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موضوع  مرغ های هورمونی در ایران 
خرافات است

بــازرس انجمــن علمــی بهداشــت و 
ــان  ــا بی ــران ب ــی ای ــواد غذای ــی م ایمن
هورمون هــای  از  اســتفاده  این کــه 
رشــد بــرای پــرورش مــرغ اصــا مقرون 
ــام  ــران انج ــت و در ای ــه نیس ــه صرف ب
نمی شــود، گفــت: موضــوع مرغ هــای 

ــت. ــات اس ــی خراف هورمون
ــان  ــا بی ــادر حاجی محمــدی ب ــر به  دکت
ایــن کــه طــی ســال های اخیــر در 
افــکار عمومــی شــایع شــده از هورمــون 
ــتفاده  ــرغ اس ــرورش م ــرای پ ــد ب رش
می شــود، اظهــار کــرد: ایــن شــایع 
ــده ای  ــه ع ــه ک ــش رفت ــی پی ــا جای ت
ــی در  ــی، پرموی ــون نازای ــی چ اختاالت
بانــوان، بلــوغ زودرس در دختــران را بــه 
ــرغ  ــت م ــون در گوش ــده هورم باقیمان

ــد. ــبت دادن نس
از  معــدودی  در  اگرچــه  افــزود:  وی 
کشــورهای جهــان ممکــن اســت برخــی 
از هورمونهــای اســتروئیدی مجــاز بــرای 
پــرورش چهارپایانــی نظیــر خــوک و 
گاو اســتفاده شــود امــا اســتفاده از ایــن 
ــا  ــرغ اص ــرورش م ــرای پ ــا ب هورمونه
ــران  ــه نیســت و در ای ــه صرف ــرون ب مق

انجــام نمی شــود.
مدیرگــروه بهداشــت و ایمنــی مــواد 
پزشــکی  علــوم  دانشــگاه  غذایــی 
ــون  ــه تاکن ــن ک ــه ای ــاره ب ــا اش ــزد، ب ی
ــود  ــورد وج ــی در م ــواهد علم ــچ ش هی
هورمــون رشــد در مــرغ هــای پرورشــی 
در کشــور بدســت نیامــده اســت، گفــت: 
بنابرایــن مــردم اصــا نبایــد نگــران 
ــرغ  ــت م ــون در گوش ــده هورم باقیمان

ــند. باش
وی بــه رشــد ســریع جوجــه هــای 
گوشــتی در مرغــداری هــا اشــاره و 

تصریــح کــرد: بســیاری از مــردم علــت 
ایــن رشــد بســیار ســریع و حیــرت 
انگیــز جوجــه هــا در مرغــداری هــا 
ــد در  ــی دانن ــون م ــتفاده از هورم را اس
ــه  ــریع ب ــد س ــن رش ــه ای ــی ک صورت
عوامــل مختلفــی کــه مهمتریــن آن، 
نــژاد خــاص مــرغ هــای گوشــتی اســت 

ــردد. ــی گ برم
حاجــی محمــدی ادامــه داد: عــاوه بــر 
ــم  ــب و ک ــه مناس ــاص، تغذی ــژاد خ ن
ــا  ــداری ه ــا در مرغ ــه ه ــی جوج تحرک
نیــز از عوامــل دیگــر رشــد ســریع آنهــا 
ــی و  ــای محل ــرغ ه ــا م ــه ب در مقایس

ــت. ــی اس خانگ
وی بــا بیــان ایــن کــه عــده ای بــه دلیل 
بــاور اســتفاده از هورمــون در مرغــداری 
ــی  ــز م ــرغ پرهی ــال م ــا، از مصــرف ب ه
کننــد، خاطرنشــان کــرد: همچنیــن 
ــه  ــه ب ــگام مراجع ــردم هن ــی از م برخ
ــرغ،  ــده م ــه کنن ــای عرض ــگاه ه فروش
از خریــد مــرغ هــای درشــت جثــه 
ــا  ــای ب ــرغ ه ــد و م ــی کنن ــاب م اجتن
جثــه کوچــک تــر را ترجیــح مــی دهنــد 
ایــن درحالــی اســت کــه احتمــال بیمــار 

یــا ناتــوان بــودن مــرغ هــای جثــه 
ــم  ــه موجــب ک ــود دارد ک کوچــک وج
اشــتهایی و الغــری آن هــا شــده اســت.
حاجــی محمــدی در بخــش دیگــری از 
ســخنان خــود بــا بیــان ایــن کــه آنتــی 
بیوتیــک هــا در انســان و دام باعــث 
درمــان بیمــاری مــی شــود، خاطرنشــان 
کــرد: متاســفانه گاهــی آنتــی بیوتیــک 
ــداری  ــاز در مرغ ــد مج ــش از ح ــا بی ه
هــا اســتفاده مــی شــوند کــه ایــن 
ــش  ــی افزای ــل فرع ــی از دالی ــر یک ام
رشــد مــرغ اســت و بــه نوعــی محــرک 
ــه  ــه البت ــود ک ــی ش رشــد محســوب م

ــت. ــی اس ــر قانون ــاز و غی غیرمج
ــه  ــاره ب ــا اش ــان ب ــئول در پای ــن مس ای
ایــن کــه آنتــی بیوتیــک موجــود در غذا، 
ــد روده انســان را از  ــای مفی ــری ه باکت
بیــن مــی بــرد، گفــت: وقتــی مــرغ آنتی 
بیوتیــک را مــی خــورد درصد زیــادی از 
آن در جگــر باقــی مــی مانــد، بنابرایــن 
ــه  ــدگان ب ضــروری اســت مصــرف کنن
ویــژه خانــم هــای بــاردار از مصــرف بــی 

رویــه جگــر مــرغ خــودداری کننــد

به منظور کاهش احتمال ابتال به بیماری ها؛

3 نکتۀ کلیدی برای حفظ بیوسکیوریتی در فارم های گوشتی
کنتــرل عوامــل بیماریــزا در مرحلــۀ شــروع، 
ــک  ــِش ریس ــاری در کاه ــیوع بیم ــر و ش تکثی
بســیار  هــا  بیمــاری  بــه  ابتــا  احتمــال 

ضروریســت. 
بیوســکیوریتی بخــش مهمــی از یــک مرغــداری 
ــد  ــۀ آن تعه ــا الزم ــی شــود، ام ــی م ــدرن تلق م
داشــتن بــه یــک برنامــۀ مدیریتــی اســت. خانــوم 
علــوم  اســتادیار   Jenny Nicholds دکتــر 
طیــور در مرکــز تحقیقــات و تشــخیص بیمــاری 
دامپزشــکی  علــوم  دانشــکدۀ  طیــور  هــای 
ــه در رابطــه  ــا در ســمیناری ک دانشــگاه جورجی
ــاه مــرغ و تخــم  ــا تولیــد ، بیوســکیوریتی و رف ب
مــرغ در ایالــت تنســی برگــزار شــده بــود دربــارۀ 
ــل اجــرا  ــردی و قاب ــت بیوســکیوریتی کارب اهمی
ــه  ــرد ک ــوان ک ــه عن ــرد. وی اینگون ــت ک صحب
ــه  ــامل 3 مرحل ــداری ش ــکیوریتی در مرغ بیوس
مــی شــود : پیشــگیری از ورود عوامــل بیماریــزا 
ــه مرغــداری، کاســتن میــزان تکثیــر و شــیوع  ب
منظــور  بــه  آن  بــردن  بیــن  از  و  بیمــاری، 
ــتۀ  ــان دس ــتر در می ــیوع بیش ــگیری از ش پیش

ــور.  طی

لزوم استمرار بیوسکیوریتی 
ــور  ــان طی ــظ ج ــور حف ــه منظ ــکیوریتی ب بیوس
الزمــۀ  و ضروریســت.  فــارم الزم  و ســامت 
ــا ناشــی  کنتــرل عوامــل بیماریــزای انســانی و ی
از خــوراک دائمــی و همیشگیســت و بــا افزایــش 
تعــداد طیــوری کــه بــدون آنتــی بیوتیــک رشــد 
و پــرورش مــی یابنــد، پیشــگیری از شــیوع 
بیمــاری هــا از اهمیــت بیشــتری برخــوردار 
مــی گــردد. همچنیــن خســاراتی کــه بــه دنبــال 
ــد نیــز اهمیــت  ــه وجــود مــی آی بیمــاری هــا ب
ــر  ــگ ت ــارم را پُررن ــکیوریتی در ف ــود بیوس وج

ــی ســازد.  م

ــر  ــت خط ــارۀ مدیری ــکیوریتی درب ــاً بیوس اساس
ــی  ــه معن ــارم هــم ب اســت. کاســتن خطــر در ف
ــارم و  ــه ف ــزا ب ــل بیماری پیشــگیری از ورود عوام
مهــار بیمــاری مــی باشــد. بیوســکیوریتی، آســان 
و راحــت بــه دســت نمــی آیــد بلکــه در نتیجــۀ 

اســتمرار مدیریــت اســت. 

بیوسکیوریتی در فارم 
زمینــۀ  در   Nicholds دکتــر   تجــارب 
اظهــار  او  اســت.  مزرعــه  در  بیوســکیوریتی 
ــرغ  ــت ، م ــوع پول ــه ن ــته ب ــرایط بس ــت ش داش
مــادر ، تخمگــذار یــا گوشــتی بــودن فــارم فــرق 
مــی کنــد  امــا بــه هرحــال شــباهت هایــی هــم 
ــداران مــی بایســت از ورود عوامــل  هســت. مرغ
ــارچ  ــا ، ق ــروس ه ــری، وی ــر باکت ــزا نظی بیماری
ــل  ــری کــرده و عوام ــا جلوگی ــگل ه ــا ان ــا و ی ه
ــا  ــر آنه ــع تکثی ــرده و مان ــن ب ــزا را از بی بیماری

ــوند.  ش

ممانعت از ورود عوامل بیماریزا 
جلوگیــری از ورود عوامــل بیماریزایــی نظیــر 
ــواع ناقــل  ســالمونا مســتلزم تمرکــز بــر روی ان
ــی  ــدار و ب ــانی و جان ــر انس ــانی ، غی ــای انس ه
ــر  ــی ب ــتی کنترل ــداران بایس ــت. مرغ ــان اس ج
روی بازدیدکننــدگان داشــته باشــند و مطمئــن 
ــارم  ــط ف ــه در محی ــی ک ــر کس ــه ه ــند ک باش
اســت قوانیــن مربــوط بــه بیوســکیوریتی را 

ــت.  ــرده اس ــت ک رعای
ــا  ــت ه ــتن دس ــون شس ــاده ای همچ ــکات س ن
ــض  ــور، و تعوی ــا طی ــاس ب ــد از تم ــل و بع قب
لبــاس بــه هنــگام ورود و خــروج از ســایت طیــور 
از اهمیــت ویــژه ای برخــوردار اســت. دکتــر 
Nicholds اذعــان داشــت یــک ورودی هماننــد 
ــر  ــه نظ ــی )Danish entry( ب ورودی دانمارک

ــن ورودی  ــا همی ــد ام ــی رس ــده م بســیار پیچی
ــای  ــن فض ــی بی ــی فیزیک ــرار دادن مانع ــا ق را ب
بــاز و فضــای بیوســکیور شــده مــی تــوان ســاده 
تــر کــرد و بــه حفــظ ایمنــی در محیــط کمــک 
ــل  ــدگان بایســتی حداق ــداد بازدیدکنن ــرد. تع ک
ممکــن باشــد، و چنانچــه درون فــارم هســتند بــا 
ــون  ــند. کامی ــزه باش ــی پاکی ــزات محافظت تجهی
ــارم در  ــا و ماشــین هــای حامــل کــه درون ف ه
ــی  ــز و ضدعفون ــتی تمی ــتند بایس ــت هس حرک
شــده باشــند. عــاوه بــر ایــن، مرغدارهــا بایســتی 
متوجــه برخــی حیوانــات مــوذی مثــل جونــدگان 
و حشــرات باشــند کــه عامــل ســرایت بیمــاری 

هــا هســتند. 

کاهش میزان تکثیر و شیوع بیماری
بــا  بایســت  مــی  همچنیــن  مرغــداران 
 Coccidia و    E.coli ماننــد  بیماریزاهایــی 
کــه از عوامــل بیماریــزای جدانشــدنی فــارم 
ــد نیــز مقابلــه کننــد و  هــا محســوب مــی گردن
ــزان  ــاً همینجاســت کــه بحــث کاهــش می دقیق
ــود.  ــی ش ــرح م ــاری مط ــیوع بیم ــر و ش تکثی
قاعدتــاً کاســتن میــزان گســترش بیمــاری، 
نیازمنــد مدیریــت صحیــح طیــور و شــرایط 
 Nicholds زندگــی آنهاســت. بــه عقیــدۀ دکتــر
ــو  ــه نح ــور ب ــاه طی ــت و رف ــه مدیری هنگامیک
ــز  ــزا نی ــل بیماری ــود، عوام ــرا ش ــی اج صحیح

ــد.  ــی یاب ــش م ــاً کاه متعاقب
ــه  ــد ک ــی ده ــی رخ م ــت هنگام ــع، عفون در واق
عوامــل بیماریــزا بــه انــدام هــای حفاظتــی 
و  تنفســی  دســتگاه   ، پوســت  مثــل  پرنــده 

دســتگاه گــوارش رخنــه کنــد. 

