وزارت  گفت:  ورناصری 
تولیدکنندگان و مرغداران کشور برنامه های حمایتی از واحدهایی که 
به علت شیوع آنفلوآنزا از مدار تولید خارج شدند اجرا می کند و عملیات 

جایگزینی جوجه های تخم گذار در این واحدها در حال اجراست.
وی تاکید کرد: از اول اسفند عرضه وسیع تخم مرغ با قیمت مصوب 
ستاد تنظیم بازار در سراسر کشور آغاز می شود و محدودیتی نیز برای 

واردات وجود ندارد.
مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام افزود: با شروع فصل گرما میزان 

تقاضا برای تخم مرغ کاهش می یابد و به نظر می رسد وارداتی که 
تاکنون انجام شده است پاسخگوی نیاز بازار باشد.

تقاضای  میزان  به  توجه  با  تهران  بازار  در  گفت:  همچنین  ورناصری 
باالی روزانه 100 تا 110 تن تخم مرغ توزیع می شود.

وی میزان ذخایر گوشت مرغ را مطلوب ارزیابی کرد و افزود: گوشت 
مرغ منجمد براساس تقاضای بازار هر استان تعیین شده است و در 

میادین میوه و تره بار و صنوف عرضه می شود.
مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام گفت: قیمت هر کیلو گوشت مرغ 
منجمد به صورت عمده 5800 تومان و قیمت هر کیلو گوشت مرغ 

منجمد برای مصرف کننده 6200 تومان تعیین شده است.
ورناصری افزود: براساس بخشنامه معاون اول رئیس جمهور ارگان ها 
و سازمان ها باید نیاز خود را از ذخایر گوشت مرغ شرکت پشتیبانی 
امور دام تامین کنند و این شرکت برای تامین نیاز آمادگی کامل دارد.

وی تاکید کرد: بازار گوشت مرغ آرام و متعادل است.
مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام درباره بازار شب عید گوشت قرمز 
گفت: گوشت قرمز منجمد و گوشت تازه گوسفندی وارداتی موجود 
است و مصرف کنندگان می توانند هر کیلو الشه را با قیمت 33 هزار 
تومان از فروشگاه های زنجیره ای و میادین میوه و تره بار تهیه کنند.

ورناصری افزود: گوشت تازه وارداتی عالوه بر الشه بصورت قطعه بندی 
در ظرف های بسته بندی شده نیز با قیمت مصوب توزیع می شود.

وی تاکید کرد: هیچ گونه محدودیتی برای عرضه گوشت قرمز وجود ندارد.

افکار	نیوز
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پرداخت خسارت به مرغداری های متضرر 
در آنفلوآنزای پرندگان

رئیس اداره دامپزشکی گلپایگان گفت: نمونه های گرفته شده از الشه 
تأیید  پرندگان  آنفوالنزای  ویروس  به  ها  مرغ  ابتالی  و  بوده  مثبت  ها 
می شود؛ طبق برنامه ریزی ها نیمه اول اسفند ماه سال جاری خسارت 

ها به مرغداران پرداخت می شود.
رها  گلپایگان  زیر پل آجری  تعدادی الشه مرغ در  روز گذشته،  چند 
سازی  معدوم  لزوم  خصوص  در  فراوان  های  اخطار  وجود  با  و  شده 
از  جلوگیری  جهت  پرندگان  آنفوالنزای  به  مبتال  های  مرغ  بهداشتی 
سرایت ویروس به سایر مناطق و مرغداری ها هنوز شاهد بی توجهی 

عده ای به این موضوع هستیم.
برای اطالع از صحت و سقم موضوع و همچنین کسب اطالعات جدید 
گلپایگان،  متضرر  های  مرغداری  به  خسارت  پرداخت  خصوص  در 
شهرستان  دامپزشکی  اداره  رئیس  غفاری،  مسعود  با  را  گفت و گویی 

گلپایگان، انجام دادیم که در ذیل می خوانید:

گلپایگان  آجری  پل  در  مرغ  های  الشه  شدن  پیدا  خبر  آیا 
صحت دارد؟

بله، متأسفانه با وجود تذکر های فراوان به مرغداران باز هم شاهد رها 
منطقه  در  پرندگان  آنفوالنزای  به  مبتال  های  مرغ  های  الشه  کردن 

بودیم.
که  بود  شده  رها  آجری  پل  زیر  گذار  تخم  مرغ  الشه  گونی  هشت 
و  گودال  کندن  با  گیری،  نمونه  از  پس  و  اعزام  محل  به  کارشناسان 

ضدعفونی کردن، به صورت بهداشتی اقدام به دفن الشه ها کردند.

آیا تلف شدن این مرغ ها بر اثر آنفوالنزا اثبات شده است؟
نمونه های گرفته شده از الشه ها مثبت بوده و ابتالی این مرغ ها به 
موقع  به  گزارش  با  البته  می شود؛  تأیید  پرندگان  آنفوالنزای  ویروس 
مردمی و اقدام به موقع جهت معدوم سازی، مشکلی برای محیط و آن 

منطقه وجود ندارد.

موفق به شناسایی متخلفان شده اید؟
ما در حال بررسی واحد های شهرستان و حتی شهرستان های اطراف بوده 

و به صورت جدی در حال پیگیری موضوع و شناسایی متخلفان هستیم، اما 
تاکنون نتیجه ای حاصل نشده و پیگیری ها همچنان ادامه دارد.

بیشترین آمار ابتال به آنفوالنزا در بین واحد های مجوز دار یا 
بدون مجوز بوده است؟

واحد های مرغداری در گلپایگان به صورت کانون هایی نزدیک به هم 
بوده و وقتی چنین ویروسی وارد منطقه می شود قطعاً هر دو مورد را 
درگیر می کند اما در واحد های بدون مجوز بیشتر شاهد ابتال بوده ایم.

آیا برنامه ای برای جلوگیری از فعالیت مرغداری های بدون 
مجوز در شهرستان وجود دارد؟

پرداختن به این مسائل در حیطه اختیارات شهرستان نبوده و تصمیم 
گیری ها در این خصوص باید از طریق استان و کشور انجام شود؛ در 
صورت تصمیم گیری اساسی در خصوص این ساختار و تعریف شدن 

یک روند برای ما، می توانیم واحد های شهرستان را سامان دهیم.

مرغداران از چه راهی باید پیگیر دریافت خسارت های خود 
باشند؟

توسط جهاد کشاورزی  معدوم سازی  از  ناشی  پرداخت خسارت  روند 
صورت می گیرد که در گلپایگان تمام کارهای پرداخت انجام شده و در 

اسرع وقت خسارت ها پرداخت می شود.

مبلغ پرداختی به خسارت دیدگان چقدر تعیین شده و در چه 
زمانی پرداخت می شود؟

معدوم  اقالم  و سایر  معدومی  تعداد  به  بسته  پرداخت خسارت  میزان 
شده متفاوت است.

در  بودجه  و  شده  تأیید  استان  در  پرداخت خسارت  به  مربوط  اسناد 
نظر گرفته شده برای این موضوع به محض ابالغ به خسارت دیدگان 

اعالم می شود.
به  ها  خسارت  جاری  سال  ماه  اسفند  اول  نیمه  ها  برنامه ریزی  طبق 

مرغداران پرداخت خواهد شد.

راه	دانا
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مشکالت  با  طیور  و  دام  خوراک  کارخانجات  دیرباز  از 
متعددی نظیر باال بودن قیمت تمام شده تولید، کمبود 
محصوالت  گذاری  قیمت  در  دولت  ورود  نقدینگی، 
پروتئینی و عدم برخورداری از مزایای معافیت های 
مالیاتی، بیمه کشاورزی و تسهیالت ارزان قیمت 

روبرو هستند.
این درحالی است که صنعت خوراک دام در 
صنعت پرورش دام و طیور از جایگاه ویژه 

ای برخوردار است.
دام  امور  معاونت  رود  می  انتظار  حال 
در  دام  خوراک  تولید  ممنوعیت  با 
واحد های مرغداری، معافیت های 
ارزان  تسهیالت  ارائه  و  مالیاتی 
از  حمایت  جهت  در  قیمت 

تولیدکنندگان برآید.
قدیری  موافق  مجید 
خوراک  انجمن  رئیس 
دام، طیور و آبزیان با 
نابسامانی  از  انتقاد 
ارائه  در  حاکم 
آمار واحدهای

 تولیدی خوراک دام اظهار داشت: در حال حاضر 300 واحد تولیدی در 
کشور مشغول فعالیت هستند که کمتر از 100 واحد آنها از استانداردهای 
و  دام  امور  معاونت  آمار  که  است  درحالی  این  و  برخوردار هستند  الزم 

سازمان دامپزشکی بیش از این تعداد است.
وی افزود: اگرچه ظرفیت اسمی کارخانه های تولیدی خوراک دام بیش 
از 20 میلیون تن است اما در شرایط فعلی واحد های تولیدی با کمتر 

از 40 درصد ظرفیت واقعی خود فعالیت می نمایند.
رئیس انجمن خوراک دام و طیور آبزیان ادامه داد: با گذشت صد سال از 
منسوخ شدن تولید خوراک در واحدهای مرغداری و آبزی پروری اما وزارت 
جهاد مجوز تولید در واحدهای پرورشی به روش سنتی را صادر می نماید 
که در نهایت این امر افزایش قیمت تمام شده محصوالت پروتئینی، کاهش 

کیفیت و رقابت پذیری در بازارهای هدف را به همراه دارد.

موافق قدیری با انتقاد از کاهش نقدینگی کارخانه های خوراک دام و 
طیور بیان کرد: با توجه به آنکه مرغداران وجه خوراک دام خریداری 
شده را با تأخیر پرداخت می کنند از این رو نبود نقدینگی الزم و سرمایه 
کارخانجات  سرمایه گذاری،  ریسک  افزایش  بر  مضاف  تولید،  بودن  بر 

خوراک دام با مشکالت متعددی مواجه می کند.
دام  هزارتن خوراک  و 600  میلیون  کرد: سال گذشته 8  تصریح  وی 
صنعتی در کشور تولید شد و پیش بینی می شود  که در سال جاری این 

رقم به 10 میلیون تن برسد.
موافق قدیری با اشاره به آخرین وضعیت صادرات خوراک دام و طیور 
بیان کرد: همچنین در سال گذشته 373 هزارتن انواع خوراک دام و 
طیور به ارزش بالغ بر 75 میلیون دالر صادر شد که این رقم به نسبت 

پنج سال گذشته 10 برابر رشد داشته است.
به گفته این مقام مسئول تا پایان برنامه ششم توسعه، صادرات خوراک 

دام با رشد حداقل 4 برابری روبرو خواهد شد.

وضعیت  آخرین  درباه  آبزیان  و  طیور  دام،  خوراک  انجمن  رئیس 
سرمایه گذاری پس از برجام اظهار داشت: با وجود آنکه بعد از برجام 
قراردادهایی به ارزش 50 میلیون دالر منعقد شد اما تا کنون به سبب 

مشکالت  و مراودات پولی، جذب سرمایه صورت نگرفته است.
جذب  موانع  قانون  طبق  دام  امور  معاونت  شد:  یادآور  ادامه  در  وی 
سرمایه گذاری خارجی و بهبود فضای کسب و کار در حلقه های مختلف، 

زنجیره تولید را باید پیگیری نماید.
به گفته این مقام مسئول ارائه تسهیالت ارزان قیمت به تولیدکنندگان، 
معافیت های  و  مرغداری  واحدهای  در  دام  خوراک  تولید  ممنوعیت 
مالیاتی همانند سایر زنجیره های تولید تأثیر بسزایی در رقابت پذیری 

و سرمایه گذاری ایجاد می نماید.

سهم ناچیز ایران در تولید خوراک دام
مهدی مسعودی قائم مقام اتحادیه تعاونی خوراک دام، طیور و آبزیان از 
فعالیت 650 کارخانه خوراک دام خبر داد و گفت: در حال حاضر حدود 
9 میلیون تن خوراک در کارخانجات تولید می شود، این درحالی است 

که ظرفیت اسمی تولید بیش از 20 میلیون تن است.
واحدهای  برخی  میکسرهای  آسیاب  در  خوراک  تولید  وی  گفته  به 
کارخانجات  در  تولید  کاهش  اصلی  دلیل  پروری  آبزی  و  مرغداری 

خوراک دام به شمار می رود.
با  دام  خوراک  کارخانجات  فعالیت  صورت  در  داد:  ادامه  مسعودی 
حداکثر ظرفیت شاهد افزایش کیفیت محصوالت پروتئینی و بهره وری 

در واحدهای مرغداری خواهیم بود.
کارخانه های  مشکالت  درباره  دام  خوراک  تعاونی  اتحادیه  مقام  قائم 
خوراک دام بیان کرد: باوجود آنکه کارخانه های خوراک دام در بخش 
کشاورزی مشغول فعالیت هستند اما  مزایای معافیت مالیاتی، حامل 

های انرژی کشاورزی و بیمه کشاورزان شامل حال آنها نمی شود.

وی سهم تولید خوراک دام ایران را در دنیا  یک درصد اعالم کرد و 
افزود: پیش بینی می شود که تا افق 1410 این سهم 15 درصد ارتقا 

یابد به طوریکه تولید ساالنه به 26 میلیون تن برسد.

سهم ناچیز ایران در تولید خوراک دام
باشگاه	خبرنگاران	جوان
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از پای لنگ تنظیم بازار تا افزایش
 45 درصدی نهاده های دامی

در حالیکه طی ماه های اخیر، بازار تخم مرغ ترمز بریده است، تدابیر 
آن  واقعی  ریل  به  را  آن  نتوانست  واردات هم  با  دولت حتی  واکنشی 

برگرداند.
میزان تولید ساالنه تخم مرغ در کشورمان 950 هزار تن تا یک میلیون 
در  و  باالتر  مصرف  از  همواره  تولید  میزان  این  و  می شود  برآورد  تن 
و  است  ارزان  و  مناسب  سال  اوقات  بیشتر  در  تخم مرغ  قیمت  نتیجه 
به  بازار  در  تولیدکنندگان  تمام شده  قیمت  از  کمتر  مواردی  در  حتی 

فروش رفته است.
بنابراین گزارش، در دو سال گذشته در اواخر پاییز و در زمستان شاهد 
نوسانات قیمت تخم مرغ در بازار بوده ایم و قیمت این محصول در سال 
گذشته به یک باره 2 تا 3 هزار تومانی افزایش یافت؛ اما در آخر پاییز 
امسال قیمت تخم مرغ از ریل خارج شد و شاهد فروش هرشانه تخم 

مرغ 30 عددی  به قیمت 16 هزار تومان تا 20 هزار تومان بودیم.
این گزارش حاکی است قیمت تخم مرغ از یک ماه پیش رو به افزایش 
گذاشت تا جایی که حتی یک شانه تخم مرغ با قیمت 18 تا 20 هزار 

تومان نیز به فروش  رسید.
طی ماه های اخیر، نارسایی های نظام توزیع و سیاست های تنظیم بازار 
که هر چند ماه یک بار،  یک محصول یا کاال را تحت تاثیر قرار می دهد و 
عرضه را با مشکالتی جدید مواجه می کند، این بار گریبان گیر تخم مرغ 
شده است. کاالیی که در زمره کاالهای اساسی قرار دارد و در عین حال 

در تمام اقشار جامعه نیز مشتری دارد.

پای لنگ دولت در تنظیم بازار عامل شوک های گاه و بیگاه 
قیمت ها

بررسی ها نشان می دهد ابتدای سال 1391 قیمت یک شانه تخم مرغ 
5 هزار و 500 تومان بوده است، اما در سال جاری و پیش از جهش 
فروخته  تومان  هزار   12 تا   11 مرغ  تخم  شانه  یک  قیمت،  ناگهانی 
می شد. این در حالی است که با احتساب تورم، باید این کاال پیش از 

جهش اخیر، بین 13 الی 14 هزار تومان به بازار عرضه می شد.
تجربه نشان داده که دولت، همواره در زمان ارزانی، سیستم تنظیم بازار را 
رها می کند و اقدامات حمایت کننده از تولید را نیز به فراموشی می سپارد.

است  واردات  همان  که  را  مکانیزم  آسان ترین  گرانی  زمان  در  دولت 
به صورت  بازار  تنظیم  در  همواره  دولت  عبارتی  به  می گیرد.  پیش  در 
واکنشی عمل کرده و کنش نداشته است. این در حالی است که دولت 
برای پایداری و تنظیم بازار به جای دخالت باید به نظارت بپردازد و 

الگوهای سنتی تنظیم بازار را تغییر دهد.
گفته می شود گرانی این کاال به دلیل شیوع بیماری آنفلوآنزا و از بین 
رفتن تعداد زیادی از مرغ های تخم گذار است و از آنجا که واردات این 
کاال نیز پیش از این ممنوع بود، کاهش عرضه نسبت به تقاضا، موجب 

شد تا قیمت ها در یک بازه زمانی کوتاه افزایش یابد.
تخم  بازار  تنظیم  و  قیمت ها  کنترل  منظور  به  دولت  میان،  این  در 
مرغ، بخشنامه ای را برای واردات این کاال با تعرفه پنج درصد تا پایان 
اسفندماه صادر کرد تا تعادل را در بازار این کاال ایجاد کند که عمال 

موفق به تحقق این امر به صورت پایدار نشد.

کمبود عرضه عامل اصلی گرانی تخم مرغ
رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار تهران نیز طی گفت وگویی 
عرضه  کمبود  جامعه  در  مرغ  تخم  گرانی  اصلی  عامل  اینکه  بیان  با 
تنفسی  بیماری های  با شروع  امسال  مهرماه  آغاز  از  اظهار کرد:  است، 
در مرغداری های استان هایی مانند تهران، البرز، آذربایجان، قزوین و قم 

قیمت تخم مرغ افزایش یافته است.
ناصر نبی پور افزود: هم اکنون 80 درصد تولید تخم مرغ در هفت استان 
کشور انجام می شود که از این میان در پنج استان حدود 15 میلیون تن 
مرغ معادل روزانه هزار تن معدوم شده و این درحالی است که 2 هزار و 

600 تن تولید روزانه مرغ است.
وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر مرغداران با مشکالت فراوانی دست 
و پنجه نرم می کنند و این در حالی  است که مرغدارانی که مرغداری 
خود را بیمه کرده اند و برای دریافت خسارت به بیمه مراجعه می کنند 

با پاسخ منفی به دلیل نبود بودجه در بیمه روبرو می شوند.
نبی پور ادامه داد: از طرفی هم سازمان دامپزشکی برای مقابله با این 
بحران یار و همکاری ندارد به طوری که حتی بودجه ای برای معدوم 

سازی مرغها در اختیار آن نیست.
اندکی  بازار  در  از کمبود تخم مرغ  برای جلوگیری  اینکه  بیان  با  وی 
واردات از ترکیه صورت گرفته، اظهار کرد: اگر دولت برای معدوم سازی 
طی  داشت  انتظار  می توان  باشد،  مرغداران  رسان  یاری  پاک سازی  و 

چندماه آینده تولید در روال عادی قرار گیرد.

افزایش نهاده های دامی عامل دیگر افزایش قیمت در بازار
رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار تهران با بیان اینکه قیمت 
نهاده های دامی طی دوماه اخیر افزایش یافته و هم اکنون با ارز آزاد 
وارد می شود با وجود این، بر قیمت آن به میزان 70 درصد افزوده شده 
است، بیان کرد: هر کیلو گرم ذرت 650 تا 700 تومان خریداری می شد 

اما در حال حاضر هر کیلوگرم هزار و 100 تومان خریداری می شود.
نبی پور با تأکید بر اینکه قیمت نهاده ها بیش از 45 درصد افزایش یافته 
است، بیان کرد: همچنین سویا که هر کیلوگرم آن حداکثر هزار و 400 
تومان از سوی مرغداران خریداری می شد، طی دوماه اخیر هزار و 850 

تومان در بندر معامله می شود.

راه	دانا
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قیمت 8200 تومانی مرغ در بازار مازندران
رئیس اتحادیه مرغ و تخم مرغ مرکز مازندران نیز گفت: در حال حاضر 
قیمت  و  تومان  و 400  هزار  واحدهای خرده 7  به  مرغ  توزیع  قیمت 

عرضه به مصرف کننده 8 هزار و 200 تومان است.
ثابت  به سه هفته است که  نزدیک  این قیمت  افزود:  کامران هاشمی 

مانده است و دچار نوسانی نشده است.
بیماری  و  دامی  نهاده های  افزایش  باال،  هزینه های  کرد:  اظهار  وی 

آنفلوانزا موجب افزایش قیمت در بازار مرغ و تخم مرغ شده است.
علی اصغر ایمانی نیز در گفت وگو با خبرنگار ما وقوع بیماری آنفلوانزای 
مرغی را دلیل اصلی افزایش قیمت این کاال عنوان و اعالم کرد: در حال 
حاضر، قیمت توزیع تخم مرغ  16 هزار تومان است که این نرخ در بازار 
با قیمت 16 هزار و 500 تومان شانه ای و با قیمت هر دانه 600 تومان 

به دست مصرف کننده می رسد.
آنفلوانزا موجب شد  بیان کرد:  این عامل پخش تخم مرغ در مازندران 
تا 25 میلیون مرغ را سر بزنند و معدوم کنند که باعث بر هم خوردن 

تعادل بازار عرضه و تقاضا و در نتیجه افزایش قیمت شده است.

ایمانی ادامه داد: البته تدبیر دولت برای واردات نیز چندان موفق نبود 
چرا که تخم مرغ های ترکیه ای با تاریخ محدود موجب شد تا با توجه 
به مدت زمان چند روزه ترخیص این کاال در گمرک، تاریخ یادی برای 
فروش باقی نماند و این برای واحدها و مراکز توزیع غیر قابل صرفه و 

ریسک پذیر بود که مورد استقبال قرار نگرفت.

حرف پایانی...
شانه  هر  در  تومان  هزار   20 به  مرغ  تخم  قیمت  اخیر،  روزهای  طی 
نرخ  درصدی   100 رشد  معنای  به  میزان  این  و  کرد  پیدا  افزایش 

محصول مذکور در مقایسه با مدت زمان مشابه در سال قبل است.
بدون تردید، تامین این مبلغ برای اقشار و خانوارهای کم درآمد که در 
قالب دهک های پایین و ضعیف جامعه تعریف می شوند، سخت و دشوار 
خواهد بود. به ویژه زمانی که این محصول در زمره اقالم غذایی پر مصرف 
خانوارها قرار می گیرد، در نهایت افزایش قیمت این محصوالت شرایط 

سخت تری را برای جامعه هدف چنین محصوالتی رقم خواهد زد.

رتبه دوم زنجان در تولید گوشت بوقلمون

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان گفت: 
این استان با تولید حدود 15 درصد از گوشت بوقلمون کشور رتبه دوم 

را در تولید این فرآورده خام دامی دارد.
رحمان رستمخانی افزود: ساالنه در استان زنجان بیش از 250 هزار تن 

فرآورده های خام دامی تولید می شود.
طیور  قرمز،  گوشت  شیرخام،  شامل  ها  فرآورده  این  کرد:  تاکید  وی 

صنعتی، تخم مرغ صنعتی و عسل است.
معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان گفت: 
این استان عالوه بر تولید 250 هزار تن فرآورده خام دامی ساالنه بیش 

از 45 هزار قطعه جوجه یک روزه نیز تولید می کند.
خام  های  فرآورده  تولید  لحاظ  به  زنجان  استان  رستمخانی،  گفته  به 

دامی به جز تخم مرغ استانی خودکفا به شمار می رود.
از صدور 15 مجوز تولید و پرورش دام وطیور در استان خبرداد  وی 
و افزود: تا پایان سالجاری نیز حدود 10 مجوز دیگر در این خصوص 

صادر می شود.
معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان گفت: 

این استان 23 واحد پرورش بوقلمون با بیش از 180 هزار قطعه دارد.
در  بوقلمون  پرورش  در  فعال  واحدهای  این  یادآورشد:  رستمخانی 
سلطانیه  و  ایجرود  خرمدره،  ابهر،  خدابنده،  زنجان،  های  شهرستان 

فعالیت دارند.
وی ادامه داد: استان زنجان 2 درصد از گوشت مرغ کشور را تامین می 
کند و بیش از 220 واحد با 6 میلیون قطعه مرغ در استان فعال است.

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان گفت: 
در حال حاضر بیش از هفت هزار و 500 نفر در بخش دام و طیور استان 

مشغول به کار هستند.
استان  این  از  کشاورزی  محصول  انواع  تن  هزار   50  ،95 سال  طی 

صادر شد.
این میزان، نسبت به صادرات محصوالت کشاورزی ثبت شده در سال 

94، رشد 34 درصدی داشت.
از ابتدای امسال تاکنون انواع محصوالت دامی، باغی و زراعی به ارزش 
بیش از 918 میلیارد ریال معادل 25 میلیون دالر با بیش از 41 هزار و 

925 هزار تن از این استان به 16 کشور دنیا صادر شد.

راه	دانا
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خالء 20 درصدی
 عرضه تخم مرغ در بازار

مدیرعامل اتحادیه مرکزی مرغ تخمگذار با بیان اینکه بیماری آنفلوانزا 
مجموع  گفت:  شد،  تخمگذار  مرغ  قطعه  22میلیون  نابودی  موجب 
را  بازار  نیاز  و  است  کشور  روز  یک  تولید  از  کمتر  مرغ  تخم  واردات 

برطرف نکرد.
صنعت  به  شدیدی  خسارت  موجب  کشور  در  آنفلوانزا  بیماری  شیوع 
مرغداری و مرغ تخمگذار در کشور شد به نوعی که بخش اعظمی از 
سرمایه مرغداران از بین رفت و همچنین بازار تخم مرغ در کشور دچار 
التهاب شد به نوعی که هر شانه تخم مرغ به قیمت بی سابقه ای در 
بازار رسید تا جایی که ایران که صادر کننده این محصول بود ناچار به 

واردات آن برای تنظیم بازار شد.
زیان  و  ضرر  میزان  آنفلوآنزا،  بیماری  شیوع  چرایی  از  اطالع  برای 
رضا  با  آنفلوانزا  بیماری  بردن  بین  از  مراحل  چگونگی  و  مرغداران 
گفت وگو  کشور  تخمگذار  مرغ  مرکزی  اتحادیه  مدیرعامل  ترکاشوند 

شده است که متن آن را در ادامه می خوانید.

دالیل اینکه صنعت تخم مرغ در کشور گرفتار بیماری آنفلوانزا 
شد و نتوانست با آن مقابله مناسبی داشته باشد چیست؟

صنعت  این  در  که  نامناسبی  ساختار  بخاطر  بیماری  این  شیوع  علت 
اما  می گذرد،  تخم گذار  مرغ  صنعت  قدمت  از  سال   60 دارد،  وجود 
ساختار آن علمی و اصولی شکل نگرفته، برخی مرغداری ها استاندارد 
ساختار  این  گفت؛  باید  و  نیستند  استاندارد  دیگر  برخی  اما،  هستند 
مانند  مناطق  برخی  در  نگرفته،  صورت  دقیق  آمایش  یک  اساس  بر 
استان های آذربایجان شرقی و مرکزی تراکم باال است و شاکله صنعت 
بافت  در  مرغداری ها  اینکه  دلیل  به  مرور  به  و  نگرفته  شکل  اصولی 
ها ی مسکونی قرار گرفتند شرایط قرنطینه ای بدتر شده است و بیماری 
نیستیم  روبرو  وضعیت  این  با  که  استان هایی  در  اما،  کرد  پیدا  شیوع 

مشکالت کمتر است.

اقدامات دامپزشکی تا چه حد مفید و کارساز بوده است؟
بر ریشه  از گذشته وجود داشته مبنی  آنفلوانزا  سیاستی که در مورد 
کنی آن بود و این بیماری در صورت وجود از بین می رفت اما، از سال 
به  نداشتیم و ریشه کنی صورت نگرفت و ویروس  را  این شرایط   94
طور کامل از بین نرفته است باید گفت؛ دامپزشکی در حد وسع خود 

عمل کرده و بدلیل ساختار موجود، امکان قرنطینه کامل وجود ندارد.
دامپزشکی هم اقداماتی غیر از اقدامات بهداشتی و قرنطینه ای در دستور 
کار قرار داده بوده که بیشتر بعد از معدوم سازی اتفاق می افتاد و اخیرا 
برای اینکه بتواند مقابله جدی تری داشته باشد طرح واکسیناسیون در 
مناطق با ریسک باال را مطرح کرده که بتواند سطح ویروس را پایین 
بیاورد و به موازات آن با اقدامات مناسب در بحث بهداشتی و معدوم 

سازی و قرنطینه ای بیماری را مهار کند.
البته دامپزشکی اعالم کرده که اجرای واکسیناسیون هدفمند را در برنامه 
دارد اما، هنوز این طرح به دلیل اختالف نظر هایی که بین کارشناسان 
باید  داریم  به شرایط سختی که  توجه  با  و  نشده  اجرایی  داشته  وجود 
اقدامی صورت بگیرد که بتوان این بیماری را مهار کرد، بدین منظور طی 
نامه ای به دامپزشکی تایید و تاکید کردیم که این اقدامات را انجام دهد.
البته طبق مصوبات ستاد آنفلوآنزا کشور، برای مقابله با آنفلوانزا، وزارت 
جهاد باید طرح جامع برای ریشه کنی این بیماری و مقابله با آن تهیه 

کند که در حال تهیه آن هستند.

چه تعداد مرغداری در کشور وجود دارد و بیماری آنفلوانزا 
چقدر  آن ها  به  خسارت  میزان  و  زده  خسارت  تعداد  چه  به 

بوده است؟
به  سنگینی  خسارت  که  داریم  کشور  در  مرغداری  واحد   1750
تولیدکنندگان وارد شده و 400 واحد مرغداری بر اثر بیماری آنفلوانزا با 
خسارت سنگین روبرو شدند، حدود 22 میلیون قطعه مرغ تخمگذار از 
بین رفت و مبلغ 400 میلیارد تومان خسارت مستقیم به آن ها وارد شد.

میزان
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آیا مرغداری ها بیمه بودند و آیا برای خسارتی که دیدند هزینه ای به آن ها پرداخت شد؟
حدود 90 درصد مرغداری ها بیمه بودند و با توجه به خسارتی که در سال های گذشته تولیدکنندگان با آن مواجه 
بودند، بیمه تکمیلی در دستور کار قرار گرفت و در سال گذشته به ازای هر قطعه مرغ حدود 90 تومان برای بیمه 
عادی و 90 تومان برای بیمه تکمیلی پرداخت شد اما، امسال با توجه به ضریب ریسک باالی این صنعت این مبلغ 

افزایش یافت و هزینه بیمه تکمیلی به 500 تومان و هزینه بیمه عادی به 300 تومان افزایش یافت.
البته بیمه سال گذشته به علت کمبود بودجه ضعیف عمل کرد و برای پرداخت 200 میلیارد تومان خسارت، 
صندوق بیمه فقط 40 میلیارد تومان بودجه داشت اما، امسال با پیگیری که صورت گرفت بودجه صندوق بیمه 
بیشتر شد و برای 400 میلیارد تومان خسارت وارده برای 220 میلیارد تومان تشکیل پرونده شد و تا 30 درصد 

آن پرداخت شد.

خسارت های وارده چقدر بر بازار تاثیر گذاشت؟
با معدوم شدن حدود 22 میلیون قطعه مرغ تخمگذار، 30 درصد تولید کم شده که همانطور که شاهد بودیم 
روی بازار تاثیر گذاشت. البته همیشه 10 درصد مازاد تولید داشتیم و عمال می توان گفت؛ بیماری 20 درصد در 

بازار خال به وجود آمد.

برای پر کردن این خال آیا فکری شده است؟
برای پر کردن این خال کار های انجام شده اما، صددرصد موثر نیست به عنوان مثال، یکی از کار ها این است که 
گله های موجود که عمر اقتصادی آن ها 90 هفته است تا 130 هفته نگه داشته می شود، همچنین جوجه ریزی 
بیشتری صورت گرفت و 5 میلیون جوجه ریزی بیشتر از سنوات گذشته صورت گرفت و 40 میلیون جوجه ریزی 

شد و واردات نیز از دیگر اقدامات برای پر کردن خال بود که صورت گرفت.

چرا واردات نتوانست بازار را متعادل کند و فقط در برخی مکان ها این تخم مرغ ها عرضه می شود 
و در همه مکان های فروش عرضه نشده است؟

میزان واردات به اندازه تولید یک روز کشور هم نبوده و در مجموع حدود 2500 تن وارد شده که پاسخگو بازار 
نیست، تنظیم بازار در شهر های بزرگ از واردات صورت گرفت که در میادین تره بار یا فروشگاه های زنجیره ای 

عرضه می شود و در سایر شهر ها از تولیدات داخلی تامین شده است. 
البته با مکانیزم های غیر بازاری نمی توان بازار را تنطیم کرد؛ چطور می توان زمانی که 800 تن کمبود تولید داریم 

بازار را تامین کرد.
در واردات نیز دچار مشکل هستیم با توجه به ویژگی که تخم مرغ دارد کل تجارت آن در دنیا 500 هزار تن است 

و آن هم بیشتر محدود و منطقه ای و حداکثر زمانی که می توان آن را منتقل کرد یک ماه است.
ورود اولین محموله تخم مرغ 50 روز زمان برد و هنگامی که وارد کشور شد 15 روز از زمان تولید آن گذشته بود 
از طرفی تامین تخم مرغ بخاطر اینکه آنفلوانزا در همه جا وجود دارد سخت است از طرفی کشور ها بخاطر حوادث 

تولید را زیاد نمی کنند و کشوری مثل ترکیه برای بازار ما برنامه ریزی نکرده است.

قطب تولید تخم مرغ کشور چه استان هایی هستند؟
 قم، تهران، البرز، قزوین، خراسان رضوی و آذربایجان شرقی عمده ترین استان های تولیدکننده تخم مرغ کشور 
هستند که در حال حاضر استان تهران، البرز و قم شدید درگیر شدند و باالی 90 درصد تولید آن ها از بین رفته 

است.

قیمت ارز چقدر بر روی تولید اثرخواهد گذاشت؟
قیمت ارز به نسبتی که افزایش پیدا می کند بر روی تولید مخصوصا تخم مرغ و مرغ موثر است، به دلیل اینکه 
باالی 80 درصد نیاز کشور وارداتی است و نسبت به ابتدای سال نزدیک 15 درصد موجب افزایش قیمت تمام 

شده شده است.

با توجه به شرایط موجود این صنعت که روال سابق بر می گردد؟
این صنعت با شرایط سختی روبرو است و نمی توان انتظار داشت به طور 100 درصد صنعت بتواند قد علم کند، 
اما بخشی از آن اگر صندوق بیمه به تعهداتش بطور کامل عمل کند می تواند به چرخه بازگردد، همچنین برخی 
از مرغداران بدهکار سیستم بانکی هستند که باید وام های آن ها استمهال شوند، کمبود نقدینگی و سرمایه در 
گردش، از جمله مواردی است که اگر برطرف شوند 80 درصد مشکالت برطرف شده و مابقی مشکالت کار اساسی 

و ریشه ای است که زمانبر است و حتما باید انجام شود در غیر اینصورت مشکالت کنونی تکرار می شود.
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بخشودگی جـرایم کـارخانجات لبنـی 
در صورت خرید شیـرخـام 

به نـرخ 1440 تومان
ایرنا

بنا به دستور ستاد  ایران گفت:  اتحادیه سراسری دامداران  مدیرعامل 
تنظیم بازار مبنی بر بخشودگی جرایم برخی کارخانجات لبنی در مقابل 
خرید شیرخام به نرخ 1440 تومان، نه تنها این مصوبه ابالغ نشده بلکه 
صنایع نیز همچنان شیرخام را با قیمتی کمتر از نرخ مصوب خریداری 

می کنند.
بر  مبنی  لبنی  کارخانجات  برخی  ادعای  درباره  عزیزاللهی«  »علیرضا 
اثر  در  ها  دامداری  مشکالت  و  تومان   1440 نرخ  به  شیرخام  خرید 
کاهش تعرفه واردات گوشت گوساله منجمد به 12 درصد افزود: در 10 
روز اخیر دو اتفاق مهم بخشنامه ستاد تنظیم بازار مبنی بر بخشودگی 
جرایم کارخانجات لبنی گران فروش با خرید شیرخام از دامداران به 

قیمت مصوب و کاهش تعرفه واردات گوشت گوساله رخ داده است.
وی اظهارداشت: به طوری که به تازگی تعداد زیادی کارخانجات لبنی 
افزایش قیمت و گران فروشی در برخی محصوالت خود در  به دلیل 

تعزیرات جریمه شدند و موضوع به ستاد تنظیم بازار کشیده شد.
وی تصریح کرد: بنا به دستور ستاد تنظیم بازار برای همکاری با صنایع 
دامداران  و  لبنی  کارخانجات  بین  توافق  صورت  در  شد  مقرر  لبنی 

بخشودگی جرایم تعزیراتی این کارخانجات در صورت خرید شیرخام به 
قیمت 1440 تومان اعمال شود.

وی اضافه کرد: این بحث منجر به برگزاری جلساتی بین انجمن صنایع 
لبنی و انجمن دامداران صنعتی ایران و توافق شد، تا در صورت خرید 
شیرخام درجه یک با قیمت 1440 تومان از دامداران جرایم کارخانجات 

لبنی بخشوده شود.
مدیرعامل اتحادیه سراسری دامداران ایران گفت: با وجود توافق حاصله 
بین انجمن لبنی و انجمن دامداران صنعتی ایران، اما به دالیل خاص نه 
تنها این مصوبه از سوی ستاد تنظیم بازار ابالغ نشده بلکه متوقف مانده 
است که البته این توقف می تواند ناشی از تنظیم بازار شب عید باشد.

