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عملـکرد سازمـان
 دامپزشکـی

 در مقابله با آنفوالنزای پرندگان

در سر مقاله شماره قبل نشریه اطالعات مرغداری و دامپروری مطلبی 
با  با عنوان »همیشه آنفوالنزا، چند روز عید؟ سال 97 سال جنگ  را 
برای  را  اخطارها و هشدارهایی  بودیم که  نوشته  پرندگان«  آنفلوانزای 
جدی گرفتن این سرطان بزرگ برای صنعت مرغداری در سال 97 را 
در آن  درج نموده بودیم که در همین خصوص معاون امور رسانه های 
روابط عمومی جهادکشاورزی گزارش کاملی را اقدامات انجام شده در 
سال 96 و اقدامات پیش رو در سال 97 در خصوص مبارزه و پیشگیری 
از بیماری آنفوالنزاری پرندگان را در اختیار ما قرار دادند که آن را به 

صورت کامل و به شرح ذیل به استحضار شما می رسانیم.
سازمان دامپزشکی کشور با بسیج امکانات، اقدامات موثری برای مقابله 
سریع با آنفوالنزای حاد پرندگان داشته به طوری که از اول مهرماه سال 
گذشته تا کنون 25 میلیون قطعه طیور را معدوم کرده که 452 واحد 
صنعتی و 40 هزار قطعه طیور در 117 کانون طیور بومی و روستایی و 

2900 طیور در 11 کانون پرندگان بوده است.
در رابطه با مجموع میزان پرداختی صندوق بیمه کشاورزی و سازمان 
دامپزشکی به خسارت دیدگان ناشی از این بیماری در سال گذشته نیز 
باید گفت : مجموع پرداختی ها در این خصوص 75 میلیارد تومان بوده، 
که از این مبلغ سهم پرداختی سازمان دامپزشکی برای عملیات معدوم 

سازی طیور مبتال به آنفوالنزای پرندگان 37 میلیارد تومان می باشد.
همچنین در راستای مصوبات ستاد ملی آنفوالنزا، برای کنترل بیماری 
با توجه به خسارت های وارده به صنعت طیور در سال گذشته، ایجاد 
برای  کشور  وزیر  ابالغیه  پیگیری  جهت  در  آنفوالنزا  اجرایی  ستاد 
بازنگری  ستاد،  این  اولویتهای  از  که  طوری  به  است.  آنفوالنزا  کنترل 
باشد، که بخش  بیماری می  این  کنترل  به  مربوط  دستورالعمل های 
ساماندهی  کود،  سازی  سالم  سازی،  معدوم  زمینه  در  آن  ی  عمده 
ساماندهی  و  مرغداری  صنعت  آمایش  طرح  اجرای  موقت،  کارگران 

تراکم در برخی واحدها می باشد.
مرغداری  واحدهای  تکلیف  تعیین  بر  سازمان  این  اساس  برهمین 
بیماری  کانون  توانند  می  آنها  زیرا  دارد  تاکید  کشور  در  غیرمجاز 
اتحادیه ها در حوزه تعیین  باشند. لذا همکاری تشکل ها و  آنفوالنزا 
بی  کارگرهای  و  مرغی  کود  میلیون   2 تولید  و  ها  مرغداری  تکلیف 
پرندگان  آنفوالنزای  بیماری  اپیدمی  با  مقابله  برای  تواند  می  هویت 

کمک دهنده مناسبی باشد.
از سوی دیگر مدیریت متنوع 27 هزار واحد صنعتی پرورش طیور با 27 
هزار نوع مدیریت خاص در زمینه پرورش، نحوه تولید، حمل و نقل و 
واکسیناسیون مشکالت عدیده ای را برای این صنعت بوجود آورده که 
با تشکیل زنجیره های تولید، تعداد تنوع مدیریت این واحدها کاهش 

یافته و امکان کنترل بیماری آسانتر خواهد شد.
در سال 97 نیز یکی از اولویت های سازمان دامپزشکی کشور، تشکیل 
و حذف  و مجلس  دولت  با حمایت  قرنطینه  پلیس  یا  یگان حفاظتی 
کشتار غیرمجاز دام است. سازمان دامپزشکی در سال جدید به دنبال 
و  شهری  مختلف  های  محیط  در  دام   غیرمجاز  کشتار  کامل  حذف 
روستایی و عشایری است تا به زودی کشتار غیرمجاز دام در کشور به 

هیچ شکلی انجام نشود.
تامین 10  به  توان  رابطه می  این سازمان در همین  اقدامات  از دیگر 
برای  نخست سال 97  فاز  در  پرندگان  آنفوالنزای  واکسن  دز  میلیون 
واکسینه واحدهای مرغ تخمگذار و مرغ مادر در تعدادی از استان های 
کشور و همکاری با سازمان محیط زیست برای کنترل 320 پنجره و 
سایت ورود ویروس این بیماری به کشور برای استخراج اطالعات مربوط 

به ورود و خروج این پرندگان اشاره کرد.

ضمن تشکر از سازمان دامپزشکی و قدردانی از زحمت سربازان آن که 
بی منت در طول سال تالش، کوشش و سختی طاقت فرسایی را برای 
سالمت جامعه ایرانی انجام می دهند به استحضار می رساند که این 
نشریه مانند سایر مسئولین دامپزشکی نگران آن لحظه ای می باشد 
که این ویروس به صورت ویران کننده ای تمام آرزوهای تولیدکنندگان 
کشور و استقالل غذایی ایران را از بین ببرد و با ساده نگری به موضوع 
از سوی تمام مسئولین در تمام بدنه بخش دولتی و خصوصی موجباتی 
پیش آید که جبران آن نه با پرداخت خسارت بلکه با از بین بردن غرور 

ملی ایران هم سخت و دور از انتظار باشد.
به هر حال و تحت هیچ شرایطی هرگز و هرگز و هرگز نباید حضور این 
بیماری را در ایران و صنعت مرغداری آن ساده و بی اهمیت دانست 
و حتی یک لحظه غفلت از آن را از سوی هیچ سازمان و دولت و یا 
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پرداخت هزینه 
جنگ تجاری آمریکا 

و چین از جیب 
صنعت دام و طیور 

ایـران
آمریکا تعرفه سنگینی را بر واردات آلومینیوم و فوالد چین وضع نموده 
است.  چین در واکنش به این تصمیم ترامپ تعرفه واردات 128 قلم 
کاالی آمریکایی از انواع گوشت و نوشیدنی گرفته تا میوه و خشکبار و 
... را 25 درصد افزایش داد و این یعنی آغاز جنگ تجاری بزرگ چین 

و آمریکا.
ده کشور هستند که 85 درصد کل ذرت جهان را تولید می کنند که 
یکی از مهمترین غالت مورد استفاده در خوراک دام و طیور می باشد. 
بیش  که  بوده  تن  میلیارد  یک  به  نزدیک  محصول  این  جهانی  تولید 
دومین  چین  شود.  می  تولید  آمریکا  در  میزان  این  از  درصد   35 از 
این مورد برزیل و  از آمریکاست. در  تولیدکننده¬ی بزرگ ذرت پس 
اتحادیه  اروپا در یک طبقه جا می گیرند، هر کدام کمی بیش از 7 
درصد تولید جهانی را در اختیار داشته در حالی که مابقی شش کشور 

دیگر کمتر از 13 درصد در مجموع تولید دارند.
 بنابراین ما چهار کشور پیش روی خود داریم: آمریکا و چین رهبران 
جهانی هستند، برزیل و اتحادیه ی اروپا کشورهای عمده ی تولیدکننده 
و مابقی شامل شش کشور دیگر )اوکراین، مکزیک، آرژانتین، هند، کانادا 
و روسیه( تولیدکنندگان بزرگ به حساب می آیند و دیگر کشورها را 

می توان در دسته ی کوچکی جا داد که اهمیت زیادی ندارند.
در حال حاضر  دو قطب بزرگ تولید و تجارت نهاده های دام و طیور 
از  عصر  دیروز  تا  که  هایی  چینی  اند.  شده  گالویز  یکدیگر  با  جهان 
آمریکایی ها خرید می کردند از امروز به سمت آمریکای التین می روند 
و در نتیجه تقاضا برای آمریکای التین افزایش پیدا می کند و مشتریان 
قبلی آمریکای التین بازار را به سمت آمریکا تغییر می دهند. بعبارتی 

تغییر نقشه تجاری نهاده ها در شرف وقوع است. 
در این بین امروز قیمت کنجاله سویا در بازارهای بین المللی در هر 
تن به 490 دالر رسید و ذرت به 250 دالر در هر تن رسید. قیمت 
ایران در  هایی که پیش بینی می¬شد صنعت مرغداری و دامپروری 
اواسط اردیبهشت ماه به آن برسد خیلی زودتر به واقع داد و بدون شک 
و  دام  های  نهاده  قیمت  در  را  تاثیرات خود  که  نخواهد کشید  طولی 
طیور ایران خواهد گذاشت و این یعنی پرداخت هزینه و خسارت جنگ 
تجاری آمریکا و چین از جیب صنعت دام و طیور ایران و احتماالً خرده 

کشورهای مصرف کننده این نهاده های مهم.

علت افزایش قیمت گوشت؟
از کمبود  ناشی  را  افزایش قیمت گوشت  دامداران  اتحادیه  مدیرعامل 

عرضه و ازدیاد تقاضا در بازار اعالم کرد.
علیرضا عزیزاللهی مدیرعامل اتحادیه دامداران با اشاره به دالیل نوسان 
قیمت گوشت در بازار، اظهار کرد: نامتوازنی عرضه دام نسبت به تقاضا 
و نبود ذخیره سازی مناسب منجر به بروز چنین مشکالتی در این ایام 

خواهد شد.
وی با رد این موضوع که صادرات دام دلیل اصلی نوسان قیمت گوشت 
در بازار به شمار می رود، افزود: مدت هاست که به منظور تنظیم بازار 

داخل، صادرات دام انجام نمی شود.
عزیزاللهی ادامه داد: گوشت تولید داخل جوابگوی 90 درصد نیاز کشور 
است و به طور اجمال تنها حدود 10 درصد نیاز داخل از طریق واردات 
تأمین می شود که اگر واردات به موقع صورت نگیرد در نهایت به سبب 

کمبود، بازار گوشت دستخوش تغییر و تحوالتی قرار خواهد گرفت.
مدیرعامل اتحادیه دامداران با بیان اینکه در ایام محرم، رمضان و نوروز 

قبل  از  دولت  کرد:  تصریح  روبه روست،  تقاضا  افزایش  با  گوشت  بازار 
همانند ذخیره سازی میوه باید اقدام به خرید گوشت داخل و وارداتی 

کند به گونه ای که این میزان جوابگوی تقاضا باشد.
ازدیاد  و  از کمبود عرضه  ناشی  را  بازار  افزایش قیمت گوشت در  وی 

تقاضا دانست.
عزیزاللهی قیمت هر کیلو دام زنده را 16 تا 17 هزار تومان اعالم کرد 
افزایش  تومان  و 500  هزار  به 18  نرخ  این  مواقع  برخی  در  گفت:  و 

می یابد؛ بنابراین نمی توان قیمت ثابتی برای آن اعالم کرد.
قرمز  گوشت  بازار  تنظیم  متولی  دامداران  اگرچه  کرد:  تصریح  وی 
نیستند، اما همیشه در زمان گرانی قیمت گوشت، در بازار مورد سوال 
دیگری  افراد  بازار  کننده  تنظیم  دستگاه  حالیکه  در  می شوند  واقع 
را  بازار ملتهب می شود  ایامی که  برای  تدارکات الزم  باید  هستند که 

به کار گیرند.

**	علی	حسینی	)	مدیرمسئول	(	

**	ناطقان
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انواع روش های واکسیناسیون
علیه آنفـلوانزای پرندگـان

از  بسیاری  در   HPAI H5N8 ویروس اخیر گسترش  های  سال  در 
کشورها به یکی از مشکالت صنعت طیور تبدیل گردیده است. ویروس 
HPAI H5N8 که در شهریور 1395 برای اولین بار در ایران گزارش 
گذار کشور  تخم    مرغ  پنج درصد  و  بیست  باعث حذف حدود  شد، 
گردید. هم   چنین در ادامه درگیری   ها در    سال 1396، تاکنون 
اند. شدت  رفته    بین  از  یا  میلیون طیور صنعتی حذف  از 26  بیش 
درگیری و شکست برنامه      های کنترلی و ریشه کنی بیماری، سازمان 
دامپزشکی را بر آن داشته تا از واکسیناسیون هدفمند پیشگیرانه در 
کنترل آنفلوانزای فوق حاد پرندگان بهره گیرد. در این جا سعی شده 
به  پرندگان  آنفلوانزای  علیه  واکسیناسیون  های  شیوه    انواع  است 

تفضیل شرح داده شود.

انتخاب استراتژی واکسیناسیون به عوامل مختلفی از جمله دسترسی 
به واکسن، وضعیت اقتصادی و عوامل لجستیکی بستگی دارد. باید در 
موارد الزم، استراتژی   های DIVA برای تفریق پرنده واکسن خورده 
های  محدودیت    از  جلوگیری  در  امر  این  و  شود  استفاده  آلوده،  از 

تجاری از اهمیت زیادی برخوردار است. 
پیشگیرانه  واکسیناسیون  شامل  واکسیناسیون  های  روش    انواع 
جلوگیری  برای   )Preventive/ Prophylactic vaccination(
اضطراری  واکسیناسیون  خطرناک،  وضعیت  یک  در  عفونت  از 
و  اپیدمی  یک  با  مواجهه  در   )Emergency vaccination(
منطقه  در   )Routine vaccination( روتین  واکسیناسیون 
اضطراری  پیشگیرانه،  واکسیناسیون  های  برنامه    است.  اندمیک، 
منطقه  یک  در  حساس  پرندگان  همه  برای  توانند  می    روتین  یا 
پرندگان  از  خاصی  های  گروه    برای  یا   )Mass vaccination(
حلقوی  واکسیناسیون  شوند.  استفاده   )Targeted vaccination(
است  هدفمند  واکسیناسیون  انواع  از  یکی   )Ring Vaccination(
واکسیناسیون  به   )Barrier Vaccination( حائل  واکسیناسیون  و 

حلقوی شباهت دارد.

 Preventive/ Prophylactic( پیشگیرانه  واکسیناسیون 
)vaccination

به طور کلی واکسیناسیون پیشگیرانه فقط برای مناطق یا گروه   هایی 
از پرندگان که در معرض خطر ابتال به ویروس هستند، در نظر گرفته 
موفقیت  به  کنترلی  اقدامات  سایر  است  بعید  که  هنگامی  شود.  می 
منتج شود، همچنین، زمانی که ویروس به یک بخش از صنعت طیور 
وارد شده و درنتیجه تهدید قابل توجهی برای سایر بخش   هاست، از 
واکسیناسیون اضطراری استفاده می   شود. این شکل از واکسیناسیون 
به عنوان اقدامی مازاد بر امنیت زیستی عمل می کند که ممکن است 

از موارد ابتال جلوگیری کند و یا تعداد گله   های آلوده را کاهش دهد. 
این واکسن و برنامه واکسیناسیون باید سیستم ایمنی را به میزان کافی 
تحریک کند که در صورت ورود ویروس به جمعیت   ها بتواند از انتقال 
آن جلوگیری کند. در صورت شیوع بیماری، این امکان وجود دارد که 

پرندگان مجددا واکسینه شوند تا پاسخ ایمنی را افزایش دهند.
این شیوه واکسیناسیون انتخاب شده تا تحت   تیپی را که در منطقه 
وجود دارد، هدف قرار دهد. از آنجا که ویروس   های LPAI H5 و 
H7 تأثیر قابل توجهی بر تجارت طیور دارند، اغلب هدف واکسیناسیون 
پیشگیرانه اند. جلوگیری از ورود هر دو نوع تحت تیپ از پرندگان آبزی 
واریانت   های  دارد. ظهور  نیاز  واکسن دوگانه  و مهاجر، حداقل یک 
از  واکسنی  انتخاب  که  است  شده  باعث   H5 آسیایی  دودمان  جدید 
سویه H5 که پوشش گسترده علیه تمام آن   ها ایجاد کند، با مشکل 
تیپ  تحت  یک  است  ممکن  پیشگیرانه  واکسیناسیون  گردد.  مواجه 
خاص مثل دودمان آسیایی ویروس های HPAI H5N1، یک تحت 
تیپ در گردش LPAI در بازارهای زنده پرندگان یا ویروس   هایی که 
باعث شیوع بیماری در شرکای تجاری یا کشورهای نزدیک به هم می 

شوند، را مورد هدف قرار گیرد.
واکسیناسیون پیشگیرانه علیه ویروس   های H5 یا H7 می   تواند 
انجام شود یا اگر منابع کافی وجود  به صورت کوتاه مدت و هدفمند 
داشته باشد، در بلند مدت مورد استفاده قرار گیرند. قبل از شروع این 
استراتژی مشخص  انجام شود و یک  ارزیابی میزان خطر  باید  برنامه، 
به   DIVA استراتژی  گردد.  طراحی  واکسیناسیون  برنامه  از  خروج 
درصورت  است.  مهم  بسیار  پیشگیرانه  واکسیناسیون  برنامه  در  ویژه 
می    حاصل  صورتی  در  تنها  کنی  ریشه    استراتژی،  این  بردن  بکار 
گردد که پرندگان واکسینه تحت نظارت دقیق قرار گیرند و براساس 
یک استراتژی مناسب DIVA، پرندگان آلوده با ویروس حاد از انواع 
واکسینه، تمایز داده شوند. نظارت جدی برای شناسایی و پاسخ دادن 
به شیوع بیماری ها و جلوگیری از محدودیت   های تجاری ناعادالنه 

نیز از اهمیت بسیار برخوردارند. 

 )Emergency vaccination( واکسیناسیون اضطراری
واکسیناسیون اضطراری )واکسیناسیون در مواجهه با شیوع( گزینه   ای 
است که به ویژه در مواقعی استفاده می   شود که بیماری شایع شده 
باشد و امکان انتقال سریع و گسترده در مناطق با تراکم باالی طیور 
وجود داشته باشد و یا وضعیتی پیش بینی    شود که در صورت عدم 
کنترل، امکان اندمیک شدن ویروس وجود دارد. هم   چنین اگر انجام 
Stamping-out )آموزش همه جانبه تمامی ذی نفعان، به کارگیری 
روش های تشخیص سریع و مراقبت مناسب برای شناسایی فارم های 
آلوده، افزایش اقدامات امنیت زیستی و در نهایت حذف منابع آلودگی 

ITPNews	ای	مقاله	آرشیو	**
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با کشتار طیور فارم های آلوده( به طور گسترده دشوار باشد، به عنوان 
مثال، در وضعیتی که نقش طیور به عنوان غذا و درآمد در جوامع فقیر 
حیاتی است و هم   چنین در شرایط ویژه برای یک جمعیت خاص 
که احتمال آلودگی با  ویروس HPAI را دارند از قبیل گونه   های 
در معرض انقراض، پرندگان باغ وحش و زینتی، نژادهای نادر، حیوانات 
خانگی یا پرندگان با ارزش. واکسیناسیون اضطراری معموال به عنوان 
واکسیناسیون واکنشی به یک سویه شناخته شده از ویروس انجام می 

شود. این موضوع انتخاب واکسن را ساده می کند.
اثربخشی واکسیناسیون اضطراری به توانایی آن در محدود کردن انتقال 
ویروس در دوره اولیه که خطر باالست، بستگی دارد. در این شکل از 
واکسیناسیون  برنامه  و  گرفت  تصمیم  سرعت  به  باید  واکسیناسیون، 
کمپین  گردد.  ایجاد  مواجهه  از  قبل  ایمنی  تا  شود  اجرا  سرعت  به 
به  است  ممکن  و  است  مدت  کوتاه  معموال  اضطراری  واکسیناسیون 
یا   )Vaccination-to-live( زندگی  برای  واکسیناسیون  عنوان 

واکسیناسیون برای کشتن )Vaccination-to-kill( انجام شود.  
امنیت  معمول  اقدامات  تداوم  بر  عالوه  باید  اضطراری  واکسیناسیون 
زیستی و Stamping-out، بکار گرفته شود. واکسیناسیون در یک 
منطقه محدود و خارج از آن در یک منطقه بافری، به کار می   رود. 
هدف این است که گسترش ویروس در این مناطق کاهش یابد. در این 
شرایط و در غیاب برنامه DIVA، منطقی به نظر می   رسد که متعاقبا 
پرندگان واکسینه روانه کشتارگاه شوند. بر عکس، نظارت بر جمعیت 
واکسینه شده و در نتیجه از بین بردن مواجهه با ویروس در گردش، 
زیرا  خواهد شد  زندگی«  برای  »واکسیناسیون  سیاست  یک  به  منجر 

کاالها هنوز می   توانند به بازار عرضه شوند.
 

)Routine vaccination( واکسیناسیون روتین
در کشورهایی که بیماری قبال به صورت اندمیک درآمده است و ریشه 
عنوان  به  تواند  می    روتین  واکسیناسیون  نیست،  عملی  سازی  کن 
آخرین راه حل مورد استفاده قرار گیرد. این استراتژی می   تواند برای 
کاهش تلفات طیور مفید باشد و در بلندمدت شیوع ویروس را کاهش 
دهد و امکان ریشه   کنی را فراهم سازد. گله   های آلوده ممکن است 

هم چنان حذف شوند تا انتقال ویروس کاهش یابد.
واکسیناسیون به تنهایی به ریشه کنی نمی   انجامد، زیرا حفظ سطح 
زمان  مدت  برای  طیور  بزرگ  های  جمعیت    در  حفاظت  از  باالیی 
طوالنی دشوار است. اگر واکسیناسیون روزمره بدون استفاده از سیستم   
صورت  در  جمعیت  حذف  و  سختگیرانه  زیستی  امنیت  نظارت،  های 
مواجه شدن با بیماری و بدون استفاده از سیستم   های نظارتی انجام 
شود، این احتمال وجود دارد که ویروس در جمعیت پرندگان واکسینه 
اندمیک تبدیل شود. گردش طوالنی مدت ویروس در یک  به صورت 
جمعیت واکسینه ممکن است منجر به تغییرات ژنتیکی و آنتی   ژنی 
در ویروس شود، همان طور که در مکزیک تجربه شده بود و درحالیکه 
به طور گسترده از واکسیناسیون پیشگیرانه استفاده می   کردند، برای 

بیش از ده سال تحت تیپ LPAI H5N2، در گردش بود.
و  باشد  توجه  قابل  تواند  می    موثر  واکسیناسیون  برنامه  یک  هزینه 
در  مدت  طوالنی  استفاده  صورت  در  احتماال  روتین  واکسیناسیون 
در  واکسیناسیونی  های  برنامه    چنین  است.  ناپایدار  وسیع  مناطق 
نهایت باید متوقف یا ارتقا یابند تا هدفمند و پایدارتر شوند. اگر برنامه 
بازپدیدی  زمان  در  احتمالی  برنامه  وجود  یابد،  پایان  واکسیناسیون 

ویروس، ضروری است. 

)Targeted vaccination( واکسیناسیون هدفمند
پرندگان  از  های خاصی  گروه    از  دارد  تالش  واکسیناسیون هدفمند 

از  فرم  این  کند.  تولید محافظت  از  یا قسمتی  بخش  گونه،  مانند یک 
با  عفونی  غیر  پرندگان  از  محافظت  برای  توان  می    را  واکسیناسیون 
ارزش باال مانند طیور با زمینه   های ژنتیکی با ارزش، گله   های والدین، 

پرندگان باغ وحش و گونه   های در معرض انقراض استفاده کرد.
پرندگان  باالی  تراکم  با  عفونی  غیر  مناطق  در  تواند  می    همچنین 
باال )مثال تخم  با طول عمر  پرندگان  مانند  حساس و در دسته هایی 
گذار( به کار رود. واکسیناسیون هدفمند ممکن است در شرایطی که 
مقادیر واکسن محدود است، مانند مراحل ابتدایی کمپین واکسن، مفید 
باشد. کاربرد واکسیناسیون هدفمند، نیازمند تجزیه و تحلیل خطر است 
را  امکانات  زیستی  امنیت  و سطوح  پرندگان  ارزش  تهدید،  که سطح 

شامل می   شود.

)Ring Vaccination( واکسیناسیون حلقوی
که  است  هدفمند  واکسیناسیون  انواع  از  یکی  حلقوی  واکسیناسیون 
به  آلوده  مناطق  یا  اطراف محل  در  منطقه مشخص  در یک  پرندگان 
انتقال  ویروس واکسینه می   شوند. هدف آن کاهش یا جلوگیری از 
ویروس از کانون شیوع به مناطق غیرعفونی اطراف است. واکسیناسیون 
تنها در زمان واکسیناسیون اضطراری مناسب است. موفقیت  حلقوی 
از  قبل  سرعت  به  عفونت  کانون  که  است  محتمل  زمانی  بیشتر  آن 
مواردی  در  است  ممکن  شود.  داده  تشخیص  گردد،  گسترده  آنکه 
واکسیناسیون حلقوی گزینه مناسبی نباشد از جمله زمانی که شیوع 
بیماری در ابعاد وسیع است یا به طور گسترده کانون   های پراکنده 
وجود دارد، هم   چنین وقتی تشخیص بیماری دشوار باشد، جایی که 
تجویز  بین  یا  بیماری  تأیید  و  عفونت  بین  ای  قابل مالحظه    تاخیر 
همراه  باید  واکسیناسیون حلقوی  دارد.  وجود  ایمنی  و شروع  واکسن 
کنی  ریشه  های  روش    سایر  اعمال  و  آلوده  های  گله    حذف  با 
انتقال  میزان  و  سرعت  به  بستگی  واکسیناسیون  حلقه  وسعت  باشد. 
این است که  باال است، دارد. یک استراتژی  ابتدایی که خطر  بازه  در 
شاخص«  عفونی  »مورد  اطراف  حلقه  داخل  غیرعفونی  پرندگان  تمام 
را  بیرونی  حلقه  داخل  پرندگان  مابقی  و  کنند  معدوم  یا  واکسینه  را 

واکسینه و تحت نظر بگیرند. 

)Barrier Vaccination( واکسیناسیون حائل
شبیه  بسیار  حلقوی  واکسیناسیون  به  اصل  در  حائل  واکسیناسیون 
است؛ اگرچه، ناحیه واکسیناسیون برای جلوگیری از گسترش عفونت از 
یک کشور همسایه یا منطقه به منطقه غیر عفونی استفاده می   شود. 
ویژگی   های جغرافیایی و سیاسی معموال تأثیر مهمی در شکل و مکان 

منطقه واکسیناسیون دارند.

)Mass Vaccination( واکسیناسیون انبوه
در  حساس  پرندگان  همه  انبوه،  واکسیناسیون  های  استراتژی    در 
می    انبوه  واکسیناسیون  شوند.  می    واکسینه  شده،  انتخاب  منطقه 
تواند در سراسر کشور یا در سراسر ناحیه تعریف شده OIE با وضعیت 
که  انتخاب شود  زمانی  باید  انبوه  واکسیناسیون  انجام شود.  جداگانه، 

کنترل ویروس توسط سایر روش   ها غیرمحتمل است.

دکتر زهرا برادران سید، دکتر لیال پیشرفت ثابت
اعضای هیئت علمی مؤسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی،

سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران
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با وجود خشکسالی  رئیس مجمع ملی صادرکنندگان دام زنده گفت: 
ازای  به  زنده  دام  صادرات  بودن  مشروط  تولید،  سخت  شرایط  و  ها 
ضرر  تنها  رانت،  و  داللی  فضای  ایجاد  بر  عالوه  قرمز،  گوشت  واردات 

تولیدکنندگان داخلی را در پی دارد.
هر  صادرات  کردن  مشروط  تصمیم  واقع  در  پوریان«افزود:  »منصور 
افزایش  کیلوگرم دام زنده در ازای واردات هرکیلوگرم گوشت قرمز و 
قیمت نهاده های دامی ناشی از نوسانات نرخ ارز، خشکسالی، کمبود 
مراتع و علوفه دامی مورد نیاز می تواند صنعت دامپروری کشور را با 

مخاطرات جدی روبرو کند.
امر  ابتدای  در  صادرکننده  مذکور،  شرایط  براساس  داشت:  اظهار  وی 
باید بابت تهیه مجوز صادرات مبلغی بیش از 60 میلیون تومان پول را 

متقبل و به واردکننده یا دالالن بپردازد تا بتواند مجوز دریافت کند.
از واردات است،  اقدامی به معنی حمایت  اینکه چنین  با بیان  پوریان 
اضافه کرد: طبق آمارها ساالنه بیش از 100 هزارتن نیاز گوشت قرمز 
کشور باید از طریق واردات تامین شود که طی 10 ماه اخیر با واردات 
گوشت قرمز منجمد و گرم نیاز بازار داخلی تامین شده و کمبودی در 

این زمینه وجود ندارد.
وی براین باور است که یک تولید کننده باید بازارهای مختلف داخلی 
و خارجی را در اختیار داشته باشد تا تولید صرفه اقتصای پیدا کند، اما 

شرایط فعلی برای تولید کننده به صرفه نیست.
این مقام مسئول چنین اقداماتی را تهدید برای صنعت دامپروری کشور دانست 

و افزود: چنین تصمیماتی به نفع صنعت و تولیدکنندگان داخلی نیست.
رئیس مجمع ملی صادرکنندگان دام زنده با تاکید بر اینکه حفظ تولید 
گوشت قرمز کشور نیازمند صادرات دام زنده بدون شرط و شروط است، 
اظهار داشت: برای استمرار تولید در صنعت دامپروری کشور باید تصمیم 
بتواند  تولیدکننده  تا  باشیم  داشته  تولید  کننده  تسهیل  های  گیری 

محصول خود را به سهولت به بازارهای داخلی و خارجی عرضه کند.
وی تصریح کرد: با توجه به شرایط فعلی اقتصادی کشور و نامگذاری 
نظر می رسد تصمیم  به  ایرانی  از کاالی  امسال تحت عنوان حمایت 
گیری های دولت باید در حمایت از تولید و تولیدکنندگان داخلی باشد، 

نه این که تولید داخل را با مشکل مواجه کند.
پوریان افزود: این درحالیست که با وجود شرایط سخت تولید، بخشی 
از تولیدات دامپروری به دلیل وزن باال نه تنها در بازار داخلی متقاضی 
ندارد بلکه دامپرور را در تامین معیشت خود با مشکل مواجه می سازد.