محافظت از دستگاه تنفسی  
دســتگاه تنفســی پرنــده بســیاری از ریــزه هــای 

ــن  ــد. اولی ــی کن ــذب م ــوا را ج ــود در ه موج
خطــوط دفاعــی مهــم پرنــده در مقابــل بیمــاری 
ــتگاه  ــت. دس ــی اس ــی فوقان ــتگاه تنفس ــا، دس ه
ــزه  ــرد و ری ــه گ ــرزداری ک ــدام پُ ــی – ان مخاط
ــی  ــتگاه تنفس ــاری را از دس ــل بیم ــای حام ه
خــارج مــی ســازد – بیــن حفــرۀ بینــی پرنــده و 
شــش هــا قــرار دارد. ایــن دســتگاه نقــش مهمــی 
ــا  ــاری ه ــل بیم ــده در مقاب ــت از پرن در محافظ

دارد. 
عواملــی نظیــر میــزان رطوبــت هــوا و آمونیــاک 
و  گــرد  ذرات  طیــور،  فضــوالت  در  موجــود 
غبــار و حتــی تهویــه مــی تواننــد بــر روی 
ــر  ــد. دکت ــر بگذارن ــور تأثی دســتگاه تنفســی طی
رطوبــت  میــزان  دارد  اذعــان   Nicholds
ــداری نقــش بســزایی در ســامت دســتگاه  مرغ
ــه ازای هــر نیــم  تنفســی دارد. معمــوالً طیــور ب
ــد  ــی کنن ــرف م ــه مص ــی ک ــرم خوراک کیلوگ
1 لیتــر آب مــی آشــامند و 80 درصــد ایــن 
رطوبــت بــه مرغــداری برمــی گــردد. بــه همیــن 
ــتم  ــر روی سیس ــتی ب ــداران بایس ــل، مرغ دلی
تهویــه و بســتر کاهــی زیــر طیــور نظــارت 
داشــته باشــند تــا ســطح رطوبــت موجــود 
درحالیکــه  کننــد.  کنتــرل  را  مرغــداری  در 
ــه رشــد  ــدازه، منجرب وجــود رطوبــت بیــش از ان
ــاد آمونیــاک موجــود در  ــزا و ازدی عوامــل بیماری
ــت  ــن رطوب ــطح پایی ــود، س ــی ش ــداری م مرغ
ــوا را  ــار ه ــرد وغب ــا و گ ــز میکروارگانیســم ه نی

ــزد.  ــی انگی برم

تأثیر واکسن ها 
افزایــش عوامــل ویروســی ، باکتریایــی ، و قارچی 
ــر روی دســتگاه  ــی ب ــرات مخرب ــد تأثی ــی توان م
و  ســامتی  تدابیــر  باشــد.  داشــته  تنفســی 
ــی  ــل م ــن عوام ــع از ورود ای ــکیوریتی مان بیوس

شــوند امــا گاهــاً مرغــداران نیــز عمــداً باعــث بــه 
ــوند  ــی ش ــی م ــل بیماریزای ــدن عوام ــود آم وج
ــوند  ــت نش ــی مدیری ــه خوب ــه ب ــه درصورتیک ک
ــروز بیمــاری هــای بیشــتر مــی شــوند.   باعــث ب
واکسیناســیون در جلوگیــری از تکثیــر بیمــاری 
ــدار  ــا مرغ ــد ام ــا مــی کن ــا نقــش مهمــی ایف ه
گاهــی فرامــوش مــی کنــد کــه مدیریــت صحیح 
ــا طیــور واکســینه شــده اســت کــه  در رابطــه ب
کلیــد موفقیــت در برنامــه هــای واکسیناســیون 
را ایفــا مــی کنــد. در رابطــه بــا برخــی ویــروس 
ــل  ــد عام ــی توان ــده م ــینه ش ــور واکس ــا، طی ه
بیماریزایــی را کــه علیــه آن واکســینه شــده بــه 
طیــوری کــه واکســینه نشــده انــد انتقــال دهــد.          

 
 از بین بردن عامل بیماریزا  

آخریــن بُعــد از ابعــاد بیوســکیوریتی در مزرعــه، 
از بیــن بــردن عامــل بیماریــزا بــه منظــور 
در  بیمــاری  بیشــتر  از گســترش  جلوگیــری 
میــان گلــۀ طیــور اســت. ایــن کار بــا ضدعفونــی 
ــه  ــازی لول ــق پاکس ــارم از طری ــق ف ــردن دقی ک
هــای آب و جایگزینــی بســترهای کاهــی طیــور 
ــداران  ــن، مرغ ــر ای ــاوه ب ــی شــود. ع ــق م محق
بایســتی عوامــل بیماریــزای دیگــر مثل حشــرات 
و جونــدگان را نیــز در نظــر داشــته باشــند و بــا 
اســتفاده از حشــره کــش هــا و ســموم آنهــا را از 
بیــن ببرنــد و محــل ورود آنهــا بــه فــارم را پیــدا 
ــای  ــزکاری ه ــت و تمی ــد. نظاف ــرل کنن و کنت
روزانــه مثــل چــک و کنتــرل محــل جونــدگان ، 
پُــر نگــه داشــتن مایــع شــویندۀ دســت و ظــرف 
هــای نگهدارنــدۀ آنهــا ، تمیــز کــردن و برداشــتن 
بقایــای خــوراک بــه جــا مانــده از دســتۀ طیــور 
ــه کاهــش شــیوع  ــا ب ــل کاره ــن قبی ــی و ای قبل
عوامــل بیماریــزا در میــان دســتۀ طیــور بســیار 

کمــک خواهــد کــرد.

مالـزی سلطان برند حـالل
ــی  ــس جهان ــن کنفران ــزاری یازدهمی ــا برگ ــزی ب ــور مال کش
ــار دیگــر پیشــتازی خــود را در ایــن صنعــت اعــام  حــال ب

نمــود
ایــن کنفرانــس دو روزه در تاریــخ 14 فروردیــن آغــاز شــد و با 
یــک برنامــه ریــزی جهانــی و بیــن المللــی برگــزار گردیــد کــه 
در ایــن کنفرانــس مجــددا نشــان داده شــد مالــزی همچــون 
دوره هــای قبــل توانســته در صنعــت حــال پیشــرو باشــد و 
ــت  ــا موفقی ــز ب ــس WHC 2019 را نی ــن دوره از کنفران ای

کامــل بــه پایــان برســاند.

ــا و  ــت ه ــدگان دول ــس، نماین ــن دوره از کنفران ــن ای مخاطبی
کشــورهای مختلــف بودنــد کــه همــراه بــا رهبــران کســب و 
کار صنایــع غذایــی جهــان و گرداننــدگان اصلــی برنــد بــزرگ 
صنعــت حــال در جهــان و کارآفریــن برتــر بیــن المللــی در 

آن حضــور داشــتند.
قابــل ذکــر اســت کــه بســیاری از دانــش پژوهــان و ذینفعــان 
ــه  ــر صنعــت حــال ب ــا کارشناســان برت ــراه ب ــد هم ــن برن ای
صــورت ســخنران اصلــی در ایــن کنفرانــس حضــور داشــتند.
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صنعت تخـم مـرغ چین

صنعــت تخــم مــرغ چیــن دســتخوش 
ــر دو لحــاظ  ــراوان شــده و از ه ــرات ف تغیی
حجــم و تنــوع در خدمــت مصــرف کننــده 

ــت.  اس
ــم  ــت تخ ــم صنع ــی دانی ــه م ــه ک همانگون
ــد  ــن تولی ــون ت ــا 26.5 میلی ــن ب ــرغ چی م
میــادی،   2016 ســال  در  مــرغ  تخــم 
بزرگتریــن تولیدکننــدۀ تخــم مــرغ مصرفــی 
ــع،  در جهــان شــناخته شــده اســت. در واق
در ســال مذکــور تولیــدات تخــم مــرغ چیــن 
کشــورهای  تولیــدات  از  بیشــتر  خیلــی 
ــیه،  ــن، روس ــک، ژاپ ــد، مکزی ــکا، هن امری
برزیــل، اندونــزی، ایــران، ترکیــه، فرانســه و 
اوکرایــن – کــه 11 کشــور بــزرگ تولیــدات 
ــی  ــوب م ــن محس ــس از چی ــرغ پ ــم م تخ

ــود. ــوند – ب ش
ــن  ــرغ«، چی ــدات »تخــم م ــر تولی ــاوه ب ع
در ســال 2016 میــادی در حــدود 5.5 
ــور  ــایر طی ــدات تخــم س ــن تولی ــون ت میلی
ــن،  ــم اردک، بلدرچی ــدات تخ ــت. تولی داش
غــاز و کبوتــر در چیــن از مجمــوع تولیــدات 
تخــم مــرغ در مالــزی، آلمــان، اســپانیا، 
کلمبیــا، پاکســتان، ایتالیــا و انگلیــس – 
کشــورهایی کــه مقــام 13 تــا 19 را در 
ــود.  ــتر ب ــد – بیش ــرغ دارن ــم م ــد تخ تولی

آغاز به کار با تولیداتی اندک
چیــن از ابتــدای کار بزرگتریــن تولیدکننــدۀ 
ــۀ  ــرغ محســوب نمــی شــد. در ده تخــم م
 668 تنهــا  چیــن  کــه  میــادی   1960
ــداران  ــت، مرغ ــت داش ــر جمعی ــون نف میلی
ــه ازای  ــد 30 تخــم مــرغ ب ــادر بودن تنهــا ق

ــروزه،  ــد. ام ــد کنن ــال تولی ــر در س ــر نف ه
ــن  ــت چی ــدن جمعی ــر ش ــم دو براب علیرغ
ــر هــر  ــارد نف ــم 1.4 میلی ــه رق و رســیدن ب
ــت  ــادر اس ــط ق ــور متوس ــه ط ــخص ب ش
ــد.  ــرف کن ــال مص ــرغ در س ــم م 306 تخ
ــدات 26  ــه تولی ــت ک ــن معنیس ــن بدی ای
ــر  ــرف 10 براب ــه مص ــده در حالیک ــر ش براب
افزایــش یافتــه اســت. هیــچ کشــور دیگــری 

ــت.  ــته اس ــر نداش ــردی بهت عملک
رشــد ســریع چیــن در طــی 3 دهــه و نیــم 
ــزاران  ــی ه ــطۀ سختکوش ــه واس ــته ب گذش
هــزار مرغــدار کوچــک و محلــی بــه وجــود 
آمــده اســت. در ســال 2016 میــادی، 
یــک گلــۀ طیــور بــه طــور متوســط از 
5.450 مــرغ تشــکیل مــی شــد و تنهــا 10 
ــدود  ــرغ در ح ــم م ــر تخ ــدۀ برت تولیدکنن
کمتــر از 3 درصــد مجمــوع تولیــدات چیــن 
داشــتند. امــا تولیــدات تخــم مــرغ در چیــن 
بــه ســرعت در حــال تغییــر اســت. در ســال 
 1 بــاالی  کمپانــی   12 میــادی،   2017
ــی رود  ــار م ــتند و انتظ ــرغ داش ــون م میلی
ــۀ  ــر گل ــادی، ه ــال 2020 می ــا س ــه ت ک
ــرغ  ــزار م ــط 50 ه ــور متوس ــه ط ــور ب طی

ــد.  ــته باش داش
مســلماً ایــن اســتحکام و یکپارچگــی در 
ــن  ــت چی ــرغ، توســط دول ــت تخــم م صنع
تقویــت شــده تــا هــم بــه ارتقــاء بهداشــت و 
ســامت مــواد غذایــی کمــک کــرده باشــد و 
ــا ضوابــط جدیــد مدیریــت پســمانده  هــم ب

ــد.  هــای کشــاورزی تطبیــق یاب
چنانچــه بــه اغذیــه فروشــی هــا و رســتوران 
هــا در بازارهــای شــلوغ چیــن برویــد، 

عاقــۀ چینــی هــا بــه مصــرف تخــم مــرغ را 
بــه وضــوح مــی توانیــد مشــاهده کنیــد. در 
فروشــگاهها، قفســه هــای رنگارنــگ متعلــق 
بــه تخــم مــرغ به چشــم مــی خــورد و عاوه 
بــر تخــم مــرغ، تخــم اردک و بلدرچیــن نیــز 
ــی  ــروش م ــه ف ــده ب ــاد و عم ــم زی در حج
ــا  ــدی ه ــته بن ــواع بس ــندگان ان رود؛ فروش
ــده  ــه ش ــط پخت ــه فق ــی ک ــم مرغ را از تخ
ــن  ــه و تزئی ــی کــه پخت ــرغ های ــا تخــم م ت
ــروش  ــش و ف ــرض نمای ــه مع ــد ب ــده ان ش

ــد.  مــی گذارن
در گوشــه و کنــار خیابــان، تخــم مــرغ 
ــم  ــیرین تخ ــای ش ــارت ه ــا ت ــی و ی کباب
مــرغ بــه فــروش مــی رود. اگــر به رســتوران 
رفتیــد حتمــاً Pidan کــه بــه تخــم مــرغ یا 
ــت را  ــروف اس ــز مع ــرن نی ــم اردک ق تخ

ــد.  ــان کنی امتح
در اکثــر اوقــات بــرای تهیــۀ Pidan از تخم 
اردک اســتفاده مــی شــود بدیــن صــورت که 
آن را بــا خــاک رس مــی پوشــانند و ســپس 
در محلولــی درمانــی غوطــه ور مــی ســازند 
ــان  ــد. در پای ــاال ببرن ــا pH درون آن را ب ت
ــا  ــه ت پروســه کــه معمــوالً بیــن چنــد هفت
چنــد مــاه طــول مــی کشــد، زرده بــه مــاده 
ــل  ــره تبدی ــبز تی ــِرم و س ــت ِک ــا غلظ ای ب
مــی شــود در حالیکــه آلبومیــن – کــه حــاال 
دیگــر بــه ســختی مــی تــوان آن را ســفیده 
نامیــد – بــه ژلــه ای قهــوه ای تیــره و نیمــه 
شــفاف بــا طعمــی شــور مبــدل مــی گــردد. 
تخــم مــرغ / اردک قــرن ممکــن اســت بــه 
ــم و  ــاً طع ــا مطمئن ــد ام ــب بیای ــر عجی نظ

مــزه ای فــوق العــاده دارنــد.