لبنی پیش دستی کرده و  این درحالیست که کارخانجات  افزود:  وی 
کنند  می  خریداری  مصوب  قیمت  با  را  شیرخام  که  کنند  می  تبلیغ 
این  بازار شامل حالشان شود، درحالی که  تنظیم  تا بخشودگی ستاد 
نرخ خرید واقعی نیست و اکنون شیرخام درجه یک با بارمیکروبی زیر 
100 هزار ، 3.2 درصد چربی و 3 درصد پروتئین کمتر از 1300 تومان 

خریداری می شود.
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وی با بیان این که شیرخام تولیدی کشور براساس کیفیت خریداری 
می شود اظهارداشت: قیمت فعلی هرکیلوگرم شیرخام به لحاظ فنی 
برآورد  تومان  تولید را 1520  اولیه  افزایش هزینه های  نرخ تورم و  و 
می شود اما این درحالیست که هرکیلوگرم از این محصول بین 950 

تا 1300 تومان خریداری می شود که منجر به ضرر دامداران است.
به گفته وی، این مصوبه زمانی قابل اجراست که مصوبه آن توسط ستاد 

تنظیم بازار ابالغ شود.
وی تولید شیرخام کشور را براساس آمار معاونت امور دام وزارت جهاد 
کشاورزی 9.4 میلیون تن دانست و افزود: جمعیت دام سنگین شیری 
و گوشتی کشور یک میلیون و 200 هزار راس در قالب 17 هزار واحد 

دامی صنعتی و نیمه صنعتی کشور است.

دامپروری  صنعت  بر  گوساله  گوشت  واردات  تعرفه  کاهش  منفی  اثر 
کشور

عزیز اللهی درخصوص کاهش تعرفه 12 درصدی واردات گوشت گوساله 
مشکالت  رغم  به  بازار  تنظیم  ستاد  گذشته  هفته  گفت: طی  منجمد 
دامداران مصوبه ای مبنی بر کاهش تعرفه گوشت گوساله منجمد از 26 

درصد به 12درصد صادر کرد.
وی اظهار داشت: طی ماه های گذشته این کاهش تعرفه در خصوص 
واردات گوشت گرم رخ داد که به دلیل پایین بودن حجم واردات گوشت 
گرم خسارت چندانی متوجه دامداران نبود اما این کاهش تعرفه برای 
واردات گوشت گوساله منجمد برزیلی می تواند از لحاظ اقتصادی ضربه 

سنگینی به صنعت دامداری و دامپروری کشور باشد.
شیرخام  فروش  در  ما  دامداران  که  درحالیست  این  کرد:  تصریح  وی 
تولیدی دچار مشکل و ضرر و زیان هستند که با عرضه دام های خود 
به بازار تالش می کردند تا بخشی از این ضرر و زیان را در حوزه گوشت 

قرمز جبران کنند.
وی با بیان اینکه ممکن است این کاهش تعرفه برای تنظیم بازار ایام 
این  واردات  افزایش  و  تعرفه  کاهش  وجود  این  با  افزود:  باشد،  نوروز 
محصول می تواند تاثیر روانی قابل مالحظه ای در ابتدای سال 97 نیز 

داشته باشد که منجر به خسارت دامداران شود.
تقاضا و خرید  به دلیل کاهش  اول هر سال  نیمه  اضافه کرد: در  وی 
زیرا  هستیم  سنگین  دام  های  گله  تدریجی  حذف  شاهد  شیرخام 

نگهداری گله ها جنبه اقتصادی ندارد بنابراین افزایش واردات می تواند 
برای سال 1397 نگرانی هایی را برای ما ایجاد کند.

مدیرعامل اتحادیه سراسری دامداران ایران تصریح کرد: با حذف گله ها 
و افزایش واردات پس از گذشت از مقطع زمانی ممکن است برگشت 
به تولید برای برخی واحدهای تولید میسر نباشد این درحالیست که 

لبنیات و گوشت قرمز دو محصول اصلی در سبد مصرف خانوار است.
صنعت  برای  را  گوساله  گوشت  واردات  افزایش  روند  ادامه  عزیزاللهی 
دامداری و دامپروری کشور خطرناک برشمرد و گفت: این موضوع می 
کاهش  موجب  که  به شکلی  باشد  داشته  تولید  در  منفی  اثرات  تواند 

تولید شود.
با اشاره به سیاست وزارت جهادکشاورزی و دولت دوازدهم برای  وی 
می  دولت  از  گفت:  داخلی  تولیدکنندگان  از  و حمایت  تولید  افزایش 
خواهیم تا کاهش تعرفه واردات گوشت گوساله منجمد را متوقف کند 

تا روال منطقی اقتصادی برای صنعت دامداری کشور ایجاد شود.
به دلیل مشکالتی که در صنعت  اخیر  وی تصریح کرد: طی سالهای 
دامی کشور رخ داده شاهد تعطیلی بخشی از واحدهای دامی صنعتی 

بوده ایم که از چرخه تولید خارج شده اند.
هر  نرخ  اکنون  داد:  ادامه  ایران  دامداران  اتحادیه سراسری  مدیرعامل 
کیلوگرم گوشت گوساله درب دامداری و دامپروری ها با نرخ 12 هزار 
و 500 تا 13 هزار و 500 تومان خریداری می شود این درحالیست 
که طی سالهای اخیر نرخ دام زنده سبک گوسفندی و بزی از افزایش 
قیمت قابل توجهی برخوردار بوده و این افزایش قیمت شامل حال گاو 

و گوساله نشده است.
به  را  تولیدکنندگان خارجی  منافع  نباید  ما  است که  باور  این  بر  وی 

دامداران داخلی ترجیح دهیم.
عزیزاللهی اظهارداشت: اکنون ساالنه بیش از 800 هزارتن گوشت قرمز 
منابع  از  آن  هزارتن  نزدیک 100  و  داخلی  منابع  از  کشور  نیاز  مورد 

وارداتی تامین می شود.
به گفته وی، از محل تولیدات داخلی بیش از 300 هزار تن گوشت قرمز 

مربوط به دام سنگین است.
وی افزود: طبق آمار سال گذشته نزدیک 130 هزار تن گوشت قرمز 
به کشور وارد شد که از این میزان 86 درصد واردات گوشت گوساله 

منجمد بوده است.

واحدهای  به  فعالیت  اجازه  گفت:  خوانسار  و  گلپایگان  نماینده 
مرغداری بدون پروانه در شهرستان نمی دهیم.

واحدهای  به  سنگینی  خسارت  آنفوالنزا  کرد:  اظهار  بختیار  علی 
مرغداری در سطح شهرستان وارد کرده است، بنابراین در جلسات 
مربوطه اعالم کردیم که واحدهای بدون پروانه، برای کسب مجوز 
در  گوشتی  مرغداری  واحدهای  اعتراض  به  توجه  با  کنند.  اقدام 
به  رنگی  واحدهای  که  بودند  معتقد  داشتیم،  آنها  با  که  جلسه ای 
آنها خسارت وارد کرده اند، در آن جلسه اعالم کردیم که واحدهای 
باید پروانه دار شوند و ضوابط فنی و بهداشتی  بدون پروانه حتماً 

را رعایت کنند.
در  را  آلوده  گذار  تخم  مرغ  واحدها،  از  برخی  داد:  ادامه  وی 
انتشار آلودگی تعداد  بر  باز رها کرده بودند که عالوه  محوطه های 
از واحدهای شهرستان نیز دچار مشکل شدند و حتی این  زیادی 

آلودگی به بقیه شهرستان ها انتشار پیدا کرد.

برای  گفت:  خوانسار  و  گلپایگان  نماینده 
پروانه  بدون  واحدهای  تعطیلی  از  جلوگیری 
جلسه ای برگزار و مقرر شد این واحدها با طی 

کسب  را  خود  پروانه  سریع  و  ساده  پروسه ای 
واحد  داد  نخواهیم  نیز  اجازه  اینکه  ضمن  کنند 
مرغداری بدون پروانه ای در شهرستان فعالیت کند.

بختیار با بیان اینکه به تمام واحدهای مرغداری حتی واحدهایی که 
مجوز ندارند در سال جاری غرامت پرداخت خواهد شد، خاطر نشان 
کرد: آلودگی در شهرستان وجود دارد و واحدهایی هم که دارای 
واحدهای  حتی  باشند.  داشته  نمی توانند  فعالیت  هستند،  پروانه 
گوشتی نیز نمی توانند فعال شوند و باید حدود پنج ماه صبر کنند 
تا آلودگی کاماًل برطرف شود. این مدت زمان فرصت خوبی است تا 

واحدهایی که پروانه ندارند برای تهیه مجوز اقدام کنند.

مرغداری های فاقد مجوز برای دریافت پروانه اقدام کنند
ایسنا
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تشخیص آبستنی در گاو
چکیده:

 تشخیص دقیق آبستنی از نظر بدست آوردن و حفظ حداکثر 
بازدهی تولیدمثل حائز اهمیت است.دانستن این نکته که یک 
نظر  این  از  برای گاودار  نشده  آبستن  از جفتگیری  گاو پس 
اهمیت دارد که با کمترین اتالف وقت گاو را جفتگیری داده 

یا تلقیح کند.
از روشهای سنتی و جدید تشخیص آبستنی آورده   در ذیل تعدادی 

شده که عبارتند از :

1- بازرسی رکتال)راست روده( : با وارد کردن دست به درون راست 
روده محتویات رحم جهت تعیین تغیرات اندازه یکی از شاخهای رحم 
که به دلیل وجود جنین صورت گرفته است از راه لمس کردن بازرسی 
می شود. لمس راست روده ای را در گله های اصیل بیشتر از گله های 
ناخالص … به کار می برند. به دست آوردن اطالعات قابل اطمینان 
درباره دقت بازرسی راست روده ای مشکل است. دلیل احتمالی مثبت 
کاذب شدن تشخیص مرگ رویان یا جنین در مراحل بعدی است که 
اجتناب ناپذیر است و دالیل منفی های کاذب عبارتست از ثبت ناصحیح 
تاریخ جفت گیری یا تلقیح مصنوعی، طوری که هنگام تشخیص گاو 
آبستن است. تشخیص آبستنی از طریق راست روده را می توان از روز 

35 تا 280 روزگی انجام داد.

2- تشخیص آبستنی با اندازه گیری هورمون ها: اندازه گیری هورمون 

ها برای تشخیص آبستنی بویژه اگر در شیر امکان پذیر باشد به دلیل 
دارد. رکتال  بازرسی  روش  از  بیشتری  مزیتهای  گیری  نمونه  راحتی 

پروژسترون و جسم زرد در طول آبستنی پروژسترون تولید می کند. 
حداکثر غلظت پروژسترون در روز دهم پس از تخمکریزی حاصل می 
شود. روشهای اندازه گیری پروژسترون مانند رادیوایمنواسی تست الیزا 
با دقت 85-80 درصد قادر به تشخیص آبستنی می  در روز 21-24 

باشد.
سولفات استروژن : تعیین ترکیباتی که بوسیله جنین تولید می شود، 
نسبت به ترکیبات تولید شده توسط مادر ارزش بیشتری برای تشخیص 

آبستنی خواهد داشت .
جنین استروژن تولید می کند و غلظت سولفات استروژن در پالسما 
از روز هفتادم آبستنی افزایش می یابد. تست سولفات استروژن در 15 

هفتگی )105 روزگی(نشانه آبستنی است.

3- بالوتمان)مدافعه کردن(: شکم ماده گاو آبستن تقریبا از ماه هفتم 
به بخش سست  بزرگتر می شود. چنانچه دست مشت شده  آبستنی 
راست شکم فشار داده شود گاهی می توان برخورد جنین به دست را 

پس از بازگشت جنین حس کرد.

4-اولتراسوند : در این روش از میله درون رکتومی استفاده می شود که 
امواج فرا صوتی ارسال کرده و امواج منعکس شده را دریافت می کند طول 
موج پس از برخورد با جنین زنده و یا جریان خون جنین تغییر می یابد.

ITPNews	مقاله	آرشیو
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5- تشخیص تفریقی :آبستنی عمده ترین علت بزرگ شدن رحم است. 
بایستی  شده  توصیف  مراحل  از  کام  هر  نیست.در  آن  علت  تنها  ولی 
آبستنی را از یک یا چند علت دیگر بزرگ شدن رحم تشخیص داد.که 

این موارد شامل: 
میکروب  یک  که  افتد  می  اتفاق  هنگامی  حالت  چرکی:این  رحم   -1

عفونی در زمان آبستنی یا قبل از شروع آن وارد رحم شود.
نامشخص رحم است که عالمت مشخصه آن  التهاب رحم:عفونت   -2

وجود چرک قابل رویت است.
و  میرد  آن جنین می  در  است که  مومیایی شده:وضعیتی  3- جنین 

مایعات و بافتهای نرم آن مجددا جذب می شود.

مقدمه : 
ارزش اقتصادی تشخیص ّآبستنی سریع و بموقع در گاو کاماًل روشن 
است. در گاوهای شیری و گوشتی هدف نهایی داشتن فاصلۀ 12 ماهه 
بین دو زایمان برای گله می باشد. هر روش مدیریتی که در رسیدن 
به این هدف مؤثر باشد، ارزشمند است. تشخیص آبستنی، عملی است 
که  گاوهایی  بیشتر  کند.  می  کمک  مذکور  هدف  به  رسیدن  به  که 
آبستن نمی شوند در حدود 21 روز پس از تلقیح، مجدداً فحل نمی 
شوند. تعداد این گروه، اگر چه اندک است، ولی هر چه سریعتر نیاز به 
تشخیص آبستنی دارد. صرف نظر از نحوۀ مدیریت، بعضی از گاوهایی 
که پس از تلقیح فحل می شوند تشخیص داده نمی شوند. این گاوها نیز 
نیاز به تشخیص آبستنی سریع دارند، بطوری که بتوان برای تشخیص 
تلقیح کرد.  آنها را مجدداً  بتوان  آنها توجه بیشتری نمود و  فحلی در 
آزمایش آبستنی مطلوب، آزمایشی است ارزان و با دقت باال که بتوان 
آن را توسط پرسنل مزرعه و با استفاه از شیر، ادرار یا هر نمونه ای که 
براحتی به دست آید انجام داد، بطوری که تشخیص آبستنی در 17 تا 

19 روز پس از تلقیح امکان پذیر گردد. 

تشخیص آبستنی گاو

1- لمس راست روده ای
روش  با  آبستنی  تشخیص  اندکه  کرده  توصیه  نویسندگان  از  برخی   
لمس راست روده ای باید توسط دامپزشکهای مجرب انجام گیرد. ما 
داریم که  تشخیص  اعتقاد   و  نیستیم )شکل1(  موافق  این مطلب  با 
آبستنی با  روش لمس راست  روده ای ، ابزار  مدیریتی خوبی است 
آن  از  بایست شخصاً  پیشرفته  دامپروری  واحدهای  مدیران  تمام   که 

استفاده نمایند.

آبستنی  تشخیص  برای  اخیر  سال   50 در  ای  روده  راست  بازرسی 
در گاو ماده به کار رفته است و هنوز هم همه آن را مطمئن ترین 

روش می دانند. 
در گله های اصیل بیشتر از گله های ناخالص تشخیص آبستنی را به 

یا  گیری  از جفت  بعد  پذیری  به جفت  بازگشت  عدم  بردند.  می  کار 
به خاطر  باید  اما  داند.  آبستنی می  گاوبان عالمت  را  تلقیح مصنوعی 
عالمت  آبستنی  هنگام  های  تلیسه  و  ماده  گاوهای  گاهی  که  داشت 

جفت پذیری را نشان می دهند.

دهند  می  نشان  جداگانه  نوبت  سه  در  را  عالیم  حیوانات  بعضی  و 
بنابراین، اگر این روش تنها روش تشخیص باشد، عده ای از گاوهای 

ماده را ناصحیح آبستن حساب می کنند.)شکل 2( 
انتظار داشت که  توان  انگلستان در یک گروه بزرگ گاو ماده می  در 
حدود 56درصد بعد از جفت گیری طبیعی یا تلقیح مصنوعی به جفت 
که  حالی  در  کرد  فرض  آبستن  را  آنها  توان  می  و  بازنگردند  پذیری 
35درصد بقیه به جفت پذیری باز می گردند و می توان فرض کرد که 
آبستن نشده اند. به هر حال، اگر میانگین میزان تشخیص جفت پذیری 
ترتیب  این  به  تحقیقات  طبق  کنیم  فرض  60درصد  انگلستان  در  را 
14درصد گاوهای ماده را به غلط آبستن حساب می کنند این اشتباه 
بزرگی است و استفاده از روشهای تشخیص ّآستنی را ضروری می سازد. 

2 - دقت در تشخیص آبستنی با لمس راست روده ای 
راست  بازرسی  دقت  بارۀ  در  اطمینان  قابل  اطالعات  آوردن  دست  به 
روده ای مشکل است دلیل احتمالی مثبت کاذب شدن تشخیص، مرگ 
رویان یا جنین در مراحل بعدی است که اجتناب ناپذیر است. دالیل 
و  موکومتر  پیومتر،  ناقص رحم  کاذب، جمع شدن  مثبت  موارد  دیگر 
هیدرومتر و جمع نشدن رحم هستند. دالیل منفی های کاذب عبارت 
است از ثبت ناصحیح تاریخ جفت گیری یا تلقیح مصنوعی، طوری که 
هنگام تشخیص گاو آبستن است ولی به اندازۀ طول یک چرخه کمتر 
از آنچه که انتظار می رود، و جمع شدن ناقص رحم. خوب جمع نشدن 
رحم ارزش بررسی بیشتر را دارد و در گاوهای بزرگی که شکم عمیق 
دارند و چند بار زایمان کرده اند ممکن است مشکل خاصی ایجاد کند. 
آن  کامل  کشیدن  عقب  به  کردن،  لمس  با  رحم  کامل  بازرسی  برای 
ضروری است. چون رحم در دسترس نیست و نمی توان آن را لمس 
بدهند.  تشخیص  آبستن  را  حیوان  است  ممکن  تجربه  بی  افراد  کرد 
مهم این است که آبستنی را باید بر اساس یافتن نشانه های مثبت آن 

تشخیص داد.
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4- لمس در 35 تا 40 روزگی :
تشخیص آبستنی دراین مرحله نیاز به مهارت بیشتری نسبت به مراحل 
اطالعات  شود،  عمل  صحیحی  نحو  به  که  صورتی  در  و  دارد  بعدی 
ارزشمندی فراهم می آورد.)شکل4( در این مرحله از آبستنی بایست 

خصوصیات زیر شناسایی شوند: 

1- رحم روی کف لگن قرار دارد. البته در گاوهای مسن به علت بزرگ 
پایین  بطرف  لگن  استخوان  لبۀ  روی  از  رحم  تناسلی،  دستگاه  بودن 
بزرگ شدن مختصر یک شاخ رحم  حفرۀ شکمی کشیده شده است. 
با  رحمی  دیوارۀ  نازک شدن   . پشتی  درناحیۀ  تشخیص  قابل  تورم  با 

احساس پر بودن از مایع 
2- لغزندگی پردۀ جنینی. 

3- مشیمۀ جنین در حدود اندازۀ زردۀ یک تخم مرغ قابل تشخیص است. 
4- جسم زرد موجود روی تخمدان مجاور شاخ رحمی حاوی مشیمۀ 

جنین

5-لمس در 50 روزگی: 
یک  مانند  و  افتد  می  پایین  لگن  لبۀ  روی  از  اندکی  آبستن  1- شاخ 
تا 7/6 سانتی  آبستن 6/5  احساس می شود. شاخ  از آب  پر  بادکنک 

متر قطر دارد و برآمدگی خلفی دیگر قابل تشخیص نیست. )شکل 6(
2- لغزندگی پرده های جنینی را می توان در هر دو شاخ احساس نمود، 

ولی مشیمۀ جنین قابل تشخیص نخواهد بود. 
3- جنین که در این مرحله حدود 5 سانتی متر طول دارد را می توان 
با مالش دست بر روی انحنای خارجی شاخ رحم یا با وارد آوردن فشار 
به انحنای خارجی و سپس حرکت مختصر، ولی سریع دست به سمت 

عقب، تکان داد . 
بر روی تخمدان مجاور شاخ آبستن وجود خواهد  4- یک جسم زرد 

داشت.

6-لمس در 60 روزگی: 
یک  مانند  و  افتد  می  پایین  لگن  لبۀ  روی  از  اندکی  آبستن  1- شاخ 
تا 7/6 سانتی  آبستن 6/5  احساس می شود. شاخ  از آب  پر  بادکنک 

متر قطر دارد و برآمدگی خلفی دیگر قابل تشخیص نیست. )شکل 6(

2- لغزندگی پرده های جنینی را می توان در هر دو شاخ احساس نمود، 
ولی مشیمۀ جنین قابل تشخیص نخواهد بود. 

3- جنین که در این مرحله حدود 5 سانتی متر طول دارد را می توان 
با مالش دست بر روی انحنای خارجی شاخ رحم یا با وارد آوردن فشار 
به انحنای خارجی و سپس حرکت مختصر، ولی سریع دست به سمت 

عقب، تکان داد . 
بر روی تخمدان مجاور شاخ آبستن وجود خواهد  4- یک جسم زرد 

داشت.

- لمس در 90 روزگی :
1- رحم کاماًل بطرف پایین لبۀ استخوان لگن کشیده می شود و 8 تا 

10 سانتی متر قطر خواهد داشت. 
2- جنین 10 تا 15 سانتی متر طول داشته و براحتی لمس می شود. 
بر روی تخمدان مجاور شاخ آبستن وجود خواهد  3- یک جسم زرد 

داشت.

7- لمس در 120 روزگی :
1- رحم کاماًل بطرف پایین لبۀ لگن و عنق رحم نیز تقریباً تا لبۀ لگن 

کشیده شده است. 
2- جنین را می توان براحتی لمس نمود. در این هنگام جنین 25 تا 
30 سانتی متر طول خواهد داشت و قسمتهای مختلف تشریحی آن را 

می توان شناسایی نمود. 
3- پالسنتومهای کوچک را می توان تشخیص داد. 

4-  ضربان آبستنی را می توان احساس کرد. 
یک جسم  ولی  باشد،  مشکل  است  ممکن  تخمدانها  به  دسترسی   -5
زرد بر روی تخمدان مجاور شاخ آبستن وجود خواهد داشت. )شکل 8(

8- مس در 150 روزگی :
1- رحم کامال به داخل محوطۀ بطنی کشیده شده و عنق رحم در لبۀ 

استخوان لگن قرار دارد. 
تشخیص  قابل  تخمدانها هستند،  اندازۀ  به  که حدوداً  پالسنتومها   -2

می باشند. 
3- جنین کامل شده و 35 تا 40 سانتی متر طول دارد، ولی ممکن 

است در گاوهای بزرگتر دسترسی به آن مشکل باشد. 
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 1/25 رحمی  شریان  قطر  و  بوده  مشخص  کاماًل  آبستنی  ضربان   -4
سانتی متر خواهد بود.

9 - لمس در 170 تا 230 روزگی :
1- عنق رحم روی لبۀ لگن قرار دارد و ممکن است روی آن خم شود. 
2- دیوارۀ پشتی رحم سفت و محکم است و بسختی می توان آن را 

لمس نمود. 
سفتی  خاطر  به  است  ممکن  و  کرده  تغییر  اندازه  نظر  از  پالسنتومها 

دیوارۀ رحم بسختی بتوان آنها را لمس نمود. 
4- جنین به علت عمق محوطۀ شکمی، بویژه در گاوهای بزرگ جثه 

بسختی قابل لمس   می باشد. 
5- ضربان آبستنی کاماًل قوی است و شریان رحمی 1/25 تا 1/4 سانتی 

متر قطر خواهد داشت. 

10 - لمس در 230 تا 280 روزگی:  
1- جنین بقدری بزرگ می شود که به عقب امتداد پیدا کرده و در 
دسترس قرار می گیرد. سر و پاهای جلو معموالً قسمتهایی هستند که 

لمس می شوند. 
2- حرکت جنین را می تون به دفعات تشخیص داد.

مرگ جنین در اثر بازرسی راست روده ای 
بازرسی راست روده ای گاهی  اثر  یا جنین در  رویان  از مرگ  نگرانی 
است،  شده  انجام  بررسی  چند  خطر  میزان  ارزیابی  برای  دارد.  وجود 
با ثبت اینکه گاوی که زایمان نکرده است قباًل با بازرسی راست روده 
ای، یا اخیراً، با اندازه گیری میزان پروژسترون شیر، آبستن تشخیص 

داده شده یا نه. 
نتیجۀ این بررسیها مبهم است اما اگر چه روشهای خاص وافراد خاص 
ممکن است میزان مرگ قبل از تولد را زیاد کند احتمال هم دارد که 
لمس از راه راست روده در روز 41 تا 45 آبستنی گاو ماده، اگر با مهارت 
و دقت انجام شود، روش بی خطر و قابل اطمینانی باشد. در گاوهایی 
که آبستنی شان متوقف شده، بدون توجه به روشی که به کار رفته، 
اگر بازرسی نمی شدند هم احتماالً آبستنی شان ادامه نمی یافت. عالوه 
بر این، در تجربیاتی که سعی کرده اند با آسیب رساندن به جنین در 

اغلب فشار و ضربۀ  ایجاد کنند،  بازرسی راست روده ای سقط جنین 
خیلی زیادی الزم بوده است. 

  
10- لمس کیسۀ آمنیون 

شدن  دوشاخه  محل  است:  زیر  شرح  به  خالصه  طور  به  کار  روش 
به  را  آنها  تمام طول  باز کرده  را  پیدا کرده، شاخها  را  شاخهای رحم 
به  را  آمنیون  کیسۀ  کنند.  می  لمس  انگشت  دو  و  بین شست  آرامی 
صورت جسم گرد سفت مشخصی به قطر 1 تا 2 سانتی متر که در مایع 
آالنتوئیک شناور است می توان حس کرد. به کیسه نباید مستقیماً فشار 

وارد کرد بلکه باید به آرامی آن را جلو و عقب راند. 
کیسۀ  پارگی  خطر  چون  داننند  می  خطرناک  را  روش  این  ای  عده 
آمنیون یا قلب جنین را دارد. مثل همۀ روشهای بازرسی راست روده 
ای دقت شرط اصلی است و از فشار زیاد و دستکاری با خشونت باید 

خودداری کرد.

11- لمس کردن آالنتوکوریون )لغزاندن پرده ها( 
این روش متکی بر این واقعیت است که در گاو ماده آالنتوکوریون فقط 
بین کوتیلدونها و برجستگیهای آندومتر )کارنکولها( به آندومتر متصل 

است و قسمت بین کوتیلدونی پردۀ جنین آزاد است

روش کار به شرح زیر است: محل دو شاخه شدن شاخها را پیدا کنید. 
و  شست  بین  شدن  دوشاخه  محل  جلو  در  را  شده  بزرگ  آبستن  شاخ 
شاخ  ضخامت  تمام  آرامی  به  و  بگیرید  میانی  انگشت  یا  اشاره  انگشت 
را فشار دهید. آالنتوکوریون، سرانجام قبل از خارج شدن دیوارۀ رحم و 
راست روده از بین دو انگشت، به صورت ساختار ظریفی از بین شست 
و انگشت می لغزد و حس می شود. در مراحل اول آبستنی گرفتن تمام 
عرض شاخ مهم است چون آالنتوکوریون در این مرحله خیلی نازک است 
و ساختاری که در این مرحله آسانتر تشخیص داده می شود نوار بافت 
بر  در  را  آالنتوکوریون  کنندۀ  تغذیه  خونی  رگهای  که  است  بندی  هم 
می گیرد. عده ای توصیه می کند که این روش را نباید قبل از روز 40 
آبستنی به کار برد و تا روز 95 بدون خطاست. مزیت این روش این است 
که تشخیص تفریقی آبستنی را از جمع شدن مایع مخاطی در رحم]1[ یا 
جمع شدن چرک در رحم]2[ ممکن می سازد. در بعضی موارد، مخصوصاً 
از روز 60 آبستنی در شاخ غیرآبستن آسانتر لمس می شود چون  بعد 
فشار در دیوارۀ رحم کمتر است و باعث می شود که آسانتر گرفته شود. 
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12- بزرگ شدن یک طرفی شاخهای رحم 
قرارگرفته  مواردی که جنینهای دوقلو هر کدام در یک شاخ  بجز در 
اند اغلب می توان اختالف اندازۀ دو شاخ را تشخیص داد. این اختالف 
بیشتر به دلیل وجود مایعات جنینی، بخصوص مایع آالنتوئیک  است، 
که به شاخ رحم احساس نوسان یا سفتی خوبی می دهد. می توان آن 
را به بادکنک اسباب بازی تشبیه کرد که تا جایی که دیوارۀ آن شروع 
به کش آمدن نماید آن را پر از آب کرده باشند. در همین زمان، اگر 
دیوارۀ شاخ را فشار دهند متوجه خواهند شد که از شاخ غیر ّآبستن 

خیلی نازکتر است. )جدول 1(
در خیلی از موارد تنها از روی این عالمت می توان آبستنی را دقیق 
شده  بزرگ  شاخ  مجاور  تخمدان  در  زرد  جسم  وجود  داد.  تشخیص 
جمع  خوب  یا  پیومتر،  موارد  اما،  است،  مفیدی  کنندۀ  تأیید  عالمت 
نشدن رحم را ممکن است به غلط آبستنی تشخیص دهند.)شکل 12( 

لمس جنین در مراحل اول 
نرمتر می شود و گاهی  تا 50 آبستنی کیسۀ آمنیون  حوالی روز 45 
می توان جنین کوچک در حال رشد را مستقیم لمس کرد. این عمل 

را باید با دقت انجام داد.

13 - لمس برجستگیهای آندمتر )کارنکولها( / کوتیلدونها 
کارنکولها/ کوتیلدونها را اول بار حوالی روز 90 تا 100 با لمس از راه 
آنها را می توان در خط  ابتدا  راست روده می توان تشخیص داد. در 
میانی حدود 8 تا 10 سانتی متر در جلو و روی لبۀ لگن با فشار دادن 
جسم رحم و قاعدۀ شاخها احساس کرد. در مراحل اول تشخیص آنها 
به صورت تشکیالت تک تک مشخص مشکل است. رحم با سطح چین 
خوردۀ نامنظم حس می شود، آن را به لمس کردن کیسۀ پر از سیب 
زمینی تشبیه کرده اند. بتدریج که آبستنی پیش می رود کوتیلدونها 
بزرگتر می شوند و چون رحم بین ماههای 5 و 7 در محوطۀ شکم فرو 

رفته است اغلب لمس کردن آنها غیر ممکن است.
تشخیص کوتیلدونها مشخص کنندۀ واقعی آبستنی است ولی در رحم 

بالفاصله بعد از زایمان هم می توان آنها را حس کرد.)شکل 13(

14 - هیپرتروفی و لرزش شریانهای رحمی میانی 
در شاخ  غیرآبستن یا اوایل آبستنی گاو تشخیص شریان رحمی میانی 

در  پیچ  مسیر  امتداد  در  شریان  است.  ممکن  غیر  روده  راست  راه  از 
پیچی در رباط عریض قرار گرفته به طرف جلو و پایین از روی لبۀ لگن 
می گذرد. معموالً آن را 5 تا 10 سانتی متر در یک طرف گردن رحم 
لمس  می کنند. افراد بی تجربه گاهی آن را با شریانهای خاصره ای و 
سدادی اشتباه می کنند، اما، شریان رحمی میانی متحرک است و می 

توان آن را با شست و انگشت گرفت. )شکل 14(
تشخیص هیپروتروفی و لرزش شریان رحمی میانی را معموالً مشخص 
کنندۀ آبستنی می دانند ولی تا چند روز بعد از زایمان هم باقی مانده 

و در موارد مشخص پیومتر هم لمس می شود.

لمس جنین 
لمس کردن جنین از راه راست روده یا با دادن حرکات مشکی به شکم 
مشخص کنندۀ آبستنی است. آسانی این کار به اندازۀ گاو و به میزان 
و رحم  روده  راست  دیوارۀ  بودن  میزا شل  و  رباطهای رحم  کشیدگی 

بستگی دارد. )جدول 2(

16 - روشهای دیگر 
مداقعه به شکم: این عمل در بعضی نژادهای کوچک مثل جرزی اغلب 
از ماه هفتم آبستنی هم امکان پذیر است. اما، در بعضی گاوهای مادۀ 
ممکن  هم  زایمان  هنگام  حتی  گاهی  عمل  این  بزرگ  نژادهای  چاق 

نیست. )شکل 15(

این روش عبارت است از وارد کردن فشار خیلی شدید به دیوارۀ شکم 
و پهلو با مشت بسته. هدف این است که جنین را که در مایع جنینی 
شناور است از دیوارۀ بدن دور نمایند سپس آن را هنگامی که به طرف 
بر می گردد  اند  نگه داشته  بسته که محکم روی دیوارۀ شکم  مشت 

لمس کنند. 
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بازرسی مهبلی:
از  دوم  حالت  در  باشد.  مشاهده  یا  دست  با  است  ممکن  بازرسی   
اسپکولوم چراغ دار استفاده می کنند حالت الیۀ مخاطی مهبل دلیل 
درمانگاهی محکمی برای آبستنی نیست، چون میزان خشک بودن و 
ایجاد ی شود خیلی  پذیری  میان جفت  پریدگی که در مرحلۀ  رنگ 
شبیه آبستنی است. توجه به برجستگی خارجی گردن رحم معطوف 
است. هنگام آبستنی ترشح غدد گردنی ژالتینی وسفت شده صفحه ای 
برای مسدود کردن مجرا تشکیل  می دهد. در خیلی از موارد ترشح 
مخاطی برجستگی و مجرای خارجی را می پوشاند یا از آن به خارج می 

آید. این انسداد تا روز 60 به وجود آمده است. 
داد.  فشار  مجرا  داخل  به  آرام  باید  را  انگشت  دست  با  بازرسی  در 
تشخیص ترشح چسبندۀ غلیظ به جای ترشحی رقیق و مرطوب دلیل 
محکم آبستنی است. به کمک اسپکولوم گاهی می توان ترشح مخاطی 
را دید که به رنگ قهوه ای روشن است و مجرا را می پوشاند . اما، در 
خیلی از موارد ترشح مخاطی فقط مجرا را می پوشاند و به یقین نمی 

توان آن را تشخیص داد. 
غدد پستان: تغییر پستان طی دورۀ آبستنی در حیواناتی که برای بار 
اول آبستن شده اند]1[ بهتر مشاهده می شود. پستانهای تلیسۀ آبستن 
از حوالی ماه چهارم شروع به رشد می کنند و بتدریج بزرگ می شوند 
یا  آبستن  غیر  حیوان  پستانکهای  از  آنها  تشخیص  تجربه  کمی  با  و 
آبستن در مراحل اول کار آسانی است . از ماه ششم به بعد غدۀ پستان 
در مالمسه سفت تر می شود طوری که بزرگ شدن آنها را می توان 
دید. هیپرتروفی بتدریج پیش می رود و در ماه آخر بخصوص خیلی 
مشخص است. با نزدیک شدن زایمان غدد در کل بزرگ و خیز دار شده 
پستانکها ظاهر براق و متورمی پیدا می کنند. دیوارۀ شکم، بخصوص در 
ناحیۀ ناف هم ممکن است در اثر  خیز متورم شود. در گاو مادۀ شیری 
خشک، بزرگ شدن پستان طی 14 روز آخر آبستنی صورت می گیرد. 
بعد از ماه چهارم ترشحی شبیه عسل ممکن است از پستانکهای تلیسۀ 

آبستن خارج شود. 
 گردن رحم: کشیده بودن گردن رحم را می توان نشانۀ آبستنی دانست. 
در تلیسه یا گاو مادۀ غیر آبستن یا در اوایل آبستنی گردن رحم آسان 
از طرفی به طرف دیگر قابل حرکت است، اما، بتدریج که آبستنی پیش 
می رود گردن رحم کمتر قابل حرکت می شود و روی لبۀ لگن به طرف 

جلو و پایین کشیده می شود.
صوتی  مافوق  دهندۀ  تشخیص  از  استفاده  با  صوتی:  مافوق  روشهای 
نبض جنین که با اصل دوپلر کار می کند و با به کار بردن میلۀ داخل 
راست روده ای]2[ می توان قلب جنین را از 6 تا 7 هفتگی تشخیص 
داد. دستگاه مافوق صوتی تشخیص دهندۀ عمق]3[ را برای تشخیص 
گاو دقتی حدود 85 تا 95درصد به دست آمده، درصد زیادی )58 تا 
85درصد( از گاوهای غیرآبستن را به اشتباه آبستن تشخیص داده اند 
ظاهراً هیچکدام از این دو روش مافوق صوتی از نظر زمان بازرسی و 
کنندۀ  مرور  نیستند.  ای  روده  راست  بازرسی  از  بهتر  تشخیص  دقت 
مافوق صوتی با تصویر واقعی خاکستری رنگ )سیاه و سفید(]4[ خیلی 
است.  شده  اول  مراحل  در  گاو  آبستنی  تشخیص  انتخابی  روش  زود 

عوامل محدود کنندۀ آن، قیمت زیاد دستگاه و تقریباً غیر قابل تحرک 
بودن آن برای استفاده در دامپروری است. 

تصویر رحم را از داخل راست روده به دست می آورند. در اوایل آبستنی 
آخرآبستنی  برای  اما  است  الزم  مگاهرتزی   7/5 خطی  ترانسدیوسر 
ترانسدیوسر 3/5 مگاهرتزی بهتر است. بعد از وارد کردن ترانسدیوسر 
به راست روده هر دو تخمدان را باید از نظر وجود جسم زرد بازرسی 
کرد سپس شاخهای راست و چپ را بازرسی کرد. به دلیل شکل میله، 
قطر راست روده و حالت پیچ خوردۀ شاخ، بررسی تمام طول هر شاخ 
اغلب تصویر برش عرضی  در یک زمان ممکن نیست به همین دلیل 

شاخ را به دست می آورند. 
تشخیص ّآبستنی در مراحل اول به یافتن منطقۀ بدون بازتاب )سیاه( 
مایعات  وجود  از  ناشی  که  دارد  بستگی  رحم  شاخ  میانی  فضای  در 
جنینی است. چون این منطقۀ سیاه در شاخ سمت تخمدانی است که 
پیدا کردن جسم زرد  برای  بررسی تخمدانها  ّآبستنی دارد  جسم زرد 

مهم است. 

