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مدیر مسئول :

» از اینکه ما را برای خواندن انتخاب کردید، سپاسگزاریم.
این مجموعه حاصل زحمات همکاران بنده برای نائل شدن به افتخار خدمت به شما می باشد.

امیدوارم مانند یک دوست و اقعی، خطاها و مشکالت موجود در این اثر را به ما یادآوری کنید 
تا طعم خدمت به شما، هر روز شیرین و گواراتر گردد.«
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الـزامات واکسیناسیون علیه 
آنفلوانزای فـوق حـاد

 پرنـدگان

آفریقا  به  آسیا  HPAI H5N1از  گسترش  با  و   2۰۰6 سال  از  بعد 
پاتوژنسیته  با  ویروس های  علیه  واکسیناسیون  از  استفاده  اروپا،  و 
و   )  Highly Pathogenic Avian Influenza،HPAI( باال 
 Low Pathogenic( کم  پاتوژنسیته  با  ویروس های  همین طور 
قابل  طور  به  جهان  سراسر  در   )Avian Influenza، LPAI
نظر  از  مناطقی که  در  واکسیناسیون طیور  یافت.  افزایش  مالحظه ای 
مصر، چین،  از جمله  هستند،  اندمیک  به صورت   HPAI به  آلودگی 
را  جهانی  واکسیناسیون  حجم  درصد  نود  از  بیش  ویتنام  و  اندونزی 
شامل می شود. با این حال، واکسیناسیون باید به عنوان بخشی از یک 
استراتژی مبتنی بر شواهد کنترل آنفلوانزا باشد و نه به عنوان جایگزین 
باشد: )1(  باید شامل موارد زیر  این استراتژی  اقدامات کنترلی دیگر. 
افزایش امنیت زیستی، )2( برنامه ریشه کنی، )۳( واکسیناسیون کنترل 
شده گله های در معرض خطر، )4( نظارت مناسب تمامی گله های در 
معرض خطر و واکسن خورده و )5( برنامه بازگشت به جمعیت اولیه 
)Repopulation(. کنترل آنفلوانزا باید بر اساس اصول علمی صحیح 
ویروس های سازش  بردن چنین  بین  از  برای  این حال،  با  یابد.  ادامه 

پذیری، استراتژی های نوآورانه نیز مورد نیاز است.

1- نکاتی که پیش از واکسیناسیون باید در نظر گرفت
باید در زمان تصمیم گیری درباره واکسیناسیون در نظر  مسائلی که 

گرفته  شود، شامل موارد زیر هستند:

•    احتمال این که بیماری به سرعت در حال وقوع باشد
•    نزدیکی پرندگان با ارزش ژنتیکی باال به کانونی که در آن بیماری 

به سرعت در حال گسترش است
•    تراکم پرندگان منطقه

در   HPAI وجود  دلیل  به  بیماری  این  به  ابتال  خطر  افزایش      •
مناطق همسایه

•    وضعیت شیوع بیماری در پرندگان آبزی، سایر پرندگان وحشی، گله 
های مرغ خانگی و یا در بازار پرندگان زنده

فیزیکی،  منابع  جمله  از  لوجستیک  امکانات  بودن  دسترس  در      •
انسانی و اقتصادی الزم

قبل از انتخاب واکسیناسیون به عنوان راهکاری برای مبارزه با عفونت، 
باید عواملی را که بر اثربخشی واکسن تأثیر می گذارند، در نظر گرفت. 
قابل قبولی  از واکسیناسیون پاسخ  این راستا ضروری است، پیش  در 
مطلوبی  ایمنی  سطح  واکسیناسیون  از  بعد  آیا  داد:  ذیل  ابهامات  به 
ایجاد می شود؟ چگونه  ایمنی طوالنی مدت  آیا دوره  بدست می آید؟ 
واکسیناسیون را باید انجام داد؟ ویروس واکسن و ویروس فیلد از نظر 
آنتی ژنی، چقدر به هم قرابت و هم خوانی )Matching( دارند؟ و در 
مناسب   )Efficacy( کارایی  هدف،  میزبان  در  واکسن  کدام  نهایت، 
دارد. مورد آخر از اهمیت زیادی برخوردار است، زیرا بیشتر مطالعات 
اطالعات  و  است  انجام شده  بوقلمون  و  ها  در جوجه  واکسن  کارآیی 
اندکی در مورد سایر گونه های پرندگان در اختیار است. واکسیناسیون 
 )Shedding( ریزش  کاهش  باعث  اردک  و  ها  جوجه  در  مطلوب 
اما  می یابد.  کاهش  پرندگان  بین  انتقال  بنابراین  و  می شود  ویروس 
را در  بالینی  از حفاظت  واکسن مشابه سطح معینی  با  واکسیناسیون 
قرقاول ایجاد کرده، اما بر روی دفع ویروس و انتقال آن بدون تاثیر بوده 
است. در واکسیناسیون غیراختصاصی در اردک ها، تحریک پاسخ ایمنی 
حفاظت بخش، به دوز بیشتری از واکسن نیاز دارد. هم چنین استفاده 
 )Efficacy( کارایی ،)Potency( نامناسب از واکسن های با توانمندی
میزان  کاهش  باعث  اگرچه  ناکافی،   )Effectiveness( اثربخشی  و 
بالینی می شود، ولی منجر به گردش غیرقابل  انتقال ویروس و عالئم 

کنترل ویروس در یک جمعیت مشخص می گردد.  
استفاده از واکسن باید تحت نظارت وزارت کشاورزی صورت گرفته و با 
تایید دامپزشکان دولتی توزیع گردد. در موقعیت شیوع سریع بیماری 
در منطقه ای با تراکم باالی پرندگان، درحالی که تالش های فعاالنه از 
قرنطینه و حذف سریع گله های  امنیت زیستی شدید،  نظارت،  جمله 
آسیب دیده، پاسخ مناسبی نمی دهد، واکسیناسیون در دستور کار قرار 
 Stamping-out می گیرد. در این حالت که با استفاده از استراتژی
روش های  کارگیری  به  نفعان،  ذی  تمامی  جانبه  همه  آموزش  شامل 
تشخیص سریع، مراقبت مناسب برای شناسایی فارم های آلوده، ارتقای 
امنیت زیستی و در نهایت حذف و کشتار طیور آلوده، نمی توان بیماری 
 ،HPAI را ریشه کن نمود، باید تصمیم گیری درباره استفاده از واکسن

مطابق شکل 1، صورت گیرد.

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

تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران
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شکل 1. درخت تصمیم گیری درباره واکسیناسیون اضطراری

a. سه ماه بعد از stamping-out و ضدعفونی کردن، حداقل زمانی 
است که حذف HPAI می تواند اعالم شود.

b. برای اینکه شیوع بیماری بتواند ریشه کن شود، پرندگان واکسینه 
شده باید حذف شوند.

c. آیا می توانید واکسیناسیون و نظارت را مطابق دستورالعمل 2۰16 
OIE Terrestrial Animal Health Code انجام دهید؟

در  واکسیناسیون  به همراه   HPAI OIE، دستورالعمل حذف  در   .d
حیوانات اهلی به طور رسمی نیست. این امکان وجود دارد که با نظارت 
کافی از جمله استفاده از آزمایش های DIVA، بتوان حذف عفونت 

فعال HPAI را انجام داد.

برای  برنامه ریشه کنی، واکسیناسیون در دو حالت واکسیناسیون  در 
کشتن  برای  واکسیناسیون  و   )vaccinate to live( ماندن  زنده 
زنده  برای  واکسیناسیون  در  انجام می شود.   )vaccinate to kill(
ماندن، پرنده تا زمانی که بیمار نشود، می تواند زندگی معمول خود را 
 DIVA )Differentiating داشته باشد، به شرط آنکه از تست های
پرنده  تفریق  برای   )Infected from Vaccinated Animals
بیمار از واکسن خورده بهره ببرند که به محض آلودگی اقدام به کشتار 
شود. بسته به استراتژی واکسیناسیون ممکن است اجازه مصرف گوشت 
این پرندگان داده نشود. برعکس، در واکسیناسیون برای کشتن، پرنده 
چندی بعد از واکسیناسیون باید حذف شود حتی اگر به بیماری مبتال 
برای کشتن، کاهش میزان  واکسیناسیون  اهداف  از  باشد. یکی  نشده 
انتقال ویروس در پرندگان در انتظار حذف است، زیرا وسعت آلودگی، 
حذف یکباره و سریع جمعیت باالی طیور را به علت نیاز به امکانات 
لوجستیک با مشکل مواجه می کند. هر دو نوع واکسیناسیون، منابع 
زنده  برای  واکسیناسیون  به طور موقتی کاهش می دهد.  را  ویروسی 
ماندن بیشتر برای موارد خاص از جمله پرندگان قیمتی یا پرندگان با 
طول عمر زیاد که عفونت در آنها در سطح ملی از لحاظ اقتصادی قابل 
توجه است مثل یک منطقه جغرافیایی پرجمعیت با گله های تخم گذار 
و گونه های در معرض خطر استفاده می شود. در هر منطقه این شرایط 
باید مورد ارزیابی دقیق قرار گیرد و با همراهی و مشاوره سازمان متولی 
واکسیناسیون و تولیدکنندگان، برای واکسیناسیون تصمیم گیری شود. 
در زمان استفاده از واکسن، رعایت اصول امنیت زیستی هم چنان از 
اهمیت ویژه ای برخوردار است. تمام آزمایش های مربوط به تشخیص 

آزمایشگاه های  در  باید   HPAI ویروس های  ردیابی  و 
واکسن  پرندگان  شود.  انجام  دامپزشکی  ملی  تشخیص 
خورده، شناسایی می شوند و گله های مذکور، تحت نظارت 
خواهند بود. باید تشخیص سریع پرندگان واکسن خورده از 
پرندگان آلوده انجام گیرد تا در نهایت امکان کنترل و ریشه 
کنی بیماری میسر گردد. پرندگان واکسن خورده در خارج 
واکسن  که  مناطقی  یا  )کشورها  واکسیناسیون  منطقه  از 
استفاده نمی کنند( نباید جابجا شوند. محصوالت پرندگان 
واکسن خورده، می تواند به خارج از منطقه واکسیناسیون 
منتقل شوند، اما نباید آن ها را صادر کرد. مرغ های خارج 
مطابق  واکسیناسیون  منطقه  از  عبور  به  مجاز  کشور  از 
تحت  منطقه  یک  از  عبور  برای  الزم  دستورالعمل های  با 

کنترل هستند.

2- نکاتی که در حین عملیات واکسیناسیون 
باید مدنظر باشد

سازمان دامپزشکی باید ضرورت استفاده از واکسن را براساس معیارهای 
در  و  واکسن  اثربخشی   ،HPAI تشخیص  وضعیت  جمله  از  مختلف، 
دسترس بودن دوزهای مورد نیاز واکسن، بسنجد. واکسیناسیون تنها 
تحت نظارت یک تیم فرماندهی در آن منطقه اعمال خواهد شد. مرکز 
مختلف  وزارتخانه های  و  سازمان ها  از  متشکل  رویداد  این  فرماندهی 
است که توسعه و پیش بردن برنامه استفاده از واکسیناسیون، گزارش 
استفاده از واکسن، اجازه جابه جایی و سایر فعالیت های نظارتی به عنوان 
پس  خورده،  واکسن  پرندگان  اگر  آن هاست.  مسئولیت های  از  بخشی 
از آن پس، دامپزشک منطقه  انجام این عملیات کامال پاک شدند،  از 
مسئول نظارت و گزارش معمول آن گله می شود. سازمان دامپزشکی 
از  استفاده  مورد  در  منظم  گزارش های  ارائه  برای  طرحی  باید  کشور 
انتقال و جابجایی پرندگان  واکسن، فعالیت های نظارتی و مجوزهای 
با  واکسیناسیون،  برنامه  یک  اجرای  هنگام  این-حال،  با  نماید.  تهیه 
چالش های متعددی مواجه می شویم که باید بر آن ها غلبه کرد یا به 

حداقل رساند. برخی از این موارد عبارتند از:

•    ریزش )Shedding( مداوم ویروس در پرندگان واکسینه شده و از 
نظر بالینی سالم که اصطالحا به آنها »عفونت خاموش« گفته می شود.

بهبود  از جمله  اقدامات حیاتی  به جای سایر  •    جایگزینی واکسن 
شرایط زیست محیطی و امنیت زیستی.

•    کاهش شدت عالیم بالینی HPAI و عدم توجه کافی به طیور بیمار، 
که منجر به تاخیر تشخیص HPAI در گله -های واکسینه می شود.

پادگنی  رانش  متعاقب  جدید  تحت تیپ های  و  واریته   ها  ظهور      •
.)Antigenic Shifts( و جهش پادگنی )Antigenic Drift(

•    عواقب واکسیناسیون به علت محدودیت تجارت محصوالت طیور.
در  باید  واکسیناسیون  برنامه  چالش ها،  این  از  یک  هر  بر  غلبه  برای 
پیامدهای  رساندن  حداقل  به  و  مزایا  رساندن  حداکثر  به  راستای 

ناخواسته طراحی شود. 

واکسن  که  گله هایی  در  آلودگی  بر  نظارت   -3
دریافت نمودند

گردد  مشخص  تا  باشند  دقیق  نظارت  تحت  باید  واکسینه  گله های 
 HPAI ویروس  آیا  و  کرده  عمل  خوبی  به  کنترل  استراتژی  آیا  که 
همچنان در منطقه در حال گردش است یا نه. برای شناسایی عفونت 
 DIVA )Differentiating در یک جمعیت واکسینه شده، از روش
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پرندگان  تمایز  برای   )Infected from Vaccinated Animals
 DIVA روش  شود.  می  استفاده  آلوده  پرندگان  از  خورده  واکسن 
گردش فعال ویروس را در جمعیت واکسینه شناسایی می کند و بدین 
بیماری  کنترل  و  موقع  به  مداخله  برای  را  دامپزشکی  مقامات  طریق 

مطلع می سازد.
باید توجه داشت که بهترین راه DIVA برای بررسی گردش ویروس 
که  است   )Sentinel( بان  دیده  پرندگان  از  استفاده  مزرعه،  در  حاد 
در  یا  و  دهند  می  نشان  را  آنفلوانزا  بیماری  اختصاصی  بالینی  عالئم 
نتیجه بیماری می میرند. در این روش بررسی علت بیماری یا تلفات 
دیده بان های واکسن نخورده که در محل پرندگان واکسینه نگهداری 
ویروس  یا  و  متعدد  سرولوژیکی  های  روش  از  استفاده  با  شوند،  می 
از  مرده  پرندگان  توان  می  جایگزین  طور  به  است.  ممکن  شناسی، 
جمعیت واکسینه شده را نیز مورد ارزیابی قرار داد تا مشخص شود آیا 

ویروس حاد در مزرعه در حال گردش است یا نه.
 در ارزیابی های سرولوژیکی، اگر از واکسن  غیرفعال استفاده شده باشد، 
آنتی بادی علیه پروتئین های غیرساختاری ویروس )NS1( می تواند 
اندازه گیری شود و یا اگر سویه واکسن از نظر تحت تیپ نورآمینیداز 
)NA( با ویروس در حال گردش در مزرعه متفاوت باشد، می توان آنتی 
بادی  اختصاصی علیه NA ویروس در گردش را مورد ارزیابی قرار داد. 
 ،)Fowlpox( در صورت استفاده از واکسن های نوترکیب آبله مرغی
آنتی بادی علیه پروتئین نوکلئوپروتئین/ ماتریکس ویروس آنفلوانزا اندازه 
گیری می شود. برای آزمایش های ویروس شناسی، ارزیابی پروتئین ها 
یا اسیدهای نوکلئیک اختصاصی ویروس آنفلوانزا انجام می شود و هم 
چنین جداسازی ویروس برای تعیین اینکه آیا ویروس جدا شده، همان 

ویروس حاد در گردش مزرعه است یا خیر، صورت می پذیرد. 

4- نظارت پس از واکسیناسیون و استراتژی خروج
تا مطمئن  یابد  ادامه  باید  بر گله  از توقف واکسیناسیون، نظارت  پس 
شویم هیچ ویروس HPAI دیگری در گردش نباشد و در صورت ظهور 
ویروس حاد، با تشخیص زود هنگام، اقدامات بعدی از قبیل حذف گله 
فورا صورت گیرد. حتی پس از واکسیناسیون هم در صورتی که موردی 
از بیماری مشاهده شود، سرویس های بازرسی مسئول، باید گله را از 
بین برده و برای تولیدکننده جبران خسارت کنند. با نظارت پیوسته 
در صورت مشاهده شواهدی دال بر عدم کارآیی مناسب واکسیناسیون 
در حفاظت بخشی در برابر بیماری، استفاده از واکسن باید متوقف و 
در استفاده مجدد از واکسن تجدیدنظر کرد. در نهایت، پس از این که 
شیوع بیماری کامال متوقف و بیماری ریشه کن گردید، واکسیناسیون 

متوقف خواهد شد.
در برنامه واکسیناسیون، برنامه ریزی برای یک استراتژی خروج ضروری 
است. پس از تمیز و ضد عفونی نمودن تمام مکان های آلوده، باید برای 
حداقل 42 روز )دو دوره زمان انکوباسیون برای AI طبق OIE(، هیچ 
مورد جدیدی از HPAI در منطقه تحت کنترل وجود نداشته باشد و 

در نمونه های محیطی نیز ویروس جدا نشود.
واکسینه  پرندگان  نیستند،  مجاز  که  کنند  توجه  باید  تولیدکنندگان 
و  اینکه حمل  واکسیناسیون منتقل کنند، مگر  از منطقه  به خارج  را 
نقل به طور مستقیم با مجوز مقامات مسئول سالمت دام به کشتارگاه 
انجام شود. محصوالت پرندگان واکسن خورده، صرفا می تواند در همان 

منطقه یا کشور استفاده شود.

آینده روشنی پیش روی صنعت مرغداری نیست
یک مقام مسئول گفت: با توجه به نوسان شدید نرخ نهاده های 
پیش روی  روشنی  آینده  تولیدکنندگان،  انباشت  زیان  و  دامی 

صنعت مرغداری نیست.
محمد یوسفی، رئیس انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتی، با 
آنکه  به  توجه  با  کرد:  اظهار  مرغداران  نامساعد  اوضاع  از  انتقاد 
پشتیبانی امور دام به اندازه نیاز مرغداران نهاده در اختیار ندارد 
بنابراین  دهد؛  قرار  تولیدکنندگان  اختیار  در  را  آن  بتواند  که 
مرغداران به ناچار باید مابقی نیاز خود را از بازار آزاد تهیه کنند 
مرغداران  زیان  به  قیمت  فاحش  اختالف  سبب  به  امر  این  که 

تمام می شود.
وی نرخ هر کیلو ذرت  تحویل به مرغدار در بازار آزاد را یک هزار 
و ۳۰۰ و کنجاله سویا را 2 هزار و 9۰۰ تومان اعالم کرد و افزود: 
نرخ توزیع نهاده های دامی، توسط پشتیبانی امور دام نسبت به 
افزایش قیمت جهانی و نوسان  از  مدت مشابه سال قبل، ناشی 

نرخ ارز؛ ۳۰ تا 4۰ درصد رشد داشته است.
یوسفی نرخ توزیع هر کیلو ذرت توسط شرکت پشتیبانی امور دام 
به مرغداران را یک هزار و کنجاله سویا را یک هزار و 9۰۰ تا 2 

هزار تومان در بازار اعالم کرد.
اینکه  بیان  با  گوشتی  مرغ  دهندگان  پرورش  انجمن  رئیس 
تصریح کرد:  نیست،  آینده روشنی پیش روی صنعت مرغداری 
انباشت  زیان  و  دامی  های  نهاده  نرخ  شدید  نوسان  به  توجه  با 
تولیدکنندگان، مرغداران در شرایط نامساعدی به سر می برند که 
با ادامه این روند پرورش دهندگان مرغ گوشتی در خرید جوجه و 

جوجه ریزی سالن های خود تجدید نظر خواهند کرد و در نهایت 
قیمت جوجه با افت زیادی در بازار روبرو خواهد شد، کمااینکه در 

شرایط کنونی، نرخ جوجه به حداقل خود رسیده است.
یوسفی ادامه داد: هم اکنون شرکت پشتیبانی امور دام برای تعادل 
نرخ مرغ در بازار، اقدام به خرید مرغ زنده در کنار مرغ منجمد 
با بررسی قیمت  انتظار می رود  بازار  می کند که از ستاد تنظیم 

تمام شده تولید، تجدید نظری در نرخ مرغ در بازار ایجاد کند.
 یوسفی گفت: با استمرار نوسان نرخ نهاده های دامی در بازار، 
واحدهای مرغ مادر برای جلوگیری از زیان  خود اقدام به کاهش 
جوجه ریزی واحد های خود کرده تا قیمت ها را افزایش دهند؛ 

این امر نتیجه ای جز کمبود عرضه مرغ در بر نخواهد داشت.
تا 12۰ میلیون  براساس آخرین آمار ماهانه 115  به گفته وی؛ 

قطعه جوجه تولید می شود.
است،  انجام  حال  در  ُکندی  به  زنده  مرغ  کرد: خرید  تاکید  وی 
و  مرغداری  های  سالن  در  تولیدی  های  مرغ  خاطر  همین  به 
افزایش وزن مرغ و زیان  امر در  این  باقی می ماند،  کشتارگاه ها 

مرغداران تاثیر بسزایی دارد.
این مقام مسئول در پایان سخنان خود نرخ هر کیلو مرغ زنده 
درب مرغداری 4 هزار و 8۰۰، مرغ آماده به طبخ در کشتارگاه 
5 هزار و ۳۰۰، غرفه های میادین میوه و تره بار 6 هزار و 5۰۰ 
و خرده فروشی های سطح شهر 6 هزار و 5۰۰ تا 7 هزار و 5۰۰ 

تومان اعالم کرد.

باشگاه خبر نگاران جوان
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تغذیه جوجه های شـترمـرغ

به  مربوط  محصوالت  سایر  و  گوشت  تولید  در  مهمی  نقش  تغذیه 
شترمرغ ایفا می کند چرا که مخارج غذای جوجه ها از روزهای آغازین 
را  ها(  هزینه  کل  درصد8۰  )حدود  هزینه  بزرگترین  کشتار،  سن  تا 
تشکیل می دهد. غذای طبیعی شترمرغ عمدتاً متشکل از علوفه جات 
و  آبدار  و  تازه  گیاهان  جات،  دانه  ها،  توت  خانواده  جات  میوه  سبز، 

حشرات کوچک می باشد.
و  خوب  غذایی  تبدیل  از  زندگی  اول  روز   12۰ طول  در  ها  شترمرغ 
کارآمدی برخوردار هستند. پس از گذشت ۳۳۰ روز بدن آنها از لحاظ 
تبدیل غذایی ناکارآمد شده و افت پیدا خواهد کرد. بنابراین الزم است 
تغذیه  بهینه  نحو  به  اند  نکرده  را سپری  این دوره  ها  وقتی جوجه  تا 
الی 1۰۰   9۰ کشتار  آل  ایده  وزن  به  وقت  اسرع  در  بتوانند  تا  شوند 

کیلوگرم دست یابند.
جوجه ها در حیات وحش نحوه خوردن غذا و آشامیدن آب را با تقلید از 
رفتار والدین خود یاد می گیرند. در سیستم تولید صنعتی نیز می توان 
از یک “مادر جایگزین” و یا جوجه بزرگتر جهت آموزش  به اصطالح 
نحوه غذا خوردن و آشامیدن آب به جوجه های کوچک استفاده نمود. 
جوجه های شترمرغ در 1۰ الی 14 روز اول زندگی جهت تآمین بخش 
زرده  کیسه  محتوای  به  وابسته  نیاز خود  مورد  مغذی  مواد  از  بزرگی 
باید  به همین دلیل  است؛  این دوره کمتر  لذا مصرف دان در  و  بوده 
پس از اتمام این دوره به خوبی تغذیه گردند تا از رشد و نمو نرمالی 

برخوردار باشند.
شترمرغ ها جهت خرد شدن غذا در سنگدان به سنگریزه های کوچک 
قرار  ها  جوجه  اختیار  در  نیز  سنگریزه  است  الزم  بنابراین  دارند  نیاز 
بگیرد. این کار تا زمانی ادامه می یابد که جوجه ها به سنی برسند که 
به چراگاه برده شده و خود بطور طبیعی سنگریزه مورد نیازشان را به 
همراه غذا قورت بدهند. اندازه دانه های سنگریزه اضافه شده به جیره 
بوده و در  ناخن پرنده  باید در حد نصف  غذایی جوجه های شترمرغ 
جوجه هاییکه به تازگی متولد شده اند این اندازه باید در حد یک دانه 
برنج باشد. پس از اینکه جوجه ها بطور کامل غذا خوردن را یاد گرفتند 
باید علوفه جات خرد شده مانند شبدر، یونجه و کلم روزانه ۳ الی 4 بار 

عالوه بر غذای آردی در اختیار آنان قرار بگیرد.
تذکر: به دلیل خطر انباشتگی در پیش معده و سنگدان الزم است در 

1 ماه اول فقط از برگ علوفه جات )و نه ساقه آنان( استفاده گردد.
غذای جوجه ها باید در تغارها یا سینی های کم عمق قرار داده شود. 
غذای جوجه های شترمرغ می تواند به حالت پلت یا آردی در اختیار 
باال است  پلتی  از آن جائیکه هزینه جیره ی غذایی  بگیرد.  قرار  آنان 
معموالً غذا به فرم آردی به جوجه ها داده می شود. استفاده از غذای 
بیشتری صرف  زمان  ها  دارد چرا که جوجه  نیز  آردی مزیت دیگری 
نوک زنی به ظرف غذا برای تآمین مقادیر جیره غذایی مورد نیاز خود 
نموده به این ترتیب بیشتر مشغول شده و ناهنجاریهای رفتاری کمتری 

از خود بروز می دهند. الزم به ذکر است که جوجه ها معموالً غذای 
مرطوب را بیشتر دوست دارند. همچنین جهت کاهش میزان ریخت و 
پاش و گرد و غبار ناشی از غذای آردی و افزایش لذت غذای مصرفی، 
می توان شیره قند و یا چربی تثبیت شده به غذای فارم اضافه نمود. 
این کار منجر به اتالف کمتر، حداقل میزان گرد و غبار و جداسازی 

کمتر اجزای ترکیبی غذای پرندگان می گردد.
غذایی  جیره  با  هفتگی   1۳ سن  تا  توانند  می  شترمرغ  های  جوجه 
استارتر حاوی مقادیر باالی پروتئین خام تغذیه شوند. نیاز شترمرغ ها 
به پروتئین به وضوح تعیین نگردیده است. سطوح پروتئین خام موجود 
در غذای مصرفی این پرندگان از 15 تا 24 درصد متغیر می باشد. در 
حالت کلی پرندگان جوان بیشترین مقدار پروتئین را مصرف می کنند 
که با باال رفتن سن مقادیر آن کاهش می یابد.از 1۳ تا 4۰ هفته غذای 
جوجه ها به جیره ی غذایی رشد تغییر داده می شود. از 4۰ هفتگی تا 
زمان کشتار نیز جوجه های شترمرغ با جیره غذایی نگهدارنده تغذیه 
به  مربوط  تدابیر  و  شرایط جسمانی  به  وابسته  نیز  این  که  می شوند 

عرضه به بازار می باشد.
اجزاء غذایی متداول در تغذیه جوجه های شترمرغ عبارت از: آرد ذرت 
بعنوان منبع سرشاری از انرژی و یونجه به عنوان منبعی برای ساخت 

ماهیچه ها و گوشت بدن پرنده، فیبر و پروتئین می باشند.
پروتئین خام  از  نیز منابعی  بادام زمینی  پودر استخوان ماهی و پودر 
و لیپید علی الخصوص آمینو اسیدهای ضروری می باشند. متوناین و 
اغلب آمینو اسیدهای ضروری در رژیم غذایی طیور محسوب  لیسین 
غذای  ترکیبی  اجزای  بیشتر  در  آمینواسیدها  این  که  چرا  گردند  می 

طیور محدود می باشند.
پیش امیخته های ویتامینی / معدنی نیز باید بعنوان منبعی از ویتامین 
ها و مواد معدنی بخصوص مواد معدنی میکرو در جیره غذایی پرندگان 
گنجانده شوند. سنگ آهک بعنوان منبعی از کلسیم می باشد در حالیکه 
“مونوکلسیم فسفات” کلسیم و فسفر را تؤاماً تأمین می کند. پنبه دانه و 
محصوالت آن حاوی ماده “گاسیپول” می باشند که یک عامل ضدتغذیه 
ای بوده و باعث بروز مسمومیت “گاسیپول” در شترمرغ ها می گردد و 

به همین دلیل نباید در جیره غذایی این پرندگان لحاظ شود.
درصد5  از  بیش  نباید  ترکیب شده  غذایی  جیره ی  در  موجود  نمک 
الکترولیتی  تعادل  ایجاد  جهت  معمولی  نمک  دهد.  تشکیل  را  جیره 
در بدن پرندگان مورد نیاز بوده و همچنین بعنوان یک چاشنی جهت 

تحریک مصرف غذا محسوب می گردد.
قرا  ها  در دسترس جوجه  فراوان  مقادیر  در  باید  نیز  تمیز  و  تازه  آب 

بگیرد. دسترسی به آب رابطه مستقیمی با مصرف غذا دارد.
در حالت کلی طیور به ازای یک گرم غذای خشک مصرفی به 2 گرم 
آب نیاز دارند. مقدار آب مصرفی جوجه های شترمرغ نسبت به مصرف 
کنسانتره )غذای آردی یا پلت( در حالت کلی باید 1.5 الی 2 برابر باشد.

دستگاه جوجه کشی
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کانون های  درصدی  از 8۰  بیش  کاهش  از  دامپزشکی  سازمان  رئیس 
به  توجه  با  گفت:  و  داد  خبر  پرندگان  حاد  فوق  آنفلوآنزای  بیماری 
برنامه ریزی های صورت گرفته و اقدامات انجام شده، پیش بینی می شود 
امسال دیگر شاهد طغیان این بیماری نباشیم و بتوانیم آن را تا پایان 

سال جاری ریشه کن کنیم.
 H5N8 بیماری آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان در سویه های مختلف از
کشور  به  گذشته  دهه های  و  سال ها  طی  گونه ها  دیگر  و   H5N6 تا 
این  البته  که  می گیرند  تلفات  طیور  جمعیت  از  ساالنه  و  شده  وارد 
بیماری به عنوان یک ویروس مشترک بین انسان و طیور آمار ابتال و 
تلفات مختلفی در طول سالیان متمادی در میان جمعیت انسانی نیز 
داشته است اما طی سال های اخیر یعنی از مهرماه سال 1۳95 تاکنون 
 H5N6 و H5N8 آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان تحت تیپ و سویه های
در کشور بروز پیدا کرده و البته H5N8 طغیانی شده بود که تلفات 

بسیار باال و کم سابقه ای از طیور تخم گذار گرفته است.
شناسایی  از  مختلفی  اقدامات  دامپزشکی  سازمان  راستا  این  در 
این  به  مبتال  و  آلوده  گله های  معدوم سازی  تا  بیماری زا  کانون های 
بیماری را در دستور کار قرار داده و نتیجه آن شد که طی دو سال اخیر 
بالغ بر 4۰ میلیون قطعه مرغ تخم گذار از سالن های پرورشی حذف شد.
گذشته  سال  اواخر   - دامپزشکی  سازمان  رئیس  رفیعی پور-  علیرضا 
اگر  بود که  ایسنا گفته  به  با آن  مقابله  و  بیماری  این  درباره وضعیت 
میزان  کند،  پیدا  ادامه  نیز  آینده  سال  در  کنونی  رویه های  و  شرایط 
تلفات این بیماری تا دو برابر امسال یعنی بیش از 4۰ میلیون قطعه 
طیور افزایش پیدا می کند. اما اگر این دستورالعمل کامال اجرایی شود 
دیگر شاهد آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان به صورت اپیدمی و سونامی 
نخواهیم بود که البته در این میان، نام همه متولیان و مسئوالن دولتی 

و خصوصی که کوتاهی کنند، اعالم می شود.
با  از این اظهارات به نظر می رسد  حاال پس از گذشت حدود سه ماه 
آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان مواجه  کاهش شدید کانون های بیماری  
به  رو  روند  به  توجه  با  مسئول،  مقام  این  گفته  به  که  چرا  بوده ایم، 
رشد آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان در سال گذشته و حتی اوایل امسال 
با  نگرانی جدی در زمینه دامپزشکی داشتیم، چرا که چرخش دیروز 
شدت و حدت زیادی انجام می شد و ما طی ماه های گذشته و از اواخر 
فروردین ماه با توجه به اقدامات مناسب انجام شده که دقیقا بر پایه 
بیماری  بروز  کاهشی  روند  بود،  بیماری  این  با  مبارزه  ستاد  مصوبات 

آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان را در کشور مشاهده کردیم.
که حتی  داشت  وجود  بسیاری  روزهای  اخیر  ماه های  افزود: طی  وی 
یک گزارش هم از شیوع این بیماری و بروز کانون نداشتیم در حالی 
که سال گذشته تقریبا هر روز یک کانون در کشور گزارش می شد. به 

گونه ای که سال گذشته 64۰ کانون این بیماری گزارش شد در حالی 
که طی ماه های گذشته حتی 15 کانون هم شناسایی و گزارش نشد 
که اهمیت بسیار باالیی دارد و نشان دهنده کاهش بیش از 8۰ تا 9۰ 
درصدی کانون های بیماری آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان است. مبارزه، 
کنترل و آموزش های انجام شده در کنار هماهنگی درست و دقیق همه 
دستگاه های متولی در قالب ستاد مبارزه با آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان 
سبب شد تا کاهش شدید بیماری و گردش ویروس در کشور را شاهد 
پرورش  سالن های  و  فارم ها  جوجه ریزی  شاهد  دیگر  سوی  از  باشیم. 
تخم مرغ که سال های گذشته از این بیماری آسیب دیده اند، بودیم که 
از سالن های پرورشی موفق  بازدید  از  از استان ها پس  البته در برخی 
به دریافت مجوز جوجه ریزی مجدد نشده اند و توصیه هایی به آنها برای 
دریافت مجوز شد چرا که باید در ابتدا اقداماتی را برای ریشه کن شدن 

و از بین رفتن ویروس انجام می دادند.
گرفته  صورت  اقدامات  اینکه  به  اشاره  با  دامپزشکی  سازمان  رئیس 
ریشه  پرندگان سبب  فوق حاد  آنفلوآنزای  بیماری  با  مقابله  زمینه  در 
کاهش  داد:  ادامه  شد،  خواهد  جاری  سال  در  بیماری  این  کن شدن 
جوجه ریزی در مکان ها و مناطق پرخطر که بعضا در سال های متمادی 
این  به  آلوده  بهداشتی،  اقدامات  انجام  و  مجدد  جوجه ریزی  وجود  با 
بیماری شده بودند، یکی از اقدامات انجام شده در راستای جلوگیری 
تیمی  توسط  نکاتی  و  بود. چنین مسائل  بیماری  این  از شیوع مجدد 
هماهنگ به صورت دقیق رصد و پایش می شود. همچنین کنترل تردد 
خودروهای حمل جوجه، مرغ، تخم مرغ و ... نیز به شدت و با هماهنگی 
با نیروی انتظامی در حال انجام است و گزارش های منتشر شده نشان 

از افزایش سطح همکاری های غیرسازمان در این زمینه است.
طیور  صنعت  در  فعاالن  و  بهره برداران  آموزش  به  اشاره  با  رفیعی پور 
آنفلوآنزای  بیماری  با  و مبارزه  مقابله  راستای چگونگی پیشگیری،  در 
توسط  که  گرفته  صورت  آموزش های  کرد:  اظهار  پرندگان  حاد  فوق 
وزارت جهاد کشاورزی و سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی 
تا  باشد  کننده  کمک  زمینه  این  در  می تواند  بسیار  است،  شده  آغاز 
بتوانیم از طغیان بیماری آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان جلوگیری کنیم. 
از سوی دیگر نیز واکسن این بیماری وارد شده است و هم اکنون در 
استفاده  ضرورت  ستاد  جایی  هر  و  دارد  وجود  کشور  سردخانه های 
که  شد  خواهد  انجام  واکسیناسیون  دهد،  تشخیص  را  واکسن  از 
واکسیناسیون صورت گرفته هدفمند خواهد بود و امیدواریم با کمک 
همه دستگاه ها و رسانه ها بتوانیم از طغیان این بیماری جلوگیری کنیم.

وی همچنین در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه پیش از این قبل بود 
نام دستگاه ها یا اشخاصی که در مبارزه با بیماری آنفلوآنزای فوق حاد 
پرندگان همکاری کرده و به وظایفشان عمل نمی کنند را افشا کنید، 

ایسنا

کاهش ۸۰ درصد 
آنفـلوآنزای طـیور
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توضیح  این گونه  تهیه کرده اید؟  فهرستی  یا  لیست  زمینه  این  آیا در 
داد که دو هفته گذشته جلسه ستاد مبارزه با بیماری آنفلوآنزای فوق 
قرار  بررسی  مورد  موارد  و  نکات  همه  که  شد  برگزار  پرندگان  حاد 
به صورت مستمر گزارشات  و متولی  گرفت. همه دستگاه های ذیربط 
خود را ارائه می دهند که مدیران کل در دستگاه های مختلف هفته ای 
را  بار  یک  هفته  دو  هر  اطالعات  و  می دهند  گزارش  من  به  بار  یک 
می دهد  نشان  آنها  همه  که  می شود  اعالم  مختلف  استانداران  به  نیز 
با  دستگاه های دولتی و تشکل های بخش خصوصی همکاری مناسبی 
ستاد داشته اند و اگر کوتاهی یا کم کاری از سوی هر کسی وجود داشته 
باشد، قطعا از طریق رسانه ها نام آنها منتشر و افشا می شود اما کاهش 

همکاری  نشانه  پرندگان  حاد  فوق  آنفلوآنزای  بیماری های  کانون های 
درست و مناسب همه دستگاه های متولی و عضو ستاد مبارزه با بیماری 

آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان است.
رئیس سازمان دامپزشکی با بیان اینکه طی ماه های گذشته موفق به 
به  کشور  شمالی  استان های  در  پرنده  عرضه  روز  بازار  کردن  تعطیل 
عنوان یکی از عوامل بروز بیماری آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان بودیم، 
زمینه  در  بحرانی  مناطق  از  یکی  عنوان  به  اصفهان  استان  در  گفت: 
این بیماری جلوی عرضه طیور رنگی را گرفتیم و همه مرغداری های 
غیرمجاز یا تعطیل شدند یا آنکه اقدامات الزم برای اخذ مجوز و فعالیت 

تحت نظر سازمان دامپزشکی درباره آنها انجام شد.