وجود  با  کرد:  اضافه  زنده  دام  کنندگان  صادر  ملی  مجمع  رئیس 
اینکه دام سبک با وزن باال در کشور ما متقاضی چندانی ندارد اما در 
کشورهای منطقه به قیمت های مناسب خریداری می شود، بنابراین 
با ممنوعیت صادرات و مشروط کردن صادرات دام زنده در سال 96 

عمال تولیدکننده ماه از چرخه بازار داخلی و خارجی رانده شده است.
به گفته وی، این درحالیست که بخش عمده تولید کنندگان دام زنده 

یا دامپروران خود صادرکننده هستند.
وجود  با  کشور  دامپروری  تولیدات  عمده  بخش  داشت:  اظهار  پوریان 
جمله  از  جنوبی  های  استان  به  مربوط  علوفه  نبود  و  مرتع  کمبود 

خوزستان، کرمانشاه و فارس می شود که باید مورد حمایت قرار گیرند.
وی یادآورشد: در سال 95 نزدیک 600 هزار راس دام زنده سبک با 
وزن های باال که طرفداری در بازار داخلی نداشت را صادر کردیم اما 
در سال 1396 ابتدا صادرات متوقف شد و پس از آن صادرات مشروط 

کلید خورد.
رئیس مجمع ملی صادرکنندگان دام زنده اضافه کرد: اکنون 70 درصد 
بازار مصرف تهران در بخش دام سبک از طریق واردات تامین می شود 
بنابراین نیازی به مشروط بودن صادرات نیست به طوری که طبق آمار 
گمرک جمهوری اسالمی ایران از خرداد تا بهمن پارسال بیش از 120 

هزار تن واردات گوشت منجمد و گرم انجام شده است.
به گفته وی، از این میزان 106 هزارتن گوشت گوساله منجمد برزیلی 
و 14 هزارتن گوشت گوسفندی گرم از استرالیا، قزاقستان، قرقیزستان، 

ارمنستان، داغستان و مغولستان وارد کشور شده است.
نیستیم  زنده در منطقه  دام  تنها صادرکننده  ما  اینکه  بیان  با  پوریان 
و استرالیا و آسیای میانه رقبای ایران به شمار می روند، تصریح کرد: 
اکنون صنعت دامپروری ایران آمادگی صادرات یک میلیون راس دام 
سبک گوسفند وبز را به کشورهای منطقه را دارد اما با توجه به شرایط 

مشروط صادرات به نظر می رسد 200 هزار راس هم صادر نشود.
رئیس مجمع ملی صادر کنندگان دام زنده با تاکید بر اینکه صادرات 
دام زنده کشور به قرنطینه نیاز دارد نه خرید مجوز، افزود: ممنوعیت 
به  فروشی منجر  با مجوز  دام  یا مشروط کردن صادرات  دام  صادرات 
که  در صورتی  و  است  برخی دالالن شده  و  واردکنندگان  برای  رانت 
امسال همانند پارسال باشد صنعت دامپروری ما آسیب جدی می بیند 

و باید سالها تالش کنیم به این شرایط برسیم.
بیست و پنجم دی ماه امسال نامه ای از سوی »علی اکبر مهرفرد« قائم 
مقام وزیر جهادکشاورزی در امور بازرگانی به رییس کل سازمان توسعه 
تجارت ارسال شد که در آن »صادرات هر کیلوگرم دام زنده در ازای هر 

کیلوگرم الشه گوشت قرمز« قید شده است.
صادرات دام زنده به شیوه گذشته در حالی متوقف شده که به عقیده 
دست اندرکاران صنعت دامپروری، این صنعت با دام مازاد مواجه است 

و دامپروران در این شرایط متضرر می شوند.
ساالنه 840 هزار تن گوشت قرمز در کشور تولید و 100 هزارتن گوشت 

قرمز نیز وارد می شود.
سبک  دام  راس  میلیون   3 از  بیش  صادرات  ظرفیت  سالیانه  ایران 
سبک  دام  راس  میلیون  یک  به  نزدیک  سالیانه  که  حالی  در  دارد، 

صادر می شود.
ماه رمضان امسال )اوایل خرداد( برای تنظیم بازار گوشت قرمز و تنظیم 
بازار در کنار واردات شرکت پشتیبانی امور دام کشور، واردات گوشت 
گوسفندی گرم از کشورهای استرالیا، ارمنستان، گرجستان، داغستان، 

مغولستان، روسیه، قرقیزستان و قزاقستان کلید خورد.
بازار شب  تنظیم  با هدف  وارداتی  نیز گوشت گرم  نو  در آستانه سال 
به  ها  فروشگاه  در  ریال  هزار  تا 430  کیلوگرم 420  ازای هر  به  عید 

مردم عرضه شد.

تولیدکننده داخلی از طرح 
مشروط بودن صادرات دام زنده ضرر می کند

**	ایرنا
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رییس شورای تامین کنندگان دام زنده گفت: پس ابالغ تصمیم وزارت 
جهاد کشاورزی مبنی بر واردات گوشت قرمز به ازای صادرات دام زنده؛ 

بازار داللی خرید و فروش مجوز واردات داغ شده است.
اینکه صادرکنندگان دام عمدتا تولیدکنندگانی  با بیان  منصور پوریان 
ابالغیه  این  با  افزود:  ندارند،  واردات  در  تخصصی  که  هستند 
صادرکنندگان برای ادامه کار مجبور به انجام واردات هستند در حالی 

تخصصی در این زمینه ندارند.
وی ادامه داد: افزایش هزینه صادرات و ایجاد باندهای داللی و فساد 
قرار  فشار  تحت  را  صادرکنندگان  شدت  به  آن  از  ناشی  اقتصادی 

داده است.
پوریان نرخ خرید و فروش مجوز واردات را برای هر کیلو گرم گوشت 
قرمز را یک هزار تومان عنوان کرد و گفت: این هزینه در نهایت برای 
صادرکننده بیش از یک هزار و 500 تومان برای هر کیلوگرم گوشت 

قرمز تمام می شود.
دریافت  به  اقدام  صادرکنندگان  چرا  که  سوال  این  به  پاسخ  در  وی 

مجوز از ارگان های مربوط نمی کنند، اظهار کرد: روند دریافت مجوز 
زمان بر و پر هزینه است به همین دلیل آن ها ترجیح می دهند مجوز 

را خریداری کنند.
پوریان تاکید کرد: زمان بر بودن دریافت مجوز واردات موجب انباشت 

دام در دامداری ها و زیان صادرکنندگان خواهد شد.
عدیده  مشکالت  به  اشاره  با  زنده  دام  کنندگان  تامین  شورای  رییس 
صنعت دامپروری کشور، اضافه کرد: سیاست بازار در ازای بازار زمانی 
مطلوبی  شرایط  کشور  در  محصول  یک  تولید  که  می کند  پیدا  معنا 
داشته باشد و با مشکالت عدیده ای دست و پنجه نرم نکند در حالی 
و خشکسالی  نهاده ها  گرانی  با مشکالت  در کشور  دام  تولیدکنندگان 

روبه رو هستند.
وزارت جهاد کشاورزی موجب  اینکه تصمیم  بیان  با  پایان  در  پوریان 
شده افزایش تقاضا برای دام ها با وزن پایین افزایش یابد، افزود: از بین 
رفتن صنعت پرواری بندی و کاهش صادرات از نتایج اجرای سیاست 

بازار در ازای بازار وزارت جهاد کشاورزی در صنعت دامپروری است.

طرح ذبح نذورات طیور درقم اجرا می شود
مدیرکل دامپزشکی قم با اشاره به تمهیدات اتخاذ شده برای جلوگیری 
از شیوع آلودگی ها و بیماری های ناشی از کشتار غیر بهداشتی مرغ 
در این استان گفت: برای نخستین بار در کشور طرح ذبح نذورات طیور 

در قم اجرا می شود .
مهدی رفیعی اظهار داشت: بر اساس این طرح که قرار است امسال و با 
همکاری کشتارگاه بهاران قم انجام شود، کار ذبح طیور برای کسانی که 

نذر دارند در محل کشتارگاه یاد شده صورت خواهد گرفت.
وی گفت: با توجه به انجام کشتار مرغ به شیوه کامال غیربهداشتی در 
برخی واحدهای عرضه و فروش مرغ زنده در سطح شهر، دامپزشکی قم 
درصدد است تا با اجرای طرحی، امکان ذبح بهداشتی و شرعی مرغ را 

در کشتارگاه بهاران فراهم کند.
قم دارای سه کشتارگاه صنعتی طیور تحت عنوان بهاران، نگین و مهر 

زمستانه است که مهر زمستانه در حال حاضر فعال نیست.
کشتار  ظرفیت  با   1377 سال  در  قم  بهاران  طیور  صنعتی  کشتارگاه 

6000 قطعه در ساعت تاسیس شد.
این کشتارگاه دارای امکانات متنوعی از جمله کارخانه تبدیل ضایعات، 
بندی  بسته  امکانات  یخ،  کارخانه  فرآوری،  و  بندی  قطعه  امکانات 

پیشرفته و امکان نگهداری زیر صفر تا ظرفیت 1000 تن است.

وی افزود: با اجرای این طرح که زمان دقیق آن به زودی اطالع رسانی 
خواهد شد، مردم اگر قصد ذبح مرغ برای ادای نذر خود را دارند، می 
توانند به جای مراکز غیر مجاز، با تماس تلفنی با کشتار مذکور واقع در 

کیلومتر جاده قدیم قم - تهران اقدام به این کار کنند.
رفیعی گفت: در این کشتارگاه برای هر فرد نذر کننده هر تعداد مرغی 
که سفارش دهد، با رعایت مسائل شرعی زیر نظر یک شخص روحانی 
ذبح، و به نزدیکترین فروشگاه زنجیره ای و یا تعاونی موجود در محل 
سکونت فرد فرستاده می شود، تا در اسرع وقت نسبت به تحویل آن از 

فروشگاه اقدام کند.
مدیرکل دامپزشکی قم در پایان با تاکید بر توجه جدی مردم به رعایت 
توصیه های بهداشتی در خصوص مصرف مرغ و تخم مرغ گفت:مردم 
به هیچ وجه در خانه های خود طیور را نگهداری نکنند و از ذبح آن در 

محل های غیر بهداشتی خودداری نمایند.
ابتدای  و  مطهری  شهید  میدان  در  زنده  مرغ  عرضه  واحدهای  وی 
غیر  ذبح  آنها  توسط  که  مراکزی  جمله  از  را  قم  خاکفرج  خیابان 
از  برداری که  نمونه  و گفت: در  دانست،  بهداشتی صورت می گیرد، 
یکی از این واحدها صورت گرفت، نتیجه آزمایش ویروس آنفلوانزای 

حاد پرندگان آن مثبت بود.

**	ایرنا

هجوم دالل ها
 به بازار واردات گوشت قرمز

**	افکار	نیوز
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رئیس هیئت مدیره انجمن کارخانجات خوراک دام استان همدان گفت: 
آمار حمایت از تولیدکنندگان محصوالت دامی کذب است.

تولیدات دام و طیور یکی از مهمترین منابع اشتغالزایی و درآمدی در 
استان همدان است که با وجود ظرفیت ها و پتانمسیل مطلوب استان 
در این نوع تولیدات مشکالتی هم در مسیر تولیدات دامی وجود دارد.

انجمن  مدیره  هیئت  رئیس  با  ارتباط  برقراری  در  تا  کردیم  تالش 
کارخانجالت دام استان بخشی از این مشکالت و راهکار رفع آن را مورد 

بررسی قرار دهیم.
محمدرضا کاظمیان،با اشاره به اینکه در حال حاضر بیشترین مشکل 
تولیدکنندگان محصوالت دامی، عدم حمایت است اظهار کرد: متأسفانه 
مورد  بُعدی  هیچ  از  آبزی  محصوالت  دهنده  پرورش  مرغدار،  دامدار، 
این قضیه  باید در  نیستند و سازمان جهاد کشاورزی هم که  حمایت 
امور به  با دستاویز واگذاری  ورود کند نقش نظارتی به خود گرفته و 
بخش خصوصی، عمال از حمایت و هدایت تولیدات امور دامی استان 

خود را کنار کشیده است.
محصوالت  عرضه  و  تولید  روند  مختلف  بخش های  تشریح  ضمن  وی 
دامی بیان کرد: هیچ یک از بخش های تولید و عرضه محصوالت دامی 
بخش ها  این  به  تسهیالتی  تنها  نه  و  نیستند  مورد حمایت  استان  در 
راه  سر  بر  بیمه  و  مالیات  مثل سنگ  بلکه سنگ هایی  نمی شود  اعظا 

تولیدکننده، توان و انگیزه حرکت را از تولیدکننده گرفته است.
زندانیان  تعاون  بنیاد  آبزیان  طیور  و  دام  خوراک  کارخانه  مدیرعامل 
مرغداری  نفت،  از صنعت  که پس  امر  این  بر  تأکید  با  استان همدان 
بدون  اخیر  چندسال  طی  کرد:  عنوان  است  کشور  صنعت  بزرگترین 
حساب و کتاب مجوز مرغداری صادر شده است در حالی که از دیگر 
سو واردات مرغ یخی افزایش یافته است با این وصف بازاری برای عرضه 

محصوالت مرغداری های استان باقی نمی ماند. 

وی با اشاره به نوسانات قیمت مرغ در سال های اخیر تبیین کرد: سال 
مرغداری ها  اغلب  که  بود  نوسان  دچار  به قدری  مرغ  قیمت  گذشته 

متضرر شدند.

بخشودگی  مشمول  قانون  طبق  باید  تولیدکنندگان  افزود:  کاظمیان 
دیرکرد تسهیالت یا تخفیف های مالیاتی باشند اما متأسفانه همه این 
قوانین درحد حرف باقی مانده و اجرا نشده است و در عمل، آمارسازی 
کذب ارائه می شود و با آمار دروغ به مردم گفته می شود که از تولید 
بخش  در  نه  و  نیست  چنین  واقعا  که  حالی  در  می شود  حمایت 
تسهیالت، نه ارائه یارانه و سوبسید و  نه اخذ مالیات هیچ حمایتی از 

تولیدکنندگان این بخش صورت نمی گیرد.
وی با بیان اینکه میزان مالیات استان همدان با میزان مالیات استان 
رضوی  خراسان  استان  مالیات  گفت:  می کند  برابری  رضوی  خراسان 
نه  با همدان که  مالی  تولیدی و خدماتی و گردش  واحد  این همه  با 
ثابت  درآمدزای  موقعیت  از  نه  و  دارد  گسترده  صنعتی  کارخانجات 
مثل شرایط مشهد برخوردار است برابری کرده است و این به آن دلیل 
است که بیشترین فشار بر اقشار متوسط جامعه به ویژه تولیدکنندگان 
بوده است وگرنه چه دلیلی دارد همدان با این وضعیت اقتصادی در صدر 

درآمد مالیاتی کشور بایستد.
با  استان همدان  دام  کارخانجات خوراک  انجمن  مدیره  هیئت  رئیس 
وارد می شود  از کشور  از خارج  ما  تولیدات  اولیه  مواد  اینکه  به  اشاره 
خاطرنشان کرد: قیمت تمام شده این مواد تا به دست تولیدکننده برسد 
بسیار باال می شود و ما هیچ مساعدتی در این موضوع از سوی دولت 
نداریم در واقع در موضوع یارانه نیز اینچنین است و چه در دولت قبل 

و چه در دولت فعلی تنها درحد حرف باقی ماند.

تنها 3 کارخانه از 15 کارخانه تولیدکننده فعال است
و  دام  تولیدکننده خوراک  کارحانجات  تعطیلی  به  ادامه  در  کاظمیان 
طیور اشاره و تشریح کرد: در حال حاضر از 15 کارخانه تنها 3 کارخانه 
فعال هستند و مابقی از سال گذشته با عدم حمایت ها و فشار ادارت 
تأمین اجتماعی و مالیات به تعطیلی رسیده اند البته در این مدت سود 

باال و دیرکرد اقساط بانکی نیز تأثیرگذار بوده است.
تعاون  بنیاد  آبزیان  طیور  و  دام  خوراک  کارخانه  اینکه  بیان  با  وی 
با 40  تنها  که  است  فعال  کارخانه   3 از  یکی  استان همدان  زندانیان 

آمار حمـایت از تولیدکنندگان
 محصـوالت دامـی کذب است

**	راه	دانا
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اتاق  در  متعددی  جلسات  کرد:  تصریح  است  فعال  ظرفیت  درصد 
بازرگانی و استانداری و ... برگزار کرده و پیگیر رونق این بازار بوده ایم 
که هیچ نتیجه ای دریافت نکردیم و ستاد تسهیل هم هیچ پیگیری در 

از بین بردن رکود در این واحدهای تولیدی نداشته است.
مدیرعامل کارخانه خوراک دام و طیور و آبزیان بنیاد تعاون زندانیان 
به  درصد   23 یا   22 سود  با  بانک ها  اغلب  کرد:  اضافه  همدان  استان 
بازار و حجم  و رکود  این سود کالن  با  متقاضیان تسهیالت می دهند 
تولیدات معموال شرایط مورد نظر حاصل نشده و کار به ضبط امالک و 

اموال تولیدکننده می رسد.
وی با اشاره به لزوم تقویت صنایع تبدیلی استان تبیین کرد: یکی از 
مشکالت ما در بازار محصوالت، نبود صنایع تبدیلی قوی است به عنوان 
مثال در بسته بندی و کشتار مرغ تنها دو کشتارگاه در استان همدان 
وجود دارد که البته پیشتر 3 کشتارگاه بودند اما یکی از آنها اخیرا به 
تومانی  میلیارد  بدهی 6  با  دلیل عدم حمایت ها و ساماندهی مطلوب 

ورشکست شده است.
همدان  استان  دام  خوراک  کارخانجات  انجمن  مدیره  هیئت  رئیس 
افزود: متأسفانه در همین دو کشتارگاه هم به دلیل عدم بازگشت هزینه 
اقبال  معامله،  و  مبادالت چک  در  و سیستم  نبود ضابطه  و  مرغداران 

مرغداری ها نسبت به فروش محصوالت به کشتارگاه کمتر شده و در 
نتیجه کشتارگاه ها هم با بی میلی کار را دنبال می کنند.

وی با اظهار گالیه از عدم نظارت بر روند تولید و بسته بندی و عرضه 
تولیدکنندگان  از  بهتر  دالالن  حاضر  حال  در  متأسفانه  شد:  یادآور 
اگر  حالی که  در  می شود  آنها  نصیب  بهتری  سود  و  می کنند  کاسبی 
نظارت  تولیدات  عرضه  و  روندفروش  بر  تشکلی  یا  سندیکا  یا  انجمن 

داشته باشد شاهد چنین نتایجی نخواهیم بود.
کاظمیان با بیان اینکه استان کرمانشاه در این موضوع عملکرد مطلوبی 
داشته است گفت: معاونت تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان 
از  مانع  دقیق  نظارت  با  و  داشته  برنامه ریزی  موضوع  این  در  کرمانشاه 
و  فروش  در  کرمانشاه  واقع  در  شده است  این چنینی  مشکالت  بروز 
عرضه محصوالت دامی نظام مند عمل کرده  و موفق شده روند تولید تا 
بسته بندی و عرضه محصوالت دامی را تحت مدیریتی کارآمد کنترل کند.

وی ضمن اشاره به این موضوع که این مسائل بارها در مجامع مختلف 
مطرح شده است اظهار کرد: امید است مسئولین امر با بیان دوباره این 
از  دور  به  و  شده  حساس  استان  تولیدات  وضعیت  به  نسبت  مسائل 

آمارسازی های غیر واقعی به واقع تدبیری عاجل بیندیشند.

افـزایش 5 درصدی بازدید از
 واحـدهای پرورش طـیور

اداره کل دامپزشکی استان خراسان رضوی از افزایش بازدید مرغداری 
به  نسبت  بازدیدها  این  درصدی  رشد5  و  قبل  سال  در  استان  های 
بازدید توسط  سال 95خبر داد و اعالم داشت طی سال قبل63 هزار 
به  استان  طیور  پرورش  مختلف  واحدهای  از  دامپزشکی  کارشناسان 

انجام رسیده است.
رئیس اداره بهداشت و مدیریت بیماری های طیور اداره کل دامپزشکی 
استان  خراسان رضوی با اظهار این مطلب افزود: ایمن سازی واحدهای 
صنعتی و نیز پوشش مناسب این واحدها در جهت پیش گیری بیماری 
هایی نظیر آنفلوآنزای طیور و نیوکاسل از جمله اولویت های این اداره 
برای ارتقای کمی و کیفی تولیدات طیور استان و صیانت از این سرمایه 
عظیم خواهد بود. دکتر علیرضا شهرام شرقی گفت: در سال قبل بیش 
از91 میلیون قطعه جوجه یزی در واحدهای پرورش طیور خراسان رضوی 

تحت نظارت بهداشتی اداره کل دامپزشکی استان انجام شده است .
شرقی یادآورشد برای تامین سالمت این تعداد جوجه یکروزه طی مدت 
فوق، بیش از401 میلیون دوز واکسن مصرف شده است که تمامی این 
مقدار واکسیناسیون توسط مراکز مایه کوبی بخش خصوصی دامپزشکی 

صورت پذیرفته است. دکتر علیرضا شهرام شرقی گفت: در 
اصل  ابالغی  های  سیاست  اجرای  جهت 

با طیور  اداره کل دامپزشکی استان 100 درصد عملیات مرتبط   ،44
واگذار  خصوصی  بخش  به  را  گیری  پیش  و  درمانی  های  زمینه  در 
کرده و بخش دولتی فقط وظیفه نظارت بر حسن اجرای عملیات را بر 

عهده گرفته است. وی تعداد نمونه برداری از واحدهای پرورش طیور 
استان را 38 هزار مورد و تعداد آزمایشات انجام شده را نیز41 

هزار مورد اعالم کرد.وی اعالم داشت بیش از 2272 واحد 
مرغداری گوشتی به ظرفیت دوره ای 29 میلیون قطعه 

و 283 واحد مرغداری تخمگذار و پولت به ظرفیت 
هستند  فعال  استان  در  قطعه  11/5میلیون 

بهداشتی  های  مراقبت  اجرای  که 
این  حفظ  جهت  در  دامپزشکی 

از  اقتصادی  عظیم  سرمایه 
ضروریات است.

**	برنا
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واحد  هزار   ۲۷ فعالیت 

پرندگان  حاد  فوق  آنفلوانزای  گفت:  کشور  دامپزشکی  سازمان  رئیس 
را درگیرکرد، تحت کنترل شبکه  استان کشور  از 20  اخیرا بیش  که 

دامپزشکی کشور است و مردم نباید نگران باشند.
علیرضا رفیعی پور رئیس سازمان دامپزشکی کشور در ششمین کنگره 
المللی  بین  های  همایش  مرکز  در  که  طیور  دامپزشکی  المللی  بین 
آنفلوانزای بسیار دقیق عمل می  بیماری  رازی برگزار شد اظهار کرد: 
کند و مکانیزم بسیار پیچیده ای دارد و یک تیپ آن که اخیرا با عنوان 
آنفوالنزای فوق حاد بروز پیدا کرد و موجب شد برای حفظ ایمنی و 
امنیت غذایی مردم بیش از 24 میلیون قطعه از پرندگان در مرغداری 
های کشور که مشکوک به بیماری یا در حریم 10 کیلومتری منطقه 

شیوع واقع شده بودند معدوم شوند خوشبختانه تحت کنترل است.
مراکز  از  طیور  پروتئینی  های  فراورده  خرید  نگران  مردم  افزود:  وی 

مجاز نباشند.
رئیس سازمان دامپزشکی کشور گفت: 36 هزار همکار شبکه دامپزشکی 
در کشور تالش می کنند امنیت غذایی و مدیریت بهداشتی غذای مردم 

از وضعیت باثباتی برخوردار باشد.
وی افزود: ویروس آنفلوانزای فوق حاد، بیماری هزار چهره ای است و 
درحالیکه بین سالهای 1958 تا 1998 تنها 23 میلیون قطعه مرغ را به 
کام مرگ برد اما در بین سالهای 1999 تا 2004 بیش از 200 میلیون 
قطعه مرغ را در سراسر جهان از بین برد و همین بیماری در اواخر سال 
گذشته میالدی در دو تیپ 5H و 7H در 60 کشور دنیا از آمریکا و 

مکزیک و ایتالیا تا اندونزی و مصر و هلند بروز کرد.
آنفلوانزای  حاد  فوق  ویروس  خوشبختانه  کرد:  خاطرنشان  پور  رفیعی 
قابل سرایت به انسان نیست و این موضوع به اثبات نرسیده است و تنها 
یک تیپ از آنفلوانزای بسیار خطرناک قابل سرایت به انسان در یکی 
از استانهای شمالی کشور مشاهده شد که بالفاصله اقدامات پیشگیرانه 

اعمال شد و بیماری یاد شده تحت کنترل درآمد.
وی همچنین با اشاره به وجود 19 میلیارد مرغ گوشتی و 7 میلیارد مرغ 
تخم گذار در دنیا تصریح کرد: این حجم عظیم از منابع مولد که بخش 
مهمی از آن هم در کشور ما وجود دارد بنابراین از مسئوالن درخواست 
داریم با توجه به اهمیت این صنعت و امنیت غذایی کشور، توجه ویژه 

ای به این بخش داشته باشند.
بدون  و  غیرمجاز  مرغداری  تا 7 هزار   6 به وجود  اشاره  با  پور  رفیعی 
مجوز در کشور اذعان داشت: این مرغداری های بدون مجوز مشکالتی 
باید مجموعه دستگاههای  ایجاد می کنند که  امر نظارت  برای ما در 
ذیربط از بخش تولید و اتحادیه های تولیدی و توزیعی تا وزارت جهاد 
نظارت  امر  این  بر  نظام دامپزشکی و سازمان دامپزشکی  و  کشاورزی 
این واحدها هم مراحل اخذ مجوز و نظارت  تا  باشند  بیشتری داشته 

پذیری را طی کنند.
همیشه  و  دائمی  تهدیدی  پرندگان  آنفلوانزای 

موجود است

رئیس سازمان دامپزشکی کشور با بیان اینکه صنعت طیور با مشکل 
یک  پرندگان  آنفلوانزای  بیماری  گفت:  است  روبرو  بهداشتی  مدیریت 

تهدید دائمی برای صنعت مرغداری به شمار می رود.
 IVPC( طیور  دامپزشکی  بین المللی  کنگره  ششمین  در  پور  رفیعی 
عرضه  گفت:  طیور  صنعت  در  موجود  مشکالت  به  اشاره  با   )2018
پرندگان به شکل روزانه و در هفته بازارها و مراکز عرضه این پرندگان 
از جمله مشکالتی است که می تواند به حوزه تولید مرغ، تخم مرغ و 
ایران کسب  در صنعت  ساله  ای 60  سابقه  و  جایگاه  که  دام  خوراک 

کرده آسیب بزند.
وی پایین بودن بهره وری در صنعت طیور، افزایش هزینه تولید، وجود 
افزایش  موجب  که خود  این صنعت  در  ناکارآمد  نقل  و  ناوگان حمل 
خطر انتقال بیماری می شود و شیوع بیماری آنفلوانزای پرندگان را از 
دیگر مشکالت این صنعت برشمرد و افزود: بیماری آنفلوانزای فوق حاد 
پرندگان، نخستین بار 140 سال قبل در جمعیت طیور شناسایی شده 

درحالیکه 100 سال از عمر صنعت طیور در دنیا می گذرد.
وی با اشاره به فعالیت 27 هزار واحد مرغداری صنعتی در کشور گفت: 
60 سال از عمر صنعت طیور در کشور ما می گذرد و ایران همواره با 
مشکل فراگیری )اپیدمی(این بیماری در کشور مواجه بوده است و با 
توجه به تیپ های مختلف این بیماری ، دیگر باید از مجموعه بیماری 

های آنفلوانزای سخن گفت.
رییس سازمان دامپزشکی کشور افزود: با توجه به بزرگ بودن صنعت 
طیور، بحث تجارت طیور و فرآورده های آن در دنیا و از همه مهمتر 
مهاجرت پرندگان باید از بیماری آنفلوانزای پرندگان را به عنوان یک 

تهدید دائمی نام برد و برای کنترل آن تدابیری اندیشید.
وی با اشاره به اینکه بیماری آنفلوانزای فوق حاد پرندگان در دنیا به 
بیماری هزار چهره معروف است، گفت: این بیماری از سال های 1958 
تا 1998 )طی 40 سال( تنها 23 میلیون قطعه مرغ را به کام مرگ 
کشاند، اما در سال های 1999 تا 2004 )طی چهار سال( 200 میلیون 

قطعه طیور را از بین برد.
رفیعی پور با بیان اینکه این ویروس فعالیت خود را به شدت افزایش 
داده است، افزود: رشد ابتالی پرندگان به این بیماری در حالیست که 

تکنولوژی مقابله با آن رو به رشد بوده است.
وی افزود: این ویروس با نحوه فعالیت پیچیده و مشکل خود در واقع به 
ما می گوید من یک حق حیات دارم و شما باید تولید خود را به گونه 

ای برنامه ریزی کنید که بتواند با من مقابله کند.
رئیس سازمان دامپزشکی، صنعت مرغداری و طیور را حوزه ای مهم 
و امنیتی دانست و گفت: صنعت طیور رکن امنیت غذایی، اقتصادی و 

اجتماعی است و حتی بر روان جامعه تاثیرگذار است.
رفیعی پور یادآور شد: این حوزه امنیتی به عنوان تامین کننده امنیت 
غذایی کشور، باید مورد توجه مسئوالن و تولیدکنندگان قرار گیرد تا 

صدمه ای به این بخش وارد نشود.