عدم بازگشت به جفت پذیری و باقی ماندن جسم زرد 
تحلیل نرفتن جسم زرد حوالی روز 21 که با لمس کردن از راه راست 
روده معلوم می شود روشی برای پیش بینی آبستنی احتمال گاو ماده 

است. این روش را بندرت به صورت یک روش عملی به کار می برند. 
راست  بازرسی  بماند  باقی  ّآبستن  بدون  است  ممکن  زرد  جسم  زیرا 
روده ای حوالی این موقع در حیوانی که نزدیک جفت پذیری یا جفت 
پذیر باشد سفت و پیچیده بودن رحم و ترشح مایع مخاطی را از مهبل 

معلوم می کند. 
مهمترین  مقدار  نظر  از  سولفات  استرون  شیر:   در  سولفات  استرون 
آن  مقدار  آبستنی  طول  در  است.  شیرده  آبستن  گاو  شیر  استروژن 
بتدریج زیاد می شود طوری که بعد از روز 105 در شیر حیوان آبستن 
قابل تشخیص است اما در شیر حیوان غیرآبستن یافت نمی شود، منبع 
تولید هورمون بافت جفت جنین است پیدا کردن استرون سولفات در 
شیر گاو آبستن 105  روزه یا بیشتر روش کاماًل قابل اطمینان تشخیص 
تاریخ  پروژسترون  گیری  اندازه   برخالف  این،  بر  است عالوه  ّآبستنی 
دقیق نمونه گیری الزم نیست. اما، به دلیل دیر بودن زمانی که نتیجۀ 

مثبت به دست می آید کاربرد محدودی دارد. 

میزان پروژسترون پالسما 
چون جسم زرد به دلیل آبستنی باقی می ماند  اگر نمونۀ پالسما را روز 
21 بگیرند میزان پروژسترون آن باالست. اگر گاو ماده آبستن نباشد یا 
نزدیک جفت پذیری یا جفت پذیر باشد میزان پروژسترون کم خواهد 
با  خیلی  و  اطمینان  قابل  آزمایشگاهی  روش  چه  اگر  روش  این  بود، 
ارزشی است یک عیب کلی دارد  و آن اینکه مستلزم گرفتن نمونۀ خون 

توسط دامپزشک است. )شکل 16(
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64

تغییر پروژ سترون شیر
در سال 1969 دانشمندان متوجه شدند که پروژسترون از غدۀ پستان 
عبور می کند و وارد شیر می شود. آنها به این نتیجه رسیدند که تغییر 
غلظت پروژسترون در شیر تغییر آن را در خون یا پالسما دقیقاً دنبال 
می کند. عالوه  بر این، چون پروژسترون در چربی شیر خوب حل می 
شود در هر واحد حجم شیر غلظت بیشتری از خون یا پالسما دارد.

)شکل 17(

روش کار این است که گاوبان حدود 20 میلی لیتر شیر، معموالً از شیر بعد 
از ظهر که چربی بیشتری دارد، را در ظرف شیشه ای یا پالستیکی نمونه 
برداری می کند. سپس یک قرص کرومات پتاسیم و کلرور موکوریک 
به عنوان نگهدارنده، به آن می افزاید، اگر نمونه در درجه حرارت باال 
با نور فرابنفش )ماوراء بنفش( شدید نباشد  میزان 

پروژسترون آن خیلی تغییر نمی کند. 
رادیوایمیونواسی]1[  به روش  در شیر  را  پروژسترون  غلظت  ابتدا،  در 
اندازه می گرفتند. این روش، روش خوبی برای اندازه گیری پروژسترون 
برای  وسایلی  داشتن  و  ایزوتوپها  رادیو  از  استفاده  مستلزم  ولی  است 
اندازه گیری پرتوهای رادیو اکتیو است. این روش را فقط در آزمایشگاه 
تخصصی می توان انجام داد و این عیب بزرگ را دارد که چند روز طول 
می کشد تا نتیجۀ آزمایش معلوم شود. چند آزمایش کیفی ² در کنار 
گاو]2[ هم ابداع شده که  می توان آنها را در دامپروری  به کار برد و  
به این  ترتیب ظرف یک ساعت از گرفتن نمونۀ شیر نتیجۀ آزمایش را 

به دامپروری اعالم کرد.
کرده  تهیه  کیت]3[  صورت  به  را  نیاز  مورد  وسایل  و  معرفها  تمام   
اند. آزمایشهای کمی یا نیمه کمی هم موجود است ولی آنها را برای 
استفاده در آزمایشگاه درمانگاه دامپزشکی طرح ریزی کرده اند چون 
نیاز به حداقل تجهیزات و کمی تجربه دارند. هر دو این روشها بر اساس 

روش اندازه گیری االیزا]4[ است. 
اصول آزمایش به شرح زیر است: گودال پالستیکی صفحۀ اندازه گیری 
بادی( اختصاص  )آنتی  پادتن  با  قباًل  را  مقدار خیلی کم )میکروتیتر( 
پروژسترون پوشانیده اند، نمونه شیری را که پروژسترون عالمت گذاری 
نشده دارد، اگر گاو آبستن یا در مرحلۀ میان جفت پذیری باشد، در 
هر گودال می ریزند، همراه آن مقدار ثابتی پروژسترون عالمت گذاری 
شده با آنزیم )معموالً فسفاتاز قلیایی( هم در گودال می ریزند. بعد از 
مرحلۀ گرم کردن )انکوباسیون( مواد موجود در گودال را دور می ریزند 
پادتن در گودال  به  اما، پروژسترون متصل  و جای آن را می شویند. 
از  بعد  که  ریزند  در هر گودال می  را  اولیه]5[  مادۀ  ماند. سپس  می 
پروژسترون عالمت گذاری  با  مرحلۀ دوم گرم کردن 
می  نشان   واکنش  آنزیم  با  شده 
رنگی  واکنش  و  دهد 
رنگ  کند.  می  ایجاد 
چشم  با  توان  می  را 
اسپکتروفتومتر  با  یا 
با  و  کرد  ارزیابی 
محلولهای  از  که  رنگی 
استاندارد با میزان پروژسترون معلوم ایجاد 

می شود مقایسه کرد. 
که  ای  شده  گذاری  عالمت  پروژسترون  مقدار 
مقدار  با  پادتن(  به  )متصل  ماند  می  گودال  در 
شیر  نمونۀ  در  نشده  گذاری  عالمت  پروژسترون 
نسبت عکس دارد. به این ترتیب که هر چه غلظت 
پروژسترون  باشد  بیشتر  نمونۀ شیر  در  پروژسترون 
عالمت گذاری شدۀ کمتری به گودال می چسبد و 
رنگ روشنتری به دست می آید. میزان پروژسترون 
تیره  خیلی  رنگ  به  منجر  شیر  نمونۀ  در   )0( صفر 

می شود. 
آزمایشهای کمی آزمایشگاهی چند محلول استاندارد 
پروژسترون دارند ک می توان با آنها منحنی استاندارد رسم کرد و اغلب 
توصیه می کنند که هر نمونه را دوبار آزمایش کنند، حداقل تا زمانی 

که آزمایش کننده به روش کار مسلط شود. 
در به کاربردن روش اندازه گیری در دامپروری چند مشکل هست که 
می توان آنها را به شرح زیر خالصه کرد. )1( اشخاصی که با کارهای 
فهمند.  نمی  خوب  را  دستورالعمل  اغلب  نیستند  آشنا  آزمایشگاهی 
نیاز  و ظرافت  مهارت  زیادی  مقدار  به  ساده  با دستگاههای  کار   )2(
دارد. )3( دستورالعملها را، بخصوص قسمت مربوط به گرم کردن و 
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مقدار معرفها، باید با دقت انجام داد. )4( کیتها را باید در یخچال در 
حرارت 4 درجۀ سانتی گراد نگه داشت و قبل از مصرف باید مدتی 
را  آنها  شوند،  گرم  آزمایشگاه  حرارت  درجه  اندازۀ  به  تا  کرد  صبر 
نباید حرارت داد. )5( تعبیر و تفسیر تغییر رنگ برای بعضی اشخاص 
مشکل است. )6( نمونۀ شیر را باید تا زمان آزمایش در حرارت 2 تا 
توصیه شده  نگهدارندۀ  فرصتهای  و  نگه داشت  گراد  8 درجۀ سانتی 

را باید حتماً به کاربرد. 
یا  از جفت گیری  بعد  برای گرفتن نمونۀ شیر 24 روز  بهترین زمان 
که  گاوهایی  شود  می  باعث  زمانی  فاصلۀ  این  است.  مصنوعی  تلقیح 
فاصلۀ بین دو جفت پذیری طوالنی تر از معمول دارند نتیجۀ  مثبت 
پذیری  جفت  دو  بین  فاصلۀ  که  گاوهایی  اما  باشند،  نداشته  کاذب 
کوتاهتر از حد معمول دارند آزمایش مثبت کاذب خواهند داشت. دقت 
آزمایش در تشخیص ّآبستنی بین 80 و 88درصد است دقت آزمایش 

برای تشخیص آبستن نبودن گاو تقریباً 100درصد است. 

دالیل به دست آمدن نتیجۀ منفی کاذب عبارت است از: 

1- اشتباه در شناسایی حیوان در دامپروری یا در آزمایشگاه.
اشعۀ  یا  حرارت  اثر  در  شیر  کردن  انبار  در  اشکال   -2

فرابنفش زیاد. 
3- تولید کم پروژسترون در جسم زرد. 

4- خوب مخلوط نکردن شیر طوری که با چربی کم نمونه 
گیری شود. 

عبارت  آزمایش  نتیجۀ  شدن  کاذب  مثبت  دالیل 
است از: 

1- گاوهای ماده با فاصلۀ بین دو جفت پذیری کوتاهتر از 
حد معمول. وقتی نمونه شیر را 24 روز بعد از جفت گیری 
لوتئال  مرحلۀ  در  نباشد،  آبستن  گاو  اگر  بگیرند،  تلقیح  یا 

بعدی است. 
2- مرگ رویانی، اگر بعد از روزی که نمونۀ شیر گرفته شده 

اتفاق بیفتد. 
3- کیستهای لوتئال که پروژسترون تولید می کنند. 

تواند  می  که  است  این  شیر  پروژسترون  گیری  اندازه  مهم  مزیت 
با  تشخیص  اینکه  از  قبل  نیستند  آبستن  که  را  ای  ماده  گاوهای 
با روش  برداری  استثنای روش تصویر  به  از روشهای دیگر،  استفاده 
راست  راه  از  بازرسی  مثل  روده،  راست  راه  از  بی-مود  مافوق صوتی 
روده ممکن باشد، تشخیص دهد. نمونه برداری 24 روز بعد از تلقیح 
بازگشت به جفت پذیری حیوان را اگر  گاوبان را قادر می سازد که 
آبستن نشده 42 روز بعد از تلقیح پیش بینی کند یا دامپزشک را وادار 
می کند اگر حیوان اشکالی دارد آن را قبل از بازگشت به جفت پذیری 
مجدداً بازرسی کند. گاوهای ماده ای که در روز 24 آبستن باشند باید 
می  را  دامپروری  در  آزمایش  شوند.  بازرسی  روده  راست  راه  از  بعداً 
انجام داد چون میزان پروژسترون  از جفت گیری  بعد  توان 19 روز 
کم در این مرحله عالمت آبستن نبودن دام است و بنابراین، بازگشت 
به جفت پذیری حیوان را می توان انتظار داشت. نمونه های متوالی 
روزانه را حوالی این تاریخ می توان آزمایش کرد ولی برای گاودار وقت 

گیر و گران است. 

اندازه گیری پروتئین اختصاصی B آبستنی :
این پروتئین را از روز 24 آبستنی درسرم گاو مادۀ آبستن پیدا کرده اند، 
غلظت آن را به روش رادیو ایمیونواسی تعیین می کنند. این پروتئین از 
سلولهای دو هسته ای اکتودرم تروفوبالست ترشح می شود و به همین 

دلیل وجود آن را برای تأیید ّآبستنی حیوان به کار می برند. 
اما، چون این پروتئین نیمه عمر بیولوژیکی طوالنی دارد تا چند هفته 

بعد از زایمان هم می توان آن را در سرم پیدا کرد. 
در حال حاضر، این پروتئین را می توان فقط به روش رادیو ایمیونواسی 
اندازه گرفت ولی با ابداع روشهای االیزای مناسب ممکن است به صورت 

روش تشخیص قابل اجرا در دامپروری درآید. 

تشخیص تفریقی :
آن  تنها علت  ولی  است،  بزرگ شدن رحم  ترین علت  آبستنی عمده 
نیست. درهر کدام از مراحل توصیف شدۀ بایست ّآستنی را از یک یا 

چند علت دیگر بزرگ شدن رحم تشخیص داد. 

1- رحم چرکی:
 رحم چرکی حالت است که با تجمع چرک در رحم مشخص می شود. 
زمان  در  عفونی  میکروب  یک  که  افتد  می  اتفاق  هنگامی  حالت  این 
شروع  از  میکروب  این  شود.  رحم  وارد  آن  شروع  از  قبل  یا  آبستنی 
آبستنی جلوگیری نمی کند، ولی بعد از یک دورۀ زمانی متغیر باعث 

مرگ رویان )جنین اولیه( می شود. 
جنین به بیرون رحم رانده نمی شود و در رحم بسته تحلیل رفته و 
تا  کم  مقدار  از  است  ممکن  چرک  شود.  می  باعث  را  چرک  تشکیل 
آزاد شدن  این مورد محتویات رحم مانع  تغییر کند. در  لیتر  چندین 
پروستاگالندین  می شود و این به نوبه خود باعث می شود که جسم 
به  طوالنی  مدتی  برای  است  ممکن  حالت  این  بماند.  باقی  فعال  زرد 

همین صورت ادامه یابد و طبیعی تلقی شود. 
رحم چرکی از این نظر که در آن دیوارۀ رحمی ضخیم تر و متخلخل 
با آبستن تفاوت دارد. بعالوه  ارتجاعی کمتری است  و دارای خاصیت 
چرک نسبت به مایع ّآبستنی غلیظتر است و غالباً می تواند از یک شاخ 
رحم به شاخ دیگر حرکت کند. البته در این حالت جنینی وجود ندارد 
تا بتوان آن را لمس نمود. مراحل آبستنی که الزم است از رحم چرکی 

متمایز شوند از 45 تا 120 روزگی ّآبستنی می باشد. 

2- التهاب رحم: 
عفونت نامشخص رحم است که عالمت مشخصۀ آن وجود چرک قابل 
رؤیت است. این چرک ممکن است روی لبهای فرج و قسمتی از دم که 
با فرج در تماس است، مشاهده شود. همچنین ممکن است چرک در 
مواد مخاطی فحلی به صورت پوسته های تیره، زرد یا سفید دیده شود. 
دیوارۀ رحم ضخیم و اسفنجی به نظر می رسد. این حالت ممکن است 

با مرحله 35 تا 40 روزگی ّآبستنی اشتباه شود. 

3- جنین مومیایی شده: 
آن  نرم  بافتهای  و  مایعات  و  میرد  می  آن جنین  در  که  است  وضعیتی 
مجدداً جذب می شود .  براساس مرحله ی که در آن تشخیص انجام می 
شود، این توده ممکن است از یک گلولۀ نیمه جامد تا کاماًل جامد تغییر 
کند. تمایز بین یک جنین مومیای شده و آبستنی طبیعی در 90 تا 120 
روزگی آبستنی مشکل نیست . با این وجود ممکن است بطور اتفاقی در 
هنگام لمس، جنین مومیایی شده تشخیص تفریحی امکان پذیر می گردد
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افزایش تعداد کارخانه های خوراک و کاهش هزینه های جهانی آن! » 
این جمله، نتیجه کلی تحقیقات جهانی در مورد خوراک بوده که توسط 

شرکت Alltech انجام شده است.
قیمت خوراک در سال 2017، تغییر چندانی نداشته است که این امر 
از نظر بعضی، مثبت تلقی می شود. قطعاً این ثبات قیمت برای تولید 
زیرا هزینه های  است  بوده  مرغ خوب  تخم  و  کنندگان شیر، گوشت 
خوراک، با قیمت پروتئین های غالت و گیاهی، ارتباطی تنگاتنگ دارد.

سالی قوی برای خوراک خوک
آلتک در ارزیابی ای که از هزینه خوراک نهایی خوک، مرغ های تخم 
گذار و مرغ های گوشتی داشته، این خوراک را بر اساس همگنی نسبی 
نهایی  نموده است. هزینه خوراک  مقایسه  فرموالسیون جهانی آن ها 
بوده  باالتر  از متوسط جهانی در سال 2016، حدود 2 درصد  خوک، 
است. با توجه به این که تولید خوراک خوک تقریبا 5.54 درصد باالتر 
از  بخش  این  برای  خوبی  سال  امسال  که  گفت  توان  می  است،  بوده 
صنعت بوده است. صنعت طیور تخم گذار، فقط 1 درصد رشد داشته اما 
این میزان به دلیل کاهش 1.7 درصدی هزینه های خوراک، ثابت باقی 
مانده است. هزینه های تولید خوراک نهایی برای مرغ های گوشتی در 
جهان، 14 درصد افزایش داشته در حالی که رشد خود این صنعت، زیر 
3 درصد بوده است. پایین بودن هزینه های خوراک، می تواند موجب 

کاهش قیمت جوجه و تخم مرغ برای مصرف کننده باشد.

کاهش هزینه های خوراک
تغییر  تا 2017  از سال 2016  متوسط جهانی خوراک  هزینه  اگرچه 
زیادی نداشته است؛ اما بعضی از کشورها، نوسانات عظیمی را در این 
زمینه تجربه کرده اند. کشورهای آلمان و بلغارستان، شاهد افزایش در 
قیمت خوراک نهایی بودند. از سوی دیگر، بعضی کشورهای آمریکای 
شیلی،  پرو،  برزیل،  اند.  بوده  خوراک  قیمت  کاهش  شاهد  التین، 
های خوراک  هزینه  کاهش  نیز شاهد  کاستاریکا  و  جامائیکا  پاراگوئه، 
مانند  آفریقایی  کشورهای  از  بسیاری  در  هزینه  این  اند.  بوده  نهایی 
نیجریه و کامرون، به باالترین میزان خود یعنی 700 دالر رسیده است.

افزایش تعداد کارخانه های خوراک
در سال 2017، 31627 کارخانه خوراک در جهان وجود داشته است. 
این تعداد کارخانه نسبت به سال 2016 که تعداد کارخانه ها 30090 
بوده، افزایش داشته است. تقریباً در همه مناطق، تعداد کارخانه های 
خوراک در سال گذشته، افزایش یافته است. البته آفریقا با کاهش تعداد 
کارخانه خوراک مواجه شده و تعداد کارخانه های این قاره از 2081 در 

سال 2016، به 2068 در سال 2017 رسیده است.

افزایش تعداد کارخانه های خوراک و
 کاهش هزینه های مربوط به آن

ITPNews	الملل	بین	بخش

علت افزایش قیمت گوشت گوسفندی چیست؟
گوشت  قیمت  افزایش  درباره  ملکی  علی اصغر 

گوسفندی، اظهار کرد: طی دو هفته اخیر، با افزایش 
2 هزار تومانی قیمت گوشت گوسفندی مواجه بوده ایم و 

به طور میانگین هر هفته یک هزار تومان افزایش قیمت داشتیم.
تولید و عرضه عامل گرانی قیمت  اینکه کمبود در  بر  تأکید  با  وی 

گوشت گوسفندی است، تصریح کرد: اگر تناسب بین عرضه و تقاضا وجود 
داشت، با گرانی مواجه نمی شدیم؛ با رسیدن به آخر سال داشته ها رو به پایان 

است و با کمبود مواجه هستیم.
رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی تهران با اشاره به اینکه شاهد خروج قاچاق دام سبک از 

کشور هستیم، اضافه کرد: مقداری دام سبک غیرمجاز در حال خارج شدن از کشور 
انگیزه  دالر  قیمت  رشد  مواجه شده ایم.  بازار  در  کمبود  با  این  به خاطر  است؛ 

قاچاقچیان خارج کننده دام سبک را از کشور بیشتر کرده است.
ملکی با بیان اینکه جلساتی با مسؤوالن داشتیم تا تصمیمات بهتری 

در حوزه واردات بگیریم، اظهار کرد: واردات باید جایگزین نیاز 
فعلی شود تا در آینده بیش از این دچار چالش در بازار 

نشویم.

کسب	و	کار
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مدیرکل دفتر طیور معاونت امور دام وزارت جهاد کشاورزی اعالم کرد: 
برای حمایت از مصرف کنندگان و متعادل نگه داشتن قیمت تخم مرغ 
مصرفی مردم در ایام نوروز، تعرفه واردات تخم مرغ و پودر تخم مرغ از 

45 درصد به پنج درصد کاهش یافت.
›حبیب امینی › با بیان این که از سال 95 تاکنون 45 درصد گله های 
مرغ تخم گذار کشور در اثر شیوع بیماری آنفلوانزای فوق حاد پرندگان 
از بین رفته است، افزود: با نزدیک شدن به ایام نوروز و افزایش مصرف 
شیرینی و شکالت در کشور جهت متعادل نگه داشتن قیمت تخم مرغ 
و  تبدیلی  صنایع  مصرفی  مرغ  تخم  گرفتیم  تصمیم  بازار  در  مصرفی 

شیرینی پزی ها را از تخم مرغ مصرفی مردم جدا کنیم.
وی اظهارداشت: با توجه به این که پیک مصرف تخم مرغ در شیرینی 
با  منظور  همین  به  یابد،  می  افزایش  سال  هر  ماه  بهمن  در  ها  پزی 
کاهش تعرفه واردات تخم مرغ و پودر تخم مرغ توسط صنف قنادان 

تالش کردیم لطمه ای به بازار این محصول وارد نشود.
وی اضافه کرد: در ابتدای امر قرار بود واردات تخم مرغ و پودر آن توسط 
اتحادیه سراسری مرغ تخمگذار کشور انجام شود که برای تسریع در 
البته  که  شد  واگذار  قنادان  به صنف  مستقیم  طور  به  امر  این  کارها 
افزایش  از  قبل  به  مربوط  مرغ  تخم  پودر  واردات  برای  تعرفه  کاهش 

قیمت این محصول در بازار بود.
مدیرکل دفتر طیور وزارت جهاد کشاورزی تصریح کرد: آنچه مشخص 
است تخم مرغ مصرفی مردم مورد مصرف شیرینی پزی ها و صنایع 
تبدیلی نیست تا افزایش مصرف انها تاثیر مستقیم در بازار این محصول 

داشته باشد.
وی افزود: به طور معمول صنایع تبدیلی و شیرینی پزی ها از تخم مرغ 
های درجه دو، درجه سه، لمبه و منجمد استفاده می کنند، بنابراین 
افزایش مصرف شیرینی پزی ها تاثیری روی تخم مرغ مصرفی مردم 

نخواهد داشت.
مرغداری  در  که  و سه  دو  درجه  های  مرغ  تخم  داد: حتی  ادامه  وی 
های صنعتی به فروش نمی روند، با جداسازی زرده از سفیده و ایجاد 

فرایند انجماد بین 24 ساعت تا یک هفته در اختیار شیرینی پزی ها 
قرار می گیرد.

امینی گفت: تاکنون نزدیک دو هزار و 400 تن تخم مرغ وارد شده است 
که بیش از نیمی از آن برای مصارف صنعتی و شیرینی پزی ها است.

بازار  در  مرغ  تخم  قیمت  داشتن  نگه  متعادل  برای  اظهارداشت:  وی 
شرکت  توسط  مرغ  تخم  مستمر  واردات  همچنان  صنعتی  مصارف  و 
پشتیبانی امور دام انجام خواهد شد و مردم نگرانی بابت افزایش قیمت 

این محصول نداشته باشند.
ایرنا، در حال حاضر صنعت مرغ تخم گذار کشور ظرفیت  به گزارش 
اسمی تولید نزدیک یک میلیون و 300 هزار تن تخم مرغ را دارد که 

سال گذشته نزدیک 940 هزارتن تخم مرغ در کشور تولید شد.
به طور معمول مصرف سالیانه تخم مرغ کشور 900 هزار تن است که 
این محصول به کشورهای عراق و  تولید  از  طی سالهای اخیر بخشی 

افغانستان به طور عمده صادر می شد.
با شیوع بیماری آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان در کشور، از ابتدای سال 
تاکنون نزدیک 26 میلیون قطعه مرغ مادر، تخمگذار و گوشتی معدوم 

شده که عمده معدوم سازی با طیور مرغ تخمگذار بوده است.
این درحالیست که سال 95 نیز میزان تلفات طیور صنعتی و بومی بیش 

از 11 میلیون قطعه بوده است.
به طوری که در ابتدای سال 96 قیمت هر شانه تخم مرغ بین 90 تا 
کاهش  به  توجه  با  امسال  مردادماه  از  که  بوده  متغیر  هزارریال   120
تولید داخلی قیمت ها روند افزایشی یافت به طوری که قیمت هر شانه 

تخم مرغ اواخر دی ماه به 210 هزار ریال نیز رسید.
حمایت  و  مرغ  تخم  بازار  تنظیم  برای  دولت  اخیر  سیاست  براساس 
آزاد شد،  از مصرف کنندگان مجوز واردات و ثبت سفارش تخم مرغ 
مبلغ 126  با  وارداتی  مرغ  تخم  به طوری که هر شانه دو کیلوگرمی 

هزارریال در میادین میوه و تره بار عرضه می شود.
محصول  این  تولید  در  تنها  نه  ایران  اخیر  سالهای  طی  که  درحالی 
خودکفا بوده بلکه یکی از صادر کنندگان این محصول به شمار می رود.

کاهش 40 درصدی تعرفه واردات
 تخم مرغ و پودر آن برای قنادیها
ایرانا
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آخرین اقدامات برای توقف شیوع 

آنفلوانزای پرندگان

معاون بهداشتی و پیشگیری سازمان دامپزشکی کشور گفت: اقدامات 
الزم برای کنترل و جلوگیری از گسترش بیماری آنفلوانزای پرندگان 

در کشور انجام شده است.
دامپزشکی  سازمان  پیشگیری  و  بهداشتی  معاون  ماکنعلی  صفرعلی 
آنفلوانزای فوق حاد  اینکه  به  اشاره  با  ویژه خبری  کشور در گفتگوی 
پرندگان و آنفلوانزای تحت حاد پرندگان با هم متفاوت هستند افزود: 
آنفلوانزای فوق حاد، شدت مرگ و میر را در پرندگان نشان می دهد و 

تلفات بیشتری نسبت به آنفلوانزای تحت حاد دارد.
فارس  ماه پیش در دریاچه خلیج  آنچه که حدود یک  ادامه داد:  وی 
تهران رخ داد تعداد محدودی پرندگان وحش تلف شدند که بر اساس 
هایی  ویروس  از جمله  که  بود   H5N8 ویروس آنها  از  برداری  نمونه 

است که بحث انسانی در آن مطرح نیست.
ماکنعلی افزود: سازمان دامپزشکی کشور با همکاری سازمان حفاظت 
محیط زیست اقدامات الزم را در رابطه با دفن بهداشتی پرندگان تلف 
شده و قرنطینه در رابطه با تردد و شرایط الزم برای جلوگیری از پخش 

ویروس را در آن منطقه انجام داد.
وی اضافه کرد: با این کار مورد دیگری از این بیماری را در بقیه نقاط 

از جمله باغ وحش نداشتیم.
در  اما  گفت:  کشور  دامپزشکی  سازمان  پیشگیری  و  بهداشتی  معاون 
رابطه با ویروس H5N6 که در منطقه حفاظت شده شهرستان کیاشهر 
استان گیالن بر اساس نوع بیماری که حدود چهار هفته پیش ردیابی 
کردیم این بیماری در پرندگان در انگلستان و قسمت هایی از ایرلند 
گزارش شد و انتظار این بیماری را همراه با پرندگان وحش مهاجر که 

وارد تاالب های بین المللی شدند داشتیم.
کرد  اقدام  دامپزشکی  سازمان  تلفات،  بروز  محض  به  افزود:  ماکنعلی 
و نمونه برداری انجام داد و ویروس H5N6 را تشخیص داد که برای 

نخستین بار در ایران اتفاق افتاد.
واکنش  مدیریت  و  دادیم  انجام  را  اقدامات الزم  کرد: همه  اضافه  وی 
هدایت  را  قرنطینه  بهداشت  های  کاروان  و  پیاده  استان  در  را  سریع 
کردیم و یگان حفاظت محیط زیست به صورت شبانه روزی در حال 

دیده بانی هستند.
پرندگان  در  را   H5N6 ویروس از  موردی  اینکه  به  اشاره  با  ماکنعلی 
سازمان  همکاری  با  دان  تن  دو  حدود  روزانه  افزود:  نداشتیم،  بومی 
محیط زیست در آنجا قرار می دهیم و با این کار اجازه پروازهای کوتاه 
پرندگان را در آن منطقه نمی دهیم و خوشبختانه ردپایی از ویروس را 

در طیور بومی و صنعتی ندیدیم.
وی گفت: ویروس آنفلوانزای پرندگان در صورتی که شرایط برای آن 
مساعد باشد می تواند از مرز حیات وحش وارد طیور بومی و از طریق 

آن وارد طیور صنعتی شود بنابراین باید مراقب باشیم.
ماکنعلی افزود: بر اساس آمار سال 2016 سازمان خوار و بار کشاورزی 
سازمان ملل متحد، کشورمان جزو 10 کشور برتر جهان در تولید تخم 

مرغ با تولید 926 هزار تن است.
وی افزود: کل تولید تخم مرغ در جهان 80 میلیون تن است که حدود 

30 میلیون تن آن توسط کشور چین تولید می شود.
ماکنعلی اضافه کرد: 80 درصد کل تولید تخم مرغ جهان توسط 20 

کشور تولید می شود.
وی گفت: کشورمان جزو هفت کشور برتر جهان در تولید طیور گوشتی 

با ظرفیت تولید 2،2 میلیون تن در سال هستیم.
ماکنعلی افزود: در عربستان و ترکیه هم ویروس آنفلوانزا بیشتر از ایران 

گسترش پیدا کرده است.
و پیشگیری سازمان دامپزشکی کشور گفت: در 24  بهداشتی  معاون 
استان از 31 استان کشورمان، از نظر این بیماری پاک است و در هفت 
استان با مشکالتی مواجه بوده ایم که با اقدامات الزم توانستیم بیماری 

را مدیریت کنیم.
ماکنعلی افزود: 12 سال پیش در H5N1 6/2/2006 وارد انزلی شد و 
H5N6 6/2/2018 وارد بوجاب شد. H5N1 تلفات سنگینی در برخی 
استان ها داشت و اکنون هم این ویروس به صورت موردی در برخی از 
استان ها مشاهده شده است اما در طیور صنعتی وجود ندارد بنابراین 

اکنون مشکل H5N1 در کشور نداریم.
وی گفت: وزارت جهاد کشاورزی حساسیت خاصی بر روی لزوم کنترل 

بیماری آنفلوانزای پرندگان دارد.
ندارد  وجود  کاری  موازی  زمینه  این  در  اینکه  به  اشاره  با  ماکنعلی 
افزود: سازمان حفاظت محیط زیست، وزارت بهداشت،درمان و آموزش 
این  کنترل  و  مقابله  های  ستون  کشاورزی  جهاد  وزارت  و  پزشکی 
با همکاری تشکل ها هستند و سه ستاد در حد وزارتخانه و  بیماری 
دو ستاد در سطح معاون اول رئیس جمهوری در این زمینه برگزار و 

تصمیمات خوبی گرفته شد و این موضوع بسیار جدی گرفته شد.
وی افزود: بر اساس تأکید جدی وزیر جهاد کشاورزی، این بیماری باید 
کنترل شود و باید از تجارب دیگر کشورها در این زمینه استفاده کنیم 
را  و مدونی  برنامه کالسیک  این وضعیت  از  رفت  برون  برای  بنابراین 

طراحی کردیم که در سال آینده اجرایی خواهیم کرد.
است  شده  تنظیم  نسخه  چهار  در  برنامه  این  اینکه  بیان  با  ماکنعلی 
برای استان های شمال کشور است و یک  افزود: یک نسخه استثنائاً 
نسخه برای هفت استان است که دارای 1388 مزرعه تخم گذار هستند 
مرغ  مزارع  هزار  از 20  بیش  است که  استان  برای 24  نسخه سوم  و 
سازمان  با  مشترکی  نسخه  چهارم،  نسخه  و  داریم  آنجا  در  گوشتی 
حفاظت محیط زیست در 320 نقطه کشور در مناطق خاص پرندگان 
است و در همه این برنامه ها مشارکت جدی و همکاری نزدیک با وزارت 

بهداشت، درمان و آموزش پزشکی داریم.
بر اساس تجارب  آینده  برای سال  وی گفت: در زمینه واکسیناسیون 
و  چین  آمریکا،  هلند،  فرانسه،  قزاقستان،  روسیه،  مانند  کشورهایی 

ویتنام برنامه واکسیناسیون هدفمند پیشگیرانه را داریم.
ماکنعلی افزود: با توجه به برنامه هایی که داریم معدوم سازی در آینده 
بیش از 70 درصد کاهش خواهد یافت و امیدواریم در یک دوره سه 

ساله کشورمان از ویروس H5N8 شود.
در  نیز  بهداشت  وزارت  واگیردار  های  بیماری  مدیریت  مرکز  رئیس 

ایلنا
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ارتباط تلفنی با این برنامه گفت: ویروس آنفلوانزای نوع H5N6 عمدتاً 
ویروسی است که پرندگان را گرفتار می کند و احتمال ابتالی انسان به 

این عفونت ضعیف است.
محمدمهدی گویا افزود: البته ممکن است این ویروس در آینده قوی 
این  به  ابتال  انسانی  بیشتر شود و مورد  انسان  به  و قدرت سرایت آن 

بیماری را در کشور چین داشتیم.
وی اضافه کرد: یک سوم کسانی که در کشور چین به این ویروس مبتال 

شدند به رغم همه اقدامات درمانی جان خود را از دست دادند.
گویا درباره عالئم بیماری آنفلوانزای پرندگان گفت: این بیماری به شکل 
سرماخوردگی عادی شدید همراه با تب ، سرفه و گلودرد و بدن درد و 
سردرد خود را نشان می دهد که به تدریج پیشرفت می کند و دستگاه 
تنفسی را گرفتار می کند و کسانی که بیماری های ویژه دیگری دارند 
در معرض خطر بیشتری قرار دارند که الزم است بستری شوند و در 

شرایط ایزوله از آنها مراقبت شود.
رئیس مرکز مدیریت بیماری های واگیردار وزارت بهداشت ، درمان و 
آنفلوانزای  ویروس  انتقال  اصلی  راه  اینکه  به  اشاره  با  پزشکی  آموزش 
پرندگان به انسان از طریق تماس با پرنده آلوده است گفت: انتقال این 
ویروس از طریق خوردن گوشت پرنده بعید و نادر است و شایع نیست 
این  و حرارت،  نمی شود  پرنده خورده  خام  ما گوشت  در کشور  زیرا 

ویروس را از بین می برد.
در  هم  زیست  محیط  حفاظت  سازمان  وحش  حیات  دفتر  مدیرکل 
ارتباط تلفنی با این برنامه با بیان اینکه هر سال حدود اواخر تابستان یا 

اوایل پاییز فصل مهاجرت پرندگان آغاز می شود گفت: این ها تا اواخر 
زمستان و حتی بهار در کشورمان به سر می برند و برمی گردند.

مجید خرازیان مقدم افزود: سال 1395 حدود یک میلیون و 700 هزار 
قطعه از انواع پرندگان مهاجر آبزی را در کشورمان سرشماری کردیم.

پرندگان در کشورهای دیگر  آنفلوانزای  بیماری  اینکه  به  اشاره  با  وی 
هم وجود دارد اضافه کرد: حدود 12 سال پیش در حیات وحش استان 
در سه  امسال هم  و  انزلی مشاهده شد  تاالب  در  بیماری  این  گیالن 
منطقه با همکاری سازمان دامپزشکی کشور در دریاچه چیتگر تهران ، 
تاالب میقان در استان مرکزی و نوع جدید این بیماری در تاالب بوجاب 

در استان گیالن مشاهده شد.
خرازیان با اشاره به اینکه امکان انتقال این بیماری به انسان ناچیز است 

به مردم توصیه کرد با دستگاه های ذیربط همکاری کنند.
وی با بیان اینکه همگرایی و هم افزایی خوبی که میان سازمان حفاظت 
و  بهداشت، درمان  وزارت  و  دامپزشکی کشور  محیط زیست ، سازمان 
آموزش پزشکی وجود دارد، از مردم خواست اگر الشه پرندگان را دیدند 
به آن دست نزنند و به ادارات دامپزشکی یا محیط زیست گزارش کنند.

افزود:  زیست  محیط  حفاظت  سازمان  وحش  حیات  دفتر  مدیرکل 
ای  قرنطینه  ضوابط  اساس  بر  ترددها  و  است  کنترل  تحت  مناطق، 

سازمان دامپزشکی کشور رعایت می شود.
وی افزود: همچنین حفاظت فیزیکی مناطق مهم تجمع پرندگان آبزی را 
تشدید کردیم و به درخواست سازمان دامپزشکی تا اطالع ثانوی ممنوعیت 
شکار پرندگان مهاجر آبزی را در همه استان های کشور اعالم و اعمال کردیم.