سال  نخست  سه ماهه  طی  اینکه  بابیان  سمنان  دامپزشکی  مدیرکل 
جاری دو محموله سه هزار و 9۰۰ تنی دارو از استان به خارج کشور 
برآورد  دالر  هزار   65 محموله  دو  این  ریالی  ارزش  گفت:  شد،  صادر 

می شود.
دو  جاری  سال  نخست  سه ماهه  طی  اینکه  بابیان  سعیدی  محمد 
محموله داروی دامپزشکی ساخت استان سمنان به کشورهای خارجی 
صادرشده است، ابراز داشت: شرکت های فعالی در زمینه تولید داروهای 
دامی در استان وجود دارد که وجود این ظرفیت می تواند به پیشبرد 

رونق اقتصادی این خطه کمک کند.
وی بابیان اینکه صادرات داروهای دامی از استان سمنان به سایر نقاط 
با وزن سه  افزود: این محموله های صادراتی  در دستور کار قرار دارد، 
هزار و 9۰۰ تن بود که ارزش ریالی آن ها 65 هزار دالر برآورد می شود 

که طبق پیش بینی ها انتظار می رود بتوانیم این میزان را ارتقا دهیم.

مردم موارد مشکوک را اطالع دهند
مدیرکل دامپزشکی سمنان بابیان اینکه مراقبت از بیماری آنفلوانزای 
فوق حاد پرندگان در  زیستگاه های طبیعی استان نظیر سدها، تاالب ها، 
اینکه  به  توجه  با  داشت:  ابراز  دارد،  قرار  کار  دستور  در   ... و  آبگیرها 
با همکاری  انتقال بیماری آنفلوانزا نقش دارند لذا  پرندگان مهاجر در 
موضوع  این  به  مناطق  پایش  و  بازدید  طی  محیط زیست  سازمان 

رسیدگی شده است.

و  صنعتی  واحدهای  نخست  گام  در  کرد:  تصریح  ادامه  در  سعیدی 
طبیعی  زیستگاه های  کیلومتری   5۰ و   15 پنج،  شعاع  در  روستایی 
شناسایی شد و سپس سیستم های مراقبتی این واحدها در زمان ورود 

و خروج پرندگان به مرحله اجرا درآمد.
وی بابیان اینکه مردم و نهادهای دست اندرکار شامل دهیاری، شوراها 
و محیط بان ها و بخشداری ها می توانند با ارائه گزارش مشاهدات خود 
از  افزود:  باشند،  نقش آفرین  بیماری ها  از  پیشگیری  در  دامپزشکی  به 
مردم تقاضا داریم در صورت مشاهده هر گونه مورد مشکوک با شماره 
1512 اداره دامپزشکی سمنان تماس گیرند تا در اسرع وقت نسبت به 

رفع مشکل اقدام شود.

نظارت دامپزشکی بر مراکز عرضه و توزیع 
رمضان  مبارک  ماه  ایام  اینکه طی  بابیان  دامپزشکی سمنان  مدیرکل 
از ۳45 واحد در این شهر مورد بازدید قرار گرفت، بیان کرد: در این 
بازدیدها ضمن معرفی چهار واحد متخلف به مراجع قضایی دو هزار و 

۳15 کیلوگرم فراورده خام دامی ضبط و معدوم شد.
سعیدی اضافه کرد: دامپزشکی نه تنها در ایام ماه مبارک رمضان بلکه 
طی ایام سال با اکیپ های ثابت و سیار بر توزیع و عرضه فراورده های 
خام دامی و لبنی نظارت مستمر دارد و از مردم نیز تقاضا داریم هر گونه 

تخلف بهداشتی را به دامپزشکی اعالم کنند.

۶۵ هزار دالر
 داروی دامپزشکی ساخت سمنان 

مهربه خارج کشور صادر شد

با حمایت از تولید کاالی داخلی صورت گرفت:
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خوراک،  باالی  هزینه 

 الزمه رسیدن به پایداری در قیمت دام و طیور کنترل و کاهش هزینه 
این  باالی خوراک است؛ در غیر  از جمله هزینه  تولیدی  های جانبی 
استراتژیک  محصوالت  این  قیمت  افزایش  مخرب  تاثیرات  ورت  ص

مستقیما بر اوضاع کشور، جبران ناپذیر خواهد بود.
سال  در  دامداری ها  گسترش  به  اشاره  با  دالور  آقاجانی  حمدهادی  م
های 84 تا 86 و قبل آن با اعطای تسهیالت سرمایه در گردش گفت: 
متاسفانه در دولت های بعد به بهانه صنعتی کردن و استفاده از سود 
اعطای تسهیالت  نقدینگی،  افزایش  و  تورم  یشتر و همچنین کاهش  ب
هرچند اندک قطع شد که پیامد آن تعطیلی واحدهای کم بازده سنتی 

و متعاقب آن برخی واحدهای نیمه صنعتی بود.
توسط  گردش  در  سرمایه  تسهیالت  اعطای  نحوه  درباره  ی  و
جهاد  مسئوالن  بازدید  براساس  کرد:  خاطرنشان  هادکشاورزی  ج
کشاورزی، دامداری های فعال شناسایی شده و هر شهرستان به میزان 
تسهیالتی که در اختیار داشت به واحدهای کوچک کمک می کرد و 

نظارت این ارگان تضمینی برای رضایت بانک ها بود.
از  ناشی  که  را  غلط  سیاست های  دام  حوزه  پژوهشگر  و  محقق  ین  ا
دام  صنعت  رکود  علل  را  نگری  آینده  عدم  با  اصولی  غیر  صمیمات  ت
دانست و خاطرنشان کرد: صنعتی کردن در شرایطی که بیش از 6۰ 
درصد شیر تولید شده کشور از طریق دامداری های سنتی و کوچک 

تولید می   شود، سیاستی اشتباه بود.
آقاجانی با اشاره به این که ایجاد واحد صنعتی نیاز به هزینه باال داشته 
در شرایطی که هم اکنون واحدهای سنتی کوچک تعطیل شده به وفور 
وجود دارد تصریح کرد: مضاف براین که با وجود چنین فضای خالی 
برای صنعتی شدن  گذاری  سرمایه  به  نیاز  طیور  و  دام  پرورش  رای  ب

علیرغم کاهش ارزش پول ملی تصمیم نادرست دیگری است.

تهدید دامداری های کوچک در مازندران
وی با اشاره به تهدیدات دامداری های کوچک در وضعیت کنونی یادآور 

شد: تغییر نگرش مردم نسبت به روستا و تبدیل آن به جایگاه خوش 
نشینی با خروج دام و طیور از آن به ویژه در مناطق جلگه ای مازندران 
به ویژه در زمینه دام و  اقتصاد کشاورزی  از  را  این استان  روستاهای 

طیور دور کرد.
طیور،  و  دام  خوراک  و  نهاده  باالی  کرد:قیمت  خاطرنشان  قاجانی  آ
عدم تطابق و همخوانی بین قیمت محصول دامی نظیر شیر با هزینه 
دام  پوشش خسارت  برای  بیمه  نبود  و  مانند خوراک  دامپروری  های 
این بخش و خطراتی است که  از مشکالت عدیده  و دامداری بخشی 

دامداری های سنتی را به شدت تهدید می کند.

و  دام  صنعت  بزرگ  چالش  خوراک  باالی  زینه  ه
طیور کشور

وی مقرون به صرفه بودن را اولویت اول هر فعالیت اقتصادی دانست  و 
گفت:7۰ درصد از هزینه های دام و طیور بحث نهاده و خوراک است و 
عمده سرفصل این مبحث قیمت باالی نهاده ها در صنعت دام و طیور 
بوده که با وجود واردات در این بخش نیاز به بازنگری و توجه ویژه را 

طلب می کند.
را علل بی  برای دام  تهیه خوراک  باالی  ، هزینه  دکترای علوم دامی 
قیمت  کرد:  تصریح  و  دانست  فعالیت   ادامه  برای  دامداران  نگیزگی  ا
دام  نگهداری  جاری  هزینه  با  شیر  و  گوشت  نظیر  دامی  حصوالت  م
تناسب نداشته و در مقایسه با سایر کاالهای کشور رشد قیمتی نکرده 

است.
آقاجانی  یادآور شد: قیمت یک کیلو بره پرواری در سال 91 چیزی 
دو  گذاشتن  با پشت سر  در سال 97  که  بود  تومان  هزار  معادل 1۰ 
بحران عظیم مالی کشور و افزایش ناموزون دالر در دو مرحله، اکنون 
به دوبرابر افزایش یافته در شرایطی که مصالح ساختمانی نظیر آهن در 

چنین فاصله زمانی افزایش چندین برابری را تجربه کرده است.
این محقق با بیان این که در چنین شرایطی سود دامدار تقریبا سربه 

چالش بزرگ صنعت دام و طیور
ایسنا
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سر شده است افزود: بنا به دالیل گفته شده بحران یا اختالل در تولید 
محصوالت دام و طیور باعث آشفتگی بازار و ورشکستگی تولید کننده 
بروز چنین  از  گرفته  نشات  و طیور  دام  بازار صنعت  و صدمات  شده 

عارضه هایی است.
کشاورزی  های  زمین  در  دوم  کشت  عنوان  به  علوفه  کاشت  اجانی  آق
را راهکار نسبتا مناسب برای کمبود خوراک  دام دانست خاطرنشان 
کرد: استفاده از علوفه هایی که نیاز آبی پائینی دارند و نیز استفاده از 
نژادهای دام و طیوری که مورد اصالح قرار گرفته و بهره وری بهتری 

داشته باشند قطعا راهگشا است.

بدون  اجرا  تا  ایده  از  مرتع،  از  دام  خروج  ح  طر
اندیشه

دارای  این طرح  از مرتع گفت:  دام  ارزیابی طرح خروج  وی در مورد 
موافقین و مخالفانی است که سبب شده به شکل سیاه و سفید به آن 
نگاه کنند و معتقدم باید تمام مالحظات طرح در نظر گرفته شده و بین 

اهم و مهم یکی را انتخاب کنیم.
دکترای علوم دامی با اشاره به اینکه این طرح در شرایط ایده آل بسیار 
خوب و مفید بوده و سبب حفظ جنگل ها و بهبود تراکم آن و ترمیم 
مراتع می شود، به بیان نواقص طرح پرداخت و تصریح کرد: هم زمان 
انجام شود  برای دام ها  نژاد  باید اصالح  این طرح  اجرای  با  و همگام 
اندیشید؛ همچنین  را  آن  تدابیر  دام  منابع خوراک  کمبود  وجود  با  و 
جایگاهی مناسب برای نگهداری دام های خارج شده از مراتع و جنگل 

ها در نظر گرفت.
وی با بیان اینکه هنوز طرح به شکل کامل اجرا نشده و دام های مراتع 
و جنگل ها از نژادهای بومی و دورگ هستند که بازدهی پائینی دارند 
گفت: آسیب این دام ها بسیار کم است و دامداران نیز با حفظ محدوده 
خود  مناطق  بومی  بانان  محیط  نوعی  به  خود  های  دام  چرای  تحت 
هستند، زیرا ممکن است  با خروج دامداران، پیشروی سکونت گاه ها 
به اراضی ملی و ساخت و سازهای غیر مجاز مجددا از سر گرفته شود.

اقتصاد  محرک  موتوهای  کوچک  لیدکنندگان  تو
کشور

پوریا احسانی مشاور فارم های نگهداری طیور مازندران با اشاره به نقش 
روستائیان در بخش دام و طیور به ویژه تولیدکنندگان خرد گفت: از 
اقتصادی، پائین آمدن هزینه دولت  مزایای چنین بنگاه های کوچک 
برای صنعت دام و طیور است، زیرا از ظرفیت کشاورزی در دو پتانسیل 

عمده زراعت و دامپروری بهره خواهد برد.
استاد دانشگاه رودکی تنکابن وظیفه نظارت از سوی مسئولین و دست 
پررنگ  بسیار  را  سنتی  واحدهای  حفظ  و  نگهداری  برای  درکاران  ان
دانست و اظهار کرد: طرح بهبود تغذیه دام و طیور با جیره نویسی از 
سوی بازرسان و کارشناسان مطابق با مقتضیات خانوار دامدار، خرید 
متناسب و به موقع فرآورده های تولیدکنندگان خرد، اعمال بسته های 
از  پشتیبانی  و  منطقه  در  سازگار  و  بومی  علوفه  تولید  برای  تشویقی 
نحوه نگهداری و تولید محصوالت می تواند سبب ماندگاری تولید در 

روستاهای استان شود.
وی با بیان این که در کشورهای خارجی دولت خریدار محصوالت دام 
و طیور بوده و کشاورز یا دامدار دغدغه فروش و صرفه و سود را ندارد 

گفت: حمایت از مشاغل خانگی و کارگاه های زودبازده در قالب بنگاه 
در  ماندگاری  به  را  جوانان  که  است  سیاستی  اقتصادی  کوچک  های 

روستا برای اشتغال ترغیب می کند.

مشکالت طیور مشابه مشکالت دام
مشاور فارم های نگهداری طیور، دو علت داخلی و خارجی را عدم به 
صرفه نبودن فعالیت مرغداری ها دانست و افزود: واردات خوراک طیور 
و نوسانات بازار ارز به عنوان عوامل خارجی و کرایه حمل و نقل و عرضه 
ناموزون گوشت مرغ توسط دولت به عنوان مشکالت داخلی گریبانگیر 

بخش طیور شده است.
برای  تومان  ارز ۳8۰۰  ارائه  با  دولت  سیاست  نشدن  عملیاتی  از  وی 
واردات خوراک طیور خبر داد و یادآور شد: نوسانات بازار خوراک طیور 
ها،  قیمت  تغییر  این  و  شده  شروع  تومان   2۰۰ تا   15۰ کیلو  هر  از 
برآوردها و برنامه های تولیدکنندگان را به شدت تحت تاثیر قرار داده 

است، به طوری که بسیار از مرغداران به نقطه زیان مالی رسیده اند.

مصرف  جای  به  کنندگان  تولید  به  یارانه  دن  دا
کنندگان

اساسی  راهکاری  را  تولید و صنعت  به صاحبان  یارانه  اعطای  احسانی 
دانست و تصریح کرد: به جای اینکه مردم یارانه دریافت کنند، دولت 
محصوالت  ویژه  به  تولیدکنندگان  و  صنعتگران  به  یارانه  اعطای  با 
استراتژیک، باعث پائین نگهداشتن قیمت نهایی محصوالت شده و به 

این طریق سود بیشتری عاید مردم خواهد شد.

بخشهای  همه  آشیل  پاشنه  رسانی  اطالع  و  ویج  تر
کشاورزی

این محقق و پژوهشگر حوزه علوم دامی از کم کاری مسئولین جهاد 
و  کشاورزان  به  رسانی  اطالع  و  ترویج  برای  ها  شهرستان  اورزی  کش
ترویجی  وظیفه  کشاورزی  جهاد  ادارت  افزود:  و  کرد  گالیه  مداران  دا
خود را مهم جلوه نداده و ناآگاهی کشاورزان و دامپروران ما لطمه به 
بدنه کشاورزی می زند، برای توسعه اقتصاد دامی باید به سمت جامعه 

دامپرور دانا و کشاورز دانشی حرکت کنیم.
دکترای تغذیه علوم دامی و فعال اقتصادی این عرصه، مدیریت و دانش 
فنی پائین بهره   برداران مازندران را سبب کاهش فرآوری تولید خواند 
و گفت: با ارتقای سطح دانش عمومی در حوزه تولید دام و طیور قطعا 

می توان به تولید پایدار امیدوار باشیم.

حفظ ثبات بازار اسباب و ابزار تولید پایدار
احسانی در خصوص واردات و صادرات و مشکالت پیش روی این حوزه 
ها گفت: مشکل اصلی ما تامین خوراک در دوب خش دام و طیور بوده 
که بخش اعظم آن وارداتی است و حفظ این صنعت در چنین شرایطی 

نیازمند ثبات بازار به ویژه بازار ارز است.
وی با بیان این که برای رسیدن به پایداری، تولید نهاده، دام و فرآورده 
به میزان نیاز، قطعی است یادآور شد:الزمه رسیدن به پایداری در قیمت 
دام و طیور کنترل و کاهش هزینه های جانبی تولیدی است؛ در غیر 
استراتژیک  این محصوالت  قیمت  افزایش  تاثیرات مخرب  این صورت 

مستقیما بر اوضاع کشور جبران ناپذیر خواهد بود.
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غذا دادن یا ندادن؟

شرکت  ارشد  فنی  مشاور   Keith Bramwell دکتر 
پاسخ      سؤال  این  به   JAMESWAY کشی  جوجه 
از  پس  بالفاصله  ها  جوجه  تغذیۀ  آیا  که  دهد  می 
کمک  طیور  دستۀ  یکدست  رشد  به  کشی  جوجه 

خواهد کرد.

نیازهای  با  گروه  دو  در  اصوالً  پرندگان  جوجه  همان  یا  جنین  رشد 
صورت  دو  به  معموالً  ها  جوجه  گیرد.  می  قرار  فیزیولوژیک  متفاوت 
دیررس )جوجه ای که تا مدتی در النه می ماند و مادر آنها را تغذیه می 

کند( و جوجۀ زودرس می باشند ، که هر کدام نیازهای خاص خودشان 
را برای ادامۀ بقا دارند.

با مقایسۀ این دو گروه متفاوت درمی یابیم که در جوجه های »دیررس« 
مقدار قابل توجهی از »رشد و نمو جنین« پس از بیرون آمدن از تخم 
و با تغذیه ای که توسط والدینش به او داده می شود، صورت می گیرد 
و در مقابل جوجه های »زودرس« مقدار قابل توجهی از »رشد و نمو 
جنینی« را در درون تخم می گذرانند و وقتی سراز تخم در می آورند 

جوجه هایی آماده و چابک هستند. 
معموالً رشد و نمو جوجه های »دیررس« در پرندگانی که در بلندی 
ها و بر روی درختان النه می سازند رایج است پرندگانی نظیر پرندگان 

ITPNews - بخش بین الملل

 اهمیت زود خوراک دادن به جوجه ها
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آوازخوان ، کبوتر ، یا پرندگان شکاری و غیره. این جوجه ها وقتی سر از 
تخم بیرون می آورند جوجه هایی بسیار ضعیف و بدون پر هستند که 
قادر نیستند چشمان خود را باز یا حتی سر خود را باال بگیرند. جوجه 
های دیررس قادر به حفظ دمای بدن خویش، حتی در کوتاه مدت هم 

نیستند و بنابراین برای گرم شدن هم به والدین خود وابسته اند. 

به عالوه، والدین که معموالً هر دو در نگهداری جوجه ها درگیرند، در 
تغذیه و مواظبت از جوجۀ تازه به دنیا آمده بسیار مفید و مؤثر هستند تا 
زمانیکه جوجه ها بالغ شوند و النه را به قصد زندگی جدید ترک کنند.  
جوجۀ تازه از تخم درآمده در النۀ امن خود به دور از اغلب شکارچیان 
و درندگان است و به طور جداگانه توسط والدین خود تغذیه می شوند. 
از آنجائیکه جوجه ها در طی چند روز متفاوت سر از تخم درمی آورند، 
از نظر اندازه و جثه با یکدیگر فرق دارند؛ و معموالً کوچکترین آنها برای 
به دست آوردن غذا و جای بیشتر بایستی در تکاپوی بیشتری با خواهر 
و برادر خود باشد. از جوجه های درحال رشد تا زمانیکه به قدر کافی 

رشد کرده باشند که النه را ترک کنند، مراقبت خواهد شد. 
رشد و نمو جوجه های »زودرس« معموالً در طیوری که بر روی زمین 
بوقلمون   ، ها  مرغ  نظیر  است  رایج  سازند  می  النه  و  هستند  ساکن 
از  بدن سر  با پوشش کامل  و غیره. جوجۀ زودرس  قرقاول   ، اردک   ،
تخم بیرون می آورد و توانایی گرم کردن بدن خود را به خوبی دارد 
، چشمانشان کاماًل باز است و از نظر تغذیه هیچ وابستگی به والدین 
خود ندارند چرا که تنها چند ساعت پس از به دنیا آمدن قادر به راه 

رفتن هستند.

هفته  چند  یا  روز  چند  ظرف   ، ها  تخم  تعداد  به  بسته  مادر،  پرندۀ 
تخمگذاری می کند. اما تا زمانیکه تمامی تخم ها گذارده نشوند اقدام 

به خابیدن بر روی تخم ها نمی کند. 
برای اینکه جوجه های »زودرس« همگی با یکدیگر از تخم بیرون آیند 
و از النه خارج گردند، چند شیوۀ بیولوژیک وجود دارد. در وهلۀ اول، 
در ساعاتی که منتهی به بیرون آمدن جوجه ها از تخم است، جوجه 
ها در حرکتی که به آن »تلنگر زدن« به پوسته می گویند قادرند که 
ترتیب همزمان  تا بدین  برقرار سازند  ارتباط  با یکدیگر  از درون تخم 
سر از تخم بیرون آورند. دوم آنکه تخم های جوجه های زودرس حاوی 
زردۀ بیشتری در مقایسه با تخم جوجه های دیررس می باشد )نسبت 
4۰درصد درمقابل 25درصد(. طبیعت به مدد این جوجه ها آمده تا با 
استفاده از این زردۀ موجود، روند تغذیۀ جوجه ها پس از بیرون آمدن 
از تخم یکسان و همزمان باشد. این همان چیزیست که طبیعت در نظر 
دارد ؛ اینکه تمامی جوجه ها در یک زمان به دنبال غذا می روند بدین 
صورت که جوجه هایی که زودتر سر از تخم درمی آورند با استفاده از 
مواد غذایی زرده می توانند تا بیرون آمدن باقی جوجه ها دست نگه 

دارند تا پروسۀ تغذیۀ جوجه ها به صورت همزمان صورت گیرد.

تغذیۀ جوجه های تجاری  
جدا از آنچه که طبیعت برای جوجه ها در نظر گرفته، آیا تغذیۀ جوجۀ 
تازه به دنیا آمده بالفاصله پس از بیرون آمدن از تخم، نیازی ضروری 
مرغداری،  تولیدات  های  سیستم  تمامی  در  تقریباً  است؟   حیاتی  و 
»یکدست بودن« از عوامل مهم و اساسی موفقیت محسوب می گردد. 
در صورت دست نیافتن ، معموالً در بخش هایی نظیر جوجه کشی ، 
سالن پرورش جوجه ها ، و تمامی پروسه های کارخانه خللی ایجاد می 
شود. این نکته اکیداً مورد باور تمامی فعالین این صنعت است که وقتی 
جوجه ها از ابتدا یکدست نباشند ، مشکالتی پیش خواهد آمد فرقی 
نمی کند جوجه های والد جایگزین باشند و یا مرغ های گوشتی که 

عازم بازار خواهند شد. 
تجربه نشان داده که یکدستی در مرغ های مادر جایگزین، نتیجۀ بهتر 
و پربارتری خواهد داشت و به جوجه ها این امکان را می دهد که بطور 
مصرف  کنترل  کنند.  رقابت  یکدیگر  با  جا  و  غذا  و  آب  برسر  یکسان 
خوراک و طول مدت روشنایی به گونه ای خواهد بود تا طیور به طور 
یکدست بالغ گردند به نحوی که عکس العمل آنها به نور یکنواخت و 
در نتیجه تخمگذاری آنها هم باهم صورت گیرد. ثابت شده که یکدست 
 ، ها  مرغ  تخم  سایز  یکدست شدن  منجربه  آغاز،  در  ها  بودن جوجه 

بهبود میزان تولیدات تخم مرغ و دستۀ مرغ گوشتی خواهد شد. 
یکدست بودن تخم مرغ ها منجر به یکدست شدن جوجه ها می گردد. 
کل  بازدهی  باشند،  تر  یکدست  آمده  دنیا  به  تازه  های  جوجه  هرچه 
مدیران  تمامی  خواستۀ  تقریباً  این  شد.  خواهد  بهتر  هم  طیور  دستۀ 
ها  مرغ  تخم  سایز  است  ممکن  آنجاییکه  تا  که  هاست  کشی  جوجه 
مرغ  دهندگان  پرورش  و  مرغداران  تمامی  همچنین  و  باشد  یکدست 
گوشتی خواستار جوجه هایی از دستۀ والدین همسن و یکدست هستند 
تا در یکدستی تخمگذاری و جوجه های آنها نیز نتیجۀ بهتری بگیرند. 
هنگامیکه از دستۀ طیور والدی با تفاوت های سنی فراوان جوجه گیری 
شود، تفاوت های فاحش و چشمگیری در سایز جوجه ها دیده می شود 

و متعاقباً بازدهی ضعیف در دسته مشاهده خواهد شد. 
در صورت تغذیۀ زود هنگام جوجه ها، به عوامل متعددی می بایست 
توجه کرد. تحقیقات نشان داده که اگر در بدو تولد جوجه ها خوراک را 
از آنها مضایقه کنیم، در مقایسه با آنها که بالفاصله پس از بیرون آمدن 

از تخم تغذیه می گردند، منحنی رشد آنها دچار تأخیر خواهد شد.

جوجه هایی که برای مدتی پس از تولد تغذیه نمی شوند هرگز از نظر 
سایز به سایر جوجه های همسن خود نمیرسند و در نتیجه یک یا چند 
روز دیرتر به وزن مطلوب بازار می رسند. بنابراین تأخیر یک یا چند 
روزه در دادن خوراک به جوجه ها و به صورت جدا از یکدیگر به هیچ 
وجه توصیه نمی شود چرا که بر روی یکدست شدن نهایی دسته تأثیر 
می گذارد. بعالوه ، جوجه هایی که بالفاصله تغذیه نشدند وقتی برای 
با سایر جوجه هایی  رقابت  به  بینند، مجبور  را می  بار خوراک  اولین 
هستند که قباًل دسترسی به آب و خوراک داشته اند ، و این رقابت ها 

نیز بر روی یکدستی طیور تأثیر منفی خواهد گذاشت . 
چنانچه تولیدکننده ای جوجه های تازه سر از تخم درآورده را بالفاصله 
آب و خوراک دهد و ۳6 ساعت بعد، گروهی دیگر از جوجه های تازه 
تغذیه  برای  ها  جوجه  گروه  همان  با  و  اتاق  همان  در  را  شده  متولد 
قرار دهد، آنها با یکدیگر بر سر آب و خوراک به رقابت می افتند و از 
آنجائیکه گروه دوم در رقابت ضعیف تر هستند، وزن گیری نخواهند 
داشت و در نهایت دستۀ یکدستی هم به وجود نخواهد آمد. در واقع، 
این اتفاقی است که با تغذیۀ جوجه ها بالفاصله پس از بیرون آمدن از 

تخم می افتد ؛ همگی در فواصل متفاوت خوراک را شروع می کنند. 
ها  جوجه  سایر  کنار  در  بقا  برای  زودرس  جوجۀ  ساختار  و  طبیعت 
با  آیند  به دنیا می  به نحوی که جوجه هایی که زودتر  طراحی شده 
و  ها  باقی جوجه  آمدن  دنیا  به  تا  توانند  زرده، می  از ذخایر  استفاده 
جوجۀ  یک  نمو  و  رشد  طبیعی  روال  این  کنند.  صبر  همزمان  تغذیۀ 

زودرس است.
درحالیکه به ظاهر به نفع جوجه است که بالفاصله تغذیه را آغاز کند، 
حال  در  خورد.  می  لطمه  طیور  دسته  یکدستی  و  اندازه  و  رشد  اما 
تا موارد دقیق تری  حاضر، آزمایش های بیشتری تحت بررسی است 
نظیر طول حیات ، رشد ، و یکدستی دستۀ طیور را مورد آزمون قرار 
دهد که به محض نتیجه بخشی این مطالعات ، علم از بهترین شیوه 

حمایت خواهد کرد.
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امنیت زیستی و 
مراقبت های الزم در

 زمان شیوع آنفلوانزا
میدان های  مرغداری،  صنعت  در  تقاضا  و  عرضه  افزایش  روزها  این 
جدیدی را در مقابل تولیدکنندگان طیور و فعاالن این صنعت گشوده 
برای  نیز  را  چالش هایی  و  فرصت ها  تقاضا  افزایش  این  البته  است. 
تولیدکنندگان و فعاالن این صنعت به همراه داشته است، فرصت ها و 
تهدیدهایی که به آن ها کمک می کند تا فضای بازار این صنعت را هم 

چنان رقابتی و پایدار حفظ کنند.
آثار   )HPAI( طیور  آنفوالنزای  بیماری  شیوع  گذشته،  سال های  در   
نامطلوبی بر این صنعت داشته است و فعاالن این صنعت را مجبور به 
پرداخت هزینه های سنگین برای ریشه کن کردن و کنترل این بیماری 

کرده است.
این خسارت ها که به دنبال مرگ ومیر طیور، کاهش بازدهی، هزینه های 
مربوط به ریشه کن کردن و کنترل بیماری و آشفتگی های طوالنی مدت 
در بازار به وجود آمده بود تا به امروز نیز از اصلی ترین چالش های پیش 

رو پرورش دهندگان طیور است.

آنفوالنزای طیور؛عاملی برای بی ثباتی بازار
 با استناد به گزارش های Rabobank)بررسی ها و گزارش های فصلی از 
دسامبر 2۰17 تا فصل اول 2۰18 میالدی( می توان گفت که چشم انداز 
صنعت مرغداری جهان امیدوارکننده است؛ اما این مسئله مهم را نباید 
فراموش کرد که با همه امیدی که در این صنعت به چشم می خورد 
اما ادامه بی ثباتی زاییده شده از آنفوالنزای طیور در این صنعت، یک 
امر مهم و نگران کننده است چراکه می تواند تأثیراتی مخرب بر بازار و 

سیاست های کنترلی این صنعت داشته باشد.
ذخایر  میزان  کاهش  آن  پی  در  و  مصرف کنندگان  تقاضای  افزایش 
بهبود  و  سودآوری  به  منجر  نه تنها  جهان،  در  تخم مرغ  و  مرغ  گوشت 
شرایط کارهایی می شود که با استانداردهای باالی امنیت زیستی مطابقت 
دارند،بلکه باعث رشد و تقویت میزان واردات گوشت مرغ و تخم مرغ از 
کشورهای عاری از آنفوالنزا می شود . هم چنین این مسئله بر لزوم پذیرش 
در  را  مسائلی  که   )OIE( دام  سالمت  جهانی  سازمان  قوانین  و  اصول 
ارتباط با منطقه، بخش و برنامه های دقیق و علمی نظارتی برای برقراری 

یک تجارت سالم در صنعت مرغداری بیان می کند نیز تأکید دارد.
بیوسکیوریتی؛ یک سرمایه گذاری همه جانبه

سیاست های  از  مجموعه ای  زیستی  امنیت  همان  یا  بیوسکیوریتی 
بیماری زا  از سرایت و شیوع عامل  همه جانبه و تکنیک هایی است که 
مقابل  در  مانع  مهم ترین  و  اولین  زیستی  امنیت  می کنند.  پیشگیری 
افزایش  حیوانات،  رفاه  طیور،  دستۀ  سالمت  و  است  بیماری ها  تمام 

میزان بازدهی و یک تولید مستمر و پایدار را به همراه دارد.

نمودار 1- امنیت زیستی  یک سرمایه گذاری است

پیچیدۀ  جریان  یک  پیدایش  سبب  مدرن  مرغداری های  تولیدات 
اهمیت  از  آن  در  طیور  دستۀ  سالمت  که  جریانی  می شوند،  تجاری 
باالیی برخوردار است و انگیزه اصلی آن بهینه سازی تولیدات، تضمین 
سودآوری، رقابت و پایداری است. امنیت زیستی به حفظ سالمت دستۀ 
طیور کمک بسزایی می کند و تولیدکنندگان طیور این نکته را به خوبی 
دریافته اند که این روش نه تنها شیوه ای درست و کارساز است بلکه به 

آن ها انگیزه الزم برای کار و فعالیت در این صنعت را می دهد.

مدیریت خطر و امنیت زیستی
است.  خطر  مدیریت  درروند  گام  نخستین  بیماری زا  عوامل  شناخت 
سیاست های  از  استفاده  و  کارآمد  اجرایی  نقشه  یک  داشتن  درواقع 
به  ابتال  خطر  بردن  بین  از  در  مؤثری  نقش  زیستی  امنیت  مناسب 
بیماری دارد، این نقشه باید، »راهکارهای نظارتی ویژه مدیریت بحران« 
و  اثرگذاری  میزان  بتوان  راه کارها  این  به کارگیری  با  تا  را شامل شود 

پیشرفت این نقشه را افزایش داد و نقشه را به خوبی اجرا کرد.

نمودار 2 - مدیریت خطر و بیوسکیوریتی

PoultryWorld
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برخوردار  باالیی  اهمیت  از  برآورد خطر  مسئله  مدیریت خطر  درروند 
نواقص،  برآورد خطر می تواند در جهت تشخیص  فرآیند  است چراکه 

اصالح پروتکل ها، آموزش ها و مدیریت کمک رسان باشد.
اصالحات و تغییراتی که در این روند انجام می شود به خطرات ناشی از 
شیوع بیماری از مزرعه های نزدیک و مجاور بستگی دارد؛ و نکته مهم 
در این راستا این است که بدانیم که منظور از امنیت زیستی؛ جداسازی 
)محدود کردن تماس با سایر طیور(، کنترل حمل ونقل )احتمال سرایت 
و ضدعفونی  )تمیز  بهداشتی  اصول  و  نقلیه(  وسایل  از طریق  بیماری 

کردن وسایل و تجهیزات( است.

نمونه ای از یک نقشۀ امنیت زیستی موفق
کشاورزی  وزارت  مرغداری«  بهبود  برنامه ریزی  ملی  »سازمان 
امنیت  حداقلی  اصول  از  مناسب  نمونه ای   )NPIP( یا  ایاالت متحده 
زیستی و رهنمودهای بازرسی و ممیزی را در اختیار مرغداران و فعاالن 
http://www.poultryimprovement.( عرصه طیور قرار داده است

org( این اصول با همکاری آژانس های قانون گذار ایالتی که درزمینه 
این  صنعت فعالیت می کنند تهیه و تدوین شده است. در نمودارشماره 
۳  می توانید خطراتی احتمالی را که غالباً به واسطۀ سیاست های امنیت 

زیستی برطرف می شوند را مشاهده کنید.

به  بیماری  سرایت  به  منجر  می تواند  که  عواملی   -3 نمودار 
مرغداری ها شوند.

تعهد  نیازمند  موفق،  زیستی  امنیت  نقشۀ  اجرای یک  و  تنظیم  تهیه، 
گروهی،  کار  آموزش،  طریق  از  و  است  گروهی  مسئولیت  احساس  و 
ارتباطات و بازخورد به دست می آید. یک برنامه امنیت زیستی نه تنها 
باید اجباری و درعین حال معقول باشد؛ بلکه الزم است که فعالیت های 
عادی و روزمره را شامل شود و دائماً مورد بازرسی و تجدیدنظر قرار 

بگیرد و اصالح شود.

منظور از نظارت و کنترل چیست
در جریان ایجاد امنیت زیستی منظور از نظارت و کنترل این است که 
طیور هر مرغداری به صورت مداوم مورد معاینه و بررسی قرار بگیرند 
یا   LPAI( حاد  یا  خفیف  آنفوالنزای  هرگونه  وجود  عدم  یا  وجود  تا 

HPAI( در آن ها مشخص شود. به طورمعمول مؤسسات رسمی سالمت 
می گیرند  بکار  را  غیرعامل  و  عامل  نظارتی  از شیوه های  ترکیبی  دام، 
زمینه  این  در  اجباری  یا  و  داوطلبانه  به صورت  نیز  تولیدکنندگان  و 

همراهی می کنند.
نظارت غیرعامل در زمان افزایش میزان مرگ ومیر طیور اجرایی می شود 
در این زمان مرغداران شاهد نشانه های چون مشکالت تنفسی و افت 
ارزیابی  غیرعامل؛  نظارت  از  منظور  درواقع  هستند.  مرغ  تخم  تولید 
به  و  تشخیص  را  بیماری  بتوان عالئم  تا  است  مزرعه  در  دستۀ طیور 
دامپزشکی ها گزارش داد. هم چنین در این راستا چنانچه پرنده ای در 
اثر ابتال به بیماری بمیرد آزمایش هایی پس از مرگ او انجام می شود و 

به منظور تشخیص نمونه هایی به آزمایشگاه ارائه می شود.
 و اما نظارت عامل همان نظارت های روزمره و منظم است که به منظور 

وارسی وضعیت دستۀ طیور انجام می شود.
نظارت  این  اگر  حتی  که  است  این  نظارت  این  درروند  مهم  نکته   
منابع  با   است  بهتر  نیست  هم  رسمی  نظارت  برنامۀ  یک  اساس  بر 
آزمایشگاهی در ارتباط باشد تا آلودگی با ویروس HPAI یا LPAI، در 
کوتاه تر زمان ممکن تشخیص داده شود و یا احتمال تغییر نوع ویروس 

به HPAI را اعالم کند.
هم چنین الزم است که یک برنامۀ امنیت زیستی توسط پروسۀ نظارت 
آزمایشگاهی که قادر است وضعیت بیماری یا هرگونه عفونت جدید در 
طیور را تشخیص دهد و راه حلی سریع به منظور پیشگیری از سرایت 
بیماری ارائه دهد، حمایت شود. نمودار 4 جزئیات بیشتری در رابطه با 

روش های تشخیص آنفوالنزای طیور در اختیار می گذارد.