آمار صادرات تخم مرغ در سال ۹۷ 
به صـفر رسید

ــذار  ــم گ ــرغ تخ ــه م ــره اتحادی ــات مدی ــس هی رئی
اســتان تهــران بــا بیــان اینکــه میــزان صــادرات تخــم 
مــرغ در ســال 97 بــه صفــر رســید، گفــت: تولیــد ایــن 
کاال در ســال 98 از 1.2 میلیــون تــن عبــور مــی کنــد.
ــار صــادرات تخــم مــرغ در ســال  ــور آم ناصــر نبــی پ
ــچ  ــرد و گفــت: در ســال 97 هی ــر اعــام ک 97 را صف
صادراتــی در ایــن زمینــه انجــام نشــد و اواخــر ســال 
هــم کــه وزارت جهــاد موافــق صــادرات ایــن محصــول 
بــود وزارت صنعــت و ســازمان حمایــت بــا آن مخالفــت 

کردنــد.
وی بــا بیــان اینکــه مشــخص نیســت بعــد از تعطیــات 
نــوروز صــادرات آزاد شــود یــا خیــر؟، افــزود: میانگیــن 
قیمــت هرکیلوگــرم تخــم مــرغ درب مرغــداری بیــن 
ــق  ــه طب ــی ک ــان اســت در حال ــا 6.500 توم 6400 ت
محاســبات وزارت جهــاد کشــاورزی قیمــت تمــام 
ــق  ــان و طب ــول 7.500 توم ــن محص ــد ای ــده تولی ش
ــر  ــی اگ ــه حت ــان اســت ک ــا 7.800 توم محاســبات م
رقــم مــورد نظــر وزارت جهــاد را مــاک بگیریــم 

قیمــت تخــم مــرغ حــدود هزارتومــان بــا هزینــه تمــام 
ــه دارد. ــد آن فاصل ــده تولی ش

ــذار  ــم گ ــرغ تخ ــه م ــره اتحادی ــأت مدی ــس هی رئی
ــد  ــه بع ــم ک ــر می کن ــح داد: فک ــران توضی ــتان ته اس
از تعطیــات نــوروز نیــز وضعیــت بــازار تخــم مــرغ بــه 

ــن شــکل باشــد. همی
وی بــا بیــان اینکــه در زمینــه تأمیــن نهاده هــای دامــی 
همچنــان تولیدکننــدگان بــا مشــکل مواجــه هســتند، 
مــرغ  غــذای  بــرای  کــه  ریزمغذی هایــی  افــزود: 
اســتفاده می شــود طــی حــدود یــک هفتــه بیــن 400 
تــا 500 درصــد جهــش قیمــت داشــته و گــران شــده 
اســت. بــه عنــوان مثــال قیمــت ریزمغــذی لیزیــن کــه 
ــاالی 30  ــه ب ــون ب ــوده هــم اکن ــان ب ــًا 7 هزارتوم قب

هزارتومــان رســیده اســت.
ــه  ــه اینک ــاره ب ــا اش ــی ب ــش خصوص ــال بخ ــن فع ای
قیمــت ســویا در بــازار آزاد بــه کیلویــی حــدود 
5.300 تومــان رســیده اســت، گفــت: بــا کمبــود ایــن 
ــدا شــود  ــم پی ــر ه ــم و اگ ــازار مواجهی محصــول در ب

ــت. ــت آن باالس قیم
ــور دام و  ــتیبانی ام ــرکت پش ــزود: ش ــور اف ــی پ نب
ــد کــه  ــول دادن ــی وزارت جهــاد ق ــت بازرگان معاون
بخشــی از ســویای مــورد نیــاز تولیدکننــدگان را 

ــد. ــن کنن تأمی
وی تولیــد تخــم مــرغ را در ســال 97، حــدود 
ــرای  ــه کــرد: ب ــوان و اضاف ــن عن 900 هزارت
ســال 98، وزارت جهــاد پیــش بینــی یــک 
میلیــون تــن تولیــد را دارد امــا مــا فکــر 
می کنیــم تولیــد از یــک میلیــون و 
ــه  ــت ک ــد گذش ــن خواه 200 هزارت
مــازاد  آن  هزارتــن   300 حــدود 

اســت.
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اقتصــادی  کمیســیون  عضــو 
ــفانه واردات  ــت: متاس ــس، گف مجل
و  اساســی  کاالهــای  از  برخــی 
ــه  ــدم و ذرت ک ــون گن ــی چ اقام
ــش  ــردم نق ــفره م ــد در س می توان
ــوده  ــا ب ــت مافی ــد دس ــن باش آفری
ــد  یعنــی تنهــا یــک نفــر مــی توان
گنــدم یــا ذرت بــه کشــور وارد 

ــد. کن
ــا  ــی ب ســید ناصــر موســوی الرگان
اشــاره بــه کاهــش ارزش پــول 
ــته،  ــال گذش ــک س ــی ی ــی ط مل
گفــت: متاســفانه کاهــش ارزش 
ــازار ارز  ــه نوســانات ب ــی ب ــول مل پ
وابســته شــده اســت، در حالــی کــه 
ــد  ــوری  باش ــد کش ــران می توان ای
ــی  ــای داخل ــدی ه ــه از  توانمن ک
خــود بــه ویــژه  در حــوزه صــادرات 
ــیمی  ــد پتروش ــی همانن ــر نفت غی
ــد  ــور تولی ــور در کش ــه وف ــه ب ک
شــده و  ارزآوری خوبــی داشــته 
اســتفاده کــرده و پشــتوانه ارزی را 

ــد. ــش ده افزای

اقتصــادی  کمیســیون  عضــو 
بــا  اســامی،  شــورای  مجلــس 
ــش پشــتوانه  ــا افزای ــان اینکــه ب بی
ــول  ــاً ارزش پ ــور قطع ارزی در کش
ــزود:  ــد، اف ــش می یاب ــور افزای کش
ارزش  کاهــش  دالیــل  از  یکــی 
پــول ملــی ایــن بــوده کــه اکنــون 
ــن  ــه عناوی ــور را ب ــل کش ارز داخ
مختلــف بــرای واردات کاالهایــی 
ــور  ــوده از کش ــرور ب ــر ض ــه غی ک
خــارج مــی شــود و از ســوی دیگــر 
اگــر بتــوان بــه دلیــل تحریــم هــای 

ــرد   ــادر ک ــی ص ــه نفت ناجوانمردان
ــرد. ــور ک ــوان ارز را وارد کش نمی ت

ــران  ــا ای ــه ب ــورهایی ک کش
ــه  ــد، ب ــی دارن ــراوده نفت م
ــی  ــل م ــای ارز کاالی بُنج ج

ــد دهن
وی بــا اشــاره بــه اینکه کشــورهایی 
نفتــی  مــراوده  ایــران  بــا  کــه 
دارنــد، بــه جــای ارز کاالی بُنجــل 
و نامناســب در ازای پــول نفــت 
مــی دهنــد، ادامــه داد: تمــام ایــن 
مــوارد ســبب شــده ارزش پــول 
ــر  ــد و اگ ــش یاب ــور کاه ــی کش مل
ــه  ــوده ک ــن ب ــال ای ــه دنب ــت ب دول
ــد،  ــش یاب ــی افزای ــول مل ارزش پ
معظــم  مقــام  فرمایشــات  بایــد 
اقتصــاد  خصــوص  در  رهبــری 
مقاومتــی، تکیــه بــر تــوان داخلــی 
از واردات کاالهــای  و جلوگیــری 
ــد،  ــی کن ــل را عملیات ــابه داخ مش
ــا را  ــن کااله ــه ای ــه تعرف ــه اینک ن

ــد. ــش ده افزای
در  فاورجــان  مــردم  نماینــده 
ــار  ــامی، اظه ــورای اس ــس ش مجل
ــاق کاال  ــوی قاچ ــد جل ــت: بای داش
ــاق و  ــای قاچ ــی واردات کااله یعن
ــه صــورت قاچــاق  ــام ب خــروج اق
دلیــل  چراکــه  شــود،   گرفتــه 
ــن  ــت ای ــازار گوش ــامانی در ب نابس
بــوده کــه دام هــای زنــده از کشــور 

ــود. ــی ش ــارج م خ

بــه  طیــور  و  دام  خــوراک 
و  دامــداران  بــه  موقــع 
مرغــداران ارائــه نمی شــود

ــا بیــان اینکــه خــوراک دام و  وی ب
ــداران و  ــه دام ــع ب ــه موق ــور ب طی
ــه نمی شــود، افــزود:  مرغــداران ارائ
افزایــش  ســبب  موضــوع  ایــن 
مــرغ  و  قرمــز  گوشــت  قیمــت 
شــده و متاســفانه واردات برخــی از 
کاالهــای اساســی و اقامــی چــون 
گنــدم و ذرت کــه می توانــد در 
ــن باشــد  ســفره مــردم نقــش آفری
ــا  ــی تنه ــوده یعن ــا ب ــت مافی دس
ــا  ــدم ی ــد گن ــی توان ــر م ــک نف ی
ذرت بــه کشــور وارد کنــد کــه 
ایــن موضــوع ســبب شــده فشــارها 

ــود. ــتر ش بیش

حتــی  نمی توانــد  دامــدار 
یــک چهــارم از میــزان دام 
ــداری  ــود را خری ــته خ گذش

ــد کن
داد:   ادامــه  الرگانــی،  موســوی 
ــه  ــع خــوراک دام را ب ــه موق اگــر ب

دامــدار رســانده بودنــد، محــال بــود 
کــه بســیاری از دامــداران کــه دام 
خــود را بفروشــند، اما متاســفانه ده 
هــا دامــدار، دام خــود را بــا قیمــت 
ــداران  ــد و خری ــه ان ــن فروخت پایی
نیــز دام هــا را  بــه صــورت قاچــاق 
ــد و در  ــرده ان ــارج ک ــور خ از کش
ــد  ــدار بای حــال حاضــر همــان دام
ــه  ــود ادام ــداری خ ــه دام ــه پیش ب
ــک  ــی ی ــد حت ــا نمی توان ــد، ام ده
ــته را  ــزان دام گذش ــارم  از می چه
بــه دلیــل افزایــش سرســام آور 

ــد. ــداری کن ــا خری قیمــت ه
اقتصــادی  کمیســیون  عضــو 
مجلــس شــورای اســامی، تصریــح 
کــرد: بایــد برنامــه ریــزی صحیــح 
در بخــش صــادرات واردات صــورت 
گیــرد، چراکــه اگــر جلــوی قاچــاق 
کاال در کشــور گرفتــه شــود، ارزش 
ــی  ــد جهش ــی توان ــی م ــول مل پ

ــد. ــته باش ــت داش مثب

رشد چهار برابری صادرات پا و انحصار واردات گندم و ذرت در دست یک نفر!
پنجه مرغ از استان مرکزی

ــت:  ــزی گف ــتان مرک ــکی اس ــرکل دامپزش مدی
ــته  ــال گذش ــرغ در س ــه م ــا و پنج ــادرات پ ص
نســبت بــه مــدت مشــابه ســال قبــل آن چهــار 

ــر شــد. براب
اســتان  دامپزشــکی  کل  اداره  از  نقــل  بــه 
ــزود: ســال  ــر محســن شــانقی اف مرکــزی، دکت
گذشــته 468 هــزار کیلوگــرم پــا و پنجــه 
ــتان  ــکی اس ــارت اداره کل دامپزش ــا نظ ــرغ ب م
ــه خــارج از کشــور صــادر شــد کــه صــادرات  ب
ایــن محصــول در ســال قبــل از آن 112 هــزار 

ــت. ــوده اس ــرم ب کیلوگ

ــوراک  ــرم خ ــزار کیلوگ ــه داد: 293 ه وی ادام
ــارت اداره کل  ــا نظ ــدت ب ــن م ــز در ای دام نی
دامپزشــکی اســتان مرکــزی بــه خــارج از کشــور 
صــادر شــد کــه صــادرات ایــن محصــول نســبت 
بــه مــدت مشــابه ســال قبــل از آن 100 درصــد 

ــش دارد. افزای
ــت:  ــزی گف ــتان مرک ــکی اس ــرکل دامپزش مدی
389 هــزار و 407 کیلوگــرم گوشــت مــرغ 
منجمــد ســال گذشــته از ایــن اســتان بــه 

خــارج از کشــور صــادر شــد در حالیکــه در 
ــول 93  ــن محص ــادرات ای ــزان ص ــال 96 می س

هــزار و 682 کیلوگــرم بــود.
ــده  ــه ماهــی زن ــزار قطع ــه داد: 105 ه وی ادام
بــا نظــارت اداره کل دامپزشــکی اســتان مرکزی 
ــد  ــادر ش ــه ص ــه کشــور ترکی ــدت ب ــن م در ای
ــه ســال  کــه صــادرات ایــن محصــول نســبت ب
قبــل از آن 100 درصــد افزایــش یافتــه اســت.