مرغداری صنعتی در کشور
**	ایلنا
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روند از شیر گرفتن 
گوساله و مدیریت انگل

تصور نکنید که فکر کردن در مورد چگونگی از شیر گرفتن گوساله از 
االن خیلی زود است.

در ماه ژوئیه هستیم و شاید خیلی با زمان از شیر گرفتن فاصله داشته 
باشیم اما قسمت مهم روند از شیر گرفتن فقط کاهش استرس گوساله 

ها نیست بلکه بهبود وزن فروش در بازار نیز می باشد.
کنترل انگل نیز یکی از قسمت های مهم مدیریت از شیر گرفتن است. 
 Ron( پژوهش ها بر مزایای انگل زدایی تاکید کرده است. رون جیل
Gill(، استاد دامپزشکی دانشگاه A&M تگزاس اظهار داشت: »اگر 
در زمان عالمت گذاری و برندسازی انگل زدایی کنیم، شاهد افزایش 
وزن در زمان از شیر گرفته شدن هستیم، البته در ایالت تگزاس این 
امر صحیح بوده است. در غرب وشمال آمریکا که آب و هوا خشک تر 
است، انگل ها این مشکل را به وجود نمی آورند. در جنوب، انگل زدایی 

گوساله به خوبی پاسخ داده است.«
وی در ادامه گفت: »اگر بتوانیم بار انگلی را تا زمانی پایین نگه داریم 

که گوساله ها بتوانند مقاومت طبیعی یا تحمل خود را در برابر انگل ها 
بهبود ببخشند، بسیار مفید خواهد بود. در غیر این صورت، بار انگلی 
سیستم  روی  بر  استرس  ایجاد  و  مغذی  مواد  تخلیه  موجب  سنگین 
به  ها  گوساله  نکردن  یا  کردن  زدایی  انگل  شود.  می  گوساله  ایمنی 
و  ها  چراگاه  بودن  آلوده  میزان  باران،  بارش  و  هوایی  و  آب  شرایط 
انگل  به شدت  ها  اگر گوساله  دارد.  گاو بستگی  انگلی در  بار  پیشینه 
داشته باشند، مواد مغذی بیشتری از آن ها کشیده می شود و استرس 

بر روی سیستم ایمنی آن ها افزایش می یابد.«
وی در پایان گفت: »بعضی گاوداران نمی خواهند در گرمای تابستان 
بسیار  ها  آن  برای  کار  این  که  معتقدند  و  کنند  کار  ها  گوساله  روی 
استرس زا است. اما مزایا و سود آن بیش از استرس بر روی گاو است. 
این که هوا خیلی گرم شود  از  باید قبل  از شیر گرفتن گوساله  روند 

انجام گیرد«.

کشور برتر تولید کننده خوراک حیوانات هفت کشور جهان درصد باالیی از کل تولید ۷
خوراک جهانی را به خود اختصاص داده اند.

شرکت آلتک )Alltech( در پژوهش خود در 
سال 2018 در مورد وضعیت جهانی خوراک 
گزارش داد که حجم جهانی خوراک به 1.07 
میلیارد متریک تن رسیده است که این رقم 
افزایش  به سال گذشته 2.57 درصد  نسبت 

داشته است.
در این پژوهش هفت کشور برتر تولید کننده 
درصد  که  اند  معرفی شده  حیوانات  خوراک 
چشمگیری از کل تولید خوراک حیوانات را 

به خود اختصاص داده اند.
روسیه،  برزیل،  چین،  برتر  کشور  هفت  این 
مکزیک، هند و اسپانیا می باشند. در حالی که 
چین نسبت به سال قبل 0.4 درصد کاهش 
تولید داشته است، اما هنوز با 186.9 میلیون 
متریک تن بیش از هر کشور دیگری خوراک 
تولیدسال  کشورهای  دیگر  کند.  می  تولید 

گذشته با افزایش تولید مواجه شدند.
تولید  تن  متریک  میلیون   173.0 آمریکا 
قبل 2  به سال  میزان نسبت  این  داشته که 
درصد باالتر بوده است. برزیل با 69.9 میلیون 
متریک تن، 1 درصد افزایش؛ روسیه با 37.6 
افزایش؛  درصد   19 تن،  متریک  میلیون 

مکزیک با 34.4 میلیون متریک تن، 2 درصد 
تن،  متریک  میلیون   34.2 با  هند  افزایش؛ 
میلیون   33.0 با  اسپانیا  و  افزایش  درصد   7
متریک تن، 2 درصد افزایش را تجربه کرده 

اند.
هفتم  رتبه  گذشته  سال  در  روسیه 
تولیدکنندگان خوراک را در اختیار داشت و 
با  19 درصد افزایش به رتبه چهارم  امسال 

رسیده است.
آلتک گفته که روسیه 569 کارخانه خوراک 
میلیون   37.6   ،2017 سال  در  که  دارد 

متریک تن خوراک حیوان تولید کرده اند.
رشد روسیه در زمینه خوراک در تمامی انواع 
گاوهای  و  خوک  خوراک  تولید  اما  بوده  آن 
شیرده این کشور بیشترین رشد را داشته اند.

هم  کنار  در  را  کشورها  این  تولید  سهم  اگر 
بگذاریم، تولید جهانی این کشورها در زمینه 

دانه های گوناگون به شرح زیر است:
- خوراک آبزیان، 53 درصد

- خوراک طیور گوشتی، 58 درصد 
- خوراک طیور تخم گذار، 47 درصد
- خوراک گاوهای گوشتی، 51 درصد
- خوراک گاوهای شیرده، 45 درصد

- خوراک خوک، 61 درصد

ITPNews	الملل	بین	بخش	**

ITPNews	الملل	بین	بخش	**
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ادامه تالش ها برای 
تکنیک تعیین جنسیت 

جنینی جوجه

تولید کنندگان تخم مرغ آمریکا و اتحادیه اروپا جمع شده اند تا جلوی 
کشتن جوجه های نر تازه از تخم درآمده را به محض در دسترس قرار 

گرفتن دستگاه تعیین جنسیت بگیرند.
کردن  متوقف  برای  مرغ  تخم  تولیدکنندگان  اتحادیه  مدیران  هیئت 
کشتن جوجه های نر یک روزه تا سال 2020 میالدی و یا به محض 
موجود شدن جایگزین های اقتصادی و عملی دیگر، بیانیه ای را منتشر 
محرمانه  قراردادهای  و  طرح  این  خاص  اجراهای  دلیل  به  نمودند. 
برای تجاری سازی رقابت در راستای تکنولوژی تعیین  آن، تالش ها 
جنسیت از دید مردم دور مانده است. اما برخی از بیانیه های عمومی 
ارائه شده است؛ حداقل سه  نیز در مورد روش های تعیین جنسیتی 

گروه تجاری بر روی این روش کار می کنند.

تعیین جنسیت جنین قبل از جوجه کشی
را  فرآیندی  کانادا  اونتاریو  استان  مرغ  تخم  تولیدکنندگان  اتحادیه 
اختراع کرد ه است که قبل از جوجه کشی جنسیت جنین را تعیین 
گیل  دانشگاه مک  در  که  بود  تحقیقی  تکنیک حاصل  این  نمود.  می 
کانادا انجام شد تا قابلیت جوجه آوری تخم مرغ ها را در طول فرآیند 

کندلینگ مشخص نماید.
هری پلیسرو )Harry Pelissero(، مدیر کل اتحادیه تولید کنندگان 
تخم مرغ اونتاریو، در نشست بین المللی تخم مرغ که در ابتدای سال 
2016 انجام شد گفت که این تکنیک در تعیین جنسیت و دسته بندی 
جنین بر حسب جنسیت قبل از جوجه کشی  95 درصد دقت دارد. 
تولید دستگاه صحبت  کارخانه های  با  که  داشت  اظهار  ادامه  در  وی 
کرده است که تا پایان سال 2016 دستگاه کندلینگی بسازند که بتواند 

جنسیت تخم ها را در یک تخم گذاری تعیین کند.
 )Delaware( دالور  دانشگاه  در   2013 سال  در  که  هایی  پژوهش 
دارای  ماشینی  سیستم  یک  که  بودند  دریافته  شده  انجام  آمریکا 
الگوریتم های کامپیوتری که از نور استفاده می کند می تواند تا 76 
درصد مواقع جنسیت جنین را در 30 ساعت اول جوجه کشی تعیین 
بتواند  کارایی  این  که  داشتند  انتظار  پژوهشگران  زمان،  آن  در  کند. 

تغییرات در تجهیزات و الگوریتم را بهبود ببخشد.

طیف بینی نزدیک به مادون قرمز در طول جوجه کشی
دانشگاه  و   )Dresden( درسدن  تکنولوژی  دانشگاه  پژوهشگران 
الیپزیگ آلمان تکنیکی را ارائه کرده اند که از طیف مادون قرمز استفاده 
می کند تا جنسیت جنین را از طریق یک سوراخ کوچک بر روی پوست 
تخم مرغ تشخیص دهد. طیف بینی نزدیک به مادون قرمز، از جذب 
مختلف امواج الکترومغناطیس در منطقه نزدیک به مادون قرمز طیف 

الکترومغناطیسی استفاده می کند  تا ترکیبات مواد را تعیین نمایدو 
این شیوه ذر موارد تشخیص پزشکی بسیار گوناگونی به کار گرفته شد، 
از تعیین مکان سلول های توموری خاص گرفته تا تعیین سطح قند 
و  تجزیه  آینده درخشانی در  قرمز  مادون  به  نزدیک  بینی  خون.طیف 

تحلیل ترکیبات دانه در خوراک دارد.
و   Z شکل  به  ها  پرنده  در  جنسیت  کننده  تعیین  های  کروموزوم 
W نشان داده می شوند. پرنده های نر کروموزوم ZZ و پرنده های 
 Z کروموزوم  بوقلمون،  و  مرغ  در جوجه  دارند.   ZW کروموزوم  ماده 
 DNA کروموزومی بزرگ است در نتیجه نرها در مقایسه با ماده ها
بیشتری در سلول هایشان دارند. پژوهشگران یافته اند که این تفاوت 
در تعداد DNA موجود در سلول های نر و ماده این امکان را می دهد 
که با استفاده از طیف سنجی نزدیک به مادون قرمز در 72 ساعت اول 
جوجه کشی بتوان جنسیت را تعیین کرد و تخم ها را جداسازی نمود. 
این روش نیازمند آن است که سوراخی بر روی پوست ایجاد شود تا 
طیف سنجی نزدیک به مادون قرمز بتواند کار خود را انجام دهد. این 
 BmEL پژوهش توسط وزارت فدرال غذا و کشاورزی آلمان موسوم به
با   EVONTA Technology GmbH است. کمپانی  انجام شده 
این پژوهشگران در حال همکاری است تا نمونه های تجاری اولیه را 
توسعه دهد و، بر اساس گزارش های منتشر شده، امیدوار است تا در 

سال 2017 این ماشین ها در دسترس قرار بگیرند.

تالش برای یافتن یک بیومارکر با طیف سنجی جرمی
پژوهشگران دانشگاه لیدن هلند با کمپانی In Ovo گرد هم آمدند 
کشی  جوجه  زمان  در  جنین  جنسیت  تشخیص  برای  ای  شیوه  تا 
شامل  روش  این  دهند.  انجام  جرمی  سنجی  طیف  از  استفاده  با  و 
و  سوزن  یک  کمک  به  تخم  هر  از  مایع  از  کمی  بخش  برداشتن 
تعیین سطح  منظور  به  نمونه  روی  بر  یونیزاسیون  اشعه  از  استفاده 
نتایج  اساس  بر  ها  مرغ  تخم  باشد.  می  زیستی(  )نشانگر  بیومارکر 

آزمایش دسته بندی شدند.
محققان اعالم کرده اند که دقت آزمایش بیش از 95 درصد بوده است 
و تالش می شود تا دقت آن را به 99 درصد برسانند. امید است که این 

تکنولوژی بتواند تا سال 2018 در استفاده تجاری قرار بگیرد.
هنوز مشخص نشده است که آیا هیچ یک از این تکنیک ها برای تعیین 
اتحادیه  یا خیر.  بود  دوام خواهد  قابل  تجاری  نظر  از  جنسیت جنین 
پروژه سرمایه گذاری کرده  بر روی دو  اخیرا  آمریکا  مرغ و تخم مرغ 
است تا روند مرگ آسان یا همان اوتانازی را در جوجه کشی جوجه ها 
و بوقلمون ها مطالعه کند و بدین ترتیب روش های مورد استفاده را 

بهبود ببخشند.
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**	ترجمه:	سپیده	حکمت	
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خطر انقراض نژادهای دامی در سراسر جهان
مؤسسه )FoodTank(، به تازگی فهرستی از 35 گونه حیوانی را که در 
خطر انقراض هستند، منتشر کرده است. همچنین با توجه به گزارش 
سازمان خواربار و کشاورزی سازمان ملل متحد )فائو(، حدود 17 درصد 

از نژاد دام ها در جهان با خطر انقراض روبه رو هستند.
وب سایت African Farming and Food Processing، بسیاری 
از این نژاد های دامی، بومی و سازگار با شرایط محل و زراعتی منطقه 

هستند. آفریقا به تنهایی دارای بیش از 150 گونه نژاد گاو است.
 ILRI: International( دام  بین المللی  تحقیقات  انستیتو 
 80 که  می دهد،  گزارش   )Livestock Research Institute
درصد از تولید ناخالص داخلی کشاورزی در کشورهای در حال توسعه 
روستایی  مناطق  در  نفر  میلیون   600 و  می شود  تأمین  دامداری  از 
فقیرنشین، تأمین مواد غذایی شان وابسته به دام است. کشاورزان فقیر 
افزایش  به  زندگی،  معاش   امرار  و  زیستی  تنوع  حفظ  به منظور  اغلب 

نژادهای بومی، مدیریت گله )حیوانی( روی آورده اند.
 Convention on Biological( با توجه به کنوانسیون تنوع زیستی
Diversity(، این موضوع را می توان دخالت مستقیم انسان در تنوع 

زیستی کشاورزی دانست، »که با مصرف پایدار در ارتباط است.
خوزه گرازیانو داسیلوا José Graziano da Silva، مدیرکل سازمان 
خواربار و کشاورزی ملل متحد )فائو(، می گوید: »چنین تنوع ژنتیکی، 

یک پیش نیاز برای مواجهه با چالش های آینده است.
این در حالی است که خطر انقراض جمعیت گونه های متنوع دام، در 

سراسر نقاط جهان گسترش یافته است.
ملی  مؤسسه  پژوهشگر   ،Bertrand Dumont دومونت  برتراند 
دارای  محلی  نژاد های  »نه تنها  می گوید:  فرانسه،  کشاورزی  تحقیقات 
در  مثل  تولید  حفظ  و  تولید  ماندن،  زنده  برای  بیشتری  توانایی های 
برای  هم  را  کمتری  هزینه  بلکه  هستند،  )سخت(  خشن  محیط های 

افزایش نژاد )تنوع زیستی( خواهند داشت.«
ژنتیک  منابع  برنامه  سرپرست   ،Irene Hoffmann هافمن  ایرنه 
حیوانی)2( فائو، معتقد است: »در روبه رو شدن با چالش تغییرات آب 
و هوایی، بیماری، قحطی، خشکسالی و فرسایش زمین، این نژادهای 
و  می شوند  برخوردار  زیادی  اهمیت  از  که  هستند  دام  بومی  متنوع 

می توانند امنیت غذایی منطقه را تأمین  کنند.«
همچنین مجموعه ای از اطالعات در حوزه ژنتیک می تواند به کشاورزان 
در  تغییراتی که  با  و سازگاری  انطباق  راستای  در  پرورش دهندگان  و 
پیرامون شان روی  می دهد، کمک کند. با این حال، با افزایش مصرف 
گوشت در جهان، تولید این ماده به سمت تولید گوشت صنعتی پیش 
رفته است. در 10 سال گذشته، تولید گوشت در سطح جهان 20 درصد 

افزایش یافته است. فائو پیش بینی می کند در سال 2016، تجارت طیور 
است که حدود 67  در حالی  این  روبه رو شود.  افزایش 3.5 درصد  با 
درصد از تولید طیور از طریق عملیات صنعتی و یا دامداری به دست 
می آید و 42 درصد تولید گوشت خوک جهان از دامداری های بزرگ 

تأمین می شود.
جوامع کشاورزی و چوپانی و بسیاری از سازمان های کشاورزی در سراسر 
جهان، در حال تالش برای ترویج تنوع زیستی و بهبود نژادهای بومی 
است که چشم انداز  این  از  فائو، حاکی  گزارش  دام هستند. همچنین 
مثبتی در سرمایه گذاری ملی در حوزه بانک ژن و سیستم های اطالعاتی 
در حوزه ژنتیکی دام، وجود دارد. که در این مورد می توان از مراکزی 
همچون سازمان Livestock Conservancy، مستقر در کارولینای 
شمالی ایاالت متحده، که با دارا بودن شبکه و منابعی از اطالعات، به 
کمک  زمینه  این  در  کشور  سراسر  در  پرورش دهندگان  و  کشاورزان 
ایاالت  رودآیلند  در  مستقر   ،SVF Foundation بنیاد  و  می کند 
متحده آمریکا، که در زمینه حفظ نژادهای نادر دام و گیاهان فعالیت 

دارد نام برد.
گفتنی است، دامپزشکان بدون مرز، در حال حاضر در لیبریا، اوگاندا، 
و  دانشجویان  به  انسان  سالمت  و  دام  پرورش  تکنیک های  اتیوپی 
صحرای  جنوب  کشورهای  در  می دهند.  آموزش  خرده پا  کشاورزان 
تورینگ  بنیاد  آرام،  اقیانوس  جزایر  و  شرقی،  جنوب  آسیای  آفریقا، 
)Turing Foundation( از طریق تأمین بودجه مالی برای حمایت از 
دام پایدار و فعالیت های کشاورزی در این راه کمک می کند، همچنین با 
 Africa Centre تمرکز روی سیستم های جامع مرکز مدیریت آفریقا
از سایت های  یاری گرفتن  با  for Holistic Management)3( و 
پروژه های  و  زمین  ترمیم  در  دام  از  استفاده  برای  را  افراد  آموزشی، 

حفاظتی، تشویق می کند.
دامی  نژاد  برای حفظ  افراد  در سراسر جهان،  که  است  در حالی  این 
نژاد  کنیا(،  شمال  در  )افراد  سامبورو  گله داران  برداشته اند.  گام هایی 
عمل  این  که  دادند  افزایش  را  گوسفند  بز،  شتر،  گاو،  گله های  بومی 
همچنین  و  بیانجامد  خشکسالی  برابر  در  مقاومت  ایجاد  به  می تواند 
می توان دریافت که اهمیت دادن به نژاد دام های بومی از نظر فرهنگی 

و عملی از مسائل مهم برای آنها به شمار می آید.
با  دریافتند  گاو،  بومی  غیر  نژادهای  پرورش  پروژه  در  سامبورو  گروه 
اما دربرابر خشکی  این حیوانات،  و گوشت در  باالتر شیر  بازده  وجود 
پیمودن  برای  کمتری  توانایی  و  بودند  حساس تر  بیماری،  به  ابتال  و 
تخصصی  دانش  »ما  معتقدند،  افراد  این  داشتند.  مسافت های طوالنی 
کمی از این نژاد داریم و ما بیشتر وابسته به اطالعات خارجی هستیم.
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واردات خـوراک دام و طـیور مشمول یارانه ارزی شد
از تک نرخی  بعد  اینکه  بیان  با  امور دام   مدیرعامل شرکت پشتیبانی 
شدن ارز، دولت برای حمایت از تولید داخلی یارانه برای واردات نهاده 
های دامی پرداخت می کند، گفت:  واردکنندگان موظفند محصوالت 

خود را با قیمت های قبل از تک نرخی شدن مطابقت دهند.
قیمت گوشت قرمز و به ویژه گوشت مرغ از نوسانات نرخ ارز مؤثر است 
زیرا بخش عده ای از خوراک طیور از خارج کشور و از طریق واردات  
صنعت  کشاورزی  اسبق  ورزی  کالنتری  که  به طوری   می شود  تأمین  

طیور را صنعت مونتاژ می نامد.
بعد از تک نرخی شدن نرخ ارز به قیمت 4200 تومان نرخ ارز  وارداتی 
افزایش  کاالهای اساسی مانند خوراک دام و طیور حداقل 10 درصد 

یافت که به شدت بر روی نرخ مصرف کننده مرغ تأثیر گذار است.
بنابراین گزارش اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور بعد از تک 
قیمت  افزایش  بابت  که  نگرانی هایی  به  واکنش  در  و  ارز  شدن  نرخی 
کاالهای اساسی و مصرفی مردم ناشی از تک نرخی شدن ارز ایجاد شده 
بود، اظهار کرد: کاالهایی که واردات آن ها با ارز مبادله ای 3800 تومانی 
با ارز 4200 تومانی وارد شود، افزایش قیمت  باید  اینکه  بود، به دلیل 
کاالهای  برای  تا  شد  مقرر  ای  جلسه  در  که  دارد  درصدی  حدود 10 
اساسی مثل دارو، 3 هزار میلیارد تومان در یک ردیف مستقل در نظر 

گرفته شده و 400 تومان به ازای هر دالر به این کاالها پرداخت شود.
معاون رییس جمهوری این اطمینان را به مردم داد تا هیچگونه نگرانی 
از افزایش قیمت کاالهای اساسی مثل دارو نداشته باشند اما دولت هنوز 
لیستی از کاالهایی که مشمول یارانه واردات هستند را ارائه نکرده است.

حمید ورناصری مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام ضمن تأیید اینکه 
نهاده های دام و طیورجزء محصوالتی است که دولت برای واردات آنها 
مابه التفاوت 400 تومانی نرخ ارز را در نظر گرفته است، اظهار کرد: تک 
استقبال  آن  از  اقتصادی  فعاالن  همه  که  است  سیاستی  نرخی شدن 
آورد و مشکالت  به عمل می  بازار جلوگیری  نوسانات  از  زیرا  می کند 

پرداخت را بر طرف می کند.

با اینکه امسال نیز سال حمایت از کاالیی ایرانی  وی افزود:  با توجه 
انقالب  معظم  رهبر  فرمایش  نمودن  اجرای  راستای  در  دولت  است 
در  را  داخلی  تولید  از  حمایت  برنامه  باید  دولت  سال،  شعار  تحقق  و 
نظر می گرفت به همین منظور است که موضوع پرداخت مابه التفاوت 
برای نرخ ارز واردات کاالهای اساسی را در نظر گرفته است که شامل 

نهادهای خوراک دام و طیور )ذرت و سویا( نیز می شود.
گرفتن  نظر  در  با  داد:  ادامه  دام  امور  پشتیبانی  شرکت  مدیرعامل 
پرداختمابه التفاوت به واردات    نهاده های دامی قیمت خوراک دام  و 

طیور افزایش قیمتی را تجربه نخواهند کرد. 
و  قیمت مصوب  با  ایام  این  دامی در طول  نهادهای  تصریح کرد:  وی 
بدون تغییر در اختیار  تشکل های  تولیدی قرار داده شده تا میان اعضاء 

خود توزیع کنند.
در  قیمت  افزایش  بدون  نیز  خصوصی  بخش  اینکه  بیان  با  ورناصری 
مقایسه با قبل ازتک نرخی شدن ارز، ذرت و سویا را توزیع می کنند 
گفت: قیمت هر کیلوگرم کنجاله سویا 2000 تومان تا 2100 تومان و 

ذرت 970 تومان تا 1100 تومان در بازار است.
قیمت  افزایش  با  ارتباط  در  تأثیراتی  قیمت ها  این  شد:  یادآور  وی 
و  مسئول  دستگاه های  که  داشت  خواهد  نیز  تمام شدهتولیدکنندگان 

ستاد تنظیم بازار نیز به آن توجه می کند.
از تک نرخی  بعد  اینکه  بیان  با  امور دام   مدیرعامل شرکت پشتیبانی 
در  تومانی  یارانه)400  داخلی  تولید  از  برای حمایت  دولت  ارز،  شدن 
قالب پرداختمابه التفاوت نرخ ارز(  برای واردات پرداخت  می کند  تأکید 
قبل  قیمت های  با  را  قیمت های خود  نیزموظف اند  واردکنندگان  کرد: 

از تک نرخی شدن مطابقت دهند و نباید افزایش قیمت داشته باشند.
افزایش  و  مشکل  درصورتی که  که  کرد  توصیه  تولیدکنندگان  به  وی 
کشاورزی  جهاد  وزارت  به  را  آن  کرده  مشاهده  رادراین ارتباط  قیمت 
اطالع دهند تا مشکالت را از طریق بانک مرکزی و ستاد تنظیم بازار 

پیگیری شود.

یک چهارم مرغداری های کشور غیرمجاز هستند

رئیس سازمان دامپزشکی کشور گفت: متأسفانه از تعداد 27هزار واحد 
پرورش طیور در کشور حدود 7هزار واحد آن به صورت غیرمجاز فعالیت 

می کنند.
علیرضا رفیعی پور با اشاره به اهمیت پیام نوروزی مقام معظم رهبری 
و  است  قبول  غیرقابل  وابستگی  غذایی  مواد  حوزه  در  داشت:  اظهار 
هر غفلتی در این زمینه از جمله حوزه فرآورده های دامی که نظارت 
بر  عالوه  می باشد،  کشور  دامپزشکی  سازمان  به عهده ی  آن  بهداشتی 
خسران به سرمایه های کشور با تأثیر منفی بسیاری همراه است چرا که 

نمی توان »غذا« را از سر سفره های مردم حذف نمود.
رفیعی پور با بیان اینکه سازمان دامپزشکی با نظارتی که در بحث کنترل 
بیماری  ها دارد نقش مهمی را در کاهش بیماری ها و افزایش تولیدات 
از 18 درصد  با سال 95 بیش  دامی دارد گفت: سال 96 در مقایسه 
بیماری های دامی و طیور از جمله بیماری های خطرناکی چون هاری، 

تب برفکی، تب مالت، آبله و شاربن در کشور کاهش یافته است.
دامداران،  تالش های  سایه  در  گفت:  دامپزشکی کشور  سازمان  رئیس 
سازمان  بهداشتی  اقدامات  نیز  و  جهادکشاورزی  وزارت  مرغداران، 
وضعیت  در  آبزیان  و  طیور  دامی،  تولیدات  نظر  از  کشور  دامپزشکی، 

مطلوبی قرار دارد و هم اکنون در بسیاری از این حوزه ها از جمله تولید 
شیر، گوشت سفید، آبزیان و تخم مرغ از وابستگی خارج، و با مازاد تولید 

وارد عرصه صادرات نیز شده ایم.
وی با ابراز اینکه هم اکنون کشور در بخش تولید گوشت قرمز با کمبود 
مواجه است، گفت: ظرفیت دامداری کشور توانایی تولید 700 هزار تن 
گوشت قرمز را دارد و ما در حال حاضر نیازمند تأمین یک هشتم مصرف 

داخلی از طریق واردات هستیم.
زمینه  این  در  دامپزشکی  سازمان  سیاست  اینکه  اظهار  با  رفیعی پور 
همکاری با سایر دستگاه های ذی ربط برای افزایش تولید گوشت قرمز و 
قطع وابستگی است، خاطرنشان کرد: البته باید نظارت های دامپزشکی 
برای کنترل بیماری ها با قدرت بیشتر تداوم یابد چرا که فرامین مقام 
معظم رهبری مبنی بر مصرف تولید ایرانی در این صورت محقق خواهد 

شد.
وی افزود: متأسفانه از 27 هزار واحد مرغداری موجود کشور حدود 7 
هزار واحد غیرمجاز است که البته تعدادی از آنها با بازسازی و تغییرات 
این  غیر  در  ولی  کنند  اخذ  را  الزم  پروانه  می توانند  مقررات  اعمال  و 

صورت باید از چرخه تولید حذف شوند.
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هوش مصنوعی به صنعت کشاورزی
 هند راه یافته است

باران های موسمی در هند از ابتدای آغاز تمدن برای مردم و کشاورزان 
مشکل آفرین بوده است. کشاورزان زمان دقیق برداشت محصوالت خود 
را نمی دانستند. اما با گذشت زمان و کسب تجربه کم کم زمان تقریبی 
بارش ها را حدس می زدند و این تجربه را به نسل های بعد از خود 

نیز انتقال می دادند.
باران های  با پیشرفت علم و تکنولوژی در زمینه پیش بینی هوا،  اما 
موسمی دیگر مشکلی عظیم به حساب نمی آمد. مسئله اصلی کشاورزان 

هندی همیشه زمان برداشت محصول بوده است. 
گرمسیری  مناطق  های  دانه  المللی  بین  تحقیقاتی  موسسه  محققات 
نرم  و  آمدند  هم  گرد  مایکروسافت  مهندسان شرکت  و  نیمه خشک 
افزاری قوی برای پیش بینی وضع هوا بر اساس حرکت ابرها طراحی 

کرده اند.
این اپلیکیشن از هوش مصنوعی مایکروسافت کورتانا استفاده می کند 

که فاکتورهای تعیین کننده سالمت محصوالت را بررسی می کند. این 
اپلیکیشن وضعیت سالمت خاک و نیاز به کود را نیز تحلیل و بررسی 

می کند و تا هفت روز وضعیت آب و هوا را پیش بینی می کند.
این نرم افزار ابتدا برای 175 کشاورز در 7 روستا به صورت آزمایشی 
را  برداشت  زمان  تا  ماندند  پیام می  منتظر  باید  نصب شد. کشاورزان 
به آن ها اعالم کند. با وجود این که کشاورزان اعتماد چندانی به این 
تکنولوژی برای برداشت محصول خود نداشتند اما نتیجه استفاده از آن 
برایشان شگفت انگیز بود. در آن سال کشاورزانی که از این اپلیکیشن 

استفاده کردند 30 تا 40 درصد افزایش محصول داشتند.
اپلیکیشن استفاده  از این  بعد از آن بیش از 2000 کشاورز دیگر نیز 

کردند و پیش بینی می شود که محصوالت آن ها امسال رکورد بزند.