به  ابتال  تأیید  نمودار 4- روش های متداول برای تشخیص و 
آنفوالنزای طیور

اجرایی کردن  و حفظ یک سیستم امنیت زیستی قوی و داشتن روال 
تولیدات  داشتن  و  حیوان  رفاه  تضمین  در  منظم،  کنترل  و  نظارتی 

مستمر مرغداری امری ضروری و غیرقابل انکار است.
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آشفته بازار مرغداری جهان 

هرچند بازار مرغداری در اوایل سال جاری یک شروع خوب را تجربه 
اما این روزها ظهور چند عامل منفی بر صنعت مرغداری  کرده است 

تأثیر گذاشته است.
سال  دوم  فصل  پیش بینی های  رابوبانک،  ساالنه  گزارش  اساس  بر 
2۰18 میالدی نشان می دهند که در سال جاری، بازار معامالت جهانی 
با اختالالت جدی مواجه است و این احتمال وجود دارد »  مرغداری 

که در سال جاری بزرگ ترین دگرگونی دهه اخیر را مشاهده کنیم.«
عواملی چون محدودیت های جدید در معامالت اتحادیه اروپا، ممنوعیت 
مشروط عربستان سعودی برای معامالت گوشت طیور کشتار شده با 
امریکای  آزاد  تجارت  موافقت نامه  مجدد  مذاکرات  الکتریکی،  شوک 
شمالی )NAFTA(، و نرخ شکنی چینی ها برای طیور برزیلی در این 
دگرگونی مؤثر بوده است، البته آنفوالنزای پرندگان نیز همواره تهدیدی 

همیشگی برای این صنعت است.

 بیشترین آسیب ها متوجه برزیل خواهد بود
احتمال تشدید قیمت ها و آشفتگی در بازار جهانی معامالت مرغداری ها 
بیشترین  معامالت،  آشفته بازار  این  در  برزیل  اما  دارد  وجود  همچنان 

آسیب را خواهد دید.
 تحریم واردات گوشت مرغ برزیلی از سوی عربستان سعودی به جهت 
کشتار مرغ ها با شوک الکترونیکی می تواند خسارت هایی جدی به بازار 
این کشور وارد سازد هم چنین با خارج شدن نام عربستان از کشورهای 
برای  محدودی  جایگزین  بازارهای  برزیلی  مرغ  گوشت  واردکننده 
ذکرشده  موارد  همه  کنار  در  ماند  خواهد  باقی  محصول  این  صادرات 
برای  برزیل  سالمونال،  پیرامون  آمده  وجود  به  نگرانی هایی  دنبال  به 
صادرات گوشت سینه به بزرگ ترین بازار خود یعنی اتحادیه اروپا نیز با 

محدودیت هایی مواجه است.
اوکراین،  چون  کشورهای  برزیل  در  نابسامان  اوضاع  این  به  توجه  با   
روسیه و لهستان به دنبال این هستند که جایگزین این کشور در بازار 
جهانی شوند البته این کشورها نمی توانند به طور کامل جایگاه برزیل در 

این بازار را به دست آورند.
 گفتنی است برزیل کم کم در حال از دست دادن جایگاه مناسبی است 
به دست  پرندگان  آنفوالنزای  با  رقیب  کشورهای  درگیری  پی  در  که 

آورده بود.

قیمت های جهانی
محدودیت معامله با اتحادیه اروپا بر قیمت گوشت سینه تأثیر گذاشته 
است. استانداردهای موردنظر عربستان سعودی و نرخ شکنی های چین 
امریکای شمالی  آزاد  تجارت  موافقت نامه  مذاکرات مجدد  و هم چنین 
)NAFTA( ازجمله مواردی هستند که به احتمال زیاد بر بازار گوشت 

تیره تأثیر خواهند گذاشت.
شمالی  امریکای  آزاد  تجارت  موافقت نامه  مذاکرات  نتیجه  اگر   
کردن  پیدا  گردد،  تجاری  محدودیت های  به  منجر   )NAFTA(
بازارهای جایگزین گوشت تیره برای امریکا دشوار خواهد بود و قیمت 
این اقالم رو به کاهش خواهد رفت. امریکا هرساله ۳ میلیون تن گوشت 
از  بیش  اندکی  با  کانادا  و  با 2۰درصد  مکزیک  و  می کند  طیور صادر 
5درصد مقصد صادرات گوشت آمریکا هستند... هرگونه تغییر در بازار 
به طور  و  صنعت  این  چشم انداز  بر  می تواند  امریکا  مرغداری  صادرات 

غیرمستقیم بر وضعیت بازار جهانی تأثیر بگذارد.
برای  قیمت ها  افزایش  می تواند  واردات،  در  محدودیت  وجود 
تولیدکنندگان و صادرکنندگان اتحادیه اروپا و عربستان سعودی را به 
همراه داشته باشد. این در حالی است که در بازار جهانی قیمت گوشت 

سینه و مرغ کامل به طور چشمگیری کاهش خواهد یافت.

تأثیرات آنفوالنزای پرندگان همچنان ادامه دارد
و همواره  داشته  بر صنعت طیور  تأثیراتی مخرب  پرندگان  آنفوالنزای 
موارد  تعداد  اما  است  کرده  مواجه  چالش  و  بحران  با  را  صنعت  این 
گزارش شده از شیوع آنفوالنزا در سال جاری از موارد گزارش شده در 

زمستان 17 – 2۰16 میالدی در نیمکره شمالی کمتر است.
و  روسیه  هند،  اروپا،  اتحادیه  ژاپن،  چین،  چون  کشورهایی  اگرچه 
خاورمیانه گزارش هایی از شیوع آنفوالنزا در کشورشان ارائه داده اند اما 
تاکنون تعداد این گزارش ها در سال جاری کم بوده است و امید است 
که به همین منوال ادامه داشته باشد با توجه به کم شدن شیوع بیماری 
آنفوالنزا امید آن می رود در معامالت جهانی گوشت مرغ و معامله های 

مرغ مادر خلل کمتری وجود داشته باشد.
واکسیناسیون طیور علیه آنفوالنزای سبب شد که چین امسال یکی از 
پربازده ترین زمستان های خود را بگذراند و ما شاهد بهبودی چشمگیر 

این بیماری در این کشور باشیم.
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شیوع آنفلوانزای پرندگان در عربستان 
سعودی و تایوان تائید شد

آژانس های سالمت حیوانات در نپال، عربستان سعودی، آفریقای جنوبی 
و تایوان، در هفته گذشته، شیوع آنفلوانزای پرندگان را در گله های طیور 

خود تائید کردند.
سالمت  سازمان  به  عربستان  کشاورزی  و  آب  محیط زیست،  وزیر 
حاد  فوق  آنفلوانزای  دیگر  مورد  سه  که  کردد  اعالم  حیوانات  جهانی 
نوع  از  ابتال  این سه مورد  این کشور وجود دارد.  در مزرعه های طیور 
H5N8 بوده است و در نیمه اول ماه آوریل سال جاری میالدی و در 

شهر ریاض اتفاق افتاده است.
وی اعالم کرد در راستای مبارزه با این بیماری بیش از 582۰۰۰ پرنده 

معدوم شدند که مرگ 21۰۰ مورد از آن ها براثر بیماری بوده است.
 با اعالم وزیر کشاورزی عربستان موارد ابتال به آنفوالنزای پرندگان از 
دسامبر سال گذشته میالدی به ۳2 مورد رسید که در طی آن بیش از 

5.5 میلیون پرنده به این بیماری مبتال شدند.
نوع  آنفلوانزای  کنترل  برای  تایوان  میالدی،   2۰15 سال  ابتدای  از 
H5N2 مبارزه می کند. دو مورد آنفلوانزای پرندگان که در اواخر ماه 
تقریباً  و معدوم شدن  باعث مرگ ومیر  این کشور گزارش شد،  از  می 
بیماری،  این  به  ابتال  از  پرنده شد. آخرین موارد گزارش شده   16۰۰۰
گله 25۰۰ قطعه ای اردک گوشتی در چانگهوا و گله 1۳5۰۰ قطعه ای 

جوجه دریونلین چین بوده است.
دومین مورد از شیوع آنفلوانزای فوق حاد با ویروس H5N1 در باگماتی 
نپال بوده است. در جریان این شیوع، تمامی 6۰۰۰ مرغ های گوشتی 
و  کاهش مصرف خوراک  بی حالی،  عالئم  مشاهده  از  بعد  پنج هفته ای 
این  دام  توسعه  و  رشد  وزیر  گفته  به  معدوم شدند.  تنفسی  مشکالت 
به  می شدند  شامل  را  قطعه   466۰ که  گوشتی  گله های  بقیه  کشور، 
همراه 75 جوجه محلی و 512 کیلوگرم خوراک معدوم شدند. اقدامات 

بهداشتی الزم تکمیل شد و نظارت های الزم در حال انجام است.
حاد  فوق  آنفلوانزای  به  ابتال  از  نمونه ای  می،  ماه  میانه  در  هم چنین   
H4N1 در یک گله تخم گذار تجاری در منطقه چیتوان نپال یافت شد.

ویروس  با  حاد  فوق  آنفلوانزای  وقوع  جزئیات  چین  کشاورزی  وزیر 
رسمی  گزارش های  اساس  بر  کرد.  تائید  کشورش  در  را   H7N9
ارائه شده به سازمان بهداشت جهانی حیوانات، این بیماری 17۰۰۰ مرغ 
تخم گذار را در شنیانگ درگیر کرد که تمامی این طیور یا براثر بیماری 

تلف شدند و یا برای پیشگیری از شیوع بیماری معدوم شدند.
این چهارمین مورد از وقوع آنفلوانزای فوق حاد پرندگان در چین در 

سال جاری میالدی بوده است.
مطالعه بر وضعیت چین: نظارت بیشتری باید بر بازارهای طیور صورت گیرد

مطالعه جدیدی که اخیراً پژوهشگران چینی و آمریکایی انجام داده اند 
تائید می کند که بر بازار طیور زنده و هم چنین بر مناطقی که خطر ابتال 

به آنفوالنزا در آن ها باال است باید بیشتر و شدیدتر نظارت شود.
نظارت نزدیک و دقیق این گروه ها و حضور در مناطق پرخطر می تواند 
خیلی زود و سریع منجر به شناسایی ویروس های H7 ،H5 و H9 که 

برای سالمت انسان و طیور خطرناک است شود.

آفریقا: آنفلوانزای فوق حاد در مزرعه ای در آفریقای جنوبی
بر اساس آخرین گزارش های رسمی وزارت کشاورزی آفریقای جنوبی 
 H5N8 ویروس  ژوئن،  اول  هفته  در  حیوانات،  بهداشت  سازمان  به 
آنفلوانزای فوق حاد پرندگان در یک مزرعه ۳۰۰۰۰ قطعه ای مرغ یافت 
شد. این مزرعه در ایالت گتنگ در شمال شرقی این کشور قرار داشت. 
این مورد گزارش شده، 95 پرنده تلف شدند و قرار است پرندگان  در 

باقی مانده معدوم شوند.

اروپا: آزمایش آنفلوانزا بر روی پرنده وحشی در سوئد مثبت 
گزارش شده

وزیر امور روستایی سوئد به سازمان سالمت جهانی حیوانات اعالم کرد 
که آزمایش ویروس H5N6 یک پرنده وحشی دیگر در جنوب شرقی 

این کشور مثبت گزارش شده است.

عملکرد خوب صنایع داخلی
به اساس گزارش رابوبانک کشورهای افریقای جنوبی و مکزیک عملکرد 
امریکا  ژاپن،  هند،  اندونزی،  در  وضعیت  همچنین  و  داشته اند  خوبی 
وضع  گزارش  این  اساس  بر  است.  خوب  نسبتاً  نیز  اروپا  اتحادیه  و 
قیمت  افزایش  به  منجر  می تواند  برزیلی  محصوالت  برای  محدودیت 

گوشت سینه شود.
باعرضه  تایلند،  و  روسیه  طیور،  صنعت  شکوفایی  و  رشد  دنبال  به 
بیش ازحد این محصول مواجه هستند و به دنبال این هستند که بازار 
به  بهای گوشت سینه  افزایش  از آن خود کنند.  را  برزیل  ازدست رفته 
سود اتحادیه اروپا است، هم چنین انتظار می رود که در عربستان سعودی 
یابند و نرخ خودکفایی در این کشور به 45  افزایش  قیمت ها به شدت 
مطلوب  استاندارد  ذبح حالل  برای  تولیدکننده ای  چراکه  برسد  درصد 

عربستان سعودی که جایگزین برزیل و اتحادیه اروپا شود وجود ندارد.
کشورهایی چون برزیل، تایلند و روسیه ضعیف ترین عملکرد را در سال 
در  افزایش  دلیل  به  روسیه  و  تایلند  کشور  دو  داشت.  خواهند  جاری 

تولید با مازاد تولید در بازارهای داخلی مواجه خواهند بود.

نگرانی ها پیرامون قیمت خوراک
نگرانی های  از  معامالت جهانی،  نوسانات  فرای  قیمت خوراک  افزایش 
جنوبی  نیمکره  در  خشک سالی  بروز  است.  خوراک  صنعت  در  عمده 
منجر به افزایش قیمت ها شده است که بخشی از تأثیرات منفی آن با 
افزایش میزان ذخایر جهانی جبران می گردد؛ بااین حال هرگونه تغییر 
منفی در این چشم انداز بر روی قیمت های خوراک در آینده تأثیرگذار 

خواهد بود.

ITPNews - بخش بین الملل



w
w

w
.IT

PN
ew

s.c
o

m
68

ره 
شما

د  
ردا

 خ
مه

هنا
 ما

ی 
رور

امپ
و د

ی 
دار

رغ
ت م

العا
اط

26

چالش 

شیوع بیماری ها ، کیفیت پوستۀ تخم مرغ و مایکوتوکسین ، تنها چند 
نمونه از چالش هایی است که تولید کنندگان تخم مرغ در خاورمیانه 

با آن مواجه می شوند.
این نقل قولی بود از Simon Shane در سخنرانی خود تحت عنوان 
تولیدات تخم مرغ در کشورهای خلیج  بازدهی و سودآوری  »افزایش 
واقع   VIV MEA نمایشگاه  در   Alltech سمینار  در  که  نشین« 
اظهار   Shane دکتر  گردید.  برگزار  جاری  سال  آغاز  در  ابوظبی  در 
داشت: »دنیا در حال پیشرفت است و تولیدات تخم مرغ جهان نیز رو 
به افزایش است.« وی مدعی شد که رشدی چشمگیر در تولیدات تخم 
و 2۰15(.  سالهای 2۰11  بین  )1۰درصد+  دیده می شود  مرغ چین 
همچنین کشورهای هند ، برزیل ، و ترکیه در زمینۀ تولیدات تخم مرغ 

پیشرفته محسوب می گردند.

افزایش بازدهی در امریکا 
دنبال  به  تخم مرغ  تولیدات  »افزایش  دارد:  اذعان می   Shane دکتر 
امریکا  به عنوان مثال در  آید.  به وجود می  افزایش مصرف سرانۀ آن 
مصرف سرانۀ تخم مرغ در سال 2۰14 میالدی 244 تخم مرغ بود. این 
برآورد برای سال 2۰17 میالدی به 277 عدد رسید. در همین حال، 
صنعت مرغداری امریکا نیز به طرز چشمگیری بازدهی خود را افزایش 

داد. بین سال های 196۳ تا 2۰1۳ میالدی، ما مصرف خوراک به ازای 
هر تخم مرغ را تا 26درصد کاهش دادیم؛ متوسط تولید تخم مرغ در 
42درصد  تا  خوراک  تبدیل  راندمان  یافت.  افزایش  27درصد  تا  روز، 
افزایش یافت، زیست پذیری )میزان طول عمر پرنده( 5درصد افزایش 
دنبال  به  ها  پیشرفت  این  یافت.  کاهش  ۳2درصد  تا  آب  مصرف  و 
های  ارزیابی  سایر  و  خون   ، فنوتیپ  های  ارزیابی  ژنتیک،  اصالحات 

دیگر به وجود آمد.«     

صرفه جویی در خوراک و محصوالت کشاورزی
و  راندمان  افزایش  این  »تمامی  ساخت:  خاطرنشان   Shane دکتر 
بازدهی ها منجر به پایداری صنعت مرغداری امریکا گشته است. اگر 
تکنولوژی سال 196۳ میالدی را برای تولیدات امروز به کار می بردیم 
تا 7 میلیارد دوجین تخم مرغ تولید کنیم ، در آنصورت به 78 میلیون 
مرغ بیشتر به عالوۀ 25 میلیون پولت نیاز داشتیم. این تعداد مرغ، ۳ 
از  این حجم  ؛  بیشتر در سال مصرف می کردند  تن خوراک  میلیون 
میلیون   ۰.6 و  هکتار  از 2۰5.۰۰۰  ذرت  تن  میلیون   2.1 به  خوراک 
 Shane تن سویا از 195.۰۰۰ هکتار مساحت زمین نیاز داشت. دکتر
همچنین عمیق تر به بحث پرداختند و در خصوص هزینه های تولید 

برای تولیدکنندگان امریکایی صحبت کردند.

هـای 
تـولیدکنندگان 

تخـم مـرغ
  در خاورمیانه
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تدابیری برای کنترل انفوالنزای مرغی  
در   Shane دکتر  امریکا،  مرغداری  کلی  دادن وضعیت  نشان  از  پس 
خصوص برخی از چالش ها و مخاطرات پیش روی صنعت مرغداری در 
منطقۀ خاورمیانه صحبت کرد.  وی گفت : » مخاطرات متعددی بر سر 
راه تولیدکنندگان خاورمیانه وجود دارد من جمله بیماریها )آنفوالنزای 
گالی  مایکوپالسما   ،  IBعفونی برونشیت   ،  NDنیوکاسل  ،AI مرغی 
قیمت   ، بازار  نوسانات   ،  )  LTعفونی ، الرنگوتراکئیت   MGسپتیکوم
مواد اولیه ، کیفیت مواد اولیه ، کیفیت پوسته ، دسترسی به نیروی کار 

، و محدودیت ها و قوانین دولتی و ماشینی.« 
خاورمیانه  منطقۀ  در  و  بسیار خطرناکیست  بیماری  مرغی  آنفوالنزای 
نیز هر دو گونۀ H5 و H7 بروز می کند که نیاز به تشخیص فوری و 
آزمایشگاهی دارد. دکتر Shane توضیح می دهد: »ریشه کن کردن 
همیشه هدف کاربردی نیست )در رابطه با انفوالنزای مرغی خارجی( ؛ 
بلکه نیاز به برنامه ریزی از قبل ، بودجه ، منابع و جبران خسارات است 
. ریشه کنی و سرکوبی بیماری در رابطه با انفوالنزای بومی دستیابی 
واقعی تری دارد که نیاز به واکسیناسیون ، ممنوعیت و محدودیت عبور 

و مرور، و حفظ بیوسکیوریتی است.« 
که  کند  می  اشاره   Shane دکتر  تنفسی،  های  بیماری  خصوص  در 
میکوتوکسین این بیماری را وخیم تر می کند. همینطور تهویۀ نامطلوب 
)در تشدید این بیماری مؤثر است(. اجرای برنامه های واکسیناسیون 

منظم برای این بیماری الزم و ضروریست.
از  دارد.  قرار  پرندگان  از  بسیاری  مهاجرت  راه  وسط  در  خاورمیانه 
انفوالنزای پرندگان  انتقال  توانند عامل  آنجائیکه پرندگان مهاجر می 
به طیور نگهداری شده در فارم ها باشند، به منزلۀ یک خطر تهدید 

کننده محسوب می گردند.

کیفیت پوستۀ تخم مرغ ها پائین تر از سطح مطلوب است

دکتر Shane همچنین به موضوع کیفیت پائین پوستۀ تخم مرغ ها 
که خود یکی از چالش های تولید کنندگان تخم مرغ خاورمیانه است، 
اشاره کرد. این امر می تواند در نتیجۀ یک رژیم خوراکی فاقد یا ناکافی 
 Shane و سایر ریزمغذی ها باشد. دکتر D۳ کلسیم ، فسفر ، ویتامین
دنبال  به  مرغ همچنین  تخم  پوستۀ  بودن  کیفیت  »بی   : داد  توضیح 
 ،  MSسینویا مایکوپالسما   ،  IBعفونی برونشیت  )نظیر  بیماریهایی 
نیوکاسلND ، و یا هر یک از ویروس هایی که باعث بیماریهای تنفسی 
شوند( به وجود می آید ، دمای باالی محیط پیرامون و یا جابجایی و 

بسته بندی نامناسب نیز قطعاً تأثیرگذار است.« 
تغذیۀ  باشد، غنی کردن  رژیم خوراکی  از  ناشی  امر  این  در صورتیکه 
طیور با مکمل های ارگانیک نظیر روی ، منگنز و مس بسیار مهم است. 
از سوی دیگر، میکوتوکسین نیز مشکل جدی محسوب می گردد و ابتال 
شدن به آن منجر به سرکوبی سیستم ایمنی ، کاهش تولید تخم مرغ 
، افزایش مرگ و میر، افت کیفیت پوسته و ظهور نقطه های خونی در 

اطراف زردۀ تخم مرغ می گردد.

رسیدن به رویکردی یکدست و پیشگیرانه 
تولیدکنندگان  به  پیامی  با  را  Shane سخنرانی خود  دکتر  پایان  در 
برقراری  برای  یکصدا شدن  »با   : رساند  اتمام  به  مرغ خاورمیانه  تخم 
تعامالت و تبلیغات در رسانه ها به اتحاد برسید . مطمئن باشید که تنوع 
محصوالت را به وجود می آورید. همچنین »برند سازی« در تجارت یک 
نکتۀ مهم دیگر است. روشی پویا برای رسیدن به رفاه داشته باشید – 
بررسی و شناخت  استانداردها،  با  را همراه  رفاهی صنعت  برنامه های 
برنامه های  از   – باشید  – ضامن کیفیت و سالمت کاال  معرفی کنید 
معتبر علمی با استانداردهای معتبر)HACCP. ISO و غیره( استفاده 
آنزیم ها،  از  استفاده  با  به عنوان مثال  کنید. همچنین مهم است که 
قیمت ها را کاهش دهید. و در پایان، استفاده از آنتی بیوتیک ممنوع!«

یک سرباز سیاِه مفید و پرفایده
جنوبی  آفریقای  انستیتوی  در  انجام شده  پژوهش های  تازه ترین  نتایج 
خوراک  در  سیاه  سرباز  مگس  دادن  جای  با  که  است  این  از  حاکی 
هم چنین  و  طیور  تولیدهای  زیست محیطی  هزینه های  می توان  طیور 

قیمت های خوراک را کاهش داد.
و  کشاورزی  تحقیقات  مرکز  در  طیور  تحقیقات  بخش  دانشمندان 
دام پروری، تحقیقاتی را درزمینه جایگزینی الرو مگس با سویا یا پودر 
ماهی در تغذیه طیور به عنوان منبعی برای تأمین پروتئین انجام داده اند.

در حال حاضر کشت و واردات سویا در کنیا بسیار کم است و همین 
امر سبب شده است که میزان تقاضای پودر ماهی در اطراف رودخانه 
ویکتوریا با مشکالتی مواجه شود. افزایش روزافزون هزینه های خوراک 
به  تجاری  بحث  از  خارج  جوامع  از  بسیاری  تا  شده  باعث  حیوانات 

دام پروری و مرغداری بپردازند.
مطالعه بر امکان جایگزینی پودر الرو مگس به جای سویا و پودر ماهی 

در جیره غذایی جوجه های گوشتی کاب 5۰۰ انجام شده است.
بر میزان متوسط خوراک مصرفی  تأثیر جیره غذایی  این پژوهش  در 
به  خوراک  تبدیل  نسبت  متوسط،  روزانه  وزن  افزایش  میزان  روزانه، 
مرغ  تولید  در  آن ها  از  اقتصادی  استفاده  و  الشه  ویژگی های  گوشت، 

گوشتی ارزیابی شده است.
نتیجه این مطالعه

نتیجه این مطالعه که در مجله حشره شناسی اقتصادی چاپ شده است 
نشان داده است که جایگزین کردن پودر الرو مگس سیاه به جای سویا 
افزایش  روزانه،  میزان خوراک مصرفی  بر  تأثیر چندانی  ماهی  پودر  و 
وزن روزانه، نسبت تبدیل خوراک به گوشت، عطر یا طعم گوشت سینه 

پخته شده ندارد.
نسبت  می شود  تغذیه  سیاه  سرباز  الرو مگس  با  پرنده  که  زمانی  اما   
هزینه به مزیت 16 درصد و میزان بازگشت سرمایه 25 درصد باالتر از 
زمانی است که با جیره معمولی تغذیه شود؛ هم چنین قیمت آن 19 

درصد باالتر می رود.
استقبال  مورد  جدید  پروتئینی  به عنوان  حشرات  پودر  روزها  این   

قرارگرفته است.
 عالوه بر موارد ذکرشده، الروها از منبع پروتئینی سازگار با محیط زیست 
می کنند. همچنین  پیدا  پرورش  مختلف  گیاهی  ضایعات  با  و  هستند 
الروها کمتر از سویا به آب نیاز دارند و از ضایعات آن ها می توان به عنوان 

کود ارگانیک استفاده کرد.
از الروها  استفاده  نتایج  اگرچه  است  آن  از  پژوهشگران حاکی  نتایج   
امیدوارکننده است، اما پودر الرو در بازار آفریقای شرقی رواج ندارد و 
باید کار بیشتری انجام شود تا استفاده از پودر الرو به عنوان پروتئینی 

در خوراک جوجه ها رواج یابد.
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کمیابی  و  مرغ  بازار  نابسامانی  از  کشور،  سراسر  در  مرغداران  فریاد 
از  بعد  به آسمان رسیده است. صنعت طیور  آنها  نیاز  نهاده های مورد 
نفت و خودرو، بزرگ ترین صنعت کشور به حساب می آید. این صنعت 
بعد از خودرو بیشترین اشتغال مستقیم و غیرمستقیم را در کشور ایجاد 
کرده است. بازار مرغ البته با بحران بیگانه نیست. اما هم اکنون با بحرانی 

جدی مواجه شده است که قابل مقایسه با روندهای گذشته نیست.
صرف نظر از نوسانات طبیعی قیمت نهاده های مورد استفاده در تولید و 
در نتیجه در هزینه تمام شده مرغ و تخم مرغ، اهمیت این محصوالت 
در سبد مصرفی خانوار موجب دخالت مستمر دولت در این بازار شده و 
سیاست های نسنجیده دولت هر از گاه، این بازار را دچار تالطم می کند. 
کهنه کار  فعاالن  دارد.  دیگر  ماهیتی  طیور،  صنعت  کنونی  بحران  اما 
خاطر  به  را  خسارت بار  و  گسترده  چنین  بحرانی  هرگز  بازار،  این  در 
نمی آورند. با این تفاصیل، ریشه یابی بحران کنونی می تواند درس های 

ارزشمندی برای متولیان اقتصاد کشور به همراه داشته باشد.
استنتاجات  به  را که ممکن است  نکته  از هر چیز الزم است دو  قبل 
مورد  بحران منجر شوند،  اصلی  عوامل  از  نتیجه غفلت  در  و  نادرست 
بحران  به  ارتباطی  کامیون داران  اعتصاب  اینکه  اول  قرار دهیم.  تاکید 
کنونی ندارد. اعتصاب اخیر، اختالالت خسارت باری به دنبال آورده اما 
روز  رخدادهای 1۰  و  آغاز شده  پیش  از مدت ها  مرغ  بازار  در  بحران 
افزایش  با  گرچه  اینکه  دوم  نکته  دانست.  آن  عامل  نمی توان  را  اخیر 
قیمت نهاده های صنعت طیور در بازار جهانی و نیز افزایش نرخ ارز، در 
کنار تالش دولت برای ثبات قیمت مرغ در کشور، فشار بر مرغداران 
و  ارز  نرخ  آنکه  از  بیش  که  است  این  واقعیت  اما  نیست،  تعجب آور 
دیگر عوامل اقتصادی موجب وضعیت خطیر بازار مرغ شده باشند، یک 
بازار و خسارت  این  سلسله رخدادهای غیرمعمول و مشکوک، تالطم 
مرغداران را موجب شده است. اگر این رخدادها ریشه یابی شوند، شاید 

سر نخی از برخی از دیگر مشکالت اقتصاد کشور نیز به دست آید.
کنجاله سویا یکی از نهاده های اصلی صنعت مرغداری است. دانه سویا 
وارد می شود، توسط کارخانه های  از خارج  از 9۰ درصد آن  بیش  که 
و  درصد(   2۰ حدود  )در  خام  روغن  به  تبدیل  داخلی  روغن کشی 
کنجاله سویا )در حدود 76 درصد( می شود. بدون وجود کنجاله سویا، 
مرغداری ها عمال تعطیل می شوند. به همین دلیل، کنترل بازار سویا یا 
فعالیتی پرسود  وارداتی توسط چند واردکننده عمده، معموال  کنجاله 
برای آنها بوده است. این بار اما به نظر می رسد وارد کنندگان و موسسات 
شدت  به  نهاده ها  بازار  کنترل  در  آنها  »شریک«  خصولتی  و  دولتی 

زیاده روی کرده اند.
اوایل خرداد ماه سال گذشته، قیمت هر کیلو کنجاله سویا 145۰  در 
 195۰ به  سویا  کنجاله  قیمت  گذشته  سال  اسفندماه  در  بود.  تومان 
تومان رسید و از اردیبهشت سال جاری، اگر دست مرغدار خوش اقبالی 
برای هر کیلوی آن  تا 26۰۰ تومان  باید 25۰۰  به کنجاله می رسید، 
می پرداخت. به بیان دیگر طی یک سال گذشته قیمت کنجاله افزایشی 

نزدیک به 8۰ درصد داشته است.
اما صرف نظر از این افزایش قیمت، مشکل اصلی مرغداران، کمیاب یا 
نایاب شدن کنجاله سویا در بازار در دو ماه اخیر بوده است. مرغداران 

به هر دری می زدند، کنجاله یافت نمی شد. آن دسته از مرغداران که 
ذخیره کافی نداشتند، جوجه ریزی را متوقف کردند و منتظر ماندند تا 
کاهش  از  مرغداران،  جوجه ریزی  کاهش  شدت  شود.  برطرف  مشکل 
تقاضا برای »جوجه یک روزه« و سقوط قیمت آن قابل ارزیابی است. 
میانگین قیمت جوجه یک روزه که در بهمن ماه سال گذشته از 25۰۰ 
تومان نیز تجاوز می کرد، در اواخر اسفندماه به 17۰۰ تومان رسید، در 
اردیبهشت سال جاری به 7۰۰ تومان تنزل کرد و اکنون )8 خرداد 97( 
به قیمت ۳۰۰ تومان نیز مشتری ندارد. تولید کنندگان جوجه یک روزه 
که خریداری نمی یابند، بخشی از جوجه های خود را به »چاه می ریزند« 
به  نزدیک  آینده  )معدوم می کنند(. کاهش جوجه ریزی مرغداران، در 
منجر  محصوالت  این  قیمت  جهش  و  تخم مرغ  و  مرغ  عرضه  کاهش 

خواهد شد.
بازار به شدت کمیاب  اوایل سال جاری، سویا و کنجاله در  از  اما چرا 
شد و قیمت آن، حتی با احتساب افزایش قیمت این محصول در بازار 
آنجا  از  یافت؟  افزایش  نامعقولی  به طرز  ارز،  نرخ  و همچنین  جهانی 
وارد می شود،  از خارج  از 9۰ درصد سویای مصرفی کشور  بیش  که 
آیا وارد نشدن یا کاهش واردات سویا در ماه های اخیر می تواند دلیل 
کمیابی سویا و کنجاله در بازار باشد؟ آمار گمرک ایران چیز دیگری 

را نشان می دهد.
و  بهمن  در  که  می خوانیم  ایران  اسالمی  جمهوری  گمرک  سایت  در 
اسفند سال گذشته و نیز در طول فروردین ماه امسال، واردات سویا و 
کنجاله بیش از مصرف داخلی بوده است. در حقیقت و با تبدیل سویای 
وارداتی به کنجاله، در هر یک از سه ماه یاد شده بیش از 25۰ هزار تن 
کنجاله به کشور وارد شده است.2 این در حالی است که میزان مصرف 
کنجاله در کشور از 2۳۰ تا 24۰ هزار تن در ماه تجاوز نمی کند. ضمنا 
بوده که  تن  نیز 85 هزار  تولید داخل  برداشت شده سویای  محصول 

معادل 65 هزار تن کنجاله است.
از  کم  دست  بازار،  در  کنجاله  نایابی  مواردی  در  و  کمیابی  بنابراین 
بیان  به  باشد.  داشته  دیگری  دالیل  باید  کنون،  تا  سال جاری  ابتدای 
دیگر چنانچه سویا و کنجاله وارداتی و داخلی در میان متقاضیان توزیع 
می شد، کمیابی کنجاله در بازار رخ نمی داد و »بازار فروشنده« شکل 
ترجیحی صورت  ارز  با  واردات  اضافه کنیم که  باید  نمی گرفت. ضمنا 
گرفته، به موقع از گمرک ترخیص شده، اما به »روال معمول« توزیع 

نشده است.
بازرگانی  توسط »شرکت  بوده که سویای داخلی  این  »روال معمول« 
توزیع  روغن کشی  شرکت های  میان  و  خریداری   )GTC( داخلی« 
دستور  به  سویاها  این  تصفیه  از  حاصل  کنجاله  و  خام  روغن  می شد. 
»شرکت بازرگانی داخلی« به مشتریان این محصوالت فروخته می شد. 
سویای وارداتی نیز که عمدتا توسط چند واردکننده خصوصی صورت 
می گرفت، به روغن کشی ها فروخته شده یا در ازای حق العمل به این 
شرکت ها واگذار می شد و کنجاله به دست آمده به مرغداری ها و روغن 
خام به کارخانه های تولید روغن خوراکی فروخته می شد؛ اما از اواخر 

سال گذشته روال دیگری در پیش گرفته شد.
شرکت بازرگانی داخلی، کم و بیش تمام محصول سویای داخلی )85 

دنیای اقتصاد

بی تدبیری یا فسـاد؟
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قرار  »خ.د.«(  )شرکت  خصولتی  شرکت  یک  اختیار  در  را  تن(  هزار 
داد. کنجاله حاصل از این سویاها، به دستور شرکت بازرگانی داخلی، 
عمدتا به شرکت های خصولتی فروخته شد. بد نیست بدانیم که شرکت 
از  پس  ماه   8( امروز  خ.د.( حتی  )یعنی شرکت  بحث  مورد  خصولتی 
برداشت محصول سویای داخلی( و در حالی که مرغداران به منظور زنده 
نگه داشتن مرغ های خود برای کنجاله »له له« می زنند، بیش از ۳۰ هزار 

تن سویا در انبارهای خود دارد.
سویاهای وارداتی نیز )که عمال در انحصار دو یا سه واردکننده بزرگ 
است( به کارخانه های روغن کشی طرف حساب آنها فروخته )یا عمدتا 
در  شده  تولید  کنجاله های  شد(.  واگذار  آنها  به  حق العمل  ازای  در 
روغن کشی های حق العمل کار )که براساس قرارداد به همان وارد کنندگان 
به  »قطره چکانی«  به صورت  و  شدند  ذخیره  انبارها  در  دارد(  تعلق 
مرغداران فروخته شدند. به گفته مرغداران، توزیع سویا و کنجاله های 
وارداتی، »قطره چکانی« صورت می گیرد تا بازار در عطش تقاضا بسوزد و 
قیمت تا حد امکان باالتر رود. هیچ دلیل دیگری متصور نیست که مثال 
چرا کاالیی که در اسفندماه سال قبل یا در طول فروردین ماه سال جاری 
همچنان  اردیبهشت ماه  طول  در  شده،  گمرکی  ترخیص  و  کشور  وارد 
سپس  )و  کشور  مرغداران  و  بماند  وارد کنندگان  انبارهای  یا  بندر  در 

مصرف کنندگان( را دچار خسارت های سنگین کند.

چه فرد یا شرکتی از چنان قدرت و »پشتوانه ای« برخوردار است که 
می تواند کاالی ترخیص شده را در انبار نگه دارد و در مقابل اعتراض 
ده ها هزار مرغدار مستاصل، استقامت کند و به هیچ کس هم پاسخگو 
را  داخل  تولید  سویای  همه  چرا  داخلی«  بازرگانی  »شرکت  نباشد؟ 
گفته سخنگوی  به  است؟ چرا،  کرده  واگذار  یه یک شرکت خصولتی 
بازار نهاده ها »در اختیار دو نفر است و  کمیسیون کشاورزی مجلس، 

وزارت جهاد این انحصار را نمی شکند؟«
پیگیری این وقایع می تواند برای سیاست گذاران ما که مدام از مبارزه با 
فساد و جلوگیری از انحصار سخن می گویند، بسیار آموزنده باشد. اگر در 
این شرایط بحرانی، با خطر تشدید تحریم ها و نیاز کشور به همبستگی 
و همدلی، سوء استفاده ای چنین آشکار و خسارت بار صورت می گیرد و 
یکی از بزرگ ترین صنایع کشور را به مرز فروپاشی می رساند، تکلیف 
متولیان  اما  است.  روشن  کامال  کوچک تر  فسادهای  و  سوء استفاده ها 
اقتصاد کشور نباید فراموش کنند که چشم بستن بر خالفکاری هایی از 
این دست و لطمه دیدن تولید کنندگان و مصرف کنندگان از سودجویی 
معدودی از صاحبان قدرت، پیامدهای ناگواری خواهد داشت. در این 
تحمل  را  که سختی ها  داشت  انتظار  مردم  از  می توان  دشوار  شرایط، 
کنند، کمربندها را سفت تر ببندند و در مقابل فشار تحریم ها از خود 

بردباری نشان دهند.