تمامی نیروهای دامپزشکی گیالن به حالت آماده باش درآمده اند

مدیرکل دامپزشکی استان گیالن از آماده 
باش تمامی نیروهای عملیاتی این نهاد با 
هدف پیشگیری از احتمال شیوع بیماری 
آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان بین جمعیت 

انسانی و طیور استان خبر داد.
تایید  از  افزود: پس  عاقبتی  دکتر سهراب 
سویه خطرناک H5N6 بیماری آنفلوآنزای 
بوجاق  ملی  پارک  در  پرندگان  حاد  فوق 
بیماری  پایش  وضعیت  اشرفیه،  آستانه 
تر  سختگیرانه  بصورت  بومی  طیور  در 
نسبت به قبل دنبال می شود و از آنجایی 
و  مهاجر  پرندگان  گذرانی  زمستان  که 
حضورشان در استان تا ماه های آینده ادامه دارد، احتمال بروز بیماری 
در سایر آبگیرها و تاالب ها و همچنین طیور بومی مجاور این مناطق 

وجود دارد.
وی با تاکید بر اینکه اوضاع استان به لحاظ درگیری با این بیماری کاماًل 
تحت کنترل است، گفت: تاکنون چهار کانون بیماری آنفلوآنزا در استان 
شناسایی شده و به این معنی است که سیستم مانیتورینگ بیماری در 
استان فعال است و پس از تائید بیماری، بالفاصله در سامانه جی آی 

اس ثبت می شود.
و  پرندگان  حاد  فوق  آنفلوآنزای  با  مقابله  برای  عاقبتی،  گفته  به 
آماده باش  به حالت  نیروهای فنی در استان  انتشار آن،  از  پیشگیری 
از  ای  قرنطینه  و  بهداشتی  عملیات  اجرای  در  است  الزامی  و  هستند 
انتظامی و حمایت  پتانسل اداره های حفاظت محیط زیست ، نیروی 

مسئوالن استانی استفاده شود.

اداره کل حفاظت محیط زیست  با  به همکاری مشترک  اشاره  با  وی 
استان و ردیابی بیماری در پرندگان حیات وحش اعالم کرد با رعایت 

موارد بهداشتی جای هیچ نگرانی نخواهد بود.
عاقبتی یادآور شد: پرورش دهندگان و فعاالن عرصه طیور در استان 
باید ضوابط امنیت زیستی و قرنطینه ای را به درستی رعایت کنند تا 

دچار مشکل نشویم .
از خرید پرندگان  مدیر کل دامپزشکی گیالن به مردم هشدار داد جداً 
زنده و شکار شده در بازارهای محلی خودداری و برای قطعه قطعه کردن 

مرغ، حتماً از دستکش استفاده کنند.
وی از مردم خواست با مشاهده موارد مشکوک و تلفات غیرعادی، سریعاً 

مراتب را به دامپزشکی اطالع دهند.
 HPAI( Highly Pathogenic Avian بیماری آنفلوانزای پرندگان
Influenza( از طریق ویروس آنفلوانزای A تیپ N1 H5 و H7 و 
مورد جدید H5N6 ، در حیوانات بخصوص ماکیان ایجاد می شود و 

می تواند به انسان منتقل شود.
این ویروس انسان را آلوده کرده و موجب بیماری شدید با میزان مرگ 
باال می شود و حتی این توانایی را دارد که خود را با انسان تطبیق داده 
و به عنوان یک عامل بالقوه بیماری زا برای انسان مطرح شود یا با سایر 
ویروس های آنفلوآنزای انسانی ترکیب شده و موجب پدیدار شدن یک 

عامل بیماریزای جدید  شود.
بخش  مرزدشت  روستای  خانگی  طیور  از  قطعه   500 حدود  تاکنون 
بیماری  عامل  آلودگی  تایید  علت  به  رشت  شهرستان  توابع  از  خمام 
آنفلوانزای فوق حاد پرندگان و جلوگیری از شیوع آن معدوم شده است. 
همچنین آنفلوآنزای مرغی سبب تلف شدن بیش از 2 هزار قطعه پرنده 

در پارک ملی بوجاق بندرکیاشهر شده است.

نصراهلل	ابراهیمی
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نمی توان 
جلـوی صادرات دام ایـرانی

 را گـرفت

جهانی  و  بزرگ  بازار  گفت:  کشور  دامداران  اتحادیه  عامل  مدیر 
یافته  نوع دام پرورش  اما  واردات گوشت وجود دارد  برای  نیوزیلند 
در استرالیا و نیوزلند با ذائقه مردم ما سازگار نیست. ما برای واردات 

محدودیت داریم.
خصوص  در  کشور،  دامداران  اتحادیه  مدیرعامل  عزیزاللهی،  علیرضا 
انواع دام در کشور اظهار کرد: ما دو نوع دام داریم یکی جمعیت دام 
برای  آن ساالنه  از  بخشی  دام سنگین که  دیگری جمعیت  و  سبک 
کشتار به کشتارگاه ها ارسال می شود و پایه تولید گوشت کشور را 

تشکیل می دهد.
برای  کشور  دامی  جمعیت  از  قاعدتا  باید  که  دامی  حجم  افزود:  وی 
دقیقی  آمار  اما  است  سال  در  دام  تولید  درصد   20 تنها  برود  کشتار 
از جمعیت دام کشور وجود ندارد و به همین دلیل آمار دقیقی از دام 
کشتار شده هم موجود نیست و فقط سالنامه های آماری که بخشی از 
آمار را تنظیم می کنند رقمی رانشان می دهند که رقم دقیق و قابل 

استنادی نیست.

عزیزاللهی در رابطه با صادرات دام به کشورهای دیگر خاطر نشان کرد: 
ما در کشور مازاد دام برای صادرات نداریم اما در شرایطی در منطقه 
قرار گرفته ایم که دور تا دور بازار مصرف قوی از نظر جذب دام ایران 
است علی الخصوص در کشورهای جنوبی خلیج فارس و غرب کشور 
تقاضای بسیاری برای دام ایرانی وجود دارد. با وجود این که هم تقاضا 
برای دام ایرانی وجود دارد و هم مبلغ خرید باال است تا زمانی که ما 
صادرات دام را در کشور ساماندهی نکنیم نمی توانیم از آن بهره برداری 

ملی کنیم.
از درگاه های  نکیم  را ساماندهی  این سیر  ما  تا زمانی که  افزود:  وی 
قاچاق از کشور خارج می شود و آثار زیانباری و منفی قاچاق دام زنده 
هم بر صنعت دامپروری در داخل کشور و هم در روابط ما و کشورهای 
منطقه خواهد داشت. با جاذبه ای که دام ما در منطقه دارد بهتر است 
هرچه زودتر به فکر ساماندهی آن باشیم و نظارت دستگاه های مربوطه 

را در حوزه صادرات فراهم کنیم.

مدیر عامل اتحادیه دامداران کشور در ادامه تصریح کرد: ما اگر بخواهیم 
عنوان  هیچ  به  امر  این  می گیریم  را  صادرات  جلوی  که  کنیم  اعالم 
امکان پذیر نیست. ما مرز طویلی داریم که حراست از تمام آن برای 

خروج  از  جلوگیری 
کشور  تولیدات 
بسیار دشوار و غیر 
این  است.  ممکن 

دام بدون نظارت دستگاه 
می  خارج  ما  مرزهای  از  نظارتی  های 

شود و هم ما و هم کشورهای مقصد را دچار مشکل 
از کشور  دام  توصیه می کنند خروج  کارشناسان  بنابراین  کند.  می 

حتما از مراجع قانونی صورت بگیرد.
به کمبود  توجه  با  کرد:  تشریح  به کشور  دام  واردات  به  اشاره  با  وی 
ای جزواردات  داخلی چاره  بازارهای  در  پروتئینی  و  دامی  محصوالت 
بخشی از نیاز کشور به گوشت قرمز از طریق بازارهای منطقه ای نداریم 
و باید مازاد تقاضا را از طریق واردات برطرف کنیم، البته در آینده اگر 
میزان  شود  بیشتر  امکانات  و  کند  پیدا  افزایش  دولتی  های  حمایت 
کمبود در داخل تامین می شود اما درحال حاضر کمبود عرضه داریم و 
باید به نحوی جبران شود تا قیمت ها به صورت سرسام آور باال نرود و 

مصرف کننده با مشکل مواجه نشود.
عزیزاللهی افزود: مشکل واردات دام زنده این است که عمده دام زنده 
سبک در کشورهایی است که سیاست صادرات ندارند مانند چین و یا 
اینکه به خاطر مشکالت بهداشتی که در کشورشان وجود دارد دستگاه 
های ناظر ما مانند سازمان دامپزشکی اجازه واردات از آن کشورها را 
نمی دهند. برخی کشورها هم نژادهای دامی شان با ذائقه مردم ایران 
دام  نوع  اما  دارد  وجود  زالندنو  جهانی  و  بزرگ  بازار  نیست.  سازگار 
پرورش یافته در استرالیا و این کشورها با ذائقه مردم ما سازگار نیست.

به  نیاز  که  زمانی  بنابراین  گفت:  کشور  دامداران  اتحادیه  عامل  مدیر 
کشور  چند  از  تنها  شود  احساس  کشور  در  سبک  زنده  دام  واردات 
محدود اجازه واردات داریم که نمی توانند حجم باالیی صادر کنند. در 
گذشته کمبود گوشت را از واردات گوشت سنگین تامین می کردیم که 
کشورهایی مانند برزیل و هند تامین کننده آن بودند اما حاال که ذائقه 
مردم تغییر کرده و بیشتر گوشت سبک مصرف می کنند محدودیت 
باید بین بازارهای دنیا آنهایی را که  هایی برای واردات داریم و تجار 
با ذائقه مردم هم خوانی دارد انتخاب کنند تا کمبود گوشت در کشور 

جبران شود.

ایلنا
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از صف های طوالنی خرید شیر تا صادرات به دنیا
روزگاری در این کشور برای خرید دو شیشه شیر نیم لیتری باید چند 

ساعت در صف می ایستادیم.
خامه نیم سانتی خوشمزه روی شیرهای شیشه ای را هر کسی خورده، 
احتماال در صف خرید آن نیز ایستاده است؛ زیرا زمانی تنها در صورت 

ایستادن در صف امکان خرید شیر پاستوریزه وجود داشت.
لبنیات و شیر را در سال های ابتدایی پیروزی انقالب، در ابتدا کوپنی 
و در مرحله بعد از  آن،  شیر  به  صورت یارانه ای یا همان شیر دولتی 
در کنار ماست به صورت محدود در بازار عرضه می شد تا افراد بتوانند 
حداقل نیاز خود به این ماده حیاتی برای حفظ سالمت خود را تأمین 

کنند.
را در صف ها  افراد زمان طوالنی  بود که  باعث شده  محدودیت عرضه 

بگذرانند تا بتوانند محصول  مورد نیاز خود را خریداری کنند. 
به دلیل محدودیت های تولید، لبنیات خارجی نیز در خانه های مردم 
با بسته بندی قرمز رنگ  پنیر هلندی  آنها  پیدا می شد که معرف ترین 
بود، برخالف پنیرهای امروزی درب آن به این راحتی هم باز نمی شد و 

افراد  برای باز کردن آن باید دست به چاقو و قیچی می شدند.
بنابراین گزارش،  بعد از پیروزی انقالب هم که هنوز زیرساخت آماده 
نشده بود و از طرفی درگیر جنگ بودیم و باید وابستگی ناشی از رژیم 
پهلوی را کنار می گذاشتیم، راه سختی را پشت سر گذاشتیم تا اکنون 
به تولیدکننده مستقل در بسیاری از کاالهای اساسی تبدیل شده ایم و 

صادرات نیز داریم.
تعداد کارخانه های صنایع لبنی در کشور، قبل از پیروزی انقالب محدود 
به دو یا سه برند بود به همین منظور پنیر را وارد کرده و حتی برای 
بسته بندی کره نیز ظاهراً به خود زحمت  نمی دادند و به صورت  بسته 

بندی شده از خارج کشور وارد می شد.

بنابراین گزارش، تولید شیر خام نیز در سال 1357 بر اساس اعالم مرکز 
آمار ایران  2 میلیون و 620 هزار تن بود که این رقم در سال95 به 9 
میلیون و 653 هزار تن رسیده یا به عبارتی 3.7 برابر شده، درحالی که 

جمعیت کشور در این بازده زمانی2.4 برابر شده است.
و  تغییر کرد  روند  این  و در سال های گذشته،  انقالب  پیروزی  از  بعد 
همراه با افزایش تولید شیر خام به حدی کارخانه لبنی در کشور ایجاد 
شد که عالوه بر تأمین نیاز داخلی، اقدام به صادرات این محصول به 
کشورهای همسایه خود مانند عراق، افغانستان و حاشیه خلیج فارس و 
غیر همسایه مانند  ایاالت متحده  آمریکا، استرالیا و آلمان کردیم و در 
مجموع بر اساس آمار اعالمی معاون وزیر جهادکشاورزی در سال 95 

سی نوع فرآورده لبنی ایران در حجم 850 هزار تن صادر شده است.
کار صادرات در بخش لبنیات به همین جا نیز ختم نشد و پا را فراتر 
گذاشته و به کشور دوست و همسایه خود در عراق رفته و در آنجا با 
واقع فعل »ما  آنها   فروختیم  و در  به  و  تولید کرده   برند خودمان 

می توانیم« را صرف کردیم .
بخش  تولیدات  از  بسیاری  در  انقالب  پیروزی  از  بعد  گزارش  بنابراین 
خودبه  نیاز  تا  زدیم  بهره وری،  و  تولید  افزایش  به  دست  کشاورزی 
کاالهای استراتژیک و اساسی را در داخل تأمین کنیم و در بخشی از 

محصوالت به خودکفایی رسیدم.  
اما قبل از رسیدن به این مهم، شرایط سختی را در زمان تحریم های 
اقتصادی، دفاع مقدس و ... تجربه کردم و  همان طور که گفته شد برای 
روغن،  برنج،  کوپن  نامساعد،  زمان  در  اساسی  کاالهای  عادالنه  توزیع 
قند و شکر، مرغ و حتی برای بنزین کوپن دادیم و در زمان تحریم های  
ظالمانه نیز  با وجود اینکه برای واردات محصوالت مهمی مانند دارو به 

مشکل خوردیم اما  محدودیت را تحمل کردیم.

دولت به جای کـاهش تولیدمـرغ
 قفـل صادرات را باز کند

تعداد  مجلس،گفت:  طبیعی  منابع  و  آب  کشاورزی،  عضوکمیسیون 
نفع  به  داشته  افزایش  که  میزانی  هر  به  ریزی  جوجه  دوره های 

مرغداران  است.
از  کشور،گفت:یکی  مرغداری های  وضعیت  درباره  ابراهیمی  علی 
تولید در  مرغداری های کشور،  بر روند  تاثیرگذار  معضالت کنونی و 
کاهش تعداد دوره های جوجه ریزی است که این امر  بطور  مستقیم 
مشکالتی همچون کاهش راندمان  تولید و عدم همخوانی  هزینه  تولید  

با  بازار مصرفی  داخلی و خارجی مرغ را برای مرغداران  در پی دارد.
نماینده مردم شازند در مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه راندمان 
استاندارد جوجه ریزی طبق ظرفیت مرغداری های کشور 4الی 5 دوره 
در سال است، تصریح کرد: گرانی جوجه یک روزه و عدم بازار مصرف 
عواملی برای کاهش تعداد  دوره های  جوجه ریزی در مرغداری های 

کشور  تلقی می شود.
در  شده  انجام  گذاری  سرمایه  ماندن  استفاده  بال  افزود:  ابراهیمی 
که   است  معضلی  ریزی  جوجه  تعداد  کاهش  با  کشور  های  مرغداری 
مرغداران  را نگران کرده است، زیرا مرغداران نمی توانند طبق هزینه 

های جاری تولید  و برنامه ریزی از قبل تعیین شده تولیداتش را  برای 
فروش بهینه در بازار  مصرفی ارائه دهند.

وی تصریح کرد: روسیه وکشورهای حوزه خلیج فارس مقصد مناسبی 
برای صادرات مرغ های ایرانی  به شمار می آیند اما برای پایداری در 
صادرات مرغ باید  بطور حتم استانداردهای بین اللملی  نیز رعایت شود 

تا شاهد برگشت خوردن  تولیدات ایرانی  دربازار جهانی نباشیم.
ابراهیمی  افزود: به نوعی کاهش  تعداد دوره های جوجه ریزی  برای به 
ثبات رساندن تولید و میزان تقاضا در بازار مصرفی  پاک کردن  صورت 
مسئله است زیرا کاهش  تولید ، هزینه های  جاری را نیز به مرغداران 

در این راستا  تحمیل می کند. 
،یادآورشد:  مجلس  طبیعی  ومنابع   کشاورزی،آب  عضوکمیسیون 
افزایش  تعداد دوره های جوجه ریزی به هرمیزانی که افزایش داشته به 
نفع مرغداران است و از سوی دیگرکاهش  دوره نیز به ضرر مرغداران 

تمام می شود.

خانه	ملت

فارس
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علل شکست مصـر در
 ریشه کن کردن آنفلوانزای 

پرنـدگان

اهداف مقاله
در این مطالعه به علل شکست مصر در ریشه کن کردن 

آنفلوانزای پرندگان از سال 2006 پرداخته شده است.

مقدمه
آنفلوانزای فوق حاد پرندگان یک بیماری ای است که فکر تمام دنیا 
را به خود مشغول کرده است و علت این نگرانی، تهدیدی است که این 
بیماری برای امنیت غذایی به وجود می آورد، به خصوص در مناطقی 
که به شدت به گوشت مرغ به عنوان منبع پروتئین وابسته اند. نگرانی 
دیگری که وجود دارد این است که ویروس H5N1 جهش پیدا کند 
و تبدیل به یک آنفلوانزای انسانی همه گیر شود و زندگی میلیون ها 
ابتدای ورود  را در همان  بیماری  این  بیندازد. مصر  را به خطر  انسان 
این  کرد.  تجربه   2006 سال  در  یعنی   H5N1 حاد  فوق  آنفلوانزای 
ویروس به طور گسترده در مدت زمان کوتاه شیوع پیدا کرد و بخش 
های تولید صنعتی و سنتی طیور را تحت تاثیر قرار داد. شکست در 
ریشه کن کردن فوری ویروس بعد از ورود آن موجب شد تا به بیماری 
همه گیر بومی تبدیل شود. تکثیر این ویروس در مناطق بومی شده 
ویروس و سرایت آن از پرندگان آلوده به پرندگان سالم و دیگر گونه 
های درگیر در این منطقه موجب شد تا خطر ایجاد ویروس آنفلوانزای 

بومی بیشتر شود.

ابزارها و روش های تحقیق
این  ارتومیکسوویریده است.   از خانواده   آنفلوانزای پرندگان   ویروس 
ویروس دارای ژنوم  RNA تک رشته ای چندقطعه ای)8( با سنس 
منفی میباشد  محصوالت ترجمه شده قطعات1-3 در مجموعه نسخه 
این  در  زیاد  ژنتیکی  تغییرات  علت  میشوند  چینش  ویروسی   بردار 
و  نوترکیبی   ، برداری  نسخه  خطاهای  باالی  میزان  از  ناشی  ویروس 
بازآرایی می باشد ... این جهش سریع ویروس گاهی   همراه با سازگاری 
پرندگان(  و  انسان، حیوانات  )از جمله  میزبانی   گونه های مختلف  با 
است که  می تواند باعث تغییر ویژگی های حدت ویروس را نیز فراهم 
موجب  حساس  پرندگان   های  گونه  و  وحشی  حیوانات  وجود  سازد. 
پیچیده تر شدن اپیدمیولوژی ویروس آنفلوانزای پرندگان شده است. 
 2007 سال  ابتدای  در  مصر  در  یافته  جهش   H5N1 ویروس  ظهور 
مشاهده شد؛ این در حالی بود که در این زمان واکسیناسیون گسترده 
ای در مصر انجام می شد. محافظت  از امکان ظهور جهش در ویروس 

یا دوباره فعال شدن ویروس آنفلوانزای پرندگان در مناطق بومی به یک 
یا چند فاکتور زیر مرتبط بوده است:  

                                     
1. زمان الزم برای به روز شدن بذر های ویروس 

2. ظرفیت تولید واکسن
3. زمان الزم برای واردات واکسن از شرکت های سازنده
4. استفاده از واکسن هایی که  محافظت ناقص داشته اند

ژنیک  آنتی  اغلب  و  متعدد  های  واکسن  از  استفاده   .5
)چندگانه آنتی ژنیک(

استفاده از واکسن های نشتی دار با محافظت ناقص  و متعدد موجب 
می شود که آنتی ژن های متعددی، زمینه ی  جهش های منتج از این 
.این وضعیت  را در گله های محافظت شدهمیسر سازد کنند  شرایط 
نامناسب(  ناقص )دوز  از واکسن هابطور  استفاده  از   ناشی  تواند   می 
یا استفاده نابرابر) تزریق نادرست( در مناطقی که ویروس بومی شده 
پایین خوراک، محل  )مانند کیفیت  بد گله  از شرایط  ناشی  یا   است 
نگهداری، مدیریت، وضعیت سالمت و غیره( تشدید شود. از طرف دیگر، 
مروری بر شیوه ی مصرف  واکسن های تجاری در مناطقی که  ویروس 
بومی شده می تواند به کاهش تاثیر گوناگونی ژنتیکی ویروس ها کمک 
روز  به  های  واکسن  گیری.  همه  ظهور  اورژانس  موارد  در  بویژه  کند 
رویکردی مناسب برای محافظت در برابر سویه های ویروس آنفلوانزای 
بدلیل  اغلب  واکسن،  از  استفاده  موفقیت  این حال،  با  است.  پرندگان 
به  ها  آن  انتقال  و  واکسن  تولید  های  برنامه  های   محدودیت  وجود 
مناطق آلوده است تحت تاثیر قرار میگیرد . دانش موجود که با زیست 
شناسی مولکولی و تحول ویروس آنفلوانزا مرتبط است، برای ارائه یک 
برابر ویروس های موجود استفاده  قابل اجرا در  ابزار مداخله سریع و 

شده است.

نتیجه گیری
استفاده نادرست از استراتژی های کنترل ویروس آنفلوانزا  با واکسن 
موجب افزایش گوناگونی این ویروس شد و وضعیت اپیدمیولوژیک را 
پیچیده تر نمود. وضعیت مصر نمونه ای از این مشکل است. با وجود 
  H5N1 این که از سال 2006 این کشور از واکسن در برابر ویروس
مرتبط  پرندگان  حاد  آنفلوانزای  بروز  اما همچنان  است  نمود  استفاده 
با ویروس H5N1 در گله های واکسینه شده مصر گزارش می شود.

فقط  و  هستند  مختلف  نظرفیلوژنتیک  از  که   H5N1 های  ویروس 
آنتی ژنی واکنش پذیر متقاطع هستند و در  از نظر  از آن ها  بخشی 
مصر پخش می شوند. وضعیت مصر برای نقاط دیگر جهان نیز مشکل 

آفرین شده است.

ترجمه:	سپیده	حکمت
ویراستار	علمی:	دکتر	صالحی	قمی
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ضرر 400 میلیون دالری بخش دامپروری 
به دلیل توقف صادرات دام

خصوصی  بخش  شد،  متوقف  زنده  دام  صادرات  که  گذشته  سال  از 
نتوانست از این مسیر درآمد ارزی داشته باشد و به همین دلیل حدود 

400 میلیون دالر ضرر کرد.
دام  تجارت  حوزه  درباره  ایران  دام  صادرکنندگان  ملی  مجمع  رئیس 
سال  بهمن  از  زنده  دام  صادرات  توقف  به دلیل  گفت:  قرمز  گوشت  و 
گذشته، تجار و بازرگانانی که در این بخش فعالیت داشتند، نتوانستند 
دام مازاد را به خارج از کشور بفرستند. بنابراین در نهایت بخش تولید 

در این فرایند متضرر می شود.
به  سبک  زنده  دام  صادرات  هرساله  اینکه  به  اشاره  با  پوریان  منصور 
به  ارز  کشورهای حوزه خلیج فارس، ساالنه حدود 700 میلیون دالر 
کشور وارد می کرد، افزود: اکنون که این مسیر بسته شده، در هفت ماه 
گذشته از ورود حدود 400 میلیون دالر ارز به کشور جلوگیری شد که 

این موضوع به نفع دامپروری کشور نیست.

به گفته وی، تولید در سال های گذشته برای فعاالن عرصه دامپروری 
مثال،  به عنوان  و  نداشت  اقتصادی  صرفه  چندان  سبک،  دام  به ویژه 
ماهانه برای نگهداری 600 راس دام، حدود 40 میلیون تومان هزینه 
می شد، اما اکنون با توجه به قیمت خرید و هزینه هایی که برای دامدار 
مطرح است، این کسب وکار تا حدودی صرفه اقتصادی پیدا کرده است. 
در حالی که توقف صادرات، می تواند دوباره این چرخه را معیوب کرده 

و دامدار را با مشکالت مالی فراوانی روبه رو کند.
رقبای  بازارهای منطقه،  از  ایران  با خروج  عنوان کرد: هرچند  پوریان 
اما باید دوباره برای به دست آوردن  تجاری خأل موجود را پر کردند، 
این بازارها تالش کرد و در آنها حضوری مستمر داشت. البته باید گفت 
که این کار بسیار دشواری است و به راحتی نمی توان به جایگاه قبلی 
از  با تصمیمات متغیر، فرصت ها را  نباید  بنابراین  بازگشت.  در منطقه 

بخش خصوصی گرفت.

توانایی قوی  بازرگانانی که  برای  وی معتقد است: مسئوالن می توانند 
مجوز خروج  میانه،  آسیای  از  ورود الشه  ازای  به  دارند،  تجارت  برای 
مازاد دام ایرانی را صادر کنند. به عبارتی خروج هر رأس دام، مشروط 
بر ورود الشه از خارج باشد. زیرا بارها مسئوالن نیز به این نکته اذعان 

داشته اند که واردات و صادرات، باید در یک تعادل و توازن منطقی قرار 
بگیرد. در حالی که اکنون برای تنظیم بازار داخلی، جلوی صادرات دام 

را گرفته ایم.

این  از  پیش  که  است  در حالی  بخش خصوصی  نماینده  این  سخنان 
بود: »تمام  تولیدات دامی، گفته  امور  معاون وزیر جهاد کشاورزی در 
حرف صادرکنندگان دام، تسهیل از سر گیری صادرات است که البته 
حرف درست و قابل قبولی است، اما اکنون ذهنیت مردم متأثر از برخی 
این  به  نسبت  تشویش برانگیز،  و  نادرست  رسانه ای  سازی های  جریان 
دام،  صادرات  خبر  نخستین  شنیدن  محض  به  و  شده  مکدر  موضوع 
واقعیت چیز  تلقی می کنند. در حالی که  عامل گرانی  را  این موضوع 
دیگری است و اکنون این بخش به ناگزیر دچار محدودیت اجباری شده 
ایرانی  زنده  دام  کویت،  مانند  عربی  کشورهای  حاضر،  حال  در  است. 
را به قیمت گوشت آماده از ایران خریداری می کنند. از آن طرف نیز 
واردات این محصول با قیمتی پایین تر می تواند صورت بگیرد. به عنوان 
مثال، کویتی ها گوسفند زنده ایرانی را هر کیلوگرم 30 هزار تومان از 
ما خریداری می کنند، ما هم می توانیم گوسفند بدون دنبه را به قیمت 
10 هزار تومان به ازای هر کیلوگرم وارد کنیم. اینکه چرا این کار انجام 

نمی شود، به ذهنیت منفی ایجاد شده در میان مردم ارتباط دارد.«
رئیس مجمع ملی صادرکنندگان دام زنده در بخش دیگری از سخنانش 
گفت: متأسفانه با وجود دالیلی که برای ورود الشه میش دیده می شود، 
اما هنوز مسئوالن مربوطه مجوز واردات این محصول را صادر نکرده اند.

پوریان توضیح داد: بنابراین در حال حاضر همچنان واردات تک بعدی 
الشه بره ادامه داشته و این امر نمی تواند تمام نیاز بازار را جوابگو باشد. 

زیرا بسیاری از اقشار جامعه خواهان این نوع گوشت قرمز هستند.
منجمد  گوشت  کشور،  جنوبی  استان های  بیشتر  اینکه  بیان  با  وی، 
با  ایرادی دارد که الشه میش  افزود: چه  گوسفندی مصرف می کنند، 
هدف انجماد وارد کشور شده و بخشی از نیاز را تامین کند؟ اگر این 
اتفاق نیفتد، میش های داخلی که می توانند مولد باشند و بره زایی کنند، 
به مرور از گله ها حذف شده و در نتیجه آینده دامداری کشور را تحت 

تأثیر قرار خواهد داد.

ایانا
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تنظیم تغذیه ای سنتز چربی شیر

چکیده :
در  شیر  چربی  تولید  توجه  قابل  کاهش  باعث  خاصی  جیره های 
 )  )MFDشیر چربی  افت  به  معموالً  که  می شوند  نشخوارکنندگان 

شناخته می شود، مکانیسم آن شامل ارتباط بین فرآیندهای میکروبی 
شکمبه و متابولیسم بافت می باشد. نظریه های متعددی در جهت 

تشریح این رابطه پیشنهاد شده اند و تحقیقات، حمایت کمی را 
برای نظریه های متکی بر محدودیت در منبع پیش سازهای 
تغییرات درگیر  لیپوژنیک ارائه می دهند. در حالیکه، اساساً 

در بیوهیدروژناسیون اسیدهای چرب غیر اشباع با چند پیوند 
دوگانه و مهار ویژه سنتز پستانی چربی شیر مطرح می باشند.

غذایی  شرایط  تحت  که  می کند  پیشنهاد  بیوهیدوژناسیون  نظریه ی 
که  یافته  تغییر  شکمبه  بیوهیدروژناسیون  معمول  مسیرهای  معینی، 
سنتز  که  می شوند  تولید  فردی  به  منحصر  چرب  اسید  حدواسط های 
چربی شیر را مهار می کنند.  اسید لینولئیک مزدوج ترانس-10، سیس- 
CLA( 12( یکی از نمونه های شناسایی شده است که با کاهش چربی 
شیر در ارتباط است. تحقیقات روی ایزومرهای خالص نشان داده اند که 
ترانس-10، سیس-CLA( 12( یک مهار کننده ی قوی سنتز چربی 
مکانیسم  شیر(،  چربی  افت  کننده   القاء  جیره  به  )شبیه  است  شیر 
آن شامل کاهش هماهنگ فراوانی mRNA برای آنزیم های کلیدی 
درگیر در مسیرهای بیوشیمیایی سنتز چربی می باشد. شناسایی کامل تر 
مکانیسم- و شرح  تولید شده طبیعی سنتز چربی  بازدارنده های  این 
های سلولی می توانند، فرصت های وسیعی را برای استفاده و فهم تنظیم 

متابولیسم لیپیدها ارائه دهند.

مقدمه :
چربی، بخش مهم انرژی شیر بوده و مسئول بسیاری از خواص فیزیکی، 
ویژگی های تولیدی وکیفیت شیر و محصوالت لبنی می باشد. در همه ی 
از تری گلیسیرید ها) بیش از 95درصد(  پستانداران چربی شیر غالباً 
تشکیل شده است، اما میزان چربی شیردر بین گونه ها به طور گسترده 
متفاوت می باشد. به عنوان مثال دامنه میزان چربی شیر در خانواده ی 
 1 از  کمتر  ها  کرگدن  و  درصد   50 از  بیش  ها  وال  و  دریایی  شیر 
درصد می باشد. تولیدکنندگان محصوالت لبنی از مدتها پیش به چربی 
شیر نشخوارکنندگان به دلیل ارزش اقتصادی آن عالقمند بوده اند و 
تحقیقات نیز به سمت درک بیوسنتز چربی شیر و عوامل تأثیرگذار بر 
علمی  تحقیقات  این  شـــده اند.  هدایت  اسید چرب  ترکیب  و  مقدار 
متابولیسم را در غدد پستانی مشخص  و مسیرهای بیوشیمیایی سنتز 
چربی و تنظیم این فرآیندها را در سنتز چربی شیر شناسایی کرده اند. 
نتایج این تحقیقات ارزش فوق العاده ای داشته اند چون بینشی را به 
سوی بیولوژی تولید شیر در همه ی گونه ها فراهم می کنند. مقاالت 
 ، فولی   ، داویس   ، آنیسون  توسط  شیر  چربی  ی  حوزه  در  کالسیک 

کینسال ، لینزل و پانون به عنوان نمونه انجام شده است.

میزان چربی و ترکیب شیر می تواند به میزان زیادی تحت تأثیر جیره 
بررسی  مورد  نشخوارکنندگان  در  به طور گسترده  موضوع  این  باشد. 
قرار گرفته است و چندین مقاله اثرات جیره را مورد بررسی قرار داده-

اند. هر چند، اختالفات گونه ای وجود دارند و نویل و پیسیاتو اخیرا ً 
مقاله ای را برای طیفی از گونه ها از جمله انسان به مورد بررسی قرار 
شیر  چربی  چرب  اسیدهای  ترکیب  ها  گونه  از  بسیاری  در  اند.  داده 
شدیداً تحت تأثیر ترکیب اسیدهای چرب جیره است. در این ارتباط 
نشخوارکنندگان یک استثناء هستند، چون لیپیدهای جیره به میزان 
زیادی با متابولیسم باکتریایی در شکمبه تغییر می یابد. یکی از این 
تغییرات مهم بیوهیدوژناسیون اسیدهای چرب غیر اشباع با چند پیوند 
دو گانه )PUFA( است. برآورد شده که چربی شیر نشخوارکنندگان 
بخش  با  خود  این  و  است  مختلف  چرب  اسید   400 از  بیش  دارای 
اعظمی از لیپیدهای متابولیسم شده که در شکمبه رخ می دهند مرتبط 
است. به هر حال، جیره ی غذایی می تواند به طور مؤثری بر جمعیت 
باکتریایی و فرآیند های میکروبی شکمبه مؤثر باشد،  و به صورت یک 
پیامد جیره و تغذیه، اثرات مؤثری بر میزان چربی و ترکیب اسید چرب 
شیر، حتی در نشخوارکنندگان دارند. دیویس و براون یکی از  برجسته 
ترین مسائل را تحت عنوان سندرم شیرکم چرب، که معموالً به افت 
چربی شیر منسوب است را مشخص کردند. افت چربی شیر زمانی رخ 
می دهد که جیره های خاصی که عموماً باعث کاهش میزان چربی شیر 
شده و ترکیب اسیدهای چرب شیر را تغییر می دهند. افت چربی شیر 
برای اولین بار در سال 1885 تشخیص داده شد، زمانی که بوسینگولت 
متوجه شد زمانی که گاوهای شیری با چغندر تغذیه می شوند تولید 
در  متعددی  موارد  در  شیر  چربی  افت  و  می یابد  کاهش  شیر  چربی 
ی  تغذیه  پی  در  دامداران  که  زمانی  شد،  گزارش  بیستم  قرن  اوایل 
علمی برای فراهم کردن احتیاجات تغذیه ای گاوهای شیری بودند. این 
وضعیت منجر به تمرکز مطالعات زیادی بر بیولوژی افت چربی شیر) 

ITPNews	مقاله	آرشیو
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خصوصاً در نیمه دوم قرن حاضر( گردید، وضعیت غذایی که باعث افت 
با اطمینان بیشتری  چربی شیر)MFD( می شود اکنون می توان آن را 

پیشگویی کرد، اما مبنای بیولوژیکی نامشخص باقی است.

سندرم شیر کم چرب یک چالش و مسئله بیولوژیکی مخل در ارتباطات 
بین فرآیندهای گوارشی متابولیسم بافت را نشان می دهد. در ادامه ی 
بخش ها ما در ابتدا پیش زمینه ای در مورد سنتز چربی شیر و سبب 
شناسی افت چربی شیر بحث خواهیم کرد. تعدادی نظریه برای تشریح 
افت چربی شیر پیشنهاد شده اند و این نظریات به طور گسترده  مورد 
در  اخیر  تکاملی  مورد سیر  نهایت در  در  قرار خواهند گرفت.  بررسی 
مبنای جهانی  و چارچوب  افت چربی شیر بحث خواهد شد  بیولوژی 

برای تشریح سندرم شیر کم چرب مورد بررسی قرار می گیرد .

 پیشینه :

منشأ اسیدهای چرب و سنتز چربی شیر

ترکیب اسیدهای چرب چربی شیر در پستانداران تفاوت های زیادی 
گونه  با  )گاوسانان(  نشخوارکنندگان  شیر  چربی  ترکیب  دارند.  باهم 
اسیدهای چرب  است.  متفاوت  کاماًل   1 در جدول  انتخاب شده  های 
و  خون  جریان  از  شده  برداشت  می آیند،  وجود  به  منبع  دو  شیر  در 
ساخته شده در داخل سلول های پوششی پستان)de novo( . بخش 
اعظمی از اختالفات در ترکیب چربی شیر نتیجه ی منبع اسید چرب 
کوتاه  چرب  اسیدهای  می باشد.  شیر  چربی  سنتز  برای  شده  استفاده 
به طور  تقریباً   ) زنجیر)10-14 کربنه  و متوسط   ) زنجیر)4-8 کربنه 
de novo بوجود می آیند. اسیدهای چرب  از سنتز  به فردی  منحصر 
طویل زنجیر)<16کربنه ( از لیپیدهای موجود در گردش خون )جذب 
شده از دستگاه گوارش( مشتق می شوند و اسید های چرب 16 کربنه 
به گونه  با توجه  بنابراین  از طویل شدن هر دو منبع می باشند.  ناشی 
می توان اهمیت منابع مختلف اسیدهای چرب را برای سنتز چربی شیر 

با آزمایش روی ترکیب چربی شیر به طور منطقی پیش بینی کرد.