مرکــزی  اســتان  دامپزشــکی  مدیــرکل 
ــزار  ــون و 138 ه ــک میلی ــرد: ی ــان ک خاطرنش
ــواع آبزیــان زینتــی پارســال بــه  و 25 قطعــه ان

ــون و  ــتان و 2 میلی ــراق و افغانس ــورهای ع کش
901 هــزار و 750 کیلوگــرم خــوراک و مکمــل 
طیــور بــه خــارج از کشــور صــادر شــده اســت.
شــانقی بــا ابــراز امیــدواری از برداشــتن گامهای 
ــق  ــتای تحق ــاری در راس ــال ج ــده در س ارزن
شــعار ســال 98 بــا عنــوان رونــق تولیــد گفــت: 
11 هــزار کیلوگــرم عســل نیــز بــا نظــارت اداره 
کل دامپزشــکی اســتان مرکــزی ســال گذشــته 

بــه خــارج از کشــور صــادر شــد.

0 منبع : خانه ملت

0 منبع :ایسنا
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شیوۀ صحیح تهیۀ کمپوست از الشۀ طیور

بــرای حفــظ  ُمــرده  الشــۀ حیــوان 
ــک  ــور ی ــامت طی ــکیوریتی و س بیوس
ــت  ــز اهمی ــی و حائ ــیار حیات ــارم بس ف
ــان  ــا هم ــازی ی ــت س ــت. کمپوس اس
تهیــۀ کــود روشــی ســالم و ایمــن بــرای 
ــداری  ــر روزۀ مرغ ــات ه ــت تلف مدیری
بــه  چنانچــه  اینحــال  بــا  هاســت؛ 
ــروز  ــه ب درســتی انجــام نشــود منجــر ب

ــردد.  ــی گ ــتر م ــکات بیش مش
تجزیــۀ  شــامل  ســازی  کمپوســت 
ــک،  ــواد اُرگانی ــت م ــک و تثبی بیولوژی
تحــت شــرایط کنتــرل شــده مــی 
ــه  ــت ب ــوازی اس ــدی ه ــد و فراین باش
ایــن معنــی کــه نیــاز بــه اکســیژن دارد. 
ــری  ــد باکت ــی مانن میکرواُرگانیســم های
ــک –  ــد ارگانی ــواد زائ ــا از م ــارچ ه و ق
مثــل الشــۀ طیــور – بــه عنــوان منبــع 
ــن  ــد و بدی ــی کنن ــتفاده م ــرژی اس ان
بــه  تبدیــل  ایــن ضایعــات  ترتیــب 
ــاک را  ــه خ ــد ک ــی گردن ــت م کمپوس

ــازد.  ــی س ــی م غن
ــداری  ــات هــر روزۀ مرغ اســتفاده از تلف
ــای  ــازی مزای ــت س ــد کمپوس در فراین
از احتمــال  ایــن کار  متعــددی دارد. 
کــه  زیرزمینــی  هــای  آب  آلودگــی 
در گذشــته بــه دلیــل چــال کــردن 

ــری مــی  ــد، جلوگی ــاق میفت ــات اتف تلف
کنــد. همچنیــن دیگــر نیــازی بــه 
ــه  ــرف هزین ــا و ص ــه ه ــوزاندن الش س
ــود و  ــد ب ــوختی نخواه ــزاف س ــای گ ه
متعاقبــاً از آلودگــی هــوا نیــز پیشــگیری 
مــی گــردد و از ســوی دیگــر از شــیوع 
ــال خــروج  ــه دنب ــی کــه ب بیمــاری های
ــز  ــد نی ــاق میفت ــارم اتف ــا از ف ــه ه الش
ممانعــت مــی شــود. کمپوســت ســازی 
ــرون  ــادی مق ــر اقتص ــا از نظ ــه ه الش
ــت  ــط زیس ــه محی ــت، ب ــه اس ــه صرف ب
ــد و همچنیــن روشــی  آســیب نمــی زن

ــت.  ــالم اس ــن و س ایم

ــر،  ــزرگ ت ــای ب ــداری ه * مرغ
ــتر  ــات بیش تلف

ــت  ــه در صنع ــی ک ــال تغییرات ــه دنب ب
مرغــداری بــه وجــود آمــده، کمپوســت 
ــوردار  ــف برخ ــت مضاع ــازی از اهمی س
شــده اســت. طــی 20 تــا 30 ســال 
گذشــته، تعــداد مرغــداری هــا کاهــش 
ــداری  ــداد مرغ ــا آن تع ــه اســت ام یافت
هایــی کــه بجــا مانــده بــزرگ تــر 
ــزرگ  ــش ســایز و ب ــن افزای هســتند. ای
ــه معنــی تعــداد  ــارم هــا ب ــر شــدن ف ت
ــت  ــات اس ــر و تلف ــرگ و می ــتر م بیش

ــه  ــاز ب ــا نی ــه ه ــع الش ــن دف . بنابرای
ــت.  ــد داش ــر روزه خواه ــی ه مدیریت

را  شــده  داده  دســتورالعمل   *
دنبــال کنیــد 

بــرای اینکــه فراینــد کمپوســت ســازی 
ــت  ــود، الزم اس ــام ش ــت انج ــا موفقی ب
کــه عناصــر و ترکیبــات الزمــه بــه 
ــه  ــان مناســب ب ــی و در زم ــزان کاف می
ــد  ــام فراین ــه تم ــا ک میکرواُرگانیســم ه
را بــه عهــده دارنــد، برســد. در صورتــی 
ــات  ــر و ترکیب ــدام از عناص ــر ک ــه ه ک
زیــاد و یــا کــم شــود، منجــر بــه 
تولیــد گرمــای ناکافــی و کمپوســت 
ــع،  ــردد. در واق ــی گ ــف م ــازی ضعی س
ــۀ  ــل تهی ــم مث در کمپوســت ســازی ه
غــذا بایســتی از دســتورالعمل داده شــده 
پیــروی شــود. فراینــد کمپوســت ســازی 
ــذار  ــل تأثیرگ ــد عام ــر چن ــت تأثی تح
ــی  ــت م ــا، اکســیژن، و رطوب ــی دم یعن
ــت نقــش بســزایی  ــزان رطوب باشــد. می
در ایــن فراینــد دارد و شــاید مهمتریــن 
ــی  ــر م ــه نظ ــود. ب ــوب ش ــل محس عام
ــن 50  ــی بی ــطح رطوبت ــه س ــد ک رس
ــر را دارد.  ــن تأثی ــد بهتری ــا 60 درص ت
در صورتیکــه ســطح رطوبــت کمتــر 

از 40 درصــد باشــد ســرعت فراینــد 
ــردد و  ــی گ ــد م ــازی ُکن ــت س کمپوس
در صورتیکــه ســطح رطوبــت بــه بــاالی 
70 درصــد برســد، کمپوســت ســازی بی 
هــوازی )فاقــد اُکســیژن( و فراینــد حتی 
آهســته تــر مــی گــردد. اینجاســت کــه 
ــد و مگــس هــا پدیــدار  معضــل بــوی ب
مــی شــود. همچنیــن دمــا نیــز کاهــش 
مــی یابــد و چنانچــه دمــا بــه زیــر 
54 درجــه ســانتیگراد کاهــش یابــد 
ــه  ــوند ک ــی ش ــدار م ــا پدی ــاری ه بیم
ــارم  ــکیوریتی ف ــرای بیوس ــدی ب تهدی

ــردد.  ــی گ ــوب م محس

* دما را چک کنید 
ــازی  ــت س ــرای کمپوس ــه ب در صورتیک
اســتفاده  بــزرگ  هــای  ســطل  از 
مــی کنیــد بهتــر اســت از دماســنج 
ــد  ــتفاده کنی ــت اس ــوص کمپوس مخص
ــد در  ــنج بلن ــۀ درون س ــک میل ــه ی ک
ــا  ــد ب ــی توانی ــود دارد و م ــای خ انته
چســباندن بــه مــواد کمپوســت بــر 
ــا  ــید. ب ــته باش ــارت داش ــا نظ روی دم
کنتــرل دمــا چنــد روز در هفتــه، شــما 
بــه خوبــی بــر اوضــاع نظــارت خواهیــد 

ــت.  داش
ــود  ــم وج ــنج ه ــت س ــه رطوب ــا اینک ب
ســازان  کمپوســت  اکثــر  امــا  دارد 
معمــوالً بــا کنتــرل دمــا متوجــه میــزان 
رطوبــت موجــود مــی شــوند بدیــن 
ــا مناســب باشــد،  ــر دم ــه اگ صــورت ک
ــت  ــب اس ــم متناس ــت ه ــطح رطوب س
ــطح  ــد، س ــن باش ــا پایی ــه دم و چنانچ

ــت.   ــاال اس ــی ب ــت خیل رطوب
نکتــه ای کــه مــن از کمپوســت ســازی 
آموختــم اینســت کــه بســیار قابــل 
اصــاح اســت. اگــر خــراب کردیــد مــی 
توانیــد آن را اصــاح کنیــد؛ اگــر میــزان 
ــد  ــی توانی ــد م ــاد باش ــت آن زی رطوب
مــوادی ماننــد تراشــۀ چــوب، خــاک اره، 
و یــا کاهبــرگ اضافــه کنیــد و چنانچــه 
احســاس کردیــد زیــادی خشــک اســت 

تــا  کنیــد  اضافــه  آب  توانیــد  مــی 
رطوبــت آن بــه 60 – 50 درصــد برســد. 