نیازی به واردات تخم مرغ نیست
یک مقام مسئول گفت: با توجه به کاهش تقاضا و روند کند بیماری 

آنفلوانزا، نیازی به واردات تخم مرغ نیست.
ناصر نبی پور رئیس هیات مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار استان تهران، 
از کاهش قیمت تخم مرغ در بازار خبر داد و گفت: هم اکنون هر کیلو 
در  هزارتومان  تا 15  ای 14  شانه  و  و 200  نرخ 7هزار  با  مرغ  تخم 

مرغداری توزیع می شود.
وی کاهش تقاضا از طرف قنادی ها را عامل اصلی روند نزولی قیمت 

در بازار اعالم کرد.

پرندگان  حاد  آنفلوانزا  بیماری  وضعیت  آخرین  به  اشاره  با  پور  نبی 
افزود: با توجه به فصل گرما و مهاجرت پرندگان مهاجر روند بیماری 

در استان ها رو به کندی است.
واحد  کرد:580  بیان  گذار  تخم  مرغ  اتحادیه  مدیره  هیات  رئیس 
مرغداری در شش ماهه دوم سال درگیر بیماری بودند، براین اساس 

حدود 25 میلیون مرغ تخم گذار معدوم شد.
وی در خاتمه یادآور شدد: با توجه به کاهش تقاضا و روند کند بیماری 

نیازی به واردات نیست.

تکنولوژی سنسور در زمین و مزرعه
امروزه در کشورهای پیشرفته، آیفون و آیپد در دست کشاورزان حکم 
چنگک دارند و با استفاده از فناوری اینترنت اشیا )IoT( اطالعات 
دقیقی نظیر آب و هوا، شرایط رشد محصول، کیفیت و رطوبت خاک 

که قبال در دسترس نبود، مشخص می شود.
بنابراین، حتی شرکت  های سنتی مانند جان دیر John Deer هم 
با  ارتباط  برقراری  قابلیت  که  کردند  تولید  ماشین هایی  و  پلتفرم ها 
یکدیگر دارند. آرابل Arable از دیگر استارتاپ های فعال در زمینه ی 
پاد  پالس  نام  به  بانده  تکنوکشاورزی است که یک طیف سنج شش 
PulsePod تولید کرده است که از چهار طرف امواج را اندازه گیری 
جریان های  چون  مشاهداتی  می تواند  ابزار  این  این رو،  از  می کند. 
بارانی، تگرگ، سطح برگ، آب مورد نیاز محصول، تنش های محیطی، 
شرایط آب و هوای نقطه ای و حتی آلودگی هوا را اندازه گیری کند. 
این دستگاه می تواند همواره توسط بلوتوث، وای فای و اینترنت شبکه 

به تلفن همراه متصل باشد.
این دستگاه برای مقاصد امنیتی )رمزگذاری نظامی(، انعطاف پذیری 
کنترل  و  خروجی(  اطالعات  به  داده ها  تبدیل  برای  کاربری  )رابط 
می شود  استفاده  داده (  زمان/  )چگونگی/  اشتراک گذاری  وضعیت 
از سراسر زمین های زراعی در اختیار  این که دید بی سابقه ای  ضمن 
خود  توضیحات  در  دستگاه  این  سازنده ی  ولف  آدام  می دهد.  قرار 

می گوید:
را  محصول  وضعیت  هستند  قادر  ما  کشاورزان  بار  نخستین  برای   
نسبت به شرایط آب و هوایی مدیریت کنند. از طرفی این پردازنده ها 
قادر هستند میزان بازدهی محصول آینده را تعیین کنند و به این 
ترتیب کشاورزان می توانند دید بهتری نسبت به بازار خود به دست 
این که مواردی چون خشکسالی، بحران غذایی، میزان  آورند. ضمن 

استفاده از آب روستایی هم پیش بینی خواهد شد.

ITPNews	الملل	بین	بخش	**

**	زومیت

**	مهر
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اهمیت حمل و نقل جوجه 
و تخم مرغ

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 
شرایط نگهداری تخم مرغ مناسب باشد اما کامیون های حمل تخم مرغ 
مجهز به کنترل دما و رطوبت نباشدممکن است تخم مرغ ها دچار تعویق 

شوند گاهی 
این  اوقات 

زمانی  در  حالت 
به  مرغها  تخم  که 

آهستی تغییر حرارت 
های  شانه  در  که  هنگامی  ویژه  به  و  دهند  می 

مقوایی 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 
اند هنوز  قرار گرفته  هایی که در مرکز 

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  اما ممکن است در  باشند  به وسیله کنترل دما می  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 
بپوشانند و پس از اتمام حمل و نقل به منظور سازش تخم مرغها با 
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 
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 
افزایش می دهد حتی اگر تخم مرغ ها مسافتی طوالنی  از تعریق را 
را طی کنند و یا به صورت هوایی جابجا شوند به طور عادی افزایش 

رطوبت ضروری نمی باشد.
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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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ماده  یک  مرغ  تخم  که  بودند  باور  این  بر  متخصصان  گذشته  در 
اما   ، باشد  می  مضر  بدن  برای  آن  مصرف  و  بوده  نامناسب  غذایی 
تخم  دهد.  می  نشان  را  متفاوتی  کامال  ی  نتیجه  جدید  تحقیقات 
زیادی  باورنکردنی  فواید  بلکه   ، نیست  بدن مضر  برای  تنها  نه  مرغ 

نیز به همراه دارد.
در مطلب پیش رو 5 دلیل خوب برای مصرف تخم مرغ ارائه می دهیم 
و تصمیم به عهده ی خودتان می گذاریم که از این ماده ی غذایی مفید 
استفاده کنید با نه. تخم مرغ برای سالمتی بدن بسیار مفید است. تخم 
مرغ را به صورت کامل مصرف کنید زیرا 90 درصد کلسیم و آهن آن 

در زرده ی آن و نصف پروتئین های آن در سفیده می باشد.
از  را  ماده ی غذایی  این  و  ندارید  به تخم مرغ  اگر عالقه ی چندانی 
برنامه ی غذایی تان حذف کرده اید این 5 دلیل تلنگری خواهد بود تا 

نظرتان راجع به آن عوض شود. با ما همراه باشید.

تخم مرغ سرشار از ویتامین است
همین تخم مرغ کوچک حاوی ویتامین های ضروری متفاوتی است که 

برای سالمت بدن الزم هستند از قبیل:
ویتامین B2 که باعث می شود بدن مواد غذایی را به انرژی تبدیل کند.

ویتامین B12 که برای تولید گلبول های قرمز ضروری است.
ویتامین A یا همان رتینول که قوه ی بینایی را تقویت می کند.

ویتامین E که با رادیکال های آزاد مبارزه می کند. رادیکال های آزاد 
ابتال به  به سلول ها و بافت های بدن آسیب می زند که دلیل اصلی 

سرطان است.
باید بدانید که ویتامین A و B2 همچنین برای رشد مفیدند. حتماً به 
کودکانتان تخم مرغ بدهید. مصرف تخم مرغ برای رشد آن ها بسیار 

مفید است.

تخم مرغ تخم مرغ همیار الغری است
حتماً تعجب کردید؟ تخم مرغ را چه به الغری؟ بدون شک پیش از این 
بارها شنیده اید که تخم مرغ باعث چاقی می شود یا برای سالمتی مضر 
 Rochester Center است. اما باید بدانید که نتایج پژوهشی که در
تخم  نشان می دهد مصرف  انجام شده   for Obesity Research
مرغ برای صبحانه باعث می شود که 400 کالری کمتری دریافت کنید. 
این میزان کاهش کالری به این معنی است که در ماه 1٫3 کیلو گرم 

وزن کم می کنید.
احتماالً دلیل این مسئله این است که تخم مرغ احساس سیری طوالنی 
مدتی تولید می کند و بعد از خوردن آن شما نیازی به مصرف میان 
وعده احساس نخواهید کرد. درست است که تخم مرغ حاوی کلسترول 
میزان  مرغ  تخم  که  ندارد  وجود  ای  کننده  قانع  دلیل  هیچ  اما  است 

کلسترول خون را افزایش می دهد.

تخم مرغ سرشار از مواد معدنی ضروری است
تخم مرغ سرشار از آهن، روی و فسفر است که بدن به آن ها نیاز فراوانی 
دارد. خانم ها بعد از عادت ماهیانه این مواد معدنی را از دست می دهند 
و باید آن را جبران کنند در غیر این صورت کمبود این مواد باعث ایجاد 

احساس خستگی در آن ها شده و زود رنج و پرخاشگر می شوند.
که  کردند  مشاهده  فرانسه   Caroline du Nord دانشگاه  محققان 
یکی از ترکیبات زرده ی تخم مرغ به نام کولین choline احتمال ابتال 

به سرطان سینه را به میزان 24 درصد کاهش می دهد.
روی یا همان زینک یکی از عناصر ضروری است که سالمت سیستم 
ایمنی بدن را تضمین می کند و باعث می شود بدن مواد غذایی مصرفی 
سالمت  تأمین  در  کلیدی  نقش  یک  فسفر  کند.  تبدیل  انرژی  به  را 

استخوان ها و دندان ها ایفا می کند.
های  هورمون  برای  که  هست  نیز  ید  حاوی  مرغ  تخم  این  بر  عالوه 
آنتی  آن،  در  موجود  سلنیوم  و  شود  می  محسوب  حیاتی  تیروئید 

اکسیدانی است که در مقابله با سرطان موثر عمل می کند.

تخم مرغ کالری کم و پروتئین خوبی دارد
یک عدد تخم مرغ متوسط 70 تا 85 کالری و 6٫5 گرم پروتئین دارد. 
پروتئین  تا 225 کالری( حاوی 19٫5 گرم  سه عدد تخم مرغ )210 

است. زنان به طور متوسط روزانه به 50 گرم پروتئین نیاز دارند.
یعنی اینکه 3 عدد تخم مرغ نیمی از نیاز های روزانه ی آن ها را تأمین 
می کند. البته توجه داشته باشید که نیاز به پروتئین در افراد مختلف 
با توجه به وزن و میزان فعالیت های روزانه ی آن ها متفاوت است و 
الزم نیست همه نیازهای یک فرد به پروتئین فقط با یک ماده غذایی 
پزشک  با  نیازتان  میزان  شناخت  برای  کنیم  می  توصیه  شود.  تامین 

مشورت کنید.
یک بشقاب املت با 3 عدد تخم مرغ به همراه نان کافی است تا چندین 

ساعت احساس سیری کرده و نیازی به خوردن غذا احساس نکنید.

تخم مرغ با سرطان سینه مقابله می کند
نتایج پژوهشی که در سال 2003 در دانشگاه هاروارد انگلیس انجام شد 
نشان می دهد نوجوانانی که روزانه 3 عدد تخم مرغ مصرف می کنند در 
سنین بزرگسالی کم تر به سرطان سینه مبتال می شوند. در سال 2005 
پژوهش های دیگری انجام شد و محققان ثابت کردند زنانی که در هفته 
6 عدد تخم مرغ می خورند 44 درصد کمتر از زنانی که در هفته 2 عدد 

یا کمتر تخم مرغ می خورند به سرطان سینه مبتال می شوند.
در آوریل سال 2008، محققان دانشگاه Caroline du Nord فرانسه 
نام کولین  به  تخم مرغ  زرده ی  ترکیبات  از  یکی  مشاهده کردند که 
choline احتمال ابتال به سرطان سینه را به میزان 24 درصد کاهش 
می دهد. مصرف دو عدد تخم مرغ برای صبحانه نصف نیاز روزانه ی 

بدن را به این ماده تأمین می کند.

افرادی که از تخم مرغ فراری اند
قابل توجه 

**	میزان	
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**	ایلنا

تبدیل یورو به دالر باعث افزایش 
هزینه ۸ تا ۱۰ درصدی

 برای وارد کننده می شود

رییس انجمن صنایع خوراک دام و طیور و آبزیان گفت: عدم اطمینان و 
تاخیر در تخصیص ارز باعث شده که وارد کنندگان در این روزها ریسک 
خرید کاال را انجام ندهد زیرا نمی توانند به طور قطعی پیش بینی کنند 
که آیا بانک مرکزی به انها ارز مبادله ای تخصیص می دهد یا خیر، از 
طرف دیگر هر لحظه نگران نوسان ارز نیز هستند که همین امر سبب 

شده که عرضه در بازار کم شود و تقاضا باال رود.
مجید موافق قدیری،  در خصوص وضعیت قیمت  نهاده های دامی تولید 
خوراک دام گفت: از اسفندماه شاهد افزایش قیمت بودیم به طوری که 
این وضعیت از اولین روز رسمی کاری سال 97 تا به امروز نیز همچنان 
ادامه دارد ؛ البته باال رفتن قیمت ارز کمترین ارتباط را با افزایش قیمت 

نهاده های دامی دارد.
دامی  نهاده های  از  برخی  و  کنجاله سویا، ذرت  اینکه  به  اشاره  با  وی 
اگر  گفت:  می شود،  کشور  وارد  مبادله ای  ارز  با  دام  خوراک  تولید 
یکی  کنیم  بیان  را  دام  خوراک  قیمت  باالرفتن  اصلی  علل  بخواهیم 
الساعه منجمله بخشنامه اخیر گمرک در  از آن ها بخشنامه های خلق 

آخرین روزهای اسفند 96 است.
رییس انجمن صنایع خوراک دام و طیور و آبزیان ایران ادامه داد: در 
این بخشنامه تصریح شده در بحث تراریخته بعد از ترخیص از گمرک 
در  شود  صادر  دوباره  مجوز  و  شود  آزمایش  دامی  نهاده های  هم  باز 
صورتی که وزارت جهاد چنین درخواستی را نداشته و درخواست جهاد 
صدور مجوز و رعایت قوانین و مقررات قبل از ورود کاال بود و گمرک 

بدون مطالعه دقیق این بخشنامه را ابالغ کرده است.
پیگیری  و  تالش  ابتدای سال  روزهای  از  منظور  همین  به  گفت:  وی 
زیادی کردیم تا این بخشنامه لغو شود و تاخیر یک هفته ای لغو مجوز 
یکی از دالیل افزایش قیمت در 20 روز گذشته بود. از طرف دیگر در 
روزهای آغاز سال 97 تا به امروز تخصیص ارز مبادله ای بسیار سخت 
شده و علیرغم تاکیدات و مصوبات تنظیم بازار، بانک مرکزی همکاری 

الزم را با شرکت های تجاری و بازرگانی نهاده های دامی نمی کند.

وی تصریح کرد: همین عدم اطمینان و تاخیر در تخصیص ارز باعث 
شده که وارد کنندگان در این روز ها ریسک خرید کاال را انجام ندهد 
زیرا نمی توانند به طور قطعی پیش بینی کنند که آیا بانک مرکزی به 
لحظه  از طرف دیگر هر  یا خیر  مبادله ای تخصیص می دهد  ارز  ان ها 
نگران نوسان ارز نیز هستند که همین امر سبب شده که عرضه در بازار 

کم شود و تقاضا باال رود.
وی تصریح کرد: در همین چند روز کاری که از سال 97 می گذرد مجوز 
واردات نهاده های دامی به طور اخص ذرت دامی که یک هفته ای صادر 
زمان  روز  اکنون حداقل 20  و مقررات جدید  قوانین  به دلیل  می شد 
می برد و ترخیص کاال نیز از مدت زمانی حداکثری یک هفته اکنون به 

حداقل یک هفته رسیده است.
قدیری تصریح کرد: این مشکالت و خصوصا عدم اطمینان از تخصیص 
ارز از سوی بانک مرکزی برای وارد کردن نهاده های دامی تولید خوراک 
دام سبب شد که ما شاهد افزایش قیمت ده درصدی باشیم. به طور 
مثال ذرت برزیل که 5 فروردین 940 تومان بود امروز 1100 تومان 
شده جو امیرآباد از 1070 تومان به 1130 تومان رسیده و یا کنجاله 
سویا از 2050 تومان به 2200 تومان رسیده است که در صورت ادامه 

شرایط فعلی باید منتظر افزایش بیشتر قیمت ها باشیم.
وی افزود: یکی دیگر از مشکالت ما یورو بودن ارز مبادله ای است در 
حالی که مبادالت تجاری شرکتهای تجاری با دالر صورت می گیرد و 
همین تبدیل یورو به دالر باعث افزایش هزینه 8 تا 10 درصدی برای 
باالرفتن قیمت جهانی  اتفاقات  این  وارد کننده می شود در کنار تمام 

این محصوالت نیز تاثیر خودش را گذاشته است.
حوزه  در  خصوصی  بخش  تشکل های  بینی  پیش  داد:  ادامه  قدیری 
آن  روانی  بار  اما  است  درصدی   30 تورم  امسال  برای  غذایی  صنایع 
50 تا 80 درصد است و همین امر بایستی سبب شود که دولت برنامه 
ارز و  ریزی مناسب تر و کار شناسی تری در خصوص واردات و قیمت 

البته تنظیم بازار داخلی اعمال کند.



w
w

w
.IT

PN
ew

s.c
o

m
66

ره 
شما

ن  
ردی

فرو
مه 

هنا
 ما

ی 
رور

امپ
و د

ی 
دار

رغ
ت م

العا
اط

26

نکات کاربردی در مدیریت
 تغذیه ای گـاوهـای شیری

سطح درآمد یک واحد گاوداری بستگی به میزان تولید و هزینه های آن 
دارد که از این میان خوراک مصرفی با حدود 65-60 درصد بیشترین 
نسبت هزینه هارا به خود اختصاص می دهد. بنابراین هر چقدر گاوهایی 
با ظرفیت های تولیدی بیشتری نگهداری شده و زمینه ی بروز توانایی 
های آنها نیز مساعد گردیده و هزینه های غذایی کاهش یابد حرفه ی 

گاوداری از سود آوری بیشتری برخوردار خواهد بود .
مدیران موفق واحد های تولید دامی با عجین نمودن هنر و تجربه ی 
جالب  ای  آمیزه  که  امروزی  ای  تغذیه  پیشرفته ی  علوم  با  گذشتگان 
توجهی را تحت عنوان مدیریت تغذیه ای به وجود آورده اند که با کاربرد 
علمی این برنامه ها در مزارع دامپروری و با سود آورنمودن این بخش 
تولیدی برای سرمایه گذاران این واحد ها که زمینه ی مطمئنی در رابطه 
. مدیران مذبور عمده  اقتصادی فعالیتشان فراهم می آورند  با تضمین 
علت موفقیتشان را علم وعالقه به زمینه ی مورد فعالیت و تحت نظر 
گرفتن نکات ریزی می دانند که اگر چه ساده و عملی هستند ولی اغلب 
از دید افراد پنهان مانده و یا به مورد اجراگذاشته نمی شوند . در ذیل به 
تعدادی از آنها که می توانند در زمینه ی تغذیه کاربردی گاوهای شیری 

مفید و سودمند باشند که اشاره می شود :
نکات عمومی در تغذیه گاوهای شیری :

1- گاوها را بر اساس مرحله ی شیرواری یا میزان تولید که دسته بندی 
نموده و و بر اساس نیازهایشان تغذیه نمایند .

2- در طول سال از برنامه ی تغذیه ای که اقتصادی و متعادل شده باشد 
و بتواند نیازهای حیوان را برآورده نماید استفاده کنید .

3- جهت مصرف حداکثر میزان خوراک اختصاصی که خوش خوراکی 
جیره مد نظر بوده و برای این منظور از اقالم خوراکی متنوع و با کیفیت 

خوب استفاده نمایید .
4- دستگاه گوارش گاوها از قسمت های بسیار فعال بدن هستند برای 

کار بهتر این دستگاه از دادن مواد معین غافل نباشید .
5- دفعات خوراکی دادن به گاوها را تنظیم نموده و مطابق برنامه عمل 

نمایید .
6- گاوها عالقه خاصی به استفاده از علوفه های تازه و آب دار دارند که 

در صورت در دسترس و ارزان بودن در تغذیه ی آن را به کار ببرید .
7- ترکیبات مواد مغذی اقالم خوراکی متنوع و متغییر است . با آنالیز 
از اجزای مواد مغذی جیره ی فرموله شده اطمینان  آنها  آزمایشگاهی 

حاصل نمایید .

8- آب تمیز که سالم و گوارا به صورتی دائمی در اختیار گاوها قرار دهید
تابستان و زمستان  9- شرایط محیطی مناسبی به خصوص در فصول 

برای گاوها فراهم نمایید .
10- هر گونه تغییری در جیره ی غذایی را به تدریج به انجام برسانید .

11- از جیره های مخلوط استفاده کنید )کنسانتره –علوفه (
12- ضمن خشبی بودن علوفه ی مصرفی که قلعه های خرد شده علوفه 

ریز باشد .
13- تدابیر الزم جهت به حد اقل رسانیدن تلفات خوراک را به عمل 

آورید .
حد  جیره  در  مصرفی  خوراک  کافی  میزان  از  اطمینان  جهت   -14

اطمینان را مد نظر بگیرید .
جهت  شناس  وظیفه  و  دلسوز  گارگران  دادن  اختصاص  ضمن   -15
رسیدگی به تغذیه گاوها کارگران این بخش را به دفعات عوض نکنید .

16- تغذیه از موارد بودار را در 0/5 تا 2 ساعت قبل از شیر دوشی یا بعد 
از شیر دوشی به انجام رسانید

17- علوفه را به مدت طوالنی ذخیره ننموده و در موقع مصرف از عدم 
وجود کپک و قارچ زدگی و اجسام خارجی مطمئن شوید .

18- برای مقابله با عوارض مصرف جسم خارجی احتمالی مگنت یا آهن 
ربا به حیوان بخورانید .

19- برنامه ی مبارزه با انگل ها به خصوص انگلهای دستگاه گوارش را 
با جدیت پی گیری کنید .

20- در موقع استفاده از جیره های حاوی ذرات ریز یا آردی به منظور 
بازده بهتر خوراک مصرفی و جلوگیری از ضایعات تنفسی از مواد خیس 

کننده و چسباننده نظیر چربی یا مالس استفاده کنید .
تغذیه ی دوره ای گاوهای شیری : 

تغذیه ی دوره ای یا مرحله ای عبارتست از طراحی برنامه های تغذیه ای 
گاوها براساس میزان تولید – مصرف غذا – تغییر وزن بدن و زایمان .

ترتیب تولید در گاوهای شیری به صورت زیر می باشد: 
1- دوره ی اوج شیر دهی

2- دوره ی افزایش اندوخته های بدن )افزایش وزن ( . 5و4- دوره ی 
خشک )2 ماه پایانی آبستنی (

بر اساس پنج مرحله تولید حیوان به شرح زیر
 می باشد :
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1- از هنگام زایمان تا 80 روز بعد از آن
2- 80 تا 200 روز بعد از زایمان

3- 200 تا 305 روز بعد از زایمان
4- 45 تا 60 روز قبل از زایمان

5- گروه گاوهای که دوره خشکی آنها رو به اتمام است با توجه به این 
مراحل برنامه های تغذیه ای اختصاصی جهت تولید بیشتر و نگهداری 

سالم گاوهای شیری اعمال می گردد :
1- برنامه های تغذیه ای در مرحله اول تولید : 

پس از زایش تولید شیر به سرعت افزایش می یابد و در 6 تا 8 هفته به 
بیشترین مقدار می رسد اما مصرف غذا نسبت به نیازهای تولیدافزایش 
نمی یابد به گونه ای که بیشترین مقدار مصرف ماده ی خشک 12 تا 
گاوهای  ماده  بیشترین  رو  این  از  بود  زایش خواهد  از  هفته پس   15
شیرده برای 8 تا 10 هفته در حالت تعادل منفی انرژی خواهند بود . 
گاوهای پر شیر احتماالً تا هفته ی بیستم و یا بیشتر در تعادل منفی 

انرژی خواهند بود .
گاو شیر ده کمبود انرژی دریافتی برای تولید شیر را از اندوخته های 
بدن تامین کرده و در این دوره از وزن آن کاسته می شود دوران بحرانی 
تغذیه ی گاوهای شیر ده از زمان زایش تا اوج شیر دهی است . هر 
این دوره 200 کیلوگرم شیر بیشتر در کل  افزایش شیر در  کیلوگرم 

دوره ی شیر دهی را در پی خواهد داشت .
در این دوره رعایت نکات ذیل ضروری است :

- از تغییرات ناگهانی و سریع جیره که موجب ناراحتی های گوارشی 
می شود خود داری نموده و تغییرات تدریجی را دست کم دو هفته 

پیش از زایش آغاز نمایید .
- از افزایش کنسانتره تا موقع برطرف شدن تنش های مربوطه به زایش 
با  خودداری نموده و سطح آن را در حدی نگهدارید که گاو شیر ده 
دریافت حداقل مقدار ADF )18 تا 19 درصد ( ضمن بر خورداری از 
سالمتی دستگاه گوارش شیر با کیفیتی نیز تولید کند . میزان مصرف 
کنسانتره نباید بیش از 2/5 درصد وزن بدن باشد . تعداد دفعات تغذیه 
ای کنسانتره باید افزایش یافته و هر بار با مقدار اندکی کنسانتره تغذیه 

شود .
نسبت  و  ده  شیر  گاو  نیاز  مورد  مواد  تامین  مورد  در  کافی  دقت   -
صحیح آن با انرژی که میزان قابل توجهی از آن از اندوخته های چربی 
بدن تامین می شود اعمال نمایید در این مرحله از مواد ازته ی غیر 

پروتیینی با تجزیه ی کم در شکمبه استفاده کنید .
اشتها  عوامل  و  باکیفیت خوب  و  مرغوب  های  علوفه  از  استفاده  با   -

آورمصرف ماده ی خشک را افزایش دهید .
- سعی کنید علوفه های مورد تغذیه به قطعات ریز خرد نشوند و در 
و  شکمبه   PH تعادل  حفظ  برای  هایی  علوفه  چنین  از  الزام  صورت 
کاهش اسیدوز و دیگر ناراحتی های گوارشی بافرهای شیمیایی نظیر 

بی کربنات سدیم استفاده کنید .
- عوامل استرس زا نظیر واکسیناسیون سم چینی حمام ضد کنه و….. 

را به بعد از سپری شدن اوج شیر دهی موکول کنید .
- استفاده از مکمل نیاسین که ممکن است از دوره ی خشک آغاز شده 
باید برای گاوهای پر شیر ادامه یابد در این حالت مصرف غذا احتماالً 

بیشتر و احتمال بروز کنیوز کمتر خواهد بود .
- با تغذیه ازمکمل های پر انرژی نظیر چربی و مالس مصرف انرژی 

را باال ببرید .
۲- مدیریت تغذیه ای در مرحله دوم شیر دهی :

را  تولید  حداکثر  با   )peak( پیک  حساس  مرحله  گاو  دوره  این  در 
سپری کرده و واکنش های حیوان به حالت عادی برگشته و می تواند 

در صورت برخورداری از جیره ی متوازن توانایی های تولیدی خویش 
را بروز دهد . در این مرحله مدیریت گاوداری گاوهای مورد نظر را از 
غیر  موارد  با  برخورد  و در صورت  نموده  بررسی  بدنی  لحاظ وضعیت 
آنها درصدد  از حد  عادی نظیر رشد بی رویه گاوها و یا الغری بیش 

اصالح جیره بر آیید .

3- مدیریت تغذیه ای در مرحله آخر شیر دهی :
مراحل  از  تر  آسان  این مرحله  در  گاوهای شیرده  ای  تغذیه  مدیریت 
نیازهای  از  بیشتر  غذایی  مواد  مرحله مصرف  این  در  زیرا  است  دیگر 

تولید شیر بوده تولید شیر رو به کاهش است .
نکاتی که مد نظر مدیریت گاوداری باید باشد عبارتند از:

- کاهش وزن ایجاد شده در آغاز دوره ی شیر دهی باید به گونه 
مناسبی  وزن  از  خشک  ی  دوره  آغاز  گاودر  که  شود  جبران  ای 

برخوردار باشد .
- حداکثر کوشش در رابطه با تداوم شیر دهی در حد امکان به عمل آید .

- تلیسه های جوان نیازهای ویژه ای برای رشد دارند . بنابر این برای 
ایجاد رشد در تلیسه 2 ساله 20 درصد و برای تلیسه های 3 ساله 10 
درصد از مواد غذایی بیشتر از تعداد مورد نیاز برای نگهداری منظور شود .