در  اسیدهای چرب شیر  اصلی  منبع   de novo مثال سنتز  بعنوان   
فیل است، در حالیکه چربی شیر تولید شده توسط خوک آبی، غالباً 
توسط اسیدهای چرب برداشت شده از جریان خون مشتق می شود این 
اختالفات زمانی که تنظیم سنتز چربی شیر مورد بررسی قرار گرفته 

می شود نیازمند توجه بیشتری است.

 de در نشخوارکنندگان حدود نیمی از اسیدهای چرب شیر از سنتز 
novo مشتق می شوند. بایستی در نظر داشت که غیر نشخوارکنندگان 
نشخوار  حالیکه  در  می شود  استفاده   de novo سنتز  برای  گلوکز  از 
کنندگان از استات تولید شده در فرآیند تخمیر کربوهیدراتها در شکمبه 
به عنوان منبع کربنی عمده استفاده می کنند. به عالوه β-هیدروکسی 
بوتیرات تولید شده در اپیتلیوم شکمبه )ناشی از جذب بوتیرات( حدود 
نیمی از کربن الزم جهت سنتز de novo را در نشخوارکنندگان فراهم 
دارند  وجود  بیوشیمیایی  مسیرهای  در  اختالفاتی  همچنین  می کند. 
نوکلئوتید  دی  آمید  )نیکوتین  نیاز  مورد  کننده  احیا  مولکول های  که 
اسید  سنتز  که سبب حمایت  می کنند  تأمین  را   )NADPH فسفات 
ایزوسیترات  چرب بین نشخوارکنندگان ) مسیرپنتوزفسفات و سیکل 
( و غیر نشخوارکنندگان ) مسیر پنتوز فسفات و سیکل ماالت ترانس 
هیدروژناسیون (می شود. به هر حال، کل فرآیندها در سنتز اسیدهای 

چرب به میزان قابل توجهی در پستانداران با یکدیگر مشابه اند.

شده  برداشت  پستانی  غده  توسط  ساخته  پیش  از  چرب  اسیدهای 
این  می گیرند.  قرار  استفاده  مورد  شیر  چربی  سنتز  برای  مستقیماً  و 
 )NEFA( آزاد  چرب  اسیدهای  و  لیپوپروتئین ها  از  چرب  اسیدهای 
موبیلیزه  و  گوارش  دستگاه  در  لیپیدها  جذب  از  ناشی  ترتیب  به  که 
کردن ذخایر چربی بدن هستند مشتق شده اند. در نشخوار کنندگان 
اسیدهای چرب موجود در چربی شیر که از جریان خون گرفته  می-
شوند، غالباً از جذب روده ای و اسیدهای چرب میکروبی مشتق می-

از  لیپولیز و موبیلیزه کردن چربی بدن کمتر  گردند. به طور معمول، 
10 درصد از اسیدهای چرب موجود در چربی شیر را به خود اختصاص 
می دهد. هر چند زمانی که گاوها در تعادل منفی انرژی هستند، سهم 
اسیدهای چرب موبیلیزه شده برای جبران این کسری انرژی افزایش 
می یابد. جالب توجه است که این موضوع مسئله ای است که بین گونه 
های مختلف تفاوت وجود دارد. وال ها و پینیپدها در طول شیردهی 
غذا نمی خورند لذا این موضوع در ترکیب شیر آنها منعکس می شود، به 
کننده  تأمین  منبع  تنها  می بایستی  بدن  مبلیزه کردن چربی  طوریکه 
انسان  در  بدنی  ذخایر  باشد.  شیر  چربی  در  موجود  چرب  اسیدهای 
از60 درصد  بیش  که  برآورد شده  که  دارند چرا  بیشتری  اهمیت  نیز 

اسیدهای چرب موجود در شیر ممکن است از این منبع تأمین شوند.

سندرم شیر کم چرب

سندرم شیرکم چرب به عنوان یک وضعیت طبیعی که با تنظیم غذایی 
جنبه های  است.  گرفته  قرار  ویژه  توجه  مورد  می دهد،  رخ  شیر  چربی 
تاریخی در شناسایی جیره های مرتبط با افت چربی شیر)MFD( در 
گاوهای شیری مورد بررسی قرار گرفته اند. داویس و براون جیره های 
مسبب افت چربی شیر را به دو گروه عمده تقسیم کردند. یک گروه 
شامل جیره هایی که مقادیر زیادی کربوهیدرات سهل الهضم داشته و 
مقادیر اجزاء فیبری آن کم است و در معمول ترین این جیره ها نسبت 
مواد دانه ای به مواد خشبی باال می باشد. در جیره های دارای فیبر کافی، 
هرچند مقدار فیبر در این گونه جیره ها کافی است، اما اگر منبع فیبر 
به صورت آسیاب شده و یا پلت شده  باشند، این دسته جیره ها نیز جزء 
گونه  این  اول( محسوب می شوند، چون  این گروه )جیره های دسته 
فرآیندسازی ها، توانایی فیبر درحفظ عملکرد طبیعی شکمبه را کاهش 
می دهند. سیالژ ذرت در بسیاری از مناطق دنیا به عنوان منبع اصلی 
می رسد  نظر  به  اگرچه  شود.  می  استفاده  شیرده  گاوهای  برای  علوفه 
جیره بر پایه ی سیالژ ذرت حاوی مقادیر کافی فیبر باشد اما نسبت به 
جیره های بر پایه ی سیالژ گراس از توانایی کمتری برای حفظ عملکرد 
شکمبه درجهت حمایت از چربی شیر طبیعی برخوردار می باشد. سهم 
باالی دانه در سیالژ ذرت )معموالً 40 تا50 درصد( باعث کاهش بیشتر 
تأثیر آن به عنوان یک منبع علوفه می شود. در نشخوارکنندگان، اثر فیبر 
غذایی عامل تعیین کننده اصلی توانایی علوفه ها در بافرینگ شکمبه 
می باشد، بنابراین اصطالح جیره ی کم فیبر را برای توصیف اولین گروه 

جیره ها که مسبب افت چربی شیر هستند، استفاده می شوند.
دومین گروه از جیره هایی که باعث افت چربی می شوند، مکمل های 
غذایی حاوی روغن های غیراشباع ) مثل روغن های گیاهی و دریایی 
( می باشند. زمانی که مکمل های روغنی به طور مستقیم به جیره اضافه 
می شوند افت چربی شیر رخ می دهد عالوه براین زمانی که جیره ها 
با  یا کنجاله های حاوی اسیدهای چرب غیر اشباع  با دانه های روغنی 
چند پیوند دو گانه )PUFA( مکمل شوند افت چربی شیر رخ می دهد. 
در حقیقت وجود اسیدهای چرب با چند پیوند دوگانه )PUFA( در 
جیره های کم فیبر، شرط الزم برای افت چربی شیر می باشد. چنانچه 
عملکرد  در حفظ  علوفه  فیبر  اثر  یا  و  باشد  باال  مصرفی  مواد خشبی 
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طبیعی شکمبه کافی باشد، مکمل های روغن گیاهی باعث افت محصول 
از  نمونه ایاضافی  گیاهی  روغن های  بنابراین  شد.  نخواهند  شیر  چربی 

کاهش چربی شیر در جیره هایی با فیبر پایین می باشند.

روغن ماهی و روغن های پستانداران دریایی و جلبک های دریایی با وجود دو 
اسید چرب با چند پیوند دوگانه مشخص می شوند: ایکوزاپنتانوئیک اسید 
این دسته  به  در مجموع   .)G22:6(اسید دکوزاهگزانوئیک  و   )C20:5(
ازاسیدهای چرب به عنوان روغن های دریایی ارجاع خواهد شد. این روغن-

ها در مقایسه با روغن های گیاهی، حتی زمانی که جیره ها دارای سطح 
بنابراین  شد.  شیرخواهند  چربی  افت  موجب  مؤثرباشند  فیبر  از  کافی 
روغن های دریایی دومین گروه مهم از جیره هایی هستند که باعث افت 
چربی شیر می شوند. تعدادی تئوری ارائه شده اند که افت چربی شیر 
ایجاد شده توسط چنین جیره هایی را تشریح می کنند و اساس همه ی 
باشد.  فرآیند میکروبی شکمبه می  ایجاد شده در  تغییرات غذایی  آنها 
پاول برای اولین بار این موضوع را تشخیص داد و به این نتیجه رسیدکه 
یک  شده  تولید  شیر  چربی  ترکیب  و  شکمبه  فعالیتهای  بین  ظاهراً 
همبستگی مثبت وجود دارد. در مطالعات بعدی نشان داد که تغییرات 
در فعالیت شکمبه به واسطه ی جیره های کم فیبر و روغن های جانداران 
دریایی می باشند که هم در تخمیر میکروبی کربوهیدرات های جیره و هم 
در بیوهیدروژناسیون میکروبی اسیدهای چرب غیر اشباع جیره دخالت 
غلظت  نسبت  در  تغییرات  شامل  شکمبه  تغییرات  طورکلی  به  دارند. 
اسیدهای چرب فرار خصوصاً کاهش نسبت استات به پروپیونات می باشد. 
عالوه بر این، این جیره ها باعث تغییراتی در بیوهیدروژناسیون شکمبه 
شده و خصوصیت کلیدی آن، تجمع حد واسط های بیوهیدروژناسیون، به 

ویژه اسیدهای چرب ترانس 18:1 می باشد 

تعدادی از نظریه های پیشنهادی در تشریح  افت چربی شیر رد شده اند، 
اما سه نظریه بر اساس جیره های تغییر دهنده ی فرآیندهای میکروبی 
نظریه  اولین  بوده اند.  علمی  مقاالت  حمایت  مورد  همچنان  شکمبه 
تولید  به  منجر  شکمبه  تخمیر  در  شده  ایجاد  تغییرات  که  است  این 
ناکافی استات و بوتیرات در جهت حمایت از سنتز چربی شیر می شود. 
و  پروپیونات  ای  شکمبه  محصول  تولید  که  است  این  نظریه  دومین 
افزایش نرخ کبدی گلوکونئوژنز باعث افزایش سطح انسولین خون شده 
که به موجب آن منجر به کمبود پیش سازهای سنتز چربی شیر در 
پستان می شود. سومین تئوری که در طول دهه گذشته بدست آمده 
تغییرات  در طی  که  فردی  به  منحصر  اسیدهای چرب  که  است  این 
مهار  را  شیر  چربی  سنتز  می شوند،  تشکیل  شکمبه  بیوهیدروژناسیون 
می کنند. در ادامه این نظریات را مورد بررسی قرار می دهیم. آنچه جالب 
توجه است اینکه آیا علل متعددی برای افت چربی شیر)شامل تعدادی 
آیا یک  اینکه  یا  باشد،  این مکانیسم ها( ممکن است وجود داشته  از 
نظریه تنها می تواند در سطح جهانی برای اکثر انواع جیره های مسبب 

افت چربی شیر  فراهم شود.    

نظریه  های افت چربی شیر

تولید شکمبه ای استات و بوتیرات

ارتباط روشنی بین تغییرات الگوی اسید چرب فرار و کاهش محصول 
چربی شیر برای طیف وسیعی از جیره ها شناخته شده است. که این 
موضوع منجر به طرح پیشنهاداتی شده اند که کاهش تولید شکمبه ای 
استات و بوتیرات، سنتز چربی شیر را محدود خواهند کرد و این در اثر 
جیره های کاهش دهنده چربی شیر مشارکت دارد. استون و همکاران 
برآورد کردند که بیش از 80درصد تنوع در غلظت چربی شیر می تواند 
به علت تنوع در سهم های اسیدهای چرب فرار در شکمبه باشند. الدهم 
و امانس نیز دریافتند که همبستگی نزدیکی بین نسبت های پیش ساز 
چرب  +اسیدهای  بوتیرات   + استات  ترتیب  )به  شیر  الکتوز  و  چربی 
بلند زنجیر و گلوکز +پروپیونات ( و میزان چربی شیر وجود دارد. آنها 
پیشنهاد کردند که پیش بینی واکنش چربی شیر به جیره های کاهش 
دهنده ی چربی شیر را می توان با عملکرد ساده نسبت های پیش ماده- 

محصول بدست آورد.

با  توان  می  را  گاوهای شیرده  در شکمبه  فرار  اسیدهای چرب  تولید 
استفاده از روش های رقیق سازی ایزوتوپ تعیین کرد. متأسفانه، تنها 
تعداد محدودی از اندازه گیری های رقیق سازی ایزوتوپ در جیره هایی 
ثابت هستند که نشان  نتایج نسبتاً  اما  پایین وجود داشته اند.  فیبر  با 
می دهند که نرخ تولید استات حتی تحت شرایطی که نسبت استات در 
مایع شکمبه به طور قابل توجهی پایین است کاهش نمی یابد. در عوض، 
کاهش نسبت استات ناشی از افزایش نرخ تولید پروپیونات است. تنها 
کرده  بررسی  را  بدن  کل  بوتیرات  بتاهیدروکسی  ورودی  مطالعه  یک 
آن  و  دارد  در شکمبه  بوتیرات  تولید  نرخ  با  نزدیکی  ارتباط  که  است 
نشان داد، زمانی که جیره های کم فیبر تغذیه شوند نرخ ورودی تحت 
تأثیر قرار نگرفت. اثر یک جیره کم فیبر روی این متغیرها در جدول 
2 نشان داده شده است و به طورکلی واضح است زمانی که جیره هایی 
محسوسی  طور  به  بوتیرات  و  استات  تولید  شوند  تغذیه  فیبرپایین  با 
تغییر نمی یابد. همچنین در مورد جیره های مکمل شده با روغن دریایی 
احتمال  فرار در آن کم است، حتی  اسیدهای چرب  تغییر نسبت  که 
اینکه تولید شکمبه ای و محصول استات و بوتیرات سنتز چربی شیر را 

محدود کنند پایین است.

برخالف شواهدی که جیره های کم فیبر اثر محسوسی بر نرخ تولید 
استات و بوتیرات ندارند، کمبود این اسیدهای چرب فرار در جیره های 
کاهش دهنده چربی شیر بارها بررسی شد ) حتی به شیوه ای جزئی(. 
تغییر نسبت  اسیدهای چرب فرار در مایع شکمبه، با این فرض که اینها  
با نرخ تولید ارتباط دارند، اغلب به عنوان حمایتی بر این نظریه ذکر 
می شوند. این ارتباط برای جیره هایی با فیبر زیاد به ویژه برای گوسفند 
نسبتا« صحیح است . این ارتباط برای جیره های دارای فیبر زیاد به 
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ویژه برای گوسفند نسبتاً مناسب است. هر چند به نظر می رسد در زمان 
این واگرایی  قابل اجرا  نباشند.  این روابط  تغذیه جیره های کم فیبر، 
ممکن است به این حقیقت نسبت داده شود که جیره های حاوی فیبر 
کم به طور معمول موجب کاهش pH گردند و این خود نرخ نسبی 

جذب تک تک اسیدهای چرب فرار را تحت تأثیر قرار می دهد.
 

احتمال اینکه تولید استات، سنتز چربی شیر را محدود کند با فراهم 
براون  و  داویس  گرفت.  قرار  آزمایش  مورد  اگزوژنوس  استات  آوردن 
در 6 مطالعه که در آنها از مکمل سدیم استات یا تزریق استات برای 
گاوهای تغذیه شده با جیره های کم فیبر که با افت چربی شیر مواجه 
حقیقت  این  درک  با  مطالعات  این  دادند.  قرار  بررسی  مورد  را  بودند 
محیط  بر  اثری  می تواند  شکلی  هر  در   VFA شکمبه ای  مکمل  که 
شدند.  پیچیده  بگذارد  آن  در  موجود  میکروبی  فرآیندهای  و  شکمبه 
نسبتاً  استات  مکمل  استات  به  شیر  چربی  پاسخ های  گذشته،  این  از 
کم بودند و داویس و براون نتیجه گرفتندکه کمبود استات نتوانست 
به اندازه ی کافی افت چربی شیر ناشی از جیره های کاهش دهنده ی 
مختلف  تکنیک های  از  استفاده  با  مطالعات  دهد.  شرح  را  شیر  چربی 
سرخرگی- سیاهرگی نشان داده اند که غلظت استات خون و استات 
برداشتی توسط غده ی پستانی در گاوهای مبتال به چربی شیر پایین 
رابطه ی  یک  که  است  شده  اثبات  خوبی  به  همچنین  می یابد.  کاهش 
سرخرگی-سیاهرگی  اختالف  و  سرخرگی  استات  غلظت  بین  خطی 
عبور یافته از غده ی پستان وجود دارد. این رابطه ی خطی که اغلب 
تفسیر شده پیشنهاد می کند که موجودی)تولید( یک ماده ی مغذی 
در  حال،  هر  به  شود.  محدود  آن  غلظت سرخرگی  کاهش  با  میتواند 
چربی  ترشح  کاهش  پستانی،  غده  توسط  استات  برداشت  کاهش  پی 
شیر نیز مورد انتظار خواهد بود، بطوریکه داویس و براون مختصراً به 
این نتیجه رسیدند که چنانچه درگاوهای ترشح کننده شیر کم چرب، 
برداشت استات توسط غده ی پستان کاهش یابد برای تعیین اینکه آیا 
این یک دلیل است یا اینکه یک اثر کاهش دهنده لیپوژنز پستان است، 

به شواهدی بیشتری نیاز دارد.
مهارکنندگی  عمل  شیر،  چربی  افت  در  مؤثر  عامل  که  بپذیریم  اگر 
حدواسط های بیوهیدروژناسیون باشد)که در بخش بعدی بحث خواهد 
شد( بنابراین نتیجه می گیریم که محدودیت تولید استات و بوتیرات را 
می توان رد کرد. نظر به این نتیجه، کاهش اولیه نرخ سنتز چربی شیر 
در پی مهارکنندگی، نیاز برای پیش سازهای چربی شیر کاهش می یابد. 
بنابراین حتی اگر کاهش اندکی در تشکیل استات و بوتیرات رخ دهد، 
منجر به هیچ کمبود قابل توجه پیش سازها نخواهد شد. بعالوه، استات 
و بوتیرات منابع مهم انرژی بوده و امکان کاهش اندک تولید شکمبه ای 
استات و بوتیرات با افزایش بیشتر یا معادل تولید انرژی از پروپیونات 
همراه خواهد بود. بنابراین نتیجه می گیریم که امکان تغییرات در تولید 
استات و بوتیرات نمی تواند مسئول کاهش سنتز چربی شیر در طول 

مصرف جیره های کاهش دهنده ی چربی شیر باشد.

 
انسولین در هماهنگی سهم بندی مواد مغذی از طریق نقش محوریش 
غده ی  مورد  در  دارد.  دخالت  انرژی  هموستازی  و  گلوکز  تنظیم  در 
سلول  طبیعی  عملکرد  برای حفظ  انسولین  نشخوارکنندگان،  پستانی 
کم  با غلظت نسبتاً  این احتیاج  باشد. هر چند  نیاز می  پستانی مورد 
آن درخون برطرف شده و نوسانات روزانه انسولین خون که با الگوی 
وعده ی غذایی رخ می دهد هیچ اثری بر استفاده از گلوکز توسط غده 

های پستانی ندارد. مطالعات invivo  وnvitro   نشان داده اند که 
این موضوع  با  ندارد. که آن  برداشت گلوکز  اثرشدیدی روی  انسولین 
که سلول های پوششی پستان نشخوارکنندگان که تنه دارای ناقل گلوکز 
متابولیسم  شدت  به  انسولین  حال،  هر  به  دارد.  سنخیت  می باشد   1
و  )محرک(  لیپوژنز  نرخ  قبیل  از  نشخوارکنندگان  در  را  بافت ها  دیگر 
لیپولیز)بازدارنده ( در بافت های چربی را تنظیم می نماید و این می تواند 
به طور غیرمستقیم بر موجودی و الگوی دسترسی غده ی پستانی به 

مواد مغذی اثر گذار باشد.

بین  مواد مغذی  بر سر  رقابت  اساس  بر  انسولین  گلوکوژنیک-  نظریه 
غدد پستانی و بافت های غیر پستانی و تفاوت های بافتی در پاسخ به 
انسولین می باشد. این نظریه برای نخستین بار توسط مک کالیمونت و 
واالنس پیشنهاد شد، که افت چربی شیر ناشی از جیره های کم فیبر را 
تشریح می کرد و به دنبال آن توسط جنی و همکارانش ، آنیسون و دیگر 
محققان به دقت و با ذکر جزئیات شرح داده شد. پروپیونات و گلوکز 
ترکیباتی هستند که خود سبب آزاد سازی]1[ پانکراسی انسولین شده 
و جیره های کم فیبر منجر به افزایش تولید شکبه ای پروپیونات و نرخ 
کلی  طور  به  فیبر  کم  جیره های  بعالوه،  می شوند.  گلوکونئوژنز  کبدی 
منجر به افزایش قابل توجه تعادل انرژی خالص به دلیل مصرف انرژی 
بیشتر و کاهش ترشح چربی شیر می شوند. لذا این ترکیب عوامل، غلظت 
خونی انسولین را افزایش می دهد. بر طبق نظریه گلوکوژنیک -  انسولین 
، افزایش انسولین خون، مواد مغذی را از غده پستان به دلیل استفاده 
بافتهای چربی از استات، بتاهیدروکسی بوتیرات و اسیدهای چرب بلند 
انسولین در موبلیزه  القایی  زنجیر مشتق شده از جیره غذایی وکاهش 
کردن اسیدهای چرب بلند زنجیر از ذخایر چربی بدنی منحرف می سازد. 
به طورکلی، این تغییرات در نرخ سنتز و تجزیه لیپید به طور ترجیحی 
با هدایت مواد مغذی به بافت چربی ارائه شده اند، در نتیجه منجر به 
کمبود پیش سازهای لیپوژنیک برای سنتز پستانی چربی شیر می شود.

نظریه گلوکوژنیک - انسولین با تزریقات اگزوژنوس پروپیونات و گلوکز 
تزریق  آزمایشی شامل  تیمار  براون 13  آزمایش شده است. داویس و 
اثرات روی چربی  نمودند که  و مشاهده  آزمایش کردند  را  پروپیونات 
شیر بسیار متغیر بوده و دامنه این کاهش عملکرد در محدوده ای بین 
 1000gr 0 تا 14 درصد بود. بسیاری از مطالعات پروپیونات را به میزان
d / یا بیش از مقدار تقریبی تولید روزانه پروپیونات درگاوهای تغذیه 
تزریق  اخیر  مطالعات  بیشتر  کردند.  تزریق  را  کنترل  با جیره ی  شده 
پروپیونات را هم بر تنوع و هم بر محدوده ی پاسخ تولید چربی شیر 
بررسی کردند. براساس اطالعات بدست آمده اخیر، به نظر می رسد که 
داخل  به  تزریقی  پروپیونات  دوز  از  مستقل  شیر  چربی  تولید  کاهش 
شکمبه باشد. همچنین، گریناری و بامن اخیراً 24 بررسی صورت گرفته 
تزریق گلوکز را مورد بررسی قرار دادند و به یک تنوع و محدوده ی اثر 

گذاری مشابه بر تولید چربی شیر پی بردند )4+ تا16- درصد(.

بطور کلی تزریق انسولین منجر به هایپوگالیسمیا و تغییرات تنظیمی 
هموستازی  در  انسولین  مرکزی  نقش  دلیل  به  عکس  جهت  در 
تکنیک  از  استفاده  می سازد.  پیچیده  را  تفسیر  این  و  گردیده  گلوکز 
نقش  بررسی   )hyperinsulinemic-euglycemic clamp(
انسولین بدون پیچیدگی هایپوگالیسمی و تغییرات تنظیمی معکوس 

را ممکن ساخت.
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نکاتـی درباره تهویه طیـورنکاتـی درباره تهویه طیـور
مدیریت تهویه عرضی

جنوب  مناطق  از  بسیاری  اند.در  عرضی  تهویه  فصول  زمستان  پاییز 
 50s 80و در هنگام غروب اغلب بهs شرقی، دما هنگام روز به بیش از
و  مرغ  دهنده  پرورش  درجه،   40 30تا  نوسان  این  خاطر  به  میرسد. 
مدیریت  جهت  را  فصول  این  از  مختلف  زمانهای  باید  گله  سرپرست 
و شبهای  روزها  اگرچه  بگیرد.  نظر  تهویه سالن مرغداری در  سیستم 
و  زمستان  در  بخصوص  سال،  فصول  دیگر  در  فصول  این  مشابه 

بیشتردرمناطق شمالی نیز وجود دارد. 
تهویه  ونیز  سالن  درون  وضعیت  بر  سالن  بیرون  دمای  زیاد  حد  تا 
بمنظور  است  متغیر  بیرون  دمای  که  میگذارد.زمانی  تاثیر  سالن 
ثابت نگه داشتن دمای درون سالن و تنظیم بهترین درجه متناسب 
میطلبد.اغلب  را  زمان  آن  در  اوپراتور  بیشتر  مراقبت  پرنده،  رشد  با 
در  سرد  هوای  مد  به  نسبت  روز  طول  در  گرم  هوای  تنظیمات  باید 
هنگام شب تغییر کند. وسپس دوباره در صبح بعدی به وضعیت هوای 
گرم برگردد.مشکالت مرغداران در تشخیص زمانها است، وقتی که به 
تغییرات سیستم نیازمندیم بایدتنظیمات تغییر کند و بطور یکنواخت 

تهویه عرضی کار کند.

توجه ویژه:
اوپراتور باید زمانی که نیاز به تغییر در راهندازی تهویه است هوشیار 
باشد. و تهویه عرضی باید طور یکنواخت کنترل گردد و بطور یکنواخت 

تهویه عرضی دهد.
هدف ما از تهویه اینست که دمای درون سالن در سطوح مناسب پرنده 
در تمام مراحل رشد پرنده حفظ شود.نمودار زیر دمای روزانه ای که 
منجربه بهبود ضریب تبدیل غذایی و افزایش وزن میگردد متناسب با 

پیشرفت پرورش نمایش می دهد.
دما برای پرنده های جوانتر حیاتی تر است. اما تهویه باید در تمام طول 

دوره پرورش مدیریت گردد و با مشاهده پرنده آن را تغییر داد.

توجه ویژه:
هدف تهویه حفظ دمای درون  سالن برای تامین بهترین عملکرد پرنده 

می باشد.
این موضوع مهمی است، که باید بخاطر داشت که دمای سطح پرنده 
تهویه  که  زمانی  دارد.  بستگی  خودش  روی  هوای  جریان  سرعت  به 
تونلی درشرایط هوایی گرم کار کند در اثر وزش باد سرد ی که ایجاد 
میکند، منجر میشود که دمای پرنده 15 درجه از دمای روی دماسنج 
نیاز  80s  میرسد  به  آید. در آب هوای متغییر وقتی که دما  پایینتر 
دمای  که  وقتی  اما  باالست.  با سرعت  تونلی  با سیستم  به سردکردن 
بیرون در هنگام غروب سقوط میکند وبه زیر 60s تا 70s میرسد اگر 
این کاهش ادامه داشته باشد. کارکردن تهویه تونلی منجر به ناراحتی 

بیشتر پرنده میگردد.
بوجود  خاص  های  وضعیت  در  تهویه  سیستم  مدیریت  در  مشکالت 
میآید. زمانی که ما نیاز به خروج حرارت از سالن را داشته باشیم عبور 
استرس  ایجاد  به  منجر  پرنده  روی سر  مستقیما«  هوای سرد  جریان 
سرمایی می گردد. و بازدهی را کاهش میدهد. این مشکل در وضعیت 
بینابین بیشتر ممکن است بوجود آید. در وضعیت بینابینی تغییر دادن 
از  مرحله رشد، پس  بین  پرنده  که  وقتی  و همچنین  هوا  شرایط آب 
پشت سر گذاشتن مرحله brooding   است، پرنده رشد زیادی ندارد. 

 

مترجم	:	مجتبی	قنبری	

w
w

w
.IT

PN
ew

s.c
o

m



w
w

w
.IT

PN
ew

s.c
o

m

79

65
ره 

شما
 9

د6
سفن

ه ا
نام

ماه
  

ری
پرو

دام
 و 

ری
غدا

 مر
ات

الع
اط

گاهی اوقات نیازبه خروج گرما است ولی نباید اجازه داد تا هوای سرد 
بطور مستقیم به پرنده بوزد.

راه حل اینست که تنظیمات  تهویه برای رساندن هوا از طریق دریچه 
های کنار دیوار تغییر کند . تا منجر به رسیدن هوای خالص و خروج 
حرارت از سالن گردد اما نباید اجازه داد که جریان هوای سرد مستقیما 
به پرنده برسد.  جهت خروج بیشترحرارت این امکان نیز وجود دارد که 
با تنظیم حداقل  تهویه، مابتوانیم از فنهای تونلی بجای فنهای خروجی 

دیوارجنبی))sidewall exhaust fans،در این رنج استفاده کنیم.
)transitional ventilatio(این روش نسبتا«  جدید که تهویه عرضی

نامیده می شود. کمک به رشد بیشتر پرنده ،و کنترل بهتر وضعیت باز 
یا بسته بودن یا حد مابین دریچه ها میکند. هنگامی که دریچه های 
تونلی ورودی هوا)tunnel air inlets( بطور کامل بسته شده است. 
ما میتوانیم بیشتر یا نیمی از فنهای تونلی نصب شده را استفاده کنیم 
 sidewall air((تا هوا از طریق دریچه های ورودی هوای کناری دیوار

inletsوارد میشود.

میتوانیم   ما   ، کناری)طولی(  دیوار  ورودی  های  دریچه  از  استفاده  با 
بیش از نیمی از فنهای تونلی نصب شده را روشن کنیم.

از  استفاده  با  سالن  از  حرارت  بیشتر  مقدار  خروج  تنظیم، جهت  این 
نیمی از فنهای تهویه تونلی، ممکن می شود. 

از مینیمم تهویه بوسیله ترموستات  تغییر در تنظیمات  تهویه تونلی 
تونلی  فنهای  گردد.  کنترل  میدهدتا  فرمان  تهویه  تایمر  به  که  است 
در مواقع لزوم ظاهر میشوند. جهت کنترل بیشتر محیط درون سالن 
دریچه با کنترل کننده های فشار ایستا، کنترل می شوند. این کنترل 
تطبیق  کار  حال  در  فنها  تعداد  با  را  ها  دریچه  شدن  باز  ها،  گرها 

)هماهنگ( میکند.انجام این کار بطور دستی سخت یا ناممکن است.
شکل فوق تنظیم تهویه عرضی

راه اندازی تهویه عرضی در حالی که فنهای تونلی استفاده می شود از 
طریق دریچه ورودی دیوار کناری)طولی(اجازه میدهد، تا میزان هوای 

متعادل بدون رسیدن هوای سرد ،به پرنده بیشتر شود.
از آنجایی که کنترل کننده های اتوماتیک بطور تحسین برانگیزی کمک 
میکنند. این کنترل کننده ها و ترموستات ها با هم تنظیم میشوندو 
باید با یک کنترل خوب و بدون اشتاه کنترل شوند. این روش، پاسخ 
نهایی در تعیین بهترین راه کنترل وضعیت درون سالن میباشد. زمانی 
که نیاز است شما تغییراتی را اعمال نمایید، باید هم دمای درون سالن 
و هم دمای بیرون سالن همینطور دمای خود پرنده را ببینید. وضعیت 
بینابینی همیشه دشوار است حاال تهویه تونلی شکاف بین حداقل هوای 
سرد و حداکثر هوای گرم را پر میکند . این کار بهترین ابزار برای حفظ 
این شرایط است در واقع ما نیاز داریم تا حرارت از سالن خارج شود، در 

حالی که باید از جریان هوای سرد به پرنده جلوگیری شود.
تهویه عرضی فاصله نیاز به تهویه هوای گرم و سرد  را پر میکند. 

رشد صنعت فارم طیور
 ننگـرهار افغانستان با وجود مشکالت

اتحادیه مرغداران منطقه شرق افغانستان اعالم کرد که بیش از 3000 
فارم طیور در شرق این کشور وجود دارد که 2500 فارم فقط در والیت 

ننگرهار است.
 Sayed Rahim Khan( باباخارخل  خان  رحیم  سید 
خبری  وبسایت  به  مرغداران  اتحادیه  سخنگوی   )Babakharkhel

پژواک گفت که مرغداران با کمبود بازار و علوفه مواجه هستند.
وجود  بازار  در  فروش  برای  هنوز  پاکستانی  های  »جوجه  گفت:  وی 
دارند زیرا قیمت آن ها ارزان تر است در حالی که پرورش جوجه در 

افغانستان گران است«.
وی گفت که نبود کارخانه های جوجه کشی هم مشکل دیگری است 

زیرا جوجه ها از پاکستان وارد می شوند.
وی اظهار داشت: »مشکل دیگر نبود علوفه برای طیور است، ما فقط 
یک کارخانه داریم که علوفه تواید می کند و فقط 60 درصد از نیازهای 

ما را تامین می کند«.
وی گفت که اگر دولت و به ویژه وزارت کشاورزی، آبیاری و دامداری 
بین  از  بگیرند، مرغداری ها  نادیده  را  این صنعت  افغانستان همچنان 

خواهند رفت.
دکتر عبدالهادی ببر )Abdul Hadi Babar(، مدیر دام های بخش 

کشاورزی، آبیاری و دامداری ننگرهار اظهار داشت که مرغداران هیچ 
مشکلی در بازاریابی برای محصوالت خود در والیتشان ندارند.

تاسیس  ننگرهار  آباد و کل والیت  وی گفت: »مرغداری ها در جالل 
شده اند. بجز جوجه های رشد کرده که از پاکستان وارد می شود، تمام 
اندازه های دیگر جوجه در خود والیت ننگرهار رشد داده می شود، این 

جوجه ها حتی به والیت های دیگر و کابل نیز صادر می شوند«.
آقای باباخارخل اظهار داشت که تالش ها بر آن بوده است تا کارخانه 
های جوجه کشی ساخته شود و مشکالت مربوط به تولید خوراک طیور 

نیز تا حدی حل شده است.
اتحادیه کارگران افغانستان اعالم کرده که مرغداران باید مراقب سالمتی 

کارگرانشان باشند و دولت باید از کار آن ها حمایت کند.
رئیس   ،)Mohammad Liaqat Adil( عادل  لیاقت  محمد  دکتر 
کار  مشغول  شب  و  روز  ها  مرغداری  کارگران  که  گفت  اتحادیه  این 
مرغداری هستند  در  ها  برای ساعت های که شب  فقط  ولی  هستند 
حقوق ماهانه دریافت می کنند. کار کشیدن بیش از حد از کارگران بی 

عدالتی بزرگی است.

ITPNews	الملل	بین	بخش
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جزئیات دریافت طلب 2۶ میلیارد تومانی 
از دولت و صادرات به روسیه

به  اشاره  با  ایران  شیر  صنایع  سرمایه  بازار  و  سرمایه گذاری  مدیران 
جزئیات دریافت طلب 26 میلیارد تومانی صنایع شیر ایران از دولت، در 

مورد تولید و عرضه شیر خشک نوزاد با برند ایرانی خبر داد.
صنایع  شرکت  بورس  و  تولید  سرمایه گذاری،  مدیران  خبری  نشست 
شیر ایران وابسته به صندوق بازنشستگی کشوری  با خبرنگاران بازار 

سرمایه برگزار شد.
در این مراسم مدیران پگاه با اشاره به آخرین وضعیت 8 شرکت بورسی 
و فرابورسی این مجموعه به عملکرد این شرکت در سال جاری و چشم 

انداز آن در سال آینده پرداختند.
در این نشست حنیف پور، معاون بازار فروش شرکت صنایع شیر ایران 
بازار  از  آن  و سهم  ایران  شیر  صنایع  گروه  ماهه   11 عملکرد  بیان  با 
مصرف داخلی عنوان کرد: طی این مدت تالش شد در گروه محصوالت 
مصرف  بازار  از  مناسبی  ،سهم  مداری  مشتری  روش های  طریق  از 
خرید  سبک  بررسی  با  حال  عین  در  آید.  دست  به  لبنی  محصوالت 
مصرف کننده بویژه در فروشگاه های زنجیره ای روند فروش داخلی گروه 
افزایش پیدا  از 9 درصد به 14 درصد در سال 96  ایران  صنایع شیر 

کرده است.
در ادامه این نشست خانم امجدی ،معاون تحقیق و توسعه و هماهنگی 
تولید در گروه صنایع شیر ایران با اشاره به ساختار تولید و تجهیزات 
کارخانجات شرکت های تابعه آن عنوان کرد: بزرگ ترین خطوط تولید 
پنیر به همراه تکنولوژی خاص با قدمتی بالغ بر 65 سال و محصوالت 

لبنی پودری در گروه صنایع شیر ایران مستقر است.
به گفته وی از طریق ارتباط با فدراسیون بین المللی شیر تالش شده 
تا سالمت در باالترین درجه کیفیت قرار گرفته وعالوه بر این به طعم و 

مزه محصوالت لبنی نیز توجه شود.
از طریق  فرایند صنعتی جمع آوری شیر خام  به توسعه  اشاره  با  وی 
دامپروری ها عنوان کرد: شرکت از بهترین نژاد دام برای خرید شیر به 
عنوان مصرف کننده بهره گرفته و در این راستا تفاهم نامه ای با یکی از 
کشورهای اروپایی با هدف جمع آوری شیر از دورترین نقاط روستاهای 

کشور به منظور تولید 8 محصول لبنی و غیر لبنی منعقد شده است.

همچنین برای افزایش تعرفه برخی محصوالت پودری به کشور در حال 
مذاکره هستیم، زیرا می خواهیم خودمان این محصوالت را تولید کنیم.