ــورت  ــه ص ــازی ب ــت س * کمپوس
ــه ــه الی ــه ب الی

ــور  ــد الشــه هــای طی شــما نمــی توانی
را هماننــد آشــغال روی هــم تلنبــار 
کنیــد و ســپس روی آن را بــا مــواد 
ــم آن را  ــانید و اس ــر بپوش ــک دیگ خش
بگذاریــد کمپوســت ســازی! بلکــه الشــه 
هــای طیــور بایســتی بــه صــورت الیــه 
ــه  ــر الی ــوند و ه ــته ش ــه گذاش ــه الی ب
ــا حجــم ضخیمــی از مــواد خشــک  را ب
ــا تجزیــۀ طیــور، تمامــی  ــا ب پوشــانید ت
ــود  ــه خ ــده را ب ــس داده ش ــت پ رطوب
بکشــند. بــه عــاوه، در صورتیکــه از 
ــت  ــرای کمپوس ــزرگ ب ــای ب ــطل ه س
ــتی  ــد بایس ــی کنی ــتفاده م ــازی اس س
 15 حداقــل  طیــور  هــای  الشــه 
ــا دیــواره فاصلــه  ســانتیمتر از اطــراف ب

ــند.  ــته باش داش

* تنظیم مقدار مواد خشک 
و  دقیــق  الیــه ســازی  منظــور  بــه 
ــای  ــه ه ــدار الی ــتی مق ــب، بایس مناس
ــور  ــا ســن الشــۀ طی ــواد خشــک را ب م
تنظیــم کــرد. بــه عنــوان مثــال، الشــۀ 
جوجــۀ 2 روزه چــون رطوبــت چندانــی 
ــواد خشــک  ــای م ــه ه ــس الی ــدارد پ ن
ــت بــه ضخامــت  ــی نیــازی نیس میان
طیــور  الشــۀ  میانــی  هــای  الیــه 
ــازار  ــرای ب ــاده ب ــتی 63 روزه و آم گوش
کــه 4 کیلوگــرم بــه بــاال وزن دارد، 

ــد. باش
اگــر اصــول کار رعایــت شــود کمپوســت 
بــود.  نخواهــد  ســختی  کار  ســازی 
ــیوه ای  ــه ش ــتی و ب ــه درس ــه ب چنانچ
صحیــح انجــام شــود، دمــا بــه راحتی به 
54 تــا 60 درجــۀ ســانتیگراد مــی رســد 
و بــه آســانی تمــام عوامــل بیماریــزا را از 
بیــن مــی بــرد. و همیــن امــر بــه خوبــی 
اهمیــت کمپوســت ســازی صحیــح 

ــارم  ــکیوریتی ف ــامت و بیوس ــرای س ب
ــاً  ــتی حتم ــازد. بایس ــی س ــن م را روش
ــت  ــد درس ــش روی ــتور پی ــق دس مطاب

ــپزی!  ــای آش ــتورالعمل ه ــد دس مانن

* آموزش مرغداران 
 2017 اوایــل  و   2016 اواخــر  در 
ــا  ــای ترویجــی« ب ــه ه ــادی، »برنام می
همــکاری »انجمــن ســامت حیــوان 
مــی ســی ســی پــی« دوره هایــی بــرای 
آمــوزش کمپوســت ســازی برگــزار کــرد. 
در ابتــدا ایــن جلســات بــرای 6 کارخانــۀ 
زنجیــره ای تولیــد مــرغ گوشــتی در 
مــی ســی ســی پــی تشــکیل شــد کــه 
ــار مشــکاتی  ــازی دچ در کمپوســت س
بودنــد. در این جلســات ســؤاالت ابتدایی 
ــر  ــد نظی ــی ش ــرح م ــداران مط از مرغ
اینکــه »مــن نمــی دانســتم کــه وقتــی 
ــر باشــد بایســتی مقــدار  ــزرگ ت مــرغ ب
مــواد خشــک میانــی را هــم بیشــتر 
ــه  ــن نمــی دانســتم ک ــا »م کــرد؟« و ی
ــم  ــور را روی ه ــۀ طی ــوان الش ــی ت نم
ــه  ــه صــورت الی ــار کــرد و حتمــاً ب تلنب
ــی  ــرأت م ــه ج ــت!«  ب ــه گذاش ــه الی ب
توانــم بگویــم کــه برخــی در حالــی یــک 
مرغــداری را راه انــدازی مــی کننــد کــه 
تاکنــون حتــی یــک مــرغ هــم پــرورش 
نــداده و متعاقبــاَ کمپوســت هــم نکــرده 
ــه  ــت ک ــم اس ــیار مه ــن بس ــد. بنابرای ان
آن عــده ای کــه در ایــن زمینــه تجربــه 
ای دارنــد، حتمــاً دانــش و تجربــۀ خــود 
ــد.  ــال دهن ــازه وارد انتق ــراد ت ــه اف را ب
ــن  ــوان از متخصصی ــی ت خوشــبختانه م
فنــی مرغــداری و دامپزشــکان، مراکــزی 
کــه بــر روی برنامــه هــای مدیریــت 
ــن  ــد، و همچنی ــارت دارن ــه ای نظ تغذی
پــرورش  اطرافیانــی کــه  و  دوســتان 
مــرغ دارنــد کمــک گرفــت. بایســتی بــه 
مرغــداران کمــک کــرد تــا در کمپوســت 
ســازی حرفــه ای شــوند و تمــام فعالیــت 
ــق و ایمــن و  هــای مرغــداری آنهــا موف

ســالم باشــد.

ITPNews: 0 منبع



ماهنامه اطالعات مرغداری و دامپروری   شماره 78   فروردین 61398

 ITPNews : 0 منبع

بهینه سازی اندازۀ تخم مرغ در 

هــر کــدام از انــواع مــرغ هــای تخمگذار 
ــوص  ــرغ مخص ــم م ــایز تخ ــاری س تج
خــود را دارنــد و در ایــن میــان محیــط 
ــدازۀ  ــایز و ان ــۀ س ــش مهمــی در ارائ نق

تخــم مــرغ ایفــا مــی کنــد. 
ژنتیــک ، کنتــرل وزن ، تغذیــه و برنامــه 
هــای نوردهــی 4 عامــل تأثیرگــذار 
ــزار  ــتند و اب ــرغ هس ــم م ــایز تخ در س
ــوب  ــده محس ــرای تولیدکنن ــدی ب مفی
مــی شــوند تــا بــه کمــک آنهــا بهتریــن 

ــد.  ــته باش ــازار داش ــه ب ــی را ب بازده

ســایز  در  تأثیرگــذار  عامــل   4
ــرغ  ــم م تخ

1-ژنتیک 
ــک  ــۀ ژنتی ــر پای ــرکت Hy-Line ب ش
کار مــی کنــد تــا مــرغ هــای تخمگــذار 
تجــاری بــا ســایزهای مختلف تخــم مرغ 
ارائــه دهــد. وزن تخــم مــرغ تــا حدودی 
موروثــی اســت )تقریبــاً درصــد40( کــه 
بــه انتخــاب هــای ژنتیکــی خــوب جواب 
مــی دهــد؛ امــا در حــدود درصــد60 از 
تنــوع ســایز تخــم مــرغ بــه عوامــل غیــر 
ژنتیــک مربــوط مــی شــود )تغذیــه 
، مدیریــت و غیــره(. تولیدکننــده بــا 
دســتکاری ایــن عوامــل غیرژنتیــک 
مــی توانــد بــه وزن دلخــواه تخــم مــرغ 

ــد.  دســت یاب
اکنــون چندیــن دهــه مــی گــذرد کــه 
Hy-Line در زمینــۀ دســت یابــی بــه 
وزن هــای مختلــف تخــم مــرغ و جمــع 
در  دارد.  فعالیــت  آن  اطاعــات  آوری 
ــم  ــه تخ ــر، Hy-Line س ــال حاض ح
ــه  ــذارد، ب ــرغ میگ ــه م ــی را ک ــرغ اول م
عــاوۀ اواســط دورۀ تخمگــذاری و در 
اواخــر دورۀ تخمگــذاری وزن گیــری 
Hy- مــی کنــد. بخــش تحقیقاتــی

تصمیــم  در  هــا  وزن  ایــن  از   Line
گیــری بهتــر بــرای منحنــی وزن تخــم 
مــرغ اســتفاده مــی کنــد. بــه ویــژه آن 
ــرغ  ــم م ــا وزن تخ ــد ت ــعی دارن ــا س ه
هــای اولیــه را بــاال ببرنــد، و وزن آنهــا را 

در اواســط دوره ثابــت نگــه داشــته و در 
پایــان دوره کاهــش دهنــد )نمــودار1( .

تعــداد تخــم مــرغ هــا و میــزان مقاومت 
آن هــا در برابــر شکســتن بــا وزن تخــم 
مــرغ در اواخــر دوره رابطــۀ عکــس 
ــتۀ  ــت پوس ــه مقاوم ــان ک دارد. همچن
تخــم مــرغ هــای Hy-Line و دوام آن 
بهبــود مــی یابــد، ســایز تخــم مــرغ در 

ــد.  اواخــر دوره کاهــش مــی یاب

2-وزن بدن 
یــک عامــل مهــم و تأثیرگــذار بــر روی 
پولــت  وزن خــود  مــرغ،  تخــم  وزن 
ــول دورۀ  ــت. در ط ــوغ اس ــان بل در زم
ــر  ــنگین ت ــای س ــرغ ه ــذاری، م تخمگ
تمایــل بــه تخمگــذاری بیشــتری دارنــد. 
ــددی  ــل متع ــر از عوام ــدن متأث وزن ب
چــون نــوک چینــی ، برنامــه هــای 
واکسیناســیون ، جابجایــی ، بیمــاری ها 
، برنامــه هــای نوردهــی ، میــزان فضایی 
ــه  ــت و تغذی ــور اس ــار طی ــه در اختی ک
مــی باشــد. بــه دلیــل تأثیــر مســتقیمی 
کــه وزن بــدن بــر روی وزن تخــم مــرغ 
دارد، دســتیابی بــه وزن و یکدســتی 
دســتۀ طیــور در مدیریــت ســایز تخــم 

ــی دارد.  ــش مهم ــرغ نق م

3-تغذیه 
و  پــرورش  دوران  طــول  در  تغذیــه 
ــر روی  ــدی ب ــش کلی ــذاری نق تخــم گ
ــب  ــۀ مناس ــرغ دارد. تغذی ــم م وزن تخ
بــه مــرغ  در طــول دوران پــرورش، 
ــه  ــا ب ــد ت ــی ده ــکان را م ــن ام ــا ای ه
وزن مطلــوب و اســتاندارد برســند و 
یــا حتــی از آن هــم فراتــر برونــد. 
ــم خوراکــی در طــول دوران  ــر رژی تغیی
پــرورش بــه منظــور دســتیابی بــه وزن 
اســتاندارد بهتریــن رژیــم بــرای دریافت 
مــواد مغــذی مــورد نیــاز پولــت اســت. 
ــات  در طــول دوران تخمگــذاری، ترکیب
ــه  ــر ب ــی منج ــم خوراک ــود در رژی موج
ــردد.  ــی گ ــرغ م ــت وزن تخــم م مدیری

ــایر  ــتین ، س ــن / سیس ــرژی ، متیونی ان
ــل هضــم ، اســید  ــۀ قاب اســیدهای آمین
لینولئیــک ، و چربــی هــا مســتقیماً بــر 
روی ســایز تخــم مــرغ تأثیرگــذار اســت. 
از ایــن ترکیبــات در رژیــم خوراکــی 
طیــور تخمگــذار اســتفاده مــی شــود تــا 
وزن تخــم مــرغ را بــاال یــا پاییــن ببرنــد. 
رژیــم خوراکــی  پروتئیــن  محتــوای 
بایســتی بــه نحــوی تعدیــل شــده 
ــه  ــیدهای آمین ــرف اس ــه مص ــد ک باش
ــرا  ــد؛ چ ــن کن ــور را تضمی ــط طی توس
ــزان مصــرف  ــر اینصــورت می ــه درغی ک
اســیدهای آمینــه کافــی نخواهــد بــود و 
ســایز تخــم مــرغ هــا متناســب نخواهــد 
بــود. کارشناســان بــرای اینکــه بتواننــد 
ــن حجــم تخــم مــرغ را تولیــد  بزرگتری
کننــد، »بهتریــن نســبت اســید آمینــه« 
بــه  متیونیــن  نســبت  بهتریــن  یــا 
لیزیــن را 47 بــه 100 مــی داننــد. باقــی 
اســیدهای آمینــه مــی بایســت بــا توجه 
ــا  ــد ت ــه نســبت لیزیــن متعــادل گردن ب
یــک ســایز ایــده آل بــرای تخــم مــرغ را 
متضمــن باشــند. بــه منظــور پیشــگیری 
از تولیــد تخــم مــرغ هــای خیلــی 
ــر  ــازک در اواخ ــتۀ ن ــا پوس ــزرگ و ب ب
ــذی  ــواد مغ ــن م ــذاری، ای دورۀ تخمگ
ــاً  ــذاری تدریج ــس از دورۀ اوج تخمگ پ

ــی( .  ــد )30 هفتگ ــی یاب ــش م کاه
ــا  ــی ب ــرغ های ــد تخــم م ــت تولی مدیری
ســایز بــزرگ تــر بــا توجــه بــه کیفیــت 
پوســته و اســتحکام اســتخوانی، مستلزم 
توجــه بــه تغذیــه در دوران پــرورش 
اســت )رژیــم غذایــی در دوران پیــش از 
تخمگــذاری(. وزن تخــم مــرغ از طریــق 
یــک دوره رژیــم خوراکــی قابــل تنظیــم 
و تعدیــل اســت. دســتیابی بــه وزن ایده 
آل تخــم مــرغ از طریــق فرمول نویســی 
خــوراک بــر اســاس وزن تخــم مــرغ یــا 
حجــم تــودۀ تخــم مــرغ و به روزرســانی 
ــا  ــن پارامتره ــاس ای ــر اس ــداوم آن ب م
بســیار بهتــر و ســهل تــر خواهــد بــود. 
ــطح و  ــا س ــه تنه ــه ن ــد ک ــه کنی توج
انــدازۀ تغذیــه ای، بلکــه تمامــی جوانــب 
مدیریــت تغذیــه ای بــر روی وزن تخــم 
ــدازۀ  ــود. ان ــد ب ــذار خواه ــرغ تأثیرگ م
ذرات خوراکــی ، میــزان جــذب آب ، 
دمــای آب ، و برنامــۀ غذایــی مــی توانــد 
ــه و جــذب مــواد غذایــی  ــر روی تغذی ب