- با توجه به تقاضای کم مواد مغذی می توان نسبت علوفه به کنسانتره 
را افزایش داده و با استفاده از ترکیبات ازت دار غیر پروتئینی هزینه 

های غذایی را کاهش داد .
آب  و  غذا  میتوان  مرحله  این  پایان  در  گاوها  کردن  جهت خشک   -

مصرفی را محدود نمود .
۴- مدیریت تغذیه ای گاوهای خشک :

ی  دوره  یک  باید  بعدی  دهی  شیر  برای  گاو  سازی  آماده  منظور  به 
خشک در نظر گرفته شود . با در نظر گرفتن یک دوره ی خشک 60 
روزه تولید شیردهی بعد برای بیشتر ماده گاوها بهینه خواهد بود . .اگر 
برای  کافی  زمان  پستان  بافت  باشد  روز  از 40  دوره ی خشک کمتر 
بازسازی نداشته و در نتیجه تولید شیر در شیر دهی ایده آل نخواهد 
بود . اگر دوره ی خشک بیش از 70 روز باشد گاوبیش از اندازه چاق می 
شود درحالی که تولید شیر در شیر دهی بعد بیشتر نبوده و دشواری 
چاقی نیز در پی خواهد آمد . گفته می شود که بازدهی مصرف انرژی 
برای بافت سازی به هنگام شیر دهی بیشتر از دوره ی خشک است از 
این رو باید کوشش کرد که کاهش وزن گاو در هفته های پایانی شیر 
دهی جبران گردد . بدین ترتیب افزایش وزن ماده گاو در دوره خشک 

بیشتر مربوط به رشد جنین خواهد بود .
مواردی که در این مرحله در زمینه تغذیه ی گاوها در نظر 

می باشند عبارتند از : 
- مصرف کلسیم باید به کمتر از 100 گرم در روز محدود شود و هم 
زمان فسفر کافی در اختیار گاو ها قرار گیرد ) 35 تا 40 گرم فسفر در 
روز برای نژادهای بزرگ( کلسیم بیشتر به ویژه اگر جیره از نظر فسفر 

کمبود داشته باشد احتمال بروز تب شیر را افزایش خواهد داد .
- اگر علوفه کمبود سلنیوم دارد باید روزانه 3 تا 5 میلی گرم سلنیوم به 
علوفه اضافه کرد . اگر مصرف ویتامین E در خوراک زیاد نباشد موجب 

جفت ماندگی می شود .
- از تغذیه ی زیاد مواد معدنی باید خودداری کرد )به ویژه مخلوط بافر 
های نمک های سدیم ( و مصرف نمک طعام را باید به حداکثر 28 گرم 

در روز محدود نمود .
مصرف زیاد نمک موجب نگهداری آب در بدن و ایجاد خیز یا ادم در 

برخی گاوها به ویژه تلیسه های شکم اول می شود .
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چهار روش برای افزایش بهره وری طیور
کردن  فراهم  طیور،  نقص  بدون  و  خوب  بهره وری  از  اطمینان  برای 
محیطی عاری از پاتوژن به همراه دستگاه گوارش قوی و سالم از نکات 
اسیدهای  ثابت کرده که  تحقیقات  است.  کلیدی حفظ سالمت طیور 

ارگانیک نقش مهمی را در این زمینه ایفا می کنند. 
برای  مرغداران  بر  بیشتری  فشار  مرغداری،  تجهیزات  شدن  به روز  با 
دست یابی به حداکثر تولید احساس می شود. در این شرایط استرس زا 
آلودگی خوراک، فلور رودۀ نابالغ در جوجه های کوچک و نگهداری آنها 
در دسته های متراکم، سالمت جوجه ها را تهدید کرده و مانع از افزایش 

بهره وری آنها می شود.
اسیدهای آلی به عنوان عاملی موثر بر روی بهداشت خوراک طیور و 
با  آلی  اسیدهای  ترکیب  شده اند.  شناخته  طیور  روده  تقویت سالمت 
از  حفاظت  برای  تأثیرگذار  مکانیسم  چهار  جزء  خوراکی  های  مکمل 
خوراک و سالمت روده حیوانات در مرغداری ها به شمار می رود. این 
رویکرد به منظور مقابله با چالش های پیش رو برای دستیابی به افزایش 

بهره وری طیور مطرح شده است.
 

منع مصرف باکتری 
است  باکتری  مصرف  منع  بخش  این  در  االجرا  الزم  مکانیسم  اولین 
PH خوراک طیور  میزان  ارگانیک  اسیدهای  فایر ها 1مانند  اسیدی   .
را کم کرده و محیط را برای رشد میکروب ها در آب و خوراک طیور 
آب  و  خوراک  در  موجود  میکروب  تعداد  همچنین  می سازند  ناممکن 
طیور را کاهش داده و متعاقباً میزان میکروب در بدن طیور را کاهش 
می دهد . ترکیبات انواع مختلفی از اسیدهای ارگانیک اثر هم افزایی آنها 
را افزایش می دهد . نتایج آزمایش های انجام شده بر روی نمونه هایی 
از خوراک و آب جمع آوری شده در عرض چندین سال در آزمایشگاه 
Selko نشان داده است که اسید فرمیک و اسید استیک نقش موثری 
در کاهش باکتری سالمونال و E.Coli ایفا می کنند. اسید سوربیک و 
به صورت  اسیدها فقط  این  اما  بنزوئیک کارایی یکسانی داشته  اسید 
آن ها  شدن  حل  قابلیت  نتیجه  در  و  موجودند  خشک  محصوالت 
 E.Coli به  نسبت  اثربخشی کمتری   ، پروپیونیک  اسید  است.  پایین 
و سالمونال داشته ولی در پیشگیری از تشکیل کپک نقش بسزایی دارد. 
و  فرمیک  اسید  که مخلوط  است  این  نشان دهنده  آزمایشگاهی  نتایج 
اسید استیک با غلظت کم 5 / 0 و 5 / 1 کیلوگرم/تن میتواند با باکتری 

سالمونال و E.Coli به طور موثرتری مقابله کنند.
با اصافه کردن اسیدهای آلی در آب و خوراک، تعداد میکروب ها کاهش 
می یابد با این حال برخی میکروب ها زنده مانده و توسط حیوان خورده 
پایین  PH به طور طبیعی در حیوانات تک معده ای  می شوند. میزان 
این  و  یافته  افزایش  PH درون معده  میزان  تغذیه  و در هنگام  است 
آلی  اسیدهای  ایجاد می کند.  میکروب  برای رشد  امر شرایط مطلوبی 
میزان PH معده را در هنگام هضم غذا کاهش داده و به این ترتیب 
به طور طبیعی با رشد باکتری های مضر مقابله می کنند. عالوه بر آن، 
آنزیم های تجزیه کننده پروتئین با کاهش میزان PH معده به هضم 

غذا کمک می کنند .

) Microbiota۲ ( مدیریت میکروبیوتا
دومین عامل برای افزایش بهره وری طیور و سالمت آن مدیریت صحیح 
دستگاه  ابتدای  از  روده  میکروبهای  تنوع  و  تراکم   . است  میکروبیوتا 
باکتری های گرم- افزایش پیدا می کند.  انتهای آن  گوارش به سمت 
مثبت اغلب در قسمت اولیه روده ی طیور وجود دارند. دیواره سلولی 
پیتیدوگلیکان3   peptidoglycanالیه یک  مثبت  گرم  باکتری های 
ضخیم تر در مقایسه با باکتری های گرم منفی دارد و این موضوع سبب 
داشته  اسید  به  نسبت  بیشتری  مقاومت  باکتری ها  نوع  این  که  شده 
باشند. اسیدهای چرب ترانس پایین )MCFA( با بی ثبات کردن الیه 
اسیدهای  مولکول  ،نفوذپذیری  مثبت  گرم  باکتری های  پپتیدوگلیکان 

ارگانیک را باال می برد.  
با اسیدهای ارگانیک ترکیب شوند،  اگر اسیدهای چرب ترانس پایین 
میکروبی  تعادل  حفظ   به  و  کرده  پیدا  گسترش  آن ها  فعالیت  طیف 
توسط  راحتی  به  پایین  ترانس  چرب  اسیدهای   . کنند  می  کمک 
دستگاه گوارش هضم و جذب می شوند . همانطور که گفته شد چگالی 
و تنوع انواع میکروبیوتا در انتهای روده بیشتر بوده پس باید به نوعی 
به برقراری تعادل میکروبی در روده کمک شود. اسیدهای چرب ترانس 
پایین در بخش های انتهایی روده کوچک شکسته می شوند و همین امر 

به حفظ تعادل میکروبیوتا کمک می کند . 
 

متعادل سازی اسیدها
مخلوط اسیدهای آلی که به صورت مکمل خوراک طیور استفاده می 
از   PH تغییرات  مقابل  4در  بافر  غیر  اسیدهای  با  مقایسه  در  شوند 
حساسیت کمتری برخوردار هستند. این ترکیبات اسیدی با PH ثابت 
با خاصیت خورندگی پایین برای مصرف کننده ایمن تر است. تحقیقات 
نشان داده که PH محلول بافر آلومنیوم پایین تر بوده و در مقایسه با 
این  امر  و همین  است  برخوردار  بیشتری  ثبات  از  یا کلسیم  و  سدیم 
موضوع که آلومنیوم یک عامل بافری بسیار موثر است را اثبات می کند. 
فرمیک  اسید  واکنش شیمیایی  آمونیوم،  فرمت  تولید  فرآیند  در طی 
تولید  باعث  امر  تولید کرده و همین  را  باالیی  و آمونیوم دمای بسیار 

فرم آمید سمی می شود. 
کارخانه تولید مکمل خوراک طیور Selko برای کنترل دما حین انجام 
واکنش از رآکتور استفاده می کند و به این ترتیب متعادل سازی اسید ها 
در محیط ایمن و کارآمدتری صورت می گیرد . عامل بافر آمینیومی بر 
روی سیستم گوارشی تاثیر می گذارد . از آنجاییکه ثابت تعادل )ثابت 
آنها   )  9  / باالست)25  نسبتا  آلومنیومی  نمک های   ) اسیدی  تفکیک 
و  مانده  باقی  نخورده  دست  گوارش  دستگاه  پایین   PHبا منطقه  در 
PH با  منطقه  در  ولی  نمی شوند  خنثی  لوزالمعده  آنزیم های  توسط 
باالی دستگاه گوارش تفکیک می شوند . خاصیت چسبندگی سالمونال 
به مخاط روده، اولین مرحله تکثیر این باکتری بوده پس برای مهار این 
باکتری باید از چسبیدن این باکتری جلوگیری کرد. عصاره های گیاهی 
به  برای بر هم زدن مکانیزم چسبندگی سالمونال  نیز وجود دارند که 
دیواره روده استفاده شده و این گونه فلور روده حیوانات حفظ می شود .
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حفظ پرزهای روده ای 
افزایش بهره وری طیور ،عملکرد مطلوب پرزهای  سومین عامل برای 
روده ای بوده و این بهبود عملکرد برای حفظ سالمت حیوان الزم و 
ضروری است. اختالالت روده ای باعث می شود که جذب مواد مغذی 
توسط حیوان کاهش پیدا کرده و حیوان در مواجهه با عوامل بیماری زا 
و سموم ، ایمنی الزم را نداشته باشد. این امر سبب می شود که اسید و 

یا استر 5 اسیدهای چرب در فضای کوچک روده آزاد شوند.
با  گوشتی  جوجه های  خوراک  مکمل های  که  داد  نشان  تحقیقات 
را  عشر  اثنی  سالمت  می دهند  نشان  خود  از  که  مناسبی  عملکرد 

تضمین می کنند .

سیستم دفاعی نیرومند
مکانیزم چهارم مورد بحث ، وجود میزان ثابتی از میکروبیوتا درون روده 
است. وجود روده ای با دیوارۀ سالم و سیستم دفاعی قوی نقش مهمی 
را در مقابله با انواع پاتوژن ها ایفا می کنند . گیاهان خاصی نیز به منظور 
مهار چسبندگی ویروس سالمونال و با توجه به تاثیر مثبت آن بر روی 
سیستم ایمنی روده حیوان مورد استفاده قرار می گیرند. تحقیقات ثابت 
کرده که مصرف این گیاهان ، تولید پادتن ها در بدن جوجه ها را افزایش 

داده و باعث از بین رفتن باکتری سالمونال نیز می گردد.
در آخر، برای افزایش بهره وری طیور، حفظ سالمت وضعیت روده ای 
فراتر از مدیریت بهداشت خوراک به شمار می رود. بعد از اینکه امنیت 
خوراک  بازدهی  افزایش  در  مختلفی  مسائل  شد  تامین  طیور  غذایی 

مطرح می شود. شرکت Selko تاثیر اسیدهای ارگانیک و مکمل های 
خوراک را بر روی سالمت روده طیور در محصوالت خود بررسی کرد و 

نتایج بررسی ها از افزایش بهره وری طیور حکایت داشت. 
 

1 اسیدی فایرهای خوراکی: اسیدهایی هستند که موجب پایین آمدن 
ترتیب رشد  pH خوراک، معده و سیتوپالسم میکروبی شده و بدین 
خاصیت  می کنند.  مهار  روده  میکروبی  فلور  در  را  زا  بیماری  عوامل 
بخش  های  باکتری  کنترل  در  آلی  اسیدهای  یون های  ضد  میکروبی 

فوقانی روده اثرات مفیدی به جا می گذارند .
2: میکروبیوتا: فلور روده، مجموعه ای از گونه های میکروارگانیسم که 

در ارگان های مختلف با محیط خارج از بدن ارتباط دارند .
شناخته  موکوپپتید  یا  مورئین  بنام  همچنین  پتیدوگلیکان،   :  3
می شود، پلیمری متشکل از قندها و آمینو اسیدها می باشد که تشکیل 
قند  یک  حاوی  پپتیدوگلیکان  است.  باکتری ها  سلولی  دیواره  دهنده 
در  دیگر  هیچ جای  در  که  است  اسید  مورامیک  نام  به  منحصربه فرد 
دیواره  ساختاری  استحکام  در  پتیدوگلیکان  نمی شود.  یافت  طبیعت 

باکتری و همچنین مقابله با فشار اسمزی سیتوپالسم نقش دارد 
4 : محلول بافر: Buffer solution یک محلول است که از یک اسید 
ضعیف و نمک آن یا یک باز ضعیف و نمک آن ساخته می شود. محلول 
های بافر توانایی حفظ pH محلول را حتی در صورت افزودن اندکی 

باز یا اسید را دارند .
5 : استر: نوعی نمک آلی که از واکنش الکل یا قلیا و یک اسید آلی 

بدست می آید .  

نرخ دالر، مبنای اصلی قیمت 
نهاده های دامی است

نرخ  افزایش  به  نسبت  مرغداران  اگرچه  گفت:  مسئول  مقام  یک 
قیمت  اصلی  مبنای  دالر  نرخ  اما  هستند،  معترض  دامی  نهاده های 

ها است.
محمد یوسفی رئیس انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتی، از کاهش 
200 تومانی نرخ مرغ در بازار خبر داد و گفت: امروز نرخ هر کیلو مرغ 
زنده درب مرغداری 5 هزار و 500، مرغ آماده به طبخ میدان بهمن 
6 هزار و 800 تومان، غرفه های میادین میوه و تره بار 7 هزار و 290 
و خرده فروشی های سطح شهر 7 هزار و 500 تا 8 هزار تومان است.

وی ازدیاد عرضه مرغ و کاهش قدرت خرید خانوار را دلیل اصلی روند 
نزولی قیمت اعالم کرد.

یوسفی نرخ مرغ در بازار را پیش بینی کرد و گفت: با توجه به وضعیت 
تقاضا و خالی شدن جیب مردم در دهه سوم فروردین پیش  کنونی 

بینی می شود که نرخ مرغ بازهم در بازار کاهش یاید.
افزایش 100 تومانی  از  رئیس انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتی 

افزود: هم اکنون نرخ هر  نرخ ذرت نسبت به روز گذشته خبر داد و 
کیلو ذرت در بنادر جنوبی هزار و 100، بنادر شمالی هزار و 150 و 
تحویل به مرغدار هزار و 250 تومان است، همچنین نرخ تحویل هر 
کیلو کنجاله سویا 2 هزار و 400 تومان است در حالیکه هفته گذشته 

نرخ آن 2 هزار و 150 تومان بود.
نهاده های  افزایش نرخ  به  ادامه داد: اگرچه مرغداران نسبت  یوسفی 

دامی معترض هستند، اما نرخ دالر مبنای اصلی قیمت هاست.
و   500 و  هزار   6 مرغداری  درب  زنده  مرغ  کیلو  هر  واقعی  نرخ  وی 
حداقل مرغ آماده به طبخ برای مصرف کننده در غرفه های میادین 

میوه و تره بار 8 هزار و 500 تومان اعالم کرد.
دامی،  های  نهاده  نرخ  روزانه  افزایش  به  توجه  با  یوسفی  گفته  به 
مرغداران جرات جوجه ریزی را ندارند؛ ضمن آنکه از تولیدکنندگان 
انباشته تولید خود را مدیریت  از زیان  تقاضا داریم برای جلوگیری 

کنند.

**	باشگاه	خبرنگاران	جوان
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اجرای واکسیناسیون هدفمند در مرغداری ها، عامل مهمی در کنترل 
بیماری آنفلوانزا فوق حاد پرندگان در صنعت طیور محسوب می شود.

علیرضا رفیعی پور رئیس سازمان دامپزشکی، به تحلیل عملکرد سازمان 
در سال اقتصاد مقاومتی، نقاط قوت و ضعف اقدامات مقابله با بیماری 

ها  و برنامه های پیش رو سازمان پرداخت.

بیماری آنفلوانزا فوق حاد پرندگان در سال گذشته کنترل شد
موفقیت ها و چالش های عملکرد یک ساله سازمان دامپزشکی در سال 

اقتصاد مقاومتی شرح دهید؟
رفیعی پور:سازمان دامپزشکی در حفظ و صیانت از سرمایه های دامی، 
طیور، آبزیان،کرم ابریشم و سایر فرآورده های این حوزه مسئولیت مهم 
و حیاتی را عهده دار است که با توجه به اقدامات بهداشتی و قرنطینه 
تب  حوزه  در  ویژه  به  بیماری  کانون  کاهش  با  سازمان  مسئوالن  ای 

برفکی نسبت به سال های قبل روبرو بودیم.
ای صنعت  گسترده  به شکل  ساله  همه  برفکی  تب  بیماری  بی شک 
دامداری کشور را تهدید می کرد که خوشخبتانه اقدامات سازمان برای 

مقابله با این بیماری کمک بزرگی به این صنعت کرد.
گذشته  سال  در  طیور  صنعت  با  مرتبط  های  بیماری  بحث  در  البته 
به  بودیم  پرندگان  حاد  فوق  آنفلوانزا  بیماری  بروز  شاهد  همچنان 
طوریکه این بیماری در سال های گذشته حالت طغیان و همه گیری 
پیدا کرده است که بکار گیری برخی اقدامات بهداشتی برای کنترل و 
مبارزه این بیماری خطرناک  با شدت باال موجب شد تعداد استان های 

درگیر در سال گذشته، نسبت به سال 95 کمتر باشد.
پس از گذشت چند ماه از همکاری اعضا ستاد آنفلوانزا در مقابله با ویروس 

آنفلوانزا، هم اکنون وضعیت این بیماری در کشور کنترل شده است .

واکسیناسیون هدفمند صنعت طیور  امری مهم در جلوگیری 
از اپیدمی بیماری

پرندگان  حاد  فوق  آنفلوانزا  بیماری  مهار  برای  دامپزشکی  سازمان  آیا 
برنامه ای در دستور کار دارد؟

در  ها  مرغداری  در  هدفمند  واکسیناسیون  اجرای  امسال  پور:  رفیعی 
دستور کار قرار گرفته است که انتظار می رود با اجرای این امر شاهد 

اپیدمی بیماری در صنعت طیور نباشیم.
همه ساله سازمان دامپزشکی در حوزه فرآورده های خام دامی، گوشت 
قرمز،گوشت سفید، شیر، تخم مرغ، آبزیان و عسل نظارت های شبانه 

روزی انجام می دهند تا غذای سالم و بهداشتی با کیفیت در اختیار 
مردم قرار دهند تا مردم نگران بروز بیماری مشترک نباشند.

 براساس گزارش وزارت بهداشت سال گذشته در حوزه بیماری مشترک 
دام و انسان همانند تب مالت کاهش چشمگیری داشتیم که این امر 
تخم  شیر،  عسل،  شامل  دامی  محصوالت  بر  نظارتی  اقدامات  بیانگر 
مرغ،گوشت سفید، گوشت قرمز، سایر ماکیان و آبزیان است. همچنین 
با اقدامات بهداشتی و قرنطینه ای و مدیریت سازمان در کنترل بیماری 
های مرتبط با حوزه آبزیان همچون قزل آال و میگو در سال گذشته 

شاهد رشد قابل توجهی بودیم.
البته ناگفته نماند که حفظ و حراست از سرمایه دامی کشور و بهداشت 
افزایش  و  پایدار  اشتغال  ایجاد  تولیدات،  صادرات  در  جامعه  عمومی 

تجارت جهانی تاثیر بسزایی دارد.

تعیین و تکلیف مرغداری های غیر مجاز یک ضرورت به شمار 
می رود

پرندگان  آنفلوانزا فوق حاد  بیمای  با واکسینه شدن هدفمند روند  آیا 
متوقف می شود؟

اشتغالزایی  و  مالی  گردش  با  پویا  صنعت  طیور،  صنعت  پور:  رفیعی 
باالست که نیاز به مراقبت و مواظبت دارد. بدین منظور همه دستگاه 
حوزه  در  رصد  و  نظارت  پایش،  الزم،  های  آموزش  با  ربط  ذی  های 
حیات وحش روستایی، بومی و صنعت طیور در مرغ مادر، مرغ الین، 
مرغ گوشتی، سایر ماکیان همچون بوقلمون و شتر مرغ و همچنین در 
حوزه پرندگان روستایی باید مراقبت های الزم را انجام دهند تا در سال 

های آینده شاهد اپیدمی و همه گیری بیماری نباشیم.

بیماری  منشا  که  مجاز  غیر  های  مرغداری  تکلیف  و  تعیین  بی شک 
آنفلوانزا فوق حاد پرندگان است، یک ضرورت به شمار می رود که براین 
اساس نیروی انتظامی در سراسر کشور مسئولیت کنترل و تردد خوراک 
طیور، مرغ زنده،گوشت و جوجه را عهده دار است چرا که افرادی در 
مکان های غیر بهداشتی اقدام به جوجه ریزی و تولید تخم مرغ می 

کنند که این رفتار های پر خطر عامل اصلی شیوع بیماری است.
اجرای واکسیناسیون هدفمند بزرگترین خدمت به صنعت طیور  می 
کند چراکه چرخه ویروس را به سهولت در حوزه مرغ صنعتی و بومی 
گردش می کند، تحت کنترل خود در می آورد. هم اکنون 10 استان 
اجرای  با  که  است  پاک  پرندگان  حاد  فوق  آنفلوانزا  بیماری  از  کشور 

اجـرای واکسینـاسیون 
هدفمند، نسخه 

**	باشگاه	خبرنگاران	جوانشفـا بخش صنعت طیور
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واکسیناسیون هدفمند انتظار می رود حداقل در 20 استان کشور شاهد 
اپیدمی بیماری نباشیم.

سازمان دامپزشکی از کمبود اعتبار رنج می برد
آخرین وضعیت بودجه سازمان برای مقابله با بیماری های ویروسی را 

شرح کنید؟
رفیعی پور: با توجه به مسئولیت های متعدد سازمان دامپزشکی ،کمبود 
بودجه زمانی بروز پیدا می کند که برای حفظ سالمت عمومی جامعه و 
جلوگیری از انتقال بیماری به سایر مرغداری ها باید غرامت و خسارت 
به تولیدکنندگان ناشی از معدوم سازی دان مرغ و مرغ پرداخت شود.

در شرایطی که با طغیان بیماری آنفلوانزا فوق حاد پرندگان در واحدهای 
اعتبارات سازمان دامپزشکی  مرغداری بومی و صنعتی روبرو هستیم، 
 100 مصوبه  رود  می  انتظار  که  نیست  مرغداران  نیاز  پاسخگوی 
اقدامات  با  بتوانیم  تا  یابد  میلیاردی در حوزه خرید واکسن اختصاص 
قرنطینه ای و بهداشتی از شیوع بیماری در استان ها جلوگیری کنیم.

خرید  مراکز  در  بهداشتی  های  نظارت  اعمال  تشدید  طرح 
دام و فرآورده های دامی

 با توجه به افزایش تقاضا برای خرید دام در ایام نوروز، چند مرکز خرید 
در کالن شهرها در نظر گرفته شده است؟

ایام خاص و مناسبت  ، سازمان دامپزشکی در  پور: همه ساله  رفیعی 
های ملی و مذهبی طرح تشدید نظارت های بهداشتی را اعمال می 
نیاز  آبزیان  تا در شرایطی که مردم به محصوالت دامی، طیور و  کند 
بیشتری دارند، بتوانند نیاز خود را از مکان های مجاز و پروانه دار تحت 

نظارت سازمان دامپزشکی خریداری کنند .

ارائه خدمات بهداشتی به کشورهای همسایه
گرفتن  نظر  در  دامپزشکی  سازمان  وظایف  از  یکی  آنکه  به  توجه  با 
تحوالت منطقه ای برای جلوگیری از انتقال ویروس و بیماری از دیگر 

کشورهاست، آخرین تحوالت منطقه ای را شرح دهید؟
دامپزشکی جزو  داریم، سازمان  قرار  ما  ای که  پور: در منطقه  رفیعی 
سازمان های برتر مجامع جهانی است که به کشورهای همسایه خدمات 

بهداشتی ارائه می دهد.
منطقه  از کشورهای  از 184 عضو  بیش  دام  بهداشت  سازمان جهانی 
دارد که وظیفه این کشورها گزارش به روز بیماری به این سازمان است 
و از آنجا که سازمان دامپزشکی به اشکال مختلفی با سازمان دامپزشکی 
کشورهای همسایه در ارتباط است و همواره با سازمان های تخصصی و 
روابط بین الملل به صورت منظم ایمیل های مختلفی مبادله می شود 

تب  انسان همچون  و  دام  مشترک  های  بیماری  روز  به  در صورت  تا 
کریمه کنگو، تب مالت و طاعون نشخوار کنندگان و ... در کشورهای 

همسایه اطالع داشته باشیم.

به روز شدن تبادالت و اطالعات علمی دستاورد مهم برگزاری 
همایش های مختلف

با توجه به آنکه سازمان دامپزشکی همایش های مختلفی برگزار می 
کند، دستاورد این همایش ها را شرح دهید؟

دامپزشکی که مسئولیت سالمت  پور: سازمانی همچون سازمان  رفیعی 
جامعه و پایداری تولید در حوزه دام، طیور، آبزیان و کرم ابریشم را عهده 
دار است؛ برگزاری همایش های مختلف با حضور اساتید ملی و بین المللی 
و ارائه مقاالت علمی دستاوردی همچون به روز شدن اطالعات و تبادالت 
علمی و فراهم کردن زمینه برای جوانان تحصیل کرده دانشگاهی را به 
همراه دارد، چرا که سازمان دامپزشکی جز معدود دستگاه هایی است که 

اعضای آن مدارک مرتبط در حوزه دامپزشکی را دارا هستند.

فروش پرنده در حوالی مجتمع های مسکونی عامل اصلی انتقال بیماری
با توجه به آنکه برخی مراکز فروش پرندگان در ورامین و آزادگان در 
حوالی مجتمع های مسکونی است، آیا این امر می تواند زمینه را برای 

شیوع بیماری فراهم کند؟

و  مسکونی  های  مجتمع  حوالی  در  ای  پرنده  هر  عرضه  پور:  رفیعی 
آن  کنار  در  مردم  نیاز  مورد  اقالم  سایر  که  فصلی  روزهای  بازارهای 
نیست  دامپزشکی  تایید سازمان  مورد  یقین  به  قطع  توزیع می شود، 
چراکه می تواند زمینه را برای انتقال بسیاری از عوامل بیماری زا فراهم 
کند، بنابراین مردم در صورت رویت عرضه پرندگان در حوالی مجتمع 
های مسکونی و بازارهای روزها به صورت پنهان و آشکار باید مراتب 
را به شماره 1512 اطالع دهند تا سازمان دامپزشکی با متخلفان امر 

برخورد کند.

نظارت دائمی بر کار کشتارگاه ها
وضعیت رسیدگی و نظارت بر کشتارگاه ها را شرح دهید؟

رفیعی پور:کشتارگاه های طیور همه صنعتی هستند و همواره در حوزه 
کشتارگاه های بهداشتی و دامی که در کشور فعال اند، نظارت بر دو 
نوع صورت می گیرد به گونه ای که بر یک نوع نظارت مسئول فنی و 
بهداشتی بخش خصوصی در این کشتارگاه مستقرند و به صورت تمام 
وقت نظارت دارند ، ضمن آنکه همکاران ناظر استانی به صورت روتین 

نظارت بر کشتارگاه ها انجام می دهند.

کاشت سویای بیشتر و ذرت کمتر در آمریکا
کشاورزان در ایالت متحده آمریکا، تالش می کنند تا در سال 2018، 
89.0 میلیون هکتار سویا بکارند که این رقم نسبت به سال گذشته، 1 

درصد کاهش داشته است.
این گزارشی است که وزارت کشاورزی آمریکا منتشر کرده است و در 
آن، تصمیم بر کاشت سویا در 20 ایالت از 31 ایالت آمریکا نسبت به 
سال گذشته کمتر و یا بدون تغییر گزارش شده است. انتظار می رود که 
ایات ایندیانا با 6.10 میلیون هکتار، بیشترین رشد را داشته باشد که این 
میزان نسبت به سال 2017 افزایشی 150 هزار هکتاری خواهد داشت. 

در صورت تحقق این پیش بینی، ایالت های ایندیانا، کنتاکی، داکوتای 
شمالی، پنسیلوانیا و ویسکانسین، بیشترین رکورد را خواهند داشت.