امجدی از تولید نخستین شیر خشک بر پایه نوزاد در شرکت پگاه خبر 
شیر  صنایع  گروه  دراختیار  انحصاری  بطور  محصول  این  گفت:  و  داد 
ایران است و در مورد تأمین مواد اولیه نیز با شرکت نستله قراردادی 

منعقد شده است.
وی با بیان اینکه برای نخستین بار شیر خشک ایرانی از سوی یکی از 
کشورهای خارجی مورد تأیید استانداردها قرار گرفته و بزودی صادر 
و حوزه  روسیه  به کشورهای  لبنی  از صادرات محصوالت  خواهد شد 
منطقه آسیای مرکزی در سال جاری سخن گفت و افزود: شیر خشک 
نوزاد از طریق شرکت شیر پگاه شهرکرد گروه صنایع شیر ایران تولید 
این در حالی است که سرمایه گذاری های بزرگی در سایر  می شود و 
شرکت ها از جمله شرکت صنایع شیر پگاه فارس،پگاه خوزستان،پگاه 
اصفهان و پگاه تبریز و سایر شرکت ها به منظور تولید محصوالت لبنی 

پودری در دستور کار قرار گرفته است.
محمودیان ،مدیر شرکت بازرگانی صنایع شیر ایران نیز با بیان اینکه 
دالری  میلیون   2.5 صادرات  انجام  به  موفق  پگاه  79شرکت  سال  در 
به 5 کشور شد، عنوان کرد: ساختار فروش پگاه در 18 سال اخیر بر 
اساس توسعه صادرات محصوالت لبنی ایرانی به کشورهای همسایه و 
سایر کشورها بوده و در این راستا تالش شده با تنوع محصوالت سهم 

بیشتری از بازارها بدست آید.
به گفته وی شرکت صنایع شیر ایران از درآمد 2.5 میلیون دالری در 
سال 79 به درآمد 720 میلیون دالری در حال حاضر  دست یافته و 
انتظار می رود این درآمد ارزی تا پایان سال جاری به رقم 733 میلیون 

دالر برسد.
این موضوع از طریق تدوین برنامه های 5 ساله تبیین شده و هم اکنون 
عمده صادرات به 18 کشور بطور مستمر ارسال می شود که از این تعداد 

7 کشور جزو بازارهای جدید هستند.
از  را  جدید  بازارهای  در  صادرات  استمرار  و  نفوذ  مسئول  مقام  این 
در  و گفت:  کرد  عنوان  ایرانی  لبنی  بازاریابی محصوالت  دشواری های 

فارس
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سال 96 تعداد 365 محصول مختلف از گروه پگاه به کشورهای مختلف 
صادر شده که رشد 57 درصدی سهم بازارهای خارجی شرکت را در 

برداشته است.
تعداد  صادرات  در  محصوالت  کننده  تأمین  شرکت   8 از  اکنون  هم 
حالی  در  این  و  می کنند  تولید  را  محصوالت  این  بورسی  شرکت   7
گیرانه  سخت  استانداردهای  وجود  با  جاری  سال  طی  که  است 
 Good(غذایی سالمت  و  ایمنی  نظام  گواهینامه های  و  بهداشت 
صنایع  شرکت  شرکت  اکنون  ،هم   )Manufacturing Practices
شیر ایران شامل پگاه فارس،پگاه گلپایگان،پگاه اصفهان و پگاه تهران 
محصوالت  و  پنیر  انواع  و  دریافت  را  روسیه  کشور  به  صادرات  مجوز 

پودری لبنی ارسال شده است.
همچنین برای نخستین بار 100 هزار تن کره به این کشور صادر شده 
و پیش بینی می شود حجم کل صادرات تا پایان سال جاری به 140 

میلیون دالر بالغ شود.
اولیه  مواد  تمام شده  قیمت  بر  ارز  نرخ  افزایش  تأثیر  به  اشاره  با  وی 
بودن صادرات شرکت  برابر   3 دلیل  به  کرد:  عنوان  ایران  صنایع شیر 
نسبت به واردات مواد اولیه ،امکان مدیریت هزینه ها از محل افزایش 
نرخ ارز فراهم شده و بر این اساس نیز سال آینده برنامه 200 میلیون 

دالری برای صادرات پیش بینی شده است.
فارس  خبرنگار  پرسش  به  پاسخ  در  محمودیان  نشست  این  ادامه  در 
جهاد  وزارت  از  صادراتی  مشوق های  دریافت  حجم  اینکه  بر  مبنی 
این رقم بطور دقیق کدام یک  از  کشاورزی معادل چه رقمی است و 
رقم  داد:  شد؟پاسخ  خواهند  منتفع  گروه  این  بورسی  شرکت های  از 
کل مطالبات شرکت از دولت از محل مشوق های صادارتی معادل 26 
میلیارد تومان بود که از این رقم امسال مبلغ 10 میلیارد تومان بطور 
نقدی تسویه شده و مابقی به صورت اوراق اسناد خزانه ریالی در حال 

دریافت است.
نحوه انتفاع از این مبلغ بسته به رویکرد شرکت های گروه برای تهاتر 
شامل  که  بود  خواهد  خزانه  اوراق  و  نقدینگی  دریافت  یا  و  بدهی ها 
آذربایجان  پگاه  و  گلستان  فارس،پگاه  خراسان،پگاه  پگاه  شرکت های 

خواهد بود.

محمودیان دربرابر این پرسش خبرنگار که چه تمهیداتی برای از دست 
ندادن بازارهای صادراتی در کشورهای همسایه که به زودی به سازمان 
تجارت جهانی خواهند پیوست در دستور کاردارید ،پاسخ داد: بازارهای 
اصلی برای صادرات مواد لبنی ایرانی بازارهای عراق  با سهم 85 درصد 
و افغانستان با سهم 10 درصد هستند که با توجه به نا متعادل بودن 
ریزی  برنامه  ،ضمن  اقتصادی  و  به دالیل مختلف سیاسی  بازارها  این 
المنافع  مشترک  کشورهای  حوزه  در  بازارها  گسترش  و  توسعه  برای 
ایجاد  و  مالزی  به کشورهایی همچون  امتیاز صادرات  از  برخوداری  و 
صادراتی  مقاصد  در  کارخانجات  ایجاد  با  تا  ،تالش شده  توزیع  شبکه 
اصلی ریسک های مختلف از جمله پیوستن به سازمان تجارت جهانی 

را پوشش دهند.

از  یکی  عنوان  به  ایران  شیر  صنایع  به  عموم  اعتماد  وی  گفته  به 
دارایی های نامشهود شرکت به شمار می رود و خبرهای پیرامون روغن 
پالم در گذشته اگر چه بر روی بازار محصوالت لبنی تأثیر گذاربود، اما 

هیچ زیانی را متوجه پگاه نکرد.

خانم امجدی نیز در برابر پرسش دیگر مبنی بر اینکه شیر خشک ایرانی 
چگونه می تواند برای شرکت سودآوری داشته باشد، در حالی که حضور 
برندهای خارجی و همچنین عدم حمایت دولت باعث شده تا هیچ گاه 

این محصول در داخل نتواند تولید شود؛ پاسخ داد: با همکاری یکی از 
شرکت های بین المللی در مزرعه کشت و صنعت استان فارس پس از 
فیلترینگ های سخت گیرانه سازمان غذا و دارو ،در فرایندی خاص شیر 
خام تولید و به شرکت پگاه شهرکرد ارسال می شود تا به شیر خشک 

بر پایه نوزاد تبدیل شود.
در ایران ظرفیت شیر خشک بر پایه نوزاد 20 میلیون قوطی در سال 
است، در حالی که شرکت صنایع شیر ایران قابلیت تولید 25 میلیون 

قوطی شیر خشک در سال را دارد.
به گفته وی هم اکنون 10 سایت تولید کننده پودر لبنیات در صنایع 
شیر ایران به منظورتولید انواع شیر خشک صنعتی ،آب پنیر صنعتی و 

پروتئینی با گرید خوراکی وجود دارد.
وی در برابر این پرسش فارس که چه تمهدیداتی اندیشیده شده تا با 
توجه به قیمت تمام شده هر کیلو شیر خام تجربه زیان دیدن دامدار 
تأمین  برای  حال  عین  در  و  نشود  تکرار  شیرده  گاوهای  سالخی  و 
ماشین  استهالک  به  توجه  با  شیر  تولید  فرایند  در  خاص  تجهیزات 
برنامه ای  چه  ارز  نرخ  نوسان  و  تحریم ها  همچون  ریسک هایی  و  آالن 
اندیشیده شده ،گفت: 70 درصد از شیر مورد نیاز شرکت از بزرگ ترین 
باال  کیفیت  با  آوری شیر  مراکز جمع  از  مابقی  و  دامداری های کشور 
نوروز  بودن عید  نزدیک  با وجود  نیز  دریافت می شود. در حال حاضر 
کیلو شیر  نباید حتی یک  که  تاکید شده  ارشد  مدیران  با دستور  اما 
در  تولید  برنامه های  اکنون  هم  از  شود.  کم  تعطیالت  در  دامدار  از 
بازار برنامه ریزی شده و تالش می شود با همکای انجمن صنایع لبنی 

مشکالت سینوسی برای دامدار و بازار به وجود نیاید.
یک  عنوان  به  حالی  در   92 سال  در  بویژه  تحریم ها  دوران  همچنین 
که  شد  مختلف  قطعه   1400 ساخت  و  سازی  بومی  برای  فرصت 
وجود  مشکلی  هیچ  اکنون  هم  آالت  ماشین  تأمین  برای  خوشبختانه 

ندارد.
وحیدی، مدیرسرمایه گذاری صنایع شیر ایران نیز در این نشست عنوان 
کرد: شرکت صنایع شیر ایران شامل 30 شرکت و 17 سایت تولیدی از 
جمله 8 شرکت بورسی است که در این بین 5 شرکت فقط در داخل 
کشور فروش دارند. همچنین شرکت بازرگانی پگاه و چند شرکت کشت 

و صنعت نیز در این مجموعه حضور دارند.
وی با اشاره به حاشیه سود باالی محصوالت پر چرب این شرکت در 
بازار داخلی و اقبال مشتریان خارجی به محصوالت ماست و دوغ افزود: 
در زمینه نوشیدنی ها عالوه بر »غشآذر« برای تولید نکتار و تولید آبمیوه 

از طریق پگاه خوزستان ،عرقیات از طریق پگاه گیالن انجام شود.
در  ایران  شیر  صنایع  گروه  گذاری  سرمایه  و  بازار  مدیر  پور،  حنیف 
پاسخ به پرسش های خبرنگار در مورد نحوه کاهش قیمت تمام شده و 
همچین روش های بازاریابی این گروه در بازار داخلی و خارجی عنوان 
کرد: در بخش های تولیدی هر چه بتوان از هزینه مواد اولیه و حمل 
و نقل کاست و تولید در محل تأمین مواد اولیه انجام شود، فعالیت ها 

مقرون به صرفه تر خواهد بود.
در عین حال با افزایش ارزش سبد محصول می توان هزینه های سربار، 
به  فروش  و  تولید  دربرنامه ریزی  داد.  پوشش  را  نقل  و  و حمل  توزیع 
سمتی می رویم که بتوان محصوالت معمولی در 17 نقطه از کشور تولید 

شود، و تنها محصوالت خاص در شرکت های معدودی تولید شوند.
در این زمینه شرکت صنایع شیر ایران تالش می کند، تا خود را مصرف 
کننده نزدیک تر کرده و در بازاریابی تالش می شود، با جایگزینی در 

تولید و ترکیب محصوالت سهم مناسبی از بازار مصرف به دست آید.
وی گفت: شرکت پگاه تنها شرکت لبنی برخوردار از خامه )چربی مازاد( 
در محصوالت خود است و بنا دارد با توجه به نیاز 50 هزارتنی کشور به 

کره ،از این ظرفیت دست نخورده به نحو مؤثر استفاده کنیم.
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فروش  و  خرید  بازار  در  دالالن  جوالن  و  سودتسهیالت  باالی  نرخ 
صدا  به  را  تفرش  دامداری  واحدهای  تعطیلی  ناقوس  زنده،  گوسفند 

درآورده است.
بخش   توسعه  زمینه  در  بالقوه ای  استعدادهای  تفرش  شهرستان 
بخش ها  این  از  مسئوالن  جدی  حمایت  دارد.  دامداری  و  کشاورزی 
دارد،  سزایی  به  نقش  منطقه  مردم  درآمد  و  تولید  سطح  ارتقای  در 
چراکه کشاورزی و دامداری یکی از مشاغل مهم و پرکاربرد مردم این 

شهرستان محسوب می شود.
به  تفرش  در  دام  پرورش  واحدهای  از  تعدادی  گذشته  سال های  در 
دلیل مشکالتی نظیر نبود مکان ویژه برای فروش دام زنده، نبود صنایع 
تبدیلی، نرخ باالی سود تسهیالت و عدم نظارت  الزم در بازار خرید و 

فروش دام زنده نیمه فعال و تعطیل شده اند.

بیشتر دامداری های تفرش نیمه صنعتی هستند
حسین محمودیان، مدیرعامل شرکت تعاونی زرین دام)گوسفندداران( 
تفرش در گفتگو با ندای تفرش، با بیان این مطلب که اکثر دامداری های 
تفرش نیمه صنعتی هستند، گفت: گوشت گوسفند تولیدی در تفرش 
عالوه بر تامین نیاز خود شهرستان به شهرهای دیگر نظیر قم، شازند و 

بروجرد هم فرستاده می شود.
محمودیان با اشاره به اینکه دالالن در خرید و فروش گوسفند زنده، 
سود بیشتری می برند، اظهار کرد: در شهرستان تفرش قیمت خرید و 
اما  است،  شده  تعیین  تومان  هزار   15 کیلویی  زنده،  گوسفند  فروش 

گوشت آن با قیمت 42 هزار تومان در مغازه ها به فروش می رسد.
و  نمی شود  انجام  واقعی  قیمت  با  زنده  دام  فروش  و  افزود: خرید  وی 
مرجع رسیدگی مناسبی بر این امر در شهرستان وجود ندارد. در واقع 
قیمت تعیین شده برای خرید و فروش دام زنده به ضرر دامداران است.

دالل  جیب  به  زنده  گوسفند  فروش  و  خرید  سود 
می رود

باالی  قیمت  کرد:  بیان  تفرش  دام  زرین  تعاونی  شرکت  مدیرعامل 
نهاده های دامی، کنستانتره، ذرت، یونجه، ذرت علوفه ای و غیره سبب 
شده تا دامدار مجبور به فروش دام خود با قیمتی پایین به دالل باشد که 
بتواند بدهکاری خود را در خرید نهاده های دامی و اقساط بانکی بپردازد.

وی مشکل کمبود نقدینگی را از مهم ترین مشکالت دامداران تفرشی 
عنوان و اظهار کرد: مشکل نقدینگی و نرخ باالی سود تسهیالت بانکی 
سبب ورشکستگی و تعطیلی تعدادی از دامداری های تفرش شده است.

محل  کمبود  کرد:  اضافه  تفرش  دام  زرین  تعاونی  شرکت  مدیرعامل 
طبیعی،  منابع  حفظ  بر  مبنی  ذیربط  دستگاه های  تذکر  و  دام  چرای 
موجب روی آوردن دامداران به پرواربندی گوسفند و گاو شده است؛ 
مقرون  چندان  دامی  نهاده های  باالی  قیمت  دلیل  به  هم  پرواربندی 

دامداری های  از  برخی  تعطیلی  سبب  امر  همین  که  نیست  صرفه  به 
ضعیف تر شده است.

در  تفرش  شهرستان  نیازهای  از  یکی  تبدیلی  صنایع 
بخش دامداری است

محمودیان با تاکید بر اینکه در شهرستان تفرش، صنایع تبدیلی برای 
استفاده بهینه از گوشت و شیر دام ها وجود ندارد، گفت: وجود صنایع 
با دغدغه  تا  و موجب می شود  برطرف کرده  را  دامدار  نگرانی  تبدیلی 
تفرشی  روستاییان  اکثر  اینکه  به  توجه  با  بپردازد.  تولید  به  کمتری 
بخش  در  شهرستان  نیازهای  از  یکی  تبدیلی  صنایع  هستند،  دامدار 

دامداری است.
دام مشکالتی  و فروش  برای خرید  نبود مکانی  اینکه  به  اشاره  با  وی 
ایجاد کرده است، بیان کرد: نبود میدان فروش دام سبب شده است تا 
دامدار با مراجعه اولین دالل و با قیمت پایین راضی به فروش دام ها 
شود؛ که این امر ضمن افزایش خسارت و ضرردهی، در دراز مدت به 

تعطیلی واحد های دامداری نیز می انجامد.
سنگ اندازی برای ایجاد میدان خرید و فروش دام در تفرش/دامداری 

تفرش نیاز به توجه ویژه مسئوالن دارد
برای  افراد متعددی  تعاونی زرین دام تفرش گفت:  مدیرعامل شرکت 
دریافت مجوزهای میدان فروش دام در شهرستان اقدام کرده اند که به 
دلیل سنگ اندازی های بسیار ادارات، هنوز این کار صورت نگرفته است.

بانکی  تسهیالت  ارائه  در  بانک ها  سخت گیری  به  اشاره  با  محمودیان 
برای  دشوار  شرایط  ایجاد  کنار  در  بانک ها  کرد:  اظهار  دامداران،  به 
دامداران، تسهیالتی با سود باال به دامداران ارائه می دهند که همین امر 

سبب شده تا دامدار نتواند از تسهیالت استفاده کند.
وی با اشاره به مشکالت درآمدی دامداران در تفرش، اضافه کرد: اکثر 
دامداران در کنار شغل دامداری، به مشاغل دیگری می پردازند تا چرخ 

اقتصاد و زندگی آنان بچرخد.
مدیرعامل شرکت تعاونی زرین دام تفرش خاطرنشان کرد: دامداری در 
تفرش با مشکالت متعددی روبه رو است که نیازمند رسیدگی مسئوالن 

و حمایت آنها از این قشر تولیدکننده کشور است.

از نرخ باالی سودتسهیالت تا جوالن دالالن 

در بازار خرید و فروش گوسفند زنده
راه	دانا
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افزایش قیمت نهاده های دامی و مکمل 
در  مرغ  تخم  تولید  توان  غذایی  های 
کاهش  را  زنجان  مرغداری  واحدهای 

داده است.
از اواخر آبان امسال قیمت تخم مرغ به 
صورت ناگهانی افزایش یافت و مسئوالن 
شیوع  از  ناشی  را  مساله  این  ربط  ذی 
از  برخی  در  مرغی  آنفلوانزای  بیماری 
استان ها که موجب صدمه زدن به قطب 
های تولید تخم مرغ شد و برهم خوردن 

توازن عرضه و تقاضا، بیان کردند.
هیچ  تاکنون  که  است  حالی  در  این 
در  مرغی  آنفلوانزای  به  ابتال  از  موردی 
استان زنجان گزارش نشده و هیچ واحد 

تولیدی در این استان به این دلیل غیرفعال نشده است.
و  تولید تخم مرغ است  واحد  دارای 18  زنجان  استان  اینکه  با وجود 
شهرستان ابهر قطب تولید این فرآورده در استان به شمار می رود 6 

واحد از این مراکز تولید در زمان حاضر غیرفعال هستند.
رئیس اتحادیه مرغ های تخم گذار در زنجان گفت: در حال حاضر 12 
واحد تولیدی تخم مرغ در استان زنجان فعال است که برخی از این 
واحدها با افزایش قیمت جوجه، نهاده های دامی و مکمل های غذایی 
توان تولید ندارند و تولید در استان با غیرفعال بودن 6 واحد کاهش 

یافته است.
استان  در  مرغ  تخم  تولید  فعال  واحد  از 12  پرویزی،  گفته خلیل  به 
عرضه  مصرف  بازار  به  مرغ  تخم  کارتن   825 و  یکهزار  روزانه  زنجان 

می شود.
وی اظهارکرد: هر کارتن دارای 6 شانه تخم مرغ است.

افزایش تولید نهاده های دامی موجب تعطیلی واحد 
تولیدی تخم مرغ شد

یکی از تولید کنندگان تخم مرغ در شهرستان ابهر اظهارکرد: از سوم 
اریبهشت امسال این واحد تولیدی که در آن روزانه 80 هزار عدد تخم 

مرغ تولید می شد تعطیل شده است.
تعاونی  از  را  ها  مکمل  و  دامی  های  نهاده  یادآورشد:  میرزایی  بهمن 
مربوطه با قیمت کمتر از بازار خریداری می کردیم که در حال حاضر 

قیمت در این تعاونی نیز گرانتر شده است.
وی تاکید کرد: مسئوالن برای فعال شدن واحدهای تولیدی تخم مرغ 
با جدیت اقدام کنند تا افرادی که در این صنف سرمایه گذاری کرده و 

موجب اشتغال افرادی شده اند، دچار زیان نشوند.

افزایش قیمت نهاده ها تولید کنندگان تخم مرغ را 
دچار استرس کرده است

سمانه ایزدیان یکی دیگر از تولید کنندگان تخم مرغ در شهرستان ابهر 
افزود: فعاالن در این صنف با مشکالت زیادی مواجه هستند که آنان را 

به لحاظ روانی دچار استرس کرده است.

وی، افزایش نهاده های دامی)ذرت و سویا( و نوسانات قیمت ها را از 
جمله مشکالت مهم تولید کنندگان تخم مرغ بیان کرد.

این تولید کننده تخم مرغ یادآورشد: در حال حاضر یک خط تولیدی 
دارم که روزانه 40 هزار و 500 عدد تخم مرغ را با 6 هزار و 470 تومان 

در هر کیلوگرم روانه بازار می کنم.
ایزدیان افزود: در گذشته مکمل های غذایی برای مرغ های تخم گذار 
را با 25 میلیون تومان تهیه می کردیم که در زمان حاضر این مبلغ به 

75 میلیون تومان افزایش رسیده است.
وی ادامه داد: در زمان حاضر پیشگیری از بیماری آنفلوانزا هزینه ای 

مضاعف بر دوش مرغداران برای ضدعفونی واحدهای تولیدی است.
این تولید کننده تخم مرغ خاطرنشان کرد: در حال حاضر پاک بودن 
در  بیماری  این  برابر  در  مقاومت  و  آنفلوانزا  بیماری  از  زنجان  استان 

نتیجه تالش و اقدامات فعاالن واحدهای مرغداری است.
افزود: در حال حاضر یک کیلوگرم تخم مرغ 6 هزار و 500  ایزدیان 
تومان در واحدهای تولیدی به فروش می رسد در حالیکه هزینه تولید 

این فرآورده 6 هزار و 470 تومان در هر کیلوگرم است.
و  ندارد  تولید  این  در  مرغ سودی  تخم  کننده  تولید  کرد:  تاکید  وی 
واسطه ها آن را با بیش از هشت هزار تومان به دست مصرف کننده 

می رسانند.
این تولید کننده تخم مرغ گفت: شهرستان ابهر در استان زنجان قطب 
کاهش  باره  در  مسئوالن  حمایت  نیازمند  و  است  فرآورده  این  تولید 

قیمت نهاده ها و مکمل های غذایی هستیم.

حذف گله های مرغ مادرتخم گذار موجب تعطیلی 
واحدهای تولیدی است

علت  زنجان،  استان  کشاورزی  جهاد  سازمان  دامی  تولیدات  معاون 
غیرفعال بودن واحدهای تولیدی تخم مرغ در این استان را حذف گله 

های مادر تخم گذار و جوجه ریزی مجدد بیان کرد.
رحمان رستمخانی اظهارکرد: هر گله مرغ تخمگذار 13 تا 14 ماه در 
واحد تولیدی تخم ریزی می کند و پس از این مدت گله ها حذف و 
جوجه ریزی مجدد پس از ضد عفونی در واحد انجام و 6 ماه دیگر نیز 

تولید تخم مرغ انجام می شود.
وی یادآورشد: طی هفته گذشته قیمت هر عدد جوجه سه هزار تومان 
برای مرغ های گوشتی بود که امروز/15 بهمن/ به 2 هزار و 400 تومان 

کاهش رسیده است.
معاون تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان اعالم کرد: 
طی هفته گذشته تقاضای خرید جوجه برای عرضه مرغ گوشتی در بازار 
شب عید زیاد بود که با پایان یافتن جوجه ریزی قیمت ها کاهش یافت.

به  تاکنون  زنجان  در  مرغ  تخم  تولید  واحد  هیچ 
آنفلوانزا آلوده نشده است

از  یک  هیچ  تاکنون  کرد:  اعالم  زنجان  استان  دامپزشکی  مدیرکل 
واحدهای تولید تخم مرغ در این استان آلوده به بیماری آنفلوانزا نشده 

اند و موارد آلودگی مربوط به واحدهای مرغ مادر گوشتی بود.

کاهش توان تولید تخم مرغ با افزایش 
قیمت نهاده های دامی

حدیث	ابوالحسنی	



w
w

w
.IT

PN
ew

s.c
o

m
65

ره 
شما

 9
د6

سفن
ه ا

نام
ماه

  
ری

پرو
دام

 و 
ری

غدا
 مر

ات
الع

اط

84

فرانسه نمی خواهد به دانه 
های برزیلی متکی باشد

فرانسه برای محدود کردن استفاده از روغن پالم در تولید سوخت های زیستی گام هایی 
برخواهد داشت. نیکوال اولو )Nicolas Hulot(، وزیر محیط زیست فرانسه واردات برخی 

محصوالت غنی شده با پروتئین در خوراک را محکوم کرد.
رویترز گزارش داده است که در برنامه گسترده ای که اخیرا در مورد مبارزه با تغییرات آب 
و هوایی معرفی شده است، اولو اظهار داشته است که می خواهد »جنگل زدایی وارداتی« 
به فرانسه را متوقف کند، زیرا به گفته وی محصوالت وارداتی از بعضی کشورها دارای روغن 

سویا و پالم نامناسب هستند. وی به جزئیات تصمیم خود اشاره نکرده است.
اولو همچنین واردات برخی محصوالت غنی شده از پروتئین را در خوراک حیوانات محکوم 
کرده و گفته است که تصمیم دارد تکیه فرانسه به محصوالت برزیلی را که با تخریب جنگل 
های آمازون تولید می شوند متوقف کند. اولو از نام بردن این محصوالت امتناع کرده است 
اما می توان گفت که سویا دانه ای غنی از پروتئین است که فرانسه برای استفاده در خوراک 

حیوانات آن را از برزیل وارد می کند.

برنامه ریزی بالروس برای شروع 
صادرات مرغ به چین

از آن جایی که صادرات لبنیات بالروس افزایش داشته و گوشت گاو این کشور به بازار چین 
دسترسی دارد، به نظر می رسد صادرات طیور از بالروس به چین آینده ای مثبت دارد.

الکسی بوگدانوف )Aleksei Bogdanov( وزیر کشاورزی و غذای بالروس اظهار داشته 
که این کشور تصمیم دارد تا صادرات طیور خود به چین را در تابستان سال 2018 آغاز کند.

بوگدانوف اعالم کرده که بالروس به طور اساسی صادرات محصوالت لبنی خود را به چین 
افزایش داده و تاییدیه صادرات گوشت گاو را نیز کسب کرده است. در حال حاضر برنامه 

ریزی هایی برای تایید صادرات طیور به چین وجود دارد.
بوگدانوف گفت: »من فکر می کنم که ما تا تابستان سال آینده کار تاییدیه صادرات را به 

اتمام خواهیم رساند و سپس صادات را آغاز می کنیم«.
آسیا،  است: جنوب شرق  داده  قرار  هدف  طیور  تجارت  برای  را  مهم  منطقه  سه  بالروس 

خاورمیانه و آفریقا.
بالروس در ابتدای سال 2017 پیشرفت مثبت دیگری را در زمینه تجارت کشاورزی اعالم 
کرد. بوگدانوف در ابتدای سال جاری میالدی اعالم کرد که صادرات گوشت مرغ و گاو از 

بالروس به امارات می تواند در اواخر سال 2017 آغاز شود.

ITPNews	الملل	بین	بخش
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افزایش اهمیت شفاف سازی 
زنجیره تولید گوشت هلند

 Vion  « نام  به  ویون  نسخه چاپی گزارش شرکت  ششمین 
Consumer Monitor » نشان می دهد که مشتریان در 
از  مورد کیفیت گوشت هلند بسیار مثبت نگر هستند: بیش 

65 درصد مشتریان این گوشت را »عالی« ارزیابی کرده اند.
جنبه هایی که بیشترین تاثیر را روی نظرات مشتریان در زمان 
قفسه  در  منظم  نمایش  گوشت،  کیفیت  دارند  گوشت  خرید 
قیمت  و  گوشت  خوب  تکه  خرید  به  اعتماد  فروشگاه،  های 

مناسب آن می باشد.

Vion Consumer Monitorشفافیت زنجیره غذایی
همچنین نشان داده است که اعتماد مشتریان به تولید گوشت 
در هلند بسیار باال است. قبال تحقیقات نشان داده بود که در 
ابتدای ژوئن، مصرف کننده ها بسیار از تاثیر خود بر زنجیره 

غذایی آگاه شده اند: در سوپرمارکت های هلند، فروش گوشت 
و فرآورده های گوشتی با شعار » Beter Leven« )زندگی 

بهتر( نسبت به سال گذشته بسیار افزایش یافته است.

گوشت: خوش طعم ترین بخش غذای داغ
در مطالعه ای که بر روی 2500 خانوار انجام شده، بسیاری 
گوشت را خوش طعم ترین قسمت غذای داغ می دانند. قبل از 
این، مصرف کننده ها هرگز گوشت را به عنوان بخش ضروری 
نگاه  که  دارد  وجود  حقیقت  این  دانستند.  نمی  داغ  غذای 
منتقدانه مشتریان هر روز بیشتر می شود اما در حال حاضر 
قطعا گوشت را تحسین می کنند. ارائه تنوع کافی و تضمین 
کیفیت محصول کمک می کند تا گوشت حتی در آینده نیز 

پرطرفدار باقی بماند.

ITPNews	الملل	بین	بخش

گوگل مشکل شکسته شدن تخم مرغ 
در حین جابجایی را حل کرد

های  مرغ  تخم  شدن  شکسته  از  اگر 
خریداری شده در حین جابجایی خسته شده اید، باالخره 

گوگل با ثبت اختراعی خاص در این زمینه برای حل مشکل مذکور 
اقدام کرده است.

گوگل که از سال 2013 خدماتی موسوم به اکسپرس را برای فروش و تحویل کاال راه 
اندازی کرده، دوست ندارد به علت آسیب دیدن محصوالتش در حین انتقال زیان مالی ببیند 

و از همین رو جعبه های مقوایی تازه ای را برای قراردادن و حمل تخم مرغ طراحی کرده است.
آنچه که این جعبه ها را از شانه های عادی تخم مرغ متمایز می کند، وجود تعدادی طاق گنبدی 
شکل مقعر است که خم شدن آنها به درون جعبه ها باعث می شود هر تخم مرغ بدون تحرک در 

جای خود ثابت بماند.
هر یک از این منافذ گنبدی شکل به اندازه ناحیه زیرین یک فنجان کوچک است و وجود آنها باعث 
می شود حتی در صورت تکان های شدید یا افتادن کل جعبه تخم مرغ هیچ یک از آنها آسیبی 

نبیند. کارتون های بسته بندی این جعبه ها هم توسط گوگل به شیوه ای خاص طراحی 
شده تا هر یک از جعبه های یادشده کامال در جای خود محکم شوند.

صورت  در  کاربران  و  بوده  رایگان  اکسپرس  گوگل  خدمات  در  عضویت 
انجام خریدهایی با حداقل ارزش 25 تا 35 دالر می توانند بدون 

پرداخت هزینه حمل و نقل محصوالت خریداری شده 
را دریافت کنند.

مهر
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آشنایی با موش خانگی

سال  پنجاه  به  نزدیک  طاعون  بیماری  میالدی  چهاردهم  درقرن   -1
شایع بود وموجب مرگ بیش از پنجاه میلیون انسان گشت.

از بین  2- در طاعون بزرگ لندن نزدیک به نصف جمعیت این شهر 
رفت.

3- آخرین شیوع بیماری طاعون در سال 1924 بوده است.
4- بیماری طاعون هنوز در خیلی از مناطق دیده و گزارش میگردد.

5-موش خانگی در انتقال بیش از سی و پنج بیماری از جمله طاعون 
وسالمونال نقش مستقیم دارد.

این حیوان از نظر ظاهری خاکستری رنگ طول آن 150 میلیمتر ووزن 
آن نزدیک بیست گرم میباشد.  در سن 6-10 هفتگی با توجه به شرایط 
زایمان  بیست روز و در هر  بارداری آن  بالغ میگردد ودوران  محیطی 
5-6 بچه موش تولید میکند.موش خانگی با توجه به شرایط محیطی در 
سال میتواند 5-10 بار حامله گرددو عمر متوسط آن 9-12ماه میباشد.
به سختی  را  متری  یک  تا  دارد.و  فعالیت  دز شب  بیشتر  حیوان  این 
متری   9 وبفاصله  قوی   شنوایی  و  بویایی  حس  ببیند.دارای  میتواند 
از النه اش قعال است.میتواند 2 تا 4 روز بدون آب زندگی کند.روزانه 
2 تا 3 گرم غذا مصرف میکند و به همین مقدار آب نیاز دارد.از نظر 

عالقمندی به غذا بیشتر غالت- شکر – کشمش- را دوست دارد.
اندازه مدفوع ان در حدود یک برنج میباشد.میتواند از سوراخهایی به 
راحتی  الستیک-المینیوم-پالستیک- به  عبور کندو  میلیمتر   6 قطر 

زغال را بجود.
تخمین تعداد:

اگر شما در محل موش را به چشم نبینید ولی آثارش را مشاهده کنید 
مقدار ان 100- 1عدداست.

اگر گاهی فقط در شب موش دیده شود یعنی اینکه 500-100 عدد 
موش در محل وجود دارد.

اگر در روز گاهی دیده شوند و در شب زیاد بچشم بخورد یعنی اینکه 
1000-400 عدد موش در محل وجود دارد.

اگر در روز و هم در شب به کرات موش دیده شود یعنی اینکه  5000 

موش در محل وجود دارد.
مبارزه :

به  احتیاج  و  است  سخت  بسیار  موش  با  مبارزه  که  اینست  واقعیت 
میکرد  تعریف  دوستی  دایمی.  مبارزه  یعنی  دارد.  دایمی  ریزی  برنامه 
در عربستان وسط صحرا که واقعا هیچ موجودی نبود مرغداری احداث 

کردیم بعد از مدتی سر و کله موشها پیدا شد.
1.باید سعی کرد راههای نفوذ موشها به سالن مرغداری گرفته شود و 

سالنها خوب درزگیری گردد
2-از ریخت و پاش دان درمحوطه مرغداری اکیدا جلوگیری گردد.

3-در روزهایی که مرغداری خالی است  با طعمه گذاری ذایمی با این 
حیوان مبارزه گردد.و در ادامه این طعمه گذاری در اطراف سالنها  ادامه 

داشته باشد.فاصله طعمه ها از هم نباید بیش از3 متر باشد.
سالنها خوب  اطاق سرویس  در  از چسب موش  استفاده  ایران  در   -4

نتیجه داده است.
5- محوطه مرغداری همیشه پاک و عاری از اشغال - وسایل اضافی- 
آهن آالت قراضه باید باشد.چرا که این اشغالها محل اختفای این حیوان 

خواهد بود.
ترکیبات مختلف وجود  با  بازار طعمه های متنوع  6- خوشبختانه در 

دارد.  توصیه میگردد طعمه در فواصل 3-2 ماهه  تعویض گردد.
برای  گربه  از  قفس  در  تخمگذار  مرغ  دهندگان  پرورش  از  بعضی   -7
شکار موش استفاده میکنند.البته گربه مشکالت خاص خودش را دارد.

ولی نظر به اینکه گربه بهتر از موش است در هر صورت گربه ها باید 
جوان باشند.و ماده  )چون گربه نر زیاد عالقه به شکار ندارد(. در عین 
حال امکانات زیستی آنها از جمله غذا –بستر ماسه ای در گوشه ای از 

سالن باید تهیه گردد.
مرغ  قطعه  برای هر 5000  ومعموال  نمیکند  چون گربه گرسنه شکار 
در قفس یک گربه در نظر گرفته میشود و حداکثر 5 گربه در هرسالن 

کافی است.

	1-	سایت	اجداد	ارم
	2	-دکتر	آکوش	کنفرانس	منطقه	ئی	شرکتهای	اجداد	آربوآکرز	آسیا	وآفریقا
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سهم ۶0 درصدی زنجان
 در تولید جوجه یک روزه بوقلمون در کشور

رئیس ساز مان جهاد کشاورزی استان زنجان  با بیان اینکه بالغ بر 20 
واحد پرورش بوقلمون در استان زنجان فعال هستند، گفت: 60 درصد 

از تولید جوجه یک روزه بوقلمون در استان زنجان انجام می شود.
حسین جعفری اظهار داشت: سعی شده است تا تمامی چرخه تولید 
این پروتئین در استان فراهم شود که  در سال گذشته نخستین واحد 
پرورش بوقلمون مادر گوشتی استان به ظرفیت 5 هزار قطعه در قالب 
تکمیل زنجیره تولید بوقلمون شمال غرب کشور راه اندازی شده است 
که در دهه فجر امسال نیز یک واحد پرورش بوقلمون گوشتی با ظرفیت 
4 هزار و 600 قطعه در هر دوره با اعتباری بالغ بر 9 میلیارد ریال و یک 
واحد پرورش بوقلمون ماده با ظرفیت 5 هزار و 500 قطعه در دوره با 

اعتباری بالغ بر 50 میلیارد ریال به بهره برداری رسیده است.
اینکه ظرفیت تولیدی واحدهای تولید کننده بوقلمون در  ابراز  با  وی 
استان بیش از   145 هزار و700 قطعه است، عنوان کرد: با فعالیت این 
واحدهای تولیدی در استان می توان گفت  بیش از 60 درصد تولید 
زنجان  استان  در  کشور  سطح  در  گوشتی  بوقلمون  روزه  یک  جوجه 

انجام خواهد شد.