افزایش تولید طیور به دنبال افزایش 
تقاضای پروتئین

کنفرانس شرکت آلتک وضعیت طیور را در زمینه رشد تولید گوشت و 
هم چنین تولید طیور بدون آنتی بیوتیک بررسی می کند.

 The Alltech .2۰18 ONE کنفرانس شرکت آلتک که تحت عنوان
Ideas Conference در تاریخ 2۰ تا 22 می میالدی 2۰18 برگزار 

شد زمان مناسبی برای بررسی وضعیت صنعت طیور بود.
آیدان کانلی )Aidan Connolly(، مدیر نوآوری های شرکت آلتک و 
معاون رئیس این شرکت در مورد افزایش مصرف پروتئین توسط مردم 
و  امروزه مصرف گوشت  مردم  درآمد  میزان  افزایش  دنبال  »به  گفت: 
مصرف  میزان  میان  این  در  و  است  داشته  رشد چشمگیری  پروتئین 

گوشت مرغ از سایر اقالم گوشتی بیشتر است«
 عالوه بر تقاضاهای متداوم، افزایش خوراک به گوشت در تولید گوشت 
طیور سبب شده است که تولیدکنندگان طیور سود بیشتری کنند و 
به  تولیدکنندگان  این  میالدی   2۰27 سال  تا  که  می شود  پیش بینی 

نسب 1 به 1 از تبدیل خوراک به گوشت دست یابند.
از سایر صنایع  بیش  ادامه گفت: »نوآوری در صنعت طیور  کانلی در 

گوشتی است«.
اوسلر دسوزانت )Osler Desouzant( مشاور مدیرعامل این شرکت 
تاکنون،  میالدی   199۰ دهه  »از  است:  گفته  حرف  این  تائید  با  هم 

میزان بیشتری از محصوالت طیور به بازار عرضه شده است؛ و گوشت 
طیور هم چنان میان مصرف کنندگان گوشتی محبوب و پرطرفدار است 

و ساالنه 65 شیوه جدید برای مصرف مرغ ابداع می شود«.
دسوزانت اظهار داشت که رشد صنعت طیور به دلیل افزایش مصرف 
طیور در کشورهای درحال توسعه است و این صنعت تا 1۰ سال آینده 

76.4 درصد رشد خواهد داشت.

اهمیت سالمت روده در تولید طیور بدون آنتی بیوتیک
هدف از کاهش آنتی بیوتیک و حذف آن در فرآیند تولید طیور حفظ 
بازار  است.  حیوان  و  انسان  بیشتر  سالمت  برای  آنتی بیوتیک ها  تأثیر 
اداره  مصرف کنندگان  توسط  آنتی بیوتیک  بدون  طیور  محصوالت 

می شود.
دکتر کاال پرایس )Dr. Kayla Price( مدیر فنی و تحقیقاتی شرکت 
آلتک در کانادا در طول این کنفرانس اظهار داشت: »مصرف کننده ها 
داده  پرورش  و چگونه  می آید  کجا  از  غذایشان  که  بدانند  می خواهند 

می شود. ما بدون آنتی بیوتیک گوشت سالم تری خواهیم داشت«.
تولید  درصد   45 امروز  که  گفت  خود  صحبت های  ادامه  در  پرایس 
می خواهند  که  مرغدارانی  و  است  آنتی بیوتیک  بدون  آمریکا  مرغ 
است  الزم  درآورند  اجرا  به  را  آنتی بیوتیک  بدون  مرغ  پرورش  برنامه 
بشناسند. صنعت طیور  مزرعه  در  و  پرندگان  در  را  ها  میکروبیوم  که 
برای موفقیت در تولید طیور بدون آنتی بیوتیک، باید بر سالمت روده 

تمرکز کند.
را  مرغ  و  می شود؛  شروع  گوارش  دستگاه  با  »همه چیز  گفت:  پرایس 

همیشه باید با دستگاه گوارشش در ذهنتان در نظر بگیرید.«

ITPNews - بخش بین الملل
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خروج ۳۵۰۰ میلیارد تومان سرمایه 
از صنعت مرغداری کشور

دبیر انجمن مرغداران اصفهان گفت: در چهار سال اخیر شاهد خروج 
۳5۰۰ میلیارد تومان سرمایه از صنعت مرغداری بوده ایم.

بهرام پاکزاد در خصوص مشکالت به وجود آمده در صنعت مرغداری، 
اظهار کرد: در چند سال اخیر افزایش قیمت نهاده ها همچون ذرت و 
سویا، موجب افزایش قیمت تمام شده مرغ و ایجاد مشکالتی در صنعت 
خروج  شاهد  اخیر  سال  چهار  در  که  طوری  به  است،  شده  مرغداری 

۳5۰۰ میلیارد تومان سرمایه از این صنعت هستیم.
وی افزود: به دلیل مشکالت به وجود آمده ناشی از برجام، قیمت هر 
افزایش  تومان  به ۳2۰۰  تومان و هر کیلو ذرت  به 27۰۰  کیلو سویا 
نایاب  این نهاده  ها به  کل  با اعتصاب کامیون داران  از طرفی  یافته و 
شده است، بنابراین تنها افرادی که در انبارشان موجودی داشته باشند 
با قیمت غیرواقعی نهاده ها را به مرغداران می فروشند. با این وضعیت 

مرغدار مستأصل است و توانی برای جوجه ریزی ندارد.
دبیر انجمن مرغداران اصفهان با بیان اینکه در شرایط موجود از شرکت 
پشتیبانی امور دام درخواست کردیم که قیمت مرغ منجمد را با توجه 
به افزایش نرخ نهاده ها حداقل بیش از 1۰۰۰ تومان افزایش دهد، اظهار 
با افزایش قیمت خرید مخالفت  کرد: متأسفانه وزارت صنعت و معدن 
کرد. زمانی طرح انتزاع اجرا می شد، تصمیم گیری ها در حوزه در وزارت 
جهاد کشاورزی بود اما اکنون وزارت صنعت و معدن که نقشی در قیمت 

گذاری ندارد، با افزایش قیمت مرغ منجمد مخالفت کرده است.
هم خوانی  مرغ  فروش  قیمت  با  تمام شده  قیمت  اینکه  بیان  با  پاکزاد 
دیگر  باشد،  داشته  ریزی  جوجه  قصد  مرغدار  اگر  حتی  گفت:  ندارد، 
توانی برای انجام این کار ندارد، زیرا نهادها را باید نقدی خرید کند و 
عماًل هر دوره که مرغ به مرحله فروش رسیده با یک ضرر روبرو می 
شود که این عوامل موجب وضعیت کنونی صنعت مرغداری شده است.

وی با اشاره به اینکه مرغ ارزان ترین و باکیفیت ترین پروتئینی است که 
در سبد غذایی خانواده موجود است، ابرازامیدواری کرد که مشکالت به 
وجود آمده برطرف شود تا مردم از خوردن مرغ محروم نشوند و این امر 

جز با حمایت تولیدکننده میسر نخواهد شد. 
دبیر انجمن مرغداران اصفهان اظهار کرد: متأسفانه دید دولت نسبت 
به مرغ، تنها به صورت مصرف کننده است و توجهی به فشارهای وارده 
به تولیدکنندگان ندارد. بنابراین اگر بنا بر تداوم تولید و وجود مرغ بر 

سفره مردم باشد، تولیدکننده باید مورد حمایت قرار گیرد.
دبیر انجمن مرغداران اصفهان با تاکید بر اینکه با تداوم وضع موجود، در 
آینده مرغداران توان جوجه ریزی و تولید نخواهند داشت و در نهایت 
موجب کمبود عرضه و افزایش قیمت مرغ خواهد شد، افزود: اگر در این 
 بین افرادی به دنبال واردات مرغ باشند، با نرخ دالر فعلی، واردات مرغ 
کیلویی 12 هزار تومان، قطعاً شدنی نیست. البته اگر تمایل به واردات 
وجود داشته دارد، بحث اشتغالزایی و هزینه ها باید در نظر گرفته شود.
اضافه کرد: در حال حاضر قیمت مرغ زنده درب مرغداری ها  پاکزاد 
حدود 47۰۰ تومان است درصورتی که نرخ تمام شده مرغ در یک ماه 
وضعیت  با  اکنون  اما  بود،  تومان   6۰۰۰ حدود  مرغدار  برای  گذشته 

موجود بیشتر خواهد شد.
بانک ها  و  بخش خصوصی  به  مرغداران  از  بسیاری  اینکه  بیان  با  وی 
بدهی دارند، گفت: از دولت می خواهیم به مرغداران یک دوره تنفس 

سه ساله بدهد تا مرغدار توان تولید دوباره خود را به دست آورد.
دبیر انجمن مرغداران اصفهان اظهار کرد: مرغداران، همانند بخش هایی 
نیستند که در مواجه با مشکالت، دولت بخواهد بخشی از بدهی ها آنها 
را پرداخت کند بلکه هدف اصلی این قشر سرمایه گذاری در راستای 
تولید ملی و ایجاد اشتغال است و قصد عدم بازپرداخت اقساط وام خود 

را نداریم، بنابراین خواستار تنفس سه ساله هستیم.
وی با اشاره به اینکه در استان اصفهان حدود 2 هزار مرغداری وجود 
دارد که با توجه به مشکالت به وجود آمده تنها با 55 درصد ظرفیت 
تولید در حال فعالیت هستند، گفت: زمانی استان اصفهان بزرگ ترین 
توان  از مرغداری ها  اما رفته رفته بسیاری  بود،  تولیدکننده مرغ کشور 

تولید مرغ را از دست داده و ورشکسته شدند.

ایسنا
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صادرات دام زنده ممنوع، واردات آزاد
وزیر  گفته  به  که  قرمز  گوشت  قیمت  مهار  برای  دولت  برنامه 
جهادکشاورزی به دلیل به هم خوردن عرضه و تقاضا در بازار ایجاد 
شده است، با اعمال ممنوعیت صادرات دام زنده و آزاد شدن واردات 

آن کلید خورد.
اجرایی سراسر  گمرکات  به  ای  بخشنامه  در  تازگی  به  ایران  گمرک 
کشور ممنوعیت صادرات دام زنده و گوشت گرم را ابالغ کرده و از 

هفتم خرداد این ممنوعیت اعمال شده است.
رئیس  عنوان  به  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزیر  شریعتمداری  محمد 
وزیران  به  نامها ی  در  ماه  ابتدای خرداد  بازار  تنظیم  کارگروه  ستاد 
جهادکشاورزی و امور اقتصادی و دارایی ممنوعیت صادرات هرگونه 

دام زنده و گوشت گرم را اعالم کرده بود.
وزارت صنعت ششم خرداد ماه نیز در بخشنامه ای واردات »دام زنده 
صنعتی  کشتارگاه های  در  کشتار  برای  زمینی  مبادی  از  کشتاری« 
مورد تایید سازمان دامپزشکی در نوار 2۰ کیلومتری مرزهای زمینی 
همچنین  بین المللی  فرودگاه های  اطراف  در  واقع  کشتارگاه های  و 
استرالیا،  غربی،  اروپای  کشورهای  برای  )بنادر(  دریایی  مبادی 
خوزستان  استان های  در  پاراگوئه  اروگوئه،  کانادا،  آمریکا،  نیوزلند، 
و  اردبیل  )فرودگاه های(  هوایی  راه های  و  بلوچستان  و  سیستان  و 
نیوزلند  و  استرالیا  غربی،   اروپای  کشورهای  از  البرز  استان  در  پیام 
برای کشتار در کشتارگاه های صنعتی اردبیل و زیاران آبیک با رعایت 
بالمانع  را  بهداشتی  پروتکل  مطابق  و  قرنطینه ای  بهداشتی،  ضوابط 

دانسته بود.
به این ترتیب انتظار می رود که طی هفته های آینده با تامین گوشت 
ها  نرخ  گوسفندی،  گوشت  بویژه  کنندگان  مصرف  نیاز  مورد  گرم 
متعادل شود زیرا به گفته محمود حجتی وزیر جهادکشاورزی، نبود 
بازار  در  گوسفندی  گوشت  گرانی  تقاضا، سبب  و  عرضه  بین  تعادل 
شده است زیرا تقاضا برای گوشت قرمز گوسفندی از عرضه آن سبقت 

گرفته است.
آنگونه که وزیر جهادکشاورزی در بیان علت ممنوعیت صادرات دام 
زنده می گوید، بخش عمده گوشت گوسفندی در کشور را چوپانان 
عشایر و روستاییان رمه گردان بر عهده دارند که به دلیل خشکسالی 
و کاهش بارش ها با کمبود ظرفیت مراتع و محدودیت تامین علوفه 

دام سبک  تامین  و  تولید  برای  را  امر مشکالتی  این  مواجه هستند؛ 
ایجاد کرده است.

برای واردات گوشت منجمد هیچ مشکلی نداریم،  اینکه  بیان  با  وی 
تصریح کرد: ذائقه مردم به سمت مصرف گوشت گرم گوسفندی است 
بازارهای آسیای میانه آن را تامین و  ایرانی در حد کشش  که تجار 

وارد می کنند.
هزارتن   1۰۰ و  تولید  کشور  در  قرمز  گوشت  تن  هزار   84۰ ساالنه 

گوشت قرمز نیز وارد می شود.
صادرات  ظرفیت  سالیانه  ایران  گویند  می  دامپروری  صنعت  فعاالن 
بیش از ۳ میلیون راس دام سبک دارد، در حالی که سالیانه نزدیک به 

یک میلیون راس دام سبک صادر می شود.
وزارت  دامی  تولیدات  امور  معاون  رضایی  مرتضی  حال  این  با 
توقف  که  است  کرده  تاکید  ایرنا  با  گو  و  گفت  در  جهادکشاورزی 
ادامه  قرمز  گوشت  بازار  شدن  تنظیم  زمان  تا  زنده  دام  صادرات 

خواهد یافت.
متعدد،  گران  واسطه  حضور  زنده،  دام  قاچاق  افزایش  وی،  گفته  به 
محدودیت عرضه دام سبک، وزن کم بره ها برای عرضه و تاخیر در 
فروش دام به دلیل بارندگی های مناسب از عوامل تعیین کننده نرخ 
گوشت قرمز در بازار است و شاهدیم که ماه های اخیر قاچاق دام زنده 

رواج یافته است.
رضایی تاکید کرد: در هفته های اخیر قیمت گوشت قرمز در بازار 
قیمت  اما  یافته  توجهی  قابل  افزایش  گوسفندی  گوشت  ویژه  به 
گوشت گوساله به این شدت افزایش نداشته است. به همین منظور 
تالش کردیم با توقف صادرات بتوانیم قیمت این محصول را در بازار 

تنظیم کنیم.
وی با تاکید بر حذف واسطه ها و دالالن از بازار گوشت قرمز ادامه 
داد: از زمانی که دامدار گوسفند را به بازار عرضه می کند تا زمانی که 
گوشت قرمز به دست مصرف کننده نهایی برسد، دستکم سه تا چهار 
واسطه را تجربه می کند و هرچه شماره واسطه گران بیشتر شود به 

دلیل افزایش سود، قیمت این محصول افزایش می یابد.
به گفته وی، با وجود باال رفتن قیمت یک محصول در بازار درصد سود 

واسطه گران نیز افزایش پیدا می کند.

صادرات دام زنده ممنوع، واردات آزاد

ایرنا
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محدودیت ذخایر »روی » در چند سال اخیر، افزایش بهای این محصول 
 All About Feed را به صورت طوالنی مدت به همراه داشت سایت
تا  است  داشته  خوراک  مکمل  تولیدکننده  کمپانی  چند  با  گفتگویی 

تأثیر افزایش قیمت روی را در این صنعت بررسی کند.
»روی » یکی از مهم ترین عناصر و مواد معدنی در خوراک دام است. 
و  بلوغ  و  رشد  در  بلکه  ایمنی  سیستم  تکمیل  در  نه تنها  عنصر  این 
مو،  رشد  در  روی  فلز  این  بر  عالوه  است.  تأثیرگذار  دام  تولیدمثل 
روی  است.  مؤثر  نیز  حیوان  شاخ  و  ُسم  سالمت  پوستی،  سلول های 
موردنیاز حیوانات معموالً به 2 صورت به آن ها داده می شود: ارگانیک 
ارگانیک  غیر  یا  و  پروتئین ها(  آمینواسیدها،  کلیت  ترکیبی  )به صورت 
)سولفات روی، اکسید روی(. البته امروزه، نسل جدیدی از مواد معدنی 
هیدروکسی(.  گروه  با  کوواالنسی  )پیوند  دارند  وجود  نیز  هیدروکسی 
معادن روی به صورت پراکنده در جهان وجود دارند و بخش اعظمی از 

این معادن در چین، استرالیا و پرو است.
 بسته شدن همیشگی برخی از معادن در سال 2۰15 و 2۰16 میالدی 
این  قیمت  هم چنین  و  جهان  روی  ذخایر  میزان  بر  مستقیم  تأثیری 
عنصر گذاشت. بر اساس اطالعات بورس فلز لندن )LME( روی در 

سال جاری دائماً قیمتی باالتر ۳۰۰۰ دالر/ تن داشته است.

افزایش قیمت به محصول نهایی بستگی دارد
برای جیره های حیوانات  تولیدشده  نهایی زینک  این که شکل  از  فارغ 
باید  ابتدا  حیوانات  افزودنی های خوراک  تأمین کنندگان  است،  چگونه 
زینک را به صورت خام خریداری کنند و این استفاده غیر ارگانیک از 
روی سبب می شود که نوسانات قیمت به صورت مستقیم بر هزینه های 
تولید این محصوالت تأثیر بگذارد و سبب افزایش قیمت آن ها  شود این 
در حالی است که این تأثیر مستقیم در منابع ارگانیک و هیدروکسی 

زینک بسیار کمتر است.
 Arno van der Aa آقای   Orffa بازرگانی  امور  توسعۀ  مدیر 
دراین باره می گوید: » علت این افزایش قیمت این است که در فرآیند 
ارگانیک،  روی  )کنگاله(  کیلیت  نظیر  تخصصی  محصوالتی  تولید 
چندین مرحلۀ فراوری اضافه وجود دارد و همین امر منجر به افزایش 
محصول  تولید  و  تهیه  در  اما  می گردد؛  محصول  این  نهایی  قیمت 
کولین گاوی، قیمت مواد اولیه در مقابل روش های دیگر ارزان تر است 
بر  تأثیر چشمگیری  در طول سال گذشته  قیمت  افزایش  بنابراین  و 
 Van « روی قیمت نهایی این محصول نداشته است و نخواهد داشت
قیمت روی در چند سال  نسبی  بودن  باال  به  اشاره  der Aa ضمن 
اخیر افزود: »قیمت باالی مواد اولیۀ خام مانند روی موجب می شود 
که ما بتوانیم مشتریان خود را قانع کنیم تا از منابع روی موجود در 
طبیعت استفاده کنند. به عبارتی دیگر، تالش ما این است که آن ها را 
قانع کنیم تا از منابع رویی استفاده کنند که بیشترین تأثیر و کمترین 
میزان خسارت را دارند. مواد معدنی هیدروکسی که از مواد جدید و 
نوظهور در بازار هستند به جهت در دسترس بودنشان در طبیعت و 
دوام باالیشان این اجازه را به تولیدکنندگان خوراک می دهند که ضرر 
تنها  بها  افزایش  البته  برسانند.  به حداقل ممکن  را  و خسارت گزاف 
اولیه نیز مشاهده شده  منحصر به روی نیست و در سایر مواد خام و 
است. یک نمونۀ استثنائی و نادر این افزایش بها عرضۀ محدود ویتامین 
آ و افزایش قیمت چشمگیر آن بوده است که البته این وضعیت تقریباً 

غیرعادی است.«

همکاری با چند تهیه کنندۀ روی
به گفته Scott Hine نائب رئیس تولید انواع محصوالت و محلول های 
آمریکا؛ گزارش های  ایاالت متحده   Novus International کمپانی 

آیا ذخایر محدود روی بر صنعت 
خوراک دام تاثیر می گذارد؟

ITPNews - بخش بین الملل
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متعددی در خصوص کاهش دسترسی روی بوده است، اما وجود این 
بازار  این  پویایی  یا  و  ساختار  در  که  نیست  معنی  این  به  گزارش ها 
ما  گردد  تقاضا  یا  عرضه  کاهش  به  منجر  که  است  رخ داده  تغییراتی 
به   Hine نیستیم.  مواجه  اولیه  مواد  کمبود  هیچ گونه  با  هم اکنون 
مشتریان کمپانی Novus این وعده را داد که درزمینۀ خوراک دام، 
دلیل  این  به  موافق می تواند  وعده  این  و  تأمین خواهد کرد؛  را  آن ها 
روی  قابل اطمینان عرضه کنندۀ  کمپانی  با چند  کمپانی  این  که  باشد 
 Scott .همکاری می کند و تغییرات بازار را از نزدیک تحت نظر دارد
Hine در ادامه درباره اهمیت استفاده از تولیدات حاوی روی گفت: » 
استفاده از تولیدات حاوی روی اهمیت ویژه ای دارند چراکه استفاده از 
این تولیدات افزایش پارامترهای تولید را به همراه دارد. وی خاطرنشان 
 HMTBa کرد مولکول کیلیت کمپانی ما که با نسبت 2 به 1 است با
ساخته می شود، مانع خنثی شدن اثرات مادۀ معدنی روی می گردد و 
باعث جذب بهتر آن در رودۀ کوچک می شود؛ که این تأثیرات نتیجه 
بقایای  تأثیر  و  مقاوم  گوارشی  سیستم  طبیعت،  در  بهتر  دسترسِی 
تن خوراک  هر  در  متیونین  مکمل  موردنیاز  که سطح  است  متیونین 

را کاهش می دهد.«

تمرکزی بر منابع موجود در طبیعت
مسئله کمبود فعلی روی و نگرانی های پیرامون قیمت آن که چالش هایی 
را برای صنعت خوراک و پیش خوراک به همراه داشته است توسط دکتر 
Richard Murphy مدیر تحقیقات کمپانی Alltech موردتوجه و 
بررسی قرارگرفته است دکتر Murphy دراین باره می گوید »با توجه 
این مشکل  رفع  برای  باید  که  گامی  نخستین  روی،  عرضه  به کمبود 

برداشته شود افزایش میزان دسترسی به روی در طبیعت است.
 دسترسی به میزان زیاد روی ارگانیک موجود در طبیعت این امکان را 
به تهیه کنندگان و فرمول نویسان خوراک های دامی  می دهد تا میزان 

جذب و اثرگذاری روی را به باالترین سطح ممکن برسانند.
 هم چنین، استفاده از کلیت روی پایدار این امکان را به آن ها می دهد 
روی  از  کمتری  میزان  با  محصول  نهایی  عملکرد  بر  تأثیر  بدون  که 
ارگانیک یک خوراک نهایی مناسب تهیه کنند؛ و این مسئله در تهیه 
روی  پایه  بر  گوارش  سیستم  بهبود  برای  به  که  محصوالتی  تولید  و 

ارگانیک تولید می شوند اهمیت بیشتری دارد.
پایدار  غیر  معدنی  مادۀ  یک  اثرگذاری  میزان  که  داشت  توجه  باید 
و  نویسان  فرمول  هم چنین  است.  برابر  ارگانیکش  غیر  همتای  با 

باید  خوراک  این  نویسی  فرمولی  و  تهیه  در  دام  غذای  تهیه کنندگان 
مراقب آلودگی با فلزات سنگین باشند.«

تأکید بر منابع اولیه با برگشت باالی سرمایه
 All سایت  به   Zinpro شرکت  مدیرعامل   Bill Scrimgeour
About Feed توضیح داد: » غیر از مصارف خوراکی، مصارف صنعتی 
و بازرگانی روی، بر عرضه و تقاضا و قیمت این فلز تأثیرگذار هستند. 
هرچند که در 5 سال گذشته شاهد کاهش سطح ذخایر روی در جهان 
است.  نکرده  ایجاد  روی  عرضۀ  بازار  در  خللی  مسئله  این  اما  بوده ایم 
اتفاق  اولیه ای  ماده  هر  برای  می تواند  قیمت  افزایش  و  ذخایر  کاهش 
بافتد، اما آنچه در ارتباط با مکمل روی اهمیت دارد این است که این 
افزایش  درنهایت  و  حیوانات  عملکرد  بهبود  در  مؤثری  نقش  محصول 
که  داشت  توجه  باید  نکته  این  به  دارد.  )دامدار(  تولیدکننده  بازدهی 
اگر سرمایه گذاری برای تهیه مکمل روی یک سرمایه گذاری بهینه نبود 
هیچ کس بابت تهیه این مکمل هزینه ای را پرداخت نمی کرد؛ بنابراین، 
اعالم کند،  برای روی  را  قیمتی  )LME( چه  لندن  فلز  بورس  اینکه 
مطلوب،  عملکرد  یک  به  برای دست یابی  ما  و  ندارد  اهمیتی  ما  برای 
سالمت دام و البته بازگشت بهینه سرمایه همچنان در کنار مشتریان 

خودخواهیم بود.

چشم انداز سال های آتی
چشم اندازی  نزدیک  آینده ای  در  جهان  معادن  روی  تولید  چشم انداز 
برآورد   miningreview.com سایت  است.  امیدوارکننده  و  مثبت 
کرده است که تولید روی معادن جهان با افزایش ساالنۀ ۳.5درصد در 
سال 2۰18 میالدی به 1۳/7 میلیون تن و در سال 2۰27 میالدی به 

16/6 میلیون تن افزایش خواهد یافت.
افتتاح  حال  در  جنوبی  افریقای  در  جدید  معدن  یک  نمونه،  به عنوان 
است؛ و این در حالی است، به دلیل کاهش سطح سنگ معدن و قوانین 
سفت وسخت محیط زیستی تولید روی چین در آینده نزدیک به تعلیق 

درخواهد آمد.
تولیدکنندگان  برای  پیش بینی کاهش قیمت روی، خبر خوبی   قطعاً 
مکمل خوراک است. روی همچنان از مواد معدنی حیاتی برای دام است 
و بهای خوراک و برخی مواد اولیۀ آن باید به شکلی باشد که دامداران 
و  تهیه  مالی  توان  بلکه  دهند  ادامه  به کسب وکار خود  بتوانند  نه تنها 

استفاده از آن را داشته باشند.

جابجـائی بـزرگ در
 اتحـادیه سراسری

پس از اتفاقاتی که در هفته پیش افتاد و تعدادی از نمایندگان مرغداران 
کشور طی یک هماهنگی در دنیای مجازی اقدام به پیاده روی اعتراض 
اسکندری  خیابان  تا  جمهوری(  ریاست  )دفتر  پاستور  میدان  از  آمیز 
)دفتر اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی کشور( نمودند، می توانستید 
حدس بزنید که به زودی مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی 
استعفا خواهد داد و این اتفاق افتاد اما نه تنها با استعفای دکتر کمالی 
بلکه تقریبا تمام مدیران اتحادیه تغییر کرده و یک جابجائی بزرگ در 

اتحادیه سراسری اتفاق افتاد. 
آقای مهندس حسن زاده - رئیس هیئت مدیره قبلی - صندلی خود 
را تقدیم آقای دهقانیان از استان فارس نمود و آقای عظیم حجت از 

استان قزوین به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره انتخاب گردید.
از طرفی آقای شعبانلو از همدان نیز سمت منشی را به دست آورد و 
آقای چهارآیین از کرمانشاه هم به عنوان مدیرعامل انتخاب شد و در 

نهایت جناب آقای جافر از گلستان توانست بازرس اتحادیه شود.
تا این  آقای حسن زاده نیز عضو هیئت مدیره اتحادیه سراسری ماند 
جابجائی بزرگ بتواند چاره ساز مشکالت صنعت مرغداری ایران گردد.

علی حسینی ) مدیر مسول(



w
w

w
.IT

PN
ew

s.c
o

m
68

ره 
شما

د  
ردا

 خ
مه

هنا
 ما

ی 
رور

امپ
و د

ی 
دار

رغ
ت م

العا
اط

34

جلسه گفتمان مدیران اتحادیه های دام،طیور،صنایع لبنی و کشتارگاه 
استان  کشاورزی  جهاد  سازمان  رئیس  قاسمی  مهدی  محمد  با  ها  
فارس ، جزایری معاون بهبود تولیدات دامی، سایر مدیران ذی ربط این 
سازمان و مهندس مدیرکل دامپزشکی فارس معاونین شرکت پشتیبانی 
امور دام و سازمان تعاون روستایی پیرامون مسائل و مشکالت صنعت 

دام و طیور این استان بررسی شد
به گزارش روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی استان فارس در این 
طول  به   21:۳۰ لغایت   17:۳۰ ساعت  از  ساعت،   4 قریب  که  جلسه 
هر  مسئولین  توسط  موجود  مشکالت  و  مسائل  بیان  از  پس  انجامید 
اتحادیه قاسمی اظهار داشت:  تمام دست اندرکاران این صنعت اعم از 
معاونت امور دام، پشتیبانی امور دام و به ویژه تشکل ها با هم فکری و 

با ارائه بسته حمایتی در جهت رفع موانع تولیداقدام نمایند.
افزایش  و  استان  در  شده  تمام  قیمت  کاهش  جهت  در  افزود:  وی 
بهره وری در استان، متقاضیان اجرای طرح های پنل های خورشیدی 
جهاد  سازمان  حمایت  مورد  طیور،   سازی  هوشمند  و  اتوماسیون  و 
سطح  در  الگویی  صورت  به  حداقل  تا  گرفت  خواهند  قرار  کشاورزی 
استان اجرا گردد و محدودیتی نیز از بابت استفاده از تسهیالت در این 
امر وجود ندارد و از هر محلی که امکان پذیر باشد در اعطای تسهیالت 

ارزان قیمت کمک خواهد شد.
رئیس سازمان جهادکشاورزی فارس در ادامه با اشاره کرد این آمادگی 
به سمت  تسهیالتی  چه  و  تملکی  چه   ، دولتی  منابع  از  که  داریم  را 
 : افزود  و  باشیم   شما  خدمت  در  کنید  ترسیمش  شما  که  سویی  و 
مسئولین آگاه هستند که قیمت خریداری شده شیر توسط کارخانجات 
کمتر از قیمت تمام شده شیر می باشد و دامداران را به سختی انداخته 
اندیشیده و پیگیری هایی  این مشکل  است و تدابیری در جهت رفع 

صورت گرفته است.
قاسمی سپس با بیان این که مطالبه گری در چارچوب قانون و فضای 
این سازمان   نتیجه مطلوب تری خواهد داشت اظهار داشت: در  آرام 
بازار رصد  بازرگانی هفتگی و مداوم وضعیت  توسط مدیریت  توسعه 
محترم  وزیر  توسط  و  ارسال  وزراتخانه  به  روزانه  ها  قیمت  و  شده 

مشاهده می شود.
در  یونجه   : گفت  سخنانش  از  دیگری  قسمت  در  مسئول  مقام  این 
شرایط خشکسالی در این استان تولید می گردد و با توجه به صادرات 

از  گرامی  استاندار   جانب  از  و  تهیه  هایی  درخواست  محصول  این 
مسئولین امر خواستار مدیریت تولید و عدم صادرات یونجه شده ایم 
تا با اجرایی شدن این امر، دامداران ما بتوانند در کنار کشاورزان به 

تولید پایدار برسند.
وی افزود: در ارتباط با قیمت شیر خوشبختانه تمهیداتی اندیشیده شده 
و به دنبال ایجاد قیمت تمام شده در جهت سود حداقلی برای دامداران 
هستیم؛ که تا آن زمان به زودی خرید تعاونی با قیمت 144۰ تومان، 

در حال عملیاتی شدن است.
قاسمی یادآور شد: افزایش قیمت جهانی نهاده ها عرصه را بر مرغداران 
حمایت های  قشر  این  از  حمایت  جهت  در  که  است  کرده  تنگ  نیز 
پشتیبانی صورت گرفته  و با توجه به این که صنعت مرغداری ما یک 
به  و  تامین شده  نهاده  دو  این  است،  و سویا  در ذرت  وابسته  صنعت 

وسیله کامیون ها واز طریق  ریلی وارد استان می گردد. 
و  است  تولید  زنجیره  وجود  عدم  اساسی  مشکل  کرد:  تصریح  وی 
از یکدیگر حمایت  بایستی  تولیدکنندگان و اعضای زنجیره تولید می 
نموده  و در سود و زیان یکدیگر سهیم باشند و در کنار هم قرار بگیرند،  
و  دام  کارخانه  با  مرغدار  منافع  مرغداری  صنعت  در  مثال  عنوان  به 
کشتارگاه به هم پیوند خورده و یا در صنعت دامداری منافع دامدار و 

کارخانه لبنی همسو است.
سه  در  گفت:  ادامه  در  فارس  استان  کشاورزی  جهاد  سازمان  رئیس 
که  پذیرفته  انجام  طیور  و  دام  صنعت  در  زیادی  اقدامات  اخیر  سال 
باعث ایجاد بهبود فصای کاری شده است که از جمله می توان به  راه 
اندازی سامانه جوجه ریزی که بخش عمده ای از آن در استان فارس 
رقم خورده است و پیش از این حتی آمار تعداد مرغداری ها در این 
استان مشخص نبود، همچنین ارائه تسهیالت مختلفی که دولت به این 
سمت و سو هدایت کرده است و نیز استاندارد سازی هایی که انجام 

شده است اشاره کرد. 
دغدغه  بسیار  فارس  محترم  استاندار  خاتمه سخنانش گفت:   در  وی 
بخش کشاورزی را دارند و توجه خاص ایشان به بخش کشاورزی زمینه 
رفع بسیاری از مشکالت در استان را  بدون نیاز به انعکاس در خارج از 
استان  فراهم نموده است و امیدوارم با هم افزایی و در کنار هم بودن و 

با سعی و تالش بیشتر مشکالت را برطرف نماییم.

مشکل اساسی عدم وجود زنجیره تولید است
ITPNews
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نمایندگان مجلس خواستار حـل مشکالت 
مرغـداران شدند

تذکری  در  اسالمی  شورای  مجلس  نمایندگان  از  نفر   9۰ از  بیش 
حل  خواستار  تجارت  و  معدن  صنعت،  و  کشاورزی  جهاد  وزیران  به 

مشکالت مرغداران شدند.
مجلس  علنی  جلسه  در  مجلس  رییسه  هیات  عضو  رنجبرزاده  اکبر 
شورای اسالمی تذکرهای کتبی نمایندگان به مسئوالن اجرایی کشور 

را قرائت کرد.
رسیدگی  درباره  کشاورزی  جهاد  وزیر  به  پور  کیان  مجید  گفت:  وی 
به وضعیت نهادهای کشاورزی و نحوه تامین آن و کنترل قیمت تمام 
شده، ارز تخصیصی برای جلوگیری افزایش بی رویه قیمت نهاده های 
کشاورزی به ویژه در صنعت دامداری و مرغداری و همچنین رسیدگی 
به وضعیت اراضی اختالفی کشاورزان با منابع طبیعی و ضرورت تعیین 
تکلیف در کمیته رفع تداخالت در شهرستان های درود و ازنا تذکر داد.

عضو هیات رییسه مجلس افزود: جلیل مختار به رییس جمهوری در 
در  شادگان  و  خرمشهر  آبادان،  های  شهرستان  آب  شوری  خصوص 
برداشت حجم وسیع آب و نیشکر در  ماه مبارک رمضان و همچنین 

وضعیت بحرانی تذکر داد.
رنجبرزاده بیان کرد: احمد سالک در تذکری به وزیر آموزش و پرورش 
خواستار برخورد سریع و قانونی با موضوع جنایت تاسف بار در یکی از 

مدارس غرب تهران شد.
سید جواد ساداتی نژاد به وزیر جهاد کشاورزی درباره عدم تحویل گندم 

توسط سیلوی کاشان تذکر داد.
وی افزود: محمد وحدتی نماینده مردم بستان آباد هم در تذکری به 
وزیر آموزش و پرورش خواستار برخورد فوری و قانونی با افراد خاطی 

که مشکالت اخالقی در یکی از مدارس تهران ایجاد کرده بودند، شد.
عضو هیات رییسه مجلس ادامه داد: وحدتی همچنین در تذکر دیگری 

به وزیر راه و شهرسازی خواستار رسیدگی به مشکالت رانندگان شد.
وی خاطرنشان کرد: ولی داداشی نماینده مردم آستارا به وزیر آموزش و 
پرورش به دلیل عدم نظارت کالی به مدارس غیر انتفاعی و فراهم کردن 

زمینه فساد در آنها تذکر داد.
به  گنبدکاووس  مردم  نماینده  طیار  جه  قره  داشت:  اظهار  رنجبرزاده 
و  کشاورزی  وزیران  به  تذکری  در  نمایندگان  از  دیگر  نفر   9۰ اتفاق 

صنعت، معدن و تجارت خواستار حل مشکالت مرغداران شدند.
به  تذکری  در  مردم همدان هم  نماینده  امیر خجسته  کرد:  بیان  وی 
رییس جمهوری بر لزوم توجه جدی به مطالبات جریان های دانشجویی 

کشور تاکید کرد.

تذکرات شفاهی نمایندگان
شورای  مجلس  علنی  نشست  در  تهران  مردم  نماینده  مازنی  احمد 
ایران  تریبون های متعدد در  تذکر شفاهی گفت: صاحبان  اسالمی در 
اسالمی اعم از تریبون مجلس، صدا و سیما، نماز جمعه، دولت و سایر 
مصاحبه ها  و  خطبه ها  سخنرانی ها،  در  که  می دهم  تذکر  تریبون ها 

مراعات مصالح نظام و منافع ملی را در نظر داشته باشند.