کشاورزان تصمیم دارند در سال 2018، 88.0 میلیون هکتار ذرت 
داشته  کاهش  درصد   2 قبل،  سال  به  نسبت  میزان  این  که  بکارند 
است. اگر این امر اتفاق بیفتد، این میزان کاشت، کمترین میزان از 
سال 2015 میالدی تا به امروز بوده است. انتظار می رود که کاشت 
تغییر  بدون  یا  بیابد  آمریکا کاهش  ایالت  از 48  ایالت  ذرت در 33 

باقی بماند.
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بررسی تاثیر سن گله های مرغ مادر بر
 خصوصیات کمی و کیفی جوجه های تولیدی

در گله های مرغ مادر، با افزایش سن گله میزان تولید پائین آمده و 
کیفیت تخم های تولیدی نیز پائین خواهد آمد. در تحقیقات مربوط به  
جوجه صفات کمی و کیفی نظیر وزن تخم مرغ در زمان انتقال، وزن 
جوجه و طول جوجه مد نظر قرار گرفت. با توجه به کم بودن تحقیقات 
در زمینه بررسی تاثیر سن گله های مرغ مادر بر کیفیت جوجه های 
مبهم  نکات  تا  انجام شود  تحقیقاتی  مورد  این  در  است  نیاز  تولیدی، 
رفع گردد. از آنجایی که اکثر مرغداران اطالعات کافی در مورد کیفیت 
جوجه و بهترین سن مرغ مادر برای خرید جوجه ندارند، با استفاده از 

نتایج این تحقیق می توان به بسیاری از سواالت پاسخ داد
کیفیت جوجه یک روزه به مدیریت مزارع مرغ مادر و مدیریت کارخانه 

های جوجه کشی ارتباط دارد. برای مدیر کارخانه جوجه کشی تعداد 
تعداد  گوشتی  مرغدار  برای  ولی  است  مهم  فروش  قابل  های  جوجه 
جوجه های سالم، با قابلیت رشد و زنده مانی باال مدنظر است. بیشتر 
متاسفانه  و  است  حسی  روزه  یک  جوجه  کیفیت  ارزیابی  معیارهای 
راهکار و مدل منطقی برای این ارزیابی وجود ندارد. ولی در کارخانه 
باالی  درآوری  جوجه  ارزیابی  برای  تجربی  روشی  کشی  جوجه  های 
از هچر  ها  بیرون کشیدن جوجه  زمان  در  دارد. هرگاه  ها وجود  گله 
مشاهده شود که جوجه ها تمیز هستند، کرک های خشک، نرم و بدون 
چسبیدگی دارند و هیچ گونه آلودگی بر روی بدن آن ها وجود ندارد، 

جوجه درآوری با موفقیت انجام شده است

 ،wattagnet وبسایت Poultry USA  گری تورنتون، سردبیر مجله
های  فرآورده  به  کنندگان  مصرف  محدود  دسترسی  که  است  معتقد 
طیور، تصور نادرست و نگرانی ها ی آن ها را نسبت به صنعت طیور 

تشدید می کند.
وی گفت: » مردم می توانند گاو را در هنگام چرا در مراتع و رشد ذرت را 
در مزرعه ببینند اما نمی توانند هیچ قسمت از تولید طیور مدرن را ببینند.

داشت  Poultry Health Todayاظهار  وسایت  با  مصاحبه  در  وی 
که مشتری ها در حال حاضر بیشتر نگران استفاده از آنتی بیوتیک ها 

برای مرغ ها هستند.
تورنتون گفت: » مردم نگرانند که آنتی بیوتیک هایی که در فارم برای 
طیور استفاده می شود، هنگام خوردن غذا نیز بر سر سفره های آن ها 
وجود دارد؛ آن ها می ترسند که نظارت سازمان دارو و غذای آمریکا 
در استفاده از آنتی بیوتیک محدود باشد و استفاده از آنتی بیوتیک در 

طیور موجب افزایش مقاومت در برابر پاتوژن ها شود«.

عدم آگاهی
به نظر تورنتون، یکی از بزرگترین موقعیت های مثبت صنعت طیور این 

است که تمامی مراحل تولید طیور را شفاف سازی نماید.
وی گفت: »زمانی که مردم نمی توانند ببینند که در انبار مرغداری یا 
کارخانه های فرآوری چه می گذرد، در اینترنت جست و جو می کنند 
و به فعاالن در این زمینه اجازه می دهند تا عدم آگاهی آن ها را آن 

گونه که خود می خواهند پر کنند.«
در گذشته، صنعت طیور بر روی علوم و اقتصاد مربوط به تولید طیور 
از زبان و رویکردهای  تا  نیاز دارد  اما امروزه، صنعت  تمرکز کرده بود 

متفاوت در پیام خود به مردم استفاده کند.
تورنتون اظهار داشت: » من فکر می کنم که در حال حاضر نیاز داریم 
که چهره ای انسانی را در پیام های خود به مشتریان قرار دهیم تا به 
آن ها کمک کنیم بهتر صنعت ما را بشناسند و به آن اعتماد کنند. اگر 
صنعت طیور از طریق پیام خود به مشتریان آگاهی ندهد، افرادی دیگر 

خارج از این صنعت به او اطالعات دیگری می دهند.
درک وضعیت

تورنتون معتقد است اولین گام مهم به سوی درک درست از موضوع 
و  قومی  گویی  و  گفت  داشتن  ها  بیوتیک  آنتی  از  استفاده  پیچیده 
انسانی،  پزشکی  متخصصان  کنندگان،  تنظیم  مشتریان،  با  اجتماعی 

سازمان های مردم نهاد و صنایع طیور است.
وی خاطر نشان کرد: »ترس مردم در مورد آنتی بیوتیک باید به کمک 
مسئولیت دامپزشکان نسبت به توجه آن ها به سالمت و رفاه گله های 

طیور تعدیل شود.«
مشتریان به دامپزشکان اعتماد بسیاری دارند و نسبت به توضیحات آن 

ها در مورد تولید طیور مثبت نگر هستند.
به نظر تورنتون، زمانی که دامپزشکان با مردمی جدید آشنا می شوند، 
مثال افرادی جدید در همسایگیشان یا در طول مسافرت، و وقتی متوجه 
می شوند که آن ها دامپزشکان مرغداری هستند، درک نادرست آن ها 

نسبت به آنتی بیوتیک ها در صنعت طیور بهبود می یابد.
ژانویه  در  که  راهنمای خوراک  روز شده  به  قوانین  که  گوید  وی می 
2017 به آمریکا آمد برای صنعت و دامپزشکان موقعیت های مثبتی 
فراهم نمود تا بتوانند در مورد مصرف آنتی بیوتیک مسئولیت خود را 

نشان دهند.
متورنتون در ادامه گفت: » افراد بسیار متخصصی در صنعت طیور داریم 
که 24 ساعته و 7 روز هفته مراقب گله ها هستند و می توانند برای 
صنعت سخنوران خوبی باشند. ما باید اطمینان مشتریان را جلب کنیم.«

اینترنت مردم  از چالش های امروزی این است که دسترسی به  یکی 
نیز به وبسایت  با هر پیش زمینه ای دور هم آورده است و آن ها  را 
آشنا  موضوعات  دارند.  دسترسی  مرغداری،  جمله  از  کشاورزی،  های 
برای تولیدکنندگان طیور عدم درک درست افرادی است که بیرون از 
این صنعت قرار دارند. کلید حل این مشکل درک نگران یهای آن ها و 

شفاف سازی و صداقت برای آن ها است.

درک نادرست مصرف کنندگان از 
استفاده آنتی بیوتیک در صنعت طیور
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مرغ  گوشت  صنعت  آیا 
شده  بزرگ  آنقدر  برزیل 
تضمین  آن  موفقیت  که 
های  گروه  باشد؟  شده 
به  چه  مختلف  و  بزرگ 
در  یورو  به  چه  و  آمریکا  دالر 
برزیلی  های  شرکت  خرید  حال 
گوشت  تولید  به  تنها  مساله  این  هستند. 
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 
در  پرندگان  آنفلوآنزای  شیوع  از  داده،  افزایش  را  خود  مرغ  گوشت 
آمریکا و از مشکالت پیش آمده میان اروپا و روسیه به نفع خود بهره 

برده 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.

صنعت بدون شکست مرغ برزیل
ITPNews	:	تدوین	و	ترجمه	**

آینده ای تاریک در انتظار صنعت مرغ گوشتی است
دبیر انجمن مرغداران اصفهان گفت: بیش از سه هزار و 200 میلیارد 
آینده  از  نشان  این  و  است  خارج شده  گوشتی  مرغ  از صنعت  تومان 

تاریک برای صنعت مرغ گوشتی دارد.
بهرام پاکزاد اظهار داشت: مسئوالن دولتی تصور می کنند با توزیع مرغ 
منجمد می توانند بازار هدف اقشار مستضعف را تامین کنند در صورتی 

که بیشتر مرغ های منجمد وارد رستوران و فست فودی ها می شود.
وی بیان داشت: بهترین گزینه برای کمک به نیازمندان و قرار دادن 
در  یارانه  صورت  به  منجمد  مرغ  آنها،  خانوار  و  کاالیی  سبد  در  مرغ 

اختیار این خانواده ها در قالب سبد خانوار است.
دبیر انجمن مرغداران اصفهان اعالم کرد: به جای اینکه مرغ منجمد به 
دست چند میلیون نفر از افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی 

برسد وارد رستوران ها و اغذیه فروشی ها و غیره می شود.

قیمت واقعی مرغ با توجه به افزایش نهاده های مرغی 10 هزار تومان است
وی با بیان اینکه به خاطر مابه التفاوتی که بین قیمت تمام شده مرغ و 
قیمت فروش مرغ گوشتی وجود دارد، بیش از سه هزار و 200 میلیارد 

آینده  از  نشان  این  و  است  خارج شده  گوشتی  مرغ  از صنعت  تومان 
تاریک برای صنعت مرغ گوشتی دارد، ادامه داد: فروش مرغ در دو روز 
مانده به آغاز نوروز شدت می گیرد و در حال حاضر بازار فروش مثل 

روال روزهای عادی است.
پاکزاد با اشاره به اینکه قیمت واقعی مرغ با توجه به افزایش نهاده های 
مرغی، 10 هزار تومان است و این در حالی است که امروز مرغ به قیمت 
هفت هزار و 500 به دست مصرف کننده می رسد، تصریح کرد: در حال 
حاضر قیمت مرغ زنده پنج هزار تومان است که قیمت واقعی آن باید 

بین شش تا شش هزار و 500 تومان باشد.
وی با بیان اینکه در حالی از تولیدکننده می خواهند مرغ را با قیمت 
مناسب به دست مصرف کننده برسانیم که قیمت نهاده های مرغ در 
حال افزایش است در صورتی که دولت باید از مرغداران حمایت و وقتی 
قیمت نهاده های مرغ را برای مرغ داران کم کند به طور قطع فروش 
مرغ به قیمت فعلی برای مرغداران هم صرفه اقتصادی خواهد داشت، 
قطعا  روند  این  با  و  رفته  باال  بسیار  امروز  ما  تولید  کرد: هزینه  اضافه 

صنعت مرغ ضربه خواهد خورد.

**	مهر
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صادرات شیر و فرآورده های لبنی رکورد زد
معاون وزیر جهاد گفت: در یازده ماه سال گذشته بیش از 850هزارتن 
رقم  این  و  شد  صادر  هدف  بازارهای  به  لبنی  فرآورده های  و  شیر 

بی نظیری است.
معاونت  اقدامات  آخرین  کشاورزی،  جهاد  وزیر  معاون  رکنی  حسن 
مقاومتی،  اقتصاد  های  سیاست  تحقق  راستای  در  دامی  تولیدات 
را  تولید گوشت قرمز، صادرات و واردات محصوالت دامی  خوداتکایی 

تشریح کرد:

تولید گوشت مرغ 7 درصد افزایش یافت
اقدامات معاونت امور دام برای تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی را 

شرح دهید؟
جهاد  وزارت  سنگین  وظایف  از  یکی  مقاومتی  اقتصاد  موضوع  رکنی: 
رود  به شمار می  غذایی  امنیت  و  مردم  غذای  تأمین  برای  کشاورزی 
که سیاست های معاونت امور دام برای تحقق سیاست اقتصاد مقاومتی 

براساس برنامه پیش بینی شده بود.
باالیی  سود  تولیدکنندگان  برای  گذشته  سال  در  مرغ  تولید  اگرچه 
نداشت، اما مرغداران برای افزایش تولید از همه توانایی خود استفاده 
با افزایش 7 درصدی، تولید گوشت مرغ به رقم 2  کردند به طوریکه 

میلیون و 250 هزارتن رسید.
اگر میانگین تولید سرانه گوشت مرغ  را به 80 میلیون نفر جمعیت 
تقسیم کنیم، سرانه تولید سالیانه به ازای هر نفر 28 کیلوگرم بوده که 

این رقم دو برابر میانگین جهانی است.
مرغ  تخم  و  مرغ  تولید  در  مناسبی  زیر ساخت های  آنکه  به  توجه  با 
فراهم کردیم، در یازده ماه سال گذشته حدود 42 هزار و 300 تن مرغ 

به بازارهای هدف صادر شد.

واردات 8 هزارتن تخم مرغ در 6ماهه دوم سال 96
سال  در  مرغ  تخم  تجاری  تراز  و  صادرات  واردات،  وضعیت  آخرین 

گذشته را شرح دهید؟
رکنی: در 6ماهه دوم مرغداران با آنفلوانزای حاد پرندگان روبه رو بودند 
که این امر به سبب ایجاد تنش در تولید موجب شد، عدد پیش بینی 

شده محقق نشود.
با توجه به آنکه میزان تولید تخم مرغ بر حسب برنامه در سال گذشته 
50 تا 60 هزارتن کمتر بود؛ بنابراین در ماه های پایانی سال به سبب 
شیوع آنفلوانزا و معدوم سازی 25 میلیون قطعه مرغ تخم گذار چاره ای 
جز تامین بخشی از نیاز کشور از طریق واردات نداشتیم که خوشبختانه 
با وجود جوجه ریزی و جایگزینی مناسب توسط تولیدکنندگان در ماه 

های پایانی سال به بازار متعادلی رسیدیم.
در نیمه نخست سال 96بیش از 8 هزارتن تخم مرغ به بازارهای هدف 
در  مرغ  تخم  کمبود  دلیل  به  پایانی سال  های  ماه  در  اما  صادر شد، 
داخل این میزان وارد شد و امسال انتظار می رود با مهار بیماری توسط 

سازمان دامپزشکی به یک کشور پر قدرت تبدیل شویم.

صادرات شیر و فرآورده های لبنی رکورد زد
آخرین وضعیت تولید و صادرات شیر خام را شرح دهید؟

رکنی: اگرچه در بخش شیرخام پیش بینی تولید، 10 میلیون و 200 

هزارتن بود، اما توانستیم به تولید بیش از 10 میلیون و 150 هزارتن 
دست پیدا کنیم، ضمن آنکه در یازده ماه سال گذشته بیش از 850 
این  بازارهای هدف صادر شد که  به  آن  فرآورده های  و  هزارتن شیر 
رقم بی نظیری است چرا که در  سال های گذشته این عدد را تجربه 

نکرده بودیم.
رونق صادرات شیر و سایر فرآورده ها بیانگر افزایش 8 تا 9 درصدی 

تولید و عملکرد مناسب تولیدکنندگان است.
هر از چند گاهی بین انجمن صنایع لبنی و اتحادیه شیرخام جلسات 
مشترکی گذاشته می شود تا متناسب با شرایط موجود و آمار و ارقام 
از  با توجه به گالیه دامداران  قیمت تمام شده، توافق صورت گیرد و 
اولیه نشست  نهاده های  تغییرات قیمت  نرخ کنونی خرید شیرخام و 
مشترکی در اوایل سال برگزار خواهد شد تا برحسب شرایط منطقی، 

نرخ جدید خرید شیرخام اعالم شود تا دامداران دچار مشکل نشوند.
با توجه به  تولید ارزشمند این ماده غذایی در هر کجا که الزم باشد 
اقدامات اولیه را انجام خواهیم داد تا قیمت برای دامداران منطقی باشد.

سال گذشته در جهت حمایت از دامداران خرید توافقی شیرخام توسط 
روی  شیر  کشور  جای  هیچ  در  تا  شد  انجام  روستایی  تعاون  سازمان 

دست تولیدکنندگان باقی نماند که برای دامداران دردسرساز شود.
در روزهای پایانی اسفند نشست مشترکی با صنایع لبنی برگزار شد تا 
برای ایام تعطیالت شیرهای تولیدی در استان های مختلف با سهولت 
با مشکل فروش شیرخام  تا دامداران  و شرایط بهتری خریداری شود 

تولیدی روبه رو نشوند.
در  صادراتی  مشوق  مانده  باقی  تومان  میلیارد   76 پرداخت  شک  بی 
شکوفایی تولید، غنی کردن سبد غذایی مردم از این محصول ارزشمند 

و رونق صادرات تأثیر بسزایی دارد.
اکنون روزانه هر فرد حدود 100 کیلو پروتئین دریافت می کند  هم 
که این رقم نسبتا خوبی است و در نظر داریم تنوع خوبی در تأمین 

پروتئین سبد غذایی خانوار حاصل کنیم.

خوداتکایی تولید گوشت قرمز در راه است
آخرین وضعیت تولید گوشت قرمز،میزان واردات و برنامه معاونت امور 

دام در زمینه خوداتکایی تولید را شرح دهید؟
رکنی: سالیانه حدود 950 هزارتن گوشت قرمز در کشور مورد استفاده 
قرار می گیرد. سال گذشته 838 هزارتن از این میزان در داخل تولید و 
حدود 100 هزارتن کسری نیاز داخل را از طریق واردات جبران کردیم.
معاونت امور دام برنامه استفاده از دام های پر بازده در حوزه دام سبک 
و سنگین را تعریف کرده است تا در میان مدت و بلند مدت بتواند نیاز 
کشور را پوشش دهد به طوریکه همه واحدها به شکل صنعتی و نیمه 
صنعتی بخشی از نیاز گوشت قرمز در سبد غذایی خانوار را تأمین کنند.

در بحث اقتصاد مقاومتی دستاوردهای خوبی در زمینه تولید گوشت 
قرمز حاصل شد به طوریکه در برخی از واحدها، دام های پربازده در 
سراسر استان ها مستقر شدند که با پشیتبانی مرکز اصالح نژاد جمیعت 

دام ها را افزایش دهیم.
در برخی مناطق روستایی که با محدودیت منابع آبی روبه رو هستییم، 
پر  شیری  بزهای  از  روستایی  خانوارهای  اقتصاد  به  توجه  راستای  در 
بازده استفاده خواهیم کرد که خوشبختانه در برخی مناطق همچون 
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خراسان جنوبی، یزد و جنوب کرمان استقبال خوبی به استفاده  از دام 
های پز بازده داشتند، چرا که این امر در اقتصاد خانوارها تأثیر بسزایی 

داشته است.
را  هایی  پروژه  قرمز  گوشت  تولید  خوداتکایی  برای  دام  امور  معاونت 
تعریف کرده است تا با استفاده از دام های دو منظوره و افزایش وزن 

الشه و بهبود کیفیت بتواند میزان وابستگی را به حداقل برساند.
تا چهار سال گذشته موادژنتیکی در دام سنگین 30 هزار دوز بود که 
هم اکنون این رقم به بیش از 300 هزار دوز در مناطق مختلف رسیده 
و در دام سبک و تولید گوشت در نظر داریم این میزان را به صورت 

جهشی افزایش دهیم.
سال گذشته بیش از هزار و 980 رأس گاو شیری پر تولید به کشورهای 
همسایه صادر شد و ژنتیک دام های ایرانی این فرصت را برای ما بوجود 

آورده تا ارز آوری مناسبی در این حوزه داشته باشیم.

نرخ هر کیلو ژله رویال 7 میلیون تومان
آخرین وضعیت تولید و صادرات عسل و ژله رویال را شرح دهید؟

رکنی: اگرچه پیش بینی تولید عسل 84 هزارتن بود، اما سال گذشته 
حدود 88 هزارتن عسل تولید شد که این میزان تولید بیش از 4 برابر 

میانگین جهانی است.
سال گذشته با استفاده از تکنیک و آموزش های جدید تولید ژله رویال 
توانایی  بهبود  در  امر  این  و  کرد  پیدا  رواج  زنبورداری  واحدهای  در 
اقتصادی زنبورداران تأثیر بسزایی داشت، چرا که هر کیلو ژله رویال با 

نرخ 6 تا 7 میلیون تومان تجارت می شود.
به  در جهت کمک  رویال  ژله  و  موم  کندوهای عسل،  در  تولید  تنوع 

بهبود تولیدکنندگان در عرصه زنبورداری اثر بسزایی دارد.

هشت  مجموع  از  گفت:  کشور  خاک  و  آب  تحقیقات  موسسه  رئیس 
میلیون هکتار اراضی کشاورزی کشور تنها یک میلیون هکتار آن قابل 

کشت است و بقیه به دالیل مختلف محدودیت دارد.
کامبیز بازرگان در حاشیه شرکت در همایش ملی ساالنه علوم خاک 
در  خاک  فرسایش  وضعیت  درخصوص  شد   برگزار  قزوین  در  که 
غذا  تولید  و ظرفیت  قابلیت های کشاورزی  نظر  از  کشوراظهارداشت: 
از منابع خاک علیرغم این که با داشتن  با 165 میلیون هکتار وسعت 
اراضی  ایران  از مساحت  از 10 درصد  اما کمتر  کشوری غنی هستیم 

قابل کشت است.
با  که  داریم  کشت  قابل  اراضی  هکتار   میلیون   13 حدود  افزود:  وی 
محدودیت منابع آبی نمی توانیم برای افزایش کشت پیش بینی داشته 
باشیم لذا باید نیاز غذایی مردم را از همین منابع خاک محدود تهیه کنیم.

بازرگان تصریح کرد: هشت میلیون هکتار از اراضی کشور تحت کشت 
آبی است که 90 درصد تولید کشاورزی ما از همین اراضی آبی تامین 
این  لذا  تامین می شود  مزارع دیم  از  از 10 درصد  و کمتر  می شود 

اراضی آبی برای ما اهمیت زیادی دارد.
رئیس موسسه تحقیقات آب و خاک کشور یادآورشد: از هشت میلیون 
و  است  مرغوب  آن  هکتار  میلیون  یک  حدود  کشور  اراضی  هکتار 
اما بقیه آن معادل هفت میلیون هکتار  محدودیتی برای کشت ندارد 
دیگر محدودیت دارد به دلیل شوری، داشتن سنگ ریزه، تراکم خاک و 
فقر منابع آلی که مانع تولید است که هرچند در چرخه تولید قرار دارد 

اما بهره وری آن کم است.
بازرگان بیان کرد: در چرخه خاک با چالش های متعدد مواجهیم که 

این چالش نباید مساحت خاک غیرقابل کشت را بیشتر کند و در حال 
حاضر در شش کالن شهر هر ساعت یک هکتار از اراضی کشاورزی از 

بین می رود که ان روند نگران کننده است.
منابع  فقر  کشاورزی،  مرغوب  اراضی  کاربری  تغییر  کرد:  اضافه  وی 
آلی، شور شدن خاک، به دلیل کاهش بارندگی، متراکم شدن خاک از 
محدودیت هاست که با ارتقاء دانش خاک شناسی با کمک متخصصان 
این  توانیم  دولتی و خصوصی می  در بخش  در مدیریت خاک کشور 
محدودیت را رفع کنیم و به بهبود کیفی محصوالت کشاورزی و تولید 

کمک کنیم.
بازرگان بیان کرد: میزان فرسایش خاک در کشورمان از نرخ فرسایش 
با تدبیر و  باید  خاک و استاندارد جهانی بیشتر است و این نگرانی را 

برنامه ریزی برطرف کنیم.

قانون جامع خاک می تواند مشکالت را حل کند
قانون  و خاک کشور در خصوص الیحه  تحقیقات آب  رئیس موسسه 
خاک که در مجلس در حال بررسی است گفت: نزدیک 16 سال است 
قانون جامع خاک در نوبت قرار دارد و مرحله در بررسی نهایی است و 

به صحن علنی رسیده که امیدواریم تصویب شود.
و  تخریب  مصادیق  روشن  طور  به  قانون  این  در  اظهارداشت:  وی 
حاصلخیزی خاک تعریف شده و جرم انگاری نیز در آن صورت گرفته و 
اگر کسی امانت داری نکند و قوه تولید خاک را کاهش دهد ویا آن را 
آلوده کند میزان کاهش باردهی هم پیش بینی شده و با تعیین جریمه 

باید خسارت وارده را جبران کند

۱۰ درصد 
اراضی کشاورزی کشور قابل کشت است

**	اقتصاد	آنالین
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اصول پرورش گوساله و تلیسه

از آنجا که هر ساله در یک گله گاو شیری نزدیک به 25درصدحذف 
آنها  مناسبی جهت جایگزینی  تدبیر  مدیرگله  بایستی  لذا  خواهد شد 

بیندیشد.
 دالیل حذف برخی گاوها در گله عبارتند از:
 - تولید کم )که به آن حذف اختیاری می گویند(

 - مشکالت تولید مثل
 - ورم پستان

 - صدمه دیدن
 - مرگ

 - فروش و ترکیب نا مناسب بدن
 - کتوز و علل ناشناخته دیگر

به دو طریق می توان گله خود را تکمیل کرد :
 1- پرورش گوساله های حاصل از گاوهای گله خود

 2- خرید گوساله یا تلیسه از دیگر مزارع 
 البته خرید گوساله نسبت به خرید تلیسه ارجحیت دارد چرا که :

 - ارزان تر از خرید تلیسه است 
 - امکان اشاعه بیماری کمتر است 

 - میزان رشد را می توان مهار کرد )تا چاق نشود(
 - سن وفصل جفتگیری قابل کنترل است 

                                               
تمام تلیسه های جایگزین باید با گاوهای نرهمان نژاد جفتگیری شوند 
به  نسبت  ژنتیکی  ازلحاظ  باید  جایگزین  های  تلیسه  های  گوساله   

گوساله های دیگربرتری داشته باشند .                  

دستگاه گوارش گوساله:
حجم بیشتر معده گوساله تازه متولد شده را شیردان تشکیل می دهد 

که با افزایش سن میزان شکمبه افزایش می یابد.
با توجه به اینکه دردستگاه گوارش گوساله جوان هنوز میکروارگانیسمی 
رشد نیافته لذاویتامینهای گروه Bوپروتئین مرغوب بایستی در اختیار 

آنها قرارگیرد.
از  باید  تا 10 روزگی  تازه متولد شده  تمام جیره های غذائی گوساله 
شیر باشد چرا که آنزیمهای گوارشی برای تجزیه پروتئینهای پیچیده و 

کربوهیدراتها تا7الی10 روزگی وجود ندارد .
محصوالت نهائی تخمیر از جمله ایزوبوتیریک اسید و ایزووالریت اسید 

محرک اصلی رشد پرزهای شکمبه هستند .  

مدیریت زایمان : 

در60 روز قبل از زایمان که به دوره خشک معروف است دو نوع جیره 
و  زایمان  به  تا40روز  زایمان  به  از60روز  یکی  .که  کرد  تنظیم  باید 
– کاتیون  آنیون  تعادل  باشد و جهت  به زایش می  از 20روز  دیگری 

اجراء می گردد .
 گاو خشک باید یک هفته قبل از زایمان به اتاق زایش انتقال یابد.

ابعاد زایشگاه 16تا25متر مربع مساحت دارد .
به ازاء هر 25 راس یک جایگاه زایش در نظر گرفته می شود. 

تقریبا 5درصدگوساله ها در حین تولد مرده متولد می گردند که با یاری 
دادن گاو توسط شخص مجرب می توان آنها را نجات داد .

بعد از تولد گوساله و پس از قطع ناف گوساله شروع به تنفس می کند .
بند ناف باید از 5سانتیمتری  بریده شود . برای ضد عفونی کردن بند 

ناف از الکل یا گیره پالستیکی مخصوص استفاده می گردد .
گره زدن بند ناف نزدیک سطح بدن منجر به فتق ناف می گردد.

به منظور نابود کردن اجرام بیماریزا استفاده از تنتورید مناسب است .

آغوز :
با توجه به اینکه آغوز حاوی پادتن )ایمنوگلبولینها(می باشد و از آنجا 
که هیچگونه پادتنی از خون مادراز طریق جفت به جنین وارد نگردیده 

لذا بالفاصله بعد از تولد بایستی آغوز را به مصرف گوساله رساند.
دارداما  وجود  زیادی  تفاوتهای  معمولی  شیر  و  آغوز  ترکیبات  بین 
برابراز   6 به  نزدیک  که  است  پروتئین  به  آنهامربوط  تفاوت  بیشترین 

شیر بیشتر است .
البته میزان الکتوز شیر معمولی از آغوز بیشتر است .

بعد از گذشت 24 ساعت از تولد،دستگاه گوارش گوساله قادر به جذب 
)Gut closure (پادتنها نیست که به آن بسته شدن روده می گویند

به گاوهای جوان  باالتر( نسبت  و   گاوهای مسن )سه دوره شیردهی 
مقدار بیشتری از پادتنها را تولید می کند.

پرورش گوساله ها از تولد تا شیر گیری 
تغذیه با خوراکهای مایع :

- شیر کامل غذائی با قابلیت هضم باال برای گوساله ها می باشد .
- گوساله باید 8 تا 10 درصد وزن بدن خود شیر دریافت کند.

- در نژادهایی مثل جرزی گرنزی که درصد چربی شیر آنها باالست می 
توان شیر را با نسبت 3.5به1 با آب گرم رقیق کرد .

- شیر حیوانی که به ورم پستان مبتالست یا شیری که آنتی بیوتیک 
دارد را می توان به مصرف گوساله ها رساند. 

استفاده از شیر جایگزین ،یک روش اقتصادی است زیرا هزینه آن نصف 
قیمت شیر کامل است 
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جایگزین شیر به صورت پودر تولید می شود و450گرم از آن را با 3.1 
کیلو گرم آب رقیق می کنند.

آن  چربی  مقدار  است.  22درصدپروتئین  حاوی  شیر  جایگزین 
از3تا25درصدمتغیر است .

افزودن امالح معدنی و ویتامینها به آن ضروری است.
خوراندن مقدار کمی آنتی بیوتیک به گوساله شیری سودمند است 

پیش شروع کننده ها Prestarterغذاهای پلت شده خشکی هستند 
که مانند جایگزین شیر تهیه می شوند 

پیش شروع کننده ها گوساله ها را طی 4 روز به خوردن غذای خشک 
عادت می دهند و موجب آغاز رشد خواهند شد.

زمانیکه مصرف پیش شروع کننده در گوساله به 230گرم در روز رسید 
،آنوقت باید از شروع کننده لستفاده کرد. 

Calf starter شروع کننده گوساله
گوساله از 4تا6روزگی به استفاده از شروع کننده باید ترغیب گردد.