تأثیــر بگــذارد. 
ــه  ــد منجرب ــی توان ــی م اســترس گرمای
کاهــش وزن تخــم مــرغ گــردد. دمــای 
مطلــوب  دمــای  از  باالتــر  محیــط 
روی  بــر  ســانتیگراد(  )<33درجــۀ 
ــی  ــر منف ــور تأثی ــوراک طی ــذب خ ج
ــار  ــده دچ ــاً پرن ــذارد و متعاقب ــی گ م
ــن  ــر پروتئی ــذی نظی ــواد مغ ــود م کمب
)اســیدهای آمینــه( ، و انــرژی مــی 
وزن  کاهــش  بــرروی  کــه  گــردد 
تخــم مــرغ تأثیرگــذار خواهــد بــود. 
خوراکــی  فرمــول  مناســب  تعدیــل 

در جهــت  جــذب بهتــر خــوراک و 
ــد  ــی توان ــی، م کاهــش اســترس گرمای
بــر روی پاییــن آمــدن وزن تخــم مــرغ 
ــی  ــداری های ــد. در مرغ ــذار باش تأثیرگ
ــرل هســتند،  ــل کنت ــای آن قاب ــه دم ک
ــش  ــه افزای ــا منجــر ب ــن آوردن دم پایی
ــم  ــرل وزن تخ ــوراک و کنت ــذب خ ج

ــردد.  ــی گ ــرغ م م

4-برنامه های نوردهی 
ــه  ــی ک ــه تغییرات ــبت ب ــا نس ــرغ ه م
ــش  ــوط اســت، واکن ــول روز مرب ــه ط ب
ــر  ــر تأثی ــن ام ــد و ای ــی دهن ــان م نش
چشــمگیری بــر روی تولیــد و ســایز 
تخــم مــرغ دارد )نمــودار2(. برنامــه 
ــاژ آن  ــر ولت ــه تغیی ــی ک ــای نورده ه
در طــول دورۀ پــرورش پولــت آرام و 
 D و C( ــرد ــی گی تدریجــی صــورت م
نمــودار2( در واقــع روشــنایی بیشــتری 
ــتر  ــا بیش ــذارد ت ــی گ ــارش م در اختی
تغذیــه کنــد و رشــد یابــد. ضمــن 
آنکــه ایــن برنامــه هــای نوردهــی آرام و 
تدریجــی مــی توانــد بلــوغ را بــه تأخیــر 
ــزرگ  ــرغ را ب ــایز تخــم م ــه و س انداخت

ــازد. ــر س ت

برنامــه هــای نوردهــی کــه تغییــر ولتــاژ 
آن ســریع تــر اســت )A و B نمــودار2( 
ــر  ــوغ زودت ــا بل ــر ام ــته ت ــد آهس ، رش
ــر  ــرغ کوچکت ــا ســایز تخــم م ــراه ب هم
ــتی  ــی بایس ــراه دارد. نورده ــه هم را ب
یکدســت  و  بــدن  وزن  اســاس  بــر 
ــه طــور  ــرد. ب ــور صــورت گی ــودن طی ب
ــی، نوردهــی زودهنــگام در زمانیکــه  کل
ــه  ــت منجرب ــم اس ــرغ ک ــدن م وزن ب
بلــوغ زودرس و کاهــش ســایز تخــم 
ــی  ــس نورده ــردد و برعک ــی گ ــرغ م م
ــوغ را  ــر، بل ــگام وزن باالت ــه هن ــر ب دیرت
ــم  ــایز تخ ــدازد و س ــی ان ــر م ــه تأخی ب
مــرغ را افزایــش مــی دهــد. در کل، هــر 
مــرغ قــادر بــه تولیــد حجــم معینــی از 

ــر  ــا تغیی ــت. ب ــی اس ــم مرغ ــودۀ تخ ت
وزن تخــم مــرغ، تعــداد آن بــه صــورت 
)رابطــۀ  یابــد  مــی  تغییــر  عکــس 

ــد(.  ــوس دارن معک

ــاء  ــرای ارتق ــی ب ــکات مدیریت ن
ــازار ــرغ در ب ــم م ــایز تخ س

نحــوۀ مدیریــت بــرای ســایز تخــم 
مــرغ بــزرگ تــر: 

1.انتخــاب گونــۀ تجــاری بــا ســابقۀ وزن 
 80-Hy-Line W .تخــم مــرغ بــاال
ــرغ  ــا تخــم م ــاری ب ــۀ تج Plus از گون

ــزرگ اســت.  هــای ب
هــای  برنامــه  از  پــرورش  دورۀ  2.در 
ــاژ آن آرام و  ــر ولت ــه تغیی ــی ک نورده

تدریجــی اســت، اســتفاده کنیــد.  
بــه  را  نوردهــی  تحریــک  3.برنامــۀ 
ــرار دهیــد. ــت ق ــر پول هنــگام وزن باالت
 Kg; Hy-line 1.25 :Plus 80-W(
 1.27  :36-kg  ; W  1.40:Brown

  )kg
4.در طــول دورۀ برنامــه هــای خوراکــی، 
در  کوچکتــری  تدریجــی  حذفیــات 
داشــته  متیونین/سیســتین  و  انــرژی 

ــید.  باش

1-از فرموالســیون خوراکــی اســتفاده 
کنیــد کــه در آن جــذب اســیدهای 
آمینــه 10 تــا 15 درصــد بیشــتر از 
 Hy-Line میــزان توصیــه شــده بــرای

ــت.  اس
مثبتــی  اثــر  لینولئیــک  2-اســید 
بــر روی ســایز تخــم مــرغ دارد. بــه 
منظــور افزایــش ســایز تخــم مــرغ، 
ــرم  ــده 1.5 گ ــر پرن ــه ازای ه ــه ب روزان
اســید لینولئیــک مصــرف کنیــد. از 
منابــع روغــن هــای مکمــل کــه اســید 
لینولئیــک باالتــری دارنــد مثــل ســویا و 

ــد.  ــتفاده کنی ــان اس ــذر کت ــا ب ی
ــای  ــل ه ــا مکم ــی ی ــات چرب 3-محتوی
ــش  ــوراک افزای ــم خ ــی را در رژی روغن

در  داده  نشــان  مطالعــات  دهیــد. 
ــید  ــدازه اس ــک ان ــه ی ــه ب ــوری ک طی
لینولئیــک دریافــت مــی کننــد آن 
دســته از طیــور کــه میــزان چربــی 
ــد  ــی کنن ــت م ــتری دریاف ــای بیش ه
ــم  ــری ه ــزرگ ت ــای ب ــرغ ه ــم م تخ

ــد.  ــی کنن ــد م تولی
4-باالتریــن میــزان جــذب انــرژی را 
بــرای طیــور حفــظ کنیــد. در شــرایطی 
کــه انــرژی خــوراک پاییــن باشــد، مــرغ 
ــن و  ــع پروتئی ــذار از مناب ــای تخمگ ه
ــع  ــوان مناب ــه عن ــه ب ــیدهای آمین اس
انــرژی اســتفاده مــی کننــد. بیــش 
از میــزان توصیــه شــدۀ انــرژی نیــز 
منجــر بــه کاهــش وزن تخــم مــرغ مــی 
گــردد چراکــه طیــور خــوراک کمتــری 

ــد.  ــی کنن ــرف م مص

نحــوۀ مدیریــت بــرای ســایز تخــم 
مــرغ کوچــک تــر: 

ــم  ــابقۀ وزن تخ ــا س ــاری ب ــۀ تج 1.گون
ــد.  ــاب کنی ــط را انتخ ــرغ متوس م

هــای  برنامــه  از  پــرورش  دورۀ  2.در 
ــریع  ــاژ آن س ــر ولت ــه تغیی ــی ک نورده

ــد.  ــتفاده کنی ــت، اس ــر اس ت
بــه  را  نوردهــی  تحریــک  3.برنامــۀ 
هنــگام وزن پاییــن تــر پولــت قــرار 

دهیــد. 
 Hy-Line ؛   80:1.17kg-W(

 )  1.30kg  :Brown
4.در طــول دورۀ برنامــه هــای خوراکــی، 
حذفیــات تدریجــی بزرگتــری در انــرژی 

و متیونین/سیســتین داشــته باشــید. 

کنتــرل  بــرای  تغذیــه  1-مدیریــت 
ــر  ــده ت ــرغ بســیار پیچی ــایز تخــم م س
ــش وزن  ــور افزای ــه منظ ــت ب از مدیری
تخــم مــرغ اســت و نتایــج کمرنــگ 

تــری دارد.
سیســتین   + متیونیــن  2-نســبت 
ــر  ــد )کمت ــش دهی ــن را کاه ــه لیزی ب
ازدرصــد84(. ایــن کاهــش بایســتی 
ــه  ــرد ک ــورت گی ــی ص آنقــدر تدریج
منجربــه کاهــش تولیــد تخــم مــرغ نیــز 

ــود.   نش
ــم  ــل هض ــۀ قاب ــید آمین ــزان اس 3-می
نشــان  مطالعــات  کنیــد.  کنتــرل  را 
ــی  ــذب تمام ــش ج ــه کاه ــد ک داده ان
اســیدهای آمینــه در کنتــرل وزن تخــم 
ــا  ــش تنه ــر از کاه ــیار مؤثرت ــرغ بس م
متیونیــن یــا متیونیــن + سیســتین 

ــت.   اس
ــه را  ــک روزان ــید لینولئی ــرف اس 4-مص
ــده  ــه ازای هــر پرن ــر روی 0.9 گــرم ب ب
ــی را بــه  ــع چرب ــد. منب ــدود کنی مح
نحــوی تغییــر دهیــد کــه محتــوای 
اســید لینولئیــک کمتــری را در بــر 

ــم.  ــن پال ــل روغ ــد مث ــته باش داش
5-از طریــق تغذیــۀ دوره ای شــروع بــه 

کنتــرل وزن تخــم مــرغ کنیــد.

مرغ های تخمگذار تجاری



7 ماهنامه اطالعات مرغداری و دامپروری   شماره 78   فروردین 1398

 ITPNews : 0 منبع

سال 2019 میالدی

برزیلــی  خــوراک  کننــدگان  تولیــد 
ــال  ــه س ــد ک ــی کنن ــی م ــش بین پی
ــد  ــری خواه ــال بهت ــادی س 2019 می
دولــت  برزیــل،  در  کــه  چــرا  بــود 
جدیــدی روی کار آمــده و امیدوارنــد 
کــه مــراودات تجــاری بیــن الملــل نیــز 
ــردد.  ــال بازگ ــادی و نرم ــت ع ــه حال ب
ــواد خــام  ــاالی م ــدات ب ــل تولی ــه دلی ب
خوراکــی در برزیــل بــه عــاوۀ مصــرف 
ــل  ــور، برزی ــن کش ــت در ای ــاد گوش زی
ســومین تولیــد کننــدۀ بــزرگ خــوراک 
دام در جهــان محســوب مــی شــود. 
تولیــدات غــات برزیــل در ســال 2018 
ــن  ــون ت ــدود 230 میلی ــادی در ح می
بــوده اســت. مجمــوع تولیــدات خــوراک 
ــون  ــادی، 72.3 میلی ــال 2018 می س
ــن از  ــون ت ــه 31.7 میلی ــوده ک ــن ب ت
ایــن مقــدار بــه خــوراک مــرغ گوشــتی، 
ــرغ  ــوراک م ــه خ ــن ب ــون ت 6.8 میلی
تخمگــذار، 6 میلیــون تــن بــه خــوراک 
ــن  ــون ت ــیری ، 2.65 میلی ــای ش گاوه
ــون  ــی و 16.8 میلی ــات خانگ ــه حیوان ب
تــن آن بــه خــوراک خــوک تعلــق دارد. 