ایجاد اشتغال 400 نفری در زنجیره تولید بوقلمون در زنجان
این مقام مسئول ارز آوری و ایجاد فرصتهای شغلی جدید را از مزایای 
 600 از  بیش  ساالنه  استان  در  گفت:  و  دانست  واحدها  این  فعالیت 
هزار قطعه جوجه یک روزه بوقلمون گوشتی تولید و  عرضه می شود  
که عالوه بر صرفه جویی ارزی و عدم وابستگی به واردات جوجه یک 
تولید شاهد هستیم  زنجیره  در  را  نفری  از 400  بیش  اشتغال  روزه  
که این مهم در ادامه می تواند سبب عدم واردات گوشت بوقلمون به 
کشور باشد که خود مزایای دیگری همچون عدم نوسانات قیمت گوشت 

وارداتی را بدنبال خواهد داشت.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان زنجانتصریح کرد: در چهار سال 
گذشته سازمان جهاد کشاورزی در راستای کاهش  نیاز به کشورهای 
خارجی برای تولید این پروتئین حرکت کرده است که عملکرد استان 

زنجان در این زمینه مطلوب بوده است.
جعفری استان زنجان را یکی از قطبهای تولید بوقلمون در کشور دانست 
و گفت:یکی از اقدامات خوب سازمان جهاد کشاورزی در طی سالهای 
اخیر توجه به راه اندازی واحدهای تولیدی مادر و تشکیل زنجیره تولید 
گوشت بوقلمون در کشور است که در این زمینه خوشبختانه در استان 
زنجان با برنامه ریزی خوب صورت گرفته دانش فنی خوبی د در استان 
و  مهارت  دامپزشکی  و  دامپرور  فنی  های  تیم  و  داشته  وجود  زنجان 

تخصص الزم را دارند.
توسعه  لزوم  به  اشاره  با  زنجان  استان  رئیس سازمان جهاد کشاورزی 
عنوان کرد:  زنجان  استان  در  بوقلمون  تولید کننده گوشت  واحدهای 
استان زنجان رتبه دوم تولید گوشت بوقلمون پس از استان اصفهان را 
داراست که این موضوع جایگاه خوبی برای استان است و در حال حاضر 
تمام زنجیره های مربوط به گوشت بوقلمون در استان ایجادشده است 

که در ادامه به دنبال توسعه این واحدها هستیم.
وی با اشاره به اینکه تولید بوقلمون گوشتی حائز ویژگی های مطلوب 
برای متقاضیان همچون به صرفه بودن تولید، امکان تولید نهاده های 
انجام صادرات  به کشورهای  امکان  نیز  بازار داخلی و  نیاز  بوقلمون،  
بوقلمون  گوشت  درصد    14 اکنون  هم  کرد:  عنوان  دارد،  را  منطقه 
کشور در استان زنجان تولید می شود که باید در آینده این میزان روند 

افزایشی داشته باشد.
الزم به ذکر است متوسط مصرف پروتئین بوقلمون در ایران 300 گرم 
است این در حالی است که در کشورهای پیشرفته میزان آن به بیش 

از سه کیلوگرم می رسد.

واردات گوشت قرمز ادامه دارد؟
نماینده مجلس گفت:با توانمندی 90 درصدی در تولید گوشت قرمز 

،واردات 10 درصدی آن ادامه دارد.
علی ابراهیمی عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس 
شورای اسالمی؛ اظهار کرد:هم اکنون در زمینه تولیدات کشاورزی  از 
جمله گندم  به مرز خودکفایی  رسیده ایم، همچنین در حوزه تولید 
توانمندی 90 درصدی،در  به  با دستیابی  قرمز  یعنی گوشت  پروتئین 

حال واردات  10 درصد نیاز باقی مانده کشور هستیم.
وی در ادامه  با بیان اینکه در زمینه تولید برنج به مرز خودکفایی ، 25 
انواع صادرات میوه خبر داد و گفت:البته  ،از  ایم  تا 30 درصد رسیده 
باتوجه سیستم جغرافیای نیمه خشک کشور،میوهای خاصی مثل موز 

و نارگیل از مناطق گرمسیری  وارد می شوند.
های  دانه  تولیدات  گذاری  درسرمایه  متاسفانه  کرد:  مطرح  ابراهیمی 
روغنی شاهد وابستگی کشور به واردات هستیم. شرایط جغرافیایی نیمه 
خشک ایران و پر آب بر بودن محصوالتی نظیر »سویا ،کلزا و کنجاله 
»،باعث واردات 90درصدی آنها به کشور شده است. بنابراین در زمینه 

تولیدروغن مزیت اقتصادی مناسبی نداریم.
به  اشاره  با  مجلس  طبیعی  منابع  و  آب  کشاورزی،  کمیسیون  عضو 
،تصریح کرد:اولین چالش  اقتصادی حوزه کشاورزی  چالش های مهم 
مهم بخش کشاورزی بحران کم آبی است و تاکنون برای برون رفت از 

آن اقدامی صورت نگرفته است.

نماینده شازند ادامه داد: فقدان رقابت محصوالت داخلی و خارجی به 
کشاورزی  محصوالت  انبار  و  تبدیلی  صنایع  ،نبود  ارز  نوسانات  سبب 
استاندارد ،نبود بازار مصرف و صنایع تبدیلی،فقدان حمایت بیمه کارآمد 
در حوزه کشاورزی،نداشتن ابزارهای مکانیزاسیون از مشکالت اصلی در 

حوزه کشاورزی است.
ابراهیمی با بیان اینکه متاسفانه قانون توزیع آب و آمایش سرزمینی به 
مرز واقعی خود نرسیده است ،بیان کرد:سال 57 جمعیت روستایی 70 
درصد و جمعیت شهری 30 درصد بود.اما مشکالت زندگی روستایی از 
جمله بحران آب باعث شده است تا  امروز شاهد مهاجرت روستاییان به 

شهر و افزایش جمعیت  شهری باشیم.
وی با اشاره به برون رفت آمایش سرزمینی و مصرف بهینه آب مصرفی 
،ادامه داد:چون تاکنون برنامه و مطالعه آمایش سرزمینی فراهم نشده 
بزرگ  شهرهای  بود.در  خواهد  فایده  بی  هم  آب  دانش  وجود  است 
مثل تهران که جمعیتی بالغ بر 12 میلیون نفر دارد، هنوز آب شرب 
به  راستا  این  در  که  می شود  تامین  منبع  یک  از  بهداشتی  مصارف  و 

فرهنگ سازی نیازمندیم.
عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس با اشاره به اجرای مهار 
سطحی آب با روش سنتی گفت: می توان بامدیریت صحیح و برنامه ریزی از 
منابع آب اعم از  بارشی و  آب های زیرزمینی )باتوجه به حجم بارندگی های 

فصلی(، به بهترین شکل ممکن به استفاده بهینه از آنها پرداخت.

باشگاه	خبرنگاران	جوان

راه	دانا
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آیا صنعت گوشت مرغ برزیل آنقدر بزرگ شده که موفقیت آن تضمین 
شده باشد؟ گروه های بزرگ و مختلف چه به دالر آمریکا و چه به یورو 
تولید  به  تنها  مساله  این  برزیلی هستند.  های  در حال خرید شرکت 
گوشت مرغ محدود نشده و شرکت های تولید گوشت قرمز در سراسر 

جهان را در بر می گیرد. 
به  برای سال جاری محاسبه کنیم، مقدارش  تنها  را  این ها  اگر همه 
میلیادرها دالر آمریکا می رسد. در اینجا پرسش خوبی پیش می آید 
که پاسخ چندان روشنی ندارد، چه کسی بر روی این ها و با چه ارزی 

سرمایه گذاری می کند؟
برزیل قطعا نیاز به صادرات دارد تا هم بتواند برای تامین این درخواست 
ها و هم برای ماشینی کردن و نوسازی ای قطعات )که برای تجهزات 
تولید گوشت مرغ بسیار به آن نیازمند است ( پول تهیه کند.  شیوه ها 
و ماشینی سازی نوین برای همساز شدن با هزینه های در حال افزایش 
تولید، احتماال پرداخت ها را به دالر یا یورو انجام می دهند. هزینه ی 

تولید به دالیل زیاد با سرعت بسیار باالیی در حال افزایش است. 
روی  بر  بیشتر  های  مالیات  کارگران،  دستمزدهای  چشمگیر  افزایش 
سیستم حمل و نقل و در بندرهای صادراتی در حال تبدیل به مشکلی 
بزرگ برای حمل تولیدات صادراتی در طول زمان است. در آخر هم، 

که البته آخرین مشکل در اینجا نیست، این صنعت باید با کمبودهای 
متعدد در تامین نیروی برق و کمبود آب کنار بیاید. 

نباید فراموش شود که هزینه ی مواد خام در حال افزایش نیز تاثیری 
منفی بر روی هزینه های کلی تولید مرغ گوشتی می گذارد.

همین 20 سال پیش و به شکلی غیرمنتظره، بزریل وارد بازار صادرات 
این کشور  ارز  بزرگ  به لطف نخستین کاهش  بیشتر  این مساله  شد. 
بود. در سال 1995 شما به 961 / 0  رئال برزیلی برای خرید یک دالر 
آمریکا نیاز داشتید اما امروز شما به 3898 رئال برزیل برای خرید یک 
دالر نیاز دارید. بنابراین همین امسال به تنهایی آن ها 5 / 32  درصد 

زیان داشته اند. با این ارز تا چه میزان می توانند ادامه دهند؟
شاید آن ها در دقیقه ی نود خود را نجات داده اند! این کشور صادرات 
گوشت مرغ خود را افزایش داده، از شیوع آنفلوآنزای پرندگان در آمریکا 
برده  بهره  نفع خود  به  و روسیه  اروپا  میان  آمده  از مشکالت پیش  و 

است. 
برزیل  مرغ  آیا صنعت گوشت  که  آید  پیش می  این سوال  دوباره  اما 
بزرگ تر از آن است که شکست بخورد؟ و اگر چنین باشد، چه کسی 
برنده خواهد بود؟ اروپا؟ احتمال این مساله کم است. درباره ی چین، 

روسیه یا اوکراین چطور؟ 
آرژانتین شاید ظرفیت ها و امکانات تولید با قیمت های کم را داشته 
چنان  جهانی  واردکنندگان  اما  برزیل،  از  کمتر  قیمتی  با  حتی  باشد 
را حمل  محصوالتش  موقع  به  بتواند  که  ندارند  آرژانتین  به  اعتمادی 
کرده و منتقل کند. این مساله بیشتر ناشی از شهرت بد بی اعتمادی 
اجتماعی و اعتصاب های پی در پی است که در کار حمل و نقل اختالل 

ایجاد می کنند.
در همین بین تنها رقیب برزیل خود برزیل است و این کشور به تنهایی 
در حال به دوش کشیدن مشکالت خود است که صد البته تا امروز هم 

خوب توانسته از پس آن بربیاید.
در سال های گذشته صنعت مرغداری در کشور برزیل بسیار قدرتمند 
بدست  از مشتریان خود  اطمینانی که  از  بازار سرشار  با  و  است  شده 
آورده است بعید به نظر می رسد که کشورهای بزرگ فرهنگ خرید 

مرغ از برزیل را ولو به اندکی افزایش قیمت هم از دست بدهند.

ITPNews	تدوین	و	ترجمه

صنعت گوشت مرغ برزیل 
خیلی بزرگتر از آن است که شکست بخورد
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همه سویه های ویروس آنفلوانزای پرندگان خطرات یکسانی ندارند و 
واکنش های عمومی و بازار تجاری باید بر همین اساس تعیین شود.

در اولین ماه های سال 2017، خبرهای متعددی در مورد ویروس کم 
حدت آنفلوانزای  پرندگان در فارم های طیور آمریکا منتشر شد.

آنفلوانزای  پرندگان در کشور آمریکا در فصل مهاجرت پرنده ها از کانادا 
یا به این کشور اتفاق می افتد. با این حال، وضعیت در آمریکا در سال 
2017 مشابه وقوع آنفلوانزا  در گذشته نبوده است، که این امر به دلیل 

سویه ویروس موجود می باشد.
نگرانی ها در مورد آنفلوانزا رخداد جدیدی نیست، در سال 2009 نیز 
بعد از وقوع آنفلوانزای  خوکی در آمریکا و مکزیک تمام توجه ها به 
آنفلوانزای  پرندگان جلب شده بود. این آنفلوانزا  در سراسر جهان همه 
و موجب مرگ 17000  برگرفت  در  را  تقریبا 213 کشور  و  گیر شد 

نفر شد.
با این حال، سویه های H5 و H7 ویروس آنفلوانزای  پرندگان که در 
گرجستان و آمریکا یافت شده است کم حدت هستند و به راحتی به 

انسان منتقل نمی شوند.
آنفلوانزای  کم حدت پرندگان با نوع حاد آنفلوانزا  تفاوت های مهمی 
دارد. آنفلوانزای  حاد پرندگان بسیار سریع پخش می شود، می تواند به 
راحتی به انسان منتقل شود و در گله های طیور مرگ و میر بیشتری 
به بار آورد. در واقع، پرنده های گله ای که اخیرا آنفلوانزای  کم حدت 
آن ها در گرجستان مثبت بوده است حتی عالئم بیماری را نیز از خود 

بروز نداده اند.
آمریکا تنها کشوری نیست که با مشکالت آنفلوانزا  دست و پنجه نرم می کند.

کره جنوبی با حداقل 38 میلیون پرنده معدوم از زمان وقوع آنفلوانزا  در 
این کشور از سال گذشته، بدترین تجربه وقوع آنفلوانزا  را داشته است. 
فرانسه، که بیشترین تعداد گله های طیور را در اتحادیه اروپا دارد، نیز 

با ویروی حاد H5N8 مبارزه می کند.
وقوع آنفلوانزای  پرندگان در چین نیز بسیار وسیع بوده است. آنفلوانزای  
پرندگان در چین با دیگر کشورها بسیار متفاوت بوده است زیرا آنفلوانزا  
در این کشور به انسان ها نیز منتقل شده است و جان چندین نفر را 
گرفته است. آلودگی در چین در بیش از 16 استان آن مشاهده شده 
است و حداقل 87 نفر بر اثر آن فوت شده اند.در واکنش به این موضوع، 
بسیاری از استان ها تجارت جوجه زنده را ممنوع کرده اند – در استان 

گوانجو H7N9 در 30 درصد بازارهای جوجه زنده پیدا شده است.
واکنش بازار

اگرچه آنفلوانزای  پرندگان نگرانی بسیار جدی برای صنعت طیور است، 
اما نگرانی های مردم در مورد این بیماری اغلب اشتباه می باشد.

رسانه ها می توانند با پوشش خبرهای مربوط به درک نادرست آنفلوانزا 
، نگرانی های مصرف کننده ها را کاهش دهند و واکنش های منفی 
آن ها را که بر مصرف تاثیر گذار است از بین ببرند. مصرف کنندگان 
نگران آلودگی انسان ها هستند، حتی سویه هایی که توانایی انتقال به 

انسان را ندارند.
بعضی سودجویان در غالب نگرانی در مورد سالمت حیوانات دروغ هایی 

را می سازند و تجارت را با مشکل رو به رو می کنند.
تا  بازارهای واردات  افتد،  اتفاق می  آنفلوانزای  پرندگان  هر زمانی که 
حدی محدودیت ایجاد می کنند. گاهی واردات از یک کشور به طور 
کلی ممنوع می شود اما در اکثر مواقع بیش از آن که نگرانی از گسترش 
از صنایع  ها حمایت  تحریم  این  از  باشد، هدف  داشته  بیماری وجود 

داخلی می باشد.

چرا آنفلوانزای پرندگان نیازمند روشن 
بینی است، نه ترس؟

شهرستان  کشاورزی  جهاد  مدیر 
مرکز  بزرگ ترین  وجود  از  ورامین 
پرورش شترمرغ خاورمیانه در این 

شهرستان خبر داد.
پرورش  ویژگی های  به  اشاره  با  تاجیک  محمدحسین 
پربازده  حیوانات  ازجمله  شترمرغ  داشت:  اظهار  شترمرغ 
محسوب می شود که می توان از اعضای مختلف بدن آن 

استفاده کرد.
به  اشاره  با  ورامین  مدیر جهاد کشاورزی شهرستان 
تولید بیش از دو هزار قطعه شترمرغ در ورامین ادامه 
شترمرغ  پرورش  مرکز  بزرگ ترین  خوشبختانه  داد: 
می تواند  این  و  است  مستقر  ورامین  در  خاورمیانه 

نویددهنده آینده ای روشن برای شهرستان باشد.
وی ادامه داد: شهرستان ورامین از اقلیمی گرم و خشک 
برخوردار است و این اقلیم و ویژگی های جغرافیایی، محیط 
اقلیم  چراکه  می شود؛  محسوب  شترمرغ  پرورش  برای  مناسبی 
برای  مکان  بهترین  بیابانی  نیمه  و  بیابانی  مناطق  وجود  و  خشک 

پرورش این حیوان است.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ورامین افزود: شترمرغ حیوانی است که 
تولیدمثل باال، رشد سریع و عمر طوالنی دارد؛ به همین خاطر، می تواند 

مورد توجه سرمایه گذاران و فعاالن اقتصادی قرار گیرد.
تاجیک خاطرنشان کرد: ساخت کشتارگاه شترمرغ در ورامین در دست 
اجراست که در صورت به نتیجه رسیدن می تواند چرخه تولید و عرضه 

این محصول را در ورامین کامل کند.
حضور  با  اخیر  سال های  طول  در  ورامین  شهرستان  کرد:  تأکید  وی 
فعاالن بخش خصوصی و سرمایه گذاری در زمینه های مختلف تولیدی 
توانسته است به موفقیت های بزرگی برسد و به عنوان یکی از قطب های 

کشاورزی و دامپروری مطرح شود.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ورامین افزود: اگرچه تا چند سال اخیر 
ورامین با محصوالت سنتی آن شناخته می شد؛ اما امروز این شهرستان 
در پرورش و تولید محصوالتی نظیر جوجه و جوجه اردک، شترمرغ، 
به طوری که  دارد؛  گفتن  برای  زیادی  حرف های  نیز  زعفران  و  پسته 
هم اکنون ورامین در تولید جوجه اردک و شترمرغ به عنوان یک قطب 

در کشور محسوب می شود.

وجود بزرگ ترین مرکز پرورش شترمرغ خاورمیانه در ورامین

ITPNews	الملل	بین	بخش

فارس
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حمل تخم مرغ های نطفه دار به جوجه کشی و انتقال جوجه ها از آن 
مرحله بسیار حساسی است بنابراین منطقی است تا با عواملی که باعث 
ایجاد مناسب ترین شرایط حمل و نقل می شوند آشنا شویم در صنعت 
نوین پرورش طیور، حمل و نقل از اهمیت ویژه ای برخوردار است در 
اغلب موارد این حمل و نقل به انتقال نیمچه های گوشتی به کشتارگاه 
و کارگاه های فرآوری اطالق می شود که بسیار مهم به شمار می رود 
با این وجود حمل و نقل تخم مرغهای نطفه دار از مزارع مادر به جوجه 
از جمله  پرورش  های  سالن  به  روزه  یک  های  انتقال جوجه  و  کشی 
مواردی است که نتایج فنی را نیز تحت تاثیر قرار خواهد داد اگر مزارع 
مادر و مزارع پرورش در فاصله دوری از جوجه کشی قرار گرفته باشند 
چه  اگر  کند  می  پیدا  بیشتری  بسیار  نقل حساسیت  و  شرایط حمل 
حمل و نقل در فواصل کوتاه نیز باید مورد توجه قرار بگیرد برای ایجاد 
شرایط مناسب حمل و نقل دانستن نیازهای تخم مرغهای نطفه دار یا 

جوجه ها و چگونگی تاثیر شرایط آب و هوایی بر آنها ضروری است.

آلودگی باکتریایی

انتقال حجم زیاد تخم مرغ های جوجه کشی پس از تخم گذاری تاثیر 
مهمی بر نتایج به دست آمده خواهد داشت زیرا در هنگام تخم گذاری 
تخم مرغ مرطوب و گرم است و پوسته آن کم و بیش آسیب پذیر و 
حساس می باشد پس از تخم گذاری تخم مرغ ها خشک شده حرارت 
آنها پایین آمده پوسته محکم تر می شود در اثر خنک شدن محتویات 
تخم مرغ منقبض شده سپس خالئی ایجاد می گردد و مقداری هوا به 
داخل تخم مرغ کشیده می شود بنابراین اگر در سطح پوسته آلودگی 
باشد ممکن است به همراه هوا به داخل تخم مرغ نفوذ نماید آلودگی 
باکتریایی اثر زیان بخشی بر قابلیت جوجه درآوری و کیفیت جوجه ها 
دارد به همین دلیل محل تخمگذاری باید تا حد امکان تمیز نگهداشته 
از کاربرد تخم مرغهای موجود روی بستر جهت جوجه کشی  شود و 

خودداری گردد.

تنظیم درجه حرارت

تخم مرغ ها پس از جمع آوری به مدت چند روز در مزرعه نگهداری 
شده سپس به جوجه کشی منتقل می گردند در صورتی که تخم مرغ 
ها 2بار در هفته از مزارع مادر جمع آوری شوند درجه حرارت نگهداری 

بین 16 تا 18 درجه سانتی گراد باشد ثابت نگهداشتن درجه حرارت 
در زمان حمل و نقل به منظور جلوگیری از تعریق بسیار مهم است زیرا 
اگر تخم مرغهای سرد در محیط گرم قرار داده شوند به ویژه هنگامی 
که رطوبت نسبی هوا باال باشد تعریق رخ وی می دهد در تابستان اگر 
اما کامیون های حمل تخم  باشد  مناسب  نگهداری تخم مرغ  شرایط 
مرغ مجهز به کنترل دما و رطوبت نباشدممکن است تخم مرغ ها دچار 
تعویق شوند گاهی اوقات این حالت در زمانی که تخم مرغها به آهستی 
مقوایی  در شانه های  ویژه هنگامی که  به  و  تغییر حرارت می دهند 
نگهداری می شود اتفاق می افتد این امر باعث می شود در حالی که اگر 
چه تخم مرغ ها چندین ساعت است که حمل شده و در جای دیگری 
قرار گرفته اند اما تخم مرغ هایی که در مرکز قرار گرفته اند هنوز دمای 

سرد اتاق را داشته باشند.

جلوگیری از بروز شوک های حرارتی

شوک  از  زیرا  است  مهم  نیز  زمستان  طول  در  رطوبت  و  دما  کنترل 
های عمده حرارتی باید جلوگیری کرد اغلب وسایل نقلیه حمل تخم 
زمان  در  است  اما ممکن  باشند  دما می  به وسیله کنترل  مرغ مجهز 
بارگیری و تخلیه تخم مرغ به ویژه در مزارع مادر، اشتباهاتی صورت 
گیرد تخم مرغها خیلی سریع با تغییر درجه حرارت سازش پیدا می 
کنند به خصوص اگر که جریان هوا زیاد باشد بنابراین هنگامی که تخم 
مرغ ها در زمستان به ویژه در هنگام وزش باد بارگیری می شوند نباید 
مخزن ها را برای مدت طوالنی در هوای آزاد قرارداد در شرایط آب و 
هوایی نامساعد توصیه می شود که مخزن ها را با چادرهای پالستیکی 
با  اتمام حمل و نقل به منظور سازش تخم مرغها  از  بپوشانند و پس 
شرایط جدید این چادرها را بردارند با این وجود استفاده از این پوشش 
ها در هوای آفتابی شدید توصیه نمی شود زیرا تابش مستقیم خورشید 

بر روی این پوشش ها باعث افزایش شدید دما در زیر آنها می شود.

رطوبت نسبی

به منظور جلوگیری از اتالف رطوبت معموال تخم مرغ های نطفه دار را 
در رطوبت نسبی باال نگهداری می کنند در شرایط عادی الزم نیست 
که در زمان حمل و نقل رطوبت نسبی باال باشد زیرا در حمل و نقل 
کوتاه مدت از دست دادن رطوبت چندان زیاد نمی باشد رطوبت نسبی 

اهمیت حمل و نقل جوجه و تخم مرغ
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در این وضعیت ممکن است حتی اثر منفی داشته باشد زیرا هنگامی که 
انبار تخم مرغ ها سردتر از وسایل حمل و نقل باشد خطر آلودگی ناشی 
اگر تخم مرغ ها مسافتی طوالنی  افزایش می دهد حتی  را  از تعریق 
را طی کنند و یا به صورت هوایی جابجا شوند به طور عادی افزایش 

رطوبت ضروری نمی باشد.

جا به جایی

از لحاظ تئوری لرزش و تکان خوردن ناشی از حمل و نقل بر قابلیت 
اولیه  های  آزمایش  در  دارد  منفی  تاثیر  ها  مرغ  تخم  درآوری  جوجه 
رابطه بین جا به جایی های ناشی از حمل و نقل و بعضی ناهنجاری 
نقل  و  وسایل حمل  در  این وجود  با  است  گزارش شده  های جنینی 
انجام شود  با دقت  بارگیری و تخلیه  و  باشد  راننده ماهر  اگر  امروزی 
این اثرات ناچیز بوده یا به صفر می رسد همچنین اگر تخم مرغها به 
درستی بسته بندی و منتقل شوند تعداد ترک های حاصل از حمل و 

نقل به حداقل خواهد رسید.

انتقال جوجه های یکروزه

جوجه ها پس از بیرون آمدن از تخم بررسی شده در جعبه های مقوایی 
بسته  گیرند  قطعه جا می  یا 100  کدام 50  هر  در  که  پالستیکی  یا 
بندی و به مرغداری منتقل می شوند این نوع حمل و نقل با کامیون در 
مسافت های کوتاه انجام می گیرد آنچه مسلم است با افزایش فواصل 
و زمان حمل و نقل شرایط انتقال پیچیده تر می شود با وجود اینکه 
بسیاری از کشورها زمان حمل و نقل جوجه را به چند ساعت محدود 
می کنند ولی به طور مثال ممکن است زمان حمل و نقل گله های 
مادر به 24 ساعت یا بیشتر برسد در شرایط مساعد جوجه ها به علت 
انرژی به دست آمده از کیسه زرده بدون بروز تلفات چشمگیر بیش از 
48 ساعت مقاومت می کنند در روزهای اولیه کیسه زرده تمامی مواد 
غذایی الزم برای جوجه ها را فراهم می کند تحقیقات نشان داده است 
که نگه داشتن جوجه ها بدون آب و غذا به مدت 24ساعت حتی ممکن 
است به بهبود عملکرد آنها کمک نماید که دلیل احتمالی آن داشتن 
وقت بیشتر برای مصرف مواد غذایی کیسه زرده می باشد. نگهداشتن 
جوجه ها به مدت 48ساعت یا بیشتر منجر به کاهش خفیف عملکرد 
تغییر زیادی نمی کند دو عامل مهم که  اما میزان مرگ و میر  شده 
در جریان حمل و نقل بر کیفیت جوجه تاثیر منفی می گذارد حرارت 
بیش از حد و از دست دادن آب بدن جوجه می باشد این امر نشانگر 
تحت  باید  رطوبت  و  دما  مانند  و شرایط محیطی  تهویه  که  است  آن 

مراقبت شدید باشند.

کنترل حرارت و رطوبت

درجه حرارت مناسب برای حمل و نقل بین 24 تا 26 درجه سانتی 
گراد می باشد اگر چه این دما بسیار پایین تر از حرارت داخل سالن 
مرغداری و داخل جعبه های حاوی جوجه و بین جوجه هاست ولی 
به  است  ممکن  حد  از  بیش  دمای  است  مناسب  نقل  و  حمل  برای 
ویژه اثرات منفی در جوجه ها داشته باشد همان طور که عنوان شد 
جلوگیری از دهیدراتاسیون امر مهمی است و در نگاه اول به نظر می 
رسد که افزایش رطوبت در کامیون، روشی عملی برای جلوگیری از آن 
است اما در واقع این روش غیر موثر است زیرا در جعبه ها رطوبت تولید 
افزایش  بنابراین  بوده  باال  تهویه محدود  به  با توجه  از جوجه ها  شده 

رطوبت خارج، وضعیت را بهبود نمی بخشد هنگام حمل و نقل افزایش 
رطوبت ممکن است روی شانه های تخم مرغ اثر منفی داشته باشد زیرا 
که شانه ها سست و سرد شده و روی هم فشرده می شوند بنابراین در 
عمل، رطوبت در اغلب کامیون های حمل و نقل تحت کنترل نمی باشد 
با این وجود اگر میزان تهویه بسیار باال باشد پدیده دهیدراتاسیون رخ 
می دهد اولین قدم جهت جلوگیری از دهیدراتاسیون اجتناب از حرارت 
بیش از حد می باشد اگر حمل جوجه ها در مدت زمانی طوالنی انجام 

شود اغلب به جوجه ها تزریق رطوبت انجام می پذیرد.

تامین تهویه کافی

شاید بزرگترین مشکل در زمان حمل و نقل، فراهم کردن تهویه مناسب 
برای جوجه ها ست جعبه هایی که حاوی 50 تا100 جوجه هستند 
مقدار زیادی حرارت تولید کره اکسیژن زیادی مصرف می کنند قرار 
دادن ردیف جعبه ها در فاصله کافی جدا از یکدیگر به جریان هوای 
کافی کمک کره در این حالت تامین حرارت مسئله ساز می شود ولی 
از نظر اقتصادی مجبوریم که تعداد جوجه ها را در هر کامیون افزایش 
داده جعبه های حمل جوجه را به صورت فشرده تر قرار دهیم این امر 
سبب می شود که تهویه بین و داخل جعبه ها کمتر شده نیاز برای 
این موقعیت توجه کافی به  افزایش مقدار کل تهویه بیشتر گردد در 
فراهم کردن تهویه مناسب برای جوجه ها بسیار مهم است برای این 
امر باید ابتدا جعبه هایی را انتخاب کرد که در آنها هوای کافی بتواند 
جریان پیدا کند همچنین باید اطمینان حاصل نمود که سوراخ های در 
نظر گرفته شده روی کارتن ها باز باشد شرایط نامساعد حمل و نقل، 
همیشه منجر به افزایش تعداد مرگ و میر جوجه ها نمی شود بلکه 
باعث نارسایی در رشد اولیه جوجه و در نتیجه عملکرد آن خواهد شد 
کامیون حمل و نقل باید طوری طراحی شده باشد تا تهویه کافی برای 
تمام جوجه ها را فراهم سازد به منظور نیل به این هدف باید با قرار 
دادن کانال های تهویه در کامیون جریان کافی هوا را در تمام نقاط آن 
فراهم نمود همچنین تعیین موقعیت جعبه های حمل جوجه در وسیله 
نقلیه باید در نظر گرفته شود به منظور جلوگیری از حرکت جعبه ها 
در طول حمل و نقل و ایجاد اختالل در تهویه باید جای جعبه ها در 
کامیون ثابت باشد همچنین کامیون باید مجهز به یک سیستم هشدار 
دهنده باشد که در صورت بروز اشکال در تهویه و باال رفتن دما راننده را 
مطلع سازد اگر کامیون فاقد سیستم تهویه مناسب بوده حرارت محیط 

خارج نیز باال باشد باید تعداد جوجه ها را در هر جعبه کاهش داد.

آماده سازی برای حمل هوایی

از اهمیت ویژه  بسته بندی دقیق جوجه ها برای حمل و نقل هوایی 
ای برخوردار است و استفاده از فضا بسیار مهم است بنابراین از روش 
بسته بندی جعبه ها روی پالت ها به شکل بسیار دقیق استفاده می 
شود جنبه مهم دیگر حمل و نقل هوایی مسئله تنظیم زمان است زیرا 
مدیران کارخانه جوجه کشی تمایل ندارد که جوجه ها چند ساعت در 
فرودگاه بمانند بنابراین به نحوی برنامه ریزی می کنند که زمان تفریخ 
جوجه ها و حمل و نقل آنها حتی االمکان نزدیک به هم باشد چنانچه 
تاریخ و ساعت از تخم در آمدن جوجه ها از سه هفته قبل مشخص شده 
باشد با تاخیرها حوادث غیر منتظره و راه بندان ها بهتر می توان مقابله 
نباید در فرودگاه  پالت های حمل جوجه  اینکه  توجه  قابل  نکته  کرد 
بر  بیشتر  باید  برنامه ریزی  قرار گیرد و در  یا سرما  آفتاب  در معرض 

پروازهای مستقیم تکیه کرد.
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قضاوت کشتارگاهی در مورد
 الشه های مبتال به سل

:Tuberculosis  سل
عامل بیماری در انسان و گاو و طیور به قرار زیر است:

Mycobacterium Tuberculosis : در انسان
Mycobacterium Bovis : در گـــاو
Mycobacterium Avium : در طیـور

انسان می تواند هم سل گاوی و هم سل طیور را عالوه بر سل انسانی 
فقط  طیور  از   . شود  مبتال  انسانی  سل  به  تواند  می  نیز  گاو   . بگیرد 
طوطی سل انسانی می گیرد و بقیه طیور به این سل مبتال نمی شوند 
ولی طیور همگی هم به سل گاوی و هم به سل طیور مبتال می شوند .

سل یک بیماری مزمن و عفونی است که در بسیاری از حیوانات ، انسان 
و پرندگان به صورت حاد نیز بروز می کند .

راههای انتقال میکروب عالوه بر راه تنفسی ، از طریق تنفس ، پوست ، 
دستگاه تناسلی ، انتقال عمومی از مادر به جنین و همچنین از راههای 
گوارشی است مثاًل از شیر و فرآوردهای آن و گوشت می تواند انتقال پیدا کند 
ولی احتمال انتقال از شیر و فرآورده هایش کمتر است ، چون این فرآورده 
ها اغلب پاستوریزه می شوند و میکروب سل در دمای پاستوریزاسیون از بین 
می رود . در مرحلۀ حاد بیماری ، میکروب در عضالت وجود دارد و انتقال 

آن از راه خوردن گوشت آلوده سیار آسان است .

معمول ترین راههای انتقال ، تنفسی و گوارشی است.

شود  می  مستقر  ها  لوزه  در   ، شد  دهان  وارد  اینکه  از  بعد  میکروب 
ایجاد  برای  اگر دوز میکروب   . رود  ریه می  و  لنفاوی روده  به غدد  و 
عفونت به اندازه کافی باشد و میزبان شرایط پذیرش بیماری را داشته 
باشد دانه های ریز خاکستری رنگ به اندازه ته سنجاق ، روی نسوج 
مربوطه تشکیل می شود که به آنها دانه های سل ارزنی یا دانه های 
 Miliary را  ارزنی  سل  این  که  گویند  می   )  Leneck  ( لنـک  

Tuberculosis گویند که سل حاد اولیه است.
دانه های سرسنجاقی در کلیه یا کبد 1/4  بیرون نسج و  3/4 داخل 
نسج هستند و اگر به وسیله یک چاقوی نوک تیز دانه های سر سنجاقی 
بیرون بیاوریم گودی دانه ها باقی می ماند . برای دانه های سل ارزنی 

دو حالت ممکن است پیش آید:
یا آنقدر زیاد می شوند که ایجاد باکتریمی ) همراه جریان خون شده ( 

می کنند و بیماری عمومی می شود و سل حاد عمومی ایجاد می شود 
یا با مقاومت میزبان روبرو شده و جلوی گسترش آنها گرفته می شود 
و اطراف این دانه ها نکروزه و چروکیده می شود . این دانه های تبدیل 
روبرو  انهدام میکروبی  با  این حالت  و در  نکروزه می شوند  به مناطق 
هستیم ولی تعداد میکروب هیچ وقت به صفر نمی رسد . پس از مدتی 
در داخل ضایعه و غدد لنفاوی مربوطه به خاطر مقاومت بدن ، حالت 
 ) Calcification( یا کلســیمـی شدن ) Caseous ( پنیری شدن
یـا پنیـری ـ کلسـیمی شدن )Casco Calcification ( ایجاد می 
شود که در صورت برش غدد لنفاوی مربوطه صدای خش خش ایجاد 
شده و حالت پنیری یا کلسیمی شدن را در غدد لنفاوی شاهد هستیم 

که به این حالت سل مزمن و محدود گفته می شود.
در صورت تضعیف سیستم ایمنی ، این ضایعات مجدداً می توانند در 
بدن گسترش پیدا کرده و باکتریمی ایجاد کنند که در این حالت سل 
حاد ثانویه می تواند ایجاد شود گاهی میکروب در بدن وجود دارد ولی 
منتشر نمی شود و از بیرون ، مایکوباکتریوم جدیدی وارد شده و سل 
حاد ثانویه ایجاد می کند که به این حالت Suprainfection گویند.

در کشتارگاه اگر دانه های لنک یا سل ارزنی را ببینیم بیانگر سل حاد 
است . ضایعات سلی معموالً در ریه ها ، کبد ، کلیه و طحال بیشتر دیده 
می شود و اگر یک ضایعه کهنه یا مزمن گسترش پیدا کند و مجدداً 
باکتریمی ایجاد کند ، چون از طریق خون انتشار پیدا می کند اولین 

عضو هایی که درگیر می شوند ریه ها و کلیه ها هستند.