مصرف شروع کننده باید به 1.8تا2.3 کیلوگرم در روز محدود گردد.
گوساله  مصرف  به  نباید  4تا6ماهگی  از  قبل  را  مرتع  و  ذرت  سیلوی 

رساند.

جایگاه :
انواع مختلف جایگاه برای گوساله ها وجود دارد مانند جایگاه انفرادی 

به ابعاد 1.8*1.2متر
جایگاه مرتفع با کف مشبک Elevated stalls که متحرک است و 

ابعاد آن 1.22*0.51 می باشد. 
جایگاه باید 30 سانتی متر از زمین بلندتر باشد .

مدیریت شاخ سوزی گوساله ها در 2 تا4 هفتگی انجام می گیرد.
می توان از هیدروکسید پتاس استفاده کرد 

به  منجر  اما  جست  بهره  توان  می  اره  ر  ها  تلیسه  شاخ  بریدن  برای 
استرس وصدمه می گردد.

بیماریهای گوساله : 
 درجه حرارت بحرانی درهفته اول زندگی گوساله می باشد.

تلفات گوساله ها در2تا3هفته اول زندگی زیاد است.
برای کاهش تلفات گوساله ها باید مادران آنها را خوب تغذیه کرد.

مصرف شیر نباید از 10درصد وزن بدن باالتر رود .
اضافه کردن آنتی بیوتیک به شیر سودمند می باشد.

از جمله بیماریهای شایع در گوساله ها :
Acute calf septicemia عفونت خونی حاد گوساله -

Common calf scours  اسهال معمولی گوساله -
  Pneumonia ذات الریه -

پرورش گوساله از شیر گیری تا یکسالگی :
کم  از  یکی  سالگی  یک  تا  گیری  شیر  زمان  از  ها  گوساله  از  مراقبت 

زحمت ترین کارهای مدیریتی است.
مدت کوتاهی پس از شیرگیری ،گوساله ها را در گروههای 8تا10 راسی 

قرار می دهند.
پستان  نامناسب  ورشد  پستان  ورم  به  منجر  پستانکها  سر  زدن  لیس 

خواهد شد .
جیره گوساله ها تا4ماگی بید حداقل 16درصدپروتئین داشته باشد.

مرغوب   علوفه  از  توان  می  تر  باال  و  10ماهه  های  گوساله  مورد  در 
بهره جست .

ها  گوساله  برای  فسفر  خصوصا  معدنی  امالح  و  ویتامین  مکمل 

استک مهم 
اجرای برنامه واکسیناسیون با مشورت دامپزشک امری ضروری است.

 
پرورش تلیسه ها از 1 تا۲ سالگی :

 هدف از پرورش تلیسه داشتن حیوانی با جثه مناسب و بزرگ است 
بطوریکه بتواند در 15 ماهگی یا کمتر ار آن جفتگیری نماید.

 پرورش تلیسه های مسن تر از یکسال آسان و کم هزینه است.
 2تا3ماه قبل از زایش باید تغذیه کنسانتره آغاز گردد .

تغذیه بیش از حد، تلیسه هایی بوجود می آورد که در هنگام زایمان 
چاق هستند وشیر کمتری تولید می کنند.

ومشکالت  جثه  کوچکتر شدن  باعث  نیز  مطلوب  حد  از  کمتر  تغذیه 
سخت زایی می گردد.

امکانات جایگاه تلیسه ها نیاز به دقت باالیی ندارد 
به ازاء هر 45 تلیسه یک آبشخور نیاز است.

لید  تو
 Veal سفید  گوشت 
  calf production

دلی  تو  های  گوساله  برخی 
جهت   )Bob veal calves(
گوشت سفید به کشتار می روند.
بهترین وزن برای فروش گوساله 
تا   136 سفید  گوشت  با  های 

182 کیلوگرم می باشد.
برای 2تا3 هفته اول بایستی هر 

روز دمای رکتوم گرفته شود واگر 
بایستی  رفت  باالتر  درجه   39 از 

دامپزشک را مطلع کرد.
نظر  از  دانی  گوساله  داخلی  محیط 
داشتن درجه حرارت ،رطوبت ومیزان 

تهویه باید مناسب باشد.
تا21   15.5 بین  باید  حرارت  درجه 

از  بیش  نسبی  ورطوبت  باشد  درجه 
50درصد نباشد.

با  تازه  هوای  حفظ  برای  ضعیف  تهویه 
حداقل آمونیاک ضروری است.

گوساله  هر  در  بیماریها  بهتر  کنترل  برای 
دانی باید کمتر از 50 گوساله قرار داد.
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تشخیص تفریقی 
بیمـاری های طـیور

در مقاله زیر، عالمت های مشاهده شده در مرغ و کالبد آن را بررسی 
می کنیم و از نشان های آن، احتماالت علت و یا بیماری های ممکن را 
تشخیص می دهیم.مقاله زیر یکی از مقاله های کاربردی است که می 

تواند مورد استفاده هر مرغداری در هر فارم پرورشی قرار گیرد.

          تاج وریش 
 – مزمن  های  بیماری   – انگلی  آلودگی   ( چروکیده  و  رنگ  بی  تاج 

تغذیه بد ( 
تاج سفید و پوسته پوسته و پودری ) قارچ تریکوفیتون گالینه ( 

طاول و زگیل بروی تاج ) آبله ( 
زخم بروی تاج ) در اثر نوک زدن در جنگ خروس ها – کانی بالیسم ( 
طرفه  دو  و  حاد  یکطرفه   – وبا   ( ریش  شدن  ضخیم  و  آماس  وجود 

مزمن ( 
ورم ادماتوزی ریش ) آنفلوآنزای فوق حاد و تماس با آهک ( 

 – اند  آمده  تخم  به  تازه  که  هایی  مرغ  در  معموال   ( پریده  رنگ  تاج 
خونریزی داخلی – کوکسیدیوز حاد ( 

تاج سیاه ) سرمازدگی – گرما زدگی –پاستورلوز- آنفلوآنزای فوق حاد ( 

         پاها 
پای رنگ پریده ) سوء تغذیه – کمبود ویتامین A – سن باال ( 

پای بد شکل ) SCALY LEG در اثر جرب کنمیدوکوپتنس موتانس ( 
پای سیاه ) آنفلوآنزای فوق حاد ( 

پای کلفت شده ) استئو پتروزیس ( 

 SPALY LEG - – – ریکتز  پا و خمیدگی ها ) پروزیس  انحراف 
FIELD RIKETS - واروس – والگوس ( 

        چشم ها و سینوس ها 
پوسته پوسته شدن پلک چشم ) کمبود اسید پانتوتنیک ( 

زخم در پلک چشم ) جنگ خروس ها ( 
کراتئوکونژیوکتیویت ) گاز آمونیاک ( 

 ) A پالک ها بطانه ای در پشت پلک سوم ) کمبود ویتامین
کاتارکت و کدورت قرنیه ) بدنبال آنسفالو میلیت در زمان جوجگی ( 

قرنیه غیر یکنواخت یا عنبیه بی رنگ ) مارک چشمی ( 
تورم بافت اطراف چشم ) کوریزا – مایکوپالسموز ( 

آماس سینوس ها و ترشحات بینی ) کوریزا – مایکو پالسموز ( 

        مفاصل 
سینویت عفونی ویروسی ) رئو ویروس ها حاوی اگزودای کاهی رنگ ( 

کلی باسیلوزی 
سالمونالیی ) عموما یکطرفه با ایجاد بافت فیبروزه در مفصل ( 

استافیلوکوکی ) محتویات مفصل سفت و چرکی و داغ ( 
مایکوپالسمایی همراه آبسه سینه ای)حاد شیری ، مزمن کازئوزی زرد ( 

شبه سل 
سینویت غیر عفونی نقرس 

پروزیس 
کمبود منگنز و نیاسین 
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ازدیاد کلسیم دان 
کمبود ویتامین B12 و کولین و اسید پانتوتنیک 

ازدیاد پروتئین گیاهی بدون وجود پروتئین حیوانی 
پارگی وتر آشیل در مرغان تخمگذار و سنگین 

تغییررنگ متمایل به سبزبا خونریزی درزیرجلدی با ورم باالی مفصل 
خرگوشی : پارگی زردپی بطنی 

         عضالت 
کم رنگی عضالت ) خونریزی داخلی – انگل های خارجی یا داخلی ( 

صورتی بودن عضالت ) مسمومیت با منو کسید کربن ( 
ادم عمومی عضالت ) مسومیت با نمک – بی آبی ( 

آبسه سینه ای ) تورم مفصل عفونی – گامبورو ( 
خونریزی درعضالت)گامبورو– تورم ویروسی کبد– سندرم هموراژیک– 

 ) K کلی باسیلوز– ضربه – کمبود ویتامین
تومور ) مارک ( 

زیوتیس  زیر جلدی المینو  مایت   ( روی عضالت  در  های سفید  دانه 
سیستیکاله ( 

        کیسه های هوایی 
 ) CRD ( کیسه های هوایی پر از چرکهای پنیری

کیسه های هوایی حاوی دانه های ریز ) آسپرژیلوزیس ( 
کیسه های هوایی کدر ) برونشیت عفونی – نیوکاسل ( 

کیسه های هوایی ضخیم شده ) عفونت های ثانویه باکتریایی ( 
سیستودتیس  مایت   ( هوایی  های  کیسه  در  مانند  ندول  های  دانه 

نودوس ( 

        کبد 
بیرنگی کبد ) خونریزی داخلی و خارجی و آلودگی به انگلهای داخلی 

و خارجی ( 
کبد زرد چرب ) مسمومیت با سموم فسفره – دژنرسانس چربی ( 

کبد قرمز روشن ) اریترولکوز – مسمومیت با گاز منوکسید کربن ( 
کم   – جیره  زیادی صدف  احشایی–  نقرس  کبد)  روی  اورات  رسوب 

 )VITA آبی – پروتئین باال- کمبود
اگزودای فیبرینی بروی کبد) کلی باسیلوز ( 

بزرگ شدن زیاد از حد کبد ) لکوز لمفویید یا میلویید – مارک ( 
کبد بزرگ وپرخون و شکننده ) سپتی سمی - اسپیروکتوز – بیماری 

مرغان جوان ( 
نقاط خونریزی در لبه های کبد و دو رنگ شدن کبد ) مسمومیت ها ( 

نکروز نردبانی بروی کبد ) گامبورو ( 
کبد  بودن  شکننده  و  صفرا  رنگ  به  متمایل  کوچک  نکروز  نقاط 

)اسبیروکتوز ( 
نقاط نکروزه خیلی کوچک بروی کبد ) وبا ( نکروز بزرگتر ) شبه سل ( 
کبد  تورم   ( نکروتیک  و  خونریزی  های  دانه  با  شکننده  و  ترد  کبد 

ویبریونی ( 
نقاط نکروزه و ندول خیلی بزرگ بروی کبد ) سل و کلی گرانولوما ( 

آبسه بروی کبد ) بولوروم ( 
جراحات نکروزه دایره ای ) تورم روده و کبد عفونی سر سیاه ( 

لخته خون بروی کبد ) همانژیوما ( 
پارگی کبد ) ضربه چربی زیاد کبد ( 

 – مزمن  های  مسمومیت   – مایکوتوکسیکوز   ( سیروز  و  کبد  فیبروز 
عفونت های باکتریایی مزمن (  

        محوطه صفاقی 
پیچ   - خارجی  جسم  اثر  در  سنگدان  بارگی   ( صفاق  موضعی  تورم 
خوردگی روده – بدنبال کوکسیدیوز – اواخر کلی باسیلوز – شکستگی 

تخم – کانی بالیسم – وبا – سالمونلوز – تورم روده و کبد ( 
تورم صفاق در جوجه های جوان ) عفونت کیسه زرده – کلی باسیلوز 

– تورم کلیه یا نفریت ( 
بد سکسینگ کردن   – و طحال  کبد  پارگی   ( در صفاق  لخته خونی 

جوجه ها ( 
وجود موارد زیاد مواد زرده ای در حفره بطنی ) پارگی فولیکول زرده 

– اسپیروکتوز – نیوکاسل – آنفلوآنزای فوق حاد – نفروز عمومی ( 

        قلب و پرده قلب 
وجود مایع در پرده قلب ) مسمومیت با نمک – تورم ویروسی کبدی – 

مسمومیت با جوش شیرین – سیروز کبدی – آنگارا ( 
مواد فیبرینی در پرده قلب ) کلی باسیلوز( 

اورات در پرده قلب ) نقرس احشایی ( 
تحلیل قلب ) ضعف و آلودگی انگلی ( 

شل شدن و انبساط قلب ) سیروزکبد – مسمومیت با نمک ( 
نقاط خونریزی در عضالت قلب و چربی های اطراف ) نیوکاسل ( 

لکه های بزرگ خونریزی روی قلب ) وبای حاد – تورم ویروسی کبد 
– تیفوئید ( 

آبسه در عضله قلب ) پولوروم ( 
تورم عضله همراه درجات مختلف نکروز ) پولوروم مزمن – لیستریوز – 

بعضی حاالت تیفوئید و سالمونلوز ( 
تومور در عضله فلب ) مارک و لکوز ( 

       کیسه صفرا و کبد 
پر و منبسط بودن کیسه صفرا در جوجه ها ) سرما خوردگی – مسافرت 
طوالنی – غذا نخوردن – کمبود ویتامین A – تورم روده ها – پولوروم ( 
 – ویبریونی  کبد  تورم   ( بالغین  در  صفرا  کیسه  بودن  منبسط  و  پر 

تیفویید ( 
مرمری شدن طحال ) اسپیروکتوز ( 

تورم و پرخونی طحال ) مسمومیت با فورازولیدون ( 
توموری شدن طحال ) لکوز و مارک ( 

وجود دانه های کازئوزی در طحال ) سل ( 
فوق  آنفلوآنزای   – نیوکاسل   ( طحال  در  خونریزی  نقاط  و  خونریزی 

حاد – سندرم خونریزی ( 
طحال به رنگ گیالس ) تیفوئید ( 

         پیش معده و سنگدان 
بزرگ شدن پیش معده ) انسداد با پر و مواد بستر ( 

کلفت شدن جدار پیش معده ) مارک آلودگی های کرمی ( 
خونریزی در محل اتصال پیش معده به سنگدان ) اول و آخر و بروی 

غدد = نیوکاسل – مارک ( 
خونریزی در انتهای پیش معده ) گامبورو ( 

 – مسمومیت   – خارجی  جسم   ( معده  پیش  سطح  بروی  خونریزی 
سندرم خونریزی ( 

بزرگ شدن سنگدان ) انسداد ( 
تحلیل سنگدان ) تورم کلیه مزمن – بیماری میکروبی یا انگلی مزمن ( 
نکروز موضعی با تورم صفاق ناحیه ای ) پارگی در اثر جسم خارجی ( 
نقاط خونریزی روی دیواره و چربی های اطراف سنگدان ) نیوکاسل ( 

ضخیم شدن عضالت سنگدان ) پولورو مزمن ( 
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نازک شدن عضالت سنگدان ) مارک و انباشتگی مزمن ( 

         روده ها 
روده های شل و وارفته ) کرم ها – کوکسیدیوز تحت حاد و مزمن ( 

نقاط خونریزی در روده ها ) سندرم خونریزی – نیوکاسل – مسمومیت 
ها – آنتریت نکروتیک – کوکسیدیوز ( 

دانه های کازئوزی در روده ها ) کلی گرانولوما – سل ( 
دانه های کوچک در روده ها ) عفونت های استافیلوکوکی – تنیا ( 
ورم در روده کور ) کوکسیدیوز – بیماری سر سیاه – سالمونلوز ( 

محتویات سفت ورقه ورقه همراه لکه های نکروزه ) سر سیاه – تورم 
روده و کبد عفونی ( 

وجود مواد پنیری در روده ) سالمونلوز و در جوجه های جوان پلوروم ( 
بزرگ شدن فولیکول های لمفاوی در روده کور ) تورم روده و عفونت 

های عمومی ( 

        تخمدان و مجرای تخم و بیضه ها 
استحاله و پرخونی شدید تخمدان ) نیوکاسل – تیفوئید – استرس های 

شدید – کمبود آب ( 
استحاله مزمن تخمدان ) تیفوئید – سالمونلوز ( 

توموری شدن تخمدان ) مارک – آدنو کارسینوما ( 
تیفوئید   – نیوکاسل   ( نقاط خونریزی در زرده همراه شکستگی تخم 

– وبا ( 
انسدادمجرای تخم با مواد سفید ضخیم کرمی ) ضربه – صدمه حین 

تعیین جنسیت ( 
بیرون زدگی مجرای تخم ) تخم مرغ های بزرگ در سنین پیری ( 

تورم بیضه ) بیماریهای تب دار – بدی تغذیه – کمبود ویتامین ها – 
ازدحام ( 

      کلیه ها و بورس فابریسیوس 
تورم کلیه ها و وجود اورات ) کمبود ویتامین A – بدی مدیریت ( 

تورم و بیرنگی متمایل به زرد با نقاط خونریزی در زیر کپسول ) سندرم 
کبد و کلیه چرب ( 

تورم و پر خونی کلیه ها ) بیماری های تب دار ( 
تورم ورنگ صورتی متمایل به خاکستری با انبساط لوله های اداری ) 

نفروز عمومی ( 
وجود اورات در سطح کلیه ) نقرس ( 

تومور کلیه ها ) لکوز و مارک ( 
بزرگی غدد فوق کلیوی ) استرس ها ( 

 ) A مواد پنیری در کیسه فابریسیوس ) کمبود ویتامین
بزرگ شدن بورس ) گامبورو ( 

تحلیل بورس ) تورم ویروسی کبد – آخر گامبورو – مایکوتوکسیکوز ( 

       دهان ، حلق ،  مری ، چینه دان 
کمبود   ( منظم  و  سفید  های  لکه  بصورت  نکروزه  سفید  های  طاول 

  ) A ویتامین
نکروز منتشر غیر یکنواخت و طاول در دهان و حلق و حنجره ) آبله ( 
مناطق نکروز وسیع در مری ) خوردن آهک خوردن – خوردن کات 

کبود ( 
 – کوریزا   – باستورال   ( دهان  در  بینی  زیر  شکاف  در  چرک  وجود 

مایکوبالسموز ( 
انسدادچینه دان ) بستر خوری – ازبین رفتن فعالیت عضالت در چینه 

دان در مارک ( 

محتویات خونی در چینه دان ) نوک چینی غلط - آلودگی با مایت – 
بارگی کیست خونی – کانی بالیسم ( 

مخاط حوله ای چینه دان ) کاندیدیازیس – مونیلیازیس ( 
ضخیم شدن و تظاهر خشن در سطح داخلی چینه دان ) کرم کابیالریا 

آنوالتا ( 

       حنجره و نای 
صفحات چرکی کازئوزی در حنجره و قسمت فوقانی نای ) وبا- نیوکاسل 

تحت حاد – آبله مخاطی – الرنگوتراکئیت ( 
تورم نای ) در تمام بیماریهای تنفسی 

تورم نای همراه خونریزی ) آنفلوآنزا – برونشیت – نیوکاسل ( 
تورم حنجره و نای همراه غشا های کاذب ) الرنگوتراکئیت عفونی ( 

تورم نای موکوئیدی با موکوس فراوان ) برونشیت – آنفلو آنزا ( 
موکوس زیاد در نای ) مایکوبالسموز ( 

کرم در نای ) سینگاموس تراکئا ( 

        ریه ها 
ادم و کمی بر خونی ) در طیوری که مدت کمی از مرگ آنها می گذرد ( 

ادم مشخص و بر خونی ) خفگی ( 
تغییر رنگ ریه متمایل به سبز یا قهوه ای محتوی مایع خون آلود ) 

تیفوئید ( 
ذات الریه وسیع همراه یا بدون کبدی شدن ) وبای حاد ( 

کبدی شدن ریه ها ) باستورال بزودو توبرکلوزیس ( 
آبسه در ریه ) بولوروم – آسبرژیلوس ریوی ( 

        اعصاب 
آنها  از بین رفتن خطوط عرضی اعصاب و قطور شدن غیر یکنواخت 

) مارک ( 
تورم یکنواخت اعصاب اصلی درجوجه های 2 تا 6هفته با تغییر رنگ 

 )VITB2 متمایل به زرد)کمبود

        استخوان ها 
خم شدگی استخوانها ) ریکتز دربرندگان جوان –بروزیس در بالغین ( 
استخوان به سادگی وبا صدای ترد میشکند وخم نمی شود) استئوبروز– 

خستگی مرغان تخمی درقفس ( 
 ( باریک  استخوان  مغز  مجرای  با  ها  استخوان  شدن  ضخیم 

استئوبتروزیس ( 
رنگ مغز استخوان قرمز گیالسی ) اریترولکوز ( 

رنگ مغز استخوان صورتی روشن ) مسمومیت با گاز منو کسید کربن ( 
با کنه و  – آلودگی شدید  مغز استخوان بی رنگ ) سندرم خونریزی 

مایت – تورم ویروسی کبد ( 
توده های سلولی بی رنگ در مغز استخوان ) لکوز میلویید ( 

دانه های کازئوزی در مغز استخوان ) سل ( 

         مغز 
 –  E ویتامین  کمبود  ماالسی  آنسفالو   ( مخچه  در  خونریزی  و  ادم 

گرمازدگی (
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کنترل و ذخیره سازی واکسن های طیور
واکسیناسیون دقیق طیور در عمل کار دشواری است و کاری که 
پیش از همه باید انجام شود بررسی دقیق و ذخیره سازی واکسن 
می  افتد  می  اتفاق  واکسیناسیون  از  پیش  که  اشتباهاتی  است. 
تواند پر هزینه باشد. در نتیجه بررسی با دقت و توجه در تمامی 

مراحل ضروری است.
آن  بندی  بسته  و  واکسن  ساخت  امروزه  که  این  به  توجه  با 
نوع  هر  که  نماید  فرض  تواند  می  هرکس  است،  شده  تخصصی 
واکسنی، زمانی که برای صنعت طیور استفاده می شود، در عالی 
باشد. چالش در مورد  این گونه  باید  و  ترین شرایط خود است؛ 
این  حفظ  نیازمند  طیور  پرورش  عملیات  یا  گذاری  تخم  محل 
که  محصوالتی  کنترل  و  محل  در  سازی  ذخیره  است.  شرایط 
نیازمند بیشترین میزان توجه  پرورش طیور به آن وابسته است 

است. این امر سبب می شود که درجه ایمنی در کار باال برود.

اساس و پایه
کلید موفقیت تولیدکنندگان خوب

زمانی که یک واکسن از یخچال بیرون می آید تا در محل تخم 
بخش  در  مثال  دیگر،  های  قسمت  در  یا  شود  استفاده  گذاری 
پرورش جوجه یا بخش جوجه کشی و یا بخش تخم گذاری به 
باید  اغلب  واکسن  شود.  انجام  باید  زیر  مراحل  گرفته شود،  کار 
داخل محل ایزوله شده مانند جعبه یا کیسه سرد نگهداری شود. 
اشعه  یا  خورشید  مستقیم  نور  معرض  در  را  واکسن  گاه  هیچ 
فرابنفش قرار ندهید. بسته بندی نادرست واکسن ها درون جعبه 
سرمایشی، یکی از اشتباهات رایج است. این کار باید طبق موارد 

زیر و به صورت صحیح انجام شود.
درست انجام دادن مراحل، کلید نقل و انتقال موفق واکسن ها می 
باشند. جعبه یا کیسه سرد ایزوله باید قبل از وارد کردن واکسن 
 C °20- سرد شده باشند، زیرا بسته های یخ از فریزر با دمای
است.  پذیر  آسیب  زدن  یخ  مقابل  در  واکسن  و  آیند  می  بیرون 
بسته های یخ را در دمای اتاق به مدت 30 تا 60 دقیقه نگه دارید، 

که این مدت زمان به دما و رطوبت اتاق بستگی دارد.
بهترین راه حل این است که تا زمانی که قطره های آب، سطح 
بسته های یخ را بپوشانند منتظر بمانید. بسته یخ اکنون با محیط 
هماهنگ شده است و می توان با یک پارچه آن را خشک کرد و 
درون جعبه سرد قرار داد. جعبه اکنون برای انتقال موفق واکسن 
آماده است، با این وجود بهتر است که یک دستگاه نمایشگر دما 

در آن قرار دهید.
و  باالترین  که   است  ترمومتری  دادن  قرار  ها  راه  از  دیگر  یکی 
پایین ترین دما را نشان می دهد و  دارای حسگر در مرکز بسته 
واکسن است. برای انتقال دادن واکسن به مکانی که چند ساعت 
فاصله دارد بهتر است که گرماسنج را چک نمود تا دما حفظ شود.

قرار دادن در جعبه  از  را قبل  این است که واکسن  بهترین کار 
سرمایشی محکم در یک بسته بپیچیم. این بسته بندی می تواند 
با نایلون یا محافظ های حباب دار یا بریده های کاغذ انجام شود 

تا هوا اطراف آمپول جریان یابد. 
رسیدن به مقصد

زمانی که به محل مورد نظر رسیدید ابتدا دما را کنترل نمایید. 

دما باید بین +2° و +C °8 باشد. اگر مسیر انتقال واکسن خیلی 
محیط  دمای  با  که  اضافی  یخ  های  بسته  باید  باشد  طوالنی 
در  باید  یخ  های  بسته  داشت)این  اختیار  در  اند  هماهنگ شده 
از  کدام  هر  شوند(.  داشته  نگه  جداگانه  سرمایشی  های  جعبه 
وسایلی که واکسن در آن ها به کار برده می شود باید یخچالی 
کوچک به همراه فریزر داشته باشد که بسته های یخ در زمان نیاز 
در آن نگهداری شوند. این کار باید قبال توسط یکی از کارمندان 
انجام شده باشد. یک نفر باید مسئول انجام این کار باشد و بداند 

که تاریخ دقیق هرکدام از واکسن ها چه زمانی است.
واکسن هیچ وقت نباید درون درب یخچال قرار داده شود، زیرا 
دما در این قسمت ها بیشتر است. بهتر است که بطری های آب 
را درون درب یخچال قرار گیرند، این کار سبب می شود تا دمای 

درون یخچال نیز یکنواخت شود. 
برق  قطع  صورت  در  که  کنند  می  کمک  سرد  آب  های  بطری 
یخچال خنک تر بماند. واکسن های مشابه را با یکدیگر قرار دهید 
تا با هم اشتباه نشوند. واکسن ها باید در طبقه میانی قرار داده 
شوند تا هوا جریان داشته باشد. ثبت کنندٔه داده یا دیتاالگر می 
تواند برای ثبت دمای یخچال استفاده شود که بسیار کارآمد نیز 
می باشد، زیرا از هر اتفاقی تاریخچه ای ثبت می کند. اطالعات 

معموال درون کامپیوتر دانلود و ذخیره می شود.

اتفاقات و تصادفات
برای  باشید.  داشته  ریزی  برنامه  بد  اتفاق  برای هرگونه  پیش  از 
همراه  بنزینی  ژنراتور  یک  برق،  قطع  از  ناشی  خطرات  کاهش 
داشته باشید. قطع برق 3 تا 4 ساعته نباید برای یک یخچال با 
کیفیت مشکلی ایجاد نماید اما کیفیت واکسن را پایین می آورد.

لیست پیش بررسی 
در طول انجام واکسیناسیون، محافظت از واکسن ضروری است. 
بسته  در  را  نیازتان  مورد  واکسن  میزان  که  شوید  مطمئن  باید 

بندی قرار داده اید.
و  کنید  بندی  بسته  دارید  نیاز  که  را  واکسنی  میزان  آن  فقط 
 .)C  °8+  C to کنید)+°2  داری  نگه  صحیح  دمای  در  را  آن 
دماسنج را درون جعبه سرمایشی قرار دهید و تعداد دفعات باز 
کردن در جعبه سرمایشی را کاهش دهید. دماسنجی که درون 
محل  سمت  به  حرکت  از  قبل  باید  قراردارد  سرمایشی  جعبه 
واکسیناسیون، زمان رسیدن به محل و بعد از پایان واکسیناسیون 
برای بررسی دما بیرون آورده شود. توصیه نمی شود که واکسنی 
را  آن  یا  و  برگردانید  اولیه  محل  به  مجدد  نشده  استفاده  که  را 
مجددا درون یخچال قرار دهید. اگر کار و محاسبات برای تعداد 
واکسیناسیون دقیق انجام شود، هیچ واکسنی اضافه نمی ماند و 
اگر ضروری می دانید یک واکسن اضافه همراه داشته باشید که 
در صورت بروز مشکل از آن استفاده کنید و اگر استفاده نشد باید 

به محل دفع واکسیناسیون قراردهید.
اگر در مورد واکسن هر زمانی تردید و سوالی داشتید باید با تامین 

کننده یا توزیع کننده آن واکسن مشورت نمایید.
بهتر است که اسم و شماره تماس آن ها را روی در یخچال بزنید.
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برخی ازعوامل موثر بر کیفیت اسپرم 
در ماکیان نر

مقدمه: بیضه ها و فولیکول ها وقتی فصل جفت گیری فرا می رسد از 
نظر اندازه بصورت قابل توجهی بزرگ می شوند.در دمای نسبتا خنک 
اندازه بدن، سن  با  ارتباط  اندازه بیضه در  تر بهترین تولید را دارند و 
رقابت  بین  ارتباط  دارد.  قرار  پرنده  کلنی  گذشته  اندازه  تاریخچه  و 
ای  کننده  تعیین  تاثیر  آن  اسپرم  تلقیح  کیفیت  و  نر  یک  اجتماعی 
انتخاب جنسی دارد.  به  در استراتژی های تولید مثلی نرها در پاسخ 
همبستگی منفی ای بین طول فاصله زمانی نمونه برداری و تولید اسپرم 
زنده در نومنه های انزال وجود دارد.عوامل تغذیه همانند تغذیه فرموله 
از تفاله پنبه دانه،ارد افتابگردن و یا روغن منهندن نیز از عوامل افزایش 
کیفی اسپرم می باشدکیفیت انزال می تواند موفقیت در تولید مثل را 
محدود کند ولی به نظر می رسد کیفیت اسپرم حائز اهمیت بیشتری 
تغذیه  بیضه  اندازه  همچون  زیادی  عوامل  باشد.  می  مثل  تولید  در 
،بیماری ،تعداد جفت ،رقابت تولید مثلی و فصول جفتگیری میتوانند از 
عوامل تولید اسپرم با کیفیت در طیور باشد ،لیکن عوامل زیاد دیگری 
اینجا به علت گستردگی بحث و  تائثیر گزارند که مادر  امر  براین  نیز 

ناشناخته بودن برخی از پرداختن به انها می پرهیزیم . 
آناتومی تناسلی: - غدد جنسی جفت بیضه ها در نر ها و معموال یک 
تخمدان در ماده ها می باشد بیشتر پرنده ها تنها تخمدان چپ را دارند 

درحالیکه پرنده های شکاری به طور عمده دو تخمدانه هستند. 
بیضه ها و فولیکول ها وقتی فصل جفت گیری فرا می رسد از نظر اندازه 

بصورت قابل توجهی بزرگ می شوند.
با افزایش طول روز، تحریک نوری هیپوتاالموس باعث ترشح هورمون 
فعال  با  آزاد شدن هرومون می گردد.  و  تناسلی  کننده غدد  تحریک 
محرک  هورمون  هیپوفیز  غده  قدامی  بخش   ،  GnRH توسط  شدن 
غدد تناسلی آزاد می کند، هورمون محرک فولیکول )FSH( و هورمون 
luterinizing )LH(. FSHروی ساختارهای تولید کننده اسپرم در 
بیضه ها اثر کرده درحالیکه LH روی سلول های درون شبکه ای بیضه 
ها اثر می کند و باعث می شود که آنها هورمون استروئیدی تستسترون 

را آزاد کنند. 