تولیــدات خــوراک در مقایســه بــا ســال 
2017 میــادی بــا اندکــی افزایــش 

ــود ــه ب مواج
ترکیبــی  خــوراک  تولیــدات  میــزان 
برزیــل در ســال 2018 میــادی در 
ــی  ــا اندک ــه بــا ســال 2017 ب مقایس
ــوده و  ــه ب ــش )+0.8درصــد( مواج افزای
ایــن امــر بدیــن معنیســت کــه برزیــل 
ــال  ــود. س ــی ش ــودی م وارد دورۀ بهب
ــرای  ــختی ب ــال س ــادی، س 2018 می
برزیــل محســوب مــی شــد؛ ســالی کــه 
ــای سیاســی،  ــی ه ــی ثبات ــا ب ــل ب برزی
ــون، و رشــد  ــدگان کامی ــات رانن اعتصاب
ــت  ــود. دول ــه ب ــد مواج ــادی ُکن اقتص
جدیــد برزیــل کــه از اول ژانویــه 2019 
میــادی بــر روی کار آمــده اســت، 
علیرغــم وجــود برخــی نگرانــی هــا امــا 
تولیــد کننــدگان خــوراک نســبت بــه 4 
ــتنند و  ــبین هس ــش رو خوش ــال پی س
ــد و تجــارت  ــرای تولی ــود ب رشــد و بهب
در زمینــۀ دام و کشــاورزی پیــش بینــی 
مــی کننــد. امــا ایــن خــوش بینــی تــا 
ــن  ــت؟ در همی ــی اس ــدازه واقع ــه ان چ
 All About ــایت ــگار س ــه، خبرن رابط

 Ariovaldo Zani بــا   Feed
تولیدکننــدگان  انجمــن  »مدیرعامــل 
ــام  ــه ای انج ــل« مصاحب ــوراک برزی خ

ــت : ــده اس ــل آم ــه در ذی داده ک

ــادی را  ــزی ســال 2018 می -چــه چی
بــرای تولیــد کننــدگان خــوراک برزیــل 

قابــل ماحظــه ســاخت؟ 
پایــان  »تــا   :  Ariovaldo Zani-
ســال 2017 میــادی، بــرآورد مــا بــرای 
برزیــل در ســال  تولیــدات خــوراک 
ــود.  ــد ب ــد رش ــادی 3 درص 2018 می
ــی  ــروز برخ ــل ب ــه دلی ــال، ب ــا اینح ب
ــش  ــل پی ــکات غیرقاب ــات و مش اتفاق
بینــی کــه در ماههــای اول ســال اتفــاق 
ــن  ــم غیرممک ــد ه ــن رش ــاد، همی افت
ــا افزایــش بهــای خــوراک و  ــا ب شــد. م
غــات مواجــه شــدیم و عــاوه بــر ایــن، 
اتحادیــۀ  میــادی  آوریــل 2018  در 
اروپــا واردات گوشــت از 20 کارخانــه 
ــام  ــوع اع ــی را ممن ــتارگاه برزیل و کش
کــرد. در مــاه مــی 2018 میــادی 
ــداران رخ داد. و  ــات کامیون ــز اعتصاب نی
بدتــر از همــه، روس هــا واردات گوشــت 
گوســاله )و خــوک( برزیلــی را تــا پایــان 
ســال تحریــم کردنــد. تمامــی ایــن 
ــی  ــش بین ــد پی ــع از رش ــات، مان اتفاق
شــده بــرای تولیــدات خــوراک دام شــد 
و در پایــان نیــز بــه جــای رســیدن بــه 
درصــد3 رشــد تنهــا درصــد0.8 درصــد 

ــد.  ــل ش ــدات حاص ــد در تولی رش

ــه  ــد ک ــی رس ــر م ــه نظ ــال ب ــا اینح -ب
ــی  ــر م ــه س ــود ب ــل در دورۀ بهب برزی
ــال  ــادی س ــال 2019 می ــا س ــرد. آی ب

ــود؟  ــد ب ــری خواه بهت
نگاهــی  »بــا   :  Ariovaldo Zani-
ــر  ــادی، و در نظ ــال 2018 می ــه س ب
انــدک بهبــودی در اوضــاع  گرفتــن 
ــال  ــه س ــی رود ک ــار م ــادی، انتظ اقتص
2019 میــادی بــرای تولیــد کننــدگان 
ــد.  ــری باش ــال بهت ــی س ــوراک برزیل خ
ــۀ روی  ــد در نتیج ــی توان ــر م ــن ام ای
ــد.  ــز باش ــد نی ــت جدی ــدن دول کار آم
ــا آمــدن دولــت جدیــد،  خوشــبختانه، ب
ــتر  ــد بیش ــای جدی ــذاری ه ــرمایه گ س
خواهــد شــد و شــغل هــای جدیــد 
ــی  ــار م ــد. انتظ ــد آم ــود خواه ــه وج ب

رود کشــاورزان برزیلــی در 2018-19 
میــادی، 238.54 میلیــون تــن غــات 
برداشــت کننــد کــه ایــن امــر منجــر بــه 
کاهــش بهــای خوراک بــرای کشــاورزان 
خواهــد شــد و بــرای زنجیــرۀ تولیــدات 
ــی  ــک رشــد و ترق ــی ی ــن حیوان پروتئی
خواهــد بــود. بــا اینحــال، وجــود برخــی 
موانــع تجــاری بیــن الملــل مــی توانــد 
ــد  ــگ رش ــدن آهن ــته ش ــر روی آهس ب
ــذار باشــد  ــل تأثیرگ کشــاورزی در برزی
ــه  ــی معقوالن ــوش بین ــک خ ــا ی ــا ب ام
مــی تــوان بــرای تولیــدات خــوراک 
ــی 3  ــاری، افزایش ــال ج ــی در س حیوان

ــرد.  ــی ک ــش بین ــدی را پی درص

بخــش  دیگــری  خطــرات  -چــه 
کشــاورزی برزیــل را تهدیــد مــی کنــد؟ 
از  صرفنظــر   :  Ariovaldo Zani-
تولیــدات  کــه  اقتصــادی  تهدیــدات 
ــه مخاطــره مــی  ــی را ب پروتئیــن حیوان
انــدازد، بــه شــخصه فکــر مــی کنــم کــه 
اخبــار غلــط و ســوء تفاهمــات موجــود 
در زمینــۀ کشــاورزی و تولیــد خــوراک 
ــراه  ــاورزان را گم ــد کش ــی توان ــز م نی
ســازد. نشــر درســت اخبــار و اطاعاتــی 
بیوتیــک،  آنتــی  مصــرف  همچــون 
مصــرف محصــوالت دامــی، و یــا انتشــار 
گازهــای گلخانــه ای از اهمیــت باالیــی 
بــا  بایســتی  مــا  اســت.  برخــوردار 
افتخــار از نــوآوری هــای تحــول آفریــن 
و تکنولــوژی هــای جدیــد در کشــاورزی 
صحبــت کنیــم و بــه هموطنــان برزیلــی 
مــان و ســایرین ایــن پیشــرفت مثبــت 
ــت  ــبختانه، دول ــم. خوش ــان دهی را نش
جدیــد برزیــل نیــز از ایــن امر اســتقبال 
کــرده و زمیــن هــای حاصلخیــزی را در 
ــا  ــرار مــی دهــد ت اختیــار کشــاورزان ق
رشــد بخــش کشــاورزی و خــوراک دام 

ــد ــن کن ــل را تضمی برزی

سال بهبود خـوراک برزیل
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عقب نشینی مرغـداری ها از 
تولید تخـم مـرغ

مــرغ  سراســری  کانــون  دبیــرکل 
تخــم گــذار ایــران : بدلیــل کاهــش 
ــادرات،  ــدم ص ــرغ و ع ــم م ــرف تخ مص
مرغداری هــا بــه مــرور از چرخــه تولیــد 

می شــوند خــارج 
فــرزاد طاکــش  گفــت: هرســاله در 
فصــل بهــار بدلیــل گرمــا تمایــل مــردم 
بــرای خــوردن تخــم مــرغ کاهــش 
می یابــد و ایــن موضــوع باعــث کاهــش 
ــود. ــازار می ش ــرغ در ب ــم م ــت تخ قیم

وی ادامــه داد: بــا توجــه بــه اینکــه 
همچنــان  مرغداری هــا  از  بســیاری 
دارد در ســال های  ادامــه  تولیدشــان 
گذشــته بــا صــادرات تخــم مــرغ تعــادل 
ــازار حفــظ می کردیــم، امــا  را در ایــن ب
اکنــون کــه دولــت مانــع صــادرات شــده 
دوچنــدان  باضــرر  مرغــداران  اســت 

ــد. ــده ان ــرو ش روب
ــرغ تخــم  ــون سراســری م ــرکل کان دبی
گــذار ایــران تصریــح کــرد: قیمــت تخــم 
ــدود  ــداری ح ــو در مرغ ــر کیل ــرغ ه م
ایــن  اســت  تومــان   800 هــزارو   5
ــده  ــام ش ــت تم ــه قیم ــت ک درحالیس
ایــن محصــول 7800 تومــان اســت 
ــی  ــزار تومان ــان 2 ه ــا زی ــدار ب و مرغ

محصــول خــود را عرضــه می کنــد.
بیــان کــرد: مرغــداران در  طاکــش 
ــه  ــود را ب ــی خ ــای دام ــته نهاده ه گذش
ــد،  صــورت اعتبــاری خریــداری می کردن
ــه  ــه ب ــتند ک ــور هس ــروز مجب ــا ام ام
صــورت نقــد نهــاده تهیــه کننــد و ایــن 

ــت. ــده اس ــا ش ــان مرغداری ه ــث زی باع
ــت  ــر دول ــه اگ ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
مرغــداران  زیــان  بــرای  راهــکاری 
نیندیشــد در روز هــای اینــده شــاهد 
تعطیلــی مرغداری هــا خواهیــم بــود 
تصریــح کــرد: بــا توجــه بــه جلوگیــری 
مرغداری هــا  نقدینگــی  صــادرات،  از 
ــت  ــده اس ــن آم ــیار پایی ــور بس در کش
و تــوان اینکــه از بانک هــا تســهیات 

ــد. ــد، ندارن بگیرن
و  عــراق  بازار هــای  کــرد:  بیــان  وی 
ــه دلیــل افزایــش کیفیــت  افغانســتان ب
مرغ هــای کشــورمان مشــتاق  تخــم 
خریــد از ایــران هســتند، امــا مــا درطــی 
ســال گذشــته ایــن دو بــازار را از دســت 
دادیــم و صــادرات متوقــف شــده اســت.
ــی از  ــت یک ــرد: دول ــان ک ــش بی طاک
دالیــل عــدم اجــازه صــادرات تخــم مرغ 
را افزایــش قیمــت عنــوان می کنــد، امــا 
ایــن درحالیســت کــه می توانــد بــا درج 
قیمــت بــر روی تخــم مــرغ قیمــت ایــن 
ــش  ــرد و از افزای ــرل ک محصــول را کنت

ان جلوگیــری بــه عمــل آیــد.
ــه تخــم  وی افــزود: میــزان تولیــد روزان
مــرغ در کشــور 2800 تــن اســت و 
200 تــن مــازاد تخــم مــرغ داریــم 
ــی  ــری از خراب ــرای جلوگی ــد ب ــه بای ک
ــت آن را  ــد قیم ــش از ح ــش بی و کاه

ــم. ــادر کنی ص
دبیــر کل کانــون سراســری مــرغ تخــم 
گــذار ایــران ادامــه داد: در ســال 96 

ــور  ــرغ در کش ــم م ــرف تخ ــرانه مص س
ــه  ــال 97 ب ــه در س ــود ک ــدد ب 192 ع
دلیــل آنفلوانــزای پرنــدگان بــه 10 
عــدد کاهــش یافــت، امــا امیدواریــم در 
ســال 98 ســرانه مصــرف بیشــتر شــود.

صــادرات  توقــف  کــرد:  بیــان  وی 
قیمــت را روزانــه کاهــش می دهــد و 
ــر  ــه روز گذشــته در ه ــروز نســبت ب ام
کیلــو 200 تومــان کاهــش داشــته و در 
روز هــای آینــده ایــن کاهــش ادامــه دار 

ــود. ــد ب خواه
طاکــش افــزود: اگــر دولــت اجــازه 
ــرای جلوگیــری از  صــادرات نمی دهــد ب
ضــرر تولیدکننــدگان شــرکت پشــتیبان 
امــور دام از تولیدکننــده تخــم مــرغ 
ــودر  ــورت پ ــه ص ــد و ب ــداری کن خری
ــد  ــره کن ــا ذخی ــرغ در انبار ه ــم م تخ
ــورد  ــی م ــع غذای ــودر در صنای ــن پ ای

اســتفاده قــرار می گیــرد.
وی ادامــه داد: در کشــور 3 کارخانــه 
صنایــع غذایــی فعــال در زمینــه تولیــد 
ــد  ــودر تخــم مــرغ داریــم کــه می توان پ
بــه انــدازه نیــاز پــودر تخــم مــرغ تهیــه 

و صــادر کنــد.
ــد ادامــه  ــن رون وی بیــان کــرد: اگــر ای
ــا  ــا مرغ ه ــیاری از مرغداری ه ــد بس یاب
را ســریعا بــه کشــتارگاه ها می برنــد 
تعطیلــی  بــه  منجــر  نهایــت  در  و 
اینــده  در  و  می شــود  مرغداری هــا 
ــرو  ــرغ روب ــم م ــد تخ ــکل تولی ــا مش ب

ــد ــم ش خواهی

0 منبع : صدا و سیما

کارشکنی 
واردکنندگـان 

نهـاده های دامی
ــی  ــون صنف ــره کان ــات مدی رئیــس هی
گاوداران بــا بیــان اینکــه برخــی تجــار 
ــاد در  ــر جه ــات وزی ــر تصمیم در براب
ــکنی  ــی کارش ــای دام ــع نهاده ه توزی
مــی کنند،گفت:خســارت ســیل بــه دام 
ســنگین در برابــر جمعیــت دام کشــور 

چشمگیرنیســت
ــا  ــو ب ــی در گفتگ ــد مقدس ــید احم س
ــف  ــه متوق ــا اشــاره ب ــر ب ــگار مه خبرن
شــدن واردات گوشــت قرمــز بــا ارز 
مســئوالن  گفــت:  تومانــی،   4200
مربوطــه بعــد از یکســال بــه حــرف مــا 
رســیدند کــه اختصــاص ارز دولتــی بــه 
واردات ایــن کاال مشــکل گشــا نیســت.