قضاوت:
در الشه گاو غدد لنفاوی برش داده می شوند و اگر در یکی از غدد به 
ضایعات سلی برخورد کردیم ، تمامی مقاطع غدد باید برش داده شوند . 
اگر جراحات کهنه و مزمن تنها در یک عضو دیده شود ، بیماری سل به 
صورت مزمن است و فقط اُرگان مربوطه ضبط می شود . مثاًل با دیدن 
جراحات در کبد و غدد لنفاوی کبدی ، فقط کبد را حذف می کنیم اگر 
یک غده لنفاوی سطحی درگیر شده باشد منطقه زه کشی مربوط به 
آن غده حذف خواهد شد چون در این زمان باکتریمی در خون نیست 
و در عضالت هم معموالً موجود نمی باشد . مثاًل اگر در غدد لنفاوی و 

رتروفارینجیال ضایعه دیدیم ، سر را حذف می کنیم.
اگر دانه های سل ارزنی یا دانه لنک دیدیم چه در حالت حاد اولیه و 
چه در حالت حاد ثانویه به هر حال بیماری در مرحله حاد تلقی شده 
و نمایانگر آن است که در اثر بیماری ، میکروب در خون وجود دارد 
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، بنابراین حذف کلی الشه صورت می گیرد ، حتی اگر یک دانه سل 
ارزنی یا لنک در کل الشه دیدیم ، همه الشه حذف می شود.

اگر ضایعات سلی را در چند غده لنفاوی در مناطق مختلف بدن ببینیم 
، مثاًل روی غده لنفاوی سر یا غده لنفاوی پا یا دست ضایعات سلی را 
دیدیم با اینکه سل مزمن محسوب می شود ولی چون چند منطقه را 

درگیر کرده بنابراین الشه حذف کلی می شود.

سل به صورت های دیگری نیز ممکن است تظاهر کند که در زیر اشاره 
مختصری به آنها میکنیم :

:Exudative  1- سل اگزوداتیو
یک نوع سل حاد به نام اگزوداتیو Exudative یا ترشحی است که 
بیشتر در غدد لنفاوی Mediastinal دیده می شود . اگر این غدد را 
شکاف دهیم یک سطح یکنواخت کاماًل مرطوب ، متورم و پنیری شکل 
مشاهده می کنیم  . این سل فقط ریه را درگیر می کند و نوعی سل 

حاد محسوب می شود.

در این حالت حذف کلی الشه صورت میگیرد. 

:Pearl Tuberculosis  2- سل مرواریدی
نوعی سل مزمن موضعی است . دانه های ِکِرم رنگ به شکل مروارید 
داخل قفسه سینه و ریه ها دیده می شود که حالت بد منظره ای دارند 
. داخل این ضایعات ، آهکی شده است . این دانه ها در قفسه سینه 
چسبندگی ایجاد می کنند . احتمال وجود این دانه ها در مناطق دیگر 

بدن از جمله حفره شکمی وجود دارد . با وجود این ، اگر ضایعات در 
جای دیگر غیر از قفسه سینه دیده نشوند سل موضعی تلقی شده و تنها 
ناحیه قفسه سینه و امعاء و احشاء داخل قفسه سینه خارج می شود . 
مثاًل اگر غده لنفاوی دست را برش دادیم و دانه های مرواریدی دیدیم 

دست را هم حذف می کنیم.

3- سل مخملی:
پارچه  مثل  بکشیم  ضایعات دست  روی  اگر   . است  حاد  انواع سل  از 
این   . است  رنگ  قرمز  تقریباً  آن  ضایعات  و  داشته  پرز  حالت  مخمل 
ضایعات وقتی به مرحله مزمن برسند درشت تر شده و حالت آهکی 
Calcification پیدا می کنند که همان سل مرواریدی را تشکیل می 

دهند . در صورت مشاهده ضایعات مخملی ، سل حاد می باشد.

در این حالت نیز کل الشه حذف میشود.

4- سل استخوانی :
سل مزمن عفونی است و در گاوهای مسن که اغلب هم شیری هستند 
یافت می شود . در این بیماری جراحات در مغز استخوان و بیشتر در 

مناطق ستون فقرات ایجاد می شود.
متخلل  استخوان  پوکی  اثر  در  که  مناطقی  در  بیشتر  سلی  ضایعات 
شده اند دیده می شوند که این ضایعات بیشتر به صورت پنیری شکل 
هستند و برای اطمینان از وجود بیماری غدد لنفاوی نزدیک محل زائده 
را در ستون فقرات بازرسی می کنیم که در صورت مثبت بودن ،  کل 

الشه حذف می شود.

سیالژ کردن در همه جای جهان توسط کشاورزان استفاده می شود تا 
علوفه ها سالم بماند. اما گاه با چالش هایی نیز همراه است. متخصصان 
شرکت بایومین، شرکتی که متخصص در زمینه تغذیه حیوانات است، 

5 چالش کلیدی و راه حل های آن ها را شناسایی کرده اند.
از آن جایی که هزینه های خوراک 50 تا 70 درصد مخارج فارم های 
می  اختصاص  خود  به  را  ها  هزینه  درصد   60 تا   40 علوفه  و  لبنی 
موارد  شود.  حاصل  اطمینان  فارم  علوفه  کیفیت  از  باید  دهند،حتما 

زیادی وجود دارد که باعث فاسد شدن علوفه می شود.

1- دما
دمای باال موجب از بین رفتن مقدار زیادی مواد مغذی از مواد سیلو 
شده می شود. در آب و هوای بعضی مناطق گرم، دمای هوا ممکن است 

تا چند ماه باال بماند.

pH 2- سطح
باال بودن سطح pH محیطی را به وجود می آورد که باعث رشد باکتری 
با  آلودگی  خطر  افزایش  موجب  نتیجه  در  شوند،  می  ها  قارچ  و  ها 

مایکوتوکسین می شود.

3- مخمر
با  اما  است  تصور  از  فراتر  گاهی  سیالژ  روی  بر  مخمر  منفی  تاثیرات 
داشتن مواد خشک مناسب در زمان برداشت، طول برش، تراکم مناسب 
در زمان انبار کردن و متدهای خوراک دهی می توان خطر آن را کاهش 

داد.

4- کلستریدیا
باشد:  می  کلستریدیا  بزرگترین مشکل  باال،  رطوبت  با  در محصوالتی 
کلستریدیا باکتری های بی هوازی درون هاگ می باشد. محصوالتی که 
از تخمیر کلستریدیایی به وجود آمده اند، موجب افزایش خطر کتوز، 

سندروم روده هموراژیک )HBS( و مرگ ناگهانی حیوانات می شود.

5- کپک های قارچی 
توانند  می  فیزاریم(  و  آسپرژیلوس  )مانند  صحرایی  های  قارچ 
مایکوتوکسین تولید کنند. هیچ کدام از موادی که به سیالژ اضافه می 
شوند و یا مواد تلقیحی ای که امروزه در بازار موجود هستند نمی توانند 
مایکوتوکسین ها را کاهش دهند زیرا در برابر pH پایین و شرایط بی 

هوازی مقاوم هستند.

سیالژ با کیفیت باال: 5 نکته که باید در نظر گرفت
ITPNews	الملل	بین	بخش
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استفاده از باکتری

ساکاریدهای  پلی  سوء  آثار  تنها  نه   NSP های  آنزیم  از  استفاده 
غیرنشاسته ای را کاهش می دهد بلکه یک محصول جانبی پریبیوتیک 
بوتیرات  به  تبدیل  خود،  ی  نوبه  به  که  کرده  تولید    prebiotic
مزایای  هم  و  دامداری  منافع  هم  مساله  این  گردد.  می    butyrate

اقتصادی در بر دارد.
هنگامی که با بهره گیری از آنزیم های هیدرولیزینگ NSP در رژیم 
های غذایی دام های تک معده ای، عملکرد فیزیکی آن ها بهتر می 
شود، این مساله را اغلب در نتیجه ی کاهش چسبناکی روده توضیح 
می دهند، که این کاهش چسبناکی باعث بهبود گوارش مواد غذایی 
می گردد. با این حال احتمال کمی دارد که این سازوکار در ارتباط با 

NSP های غیرقابل 

حل مشارکت چشمگیری داشته باشد، چرا که اثر خیلی کم یا ناچیزی 
انداختن مواد غذایی  به دام  باعث  اما خود  در چسبناکی روده داشته 
بر  افزون  گویند.   می  هم  قفسی«  »اثر  حالت  این  به  که  گردند،  می 
این ها، مقدار نشانه های آثار غیرمستقیم پریبیوتیِک یک نوع معین از 
زیالناز در حال رشد است. ایده ی اصلی آن است که هیدرولیز جزیی 
آرابینوکسیالن  arabinoxylan )AX( به صورِت اولیگوساکاریدهای 
 arabinoxylan oligosaccharides آرابینوکسیالن  کوچکتر 
ریزاندامگان  و  کرده  تخمیر  را  ها  آن  بیشتری  سرعت  با   ))AXOS
همزیست )microbita( مطلوب تری می سازد. این امر منجر به تولید 
مقادیر مهم SCFA های مطلوب و بهبود تغییرات پیکرشناسی و بافت 

شناسی روده ی کوچک می گردد.

تاثیر بر روی سالمتی و کیفیت پوسته ی تخم مرغ
موثر  غذایی  مواد  گوارش  بر  تنها  نه  گوراشی  دستگاه  سالمتی  بهبود 
است بلکه بر ترکیب الشه و کیفیت پوسته های تخم مرغ نیز اثرگذار 
است. پوسته ی تخم مرغ با کیفیت پایین یکی از مسایل بسیار مهم در 
صنعت پرورش طیور است که بر سودآوری اقتصادی تولید تخم مرغ 
و قابلیت تبدیل آن ها به جوجه تاثیر می گذارد. Mabe و همکاران 
)2003( نشان داده اند که پوسته های شکسته یا ترک دار حدود 80 

تا 90درصد تخم هایی را تشکیل می دهند که کیفیت پایینی دارند. 
یکی از نگرانی های اساسی کاهش کیفیت پوسته ی تخم مرغ در اثر 
افزایش سن مرغ است، چرا که احتمال رخداد ترک خوردن پوسته ی 
تخم مرغ ها در پایان دوره ی تخم گذاری از 20 درصد فراتر می رود. 
افزون بر این ها، قدرت باالی تخم مرغ ها در برابر شکستن و نبود ترک 

تخم مرغ  به درون  زا  بیماری  عوامل  از  برای جلوگیری  ها  پوسته  در 
بسیار مهم است.

اندوکسیالناز  باکتری  تاثیر  مطالعه  چندین  در  گذشته،  در   
 )microbiota( ریزاندامگان همزیست  ترکیب  بر   endoxylanase

نشان داده شده است.
برای  کردند،  طراحی  را  ای  مطالعه   )2015( همکاران  و   Alireza  
حل مکانیزمی که توسط آن ریزاندامگان همزیست درون روده تحت 
تاثیر آنزیم های افزوده شده قرار می گیرند. زیالناز باکتریای به میزان 
چشمگیری باعث افزایش شمار باکتری های متعلق به خوشه ی پنجم 
Clostridium )تولیدکنندگان بوتیرات(، مقدار کل باکتری ها و ژن 

 butyryl CoA-acetate های
روی  بر  آن  اثرگذاری  بر  افزون  گردد.  می   CoA-transferase
ریزاندامگان هم زیست، پیکرشناسی روده ای نیز به طور کامال واضح 
متاثر می گردد،چرا که طول پرزها )villus( و نسبت حفره های غده 
ای )crypt( به پرزها به ترتیب به میزان 24درصد و 42درصد افزایش 

می یابد. 
نمایه  بر  احتماال  باکتریایی  زیالناز  که  دهند  می  نشان  نتایج  این 
آرابینوکسیالن  های  خرده  تامین  ترکیب  طریق  از  میکروبی  ی 
این  است.  اثرگذار  تخمیر می شوند  آسانی  به  که    arabinoxylan
تاثیر با تغییر کلی در ترکیب هضمی به عنوان زیرالیه ی ریزاندامگان 

همزیست روده همراه می گردد. 
کیفیت  بهبود  به  تواند  می  مناسب  وتغذیه  گوارشی  سالمت  ارتقای 
پوسته ی تخم مرغ کمک کند. به دلیل pH پایین تر ناشی از افزایش 
انتظار  توان  می  را  معدنی  مواد  زیستی  بیشتر  تامین   ،SCFA تولید 
جذبی  ظرفیت  بهبود  به  هم  بوتیرات  تولید  افزایش  همزمان،  داشت. 

مخاط گوارشی کمک می کند.

نتایج آزمایش
مرغ  تخم  پوسته ی  بر کیفیت  زیالناز  آثار »جانبی«  مطالعه ی  برای 
تعدادی آزمایش به همکاری IRTA )اسپانیا( و ILVO )بلژیک( انجام 
گذاری  تخم  نرخ  در  چشمگیری  افزایش   ،1 آزمایش  در  است.  شده 
)4 / 92  درصد در برابر 3 / 95  درصد( برای مرغ هایی که در گروه 
اندو-زیالناز باکتریایی بوده اند در مقیسه با گروه کنترل منفی مشاهده 

می گردد.
گروه  برای  درصد    5  /  1 تا  چشمگیری  میزان  به  همچنین   FCR
آنزیمی در برابر گروه کنترل منفی بهبود یافته است. گذشته از اثر آن 

endoxylanase اندوکسیالناز 

 در مرغ های تخم گذار
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بر عملکرد، یک اثر آنزیمی چشمگیر بر پوسته ی تخم مرغ نیز دیده 
می شود. احتمال رخداد تخم مرغ های شکسته یا ترک دار از 33 / 2  

به 63 / 1  درصد کاهش یافته است. 
از ریشه   NSP آیا آنزیم های  این بوده که  ارزیابی  هدف آزمایش 2، 
های مختلف دارای آثاری مشابهی بر پارامترهای عملکرد و پوسته ی 
تخم مرغ در مرغ های تخم گذار داشته اند. تغذیه ی مرغ های تخم 
قارچی  آنزیمی  ترکیب  های  مکمل  دارای  غذایی  های  رژیم  با  گذار 
بر عملکرد آن ها  زیادی  اثر   )BX( باکتریایی  اندوکسیالناز  یا   )FX(
نداشته است. با این حال، نرخ تخم گذاری، وزن تخم مرغ و توده ی 
روزانه ی تخم مرغ به لحاظ شمارشی برای مرغ های تخم گذار تغذیه 
شده با مکمل BX در مقایسه با همتایان آن ها که با FX تغذیه شده 

اند بیشتر نشان داده شده است.
 به دلیل توده ی بیشتر تخم مرغ های آن ها و مصرف کم تر خوراک در 
آن ها، تبدیل غذایی در آن ها تا 28 درجه )934 / 1  در برابر 962 / 1 
( کاهش یافته است. افزون بر آن، همچنین یک اثر درمانی بر کیفیت 
  BX تخم مرغ هم داشته است. تخم مرغ های مرغ های تغذیه شده با
پوسته ی کامال ضخیم تر و پوسته های ترک دار کمتری نسبت به مرغ 

های تغذیه شده با FX داشته اند.
باکتریایی  اندوزیالناز  اثر  ی  درباره  پژوهش  برای   3 شماره  آزمایش   
)BX( بر روی عملکرد و کیفیت پوسته ی تخم مرغ در مرغ های تخم 
 BX گذار مسن تر )54 – 74 هفتگی( انجام گرفت. مکمل خوراک با
بهبود چشمگیری بر درصد تخم گذاری )9 / 87  درصد در برابر 7 / 
83  درصد ( و توده ی تخم مرغ )3 / 58  گرم در برابر 33 / 55  گرم( 
نشان داده که منجر به ضریب تبدیل خوراک بسیار بهتر )974 / 1  در 

برابر 085 / 2 ( شده است. 
احتمال رخداد تخم مرغ های شکسته و کثیف تعدیل شده و در میان 

حالی  در  است.  بوده  متفاوت  چشمگیری  بطور  تیمارشده  های  گروه 
که احتمال رخداد تخم مرغ های دارای پوسته ی نرم به میزان خیلی 
زیادی )04 / 0  درصد در برابر 47 / 0  درصد( برای گروه تغذیه شده 

با BX کاهش یافته است. 
تخم  های  مرغ  بیشتر  بسیار  مقدار   )Haugh )HU واحدهای  برای 
گذار تغذیه شده با رژیم های غذایی دارای مکمل BX )14 / 90  در 
اندو-1، 4-بی- افزودن یک  / 87 ( خاطر نشان شده است.  برابر 60 

 HU زیالناز به رژیم غذایی منجر به تولید موثرتر تخم مرغ و افزایش
و   Delezie( است  گردیده  منفی  کنترل  رژیم  با  مقایسه  هنگام  در 

همکاران 2015(.

نتیجه گیری
آنزیم  نتیجه گیری می کنیم که  آمده،  به دست  نتایج  این  اساس  بر 
های NSP نه تنها آثار ضدتغذیه ای  پلی ساکاریدهای غیرنشاسته ای 
را کاهش می دهند، بلکه اولیگوساکاریدهای آرابینوکسیالن پریبیوتیک 
می  تولید    prebiotic arabinoxylan-oligosaccharides
  butyrate بوتیرات  زیادی  مقادیر  و  شده  تخمیر  روده  در  که  کنند 

تولید می نمایند.
 مزایای بوتیرات از لحاظ کیفیت پوسته ی تخم مرغ کامال پذیرفته شده 
است، بنابراین اگر استفاده از آنزیم های NSP معین می تواند افزایش 
نیز  یا آن را حذف کند، قیمت خوراک طیور  بوتیرات را کاهش داده 
کامال کاهش خواهد یافت. از آن جا که کیفیت پوسته ی تخم مرغ اثر 
چشمگیری بر سودآوری پرورش دهندگان مرغ های تخم گذار دارد، 

انتخاب آنزیم باید نه 
با در نظر  بلکه  انرژی و عملکردهای حیوان   افزایش  با احتساب  تنها 

گرفتن اثرگذاری آن بر کیفیت تخم مرغ باشد.

اصول مصرف گیاهان دارویی در طیور
گیاهان دارویی  معموالً به دو صورت اصلی مورد استفاده قرار می گیرند

1- فرآوری نشده: 
مانند گیاه تازه یا خشک شده  یا صمغ  وشیرابه  های گیاه که به 

طور طبیعی از گیاه خارج می شود.
2- فرآوری شده: 

 پودر،  اسانس، عصاره ، روغن  
 مقدار و دوز مصرفی گیاهان دارویی در طیور

گیاه خشک :
5 تا 25 میلی گرم برکیلوگرم وزن بدن  در جوجه های باالی 

6 هفته    
درجوجه های زیر 6 هفته یا خیلی بیمار این مقادیر کاهش می 

یابد.
بعنوان مثال زمانی که یک مرغ روزانه 125 گرم غذا می خورد 

مقدار گیاه دارویی مورد نیاز آن 25 تا 40 میلی گرم است.   
تنطورها  و عصاره ها :

با نسبت یک به یک تهیه شده  یا تنطور  در صورتی که عصاره 
باشد. 1 سی سی از آن در 10 لیتر آب آشامیدنی  در روز قابل 

استفاده است.
اگر  بخواهیم به صورت انفرادی  دارو را استفاده کنیم. 2 قطره از 
عصاره در 200 سی سی حل کرده و به هر مرغ 1-5 قطره می 

خورانیم. یک یا دو بار در روز

گلیسراتها
این نوع فراورده از ترکیب گلیسرول و آب بدست می آید. برای 
حل شدن آب در این اغلب حرارت نیاز است که این خود موجب 
از  دارویی گردد. میزان دوز آن  5 سی سی  مواد مؤثره  کاهش 

گلیسرات با نسبت یک به یک در 10 لیتر آب است 
دم کردنی ها

 25 گرم گیاه خشک شده در یک لیتر آب جوش  دم کرده  این 
میزان برای 100 لیتر آب مصرفی طیور کافی است.

برای موارد انفرادی 1 تا 5 قطره از محلول اولیه  در دهان حیوان 
چکانده می شود.

ویا 10 قطره از محلول اولیه در 200 سی سی آب جوشیده  اضافه 
می شود.همیشه چای تازه موثر تر است
مدت زمان مصرف گیاهان دارویی

1- مصرف متناوب: هفته ای یک بار
2- کوتاه مدت : روزانه  حد اکثر تا یک هفته

3- بلند مدت : روزانه به مدت 3- 4 هفته



w
w

w
.IT

PN
ew

s.c
o

m
65

ره 
شما

 9
د6

سفن
ه ا

نام
ماه

  
ری

پرو
دام

 و 
ری

غدا
 مر

ات
الع

اط

96

چکیده: مدلهای استفاده شده در ژنتیک کمی عمدتا اثر تجمعی ژنهایی 
را که عهده دار ایجاد تنوع در صفات می باشند مورد توجه قرار می 
دهند و فرض اصلی در این مبحث، تفکیک همزمان بسیاری از ژنهای 
ژنهای  همه  که  است  تردید  مورد  موضوع  این  باشد.  می  اثر  کوچک 
مؤثر بر صفات کمی اثرات جزئی داشته باشند و ممکن است برخی از 
این ژنها سهم عمده ای در تنوع صفات به خود اختصاص داده باشند. 
از  با استفاده  آنها  متخصصین ژنتیک مولکولی قادر به تعیین ژنوتیپ 
که  دهند  نشان  مستقیم  بطور  قادرند  و  بوده  مولکولی  های  تکنیک 
چگونه تنوع فنوتیپی از تنوع ژنتیکی موجود در ژنوم موجود ناشی می 
شود امروزه تکنیک های مولکولی و ژنتیک کمی بصورت مکمل یکدیگر 
ژنتیک  در  ژنوتیپ  تعیین  برای  عمده  دیدگاه  دو  گردند.  استفاده می 
وجود دارد که عبارتند از: 1- استفاده از نشانگرهای غیر مستقیم، که 
در این روش تعیین ژنوتیپ با استفاده از نشانگرهایی که بر روی قطعه 
کاندیدا  ژنهای  دیدگاه   -2 میگیرد.  صورت  است  خاصی  کروموزومی 
کنترل  ژن  موجود، خود  اطالعات  به  توجه  با  روش  این  در  که  است 
قرار  بررسی  مورد  کند  می  کد  را  خاصی  پروتئین  که  صفت  کننده 
صفات  مستقیم  مارکرهای  عنوان  به  ژنها  این  واقع  در  که  گیرد  می 
بیولوژیکی و فیزیولوژیکی بکار گرفته می شوند. این مقاله سعی دارد 
در یک نگرش اجمالی برخی از ژنهای کاندیدا برای کنترل صفات مهم 
اقتصادی یا ژنهای مرتبط با بروز ناهنجاری های ژنتیکی را معرفی کند. 
لغات کلیدی : ژنهای کاندیدا، انتخاب بر اساس نشانگرها، چندشکلی، 

ژنتیک مولکولی 
 :)K-Casein Gene( 1- ژن کاپا کازئین

وزن  )با   K-Casein عمده  گروه  به چهار  کازئین شیر  بخش  ژنهای 
مولکولی 19800 دالتون و 169 اسید آمینه(، Beta-Casein )با وزن 
مولکولی 24000 دالتون و 209 اسید آمینه(، Casein-as1 )با وزن 
مولکولی 23000 دالتون و 199 اسید آمینه( و Casein-as2 )با وزن 
مولکولی 25000 دالتون و 207 اسید آمینه( تقسیم می شوند که در 
گاو، بر روی کروموزوم شمار 6 و در گوسفند و بز بر روی کروموزوم 
شماره 4 قرار گرفته اند. کاپا کازئین یکی از مهمترین پروتئینهای شیر 
گردد.  می  کنترل  اینترون  چهار  و  اگزون  پنج  با  ژنی  توسط  و  است 
از یخچال  مانده گاری شیر در خارج  و همچنین  تولیدی  پنیر  مقدار 
بطور مستقیم به خصوصیات کاپا کازئین شیر بستگی دارد. الل B ژن 
کاپاکازئین که حاصل بروز جهش نقطه ای )T/C( در موقعیت اگزون 
4 می باشد موجب باال رفتن راندمان تولید شیر به پنیر می شود در 
کاتالوگهای اسپرم ژنوتیپهای BB یا AB بیانگر ژنوتیپ های مطلوب 
برای تولید شیر مورد استفاده در کارخانجات پنیرسازی می باشد. که 
موجب کاهش زمان انعقاد شیر و باالرفتن ثبات و استحکام دلمه شدن 

آن می شود. 
 :)Beta-lactoglobulin( 2- ژن بتاالکتوگلوبولین

بتاالکتوگلوبولین پروتئین اصلی بخش آب پنیر شیر نشخوارکنندگان 
است که دارای وزن مولکولی 18200 دالتون است که در گاو و بز بر 
روی کروموزوم شماره 11 و در گوسفند بر روی کروموزوم شماره 3 
تعیین نقشه شده است. ژن بتاالکتوگلوبولین در گوسفند دارای 9737 

اینترون می باشد که اگزون 7  باز است و شامل 7 اگزون و 6  جفت 
این ژن کامال غیر فعال است و 6 اگزون اولیه مسئول تولید پروتئین 
این  در  موجود  های  چندشکلی  ارتباط  باشند.  می  بتاالکتوگلوبولین 
ژن با صفات تولیدی به خوبی مورد بررسی قرار گرفته است. ژن آلفا 
گاو در  است که در  پنیر  ژنهای بخش آب  از  دیگر  یکی  الکتالبومین 
کروموزوم 5 و در گوسفند در کروموزوم 3 شناسائی شده است و دارای 

1400 دالتون وزن مولکولی است. 
 :)PEPCK( 3- ژن فسفوانول کربوکسی کیناز

کلیدی مسیر  آنزیم  آنزیم،  این  که  تولید می کند  را  آنزیمی  ژن  این 
از سوبستراهای  از طریق آن  باشد یعنی مسیری که  گلوکونئوژنز می 
آنزیم  این  آید.  می  بدست  خالص  گلوکز  کربوهیدراته،  غیر  متنوع 
باعث  آن  دکربوکسیالسیون  و  فسفوانول  دادن  قرار  سوبسترا  با 
آنزیم  نوع  دو  کلی  بطور  شود.  می  پیروات  اگزالواستات  تشکیل 
به دو دسته میتوکندریایی  فسفوانول کربوکسی کیناز وجود دارد که 
)PEPCK-M( و سیتوزولی )PEPCK-C( تقسیم می شود ژن کد 
و  اللی  تنوع  برای شناسائی  کاندیدا  ژن  بعنوان یک  آنزیم  این  کننده 
ارتباط آن با صفات اقتصادی مرتبط با پرورش طیور شناخته شده است 
و عمدتا ناحیه پروموتور این ژن جهت تعیین ژنوتیپ بکار می رود. از 
طرفی ژن PEPCK-M ممکن است ژن پروموتور برای حساسیت یا 

مقاومت به بیماری مارک )Marek disease( باشد. 
Calpain/( کالپاستاتین  کالپاین،  ژنی  مجموعه   -4

 :)Calpastatin
از  عبارتند  که  شناسائی شده  کالپاینها  خانواده  از  آنزیم  سه  کنون  تا 
W-Calpain، M-Calpain و Calpastatin. که این آنزیمها نقش 
از  بعد  گوشت  تردی  میزان  و  اسکلتی  های  ماهیچه  رشد  در  مهمی 
ذبح دارند که کالپاستاتین آنزیمی با عملکرد متفاوت در این سیستم 
می باشد. اکنون بخوبی روشن شده که تجزیه پروتئینهای میوفیبریل 
ماهیچه که توسط آنزیمهای کالپاین صورت می گیرد عمده ترین عامل 
نظر  به  این  بر  عالوه  باشد  می  نعشی  هنگام جمود  در  گوشت  تردی 
وابسته  آندوژنوسی  ویژه  کننده  ممانعت  یک  کالپاستاتین  که  میرسد 
به کلسیم می باشد که از عمل آنزیمهای کالپاین جلوگیری میکند و 
از این طریق میزان تردی گوشت بعد از کشتار را عهده دار می باشد. 

رشد     هورمون  گیرنده  رشد،  هورمون  ژنی  مجموعه   -5
 :)GH/GHR(

ژن هورمون رشد دارای 5 اگزون و 4 اینترون می باشد که کد کننده 
پروتئینی با 191-190 اسید آمینه می باشد که از غده هیپوفیز قدامی 
متابولیکی  فرایندهای  در  کلیدی  نقش  هورمون  این  شود  می  ترشح 
چربی  اشتها،  بلوغ،  ایمنی،  پاسخهای  پیری،  مثل،  تولید  رشد،  مانند 
نواحی مختلف  در  موجود  بررسی جهشهای  دارد  اسپرماتوژنز  و  الشه 
این ژن همواره مورد توجه بسیاری از متخصصان اصالح نژاد می باشد. 
وسیعی  بطور  تولید شیر  با خصوصیات  ژن  این  ارتباط چندشکلیهای 
 10 دارای  رشد  هورمون  گیرنده  ژن  است.  گرفته  قرار  بررسی  مورد 
اگزون و 9 اینترون می باشد که دایمر شدن آن با هورمون رشد، برای 
ژن  ارتباط  باشد.  می  الزم  سلول  داخل  به  رشد  هورمون  پیام  انتقال 

معرفی چندشکلی ژنهای کاندیدا
 در برنامه نوین اصالح نژاد دام و طیور
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خصوصیات  با  همچنین  و  کوتولگی  فنوتیپ  با  رشد  هورمون  گیرنده 
تولید شیر و وزن از شیرگیری و وزن کشتار در سطح وسیعی بررسی 

شده است. 
 :)Leptin gene( 6- ژن لپتین

لپتین از واژه Leptus به معنی الغری گرفته شده است این هورمون 
در نتیجه جهش ایجاد شده در سطح ژن مسئول چاقی تولید میشود 
منبع اصلی ترشح لپتین سلولهای آدیپوسیت بافتهای چربی بخصوص 
آدیپوز سفید می باشد. اعتقاد بر این است که این هورمون عمده ترین 
کنترل کننده اشتها، متابولیسم انرژی، بلوغ، باروری، ایمنی و افزایش 
وزن بدن می باشد. این ژن دارای 3 اگزون و 2 اینترون می باشد و از 
لحاظ اصالح نژاد برای بهبود و کیفیت گوشت، باروری، بازده مصرف 

خوراک و تولید شیر حائز اهمیت است. 
 :gene IGF1/PIT1( IGF1/PIT1( 7- ژنهای

ژن PIT1 بعنوان یک فاکتور اختصاصی نسخه برداری در غده هیپوفیز 
شناسائی شده است. پروتئین کد شونده توسط این ژن میزان تظاهر 
ژن هورمون رشد و پروالکتین را کنترل می کند وجود چندشکلی در 
توالی این ژن احتماال در میزان و تعداد نسخه برداری ژنهای هورمون 
رشد و پروالکتین ضروری می باشد بنابراین این ژن بعنوان ژن کاندیدا 
برای صفات مرتبط با رشد در گاوهای گوشتی شناخته شده است. ژن 
IGF1 ژن دیگری است که پروتئین حاصل از این ژن در تنظیم عمل 
هورمون رشد نقش عمده ای دارد. ژن IGF1، سوماتومدین C نام دارد 
که توسط کبد ساخته می شود و دارای 70 اسیدآمینه است. بسیاری 
از مقاالت نشان داده اند که عمل هورمون رشد از طریق واسطه گری 

پروتئین IGF1 عمل می کند. 
 :)Myostatin gene( 8- ژن میواستاتین

 )Double Muscling( ماهیچه  هیپرتروفی  کننده  کنترل  ژن 
میواستاتین نام دارد. پروتئین کد شونده توسط این ژن رشد ماهیچه 
های اسکلتی را باعث می شود اما جهش در این ژن باعث ایجاد رشد 
بیش از حد ماهیچه می شود فنوتیپ های حاصل از این جهش بصورت 
دستگاه  بزرگ،  زبان  کوچک،  سر  برجسته،  و  گرد  خلفی  اندامهای 
و  تنفسی  بیماریهای  مقابل  در  حساسیت  افزایش  و  نابالغ  تناسلی 

عضالت مضاعف می باشد. 
 :)Lactoferin gene( 9- ژن الکتوفرین

متعلق  است که  آهن  به  الکتوفرین یک گلیکوپروتئین متصل شونده 
به خانواده ژنهای ترانسفرین می باشد الکتوفرین گاو بزرگترین ژن از 
دسته پروتئین های شیر است که شامل 17 اگزون می باشد الکتوفرین 
متداولترین مکانیسم دفاع شیمیایی موجود در شیر است این پروتئین 
آهن  مهار  با  آهن،  به  نیازمند  های  باکتری  رشد  از  شیر  در  موجود 
جلوگیری می کند و در نهایت با غیر قابل دسترس کردن آهن برای 

استفاده باکتری از رشد باکتری جلوگیری می کند. 
 :Amelogenin / SRY / ZFX 10- مجموعه ژنی

از  یکی  تواند  می  جنین  جنسیت  تعیین  های  تکنیک  به  دستیابی 
امروزه  باشد.  نژاد  اصالح  های  برنامه  مدیریت  در  قدرتمند  ابزارهای 
امکان  از چندشکلی ژنهای موجود در کروموزومهای جنسی،  استفاده 
و  بیوپسی  به حداقل  نیاز  و  بیشتر  اطمینان  با درصد  تعیین جنسیت 
کروموزومهای  در  ژن  معدودی  تعداد  میکند.  فراهم  را  عمل  سرعت 
جنسی وجود دارد که مسئول تمایز اندامهای جنسی می باشد به عنوان 
معدود  از  و  باشد  می  اسیدآمینه  کننده 229  تولید   SRY ژن  مثال 
 Amelogenin و ZFX ،قرار دار Y ژنهایی است که در کروموزوم
نیز از دیگر ژنهای کاندیدا برای دستیابی به تعیین جنسیت موفقیت 

آمیز میباشد. 

 :)BOLA-DRB3( DRB3 11- ژن
کمپلکس ژنی MHC قسمتی از ژنوم است که کد کننده مولکولهای 
مسئول کنترل سیستم ایمنی و واکنشهای مربوطه آن می باشد این 
مولکولها بیشتر از جنس گلیکوپروتئین بوده و در آغاز واکنشهای ایمنی 
در برابر ورود عوامل بیماری زا نقش کلیدی دارند، سیستم آنتی ژنی 
گلوبولهای سفید در گاو )BOLA( جزء کالس دوم این کمپلکس ژنی 
 β و α بوده و کد کننده گلیکوپروتئینهایی هستند که داری دو زنجیر
بوده و در سطح سلولهای دفاعی تظاهر می یابند و با اتصال به عوامل 
خارجی، حضور آنها در عفونتها باعث تحریک اختصاصی لنفوسیتهای 
T میشود. تا کنون در مورد جایگاه ژنی DRB سه توالی شناسایی شده 
است که جایگاه DRB3 نسبت به بقیه بیشتر مورد توجه قرار گرفته 
تعداد سلولهای سوماتیک  با   BOLA-DRB3 از ژن الل 16  است. 
موجود در شیر و ابتال به بیماری ورم پستان ارتباط معنی داری دارد. 
می   Staphylococus aureus پستان  ورم  باکتریایی  اصلی  عامل 
باشد. که گلیکوپروتئین کد شونده توسط DRB3 احتماال در تحریک 
اختصاصی لنفوسیتهای T مربوط، دخالت دارد همچنین حداقل 3 الل 
از این ژن با مقاومت به ویروس لوکمیای گاوی رابطه معنی داری دارد. 

 :)UMPs( 12- ژن اوریدین مونوفسفاتات سنتتاز
تبدیل  مسیر  در  مسئول  آنزیم  سنتتاز،  مونوفسفاتات  اوریدین  آنزیم 
اورتیک اسید به اوریدین مونو فسفات )UMP( می باشد که این مسیر 
پیریمیدینها  آنجاییکه  از  باشد  می  پیریمیدین  بازهای  تشکیل  برای 
اجزای ضروری و حیاتی برای سنتز اسیدهای نوکلئیک هستند نقص 
می  متوقف  کامال  را  پیریمیدینها  تواند سنتز  می  آنزیم  این  در سنتز 
سازد و عالئم این نقص عمدتا با مشاهده جنینهای مرده توام می باشد 
جهش در این ژن در کدون 405 شناخته شده است این ژن دارای 6 
 AVA1 آنزیم  از  مربوطه  جهش  شناسائی  برای  و  باشند  می  اگزون 

استفاده می شود. 
 :)gene CD18( CD18 13- ژن

پروتئینهای  غشای  در  موجود  گلیکوپروتئینهای  کننده  کد  ژن  این 
موقعیت  در  جهش  نتیجه  در  که  باشد  می  نوتروفیلها  سطحی 
ژن،  این  توسط  شونده  کد  پروتئین  ساختمان  در   ،)A / G(  128
موتاسیون،  این  نتیجه  در  تبدیل میشود  اسید  آسپارتیک  به  گالسین 
گلیکوپروتئینهای موجود در غشاء سطح پروتئینهای نوتروفیل قادر به 
بدن  عفونی  های  بافت  در  عفونت  به  مبتال  که  محلهایی  به  مهاجرت 
حیوان نبوده و قدرت چسبندگی خود را به عوامل خارجی از دست می 
دهند و اختالل در سیستم ایمنی را بوجود می آورند. پیامد این حالت 
بروز بیماری معروف BLAD می باشد که با عالئمی مانند تورم دهان، 
پنومونی، تاخیر در بهبود جراحات حاصله، اسهال، مرگ زودرس جنین 

و افزایش نوتروفیلهای خون خود را نشان می دهد. 
جمع بندی: 

ژنهای کاندیدا برای کنترل صفات اقتصادی و مسئول بروز ناهنجاریهای 
ژنتیکی تنها به این چند ژن ختم نمی شود، بسیاری از محققان به علت 
سادگی  به  اقتصادی  صفات  کننده  کنترل  ژنهای  العاده  فوق  اهمیت 
ناهنجاری  بروز  مسئول  ژنهای  نام  افشای  و  تکنیکها  جزئیات  بیان  از 
 vetebral malformation ،خودداری می کنند از جمله این موارد
 Complex، Prolonged gestration، Mulefoot
Syndactyly(( و Hairlesses و است که وجود یا عدم وجود این 
برانگیز  سؤال  همیشه  شده  آزمون  گاوهای  اسپرمهای  در  ناهنجاریها 
است، می باشد که در این موارد فقط نتایج تعیین ژنوتیپ در کاتالوگها 

درج گردیده است.
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