نظارت می کنند. شرایط  بر مقدار تستسترون در خون  غده هیپوفیز 
بصری اطراف، مثل طول روز، مکان های حساس به نور را در مغز به 
هر دو صورت غیر مستقیم از طریق چشم و مستقیم از طریق جمجمه 
فعال می کنند. هیپوتاالموس مغز پرندگان حاوی سلول های خاصی 
است که به سطح بسیار پائین نور، شدتی قابل مقایسه با مقداری از نور 

که بتواند به بافت مغز نفوذ کند، حساس هستند. 
تولید اسپرم: تولید اسپرم در لوله های منی ساز بیضه انجام می گیرد .

در دمای نسبتا خنک تر بهترین تولید را دارد، بنابرای تولید منی ممکن 
تاحدودی کمتر  بدن  دمای  که  هنگامی  ها،  اول شب  درجه  در  است 

است اتفاق بیافتد.
یک  مسئله  این  و  دفرانس ذخیره می شوند  واز  انتهای  در  ها  اسپرم 

برآمدگی به نام برآمدگی کلوآکی نامیده می شود. 
پرنده های نر یک جفت بیضه شکمی دارند که بصورت )پشتی جانبی( 
به سمت اولین لب کلیه قرار گرفته است. بیضه ها به مقدار قابل توجهی 
در فصل جفت گیری بزرگ می شوند.واز دفران بصورت میانی ظاهر 
شده و با یک دم به سمت کلوآک کشیده می شود، جایی که یک منفذ 
مشترک با حالب در حفره ادراری دارد. واز دفران انتهایی متورم شده و 

بصورت یک اندام ذخیره ای درآمده است. 
رسیدگی  و  است،  حساس  دما  به  اسپرم  تولید  پستانداران،  با  مشابه 
)بلوغ( با کاهش دمای شبانه در ارتباط است، یا با رشد خارجی کیسه 

بیضه که برای کنترل دمایی غده های جنسی را نگه می دارند. 
عوامل موثر بر افزایش اندازه بیضه : 

با استفاده از یک نمونه با بیش از 800 پرستوی صخره ای نر که به 
خاطر یک پدیده اقلیمی نادر مرده بودنددر منطقه مطالعه نبراسکا در 
سال 1996، براون وهمکارانش بر روی این مسئله تحقیق کردند. حجم 
برای  خطاها  کردن  برطرف  از  بعد  یافت.  افزایش  بدن  اندازه  با  بیضه 
اندازه بدن، حجم بیضه در پرنده های 1 و 2 ساله کمترین بود اما با 
سن برای نرهای 3 ساله یا بیشتر تغییر نکرد. حجم بیضه بصورت معنی 
داری با اندازه کلنی های مادری یک پرنده که در گذشته استفاده شده 
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بود افزایش یافت. این نتایج نشان می دهد که در یک گونه که بیضه 
احتماال  هستند،  مفید  اجتماعی  های  محیط  بیشتر  در  بزرگتر  های 

منعکس کننده پاسخی است که به میزان زیاد آمیزش.
تازه متولد  بیضه جوجه های  توسعه  آزمایش دیگری که در مورد  در 
با  شده  )برانگیخته(  تحریک  عضو(  شدن  )بزرگ  هایپرتروفی  یا  شده 
عامل آنتی تیروئیدی N-Thiouracil )PTU-6( در ماکیان اهلی و 
خروس، آزمایشاتی انجام گرفت. در سه آزمایش، در مراحل مختلف نمو 
بوقلمون های نرPTU مورد استفاده قرار گرفت. PTU با غلظت 0.1 
یا 0.5درصد در غذا به آنها خورانده شد و اثر آن بر هورمون تیروئید 
ارزیابی شد. دوره های زمانی تیمار PTU ، 8 تا 16 یا 10 تا 18 هفتگی 
)آزمایش اول(؛ 0 تا 8 و 0 تا 16 و 8 تا 16 هفتگی )آزمایش دوم(؛ و 
8 تا 16 و 20 تا 35 هفتگی )آزمایش سوم( بوند. اطالعات برای تعیین 
اثر تیمار PTU بر رشد بیضه )وزنی(، بلوغ جنسی ) شروع فعالیت منی 
و غلظت پالسمایی تستسترون(، و عملکرد بیضه تازه بالغ ها بر حسب 
کمیت منی )حجم منی و غلظت اسپرم( و کیفیت )قابلیت زنده بودن 
اسپرم و توانایی تلقیح( جمع آوری شدند. تیمار 0.1 درصد در 8 تا 16 
هفتگی در آزمایش اول باعث وزن بیشتر بیضه و تولید اسپرم نسبت 
نداشت.  تفاوتی وجود  در 36 هفتگی  در 24 هفتگی شد.  کنترل،  به 
بعالوه در تیمار 2، شروع تولید اسپرم در مقایسه با شاهد تیمار نشده، 
با تیمار حدودا 2 هفته ای با تیمار 8 تا 16 هفتگی بهبود یافت )23.3 
در مقایسه با 25.9 هفته(، هرچند ، در 32 و 36 هفتگی نه کمیت و 
نه کیفیت منی بصورت معنی داری تحت تاثیر قرار نگرفتند. در دیگر 
استرین  اجام شده جوجه خروس های دویست و چهل روزه  ازمایش 
قهوه ای ایزا برای مطالعه اثر سطوح درجه بندی شده آرد آفتابگردان 
وحشی )WSFM( روی ویژگی های ریخت شناسی بعضی ارگان های 
تناسلی و داخلی خروس قهوه ای ایزا مورد استفاده قرار گرفتند. این 
جوجه خروس ها بصورت تصادفی در 5 گروه تیماری و 5 تکرار قرار 
گرفتند تا به ازای هر گروه 50 جوجه خروس مورد آزمون قرار بگیرند. 
گروه های جیره ای شامل سطوح 0 )شاهد(،5 ، 10، 15 و 20درصد 
ازآرد آفتابگردان وحشی در جیره بوده و در طرح کامال تصادفی اجرا 
شدند. به ازای هر تکرار، هشت خروس در سن بلوغ 18 هفتگی کشتار 
اندام های تناسلی جوجه خروس  شدند و خصوصیات ریخت شناسی 
ها مورد مطالعه قرار گرفت. و درصد الشه؛ وزن بیضه؛ حجم، طول و 
پهنا و وزن غشای آلبومینه در وضعیت بهتری نسبت به تمام تیمارهای 

شاهد بودند. 
کیفیت اسپرم:ارتباط بین رقابت اجتماعی یک نر و کیفیت تلقیح اسپرم 
دارد.  نرها  مثلی  تولید  های  استراتژی  در  ای  کننده  تعیین  تاثیر  آن 
موقعیت  بین  ارتباط  مورد  در  طولی  آزمایشی  مطالعه  یک  اینجا،  در 
اجتماعی و کیفیت اسپرم انجام داده شده. کیفیت اسپرم را در ماکیان 
اجتماعی نر بومی گالوس Gallus domesticus، قبل و بعد از مواجه 
شدن با یک دعوای اجتماعی مورد بررسی قرار گرفت. نشان دادهد شد 
که کیفیت اسپرم درنرها، هم قبل و هم بعد از یک دعوای اجتماعی 
)گروهی(، باال و پائین می شود. چنین نوساناتی در نرهایی که سطوح 
از  دهند،  می  نشان  اجتماعی  دعوای  در  را  اجتماعی  رقابت  متفاوت 
بدنبال دعوای  پیروی می کنند. در عمل،  متفاوتی  الگوهای مشخص 
اجتماعی، کیفیت اسپرم در نرهایی که در هر دو دعوا پیروز می شوند 
هر  در  نرهای شکست خورده  اسپرم  کیفیت  درحالیکه  کند  می  افت 
دو دعوا، ثابت باقی می ماند. در مجموع، این نتایج نشان می دهد که 
نرهای دارای رقابت اجتماعی متفاوت مستعد الگوهای خاص نوسانات 
به  تواند  می  نرها  در  سریع  نوسانات  این  هستند.  اسپرم  کیفیت  در 
توانایی های  بین  رابطه جایگزینی  مورد  در  یافته های جدید  توضیح 
رقابتی اجتماعی و جنسی نرها کمک کند و می تواند به حفظ تغییر 

پذیری این ویژگی ها یاری رساند. در ازمایش دیگری نرهای چکاوک 
وحشی اسپلندید نگهداری شده در قفس ذخیره اسپرم خود را طی 12 
ساعت دوبراه پر می کردند، که سریع تر از رقم گزارش شده برای بیشتر 
گونه های دیگر می باشد.همبستگی منفی ای بین طول فاصله زمانی 
نمونه برداری و تولید اسپرم زنده در نمونه های انزال وجود داشت که 
نشان می دهد نرهایی که به تعداد بیشتری هم آمیزی انجام می دهند 

انزال با کیفیت تری دارند. 
در ادامه ازمایشها برای ارزیابی اثرات منبع رژمی چربی بر کیفیت منی 
یا روغن منهندن )MO( در جیره غذایی  باروری، چربی ماکیان و  و 
نرهای مادری جوجه کوشتی گنجانده شد. نرها جیره هایی حاوی هر 
یک از این دو ماده، چربی ماکیان یا MO را از 0 تا 65 هفتگی دریافت 
کردند. وقتی نرها 47 هفته ای شدند، مرغ ها هر هفته 3 بار در 65 
هفتگی با 7.5´107 اسپرم تلقیح شدند. اطالعات مربوط به باروری و 
ای  دو هفته  زمانی  دوره  در طی  ها  تخم  نگهداری  با  درآوری  جوجه 
پس از تلقیح، جمع آوری شد. تعداد تقریبی اسپرم هایی که به غشای 
تخمک نفوذ کرده اند از تخم های گذاشته شده در هشتمین روز پس 
از تلقیح بدست آمد. شاخص تحرک اسپرم در 60 و 63 هفتگی از منی 
تولیدی تمامی نرها، اندازه گیری شد. وقتی نرها با MO تیمار شدند، 
باروری و جوجه آوری تخم های بدست آمده از دوره دوم به ترتیب 6.4 
اسپرم، حفرات  تحرک  بیضه، شاخص  وزن  بودند.  بیشتر  6.9درصد  و 
اسپرم در تخمک و تعداد نطفه های تولید شده توسط نرها بین تیمارها 
مشابه بود. هرچند بیشتر ویژگی های تولید مثلی مشابه بودند، باروری 
با فراهم کردن جیره MO در طی دوره دوم، بصورت معنی داری بهبود 
یافت. این مسئله پیشنهاد می کند که اسپرم نرهایی که MO مصرف 
زمان  مدت  برای  اسپرم  ذخیره  های  لوله  در  است  ممکن  اند  کرده 

طوالنی تری باقی بمانند.
بر  ان  وتاثیر  باکتریای  آلودگی های  اسپرم خروس در بررسی دیگری 
توسط  اسپرماتوزوئا  گرفت.  قرار  بررسی  مورد  انزال  و  اسپرم  کیفیت 
سیستم ایمنی به عنوان »غیرخودی« شناخته می شود و در دستگاه 
تناسلی نر مورد حمله ایمنولوژیکی قرار می گیرد. برای کاهش عکس 
به  ها  بیضه  به  نرها  خودش،  اسپرم  برعلیه  بدن  ایمنولوژیکی  العمل 
وابسته هستند. مصونیت  ایمنی  از سیستم  منطقه مصون  عنوان یک 
از سیستم ایمنی با سد بیضه در مقابل خون و توسط سرکوب کردن 
این  وجود  با  آید.  می  بدست  ها  آندروژن  با  ایمنی  سیستم  موضعی 
های  )گلبول  ها  لکتوسیت  نفوذ  بیضه،  در  ایمنی  سیستم  سرکوبی 
سفید( ممکن است به درون بیضه اتفاق بیافتد. شرایطی که در آن نرها 
 leukocytospermia ،سطح باالتری از لکتوسیت ها را در منی دارند
نامیده می شود، و این وضعیت در کاهش باروری نقش دارد. این آنالیز 
نشان داد که تیمار آنتی بیوتیک نرهای ، بدون آلودگی تشخیص داده 
شده اندام جنسی، باعث بهبود قابل توجهی در کیفیت انزال شد، و به 
بیان دیگر افزایش حجم انزال، غلظت اسپرم، تعداد اسپرماتوزوئا های 
متحرک و تعداد اسپرماتوزوئاهای دارای مورفولوژی طبیعی شد. عالوه 

بر این، مقدار لکوسیت ها در منی نیز کاهش یافت. 
صفت  یک  عنوان  به  بیضه  اندازه  بزرگی  میاید  نظر  به   : بندی  جمع 
همبستگی  نیز  و  گردد  می  محسوب  ماکیان  در  مثلی  تولید  مطلوب 
با میزان تولید اسپرم و کیفیت آن دارد.با بررسی مقاالت گرد  مثبت 
عواملی همانند  که  نمود  گیری  نتیجه  نیز  اینگونه  میتوان  اوری شده 
عمل  تکرار  و  ای  تغذیه  ،عوامل  کلونی  ،افزایش  بدن  وزن  افزایش 
جفتگیری می توانند از موجبات افزایش اندازه بیضه باشند.شاخسهای 
دیگری نیز همانند زمان نگهداری اسپرم در بدن جانور ،دمای محیط 
،طول روز ،و رقابت بین نرها و اللودگی های باکتریایی از عوامل تاثیر 

گذار بر کیفیت اسپرم میتواند باشد.
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مقاله حاضر ترجمه ای از مقاله پخش ترویج مرغداری دانشگاه کالیفرنیا 
است که نظر خوانندگان گرامی را بدان جلب می نماییم عمل بهسازی 
Sanitation و ضدعفونی Disinfection صحیح در مرغداری سبب 

کاهش عامل پاتوژن و بیماری در مزرعه می شوند.
این عوامل بیماری زا در محیط مرغداری وجود دارد که از بین بردن 
آنها خطر بیماری را در گله کاهش می دهند. مواد ضدعفونی کننده 
بر روی عوامل بیماری و میکروارگانیسم اثر کرده و آنها را کاهش می 
دهد، عمل بهسازی در مزرعه سبب آمادگی محیط برای اثر بهتر مواد 
ضدعفونی کننده در روی میکروب ها می شود و تؤام شدن این دو عمل 
به جلوگیری از اشاعه بیماری های مختلف در گله کمک میکند از اینرو 

بهسازی و ضدعفونی باید توامان انجام گیرد.
چگونه ضدعفونی را انجام دهیم:

1- اولین مرحله تمیز کردن مرغداری است برای این منظور عملیات 
زیر باید انجام گیرد:

2- ار بین بردن و یا خارج کردن بستر، غذاهای باقیمانده و کود از النه
3- خارج کردن هر گونه غبار و جارو کردن دقیق کف النه و محوطه ها

4- پاشیدن مواد چرک بر در داخل النه
5- شستشو و آب کشی مواد آلی و چرک بر از داخل النه و محوطه

مرحله ضدعفونی:
 1- تهیه ماده ضدعفونی مناسب

به  النه  داخل  در  آن  شدن  خشک  و  ضدعفونی  مواد  پاشیدن   -2
طور کامل

3- تکرار عمل ضدعفونی برای بار دوم برای کسب نتیجه بهتر
4- تمیز کردن تمام وسایل و تجهیزات با ضدعفونی کردن و آب کشی 
آنها و خشک کردن این وسایل ) از این قبیل آبخوری ها و دانخوری 

ها و دیگر وسائل (
چگونه مواد ضدعفونی را انتخاب کنیم:

عوامل بیماری زا در النه های طیور ممکن است باکتری ها، قارچ ها، 
ویروس ها و تک یاخته ای باشند از اینرو مواد ضدعفونی که انتخاب 
می شود باید در روی اغلب آنها مؤثر باشد در این مورد نکات زیر می 

بایست مورد نظر قرار گیرد.
1- قیمت آنها

2- میزان اثر آنها بر روی میکروب ها یا ویروس ها یا تک یاخته ای ها
3- فعال بودن آنها در روی مواد آلی

4- میزان سمیت انها در روی حیوان و طیور
5- درجه فعال بودن بقایای انها

6- اثر انها در روی وسائل و فلزات
7- درجه اسید، قلیایی و PH آنها

8- مدت زمان تماس آنها
9- میزان فعالیت انها در حرارت

انتخاب مواد :
انتخاب مواد ضدعفونی توسط مرغدار باید با توجه به این عوامل صورت 

گیرد ولی در این بین میزان سمیت آنها برای طیور همیشه باید مورد 
توجه قرار گیرد. درجه حرارت و میزان غلظت مواد ضدعفونی کننده و 
مدت زمان تماس آنها با مواد آلوده در از بین بردن عوامل بیماری زا 
مؤثر است از اینرو توصیه کارخانجات تولید این مواد باید دقیقاً رعایت 
شود و از این نظر سلیقه شخصی مورد عمل قرار نگیرد. ولی به طور 

کلی مواد ضدعفونی در حرارت باال مؤثرتر است.
شده  پوشیده  آلی  مواد  از  که  هایی  محیط  در  ضدعفونی  مواد  تمام 
می  که ضدعفونی  هایی  اینرو محل  از  کمتری هستند.  اثر  دارای  اند 
شوند باید فاقد چرک و مواد آلی باشند. این مواد سبب به وجود آمدن 
الیه محافظ برای عوامل عفونی می باشد و مواد ضدعفونی نمی تواند 
سبب  آلی  مواد  وجود  اغلب  و  کند  تأثیر  ها  میکروب  روی  مستقیماً 
تغییراتی در ترکیب شیمیایی مواد ضدعفونی می گردند و تا حدی این 
مواد را خنثی و بدون اثر می نماید از اینرو برای اینکه حداکثر استفاده 
از بکار بردن مواد ضدعفونی صورت گیرد قباًل باید محوطه مورد عمل 

از هر گونه خاک و کثافت و چرک عاری گردد.
طبقه بندی مواد ضدعفونی از نظر ترکیبات شیمیایی:

phenols 1- فنول ها
Cholorin (Hyperchlorits ( 2- هیپر کلرید ها یا کلرین

) lodophors  ) iodin  )3- یدوفورها )یدین
Quartenary Ammonium 4- آمونیوم چهارتایی

Formaldehyde 5- فرمالدهید
Alkali 6- الکالی

Chlorhexidine 7- کلرهگزیدین
)oxidizing agents )Peroxide 8- ازون

خواص هریک از این مواد ضدعفونی و مورد استفاده آنها به طور فشرده 
به قرار زیر است:

:phenols فنل ها
معموالً فنل ها از قطران زغال سنگ استخراج می شود و دارای بوی 
مخصوصی هستند و در آب محلول آن به صورت شیری در می آید. 
این دسته از مواد ضدعفونی در روی میکروب ها و قارچ ها و برخی از 
سرویس ها اثر دارد. و نسبت به سایر مواد ضدعفونی در محیط های 
که مواد آلی وجود دارند تأثیر دارند از اینرو بیشتر در مرغداری ها و 
برای ضدعفونی تجهیزات و همچنین چکمه کارگران در  دامداری ها 
هنگام ورود به النه مورد استفاده قرار می گیرد. معموالً از کرئولین و 
لیزول که از نظر قیمت ارزانتر از سایر مواد ضدعفونی هستند به طور 
وسیع در سینی هائیکه در مدخل النه ها و یا چاله هائیکه در دروازه 

ورودی مرغداری ها تعبیه می شود، استفاده گردد.
آمونیوم چهارتایی:

این دسته از مواد ضدعفونی بدون بو، بدون رنگ و به صورت اسپری 
عمل  دارای  همچنین  شوند  نمی  پوست  خارش  و سبب  بوده  بو  ضد 
چرک بری و تمیز کردن هستند این ترکیبات در برابر مواد صابونی کم 
اثر می شوند. اثر ضدمیکروبی آنها در محیط های آلی کاهش می یابد. 

ضدعفونی و بهسازی در 
مزارع مرغداری
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احتمال حمله بیولوژیکی در حوزه دامپزشکی کشور
احتمال وجود حمله  به  اشاره  با  دامپزشکی کشور  رییس سازمان 
بیولوژیکی در حوزه دامپزشکی کشور خواستار ایجاد یگان حفاظتی 

برای سازمان دامپزشکی کشور شد.
نشست  در  کشور  دامپزشکی  سازمان  رییس  پور  رفیعی  علیرضا 
حوزه  در  بیولوژیکی  حمله  وجود  احتمال  به  اشاره  با  خبری 
دامپزشکی اظهار کرد: با مساعدت مجلس شورای اسالمی می توان 
برای  و  کرد  ایجاد  کشور  دامپزشکی  سازمان  برای  یگان حفاظتی 
واکنش سریع حتی الزم است که این سازمان ضابط قضایی داشته 

باشد.
کشور  در  پرندگان  حاد  فوق  آنفلوآنزای  کانون   626  : افزود  وی 

قطعه  میلیون  انهدام حدود 25  به  منجر  است که  شناسایی شده 
طیور در 22 استان کشور شده است.

رییس سازمان دامپزشکی کشور ادامه داد : در سال جاری امیدواریم 
که وضعیت مرغداری های غیر مجاز تعیین تکلیف شوند. ما بر این 

مراکز نظارت داریم اما الزم است که وضعیت آنها مشخص شود.
وی درباره میزان خسارت پرداخت شده به مرغداران بابت بیماری 
میلیارد   75 گذشته  سال  در  گفت:  پرندگان  حاد  فوق  آنفلوانزای 
تومان بابت بیماری آنفلوانزای فوق حاد پرندگان پرداخت شده است 
که سهم سازمان دامپزشکی 37 میلیارد تومان است و مابقی توسط 

صندوق بیمه توسعه کشاورزی پرداخت شده است.

این مواد یکی از بهترین مواد ضدعفونی علیه میکروب ها و قارچ ها و 
تا حدودی ویروس ها می باشند به خصوص در تشکیالت جوجه کشی 
به طور وسیعی از آن استفاده می شود. در بازار به انواع مختلف مانند 

ژرمکس و رکال و غیره ارائه می گردند.
: lodophors  ترکیبات یدی

این ماده ضدعفونی از ید و ترکیبات دیگری که سبب حاللیت آن در 
ترکیب  نظر خاصیت ضدعفونی  از  است.  آب می گردد، تشکیل شده 
خوبی است ولی چنانچه در محیط مواد آلی وجود داشته باشد بخوبی 
تأثیر ندارد. این ترکیبات اثر مناسبی بر میکروب ها و قارچ ها و حتی 
ویروس ها دارد. از ید در تشکیالت جوجه کشی ، ضدعفونی دیواره ها و 
تجهیزات و وسایل مرغداری و همچنین در ضدعفونی آب مورد استفاده 
قرار می گیرد. ترکیبات یدی در بین مواد ضدعفونی دارای حداقل اثر 
سمی برای طیور می باشد. بسیاری از ترکیبات یدی ممکن است سبب 
لکه دار شدن لباس و محیط های پرزدار گردد. نمونه ترکیبات یدی را 

می توان ایزودین و لوسان ذکر نمود.
: Hypochlorite هیپوکلریت ها

هستند  تمیز  های  فضا  برای  مناسبی  های  ضدعفونی  کلر  ترکیبات 
ولی به سرعت در اثر محیط کثیف قدرت خود را از دست می دهند. 
ترکیبات کلری بر وری میکروب ها و بسیاری از ویروس ها اثر دارند. 
این ترکیبات دارای اثر بیشتری در حرارت گرم هستند تاسرد. ترکیبات 
کلری گاهی اوقات سبب تحریک و خارش پوست بدن و خوردگی فلزات 
می گردند و اغلب گرانتر از ترکیبات دیگر ضدعفونی می باشند. انواع 
مختلفی از این ترکیبات به نامهای کلرروکس و کلرامین ها و هاالزون 

در بازار وجود دارد.
: oxidizing ترکیبات

اسید  پراستیک  مانند  ازونی  ترکیبات  دیگر  و  پروکسید  هیدروژن 
Peracetic  Acid و پروپیونیک اسید Propionic یا اسید پروسکی 
ژن معموالً به صورت تجاری برای ضدعفونی تشکیالت طیور وجود دارد 
که در روی باکتریها و اسپور آنها و ویروس ها و قارچ ها با غلظت کاماًل 

پایین بکار برده می شود.
Natural Disinfection  ضدعفونی های طبیعی

تعدادی از عوامل طبیعی دارای خواص ضدعفونی کننده علیه عوامل 
بیماری زا می باشند که مرغداران باید از آنها استفاده کنند. این عوامل 
عبارتند از: حرارت ، سرما ، خشک کردن ، بهم زدن. اشعه ماوراء بنفش 
موجود در نور خورشید دارای خاصیت میکروب کشی می باشد . این 
موضوع اثر زیادی در کاهش میکروب هایی می گردد که در محوطه 
خارج از النه و در معرض مستقیم نور خورشید قرار دارد. متأسفانه اشعه 

ماوراء بنفش توسط شیشه پنجره گرفته می شود همچنین گرد و غبار 
نگاهداشتن  کند. همچنین خشک  می  آنرا خنثی  اثر  النه  در  موجود 
النه توسط جریان هوا و باد در کاهش میکروارگانیسم ها مؤثر هستند. 
در خاک نیز میکروارگانیسم ها و قارچ هایی که بیماری زا برای طیور 
نیستند اغلب تولید موادی می کنند که از تکثیر میکروب های بیماری 
زا جلوگیری به عمل می آورند از اینرو بهم زدن خاک معموالً به این 
پدیده کمک می کند و سبب از بین بردن عوامل بیماری زا می شوند. 
همچنین باال بودن یا پایین بودن حرارت محیطی تا حدود زیادی در 

کنترل عوامل بیماری زا اثر دارند.
ضدعفونی آب آشامیدنی:

معموالً می توان از ترکیبات کلری در مرغداری ها و حتی در منازل 
میکروارگانیسم  کردن  معدوم  و  آشامیدنی  آب  کردن  برای ضدعفونی 
میزان  کلری  ترکیبات  نوع  انتخاب  به  بسته  معموالً  نمود.  استفاده  ها 
است   )  3P.P.M  ( میلیون  در  قسمت   3 آب  به  آنها  نمودن  اضافه 
اگرچه طیور می توانند حتی میزان 10 قسمت در میلیون را نیز تحمل 
قسمت   5 میزان  به  کلر  ترکیبات  نمودن  اضافه  کدر  آبهای  در  کنند. 
در میلیون توصیه می شود. از انواع ترکیبات کلر برای ضدعفونی آب 
 Sodium استفاده می شود متداولترین آنها مایع سدیم هیپوکلریت
Hypichlorite است ) مایعاتی که برای سفید کردن لباس در هنگام 
شستشو در خانه های استفاده می شود از این دسته می باشند ( انواعی 
از  تا 15 درصد هیپوکلریت است  ارائه می شود دارای 5  بازار  که در 
اینرو با توجه به توصیه کارخانه سازنده می توان از آن برای ضدعفونی 
برای  از کلر  نکاتی که در مورد استفاده  آب آشامیدنی استفاده نمود. 

ضدعفونی باید مورد توجه قرار گیرد عبارتند از:
1- مواد آلی از فعالیت کلر جلوگیری می کند از اینرو ابتداء باید آب 

را شفاف نمود.
2- اسیدیته آب )PH( باید کمتر از 8/5 باشد. بهترین میزان بین 8/6 

می باشد.
حرارت  در  شود.  می  بیشتر  کلر  تأثیر  باشد،  باالتر  حرارت  هرچه   -3

پایین باید چند بار از کلر استفاده نمود.
4- به مخزن آب باید مرتب و هروز کلر اضافه شود.

5- دو روز قبل از واکسیناسیون به طریقه آشامیدنی باید کلر زدن به 
آب متوقف شود و سپس 4 ساعت بعد از واکسیناسیون مجدداً به آب 

کلر اضافه شود.
و  زدگی  زنگ  کلر سبب  گاز  یا  و  مایع  کلر  که  داشت  توجه  باید   -6
پوسیدگی مواد فلزی می گردد. از اینرو مواد غلیظ آن باید دور از فلزات 

و بخصوص قسمت های برقی نگاهداری شود.

**	تسنیم
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