وی اضافــه کــرد: ســال گذشــته عــاوه 
ــه واردات  ــی ب ــاص ارز دولت ــر اختص ب
گوشــت، صــادرات دام را هــم ممنــوع 
ــه  ــر ب ــدام منج ــن اق ــه ای ــد ک کردن

ــش قاچــاق دام از کشــور شــد. افزای
مقدســی بــا بیــان اینکــه نتیجه ایــن کار 
خــروج همزمــان دام و ارز از کشــور بــود، 
گفــت: ایــن چالش هــا نتیجــه تصمیمات 

خلــق الســاعه دولتمردان اســت.

رئیــس هیــأت مدیــره انجمــن صنفــی 
ــیل  ــه س ــاره ب ــا اش ــران ب گاوداران ای
اخیــر و تلــف شــدن حــدود 1100 
ــم  ــن رق ــزود: ای ــنگین، اف رأس دام س
ســنگین  دام  جمعیــت  میــان  در 
کشــور عــدد چشــمگیری نیســت. امــا 
ــوال  ــه ام ــه ب ــود ک بهرحــال ضــرری ب

ــد. ــردم وارد ش م
مقدســی در بخــش دیگــری از ســخنان 
چالش هــای  حــل  راهــکار  خــود 
ــی و  ــذف ارز دولت ــده را ح ــود آم بوج
تــک نرخــی شــدن ارز اعــام و اضافــه 
ــت ارز را آزاد و تــک نرخــی  کــرد: دول
کنــد و مــا بــه التفــاوت آن را در قالــب 

ــردم بدهــد. ــه م ــه نقــدی ب یاران
ــح کــرد: ســال گذشــته  مقدســی تصری
واردات  صــرف  کــه  ارزی  تمــام  از 
نهاده هــای دامــی و گوشــت قرمــز شــد، 
چیــزی بدســت مــردم نرســید و کاالهــا 
ــاال  ــی ب ــای خیل ــا قیمت ه ــت ب در نهای
بدســت مصــرف کننــده نهایــی رســید.

قیمــت  اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  وی 
نهاده هــای دامــی در اواخــر اســفندماه 

97 بــه شــدت افزایــش یافــت و ســویا 
هزارتومــان  کیلویــی 5  بــه حــدود 
همیــن  بــه  کــرد:  اضافــه  رســید، 
دلیــل وزیــر جهــاد بخشــنامه ای را بــه 
ــاس  ــه براس ــرد ک ــاغ ک ــتان ها اب اس
ــد تحــت نظــارت  ــع ســویا بای آن توزی
کشــاورزی  جهــاد  ســازمان های 
اســتان ها انجــام شــود کــه البتــه ایــن 
ــد و  ــام نش ــت انج ــا موفقی ــز ب کار نی
تولیدکننــدگان مجبــور شــدند ســویا را 
ــا کیلویــی 5200 تومــان نیــز  حتــی ت
خریــداری کننــد، ضمــن اینکــه برخــی 
تولیدکننــدگان اصــًا موفــق بــه تهیــه 
ــه  ــان ب ــدند و تولیدش ــاده نش ــن نه ای

ــرد. ــت ک ــدت اف ش
مقدســی دربــاره اینکــه چــرا ایــن طرح 
بــا موفقیــت اجــرا نشــد؟، افــزود: دلیل 
ایــن امــر کارشــکنی و مقاومــت تجــار 
ــای  ــده نهاده ه ــده عم ــژه وارد کنن بوی
دامــی، مقابــل وزیــر جهــاد کشــاورزی 
ــع  ــل مناف ــه دلی ــراد ب ــن اف ــت. ای اس
شــخصی اجــازه نمی دهنــد دســتور 

ــی شــود. ــر جهــاد اجرای وزی

0 منبع : مهر
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دام زنده 33 هزار تومان شد
کشــور  دام  تامیــن  شــورای  رئیــس 
پیــش بینــی کــرد بــا وفــور عرضــه دام 
ــت دام  ــی، قیم ــی و واردات ــده داخل زن
ــای  ــفند، در روزه ــه گوس ــده و الش زن
ــا حــدود 28 و 65  ــه ترتیــب ت آینــده ب

ــد. ــته باش ــش داش ــان کاه ــزار توم ه
ــک  ــق ی ــه طب ــی اســت ک ــن در حال ای
درصــد   88 تلویزیونــی،  نظرســنجی 
ــی  ــد گوشــت واردات ــردم نتوانســته ان م
ــا  ــن بن ــد. همچنی ــه کنن ــه ای تهی یاران
بــه اعــام مدیــرکل امــور خدمــات 
بازرگانــی وزارت صمــت توزیــع گوشــت 
ــه  ــی رو ب ــا ارز 4200 تومان ــی ب واردات
ــت  ــدای اردیبهش ــت و از ابت ــان اس پای
مــاه، ایــن محصــوالت وارداتــی بــا نــرخ 
ــه  ــد ک ــد ش ــه خواهن ــی عرض ارز نیمای
در هــر حــال قیمتــی پاییــن تــر از نــرخ 

ــت. ــد داش ــازار خواهن ــای ب ه
ــتاد  ــر س ــه دبی ــود ک ــش ب ــدی پی چن
ــف واردات گوشــت  ــازار از توق ــم ب تنظی
ــر داده  ــی خب ــا ارز 4200 تومان ــز ب قرم
ــات  ــور خدم ــرکل ام ــروز مدی ــود. دی ب
بازرگانــی وزارت صمــت در گفــت وگــو 
بــا  فــارس، بــا اشــاره بــه مصوبــه ســتاد 
ــاره، اظهــار کــرد:  ــازار در این ب تنظیــم ب

بــا توجــه بــه مشــکاتی کــه در زمینــه 
کمبــود و تامیــن ایــن کاال وجود داشــت 
ــت  ــد واردات گوش ــه ش ــم گرفت تصمی
ــا  ــود ت ــام ش ــی انج ــا ارز نیمای ــز ب قرم
ایــن اقــام بــه وفــور و بــه انــدازه تامیــن 
نیــاز کشــور وارد شــود. در ایــن زمینــه 
ایــن  عرضــه  می شــود  پیش بینــی 
محصــوالت از اردیبهشــت مــاه آغــاز 

شــود.
محمــد قبلــه تصمیــم بــرای توقــف 
واردات گوشــت بــا ارز 4200 تومانــی 
را غیــر قانونــی ندانســت و اظهــار کــرد: 
تعــداد کاالهــای اساســی در هــر ســال را 
دولــت مصــوب می کنــد و ممکــن اســت 
ــا  ــد ب ــه بای ــی ک ــای اساس ــداد کااله تع
ــب  ــود برحس ــی وارد ش ارز 4200 تومان

ــد. ــا کاهــش یاب ــش ی شــرایط افزای
وی در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه 
ــا گوشــت  ــه ای وجــود دارد ت چــه برنام
حاصــل از واردات بــا ارز نیمایــی بــا 
قیمــت ارز بــازار آزاد بــه دســت مصــرف 
ــی  ــه خاص ــت: برنام ــد، گف ــده نرس کنن
ــن اســت  ــر ای ــرض ب ــدارد و ف ــود ن وج
ــت  ــان واردات گوش ــه متقاضی ــه هم ک
ــود را  ــاز خ ــورد نی ــد ارز م ــز بتوانن قرم

ــرای واردات ایــن کاال تامیــن کننــد و  ب
ــد  ــا تاکی ــه ب ــد. قبل ــام دهن واردات انج
ــی  ــه عرضــه گوشــت واردات ــن ک ــر ای ب
ــط  ــاس ضواب ــد براس ــی بای ــا ارز نیمای ب
ســازمان حمایــت باشــد، گفــت: شــبکه 
توزیــع یــا جامعــه هــدف خاصــی بــرای 
عرضــه ایــن گوشــت تعییــن نشــده 
اســت. بنابرایــن اعــام برخــی فروشــگاه 
ــه  ــن ک ــر ای ــی ب ــره ای مبن ــای زنجی ه
از ابتــدای اردیبهشــت مــاه ،گوشــت 
تنظیــم بــازاری عرضــه مــی کننــد، 
جلــب  بــرای  و  خودســرانه  اقدامــی 
ــس  ــه پ ــرا ک ــت. چ ــتری اس ــر مش نظ
ــرخ ارز نیمایــی،  ــا ن از واردات گوشــت ب
ایــن فروشــگاه هــا و شــبکه هــای توزیع 
ــرکل  ــد. مدی ــرای عرضــه ندارن منعــی ب
امــور خدمــات بازرگانــی وزارت صنعــت، 
ــن  ــه ای ــخ ب ــارت در پاس ــدن و تج مع
ــا  ــا هنــوز هــم گوشــت ب ســوال کــه آی
می شــود  عرضــه  تومانــی   4200 ارز 
گفــت: در حــال صفــر کــردن تمــام 
حواله هــای گوشــت وارداتــی بــا ارز 
ــان  ــا پای ــه ت ــی هســتیم ک 4200 تومان
اســفند ســال گذشــته صــادر شــده 
ــت  ــه گوش ــت عرض ــه  قیم ــت. قبل اس

قرمــز وارداتــی بــا ارز نیمایــی را منــوط 
ــت  ــت دانس ــازمان حمای ــام س ــه اع ب
و افــزود: قطعــا قیمــت آن از قیمــت 
ــر  ــازار کمت ــده در ب ــه ش ــت عرض گوش

ــود. ــد ب خواه

گوشــت  مــردم  درصــد   88
نکرده انــد! دریافــت  یارانــه ای 

ابتــدای  از  اســت  قــرار  حالــی  در 
گوشــت  عرضــه  مــاه،  اردیبهشــت 
وارداتــی بــا نــرخ ارز نیمایــی آغــاز 
ــا  ــت ب ــه گوش ــه عرض ــه تجرب ــود ک ش
ــا انتقــادات  نــرخ ارز 4200 تومــان، ب
ــن محصــوالت  ــود و ای ــادی همــراه ب زی
ــع  ــردم توزی ــن م ــه بی ــور عادالن ــه ط ب
نشــد. در ایــن زمینــه، برنامــه پایــش دو 
شــب قبــل، نظرســنجی انجــام داد و از 
ــک  ــا در ی ــید: آی ــود پرس ــان خ مخاطب
ــرخ  ــا ن ــی ب ــر گوشــت واردات ســال اخی

دولتــی بــه دســت شــما رســیده اســت؟ 
ــج ایــن نظرســنجی نشــان داد کــه  نتای
88 درصــد مــردم بــه ایــن ســوال پاســخ 

ــد. ــی داده ان منف

چشــم انــداز کاهشــی قیمــت 
گوشــت در بــازار

در همیــن حــال، رئیــس شــورای تامیــن 
ــه دام  ــور عرض ــا وف ــت: ب ــور گف دام کش
زنــده داخلــی و وارداتــی، قیمــت دام 
ــه طــور متوســط در هرکیلوگــرم  ــده ب زن
بــه 33 هزارتومــان رســیده کــه 10 هــزار 
تومــان در هــر کیلوگــرم کاهــش نشــان 
ــرد:  ــان اظهارک ــور پوری ــد. منص ــی ده م
اکنــون هرکیلوگــرم الشــه گوســفندی به 
طــور متوســط بیــن 69 تــا 76 هزارتومان 
ــن در  ــود. ای ــی ش ــه م ــور عرض در کش
حالــی اســت کــه اواخــر ســال 97 قیمــت 
ــفندی 45  ــده گوس ــرم دام زن ــر کیلوگ ه

ــک  ــان و الشــه گوســفندی نزدی هزارتوم
ــه در  ــه الش ــود ک ــان ب ــه 93 هزارتوم ب
ــش  ــی بی ــت های ــا قیم ــازار ب ــطح ب س
ــرف  ــت مص ــه دس ــان ب از 120 هزارتوم
کننــدگان مــی رســید. بــه گفتــه پوریان، 
ــه وضعیــت  ــا توجــه ب انتظــار مــی رود ب
عرضــه مناســب دام زنــده تولیــد داخلــی، 
ــی در  ــز واردات ــت قرم ــده و گوش دام زن
روزهــای آینــده، قیمــت هرکیلوگــرم دام 
زنــده بــه 28 تــا 29 هزارتومــان و الشــه 
ــد.  ــان برس ــه 65 هزارتوم ــفندی ب گوس
ــه  ــا ب ــت ه ــی قیم ــد کاهش ــی رون حت
گونــه ای اســت کــه دولــت باید چــاره ای 
بــرای خریــد تضمینــی  ایــن محصــول از 
دام پــروران داخلــی و انجمــاد یا صــادرات 
مــازاد داشــته باشــد، در غیــر ایــن صورت 
احتمــال ضــرر و زیــان دامــداران در مــاه 

ــده وجــود دارد. ــای آین ه
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