از تریبون ها به حل مشکالت کمک نمی کنند  ادامه داد: بسیاری  وی 
بلکه مشکالت بزرگتری به مردم و نظام تحمیل می کنند چنان سخن 
گفته می شود که گویا همگی مصمم هستند تا یأس و ناامیدی در فضای 

عمومی کشور پمپاژ کند که باید گفت ›این تذهبون‹.
کرده اند  انتخاب  را  ما  مردم  افزود:  مجلس  در  تهران  مردم  نماینده 
و دسته جمعی  به صورت گروه کر  اینکه  نه  را حل کنیم  تا مشکالت 

مشکالت تکرار شود.
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسالمی با تأکید بر لزوم توجه 
به اجرای فرامین رهبر معظم انقالب یادآور شد: انتظار می رود نهادهای 
ائمه  سیاستگذاری  شورای  و  سیما  و  صدا  جمله  از  رهبری  امر  تحت 
جمعه به نحوی سیاست گذاری کنند که تریبون های مقدس در مسائل 
به صورتی  نقد منصفانه  باید  نیز  نکنند و در خانه ملت  جناحی ورود 

انجام شود که یأس و ناامیدی در جامعه ایجاد نکند.

نماینده استهبان: دشمنان نباید از مطالبات رانندگان 
سوء استفاده کنند

تذکر  در  اسالمی  شورای  مجلس  در  استهبان  مردم  مسعودی  اصغر 
از  نباید  دشمنان  و  است  اصناف  حق  صنفی  مطالبات  گفت:  شفاهی 
استفاده کنند؛ متأسفانه قیمت الستیک،  رانندگان سوء  این مطالبات 
باربری، لوازم یدکی و حق بیمه تأمین اجتماعی این افراد افزایش پیدا 

کرده در حالی که کرایه ها بدون تغییر باقی مانده است.
وی ادامه داد: نان مسئوالن و مردم مدیون ایثار این رانندگان بوده و 

چرخ کارخانه ها به چرخ کامیون داران می چرخد.
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسالمی در تذکری دیگر گفت: 
افرادی را حذف کرده که تحت  یارانه  نیز  یارانه ها  سازمان هدفمندی 

پوشش بهزیستی و نهادهای حمایتی هستند.

انصراف از سوال از رییس جمهور به خاطر همددلی 
و وحدت است

از  منصرف  نمایندگان  لیست  انتشار  به  تذکری  در  آزادی خواه  احد 
از  اشاره کرد و گفت: سوال  از رییس جمهور در برخی رسانه ها  سوال 
رییس جمهور به دلیل برخی تنگناها برای مردم مطرح شد اما انصراف 
از آن به این معنا نیست که ما کار مردم را پیگیری نمی کنیم بلکه قسم 

خوردیم در قبال مردم مسئول هستیم و وظیفه داریم.
وی افزود: من نامه ای را امضا کردم که به امضای 17۰ نماینده رسید. 
این نامه خطاب به سران قوا بود و راجع به مشکالت مردم بود. اگر ما 
به  این نیست که  انصراف دادیم معنایش  از سوال  در چنین شرایطی 

مسائلی مثل موسسات مالی انتقاد نداریم.
رسیدیم  رهبری  خدمت  گذشته  هفته  دو  ما  داد:   ادامه  آزادیخواه 
را  کار  این  همین  خاطر  به  ما  کردند.  مطرح  را  وحدت  بحث  آقا  و 
به وظیفه خودمان عمل  که  نیست  معنی  بدان  این  اما  دادیم  انجام 

نکرده ایم.

ایرنا
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با  بوقلمون  گوشت  جهانی  بازار  در  رشد  سرعت 
افزایش کمی همراه بوده است.

میزان تولید بازار جهانی گوشت بوقلمون پس از ۳ سال رکود در سال 
2۰16 میالدی نه تنها به ثباتی نسبی دست یافت، بلکه با 9 درصد رشد 
این  عمده  فروش  قیمت های  این  بر  عالوه  رسید.  تن  میلیون   6.2 به 
بازار در سال 2۰16 میالدی با ۳.6 درصد رشد ساالنه از سال 2۰۰7 تا 

2۰16، به 1۳.5 میلیارد دالر رسید.
 گفتنی است میزان مصرف گوشت بوقلمون در سال 2۰۰8 میالدی با 
16 درصد افزایش، رشد چشمگیری داشته است و این در حالی است 
این صنعت  در  درصدی  افت شدید 86  یک  میالدی  در سال 2۰۰9 
گوشت  بازار  گرفته،  صورت  برآوردهای  اساس  بر  است.  گزارش شده 
بوقلمون در 2 سال آینده تدریجاً بهبود خواهد یافت و 5 سال پس ازاین 

بهبود به ثبات خواهد رسید.
مصرف  میالدی،   2025 سال  تا  که  می رود  انتظار 

جهانی گوشت بوقلمون به 6.7 میلیون تن برسد.
 میزان تقاضای گوشت بوقلمون در کشورهایی چون امریکای شمالی، 
تفاوت هایی در میزان مصرف  البته  ثابت است.  امریکای التین  اروپا و 
تأثیر  تحت  بوقلمون  گوشت  مصرف  دارد.  وجود  کشورها  این  سرانه 
اعیاد  و  )تعطیالت  خاص  زمان  یا  سرانه،  درآمد  میزان  چون  عواملی 
رسمی و کریسمس( است و کشورهایی که استاندارد سطح معیشتی در 
آن ها باالتر است، مصرف سرانه گوشت بوقلمون در آن ها باالتر است. 
سطح  استانداردهای  افزایش  چون  عواملی  که  گفت  می توان  درواقع 
و  آسیا  افزایش غذاهای غربی در  و رشد سریع شهرنشینی،  معیشتی 
تولید و  افزایش  همچنین اهمیت به جذب هرچه کمتر چربی، سبب 

مصرف گوشت بوقلمون جهان در دهه گذشته شده است.
مصرف  به طورکلی  گذشته  دهه  یک  در  که  داشت  توجه  باید  البته   
جهانی گوشت افزایش داشته است و مواردی چون؛ رشد جمعیت جهان 
که خود باعث رشد تقاضا برای غذا می گردد، افزایش تدریجی درآمد 
مصرف  رشد  اصلی  و  عمده  عوامل  از  شهرنشینی  تداوم  و  خانواده ها 
جهانی گوشت هستند؛ و بدون شک این افزایش مصرف جهانی گوشت، 

بر میزان مصرف گوشت بوقلمون نیز تأثیرگذار بوده است.

گفتنی است که این ارتقاء عرضه گوشت که نتیجه رشد ظرفیت های 
تولید در راستای حفظ استانداردهای سخت گیرانه در مرغداری ها است، 

تضمینی برای تأمین تقاضای موجود در بازار است.
 با توجه به مسائل ذکرشده انتظار می رود که عملکرد بازار با نرخ ترکیبی 
رشد ساالنه )CAGR( ۰.8 درصد برای 9 سال آتی، عملکردی مثبت 
و رو به رشد باشد و حجم تولیدات را تا سال 2۰25 میالدی به 6.7 

میلیون تن برساند.
اصلی  بازارها  از  اروپایی  بزرگ  کشورهای  و  ایاالت متحده 

گوشت بوقلمون هستند.
بوقلمون،  گوشت  مصرف  تن  هزار   2.519 با  آمریکا  ایاالت متحده 
را  بوقلمون  به تنهایی در حدود 41 درصد آمار جهانی مصرف گوشت 
به خود اختصاص داده است؛ و پس از امریکا، کشورهای برزیل با 8.1 
درصد، آلمان با 8.۰ درصد، فرانسه با 5.5 درصد، ایتالیا با 4.4 درصد، 
درصد،   2.8 با  مکزیک  درصد،   ۳.۰ با  اسپانیا  درصد،   ۳.7 با  روسیه 
انگلیس با 2.7 درصد، کانادا با 2.۳ درصد، اسرائیل با 1.5 درصد، شیلی 
با 1.4 درصد و تونس با 1.2 درصد در رده دوم تا سیزدهم قرار دارند. 
گفتنی است که این کشورها درمجموع در حدود 15 درصد از گوشت 

بوقلمون جهان را مصرف می کنند.
تا   2۰۰7 سال  از  بوقلمون  گوشت  مصرف  ساالنه  رشد  نرخ  باالترین 
2۰16 میالدی به اسپانیا با 19.2 درصد در سال، روسیه با 8.5 درصد 
و برزیل با 5.4 درصد در سال تعلق دارد. البته ۳ کشور برزیل، روسیه 
و اسپانیا نیز میزان مصرف خود را از گوشت بوقلمون جهان در همین 
سال ها تا 2 درصد افزایش دادند. این در حالی است که میزان مصرف 
درصد   2 و   4 ترتیب  به  دوره  همین  در  فرانسه  و  امریکا  کشور  دو 

کاهش یافته است.
جهان  در  بوقلمون  گوشت  مصرف کننده  پیشتاز  کشورهای  میان  در   
 / با 7.8 کیلوگرم  امریکا  و  با 11.5 کیلوگرم/ سال  اسرائیل  دو کشور 
باالترین رقم مصرف سرانه در سال 2۰16 میالدی را به خود اختصاص 
داده اند؛ که این میزان مصرف تفاوت چشم گیری با سایر کشورها دارد 
و باالتر از متوسط رقم جهانی ۰.8 یعنی کیلوگرم/ سال است. هم چنین 
از سال 2۰۰7 تا 2۰16 میالدی مصرف سرانه در این کشورها کاهشی 

جزئی داشته است.

جهانی  بازار  وضعیت 
گوشت بوقلمون

ITPNews - بخش بین الملل
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رشد چشمگیر تولید گوشت بوقلمون جهان در سال 
گذشته

در سال 2۰16 میالدی میزان تولید گوشت بوقلمون جهان روندی رو 
به رشد داشت و به 6.۳ میلیون تن رسید. این رقم، 482 هزار تن )یا 
8 درصد( بیشتر از سال 2۰15 و 797 هزار تن )یا 14 درصد( بیشتر 
از میزان تولید در ابتدای همان سال بوده است؛ به دنبال این توسعه 
تولید در جهان میزان ارزش و اعتبار رشد چشمگیری داشته است و از 
9.8 میلیارد دالر در سال 2۰۰7 به 1۳.5 میلیارد دالر در سال 2۰16 
یکنواخت  روندی  این سال ها  در  میزان رشد  روند  البته  است.  رسیده 
نبوده است و ارزش تولید در سال 2۰۰9 میالدی 14 درصد افت داشته 
است. البته این افت ارزش تولید 2 سال بعد بهبود یافت و تا سال 2۰16 

میالدی شاهد روندی ثابت در میزان ارزش تولید بوده ایم.

را  جهان  بوقلمون  گوشت  درصد   43 ایاالت متحده 
تولید می کند

ایاالت متحده آمریکا 4۳ درصد میزان تولید گوشت بوقلمون در جهان 
تن  میلیون   2.7 تولید  با  کشور  این  است  داده  اختصاص  خود  به  را 
کشور  اصلی ترین  همچنان  میالدی،   2۰16 سال  در  بوقلمون  گوشت 
تولیدکننده گوشت بوقلمون در جهان محسوب می شود؛ و کشورهای 
ایتالیا 5 درصد،  با 9 درصد، آلمان 8 درصد، فرانسه 6 درصد،  برزیل 
روسیه 4 درصد، اسپانیا، لهستان، کانادا و انگلیس هرکدام ۳ درصد از 
دیگر کشورهایی تولیدکننده گوشت بوقلمون در جهان هستند. کشور 
آمریکا در سال 2۰۰9 میالدی شاهد افت سطح تولید گوشت بوقلمون 
بود البته این افت سطح تولید به تدریج بهبود پیدا کرد تا اینکه سطح 
رسید.  میالدی   2۰16 سال  در  آغازین  به سطح  کشور  این  در  تولید 
باالترین نرخ های رشد تولید گوشت بوقلمون در اسپانیا با 25.9 درصد 

از سال 2۰۰7 تا 2۰16 میالدی و روسیه با 22.۳ درصد بوده است.

17 درصد تولیدات جهانی صادرات می گردد
گوشت بوقلمون با داشتن 16 – 18 درصد سهم در صادرات جهان در 
سال های 2۰۰7 تا 2۰16 میالدی، از اقالم تجاری مهم است. فاصله بین 
کشورهای تولیدکننده گوشت بوقلمون و کشورهای عمده مصرف کننده 
بوقلمون  گوشت  معامالت  حجم  در  تأثیرگذار  عامل  اصلی ترین  آن 
محسوب می شود. گوشت بوقلمون با توجه به رشد مصرفش در جهان، 

همچنان از اقالم محبوب در معامالت بازرگانی به شمار می آید.
ایاالت  متحده آمریکا همچنان بزرگ  ترین عرضه کننده 

گوشت بوقلمون است
الگوهای مصرفی متفاوت در سال ها اخیر، باعث شد که در سال 2۰16 
میالدی حجم صادرات جهان به 1.۰8۰ هزار تن رسید. رشد تدریجی 
مصرف گوشت بوقلمون در سال ها 2۰۰7 تا 2۰۰8 میالدی، سبب شد 
به شدت  بوقلمون  گوشت  مصرف  میزان  میالدی   2۰۰9 سال  در  که 

افت پیدا کند، افتی که کاهش درآمدها و بحران مالی امریکا و جهان 
به حساب می آمدند. پس ازآن، در سال های 2۰1۰  اصلی آن  از عوامل 
رکود  و  کرد  پیدا  افزایش  رفته رفته  صادرات  میالدی حجم   2۰12 تا 
اقتصادی سال های پیش را جبران نمود و طی دو سال پس ازآن ثابت 
ایاالت متحده  در  قیمت ها  افزایش  میالدی  در سال 2۰15  ماند.  باقی 
افت کوچکی در میزان صادرات گوشت بوقلمون به همراه داشت البته 
باوجوداین افت امریکا همچنان بزرگ ترین صادرکننده گوشت بوقلمون 
باقی ماند. در سال 2۰16 با کاهش قیمت ها، حجم صادرات دوباره به 

روال قبل بازگشت.
در سال 2۰16 میالدی صادرات جهانی گوشت بوقلمون ازنظر ارزش و 
اعتبار، با 2.5۰1 میلیون دالر، برای دومین سال متوالی افت چشمگیری 
داشت درواقع می توان گفت افت بهای صادرات در سال 2۰16 میالدی 

به دنبال کاهش حجم صادرات در سال 2۰15 میالدی بوده است.
ایاالت متحده با 216 هزار تن، لهستان با 172 هزار تن، آلمان با 1۰9 
هزار تن، برزیل با 94 هزار تن، فرانسه با 81 هزار تن، ایتالیا با 71 هزار 
تن و اسپانیا با 5۰ هزار تن عمده ترین کشورهای عرضه کننده گوشت 
بوقلمون در جهان هستند و 7۳ درصد از میزان صادرات جهان را به 
خود اختصاص داده اند. در سال های 2۰۰7 تا 2۰16 میالدی، لهستان 
از  سال(  در  درصد   +11.8( با  اسپانیا  و  سال(  در  درصد   +1۰.4( با 
کشورهایی بودند که بیشترین رشد را در میان سایر کشورهای اصلی 

عرضه کننده گوشت بوقلمون داشتند.

واردات گوشت  بازار  بزرگ ترین  آلمان  و  مکزیک 
بوقلمون را دارند

مجموع حجم واردات جهانی گوشت بوقلمون در سال 2۰16 میالدی 
99۰ هزار تن بود که معادل 2.481 میلیون دالر است.

 کشور مکزیک با 157 هزار تن و آلمان با 117 هزار تن بزرگ ترین 
و  بودند  میالدی،   2۰16 سال  در  بوقلمون  گوشت  واردکنندگان 
کشورهای بنین با 49 هزار تن، بلژیک با 44 هزار تن، اسپانیا با 4۳ هزار 
تن، انگلیس با ۳9 هزار تن و اتریش با ۳7 هزار تن واردات بعدازاین دو 
کشور قرار دارند، گفتنی است که کشورهای ذکرشده در باال 44 درصد 

از میزان واردات جهان را دارند.
 هم چنین کشورهایی چون بنین با رشد 7.4+ درصد در سال، انگلیس 
با ۳.8+ درصد رشد ساالنه، آلمان با ۳.4+ درصد رشد ساالنه و اسپانیا 
با ۳.2+ درصد باالترین میزان رشد ساالنه واردات را در سال های 2۰۰7 
تا 2۰16 میالدی داشته اند؛ این در حالی است که میزان واردات کشور 
و سهم  داشت؛  کاهش  سال  در  درصد   -2.2 دوره  همین  در  مکزیک 
واردات مکزیک از 2۰ درصد در سال 2۰۰7 میالدی به 16 درصد در 
سال 2۰16 میالدی رسیده است. گفتنی است سهم کشورهای آلمان و 
بنین در همین دوره به ترتیب )۳+ درصد(، )2+ درصد( افزایش یافت و 

سایر کشورها در این دوره نسبتاً ثابت و بدون تغییر بودند.
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علوفه ها
هر گونه خوراک گیاهی و پرحجم که ارزش غذایی داشته باشد و خوش 

خوراک هم باشد، علوفه نام دارد.
یونجه یابیده:

این علوفه ارزش غذایی زیادی دارد. یونجه به عنوان یک غذای عالی 
در تغذیه دام به خصوص برای گاو شیری استفاده می شود. پروتئین 
و کلسیم باالی این علوفه نشانه مرغوب بودن آن است. زمان برداشت 
یونجه وقتی است که یک سوم بوته ها به گل بنشینند. در جیره غذایی 
گاو شیری، بین دو تا چهار کیلوگرم یونجه در روز کافی و مناسب است.

علف باغ:
دلیل  به  شود.  می  استفاده  پرواری  و  شیری  گاو  تغذیه  در  علف  این 
بلند، نشخوار دام ها را زیاد می کند. به عالوه در  داشتن رشته های 
گاوهای شیری باعث بیشترشدن چربی شیر می شود. برای جلوگیری 
از خارج شدن سریع خوراک های آردی از بدن دام های پرواری از این 

علوفه استفاده می کنند.
کاه به علت خشک و پُرحجم بودن، ارزش غذایی زیادی برای دام ها 
ندارد. از نظر ارزش غذایی، کاه جو از کاه گندم بهتر است. همچنین کاه 
گندم از کاه برنج بهتر است. برای دام های سنگین بهتر است که کاه به 
صورت رشته های بلند باشد. مصرف کاه باید کم و به مقدار الزم باشد. 
هر چه مقدار این علوفه در جیره غذایی دام ها بیشتر باشد، جلوی هضم 
و مصرف بیشتر غذا را می گیرد. بهتر است کاه را همیشه بعد از خوراک 

های دیگر به دام ها داد.
اگر کاه و علوفه های مانند آن به صورت غنی شده به دام ها داده شوند. 
ارزش غذایی بیشتر دارند. برای گاوهای خشک می توان مقدار بیشتری 

از این علوفه در جیره غذایی قرار داد.
سیلوها:

برای استفاده بیشتر و بهتر از علوفه های خشک و هضم بهتر این علوفه 
ها، آنها را سیلو می کنند.

خوراک های فشرده شده یا کنسانتره دامی
علوفه های آردی و خوراک هایی که از رشته های کمی تشکیل شده 
از  مشخصی  مقدار  وقتی  گویند.  می  ای  کنسانتره  های  خوراک  اند 
ماده هایی مانند جو، سبوس، تفاله چغندر قند، کنجاله تخم پنبه را با 
تکمیل کننده های معدنی و ویتامینی مخلوط کنند، خوراک کنسانتره 

تهیه می شود.
برای برطرف کردن نیاز غذایی دام هایی که تولید باالیی دارند، عالوه 
به  استفاده کرد.  از کنسانتره دامی هم  باید مقدار مشخصی  بر علوفه 
گاوهای بومی و دورگ روستایی که بیشتر از هشت کیلوگرم شیر تولید 

می کنند، باید مقدار مشخصی کنسانتره دامی داد.
به دامداران عزیز سفارش می شود اگر خوراک را از کارخانه خریداری 

می کنند، در هنگام تهیه و مخلوط کردن کنسانتره در کارخانه حضور 
داشته باشند. به این ترتیب، می توانند کنترل کنند که از هر ماده ای 
به مقدار مشخص و الزم در کنسانتره مخلوط شده است و جلوی هر 

گونه تقلب گرفته شود.
زیر  دستور  از  توانید  می  دامدار،  خود  وسیله  به  کنسانتره  تهیه  برای 
استفاده کنید. این دستور برای گاو شیری که بین ده تا پانزده کیلوگرم 

شیر تولید می کند، مناسب است.
مقدار جو سی و پنج تا چهل درصد، سبوس گندم سی تا سی و پنج 
درصد، تفاله چغندر قند هشت تا ده درصد، کنجاله تخم پنبه پنج تا 
هفت درصد، نمک نیم درصد و سبوس برنج شش تا هشت درصد باید 
باشد. به این ماده ها مقداری کربنات کلسیم یا دی کلسیم فسفات هم 

اضافه می کنند.
نکته های مهم در تغذیه مخلوط علوفه و کنسانتره

تا هشت  هفت  به  آنان  شیر  تولید  که  روستایی  شیری  گاوهای  برای 
کیلوگرم می رسد، الزم نیست که از کنسانتره استفاده کنید. با علوفه 
های مرغوب می توان نیاز غذایی این دام ها را برطرف کرد. ولی برای 
گاوهایی که در روز بیشتر از هشت کیلوگرم شیر تولید می کنند، باید 

از کنسانتره استفاده کرد.
نیم کیلوگرم  تولیدی،  برابر هر یک کیلوگرم شیر  این گاوها در  برای 
کنسانتره دامی الزم است. برای مثال اگر گاوی چهارده کیلوگرم شیر 
تولید می کند، باید روزانه هفت کیلوگرم کنسانتره به اضافه مقدار الزم 

علوفه تازه و مرغوب بخورد.
تغییر جیره غذایی دام باید با احتیاط کم کم انجام شود. تا باعث کم 
شدن تولید نشود. اگر در غذای دام از ضایعات استفاده می شود باید با 

توجه به نوع ماده افزودنی از مقدار کنسانتره کم کرد.
علوفه های سبز، رطوبت زیادی دارند. به همین دلیل دو تا سه برابر 
علوفه های خشک باید مصرف شوند. اگر بتوان علوفه و کنسانتره را به 
طور کامل مخلوط کرد، خیلی مناسب است. اگر این کار انجام نشد، 
سعی کنید فاصله زمانی بین تغذیه با علوفه و کنسانتره خیلی کم باشد.

از کنسانتره  تا حدودی  توان  تولید شیره می  مقدار  بیشترشدن  برای 
دامی استفاده کرد. مصرف زیاد کنسانتره باعث کم شدن چربی شیر 
می شود. در این حالت باید از علوفه های مرغوب با رشته های بلند و 

کنجاله تخم پنبه استفاده کرد.
دستور تهیه کسانتره برای گوساله های پرواری

مقدار چهل تا چهل و پنج درصد جو، سی تا سی و پنج درصد سبوس، 
ده تا دوازده درصد تفاله چغندر، سه تا پنج درصد کنجاله تخم پنبه، 
هشت تا ده درصد سبوس برنج را با مقداری کربنات کلسیم مخلوط 

کنید. سپس در اختیار دام ها بگذارید.
فراهم کردن خوراک الزم برای دام های مختلف

خوراک های علوفه ای و کنسانتره دام
ITPNews آرشیو مقاله
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همه دامها برای تولید باید انرژی و پروتئین کافی مصرف کنند. مقدار 
مصرف ماده های غذایی دام ها با هم فرق می کند.

الف( گاوهای شیرده: 
پروتئین  که  دارند  هایی الزم  تولید شیر، خوراک  دلیل  به  گاوها  این 
با  خشک  یونجه  مانند  هایی  علوفه  مخلوط  باشند.  داشته  زیادی 

کنسانتره دامی که انرژی کافی داشته باشند، بسیار مناسب است.
مقدار خوراک برای این دام ها به نوع دام حک هبومی است یا دورگ و 
مقدار شیر تولیدی بستگی دارد. مقدار ماده غذایی خشک برای گاوی 
که دوازه کیلوگرم در روز شیر می دهد و پانصد کیلوگرم وزن دارد، ده 

کیلوگرم است. دو کیلوگرم از این مقدار باید کنسانتره باشد.
و  داده  دست  از  را  زیادی  وزن  دام  چون  شیرواری  دوره  ابتدای  در 
خوب  کنسانتره  و  مرغوب  های  علوفه  از  باید  دارد،  کمتری  اشتهای 
برنج  مانند کاه و سبوس  از دادن علوفه هایی  به عالوه  استفاده کرد. 

باید خودداری شود.
ب( گاوهای خشک آبستن:

در آخر دوره شیرواری یعنی سه ماه قبل از زایمان کم کم باید از مقدار 
توان،  به جای آن می  کنسانتره دامی و علوفه های مرغوب کم کرد. 
توان  می  یعنی  داد.  قرار  دام  غذای  در  را  تر  ارزش  کم  های  خوراک 
از علوفه استفاده کرد و دیگر به دام ها کنسانتره نداد.  به طور کامل 
آنان می  باعث چاقی  از غذای آردی در گاوهای خشک  استفاده زیاد 

شود. در نتیجه، سخت زایی و بیشترشدن هزینه ها را به دنبال دارد.
دو هفته قبل از زایمان، کم کم مقدار کنسانتره در غذای دام را اضافه 
کنید. همچنین از علوفه های مرغوب مانند یونجه باید در خوراک دام 

استفاده کرد.
ج( گوساله های پرواری:

ـ سه ماهه اول دوره پروار: در این دوره، استخوان ها و اندام گوساله 
که  دارند  نیاز  هایی  به خوراک  ها  گوساله  بنابراین  کند.  رشد می  ها 
پروتئین زیادی داشته باشند. برای این کار، علوفه هایی مانند یونجه و 
علف باغ مناسب هستند. به عالوه در مخلوط کنسانتره باید از کنجاله 
پودر  یا  کلسیم  کربنات  از  استفاده  کرد. همچنین  استفاده  پنبه  تخم 

آهک و خوراک های کلسیم دار ضروری است.
انجام  با هزینه کمتر و سرعت بیشتر  این دوره،  اضافه وزن روزانه در 

شود. بنابراین، پروار دام های جوان از نظر اقتصادی باصرفه تر است.
ـ سه ماهه دوم پروار: در این دوره گوساله ها رشد ابتدایی خود را انجام 
داده اند. در نتیجه، استخوان ها و اندام ها رشد کمتری دارند. بنابراین، 
برای پروار و چاق شدن گوساله ها باید از خوراک های پرانرژی و علوفه 

هایی که تا حدودی مرغوب هستند، استفاده کرد.
آرد جو، تفاله چغندر قند، مالس، علف باغ و مقداری یونجه و کاه برای 
این دوره مناسب هستند. در این دوره برای اضافه شدن وزن گوساله 
از  باید  دام  غذای  هفتاددرصد  همچنین  کرد.  بیشتری  هزینه  باید  ها 

کنسانتره دامی که مواد پرانرژی دارد، تشکیل شود.
استفاده از ضایعات در تغذیه دام

نان خشک
خوراکی است که از آرد گندم به دست می آید. این خوراک برای دام 
های شیری و پرواری مناسب است. برای استفاده از این خوراک باید 
مسموم  باعث  باشد،  زده  کپک  نان خشک  اگر  زیرا  کرد.  دقت  بسیار 
شدن دام ها می شود. به عالوه در درازمدت در گاوهای شیری باعث 

ناراحتی هایی می شود.
به طور صحیح جمع آوری نمی شوند، ممکن  نان های خشک  چون 
است البه الی آنها چیزهایی مانند تیغ، سوزان و پالستیک وجود داشته 
باشد. اگر این چیزها خورده شوند، موجب ناراحتی های مختلف برای 

دام می شوند.

یا سوزن به طور مسقیم وارد نگاری حیوان می  چیزهایی مانند میخ 
شوند، کم کم از دیواره نگاری می گذرند و به قلب می رسند. در نتیجه 
نیز باعث  ناگهانی حیوان می شوند. ماده های پالستیکی  باعث مرگ 

بسته شدن روده های دام می شوند.
سبوس برنج

نوع درجه یک آن دانه های برنج دارد و به شکل آردی است، این نوع 
اما نوع های دیگر که زبره زیادی  از سبوس برای دام ها مفید است. 
دارند، برای خوراک دام مفید نیستند. از این ماده در مخلوط کنسانتره 
برای گاو شیری شش درصد و برای گاو پرواری نه درصد می توان در 

نظر گرفت.
مالس

ده  تا  توان  دارد. می  بودن  ُملین  و  زایی  انرژی  این خوراک، خاصیت 
با  از آن را در جیره غذایی روزانه در نظر گرفت. شروع تغذیه  درصد 
این خوراک باید کم کم باشد. مالس جایگزین خوبی برای غذاتی مانند 

جو و ذرت است.
استفاده از ضایعات برای کم شدن قیمت جیره غذایی و استفاهد بهتر و 
بیشتر از محصوالت فرعی کارخانه ها بسیار مناسب است. ولی مصرف 
بیشتر از اندازه و ناگهانی این مواد باعث ناراحتی های شدید گوارشی 
خربزه،  خوراکی،  چغندر  از  استفاده  مثال،  برای  شود.  می  دام  برای 
روزی  از  یعنی  باید کم کم شروع شود.  هندوانه و صیفی جات دیگر 

دویست گرم شروع شود در پایان هم کم کم قطع شود.
روش غنی سازی کاه

به دلیل استفاده زیاد کاه در تغذیه دام، غنی سازی این علوفه اهمیت 
زیادی دارد. برای غنی سازی کاه، ابتدا آب و مقدار مشخصی اوره را با 
هم مخلوط می کنند. اگر مالس هم وجود داشته باشد، مقدار مشخی 
به  آب  در  و مالس  اوره  وقتی  کنند.  می  مخلوط  آن  با  هم  از مالس 
خوبی حل شد، آن را بر روی توده کاه می پاشند و کاه را به هم می 
زنند. سپس آب را در داخل سیلوی سیمانی می ریزند و فشرده می 
کنند. با این کار هوای داخل سیلو خارج می شود. سپس اب استفاده از 
پالستیک روی آن را می پوشانند. این کاه به مدت بیست و پنج روز به 

همین صورت باقی می ماند و سپس مصرف می شود.
مقدار ماده های الزم برای غنی سازی کاه

ـ الس 4 تا 1۰ کیلوگرم
ـ کاه 1۰۰ کیلوگرم
ـ آب 5۰ تا 8۰ لیتر

ـ اوره 4 کیلوگرم
فایده های غنی سازی کاه

1( پانزده درصد به ارزش غذایی کاه اضافه می شود.
2( پروتئین کاه بیشتر می شود.
۳( کاه خوش خوراک می شود.

4( اگر در غنی سازی کاه از مالس هم استفاده شود، انرژی آن بیشتر می شود.
نکته های مهم در تغذیه دام

1( برای جلوگری از نفخ دام باید کاه غنی شده را همراه با علوفه های 
از  گوسفند  برای  را  شده  غنی  کاه  مقدار  کرد.  استفاده  دیگر  خشک 
دویست گرم و برای گاو از سیصد گرم در روز شروع می کنند. کم کم 

این مقدار را بیشتری می کنند.
از دادن  2( سبوس به تنهایی، خوراک کنسانتره به حساب نمی آید. 
شدن  کم  باعث  زیرا  کنید.  خودداری  دام  به  خوراک  این  زیاد  مقدار 

چربی شیر می شود.
۳( آرد گندم برای تغذیه نشخوارکنندگان مناسب نیست. چون پروتئین 
موجود در گندم باعث نفخ در گاو می شود. همچنین حرکت شکمبه را 

کم می کند و باعث ناراحتی های گوارشی در دام می شود
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ا  چــر

داغ  موضوع  تراریخته  محصوالت  از  استفاده  و  واردات  اوقات  گاهی 
ها در خصوص  زنی  برخی گمانه  به  توجه  با  ها می شود.  خبرگزاری 
این  مصرف  بودن  بد  و  بودن  خوب  در  مردم  احتمالی،  ضررهای 

محصوالت شک دارند.
مطلوب،  نتیجه  یک  به  رسیدن  تا  کشورها  از  بسیاری  آنکه  وجود  با 
اما  کرده اند  اعالم  ممنوع   را  تراریخته  محصوالت  کشت  و  واردات 
و سویا در کشور  تراریخته همچون ذرت  واردات محصوالت  همچنان 
رئیس  نائب  گفته  به  که  رسانده  جایی  به  را  کار  و  دهد  می  جوالن 
صورت  به  تراریخته  محصول  دو  این  واردات  کشاورزی   کمیسیون 
برخی  ایجاد  برای  را  زمینه  و  انجام می شود  نفر  توسط دو  انحصاری 

فسادها و رانت ها فراهم کرده است.
البته ماجرا تنها به این جا ختم نمی شود، چراکه واردکنندگان ذرت و 
سویا تراریخته در سایه غفلت مسئوالن و فقدان نظارت سازمان حمایت 
این محصوالت را به قیمت محصوالت سالم در بازار عرضه می کنند و 
سودهای هنگفتی را به جیب می زنند و هر زمانیکه نمایندگان مجلس 
نسبت به توقف واردات این محصوالت تصمیماتی را اتخاذ کردند، این 
افراد به سبب نفوذ ، قدرت و البی قوی اقدام به ارائه مقاالت سفارشی 
و گزارش های ساختگی در دانشگاه های کشور کردند تا ذهن تصمیم 

گیران را منحرف می کنند.
براین اساس به سراغ مسئوالن ذی ربط می رویم تا از آخرین وضعیت 
انحصار واردات دو محصول تراریخته ذرت و سویا و عوارض این امر در 

بازار با خبر شویم:
اسالمی  شورای  مجلس  کشاورزی  کمیسیون  عضو  زاده،  پاپی  عباس 
درباره آخرین وضعیت واردات دو محصول تراریخته ذرت و سویا اظهار 
کرد: با توجه به آنکه محصوالت تراریخته سالمت مصرف کنندگان را 
تحت تاثیر خود قرار می دهد، قیمت آن نسبت به محصوالت سالم ۳۰ 
تا 4۰ درصد ارزان تر است تا براساس آن افراد بتوانند تصمیم گیری 
های الزم درباره خرید محصول تراریخته و غیر تراریخته داشته باشند.

نظارت پس  فقدان  به سبب  روغنی  دانه های  واردکنندگان  افزود:  وی 
واردات  به  اقدام  ناسالم،  و  سالم  محصوالت  از  قیمتی  مقایسه  یک  از 
محصوالت تراریخته و فروش آن به نرخ محصوالت سالم می کنند که با 

این وجود سودهای هنگفتی بدون هزینه به جیب می زنند.
محصوالت  باید  مجلس  مصوب  قانون  براساس  داد:  ادامه  زاده  پاپی 

یکدیگر  از  ها  نشانه  و  عالئم  سری  یک  با  تراریخته  غیر  از  تراریخته 
متمایز شود تا مصرف کننده در بازار قدرت انتخاب داشته باشد.

این مقام مسئول با انتقاد از نادیده گرفته شدن حقوق مصرف کنندگان 
مصرف  و  تولیدکننده  از  حمایت  سازمان  که  شرایطی  در  کرد:  بیان 
کننده در خواب به سر می برد ، واردکنندگان اقدام به واردات و توزیع 
محصوالت تراریخته می کنند و در مقابل پول محصول سالم را از افراد 
تراریخته  واردات  امر  به  مسئوالن  توجهی  بی  باوجود  که  می گیرند  
آتی  های  نسل  سالمت  بر  تاثیری  چه  آن   مصرف  که  نیست  معلوم 

بگذارد.
وی با اشاره به اینکه آمار دقیقی از میزان واردات ذرت و سویا تراریخته 
تا 15  ترین حالت، ساالنه 1۰  بیان کرد: در خوشبینانه  ندارد،  وجود 
میلیون تن انواع محصوالت تراریخته وارد کشور می شود که این امر 
یک فاجعه است ، چرا که معلوم نیست  بر سالمت افراد چه تاثیری 

می گذارد.
به گفته پاپی زاده؛ دستگاه های نظارتی خودشان را به خواب زدند و 
برایشان مهم نیست که چه بالیی با مصرف محصوالت تراریخته بر نسل 

های آتی بیاید.
عضو کمیسیون کشاورزی با بیان اینکه از واردات محصوالت تراریخته 
بنده  کرد:  تصریح  زنند،  می  به جیب  هنگفت  ای سودهای  عده  تنها 
کمیسیون  به  بارها  تراریخته،  محصوالت  مخالفین  از  یکی  عنوان  به 
به  تراریخته  محصوالت  انواع  واردات  که  ام  داده  پیشنهاد  کشاورزی 
محصوالت  قوی  های  البی  متاسفانه  اما   ، شود  اعالم  ممنوع  کشور 
تراریخته با دانشگاه ها ارتباط برقرار کردند و با ارائه مقاالت سفارشی 
و گزارش های ساختگی، اقدام به انحراف ذهنی تصمیم گیران کردند.

مشکل  دچار  روغنی  های  دانه  بحث  در  که  سالهاست  داد:  ادامه  وی 
خودکفایی  امکان  آمده  عمل  به  های  بررسی  طی  درحالیکه  هستیم، 

تولید در دوره کوتاه مدت به سهولت وجود دارد.
به گفته پاپی زاده؛ ساالنه 14 تا 15 میلیارد دالر ارز برای خرید انواع 
مواد غذایی به ویژه روغن و کنجاله سویا از کشور خارج می شود، در 

حالیکه شرایط اقلیمی و ظرفیت موجود پاسخگوی نیاز کشور است.
عضو کمیسیون کشاورزی از کاهش خودکفایی دانه های روغنی خبر 
دنبال  به  ساله  ده  برنامه  دو  وزارت جهاد کشاورزی طی  و گفت:  داد 
از  بعد  متاسفانه  که  بود  روغنی  های  دانه  خودکفایی  ضریب  افزایش 

واردات ذرت و سویا در سیطره 

الف2 نفـر است؟
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گذشت این دو برنامه نه تنها ضریب خودکفایی افزایش نیافت، بلکه 5 
تا 6 درصد تنزل یافت که این امر یک آسیب جدی به شمار می رود .

برنامه  از  ناشی  روغنی  های  دانه  خودکفایی  ضریب  کاهش  وی 
های غیرکاربردی وزارت جهاد کشاورزی دانست و افزود:  وزارت 
ابزارهای تشویقی و بودجه الزم برای تحقق این  جهاد کشاورزی 
موضوع را پیش بینی نکرده بود و بدیهی است که این موضوع بعد 
از مدتی به سبب نبود زمینه های الزم منجر به ناامیدی در بین 

برنامه ریزان می شود.
پاپی زاده ادامه داد: دولت برای هیچ کدام از این برنامه های ده ساله 
نظر  در  مناسبی  بودجه  روغنی،  های  دانه  خودکفایی  ضریب  افزایش 
به اشتباه تصور  افراد  امر موجب شد برخی  این  بود، درنهایت  نگرفته 

کنند که امکان خودکفایی دانه های روغنی در ایران وجود ندارد.
شدت  به  سویا  کنجاله  و  ذرت  واردکنندگان  البی  اینکه  بیان  با  وی 
بازار دانه های روغنی، روغن خام،  با توجه به آنکه  افزود:  قوی است، 
کنجاله سویا و روغن تصفیه شده به صورت انحصاری دست چند نفر 
است، از وزارت جهاد کشاورزی با اجرای قانون تمرکز انتظار می رفت 
که البی های سنگین در حوزه روغن را کنترل کند، چرا که هم اکنون 
این افراد به سبب نفوذ و قدرت ، صدای بسیاری از تولیدکنندگان را 

خفه کرده اند.
پاپی زاده با انتقاد از حذف ردیف بودجه دانه های روغنی بیان کرد: در 
شرایطی که دولت به خودکفایی دانه های روغنی فکر می کند و  همواره 
باید زمینه الزم برای تحقق این موضوع را فراهم کند، حال جای سوال 
است که چرا دولت در الیحه پیشنهادی بودجه سال 97 اقدام به حذف 

دو ردیف مربوط به دانه های روغنی کرد؟
در  کلزا  کشت  افزایش  وجود  با  داد:  ادامه  کشاورزی  کمیسیون  عضو 
دو سال اخیر می توان گفت که بی توجهی و نبود حمایت الزم از این 
بخش به قیمت نابودی کشاورزان تمام می شود، چراکه برای رسیدن 
به خودکفایی باید بودجه، تسهیالت و ابزارهای تشویقی به این موضوع 
اختصاص یافته تا سطح تولید کلزا افزایش یابد، این در حالی است که 
واردکنندگان دانه های روغنی به سبب دارا بودن البی های سنگین، 

باعث ایجاد ناامیدی در مدیریت بخش کشاورزی شده اند.

آمار دقیقی از میزان واردات ذرت و سویا تراریخته نداریم
واردات  از  انتقاد  با  ارگانیک  انجمن  رئیسه  هیات  عضو  عمرانی،  آزاد 
دنیا  تولیدی  ذرت  درصد   7۰ آنکه  وجود  با  کرد:  اظهار  ذرت  و  سویا 
تراریخته  ذرت  واردات  به  اقدام  واردکنندگان  اما  است  غیرتراریخته 

می کنند که این امر در مورد سویا نیز صادق است.
وی در پاسخ به این سوال که آیا واردات محصوالت تراریخته توسط دو 
نفر به صورت انحصاری انجام می شود، گفت : اخیرا اسامی افرادی که 
اقدام به واردات دو محصول تراریخته ذرت و سویا و انحصار در این بازار 
می کنند، منتشر شده است اما به سبب آنکه بنده به این موضوع ورود 

نکردم، نمی توانم اظهار نظری در این باره داشته باشم.
عمرانی ادامه داد: هم اکنون 26 کشور دنیا اقدام به تولید 4 محصول 
این  اکثر  که  آنجا  از  و  می کنند  کلزا  و  پنبه  سویا،  ذرت،  تراریخته 
محصوالت تولیدی وارد زنجیره مستقیم خوراک انسان می شود، جای 
این  از مصرف  تجربه سایر کشورها  از  استفاده  با  که چرا  است  سوال 

محصوالت تراریخته امتناع نمی کنیم؟
محصوالت  مصرف  به  شدید  گرایش  از  انتقاد  با  مسئول  مقام  این 
در  شرکت  با  متعدد  های  کارگروه  آنکه  باوجود  کرد:  بیان  تراریخته 
مناظرات مختلف، نظر خود را درباره محصوالت تراریخته اعالم کرده 

اند، اما نمی دانم که به چه دلیل این سیاست گذاری ها رعایت نمی شود 
و همچنان بدون ترمز به این سمت و سو می رویم.

وی ادامه داد: در شرایطی که ایران بیشترین زیان از سیاست خصمانه 
آمریکا می بیند، جای  سوال است که به چه دلیل در مورد محصوالت 
تراریخته، الگوی کشاورزی این کشور رعایت می شود، در حالیکه این 
و  خاک  زیستی،کیفیت  تنوع  به  متعددی  های  آسیب  تواند  می  امر 

محیط زیست وارد کند.
عمرانی با بیان اینکه ماده اولیه بذر ذرت و سویا آمریکایی است، افزود: 
وارد  آمریکا  از  غیر مستقیم  و  به طور مستقیم  اگرچه هیچ محصولی 
نمی شود، اما بذرهای تراریخته آمریکایی در کشورهای کانادا، برزیل 
به  اقدام  این کشورها  از  واردکنندگان  که  آرژانتین کشت می شود  و 

واردات می کنند.
وی با اشاره به اینکه ذرت و سویا در کشورهای دیگر به عنوان خوراک 
دام مورد استفاده قرار می گیرد، بیان کرد: با توجه به آنکه در ایران این 
محصوالت به عنوان غذای انسان مصرف می شود، اما نمی دانم که  به 
چه علت محصوالت تراریخته در صورت  وجود واردات ذرت و سویا غیر 

تراریخته از سوی واردکنندگان وارد می شود.
این مقام مسئول ادامه داد: با توجه به آنکه ذرت و سویا مورد نیاز کشور 
از برزیل و آرژانتین تامین می شود، با ادامه تحریم ها واردات ذرت و 
تامین  برای  این صورت  این دو کشور غیرممکن است که در  از  سویا 
غذای خود باید امتیازاتی را به طرف های خارجی دهیم ، با این حال  
چرا در صورت واردات این دو محصول از اوکراین، روسیه، قزاقستان به 

سراغ آرژانتین و برزیل رفته ایم؟
عمرانی با بیان اینکه آمار دقیقی از میزان واردات ذرت و سویا تراریخته 
وجود ندارد، بیان کرد: ساالنه رقمی بالغ بر 6 میلیون تن ذرت و 2.5 تا 
4 میلیون تن سویا و کنجاله سویا وارد می شود که معلوم نیست چند 

درصد این میزان تراریخته و مابقی غیر تراریخته است.
عضو هیئت رئیسه انجمن ارگانیک در پایان بیان کرد: وزارت بهداشت 
واردکنندگان را ملزم کرده تا گواهی و اظهارات الزم نسبت به واردات 
محصوالت تراریخته و غیرتراریخته را ارائه دهند که در صورت اجرای 

این قانون می توان آماری از واردات محصوالت تراریخته اعالم کرد.

بازی با قیمت ها توسط واردکنندگات ذرت و سویا تراریخته
علی ابراهیمی، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسالمی گفت: 
است، چرا که  وابسته  به خارج  و سویا  قلم ذرت  صنعت طیور در دو 

مزیت تولید آن در کشور وجود ندارد.
به گفته وی؛ واردکنندگان ذرت و سویا افراد با نفوذی هستند که با در 
دست گرفتن بازار و اعمال سلیقه ای خود  و بازی کردن با قیمت ها 
می توانند خللی به این بخش وارد کنند، اما این موضوع به معنای ایجاد 

انحصار از سوی سیستم حاکمیتی نیست.
تراریخته  واردات محصوالت  این سوال که چرا  به  پاسخ  در  ابراهیمی 
همانند بسیاری از کشورهای دنیا ممنوع اعالم نشده است، بیان کرد: 
نظارت  با  تراریخته  محصوالت  واردات  توسعه  ششم  برنامه  قانون  در 
دستگاه های متولی باید وارد و تولید شود و از آنجا که ضرر و زیان این 
محصوالت کامال اثبات نشده است، نمی توان نسبت به آسیب و سالمت 

این محصوالت اظهار نظر کرد.
عضو کمیسیون کشاورزی در پایان تاکید کرد: وزارت جهاد کشاورزی، 
سازمان استاندارد و حفظ محیط زیست باید بررسی های الزم نسبت 
تا مردم کشور ما نقش  باشند  تراریخته داشته  به  واردات محصوالت 

آزمایشی برای دیگر کشورها بازی نکنند.
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با  سازگار  دام  پرورش  و  کشت  الگوی  اصالح  راهبرد  تحقق  ضرورت 
کمبود  و  خشکسالیها  ادامه  به  توجه  با  کشاورزی  بخش  در  طبیعت 
شدید منابع آبی در کشور به ویژه سمنان نیازمند فرهنگ سازی، برنامه 

ریزی و دانش روز است.
شدید  کاهش  مشکل  با  جدی  صورت  به  اخیر  های  سال  در  سمنان 
منابع آبی در بخش کشاورزی و کاهش علوفه برای پرورش دام مواجه 
است و روند موجود مبین این است که کشاورزان و دامداران برای ادامه 
فعالیت چاره ای جز تغییر الگوی کشت و پرورش دام های سازگار با 

طبیعت ندارند.
در استان سمنان حدود 45 هزار بهره بردار بخش کشاورزی در 198 
محصوالت  تولید  و  دارد  فعالیت  زراعی  و  باغی  اراضی  هکتار  هزار 
درصدی   9.4 افزایش  با  استان  در   95-96 زراعی  سال  در  کشاورزی 

نسبت به دوره قبل از آن به 2 میلیون هزار تُن رسید.
همچنین حدود 2.5 میلیون راس دام در استان سمنان وجود دارد و 

25 درصد گوشت قرمز در این استان توسط عشایر تولید می شود.
و  مهدیشهر  سمنان،  های  شهرستان  در  مهم  کشاورزی  محصوالت 
انار، انجیر، و زیتون و محصول مهم کشاورزی شهرستان های  سرخه 
شاهرود و میامی در شرق استان، انگور، زردآلو و گیالس، محصول مهم 
و  خربزه  استان  غرب  در  آرادان  و  گرمسار  های  شهرستان  کشاورزی 

محصوالت گلخانه ای و محصول عمده شهرستان دامغان پسته است.
به گفته مسووالن امر، کاهش سطح زیرکشت محصوالت پرآب بر، مانند 
یونجه و جایگزینی آن با اقالم کم آب بر، مثل گیاهان دارویی و سایر 
گیاهان مقاوم و پرورش شتر که در برابر شرایط سخت طبیعت سمنان 

سازگار هستند، در دستور کار قرار گرفته است.
کارشناسان معتقدند کشاورزی و بخش های مربوط به این گروه دومین 
رده اشتغال، اقتصاد و تولید را در سمنان شامل می شود، تا جایی که 
بخش  به  مربوط  استان  این  داخلی  ناخالص  تولید  درصد  پنج  حدود 

کشاورزی است.

در سمنان اقتصاد بیشتر خانوارها به خصوص مناطق روستایی بر پایه 
کشاورزی و دامپروری بنا شده و در سال های گذشته کاهش نزوالت 
و  برداران  بهره  برای  را  آبی و خشکسالی مشکالتی  بحران کم  جوی، 

دامداران این بخش ایجاد کرده است.
کاهش  و  اقلیم  تغییر  هواشناسی سمنان  اداره کل  های  گزارش  بنابر 
بارندگی در این استان سبب شده تا این استان در سال زراعی 96-95 
امر به خشک  وارد چهاردهمین سال پیاپی خشکسالی شود و همین 
شدن دشت های این استان و تبدیل شدن آن به چشمه های گرد و 

خاک منجر شود.
به اعتقاد کارشناسان بخش کشاورزی و دامپروری سمنان در بسیاری 
از مناطق این استان همچنان از شیوه  های سنتی برای کشت و آبیاری 
بیشترین  ها  روش  این  که  می  کنند  استفاده  دام  پرورش  و  محصول 

سهم مصرفی آب و همچنین کاهش علوفه در مراتع را به دنبال دارد.
آمارها نشان می دهد در سال 1۳6۳ بیش از چهار میلیون راس دام 
سبک در استان سمنان وجود داشت که این رقم اکنون به دلیل فقر 
مراتع و ادامه خشکسالیها به کمتر از 2.5 میلیون راس کاهش یافت 
وتولید محصوالت باغی و زراعی استان هم در دهه 7۰ ساالنه ۳.5 هزار 
هزار   2.5 به  دلیل خشکسالی  به  اکنون  رقم  این  که  بود  تن  میلیون 

میلیون تن رسیده است.
شده  باعث  سمنان  در  ساله   14 خشکسالی  معتقدند  امر  مسووالن 
دامداران برای پرورش دام خود هزینه های سنگینی را متحمل شوند 
به گونه ای که به اذعان آنان پرورش دام نه تنها صرفه اقتصادی ندارد 

بلکه آنان را متضرر می کند.
از سوی دیگر خشکسالی های چندین سال اخیر مراتع استان را فقیر 
کرده که با این شرایط باید دامداران دام خود را با علوفه دستی پرورش 
دهند و در کنار خرید آب، خرید و گرانی علوفه آنان را نگران کرده است.

به گفته دامداران از ابتدای امسال تاکنون قیمت انواع علوفه دامی به 
طور متوسط 15 تا 25 درصد افزایش یافته و به طور مثال اکنون هر 

تغییر نگرش تولیدات دامـی و کشاورزی 
نیازمند فرهنگ سازی

ایرنا
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کیلوگرم گوسفند زنده 25۰ هزار ریال از دامداران خریداری می شود 
در حالی که قیمت تمام شده هر کیلوگرم دام زنده برای دامداران 27۰ 

هزار ریال تمام می شود.
تدبیر  دولت  راهبردی  های  برنامه  در  ویژه  به  و  های گذشته  از سال 
کشور  دامپروری  و  کشاورزی  فعالیت  آب،  کمبود  به  توجه  با  امید،  و 
از شکل سنتی به صورت نوین تمایل بیشتری پیدا کرده و در کشت 
باغی هم باید مسایل و موارد متعددی رعایت شود تا بهره وری و تولید 

مدنظر حاصل شود.
انتخاب ارقام  به گفته کارشناسان اصالح بذور، بهینه سازی محصول، 
به  میان رس  و  زودرس  ارقام  از  استفاده  ای،  اقلیم منطقه  از  مناسب 
جای ارقام دیررس، استفاده از گیاهان کم آب طلب و مقاوم به خشکی، 
از نظر مصرف  آبیاری نوین، مدیریت نوین مزرعه  اجرای سامانه های 
بهینه کود، سموم، بذر و حفاظت از خاک و افزایش پرورش شتر و دام 
برای  راهکارهای  از جمله  را  بیابتنی  و  مناطق خشک  با  های سازگار 

رونق بخش کشاورزی باوجود شرایط موجود برشمردند.

پرورش دامهای سازگار با طبیعت در دستور کار
افزود:  سمنان  کشاورزی  جهاد  سازمان  دامی  تولیدات  بهبود  معاون 
پرورش دام های سازگار با محیط به دلیل تدوام خشکسالی در استان 

در دستور کار این سازمان قرار گرفته است.
مصطفی شاه حسینی افزود: یکی از راهکار مقابله با پدیده خشکسالی 
و کم آبی در زمینه دامپروری ، پرورش دام سازگار با محیط مانند گاو 

میش است.
وی خاطرنشان کرد: پرورش گاو میش که از دام های بومی کشور بوده 
مقابل  در  بهتری  مقاومت  و  کمتر  غذایی  احتیاجات  گاو  به  نسبت  و 
بیماری ها دارد یکی از راهکار توسعه بخش دامپروری با وجود پدیده 

خشکسالی و کم آبی در سمنان است.
توسعه صنعت  استان  این  های  به ظرفیت  توجه  با   : اظهارداشت  وی 
اولویت های معاونت  از  نژاد شده یکی  پرورش گاو میش های اصالح 

بهبود تولیدات دامی این سازمان است.
شاه حسینی ادامه داد : طرح اصالح نژاد و توسعه پرورش گاومیش در 
استان از 2 سال پیش تاکنون با هدف استفاده بهینه از توان دام های 
بومی کشور ، افزایش درآمد دامداران و ایجاد اشتغال پایدار در دستور 

کار قرار گرفته است.
معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی سمنان یادآور شد 
: طرح اصالح نژاد گاو میش های بومی سمنان با انتقال جنین خالص 
گاومیش های  در رحم  ایتالیایی  گاومیش های  از  اصالح شده  گونه  یک 
بومی استان اجرایی شده و طی آن از تعداد 16 راس گاومیش چهار 
دارای  و  دارد  باالیی  ژنتیک  ارزش  که  شده  متولد  نر  مولد  دام  راس 

خلوص ژنتیکی 1۰۰ درصد است.
وی ویژگی های رفتاری بسیار مناسب، آرامش بیشتر این گونه جدید و 
تسهیل در فرآیند شیر دوشی صنعتی و میانگین تولید شیر گاومیش 
جدید که تا سه برابر گاومیش های بومی و حداقل 15 کیلوگرم در روز 

بوده را از مزایای گاومیش های اصالح نژاد شده برشمرد.
شاه حسینی تصریح کرد : گوشت گاومیش در مقایسه با گوشت گاو 
قرمز  های  به سایر گوشت  نسبت  آن  کلسترول  و  دارای چربی کمتر 
4۰ درصد کمتر و پروتئین آن 11 درصد و مواد معدنی نیز 1۰ درصد 
بیشتر است و گوشت گاومیش بدلیل کمبود کلسترول برای افراد دارای 

مشکل قلبی و عروقی مناسب می باشد.
با پدیده خشکسالی و کم آبی در زمینه  ادامه داد: راهکار مقابله  وی 
دامپروری، پرورش دام های کم توقع و مقاوم به شرایط سخت مانند 

شتر در این استان است.

توسعه کشاورزی سمنان نیازمند اصالح کشت
عضو هیات علمی رشته گیاه پزشکی دانشگاه شاهرود اظهارکرد: الگوی 
کشت کنونی باید با توجه به محدودیت های آبی موجود تغییر کند و 
کشاورزان استان به سمت کشت گلخانه ای و تولید محصوالت کم آب 

بر تشویق شوند.
احمد عابدی افزود: اجرای سیاست های حمایتی دولت از کشاورزان 
تحقق  در  موثری  گام  آنان،  تولیدی  محصوالت  تضمینی  خرید  و 
الگوی کشت و کاهش مصرف آب در بخش کشاورزی  تغییر  هدف 

سمنان است.
وی اظهارداشت: سرمایه گذاری برای ترویج کشت های نوین و آموزش 
کشاورزان در این زمینه، منجر به کارایی بیشتر زمین های کشاورزی و 

استفاده بهینه از منابع آبی می شود.
وی ادامه داد: افزایش جمعیت در سالهای اخیر نیاز به استفاده از منابع 
 ، داده  افزایش  بیشتر،  تولید محصول  برای  را  آبی دربخش کشاورزی 
درچنین وضعیتی، مدیریت سطح زیر کشت و استفاده از روش کشت 
پایداری بخش کشاورزی در استان کم آبی همچون  برای  گلخانه ای 

سمنان، ضروری است.
به  یارانه  پرداخت  و  حمایتی  های  بسته  تدوین  داشت:  بیان  عابدی 
کشاورزان از جمله اقدام های مهمی است که در سال های اخیر برای 
توسعه کشت گلخانه ای و احیا زمین های کشاورزی در سمنان دنبال 

می شود.
وی تصریح کرد: کشت گلخانه ای در تولید نهال نسبت به تولید عادی 
تا 8۰ درصد در مصرف آب صرفه جویی به همراه دارد که ویژگی مهمی 
است و باید با تعیین راهبرد از مزیت های این نوع کشت استفاده شود.

عضو هیات علمی رشته گیاه پزشکی دانشگاه شاهرود ادامه داد: نبود 
ثبات قیمت در بازار و ثابت نبودن سهمیه آب، مشکل دیگر گلخانه داران 
نهال است، بهره برداری که برای سامانه آبیاری بر اساس میزان تعیین 
شده ابتدایی هزینه می کند، بعد از کاهش سهمیه آب با مشکل برخورد 

می کند و در عمل بخشی از گلخانه ها از بین می رود.

کشت باغی جایگزین کشت زراعی
رییس سازمان جهاد کشاورزی سمنان با اشاره به ضرورت استفاده از 
نهال شناسنامه دار و مناسب از سوی کشاورزان از اجرای طرح برخورد 
با توزیع غیرمجاز نهال در استان خبر داد و گفت: با توجه به توزیع نهال 
توزیع  با  برخورد  در حاشیه خیابان ها، طرح  بدون شناسه  و  غیرمجاز 

غیرمجاز نهال در استان سمنان اجرا می شود.
سیدحسن میرعماد افزود: گاهی اوقات شاهد فروش نهال های غیرمجاز 
فراهم  را  آفات  انتقال  زمینه  امر  این  که  در حاشیه خیابان ها هستیم 

می کند.
وی خاطرنشان کرد: آفاتی که در سال های اخیر بخش باغبانی سمنان 
را درگیر کرده بود به خاطر رعایت نشدن ضوابط انتقال نهال از طریق 

نهال فروش های غیرمجاز در استان بود.
رییس سازمان جهاد کشاورزی سمنان با بیان این که باید برخورد الزم 
در  اگر حساسیت الزم  افزود:  گیرد،  غیرمجاز صورت  فروشان  نهال  با 
این زمینه نباشد بخش کشاورزی دچار مشکل شده و دود آن به چشم 

کشاورز زحمتکش می رود.
میرعماد تصریح کرد: این افراد عمده نها ل های غیرمجاز و بدون شناسه 
فراهم  را  آفات  انتقال  زمینه  و  کرده  وارد  سمنان  استان  خارج  از  را 

می کنند.
رییس سازمان جهاد کشاورزی سمنان با اشاره به اهمیت تولید نهال 
سالم و اصیل در تولید میوه بیان داشت: افزایش بهره وری مصرف آب 
محصول  امکان  خاطر  به  ارزآوری  تولید،  توان  افزایش  درصد،   ۳۰ تا 
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باکیفیت و همچنین جلوگیری از خروج ارز برای واردات نهال سالم و 
سموم شیمیایی گوشه هایی از اهمیت تولید نهال سالم و توجه به این 

مهم است.
و  کنترل  و  گیاهی  ارقام  ثبت  مقررات  و  قوانین  از  برخی  به  میرعماد 
گواهی بذر و نهال اشاره کرد و گفت: تولید و تکثیر بذر و نهال برای 
عرضه به بازار بدون کسب گواهی مؤسسه تخلف است و باید با متخلفان 

مطابق قوانین و مقررات برخورد شود.
رییس سازمان جهادکشاورزی استان سمنان افزود: بر اساس تبصره یک 
ماده هفت از قوانین و مقررات ثبت ارقام گیاهی و کنترل و گواهی بذر 
و نهال؛ مراجع قضایی کشور مکلف هستند با توجه به شکایت مؤسسه 
و سایر اشخاص ذینفع و گزارش کارشناسی مؤسسه با سایر مؤسسات 
هم تراز به موضوع رسیدگی کرده و در صورت احراز تخلف؛ مرتکبین 
زمان صدور حکم  نرخ  به  به شاکی  وارده  زیان  و  پرداخت ضرر  به  را 

محکوم کند.

فقر مراتع دامداران را تهدید می کند
خانوار  اقتصاد  علوفه  قیمت  افزایش  که  این  بیان  با  سمنانی  دامدار 
دامداران را تهدید می کند،گفت: با شرایط نرخ علوفه امسال، پرورش 

دام صرفه اقتصادی ندارد.
عباس دهرویه افزود: با توجه به کاهش بارندگی ها و فقر علف در مراتع 
و چراگاه ها، اکثر دامداران مجبورند دام خود را با تغذیه دستی سیر 
دامداران  به  زیادی  ها  دام هزینه  پروار کردن  و در سال جاری  کنند 

تحمیل کرده است.
آنها  و  می شود  علوفه  دامداران صرف خرید  درآمد  تمام  گفت:  وی 
به  ها  دام  سایر  تعلیف  برای  را  خود  های  دام  از  تعدادی  مجبورند 

فروش برسانند.
وی اضافه کرد: زندگی دامداران وابسته به دام است و تنها منبع درآمد 
آنان تنها دامداری است و خشکسالی ها چندین ساله منبع درآمد آنها 

را به شدت کاهش داده است.
وی ادامه داد: باید دامداران به دلیل فقر مراتع دامداری را یا رها کنند 
و یا به پرورش دام های سازگار با طبیعت روی بیاورند که در این بین 
پرورش شتر و گاومیش می تواند سودآوری برای دامداران داشته باشد.

که  این  بیان  با  شاهرود  دانشگاه  دام  امور  رشته  علمی  هیات  عضو 
خشکسالی مهمان ناخوانده ای است که 14 سال اقلیم استان سمنان 
تاثیرقرار داده است ، گفت: در چند سال اخیر خشکسالی و  را تحت 
بر اثر آن فقر مراتع باعث شده تا دامداران دام خود را با تغذیه دستی 

پرورش دهند.
محمد عباسی افزود خرید علوفه دستی از جمله جو، کنسانتره و سایر 
موارد هزینه های سنگینی را بر دامداران تحمیل می کند و در تمام 
روزهای سال دام این افراد عالوه بر تعلیف از مراتع با تغذیه دستی سیر 
می شوند که بیشترین تغدیه دستی دام در فصل زمستان و کمترین آن 

در فصل بهار انجام می شود.
اخیر  سال  چند  در  دستی  تغذیه  افزایش  که  این  به  اشاره  با  وی 

اخیر  های  وجود خشکسالی  با  گفت:  است،  کرده  متضرر  را  دامداران 
باید مرتعداران همه ساله نگران گرانی علوفه و تامین آن با هزینه های 

باال باشند.
وی گفت: برخی از دامداران قادر به خرید علوفه دستی برای دام های 
خود نیستند و دستگاه های مسوول نیز توان توزیع علوفه رایگان را ندارد.
عضو هیات علمی رشته امور دام دانشگاه شاهرود، کمبود بارش باران 
و خشکسالی چند سال اخیر مراتع این استان را ضعیف کرده که این 
وضعیت باعث کاهش تولید علوفه و الغری دام های عشایر شده و از 

طرفی الغری دام ها سقط جنین دام را به دنبال دارد.
وی گفت: باید پرورش دام های سازگار با طبیعت در استان سمنان به 
دلیل خشکسالی در عرصه های طبیعی بیش از پیش تقویت شود و این 

راهبرد می تواند به ماندگاری این شغل کمک شایانی کند.
عضو هیات علمی رشته امور دام دانشگاه شاهرود بیان داشت: اصالح نژاد 
دام های غیرسازگار با طبیعت باید در دستور کار مسووالن مربوط قرار 
گیرد و باید کم آبی در استان بیداد می کند و پرورش علمی دام و طیور 

راهکار مناسب برای رونق کسب وکار در بین دامداران سمنان است.

اصالح الگوی کشت نیازمند فرهنگسازی
استان  طبیعی  منابع  و  کشاورزی  آموزش  و  تحقیقات  مرکز  رییس 
سمنان با اشاره به مطالعات طرح الگوی کشت دشت های استان، گفت: 
از  این کاری ارزشمند و منحصر به فرد در سطح ملی بوده و بخشی 

مطالعات آن از سال های پیش آغاز شده است.
وضعیت  و  استان  های  خاک  قابلیت  ارزیابی  با  افزود:  دزیانیان  احمد 
آب  شرکت  استان،  کشاورزی  جهاد  سازمان  همکاری  با  آبی،  منابع 
استان  الگوی کشت 11 دشت  تحقیقاتی،  ای و چندین مرکز  منطقه 

سمنان به دست آمد.
وی ادامه داد: با استفاده از نقشه های خاک شناسی و طرح های اندازه 
متر   5۰۰ دقت  با  کشاورزی  های  زمین  تمام  نقطه،  به  نقطه  گیری 

بررسی و قابلیت های آنان مشخص شده است.
دزیانیان با اشاره به تحویل طرح از سوی رییس سازمان جهاد کشاورزی 
استان به استانداری سمنان، گفت: در آینده اعطای هرگونه تسهیالت 
در جهت  الگوی کشت  رعایت  به  منوط  برداران  بهره  و  کشاورزان  به 

مدیریت منابع آبی است.
های  گروه  به  آموزش  مرکز،  این  وظایف  از  یکی  که  این  بیان  با  وی 
کشاورزان  به  آموزش  میان  این  در  افزود:  است،  فراگیران  از  مختلفی 
پیشرو از اهمیت ویژه ای برخوردار است چرا که آنان امکانات، تجهیزات 

و سطح زیادی از زمین های کشاورزی را در اختیار دارند.
احمد دزیانیان با اشاره به اجرای یافته های تحقیقاتی در برخی از مزارع 
به صورت نمونه، اضافه کرد: در این روش، آموزش به صورت عملی به 
کشاورزان داده می شود و این افراد عالوه بر یادگیری، نتیجه کار را نیز 

در زمین خود می بینند.
استان سمنان بیش از 4۰ هزار بهره بردار کشاورزی دارد و حدود 87 
درصد از آب تولیدی در این استان در حوزه کشاورزی مصرف می شود.
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ایاالت متحـده بر روی
 کاالهای چینی تعرفۀ جدید 

وضع مـی کند

امریکا در نظر دارد بر روی کاالهای چینی به ارزش 5۰ میلیارد دالر، 
تعرفۀ 25 درصدی وضع کند ؛ و چین هم اظهار داشته که اینکار را بی 
امریکا من  بر روی کاالهای  پاسخ نخواهد گذاشت و تعرفه ای جدید 

جمله سویا ، ذرت و گندم وضع خواهد کرد.
درگیری های تجاری میان این دو کشور در ماه آوریل )فروردین( سال 
جاری شدت گرفت، و مشاجرات میان ایاالت متحده با همتایانش در کانادا، 

مکزیک و اتحادیۀ اروپا در هفته های اخیر به این درگیری ها دامن زد.

واکنش اصناف کشاورزی
اصناف و گروههای کشاورزی اظهار ناامیدی کردند و اعالم داشتند که 
به دنبال این اخبار، اقتصاد کشاورزی امریکا میلیونها خسارت به دنبال 

خواهد داشت.
رئیس »اتحادیۀ سویای امریکا« )ASA( در بیانیه ای اعالم کرد : این 
توافق نه تنها به درگیری های تجاری میان دو کشور دامن می زند، 
بلکه به منزلۀ وارد کردن خسارات شدید به سویاکاران ایاالت متحده 
است که توانستند سال گذشته 14 میلیارد دالر سویا به چین – اولین 

بازار صادراتی شان – صادر کنند. 
از هفته  تأسف است که پس  اظهار داشت: جای  بیانیه همچنین  این 
حلی  راه  یافتن  برای  جمهور  رئیس  و  دولت  از  کردن  درخواست  ها 
غیر از تعرفه و در معرض خسارت قرار دادن کشاورزان ایاالت متحده، 
در نهایت تصمیم خود را مبنی بر وضع تعرفه اتخاذ کردند. »اتحادیۀ 
سویای امریکا« )ASA( همچنین دو مرتبه درخواست دیدار با ریاست 
جمهوری امریکا را داشتند تا در این خصوص به بحث و گفتگو بنشینند.

از سوی دیگر »اتحادیۀ ذرت کاران ملی« نیز در بیانیه ای اعالم کردند 
زمان  در  و  هستند  زراعت  مشغول  خود  های  زمین  در  کشاورزان   :
برداشت بایستی بر روی میزان فروش خود در بازار اتکا کنند و دلگرم 
افزایش  از  ناشی  خسارات  فوری  تأمین  به  قادر  تنها  نه  آنها   . باشند 
تعرفه ها نیستند بلکه لطمات دراز مدت اقتصادی که از نزدیکترین هم 

پیمانانمان ناشی می گردد را نیز قادر نیستند جبران نمایند.
»کشاورزان تجارت آزاد« نیز مدعی شدند این تعرفه ها به منزلۀ ُمشتی 
است بر دهان کشاورزان امریکا. آنها نیز در بیانیه ای اعالم کردند : »این 
آسیب  بلکه  نیست  علمی  و  نظری  اصاًل  امریکا  کشاورزان  برای  روش 
محض است. این تدبیری نیست که از طریق گفتگو به دست آمده باشد. 
به زودی سویاکاران، گندم و ذرت کاران و سایر کشاورزان امریکایی به 
دنبال وضع تعرفۀ 25 درصدی بر روی صادرات به چین خسارات جدی 
خواهند دید که روند کار آنها را به تعلیق در خواهد آورد و به دنبال آن 

قطعاً ساکت نخواهند نشست.« 
همچنین در ادامه اظهار داشت : تحمیل این تعرفه ها نه تنها به منزلۀ 
آسیبی جدی به کشاورزان ماست بلکه برگ برنده ای برای رقبای ما 
نیز هست. با گران شدن سویا و ذرت امریکا ، امریکای جنوبی پیروز 
بُرد خواهد  با گران شدن گوشت گوساله، استرالیا  میدان خواهد شد. 
کرد و همچنان با کشدار شدن این نزاع تجاری رقبای ما پیروز خواهند 

بود و کشاورزان ما بازنده !

رئیس انجمن مـرغ: 
قیمت واقعی هر کیـلو مرغ 

12هـزار تومان است

را  مرغ  قیمت  فعلی  تولید  هزینه های  با  بخواهیم  اگر  گفت:  یوسفی 
تعیین کنیم، مصرف کننده برای هر کیلوگرم از این محصول باید 1۰ 
هزار تومان تا 12 هزار تومان بپردازد اما تولید ما به حدی زیاد است که 

اجازه کاهش قیمت نمی یابد.
نرخ  به  مرغداران  اخیر  اعتراضات   و  مشکالت  درباره  یوسفی  محمد 
مصوب ستاد تنظیم بازار، اظهار کرد: قیمت مصوب مرغ در سال 94 
افزایش  این مدت  در  نهاده ها  قیمت  اما  نکرده  زیادی  تفاوت  امروز  با 
چشمگیری داشته است به طوری که قیمت هر کیلوگرم ذرت از 65۰ 
تومان امروز به 12۰۰ تومان رسیده است و 15۰ تومان نیز هزینه حمل 

را باید اضافه کرد.
قیمت ذرت حتی در اوایل سال گذشته نیز حدود 7۰۰ تومان شد، اما 
امروزه حدود دو برابر افزایش یافته و هزینه های تولید مرغداران را باال 

برده است.
یوسفی ادامه داد: اگر بخواهیم با هزینه های تولید فعلی قیمت مرغ را 
تعیین کنیم، مصرف کننده برای هر کیلوگرم از این محصول باید 1۰ 
هزار تومان تا 12 هزار تومان بپردازد اما تولید ما به حدی زیاد است که 

اجازه کاهش قیمت نمی یابد.
جوجه  قیمت  گفت:  گوشتی  مرغ  پرورش دهندگان  انجمن  رئیس 
این  قیمت  که  حالی  در  است  رسیده  تومان   5۰۰ به  اکنون  یکروزه 
این کاهش  دلیل  بود؛  تومان  ۳ هزار  تا   2 محصول در سال گذشته 
که  شرایطی  در  مرغداران  و  است  بازار  در  مرغ  قیمت  افت  قیمت 
این محصول به صرفه نیست میزان جوجه ریزی خود  می بینند تولید 

را کاهش داده اند.
وی تصریح کرد: در صورتی که بخواهیم مرغ را به قیمتی در بازار مصرف 
به فروش برسانیم که مرغدارها ضرر نکنند باید ۳5۰۰ تا 45۰۰ به نرخ 

فعلی این محصول اضافه کنیم.
یوسفی افزود: قدرت خرید مردم کم شده است و از طرفی تغییرات نرخ 
ارز و بی انصافی برخی واردکننده های نهاده کشاورزی نیز در باال رفتن 
هزینه های تولید مؤثرند و منجر شده اند که هزینه تولید هر کیلو مرغ 
به 7 هزار تومان برسد در حالی که قیمت مرغ زنده هم اینک 4۳۰۰ تا 

45۰۰ تومان است.
 رئیس انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتی در پاسخ به این سؤال که 
دولت در این شرایط چه باید بکند، گفت: بازار مرغ را به حال خود رها 
کند و در صورتی که قیمت این محصول به 2۰ هزار تومان یا 5۰۰۰ 
تومان نیز رسید دخالت نکند و اجازه دهد که تشکل های مرغداری خود 

برای تنظیم بازار این محصول اقدام کنند.
وی اظهارداشت: دولت تنها در مواقعی که قیمت این محصول در بازار 
افزایش می یابد برای کنترل بازار با داغ و درفش جلو می آید اما زمانی 

که قیمت مرغ ارزان است کاری ندارد.
یوسفی در پایان گفت: در حال حاضر تعداد زیادی از مرغداریهای کشور 
به دلیل بدهی به بانکها، ضبط شده اند و با وجود اینکه بانک کشاورزی 
حتی تا 1۰ بار به مرغداران استمهال داده است مرغداران نمی توانند 

معوقات خود را بپردازند.

نامه نیوزITPNews - بخش بین الملل
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تأثیر روشنایی بر تولید

 مرغـداری هـا

داشتن نوری مناسب در مدیریت یک مرغداری سالم و پربازده، ازآنچه 
تصور می شود مهم تر است.

بسیار  واکنش  می شدند  نگهداری  قفس  در  که  تخم گذاری  مرغ های 
خوبی به نورهای مصنوعی نشان می دادند؛ اما با تغییر شیوه نگهداری 
هم چنین  و  بزرگ  مرغدانی های  به  سنتی  قفس های  تبدیل  و  مرغ ها 
نگهداری از مرغ ها در فضای باز، سؤاالت بسیاری درباره اهمیت سیستم 
روشنایی در تولید مرغداری ها مطرح شد. به راستی چرا مسئله روشنایی 
سیستم  کدام  به  نگهداری  سیستم  هر  و  دارد؟  اهمیت  مرغداری  در 
روشنایی نیازمند است؟ برای یافتن پاسخی مناسب برای این سؤاالت ما 
 )Ian Rubinoff(با دو کارشناس درزمینه مرغداری؛ دکتر یان رابینف
مدیر مالی و خدمات فنی دامپزشکی در دانشگاه های الین اینترنشنال 
)Hy-Line International( و همچنین خانم کارن_ شویان الردنر 
دانشگاه  طیور  و  دام  علوم  استاد   )Karen Schwean-Lardner(
آن ها  از  و  نشسته ایم  گفتگو  به   )Saskatchewan( ساسکاچوان 

خواسته ایم تا تجربیات خود را در اختیار ما بگذارند.

اهمیت روشنایی در مرغداری 
به  نگاهی  تا  است  الزم  مرغداری ها،  در  روشنایی  اهمیت  درک  برای 
به  از طریق چشم  انسان،  نور در  بیندازیم.  پرندگان  بیولوژیک  ساختار 
مغز می رسد؛ اما در مرغ ها، نور نه تنها از طریق چشم، بلکه از باالی سر و 
غده پینه آل و همچنین از طریق غده هیپوفیز که در کنار هیپوتاالموس 
قرار دارد، به مغز نفوذ می کند. ما انسان ها در چشم خود سه گونه یاخته 

مخروطی شامل – سلول های حساس به نور و رنگ که در مقابل نورهای 
قرمز، آبی و سبز واکنش نشان می دهند – داریم؛ این در حالی است 
یاخته  و  است  عدد   4 مرغ  در  مخروطی  یاخته های  این  گونه های  که 

مخروطی قرمز، آبی و سبز و نور ماوراءبنفش را شامل می شود.
روز  و  منظم شب  چرخه  حول  انسان ها،  همانند  نیز  پرندگان  زندگی 
می چرخد. اگر پرندگان چرخه شب و روز مناسبی داشته باشند، رفتار 
روزانه متناسبی خواهند داشت و قادر به انجام فعالیت های مشخص در 
طول روز هستند . هم چنین داشتن چرخه شب و روز مناسب در میزان 

تولید مالتونین در پرندگان نیز نقش مؤثری دارد.
خانم شویان الردنر دراین باره می گوید: »این یک چرخه طبیعی است 
که برای پرندگان اهمیت بسیاری دارد چراکه بر سیستم ایمنی، آهنگ 
این چرخه  ارائه  است.  تأثیرگذار  آن ها  تولیدمثل  و هورمون های  رشد 
منظم روز و شب، بهبود سالمت طیور، بهبود سیستم ایمنی و بهبود 

تحرک و هشیاری پرندگان را همراه دارد »
وی افزود: » داشتن چرخه روز و شب، باعث می شود که پرنده تمایل 
بیشتری برای تحرک داشته باشد؛ و برخالف آنچه 1۰ سال پیش تصور 

می شد، رشد بهتری خواهد داشت.«
اهمیت  درزمینه  تحقیقاتی  پروژه  یک  حاضر  حال  در  الردنر  شویان 
چرخه روز و شب در پرندگان در دست دارد. او در این پژوهش عواملی 
نظیر سن مناسب آغاز برنامه های روشنایی و همچنین تأثیر تنظیمات 
البته  را بررسی کرده است.  یا تدریجی  ناگهانی و  نور به صورت تند و 
گرایش عمده و اصلی این استاد دانشگاه، مسئله چرخه شبانه روزی در 

ITPNews - بخش بین الملل
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طیور است. وی در ادامه صحبت هایش خاطرنشان کرد: » به دیدگاه من 
پرندگان از داشتن تاریکی ناگزیر هستند اما میزان این تاریکی مسئله 

مهمی است و به عوامل متعددی بستگی دارد.«
مرئی  نور  ماوراءبنفش،  نور  رنگ،  هر سه طیف  به  مرغداری  محققین 
رفتار  بر  آن ها  از  هرکدام  معتقدند  و  دارند  گرایش  مادون قرمز  نور  و 
پرنده تأثیر خاصی دارند؛ نور ماوراءبنفش در سمت پایین کوتاه یاخته 
مخروطی قرار دارد. طول موج نور مرئی بین 4۰۰ تا 7۰۰ نانومتر متغیر 
نوری  و  است  نانومتر   7۰۰ باالی  ماوراءبنفش  نور  طول موج  و  است؛ 
نانومتر   4۰۰  –  75۰ محدوده  در  انسان  دید  قدرت  است.  قابل رؤیت 
است، اما مرغ ها این توانایی رادارند که در محدوده 75۰ – ۳15 نانومتر 
ببینند. هم چنین مرغ ها می توانند در طیف 48۰ و 6۳۰ نانومتری دید 

وسیع تری داشته باشند.
 « تخم مرغ  بین المللی  »کمیسیون  جهانی  کنفرانس  در  رابینف  دکتر 
که ماه جاری در شهر بروخه )در بلژیک( برگزار شد، توضیح داد: »با 
استفاده از یک طیف سنج LED استاندارد – دستگاهی که شدت نور 
در طول موج های متفاوت به وسیله آن سنجیده می شود – می توان نور 
را به 4 شیوه متفاوت اندازه گیری کرد.« وی افزود: » CCT یا همان 
)دمای همبسته رنگ( که با کلوین )K( اندازه گیری می شود مقیاسی 
بسیار خوب برای تشخیص سردی و گرمی نور است؛ و در آن مقدار زیر 

K۳۰۰۰ نور گرم و باالی K4۰۰۰ نور سرد را نشان می دهد.«
وی اشاره کرد: »CCT کیفیت و یا ترکیبات ساختاری نور ا را نشان 

نمی دهد و تنها یک محاسبه دقیق است.«
CRI یا »شاخص رنگ ساطع شده » مقیاسی از صفرتا صد درصد است 
که از طریق مقایسه با منبع نور مرجع، مشخص می کند که یک رنگ از 

کدام منبع نور با کئام میزان دقت  ساطع  شده است.«
الکس نیز یکی دیگر از واحدهای سنجش نور است؛ که واحد استاندارد 
یان  دکتر  است.  سطح  بر  نور  درخشندگی  مقدار  یا  روشنایی  شدت 
رابینف درباره این واحد سنجش می گوید: »حتی تغییری به کوچکی 

1۰ سانتیمتر می تواند بر میزان الکس و شدت نور تأثیر بگذارد.«
رنگ  درواقع  که  است؛  اوج طول موج  اندازه گیری  اندازه گیری،  آخرین 
خاص  نور  منبع  یک  طول موج های  تمامی  میان  از  که  است  غالبی 

ساطع شده است.

استفاده از نور در محیط های متفاوت
 شدت نور در یک روز آفتابی، چیزی در حدود 15۰.۰۰۰ الکس است 
این میزان بسیار باال است و مرغ هایی که در فضای باز هستند، با شدت 
نور بسیار باالیی مواجه هستند. ابری شدن آسمان، اندکی از طیف قرمز 
روشنایی روز را از بین می برد و طیف آبی جای آن را می گیرد؛ و هنگام 

طلوع یا غروب خورشید، عکس این ماجرا اتفاق می افتد.
دکتر رابینف دراین باره می گوید: »نور سفید همانند آتش کوچکی در 
یک ظرف شیشه ای است. این نور یک طیف نور مطلوب برای مرغ های 
همین  و  است  دسترس  در  کم  بسیار  متأسفانه  که  است؛  تخم گذار 
امر مرغداران را مجبور می کند که به سایر منابع نور چون المپ های 

فلورسنت روی آوردند.«
از  و  دارد  وجود  آبی  و  سبز  قرمز،  رنگ  طیف   ۳ فلورسنت،  نور  در 
ترکیب آن ها نور سفید خوش رنگی به دست می آید که برای انسان نیز 
قابل رؤیت است؛ اما در مورد مرغ ها این مسئله متفاوت است و ازآنجاکه 
تمیز طیف های  و  به تشخیص  قادر  بهتر است،  انسان  از  بینایی آن ها 

متفاوت رنگ هم هستند.
به نورهای LED که بسیار شبیه نور خورشید هستند، نورهایی با طیف 
کامل گفته می شود. در یک المپ LED، اوج طول موج در طیف رنگ 

آبی به حدود 44۰ نانومتر می رسد.

انتخاب یک المپ مناسب مرغداری
دکتر یان رابینف درباره نحوه انتخاب یک المپ مناسب برای مرغداری 
نگهداری  بین حالت  از مرغداری سنتی است  می گوید: وقتی صحبت 
در قفس یا کلونی تفاوتی وجود ندارد چراکه درواقع هدف ایجاد نوری 
یکدست و یکنواخت در تمام سطوح است که در مرغداری ها معموالً 

نادیده گرفته می شود.
وی در ادامه می گوید: در مرغداری ها در هر 4 متریک منبع روشنایی 
بدانیم چه  آنکه  بدون  روشنایی محیط  در  تغییر  و  داده می شود  قرار 
توصیه من  دارد.  آنجا وجود  در  داشت  مرغ ها خواهد  روی  بر  تأثیری 
شیوه  به  مرغداری  تأسیس  به  تصمیم  که  مرغدارانی  از  دسته  آن  به 
از روشنایی خطی  این است که  را دارند  یا کلونی  نگهداری در قفس 
استفاده کنند که بین آن هیچ فاصله ای نباشد و نور به صورت یکسان و 
یکنواخت در محیط وجود داشته باشد. چراکه ما شاهد افزایش تولید 

در چنین مرغداری هایی بوده ایم.
اما یکی از چالش های بزرگ صنعت مرغداری، تعبیه شرایط نور متناسب 
مرغداری هایی با سیستم نگهداری در فضای آزاد بود. دکتر رابینف بر 
این باور است که چراغ های LED در مقایسه با نور فلورسنت روشنایی 
یکدست تری در محیط باز ایجاد می کند. وی دراین باره اظهار داشت: 
برخی تحقیقات، نشان داده اند که هنگامی که پرنده ای را از محیطی با 
از  پرنده  می بریم،  فلورسنت  روشنایی  با  محیطی  به   LED روشنایی 
خود واکنش ترس بروز می دهد. چراکه پرندگان از تفاوت و تغییر نور 
در محیط وحشت زده می شوند و بنابراین می توان گفت تداوم بهترین 

راهکار برای حل این مشکل است.«
دکتر یان رابینف در ادامه گفت: »هرچه بیشتر یاد گرفتیم، دریافتیم 
که همگام با تعبیه روشنایی در مرغداری، به انعطاف پذیری بیشتری 
متوجه  مرغداری  در  روشنایی  سیستم  تعبیه  از  بعد  ما  نیازمندیم. 
شدیم که اکنون به کاهنده های نور )دیمر( نیازمندیم. و برای بهترین 
استفاده از سیستم روشنایی و برای روشن و خاموش کردن آن ها به 

تایمر نیاز داشتیم.«
بود چراکه  مرغداران  اطمینان  موارد ذکرشده، مسئله  از همه  مهم تر 
تاریکی  نقطه  هیچ  سیستم  در  که  می شدند  مطمئن  باید  مرغداران 
است که  به گونه ای  غالباً  ندارد. »سیستم روشنایی مرغداری ها  وجود 
معموالً راهروها روشن تر و محلی را که پرنده در آن النه می کنند کمی 

تاریک تر است.
مشابه  هم  انبار  کاه  روشنایی  میزان  کرد  خاطرنشان  رابینف  دکتر 
روشنایی  میزان  ازآنجاکه  البته  می شود،  گرفته  نظر  در  مرغداری 
است  نیاز  مرغداری  در  که  روشنایی  میزان  به اندازه  آنجا  در  موردنیاز 

نیست، بنابراین کار تأمین روشنایی در آنجا کمی آسان تر است.

روی آوردن به المپ های LED و کاهش هزینه های 
انرژی

دکتر رابینف در ارتباط به استفاده از المپ های LED می گوید: وقتی 
می بینم برخی مرغداران هنوز هم از المپ های نئون استفاده می کنند 
به طور  که   LED المپ های  کردن  جایگزین  با  می کنم.  تعجب  واقعاً 
متوسط تنها 1۰ سنت در هر کیلووات هزینه دارد، سرمایه مرغداران در 

کمتر از یک ماه بازمی گردد.
قدیمی  از المپ های  نوعی  هر  از  پایان می گوید: درصورتی که  در  وی 
المپ های  جایگزینی  )با  می توانید  که  هزینه ای  به  می کنید،  استفاده 
LED( پس انداز کنید فکر کنید! این مسئله ای است که از همه شما 

می خواهم؛ که آن را جدی بگیرید.«
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نرخ شیر خام همچنان 
روی میز آقـای وزیـر

تغییر کند، مدیرعامل  نرخ خرید شیر خام  بود  قرار  در شرایطی که 
وزیر  میز  روی  همچنان  نرخ  این  که  کرد  اعالم  دامداران  اتحادیه 
صنعت، معدن و تجارت قرار دارد و با وجود توافق دامداران با صنایع 
لبنی، هنوز نهایی و تصویب نشده که به نظر می رسد این نرخ مورد 

تایید آقای وزیر نیست.
نرخ خرید شیر خام از سال 1۳9۳ که به کیلویی 144۰ تومان رسیده 
بود، تاکنون افزایش پیدا نکرده و امسال مقرر شد این نرخ افزایش یابد 
که البته چندی پیش مرتضی رضایی - معاون وزیر جهاد کشاورزی 
تضمینی  خرید  نرخ  بود  گفته  باره  این  در   - دام  امور  در 
مجددا  بود،  تومان   144۰ این  از  پیش  که  شیرخام 
مورد محاسبه قرار گرفت و نرخ پیشنهادی جدید 
و  کنندگان  مصرف  حمایت  سازمان  به  را 
تولید کنندگان و ستاد تنظیم بازار ارسال 
قیمت  دوباره  محاسبه  با  تا  کردیم 
تمام شده بتوانیم نرخ جدید آن را 

به تصویب برسانیم.
 - شیرزاد  حسین  همچنین 
مرکزی  سازمان  مدیرعامل 
این  در   - روستایی  تعاون 
زمینه اظهار کرد: در سال 
تعاون  سازمان  جاری 

میانگین  با  و  روزانه  صورت  به  را  شیرخام  حمایتی  خرید  روستایی 
خرید  هدف  چراکه  می دهد،  ادامه  استان   17 در  شیر  تن   12۰۰
فرآورده های  و  شیرخام  بازار  تنظیم  پروتئینی  محصول  این  حمایتی 
لبنی و جلوگیری از ضرر و زیان دامداران است. از ابتدای فروردین ماه 
امسال مبنای خرید شیرخام از دامداران با قیمت کیلویی 144۰ تومان 
سازمان  توسط  خرید  این  البته  که  شد  خواهد  پرداخت  و  محاسبه 
روستایی و با هدف حمایت از دامداران صورت خواهد گرفت که البته 
این نرخ خرید حمایتی این محصول پروتئینی توسط سازمان مرکزی 
تعاونی روستایی بوده و با نرخ خرید تضمینی شیر خام متفاوت است.

حاال پس از گذشت سه ماه از سال جاری هنوز نرخ جدید شیر خام 
اتحادیه  عزیزاللهی- مدیرعامل  علیرضا  و  است  نشده  ابالغ  و  تصویب 
توافق قیمت 154۰  با وجود  باره  گفت:  این  مرکزی دامداران - در 
و  دامداران  بین  خام  شیر  کیلوگرم  هر  تضمینی  خرید  برای  تومانی 
صنایع لبنی هنوز این نرخ روی میز وزیر صنعت، معدن و تجارت قرار 

دارد و مشخص نیست چرا به شورای اقتصاد ارسال نمی شود؟
وی افزود: پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی برای خرید هر کیلوگرم شیر 
اساس جلساتی که  بر  اما  بود  تومان  لبنی 165۰  خام توسط صنایع 
داشتیم با صنایع لبنی توافق کردیم که هر کیلوگرم شیر خام 154۰ 
تومان خریداری شود و با توجه به اینکه وزیر صنعت، معدن و تجارت 
آن را به شورای اقتصاد ارسال نکرده، به نظر می رسد این نرخ مورد 

تایید آقای وزیر نیست.
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49 حـل مشکل مرغـداران معطـل 
تصمـیم گیری سه مرجع

رئیس انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتی با اشاره به تجمع اعتراضی 
درباره  دولتی  نهاد  سه  تعطیالت،  از  بعد  است  گفت:قرار  مرغداران 

وضعیت مرغداران تصمیم گیری کنند.
محمد یوسفی با اشاره به تجمع مرغداران مقابل ریاست جمهوری طی 
نهاد  مقابل  ابتدا  تولیدکنندگان  تجمع  اظهارداشت:  گذشته،  روزهای 
ریاست جمهوری بود و سپس به اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی 

آمدند و اعتراضات خود را آنجا ادامه دادند.
وی اضافه کرد: باال بودن قیمت نهاده های دامی و لزوم متعادل شدن 
قیمت، پایین بودن قیمت مرغ و لزوم متعادل کردن قیمت و همچنین 
افزایش جمع آوری مرغ مازاد تولیدکنندگان از سوی شرکت پشتیبانی 
های  خواسته  جمله  از  بازار  به  بخشیدن  تعادل  منظور  به  دام  امور 

مرغداران است.
رئیس انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتی افزود: درپی این اعتراضات 
وزارت جهاد کشاورزی  و  بازار  تنظیم  اقتصاد، ستاد  قرار شده شورای 
جلسه ای تشکیل دهند و به مشکالت تولیدکنندگان رسیدگی کنند 
که بنده فکر می کنم این جلسه بعد از تعطیالت پیش رو برگزار شود.

استانهای  در  حاضر  حال  در  مرغداران  اعتراض  کرد:  تصریح  یوسفی 
کشور، مقابل استانداری ها و فرمانداری ها ادامه دارد و آنها امیدوارند 

که صدایشان شنیده شده و مطالباتشان پیگیری شود.
درحال  را  یکروزه  جوجه  تولید  تولیدی،  واحدهای  اینکه  بیان  با  وی 
حاضر کاهش داده اند، گفت: قیمت جوجه یکروزه کاهش شدیدی در 

بازار داشته و به حدود 2۰۰ تا 4۰۰ تومان رسیده است.
یوسفی با اشاره به گرانی نهاده ها در بازار نیز افزود: هم اکنون قیمت ذرت 

در بندر 117۰ تومان و کنجاله سویا بین 26۰۰ تا 27۰۰ تومان است.
وی با بیان اینکه بارگیری این نهاده ها به دلیل اعتصاب کامیون داران 
دچار مشکل بوده است، گفت:روز گذشته اعالم کردند این مشکالت تا 

حدودی رفع شده است.

باعث  ارز  نرخ  سازی  یکسان  سیاست  اجرای  و  دالر  قیمت  افزایش 
اعالم  دولت  اینکه  رغم  علی  و  شد  دامی  های  نهاده  قیمت  افزایش 
کرد برای کاالهای اساسی از جمله نهاده های دامی ارز ۳8۰۰ تومانی 

تخصیص داده می شود، تغییری در بازار این کاالها ایجاد نشد.
نهاده  قیمت  افزایش  اصلی  عوامل  معتقدند  کارشناسان  برخی  البته 
های دامی و مواد اولیه تولید خوراک دام، فاکتورهای فراملی هستند. 
از جمله این عوامل فراملی می توان به این موارد اشاره کرد: افزایش 
افت قیمت دالر در  نفت،  افزایش قیمت جهانی  قیمت جهانی ذرت، 
برابر یورو ؛ ضمن اینکه خشکسالی پارسال در برزیل و آرژانتین بر روی 
عرضه ذرت و البته دانه سویا و کلزا تاثیر گذاشته است؛ به گونه ای 
که امروز قیمت ذرت برزیل برای تحویل ۳ ماه آینده به قیمت 2۳5 
دالر ثبت شده و قیمت ذرت اوکراین نیز، 2۳۰ دالر حمل اکنون را 
در تارنمای خودش ثبت کرده است. کارشناسان معتقدند دولت برای 
انکه اثر افزایش قیمت جهانی بر بازار داخلی را تعدیل کند، باید تعرفه 

واردات را کاهش دهد. 
از سوی دیگر معموال قیمت مرغ در ماه مبارک رمضان افزایش می یافت 
اما امسال به دلیل کاهش قدرت خرید مردم چنین اتفاقی رخ نداد و 
تولیدکنندگان که به امید افزایش قیمت، میزان تولید را افزایش داده 
افزایش چشمگیر قیمت تمام  . چرا که علی رغم  بودند، شوکه شدند 
شده تولید، نرخ مرغ در بازار به شدت در حال افت است. در این زمینه 
هم کارشناسان معتقدند دولت از طریق شرکت پشتیبانی امور دام باید 
مرغ مازاد موجود در بازار را خریداری کرده و از سطح بازار جمع آوری 
کند تا قیمت در جهت حمایت از تولیدکنندگان، اندکی افزایش یابد. 

مراکز  به  دامی  های  نهاده  نقل  و  حمل  اخیر  روزهای  طی  همچنین 
تولید،  به دلیل اعتصاب کامیون داران دچار اختالل و مشکل شده و 
این مساله نیز به مشکالت تولیدکنندگان دامن زده و موجب اعتراض 

آنان شده است.

مهر
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ناظران با گرانی گوشت 
برخورد کنند

کاهش  به  توجه  با  کرد:  اعالم  کشاورزی  وزارت  بازار  تنظیم  مدیرکل 
گرم  گوشت  تنی   15۰ روزانه  واردات  همچنین  و  زنده  دام  قیمت 
گوسفندی، هیچ مشکلی برای تامین گوشت قرمز وجود ندارد و قیمت 
جدیدی برای این محصول تصویب نشده است؛ لذا گرانی گوشت تخلف 

است و ناظران باید برخورد کنند.
بازار گوشت قرمز طی ماه های گذشته با نوسانات متعددی مواجه شده 
است؛  بوده  افزایش  به  رو  پروتئینی  محصول  این  قیمت  اکنون  هم  و 
به گونه ای که هر کیلوگرم گوشت قرمز بسته بندی شده گوسفندی به 
حدود 7۰ هزار تومان هم در بازار رسیده است، مسعود بصیری - مدیرکل 
وزارت  راهبردی  ذخایر  و  بازار  تنظیم  تامین،توزیع،  ریزی  برنامه  دفتر 
تامین گوشت  برای  باره گفت: هیچ مشکلی  این  جهاد کشاورزی - در 
که  قرمز  گوشت  مانند  محصوالتی  قیمت  و  ندارد  وجود  بازار  در  قرمز 
جزو کاالهای گروه یک هستند در کارگروه تنظیم بازار تعیین می شود.

جاری  سال  در  نباید  مختلف  کاالهای  قیمت  که  آنجا  از  افزود:  وی 
بیشتر از نرخ تورم افزایش پیدا کند و با توجه به این که نرخ جدیدی 
برای گوشت قرمز به تصویب نرسیده است، اگر بازار شاهد قیمت های 
با آن  باید  نظارتی  باشد، تخلف صورت گرفته و دستگاه های  جدیدی 

برخورد کنند.

قیمت جدیدی برای گوشت تازه و منجمد تصویب 
نشده است

بصیری با تأکید بر اینکه قیمت جدیدی برای گوشت قرمز تولید داخل 
و وارداتی تصویب و ابالغ نشده است، افزود: برای صدور مجوز واردات 
غیر  به  و شرایط خاصی  و گرم هیچ محدودیت  منجمد  قرمز  گوشت 
و  نداریم  ای  قرنطینه  و  بهداشتی  استانداردهای  و  شرایط  داشتن  از 
 17 حدود  امسال  خردادماه  هشتم  تا  موجود  آمار  آخرین  اساس  بر 
کرده اند  دریافت  واردات  مجوز  گرم  گوسفندی  قرمز  گوشت  تن  هزار 
افغانستان،  از کشورهای گرجستان، روسیه،  این محصوالت عمدتاً  که 

آذربایجان، مغولستان، ارمنستان، قزاقستان و استرالیا بوده است.
وی ادامه داد: از میزان و تعداد مجوزهای صادر شده، حدود 55۰۰ تن 
از کشورهای  امسال  تا چهاردهم خرداد  قرمز گرم گوسفندی  گوشت 
مذکور وارد شده است و از این به بعد نیز هیچ محدودیتی برای واردات 
گوشت قرمز به غیر از تامین شرایط قرنطینه ای و بهداشتی مورد نظر 

سازمان دامپزشکی وجود ندارد.

روزی 150 تن گوشت گرم گوسفندی وارد می شود
مدیرکل دفتر برنامه ریزی تامین، توزیع، تنظیم بازار و ذخایر راهبردی 
وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه روزانه بیش از 15۰ تن گوشت گرم 
گوسفندی از کشورهای هدف وارد می شود، اعالم کرد: از ابتدای امسال 
به  منجمد  قرمز  گوشت  تن  هزار   ۳۳ حدود  نیز  ماه  خرداد  هشتم  تا 
کشور وارد شده است و هیچ مشکلی برای تامین آن وجود ندارد. البته 
این میزان در طول 12 ماه سال گذشته به حدود 17۳ هزار تن رسیده 
بود که با توجه به میزان نیاز حدود 1۰۰ هزار تنی برای واردات به نظر 

نمی رسد مشکلی در تامین گوشت قرمز وجود داشته باشد.
وی گفت: بر اساس آمار معاونت امور دام وزارت جهاد کشاورزی ساالنه 
حدود 96۰ هزار تن گوشت قرمز در کشور نیاز داریم که 86۰ هزار تن 
تولید داخلی این محصول است و تنها در حوزه گوشت قرمز گوسفندی 
عمدتاً  هم  آن  که  بودیم  مواجه  قیمتی  نوسان  جمله  از  مشکالتی  با 
ماه های  اما طی  است.  مرتع  تابع  و  بوده  عشایری  تولیدات  به  وابسته 
گذشته با توجه به افزایش قیمت علوفه و جو هزینه پرورش دام افزایش 
افزایش  این  به  نیز  ارز  نرخ  نوسانات  و  نرخ های جهانی  و  یافته است 

قیمت کمک کرده بود.

کاهش 2000 تومانی قیمت هر کیلوگرم دام زنده
عرضه  حوزه  در  آمده  وجود  به  مسائل  در خصوص  همچنین  بصیری 
نشدن دام زنده از سوی عشایر به دالیل و بهانه هایی مانند سیاه بهار 
و تاثیر ممنوعیت صادرات دام زنده و قیمت آن اینگونه توضیح داد که 
دامداران نمی توانند تا ابد دام خود را به علت سیاه بهار نگه دارند و 
از سوی دیگر نیز اگر وزن دام آن ها بیش از حد افزایش پیدا کند در 
ممنوعیت  به  توجه  با  و  کند  نمی  پیدا  چندانی  مشتری  داخلی  بازار 
صادرات دام زنده، آن ها مجبورند که دام های خود را در موعد مقرر به 

بازار عرضه کنند.
مدیرکل دفتر برنامه ریزی تامین، توزیع، تنظیم بازار و ذخایر راهبردی 
وزارت جهاد کشاورزی اضافه کرد: ممنوعیت صادرات دام زنده که از 
سوی وزارت صنعت معدن و تجارت اعالم شده بود سبب شد قیمت 
دام زنده از حدود 24 هزار تومان به حدود 22 هزار تومان کاهش یابد 
که البته عوامل دیگری نیز در کاهش قیمت دام زنده دخیل بوده است. 
گوشت  تامین  زمینه  در  اکنون  هم  که  است  این  تر  مهم  مسئله  اما 
قرمز هیچ مشکلی وجود ندارد و اگر قیمت این محصول غیرقانونی و 
غیرمنطقی افزایش پیدا کرده دستگاه های نظارتی باید با این مسئله و 

عواملش برخورد کنند.

دام ارزان شده است

ایسنا
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مزرعه هایی که به جوجه ها غذا می دهند
 و آنفلوانزا را پیدا می کنند

حداکثر  به  را  طیور  تولید  که  هستند  مزارعی  هوشمند،  مزرعه های 
می رسانند و بدون هیچ گونه دخالت انسانی، آنفلوانزا را پیدا می کنند.

شرکت  این  است  قرار   ،LG Innotek شرکت  اعالم  اساس  بر 
مزرعه هایی مجهز به هوش مصنوعی را در کره جنوبی احداث کند.

کره جنوبی  علوم حیوانات  ملی  انستیتوی  با   LG Innotek شرکت 
قراردادی را امضا کرده است که به واسطه این قرارداد موظف است که 

راه حل های فنی پرورش دام و طیور را به این کشور ارائه دهد.
و  دوربین ها  از  استفاده  با  پرندگان  بدنی  شرایط  اتوماتیک  آنالیز 

حس گرهای مختلف یکی از ویژگی های مهم این مزارع است.
این دوربین ها و حس گرها قادر هستند تغییرات زیست محیطی مانند 
اوضاع جسمی جوجه ها و آب وهوا را بیابند. هم چنین تکنولوژی هوش 
مصنوعی در این گونه مزارع دما و رطوبت مزرعه را به صورت اتوماتیک 
طیور  برای  خوراک  و  آب  دادن  قرار  دقیق  زمان  و  می کنند  کنترل 
بلوغ  آنالیز وضعیت رشد و  با  این تکنولوژی ها   . را مشخص می سازند 
فراهم  را  بازار  به  ارسال  دقیق  زمان  پیش بینی  امکان  طیور،  فیزیکی 

می سازند.
می تواند  بلوغ  مختلف  مراحل  در  طیور  رفتار  بررسی  با  انستیتو  این 

داده های بسیاری را از تکنولوژی مزرعه هوشمند به دست بیاورد.

شناسایی آنفلوانزای پرندگان
آنفلوانزای  این مزارع هوشمند می توانند وجود  تولید،  برافزایش  عالوه 
 LG Innotek شرکت  دهند.  تشخیص  هم  را  طیور  در  پرندگان 
عالئم  بتواند  که  کرد  خواهد  راه اندازی  را  وسیعی  یادگیری  الگوریتم 
انستیتوی  استانداردی که  اساس اطالعات  بر  را  بیماری های مشکوک 

ملی حیوانات فراهم نموده است تشخیص دهد.
اگر یکی از جوجه های تحت مدیریت مزرعه هوشمند عالئم عفونت را از 
خود بروز دهد، تکنولوژی می تواند بالفاصله وضعیت و محل آن جوجه 
به مرغدار اطالع دهد و به این ترتیب از شیوع بیماری در کمترین زمان 

ممکن جلوگیری کند.
وقوع  است.  بزرگ  مشکلی  جنوبی  کره  برای  پرندگان  آنفلوانزای 
آنفلوانزای فوق حاد H5N6 در نوامبر 2۰16 باعث شد تا در مدت 
این  و  شوند؛  معدوم  مزرعه   821 در  پرنده  میلیون   ۳۳.1 ماه   ۳
جنوبی  کره  برای  دالر  میلیون   929 حدود  در  چیزی  معدوم سازی 

هزینه داشته است.

یافتن سطـح خطـرناکی از 
آرسنیـک در جـوجه ها

مختلف  مناطق  در  موجود  های  جوجه  که  دهند  می  نشان  ها  یافته 
پاکستان دارای سطح خطرناکی از آرسنیک هستند.

 )Aga Khan University( اگا خان  دانشگاه  توسط  پژوهش  این 
 Jichi Medical( مدیکال  جیچی  ژاپنی  دانشگاه  همکاری  با  و 
به  سمیناری  در  آن  های  یافته  و  است  شده  انجام   )University
 Heavy( کودک  پیشرفت  و  غذایی  مواد  ایمنی  سنگین،  فلزات  نام 
Metals. Food Safety and Child Development( در پنجم 

دسامبر سال جاری میالدی ارائه شد.
پژوهشگران منابع رایج سرب و آرسنیک را در مناطق مختلف شهری و 
روستایی پاکستان بررسی کردند و بیشتر تمرکز آن ها بر روی مناطق 
کم درآمد و مناطقی با درآمد متوسط در کراچی و گامبت و روستای 
سند بود. پژوهشگران برای تعیین نتایج به غذاها، بنزین، آب آشامیدنی، 
گرد و غبار خانه و خاک توجه نمودند. نمونه های خون از زنان باردار، 
نوزادان و کودکان کم سن و سال گرفته شد تا خطر سالمتی این گروه 

آسیب پذیر بررسی شود.
در حالی که سیب زمینی و پلو به ترتیب برای زنان باردار و کودکان 
بیشترین میزان خطر آلوده بودن به سرب را داشتند، جوجه بیشترین 
میزان آرسنیک را دارا بود. بدون توجه به نوع پخت این غذاها، جوجه 
پانزده برابر بیشتر از سیب زمینی ماده شیمیایی داشت و بیش از پنج 
برابر بیشتر از انواع عدسی که در همان آب پخته شده بود دارای ماده 

شیمیایی بود.
 Abdul(عبدالغنی دکتر  و   )Zafar Fatmi( فتمی  ظفر  دکتر 
دانشگاه  در  جامعه  بهداشت  و  سالمت  علوم  دپارتمان  از   )Ghani

دستیار   ،)AmbreenSahito(ساهیتو آمبرین  دکتر  و  آگاخان 
آشامیدنی  آب  کیفیت  رفتن  باال  خواستار  که  مطالعه،  این  پژوهشگر 
بودند، اظهار داشتند: » استانداردهای آب آشامیدنی باید در نظر گرفته 
شود. دولت باید آب آشامیدنی سالمی را برای افرادی از جامعه فراهم 
کند که در حاشیه رودخانه ها زندگی می کنند زیرا آب زیر زمینی 

منبع آرسنیک می باشد.
آقایان دکتر با بیان این که مقامات نظارتی پاکستان باید راه مقامات 
پایه  با  طیور  های  واکسن  از  استفاده  و  دهد  ادامه  را  آمریکا  دارویی 
آرسنیک را ممنوع کند اظهار داشتند: » استانداردهای غذایی نیز بسیار 
مهم هستند. ما تردید داریم که خوراک جوجه یا واکسن هایی که به 

طیور داده می شود بتواند منبع آرسنیک در گوشت باشد«.
با وجود این، مردم به ادامه مصرف جوجه تشویق شدند. دکتر فتمی 
انجام  زمینه  این  در  باید  بیشتری  تحقیق  که  داشت: »درحالی  اظهار 
شود، باید یادآور شد که مردم نباید خوردن جوجه را به کلی متوقف 
خطرات  مردم،  برای  باشد.  می  پروتئین  مهم  منبع  جوجه  زیرا  کنند 
نمی  تعیین  غذا  در  از سموم موجود  فقط  آرسنیک  از  ناشی  سالمتی 
شود بلکه از میزان مصرف و توده بدنی )قد و وزن( مصرف کننده نیز 

تعیین می شود.«
مطالعات اپی ژنتیک که با همکاری کشور ژاپن در حال انجام است بر 
روی این امر تحقیق می کند که چگونه سرب و آرسنیک می توانند 
این  بیماری های مزمن شوند.  بگذارند و موجب  تاثیر  بر روی ژن ها 
پژوهش به درک بهتر تاثیر طوالنی مدتی که فلزات سنگین بر سالمت 

مردم می گذارند کمک می کند.

ITPNews - بخش بین الملل

ITPNews - بخش بین الملل
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زمانی که هوا سرد می شود، فراهم نمودن هوای خوب برای گله طیور 
در روزهای سرد و تاریک نیازمند تالش بیشتر است. جوجه ها در این 
هنریچس  کریستین  هستند.  بیشتری  حمایت  نیازمند  سال  از  زمان 
)Christine Heinrichs(، مرغدار خانگی و نویسنده کتاب چگونه 
جوجه ها و طیور را پرورش دهیم؟ در این مطلب به نکاتی برای این 

زمان از سال اشاره کرده است.
بعضی از نژادها نسبت به سرما بهتر عادت دارند. ابتدا باید در نظر داشت 
که جوجه ها باید زنده بمانند و بعد از آن ها توقع تخم گذاری داشت.

عموما، پرنده های بزرگ تر که پرهای بیشتری دارند در سرما بهتر دوام 
می آورند. طیور بزرگتر در فضای خارجی بهتر از مرغ های بانتوم دوام 
می آورند. نژاد جرسی غول پیکر، با وزن 1۳ پوند برای خروس و 1۰ 

پوند برای مرغ نیز به سرما عادت دارند.
 

به آن ها خوب غذا بدهید
جوجه ها به صورت تدریجی به سرما عادت می کنند. در این زمان به 
غذای بیشتر، به ویژه غذاهای گرم مثل ذرت، نیاز دارند. آرد جوی دوسر 
گرم در یک صبح سرد برای جوجه بسیار دلچسب است. میان وعده ای 
از ذرت یا خوراکی مقوی قبل از تاریک شدن هوا به آن ها کمک می 
کند تا در طول شب گرم بمانند. من همیشه دوست دارم جوجههایم با 

شکم پر به خواب بروند. 
و  دام  پرورش  متخصص   )Kermit Blackwood( بلکوود  کرمیت 
بسیار  جا  آن  در  هوا  سرمای  که  آمریکا،  ورموند  ایالت  در  کشاورزی، 
زیاد است، گله ای از طیور را نگهداری می کند. گله او شامل نژادهایی 
خود  استانداردهای  در  را  ها  آن  آمریکا  طیور  سازمان  که  شود  می 
بارنولدر   ،)Ameraucana( امروکانا  ویاندوت،  است مثل  اعالم کرده 
 ،)Brahma( برهما ،)Lakenvelder( الکنولدر ،)Barnevelder(
جزو  دیگر  که  روسی،  اورلوف  همچنین  و   )Langshan( النگشان 

استانداردها نیست. 
جوجه ها عالوه بر خوراک مناسب، در فصل سرد به آب کافی نیاز دارند. 

ظرف آب های الکتریکی می تواند از انجماد جلوگیری کند.

مرغ های تخم گذار در زمستان
جوجه های تخم گذار در فصل پاییز به علت کوتاه شدن روزها میزان 
تخم گذاریشان کمتر می شود و در روزهای خیلی کوتاه زمستان تخم 
گذاری کامال متوقف می شود. آن ها انرژیشان را جمع می کنند تا گرم 
اند، در زمستان  نژادهایی که در آب و هوای سرد رشد کرده  بمانند. 
بیشتر تخم می گذارند. تخم مرغ ها را برای جلوگیری از یخ زدن آن ها 

زود به زود جمع آوری کنید.
روشن نگه داشتن یک چراغ برای گرم کردن مرغ ها می تواند به تخم 
گذاری آن ها کمک کند و در روزهای کوتاه زمستان این تخم گذاری 
تا  دارند  نیاز  روز  نور  ساعت   14 تقریبا  به  ها  جوجه  شود.  می  کمتر 

تخم گذاری کنند. اکثر آن ها دقیقا بعد از یکم دی ماه )21 دسامبر( 
شروع به تخم گذاری می کنند. اگر نور مصنوعی برای آن ها استفاده 
می کنید، تایمری را برای آن برنامه ریزی کنید که صبح زود نور آن 

روشن شود.
نژادهایی که در طول روزهای کوتاه زمستان تخم گذاری می کنند نیاز 

به غذای کمکی بیشتری دارند.

نژادهای آب و هوای سرد
است.  شناخته شده  کانادایی  نژاد  تنها   )Chantecler(چانتکلر نژاد 
با آب و هوای سرد  ای است که دقیقا  به گونه  نژاد  این  پرهای  نوع 
زمستان  در  خوبی  گذاران  تخم  نژاد  این  های  مرغ  است.  مناسب 
از  را  ها   آن  تحتانی،  پرهای  و  است  متراکم  ها  آن  پرهای  هستند. 

هوای سرد حفظ می کند.
مقابل  در  کنند.  می  مدیریت  را  خود  راحتی  به  برف  در  چانتکلرها 
خطرات هوشیار هستند. بسیار خوب به دنبال دانه می گردند، بیشتر به 
دنبال مکان هایی سایه دار هستند که اغلب نژادهای دیگر آن را دوست 

ندارند و قسمت های گرمتر و آفتابی را ترجیح می دهند.
این نوع نژاد در زمستان تخم های قهوه ای رنگ می گذارند و در دمای 

سرد و بدون نور نیز تخم گذاری می کنند. 
 ،)Sussex(ساسکس ،)Orpington(نژادهای انگلیسی مثل اورپینگتون
استرالورپ)Australorp( و دورکینگ)Dorking( هوای سرد را به 

خوبی تحمل می کنند. 
اورپینگتون نژادی است که بسیار مورد توجه خانواده سلطنتی انگلستان 
U شکل آن ها شبیه  نژاد پرهای زیادی دارد و بدن  این  بوده است. 
جوجه هایی است که عکس آن ها در کتاب های داستان وجود دارد. 

دومینیک   ،)Wyandotte( وایندوت  مثل  آمریکایی  نژادهای 
)Dominique(، جاوا )Java(، بوکی )Buckeye( و رد ایسلند قرمز 
و سفید )Rhode Island Red and White( همه با هوای سرد 

سازگاری دارند. 
در  نژاد  این  است.  گرفته  آمریکایی  ای  قبیله  از  را  نامش  وایندوت 
به  و  نرم  پرهای آن  است.  و ویسکونسین رشد کرده  نیویورک  ایالت 

هم فشرده است. 
فاورول فرانسوی نژادی جسور و ترکیبی است که در طول زمستان تخم 
های قهوه ای رنگ می گذارد. فاورول تنها نژادی است که رنگ های 
صورتی مختلف دارد و خطوط نقره ای رنگ در آن پیدا است که این 

رنگ ها در خروس و مرغ این نژاد بسیار با هم متفاوت است. 
تمامی این نژادها بر حسب نیاز کشاورز و مرغدار در کشورهای نیمه 
شمالی زمین نگهداری می شوند.رنگ تاج های آن ها با یکدیگر متفاوت 
است و بعضی از آن ها دو تاج دارند. پرهای آن ها نیز بر حسب رنگ، 

خال خال ها و خطوط با هم متفاوت است.

چگونه به جوجه هایتان کمک کنید
 تا با سرما مبارزه کنند
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به دنبال نزاع تجاری چین و امریکا ؛ سویا در مرکز توجهات قرار گرفت

امریکا ؛ ایالت واشنگتن – ایاالت متحده به تازگی از وضع تعرفۀ 25 
»تکنولوژیهای  شامل  که  چین  کاالهای  از  دسته  آن  برای  درصدی 
چشمگیر صنعتی« است خبر داد و به دنبال آن چین نیز از وضع تعرفه 
های تالفی جویانۀ جدید بر روی لیستی از کاالهای امریکایی خبر داد 

که از آن جمله وضع 25درصد افزایش در تعرفۀ سویاست.
دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا آخرین تعرفه ها را در تاریخ 14 ژوئن 
)24 خرداد( اعالم کرد و متعاقب آن مقامات چین واکنش نشان دادند 
و اعالم کردند که آنان نیز موانع تجاری را »با همان شدت و قدرت« 

تحمیل خواهند کرد. 
ماه  چند  بازرگانی چین  وزارت  داشت  اظهار  امریکا«  سویای  »اتحادیۀ 
امریکایی  بر 1۰6 کاالی  تعرفه های تالفی جویانۀ خود  از وضع  پیش 
به ارزش 5۰ میلیارد دالر واردات خبر داد که شامل تعرفۀ 25 درصدی 
بر روی سویا نیز می گردید ؛ این امر مسلماً برای سویاکارانی که سال 
گذشته 14 میلیارد دالر از این کاال به چین صادر کردند شوکه کننده بود.

نائب رئیس اتحادیۀ سویای امریکا David Stephens گفت : »بهای 
و  داشته  سقوط  4۰درصد  گذشته  سال   5 طی  کشاورزی  محصوالت 
با سال 2۰1۳ میالدی 5۰درصد کاهش  درآمد کشاورزان در مقایسه 
داشته است. طی مطالعاتی که توسط محققین و کارشناسان اقتصادی 
 25 تعرفۀ  چین  که  صورتی  در  گرفته،  صورت   Purdue دانشگاه 
به چین  کاال  این  صادرات  کند  وضع  امریکا  سویای  روی  بر  درصدی 

حتی تا رقم بزرگ 65 درصد می تواند کاهش یابد. به شخصه به عنوان 
ام چرا که  بوده  با چین متکی  تجاری  معامالت  بر روی  یک سویاکار 

چین وارد کنندۀ 6۰ درصد سویای امریکاست. » 
ترامپ اذعان داشت در صورت اتخاذ تدابیر تالفی جویانه توسط چین ، 
ایاالت متحده نیز این تعرفۀ مازاد را تحت پیگرد قانونی قرار می دهد. 
به نقل از کاخ سفید تعرفۀ ایاالت متحده به منزلۀ نخستین گام ها برای 

برقراری تعادل در روابط تجاری امریکا و چین بوده است. 
اوکالهوما  ایالت  کاران  گندم  ملی  انجمن  مدیر   Jimmie Musick
اظهار داشت: »گندم کاران امریکا از تداوم خشکسالی، کاهش بی سابقۀ 
؛ حال  برند  رنج می  تجاری  ثباتی  بی  و  قیمت محصوالت کشاورزی، 
افزودن تعرفۀ 25 درصدی صادرات گندم به چین تنها چیزی بود که 

در بدترین دورۀ اقتصاد کشاورزی میشد به آن فکر کرد! »   
اعضای اتحادیۀ ذرت کاران ملی نیز در این نگرانی ها شریک هستند. 
Kevin Skunes مدیر اتحادیۀ ذرت کاران اعالم کرد: کشاورزان به 
فوری  تأمین  به  قادر  تنها  نه  آنها  دلگرم هستند  و  متکی  بازار  فروش 
مدت  دراز  لطمات  بلکه  نیستند  ها  تعرفه  افزایش  از  ناشی  خسارات 
اقتصادی که از نزدیکترین هم پیمانانمان ناشی می گردد را نیز قادر 

نیستند جبران نمایند.
اعضای گروههای صنعتی و کشاورزی از کنگرۀ امریکا درخواست کرده اند 
تا این تعرفه ها را متوقف سازند و در پشت میزهای مذاکره به توافق برسند.

روند منظم کاشت ذرت و سویا آمریکا

آخرین گزارش ها از وضعیت کشت 
آن  از  حاکی  کشاورزی  محصوالت 
است که علیرغم وضعیت نامساعد آب وهوا، 
از  برنامه  روی  دقیقاً  سویا  و  ذرت  کشت 

پیش تعیین شده بوده است.
محصوالت  وضعیت  از  گزارش ها  آخرین  طبق 
و  سخت  زمستان  یک  گذشت  علی رغم  کشاورزی، 
نقاط  اغلب  در  کاران  ذرت  و  کاران  کار سویا  روند  طوالنی 
پیش  از  برنامه  اساس  بر  کاماًل  نه تنها  امریکا  سراسر  در  کشور 
تعیین شده  بوده است بلکه در مقایسه با متوسط 4 سال گذشته، جلوتر 

از برنامه و انتظارات است.
ذرت

درباره وضعیت این روزهای کشت ذرت در آمریکا می توان گفت: 81 
ایالت های  و  است؛  کشت شده  تاکنون  امریکا  ذرت  محصول  درصد 
ویسکانسین، میشیگان و پنسیلوانیا هرکدام با کمتر از 56 درصد کشت 
کانزاس  ایاالت  شوند.  برنامه  وارد  فصل  همین  در  دارند  سعی  ذرت 
تمام  را  خود  ذرت  کشت  از  درصد   5۰ حدود  در  هرکدام  کنتاکی  و 
ذرت،  کاشت  درصد   96 با  میسوری  و  ایلینویز  کشاورزان  و  کرده اند؛ 
پیشتاز هستند. کشاورزان آیوا و مینه سوتا درزمینه کشت ذرت بسیار 
خوش شانس بوده اند، چراکه در هفتۀ گذشته منطقۀ کشت آن ها 2۰ 

درصد افزایش یافته است.
سویا

روند کشت سویای امریکا در مقایسه با سال 2۰17 میالدی 6 درصد 
رشد داشته است و این میزان در مقایسه با متوسط 4 سال گذشته، 12 

درصد افزایش داشته است.
لوئیزیانا و می  ایلینویز، آرکانزاس،  ایاالت  بر اساس گزارش کشاورزان 
در  این  و  آن ها کشت شده  از 8۰ درصد محصول  بیش  پی،  سی سی 
به ترتیب تنها 29  ایالت های میشیگان و ویسکانسین  حالی است که 

درصد و ۳۳ درصد کشت کرده اند.
سایر محصوالت

کشت جو در ایاالت آیداهو، مینه سوتا و داکوتای شمالی در مقایسه با 
ایالت  به رشد داشته و جلوتر است.  متوسط 4 سال گذشته روندی رو 
تگزاس 1۰۰ درصد محصول جوی دوسر خود را کاشته درحالی که دو ایالت 
داکوتای شمالی و ویسکانسین کمتر از 67 درصد این محصول را کاشته اند.
گفتنی است دو ایالت آیداهو و واشنگتن بیش از 94 درصد از کشت 

گندم بهاره خود را انجام داده اند.
تداوم تأخیر آب وهوایی

به دنبال بارش باران های بی سابقه هفته گذشته، کشاورزان میشیگان 
غربی همچنان تالش می کنند تا طبق برنامه از پیش تعیین شده خود 
 Great Lakes Marlo Johnson مدیر دفتر منطقۀ  بروند.  پیش 
خدمات آمار کشاورزی ملی اذعان داشت: تا آخرین هفته از 2۰ می، 

تنها ۳.۳ روز مناسب کاری برای کشاورزان میشیگان وجود داشت.
 بر اساس گزارش »سرویس آمارهای کشاورزی ملی وزارت کشاورزی 
امریکا« در ایالت ویسکانسین نیز تا هفته پایانی 21 ماه می، تنها 2.6 
روز مناسب برای کشت وجود داشت. این تأخیرها به دنبال بارش های 
مناطق  این  در  باران  بارش  شدت  است.  بوده  طوفان  و  باران  شدید 
تا ۳۰ سانتیمتر  بارندگی  از مناطق  بوده است که در برخی  به حدی 

مشاهده شده است.
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دامـداری 

مهر

مجموعه مشکالت دامداران و مرغداری های گرمسار با افزایش 
قیمت خوراک و کمبود اخیر آن تکمیل شد تا دامداری 

روی مدار ورشکستگی، همراه این روزهایشان باشد.
سودای  هزار  و  یک سر  عابدی:  حسین  محمد 
رانندگان  اخیر  اعتصاب  را  گرمساری  دامداران 
کامیون و گرانی نهاده های دامی تکمیل کرد 
تا دامداری روی مدار ورشکستگی به تجربیات 
هنوز  که  دامدارانی  شود،  افزوده  گرمساری ها 
تضمینی  خرید  قیمت  کاهش  به  اعتراض 
که  بود  نرسیده  نتیجه  به  مرغشان  و  گوشت 
به  را  دیگری  شوک  نیز  خوراک  قیمت  افزایش 
خرداد،  نیمه  این  در  که  جایی  تا  کرد  وارد  آن ها 

پایشان به جلوی فرمانداری گرمسار نیز باز شود.
اعتراض دامداران و مرغداران گرمساری اما مشخصاً بر دو 
مقوله است، نخست کاهش نهاده های دامی و خوراک که دلیل 
عمده آن می تواند اعتصاب رانندگان کامیون باشد که این امر البته به 
پائین خرید محصوالتشان  قیمت  دوم  و  زده  دامن  نیز  گرانی خوراک 
مانند شیر، گوشت و مرغ که باعث می شود هزینه تولیدشان با هزینه 

فروش همخوانی نداشته باشد.
این چنین  را  گرمساری  مرغداران  و  دامداران  اما  امروز  که  چیز  آن 
برآشفته، بدهکاری های بانکی، طلب وجه نقد برای فروش خوراک دام 
از سود  از سوی توزیع کنندگان، گرانی خوراک و بی توجهی مسئوالن 
قیمت  به  تولیدکننده  درحالی که  آن هم  کشتارگاه ها  و  دالالن  سرشار 
این ها نکاتی  نیز راضی است، محسوب می شود  تمام شده محصوالتش 

هستند که از البالی صحبت هایشان می توان دریافت.

مرغداران در حال ورشکستگی
دامی،  تولیدات  کنونی  وضعیت  درباره  گرمسار  مرغداران  از  یکی 
سوی  از  و  تولید  و  نهاده ها  قیمت  باالبود  می گوید:  مهر  خبرنگار  به 
دامداران  اعتراض  مشخص،  به طور  محصول  قیمت  بودن  پائین  دیگر 
دو  کیلوگرم  هر  ازای  به  امروز سویا  است،  این شهرستان  مرغداران  و 
هزار و 8۰۰ تومان و ذرت یک هزار و ۳5۰ تومان برای دامداران فاکتور 
می شود که به دلیل اعتراضات کامیون داران و کمبود خوراک اگر راضی 

به پرداخت همین قیمت هم باشیم باری به ما تحویل داده نمی شود.
گیوری بیان می کند: مجموع این عامل باعث می شود که مرغ ها گرسنه 
کیلوگرمی  تولیدکننده  هر  برای  که  مرغی  تفاسیر  این  همه  با  باشند 
پنج هزار و 15۰ تومان تمام شده، چهار هزار و 1۰۰ تومان خریداری 
می شود، این یعنی تولیدکننده مجبور به تحمل ضرر یک هزارتومانی 

در هر کیلوگرم مرغ است.
ورشکستگی  و  نابودی  حال  در  گرمساری  مرغداران  می گوید:  وی 
هستند و اگر تعیین تکلیفی از سوی ارگان های اجرایی نشود قطعاً درب 
تخصیص  قول  مسئوالن  دیگر  سوی  از  شد.  خواهد  بسته  مرغداری ها 
ذرت و سویا داده  و درباره قیمت مرغ نیز تمهیداتی قرار است اندیشیده 

شود که تا این لحظه خبری از این تدابیر نیست.

البی نمی گذارد که مرغداران سود کنند
این مرغدار گرمساری درباره راهکار نیز معتقد است: راهکار پشتیبانی 
امور  از  امروز است. پشتیبانی  امور دام، در شرایط بحرانی مانند  اداره 
دام و طیور همانطور که از نامش پیداست وظیفه پشتیبانی دارد چرا 
که مورد تاکید دولت است و این یعنی باید به فکر دامداران و مرغداران 
باشد. این اداره باید درزمانی که قیمت مرغ پائین است، به تولیدکننده 

روی مـدار ورشکستگی
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کمک کرده و مرغ ها را به قیمت واقعی تمام شده بخرد اما عماًل با تعامل 
کشتارگاه ها این امر رخ نمی دهد امروز مرغ باقیمت شش هزار و 4۰۰ 

تومان کشتار می شود اما از مرغدار چهار هزار تومان هم نمی خرند.
گیوری می گوید: سود یکجانبه به جیب کشتارگاه ها و دالالن می رود 
اگر مرغ زنده توسط اداره پشتیبانی امور دام و طیور خریداری شود، 
کمک خوبی به مرغداران است اما آن ها از ما مرغ کشتارشده خریداری 
می کنند در نتیجه کشتارگاه ها دراین بین بازار سیاه خودشان را دارند 
و هر قیمتی که بخواهند بر روی محصول می گذارند و این البی است. 
اداره امور پشتیبانی به نظر خودش و با توجه به شعارش معتقد است 
که مرغ را خریداری می کند پس مرغدار حمایت می شود! اما در عمل 

هیچ سودی به حال مرغدار ندارد.
باید صورت گیرد که دان وجود ندارد  وی می افزاید: زمانی پشتیبانی 
به  به اجبار  را  مرغ ها  تولیدکننده  درنتیجه  هستند  گرسنه  مرغ ها  و 
امروز  ندارد  آن دیگر پشتیبانی سودی  از  کشتارگاه ها می فرستد پس 
است که مرغ به حدنصاب وزن موردنظر نیز نمی رسد و راهی کشتارگاه 

می شوند لذا باید فکری کرد.
تولیدکننده مرغ گرمساری می گوید: امروز امور پشتیبانی دام و طیور 
جهاد به جای اینکه دان و باری که ذخیره دارد را بین مرغداران توزیع 
کند، متأسفانه ذرت ایرانی با خرابی و آفروتکسین باال را بین مرغداران 
توزیع می کند آن هم نه در اندازه مطالبه مرغدار و صرفاً در حدی که 

امورات دامدار بگذرد.

گاوداران نیز در حال ورشکستگی هستند
موضوع  می گوید:  مهر،  خبرنگار  به  نیز  گرمساری  داران  گاو  از  یکی 
اعتراض ما دامداران بسیار واضح است که با یک جمع و تفریق ساده 
می توان آن را به اطالع یک دانش آموز پایه ششم دبستان نیز رساند، 
امروز خوراک دام نامرغوب به قیمت یک هزار و 5۰۰ و یا یک هزار و 
7۰۰ تومان فروخته می شود و در ازای آن شیر از دامداران یک هزار 

و 25۰ تومان خریداری می شود این مشخصاً مشکل دامداران است.
با  می شود  خورانده  دام  به  که  خوراکی  می گوید:  میرزایی  محمدعلی 
برای  درنتیجه  ندارد  همخوانی  می شود  استحصال  آن  از  که  شیری 
را  تولیدی اش  شیر  کنونی  قیمت های  این  با  که  نمی صرفد  دامدار 
باید کاری را صورت دهند که متأسفانه  بفروشد  دراین بین مسئوالن 

به فکر نیستند.
وی می افزاید: از نوروز 97 تاکنون مدام صحبت از افزایش 1۰ درصدی 
قیمت شیر مطرح می شود، در همین مدت اما نه تنها اتفاقی رخ نداده، 
بلکه قیمت خوراک دام 14 درصد افزایش پیداکرده است تا بهای آن 
نسبت به دو سال گذشته ۳۰ درصد بیشتر شده باشد حال آنکه قیمت 
شیر در این مدت هیچ افزایشی ندارد. مگر می شود شما برای تولید یک 
از شما چهار هزار تومان  شامپو پنج هزار تومان هزینه کنید و آن را 
بخرند؟ چند مدت در این کار دوام پیدا می کنید؟ چه زمانی به خودتان 

می گویید دیگر بس است؟

عدم افزایش قیمت تولیدات دامی مشکل اصلی
کارشناس دام و طیور نیز درباره مشکالت اصلی دامداران گرمساری، 
معتقد است: وعده افزایش قیمت شیر و همچنین گوشت مرغ از سوی 
مسئوالن در گرمسار ماه ها قدمت دارد حال آنکه علناً اتفاقی دراین بین 
نیفتاده، همچنین روی دیگر سکه اما افزایش قیمت خوراک دام است 
که با اعتصاب اخیر کامیون داران کاهش یافت و درنتیجه قیمت آن باال 
رفت پس دامدار مجبور به تهیه خوراک گران شد تا دامش زنده بماند.

پنج روزه ای  مهلت  گرمساری  مسئوالن  می گوید:  زاده  قلی  محمدتقی 

برای بررسی مشکالت خواسته اند اما من معتقد هستم که با رویه کنونی 
5۰ روز دیگر هم فرصت به مسئوالن داده شود این مشکل رفع نمی شود 
چراکه البی صورت گرفته در گرمسار زور بسیار زیادی دارد و دراین بین 
تا زمانی که مرغ زنده از مرغداران و شیر باقیمت بیشتر از گاو داران 

خریداری نشود، همین مشکالت پابرجا است.
وی می گوید: نکته دیگر اینکه خوراک دام و طیور در امور پشتیبانی دام 
و طیور گرمسار وجود دارد اما توزیع نمی شود که این امر سؤال برانگیز 
یا  تهران  به  سفر  برای  کامیون  تهیه  به  نیازی  موجود  خوراک  است. 
سمنان ندارد لذا این خوراک را از امور دام گرمسار می توان با وانت آورد 
و در مرغداری ها تخلیه کرد اما به دلیل برخی البی ها عزمی برای این 

مسئله وجود ندارد.

ضرورت برخورد جدی با دالالن
دیگر دامدار گرمساری بابیان اینکه باید در استان سمنان دست به دست 
هم داد تا بار کارخانه های تولید خوراک تأمین شود، می گوید: دامداران 
بسیاری هستند که امروز خوراک ندارند اما بحث این است که مسئوالن 
دام  رأس  هزار  یک  گذشته  سال  در  مثال  برای  دهند  نمی  اهمیتی 
این معضل  برای  فرمانداری  مردم در همین شهرستان هالک شد در 
کمیسیون تشکیل شد، نماینده مردم در مجلس آمد، بحث و تبادل نظر 
شد، اما 1۰ متر زمین به ما داده نشد تا دام های مرده را در آن دفن 

کنیم! این همراهی مسئوالن است!
این دامدار گرمساری گفت: شیر کیلوگرمی یک هزار و 7۰۰ تومان برای 
اما من آن را یک هزار و 1۰۰ تومان می فروشم  دامدار تمام می شود 
وزارت  معاون  سمنان،  استاندار  به  ما  نمی خرند.  این  از  بیشتر  چراکه 
بگوییم  تا  نامه زدیم  به هرجایی که می توانستیم  و  وزیر جهاد  جهاد، 
بدهکار  داران  گاو  تعاونی  به  تومان  ۳.5میلیارد  گرمساری  دامداران 
هستند و نمی توانند آن را پس بدهند اما هیچ کس گوش فرا نمی دهد.

با دو برابر قیمت واقعی به دامدار عرضه می شود، اما  وی افزود: سویا 
هیچ کس نیست که با فرد موردنظر در گرمسار برخورد کند این فرد روز 
به روز در حال ثروتمند شدن است لذا باید گفت امروز درد این مردم 
یکی دو تا نیست و اگر به دادشان نرسیم تمامشان ورشکسته می شوند.

کنار دامداران هستیم
داریوش طاهری فرماندار گرمسار اما تنها مقام رسمی بود که در واکنش 
به مشکالت دامداران گفت:  مسائل مردم را می دانیم و دولت در کنار 
دامداران و مرغداران گرمساری است لذا راه حل آن انعکاس مشکالت به 
مرکز استان سمنان است، لذا مقرر شد تا با نماینده دامداران و وزارت 
جهاد کشاورزی با استاندار سمنان مسائل مطرح و مورد پیگیری قرار 
گیرد اما باید گفت ما خودمان را جدای از دامداران نمی بینیم و رفع 

مشکالتشان رفع مشکالت تمام جامعه خواهد بود.
دراین بین اما هنوز سؤاالت زیادی برای پاسخگویی وجود دارد، از تعیین 
تکلیف شیر و مرغ تا گوشت و نوسانات دالر و همچنین البی موجود 
در گرمسار بین کشتارگاه ها و برخی نهادها که دامداران شهرستان این 

روزها به دنبال یافتن پاسخ آن ها هستند.
دامداری این روزها در گرمسار حال وروز خوشی ندارد این را می توان 
بی توجهی  به  اعتراض  از  فهمید  تولیدکنندگان  حرف های  البه الی  از 
ارائه  عدم  تا  کشاورزی  جهاد  و  طیور  و  دام  امور  پشتیبانی  مسئوالن 
تا  تولید  قیمت  بین  فاحش  اختالف  و همچنین  آن ها  به  دام  خوراک 
در  دامداری  تا  داده اند  هم  دست به دست  همه  و  همه  فروش  قیمت 

گرمسار بر روی لبه تیغ ورشکستگی طی طریق کند.
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گرایش هـای جدید 

تا  گرفته  فایر  اسیدی  از  و  است  پررونقی  بازار  مکمل ها  بازار  امروزه   
مخمر در این بازار وجود دارد، هرچند که بازار مکمل ها در حال حاضر 
روزها  بهترین  به  رسیدن  تا  بازار  این  هنوز  اما  است  پررونق  بازاری 

راه های نرفته بسیاری دارد.
آدام دی رسیه )Adam DeRosier(، مدیرکل شرکت PMI، گروه 
ارائه محصوالت  تجاری شرکت O’Lakes Inc که کار خود را برای 
تکنولوژیک درزمینه خوراک از سال 2۰15 آغاز کرده است می گوید:» 
تولیدکننده ها برای موفق بودن و رقابتی بودن بازار مکمل ها در آینده، 
باید گزینه های کاربردی و عملی داشته باشد اما این گزینه ها هنوز در 
این بازار وجود ندارند. برای دستیابی به این هدف باید دید که مؤلفه ها 

موجود باهم چگونه برای داشتن یک بازده عالی، عمل می کنند«.
قوانین  از  ناشی  که  بازار  فشار  که  داشت  اظهار  ادامه  در  رسیه  دی 
موجود در بازار و تقاضا مصرف کنندگان است، باعث شده تا تقاضا برای 
مکمل های جدید خوراک افزایش یابد. بر اساس آمار بازار جهانی که در 
سال 2۰17 منتشرشده، بازار جهانی تصمیم دارد حجم معامالت خود 
در را از 16.5 میلیارد دالر در سال 2۰16 به 22 میلیارد دالر در سال 

2۰22 برساند.
ارائه خواهیم داد و  از PMI چشم انداز جدیدی  دی رسیه گفت: »ما 
PMI در تابستان پیش رو در بازار به حضور خوبی خواهد داشت و به 
فکر گسترش فعالیت های خود است و قصد دارد که هر آنچه می توان 
در تغذیه و خوراک از آن استفاده کرد را در بازار ارائه بدهد. او می گوید 
که رویکرد شرکتش این است که بهترین مواد اولیه و تکنولوژی ها را در 
کنار هم بیاورد و این تکنولوژی و مواد اولیه را تحت نظر متخصصین 
به گونه ای ترکیب کند که برای هر حیوان ، عنصر و جغرافیایی مناسب 

باشد و ترکیب هایی نوآورانه از مکمل ها را ارائه کند.
با توجه به حضور PMI در بازار و تحقیقاتی که زیر نظر متخصصان، 
بخش  سراسر  در  خوراک  خریداران  و  دامپزشکان  تولیدکنندگان، 
دام پروری انجام شده است، این شرکت سه گرایش مهم را که می تواند 

بازار مکمل های خوراک را شکل بدهد بیان می کند.
1.گرایش به استفاده از ترکیبات افزودنی های خوراک بیشتر می شود: 
در حال حاضر بیش از 7۰ درصد تولیدکنندگان از بیش از یک افزودنی 
خوراک استفاده می کنند. این میزان استفاده هم چنان افزایش خواهد 

ترکیب  مزایای  روزافزون  بهبود  و  تولیدکنندگان شاهد رشد  و  داشت 
افزودنی های خوراک هستند.

2.تولیدکنندگان از اطالعات استفاده می کنند تا گروه های خود را نظم 
دهند: تحقیقات شرکت PMI نشان داده است که تولیدکنندگان فقط 
هستند  موافق  سالمتی  چالش های  و  دام  عالی  عملکرد  درصد   6۰ با 
عملکرد  به  دست یابی  چگونگی  و  چالش ها  شناخت  مورد  در  هنوز  و 
کردن  دنبال  که  است  این  معنای  به  این  دام سردرگم هستند.  عالی 
اطالعات در این راستا امری مهم است و گروه ها همواره تالش می کنند 
را  چالش ها  بر  غلبه  برای  مناسب  ابزار  و  عملکرد  فاکتور  مهم ترین  تا 

بیایند و در ارتباط با آن ها به اتفاق نظر برسند.
۳.تولیدکنندگان و متخصصان تغذیه به تحقیقات مستقل اعتقاددارند 
آینده  در  ازآنجاکه  کرد:  بررسی خواهند  مزارع  در  را  آن  اما همچنان 
افزودنی های خوراک بیشتر و جدیدتری ارائه خواهد شد ممکن است 
خریداران و مصرف کننده این افزودنی ها در هنگام خرید این افزودنی ها 
با مشکل مواجه شوند پس آنها باید اطمینان داشته باشند که محصول 
این مکمل ها  فروشنده  آیا  بدانند که  و  را خریداری می کنند  مناسبی 
تولیدکنندگان  خیر.  یا  می گوید  راست  افزودنی ها  این  کیفیت  درباره 
افزودنی های  انتخاب  برای  تصمیم گیری  هنگام  تغذیه،  متخصصان  و 
هم  مزارع  در  که  دانشگاهی  تحقیقات  نتایج  به  بیشتر  خوراک 
آزمایش شده اند اهمیت می دهند و بر اساس نتایج تحقیقاتی این چنین 

تصمیم گیری می کنند.

در مکمل های خـوراک
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گوشت بوقلمون علی رغم ویژگی های منحصربه فردی که دارد با استقبال 
سرد مردم مواجه شده است و خیلی ها به علت ناآشنایی با این محصول، 

حتی مزه ی آن را هم نچشیده اند.
یکی از مواردی که طی سالیان دراز مورد توجه مردم بوده و قسمت 
هیچ  و  می نماید  تامین  را  بشری  جوامع  خوراکی  نیازهای  از  اعظمی 
فرهنگ غذایی گریزی از استفاده از آن ندارد، گوشت انواع حیوانات اعم 
از دام، طیور آبزیان و همچنین محصوالت فرآوری شده آنهاست. در این 
میان گوشت به دست آمده از گونه های خاصی از موجودات زنده به ویژه 
پرندگان به دلیل دارا بودن خواص غذایی و حتی دارویی ویژه از سوی 
مصرف کنندگان مورد توجه بیشتری قرار گرفته اند. یکی از محصوالتی 
که از دیرباز مورد توجه مردم بوده و مصرف کنندگان زیادی نیز دارد، 

گوشت بوقلمون است.

مصرف کنندگان استقبال چندانی از گوشت بوقلمون 
به عمل نمی آورند

رئیس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی در این 
با آناج اظهار کرد: مصرف کنندگان استقبال چندانی  باره در گفت وگو 
امر  این  توجیه  برای  و  نمی آورند  عمل  به  بوقلمون  گوشت  مصرف  از 

فرهنگ تغذیه  ای و گران بودن گوشت بوقلمون را ذکر می نمایند.
گوشت  مصرف  و  تولید  اخیر  سال های  در  افزود:  لطفعلی زاده  حسین 
بوقلمون در بسیاری از کشورهای اروپایی و به ویژه آمریکا از یک روند 

افزایشی برخوردار بوده است.
وی با اشاره به دالیل افزایش مصرف گوشت بوقلمون در اروپا خاطرنشان 
ساخت: دلیل اساسی افزایش تولید و مصرف گوشت بوقلمون در اروپا 
و آمریکا را اینگونه بیان می کنند که گوشت بوقلمون از لحاظ چربی و 
کلسترول فقیر و از دیدگاه فیزیولوژی تغذیه بسیار با اهمیت و ارزش 

رژیمی آن شبیه گوشت گوساله های بسیار جوان و بدون چربی است.
لطفعلی زاده عنوان کرد: امکان عرضه گوشت بوقلمون به اشکال متنوع 
وجود داشته و می توان آنها را به حالت الشه کامل با قطعات ران، سینه 

و یا به صورت کالباس، سوسیس و... وارد بازار مصرف نمود.
وی بیان داشت: گوشت بوقلمون در مقایسه با گوشت قرمز از چربی و 

کلسترول پایین برخوردار است.
رئیس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان  شرقی یادآور 
شد: پروتئین موجود در بوقلمون 28/81 درصد و از هر گوشتی بیشتر 
بوده و فاقد اوره و اسید اوریک که در تحقیقات انجام شده اسید اوریک 

یکی از عوامل سکته مغزی است.

در گوشت بوقلمون مقدار زیادی امگا-3 وجود دارد
وی از امگا-۳ موجود در گوشت بوقلمون گفت و توضیح داد: در گوشت 
بوقلمون مقدار زیادی امگا-۳ وجود دارد و باعث باز شدن مجاری عروق 
بدن و پایین آورنده کلسترول شده و از مزمن شدن بیماری ها جلوگیری 

می کند.

درخواست  با  مطابق  را  بوقلمون  گوشت  تولیدات  لطفعلی زاده 
مصرف کننده دانست و تاکید کرد: تولیدات گوشت بوقلمون به صورت 
آماده در بازار حاوی 95-99درصد چربی غیراشباع و مورد درخواست 

مصرف کننده است.

گوشت بوقلمون دارای خواص غذایی ویژه ای است
منابع  و  تحقیقات کشاورزی  مرکز  دامی  علوم  تحقیقات  بخش  رئیس 
از  کرد:  تصریح  خبرنگار  با  گفت  وگو  در  نیز  آذربایجان  شرقی  طبیعی 
آنجا که گوشت بوقلمون دارای خواص غذایی ویژه ای بوده و محدودیت 
برای  مناسبی  جایگزین  عنوان  به  می تواند  ندارد،  نیز  خاصی  مصرف 
گوشت قرمز بخصوص در بیمارانی که مصرف گوشت قرمز برای آنها با 

محدودیت هایی همراه است، مطرح شود.
افزایش  شده  اصالح  بوقلمون های  ویژگی های  از  افزود:  فانی  علیرضا   
حجم توده گوشت قسمت های سینه و ران نسبت به حجم استخوان 
است به طوری که در کشتارگاه کمترین ضایعات را نسبت به گوشت های 

مشابه دارد.

مصرف سرانه گوشت بوقلمون در کشور ما پایین است
وی از پایین بودن مصرف گوشت بوقلمون در ایران گفت و خاطرنشان 
کشورهای  در  بوقلمون  گوشت  سرانه  مصرف  آمار  به  نگاهی  با  کرد: 
گوناگون و مقایسه آن با ایران درمی یابیم که تا چه حد میزان مصرف 
سرانه گوشت بوقلمون که دارای ویژگی های منحصر به فردی از نظر 
کیفّیت و سالمت، تنوع مصرف و سهولت پخت است در کشور ما پایین 

است.
فانی ادامه داد: طبق برآوردهای انجام شده می توان گفت مصرف گوشت 
برابر  دو  تقریبی  طور  به  دنیا  در  گذشته  سال   25 طی  در  بوقلمون 

افزایش یافته است.
منابع  و  تحقیقات کشاورزی  مرکز  دامی  علوم  تحقیقات  بخش  رئیس 
به  توجه  با  بومی  بوقلمون های  شد:  یادآور  آذربایجان  شرقی  طبیعی 
محیطی  پتانسیل  بیشترین  داری  منطقه  طبیعی  شرایط  با  سازگاری 
هستند که به کارگیری تکنیک های مدیریتی همراه با برنامه های اصالح 
نژادی و ارائه اطالعات مربوط به صفات تولیدی می تواند زمینه را برای 

توسعه صنعت پرورش بوقلمون مهّیا سازد.
فانی با اشاره به پرورش بهداشتی بوقلمون در مزارع پرورش تاکید کرد: 
در حال حاضر بوقلمون های پرورشی به صورت اصالح شده با بهترین 
کیفّیت و بهداشتی در مزارع پرورش بوقلمون پرورش داده شده و پس 
از کشتار و قطعه بندی در شرایط بهداشتی بسته بندی و توزیع می شود.
گفتنی است؛ مردم آذربایجان شرقی نیز همچون سایر ایرانی ها، تمایل 
کمتری به مصرف بوقلمون نشان می دهند که این امر از ناآگاهی آنان با 
فواید و خواص بوقلمون نشأت می گیرد و اکثریت مردم بدون  آنکه حتی 
یک بار مزه ی گوشت بوقلمون را چشیده باشند، آن را از سبد غذایی 

خود حذف می کنند.

چرا ایرانـی ها
 گـوشت بوقلـمون

آناج را از سفره های خود حذف کرده اند
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