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طراحی جیره های اقتصادی، 

کم پروتین و پر بازده طیور برمبنای

 مکمل سازی جیره با افزودن اسید های امینه 

ال والین و ال ارژنین
گردآوری و تالیف: گروه علمی شرکت مرغ نوجان

امــروزه بــه دلیــل مســایل صرفــه هــای 
ــل  ــی، تمای ــت محیط ــادی و زیس اقتص
ــرای کاهــش پروتئیــن  بســیار زیــادی ب
حداقــل  دارد.  وجــود  طیــور  جیــره 
نــگاه داشــتن پروتئیــن جیــره مــی 
ــروژن  ــع نیت ــش دف ــث کاه ــد باع توان
ــه  ــد اقتصــادی ک ــی شــده و از دی اضاف
پروتئیــن جــزء بســیار هزینــه بــر جیــره 
اســت مــی توانــد باعــث کاهــش هزینــه 
هــای تولیــد گــردد )2(. مطالعات نشــان 
ــه ازای  ــه طــور میانگیــن ب مــی دهــد ب
ــزان  ــش در می ــد کاه ــک درص ــر ی ه
نیتــزوژن  میــزان  جیــره،  پروتئیــن 
ــی  ــدا م ــش پی ــد کاه ــی 7 درص دفع
ــا کاهــش هوشــمند و  ــن ب ــد بنابرای کن
مهندســی شــده 2/5 درصــد از پروتئیــن 
خــام میتــوان 21 درصــد دفــع نیتــروژن 
را کاهــش داد )2، 4، 6(. ســوال مطــرح 
ــا کاهــش  ــا ب ــه آی ــن اســت ک شــده ای
2 تــا 3 درصــدی پروتئینــی جیــره 
عملکــرد پرنــده تحــت تاثیــر قــرار 
ــر؟ پاســخ در بســیاری  ــا خی ــرد ی میگی
از مقــاالت جدیــد بــه ایــن صــورت 
پروتئیــن  کاهــش  کــه  شــده  داده 
جیــره همــواره بایــد بــا مکمــل ســازی 

ــروری  ــه ض ــیدهای آمین ــا اس ــره ب جی
کریســتاله انجــام گیــرد. هرچــه تعــداد 
ــتاله  ــروری کریس ــه ض ــیدهای آمین اس
آزادی  باشــد،  بیشــتر  دســترس  در 
عمــل بــرای فرمولــه کــردن جیــره 
ــن بیشــتر  ــم پروتئی ــای اقتصــادی ک ه
ــن  ــه در چندی ــه طوریک ــود ب ــی ش م
گــزارش آمــده اســت کــه محتــوای 
ــه  ــای جوج ــره ه ــام جی ــن خ پروتئی
ــدار را  ــان تخمگ ــتی و مرغ ــای گوش ه
ــا 6 اســیدآمینه  ــه شــرط تامیــن 5 ت )ب
محدودکننــده اصلــی( میتــوان حتــی تــا 
ــر  ــدون تاثیــر منفــی ب حــد 3 درصــد ب

عملکــرد پرنــده کاهــش داد )2،4(. 
اســیدهای  کریســتاله  مکملهــای  از 
ــه  ــور ک ــه طی ــوم در تغدی ــه مرس آمین
در شــرایط تغذیــه ای متعــادل بــا اقــام 
موجــود پرمصــرف )جیــره هــای ذرت-

ــه مــی شــوند، مــی تــوان  ســویا( فرمول
ال- و  ال-الیزیــن  ال-متیونیــن،  بــه 

ــب  ــه ترتی ــه ب ــرد ک ــاره ک ــن اش ترئونی
ــیدآمینه  ــومین اس ــن و س ــن، دومی اولی
امــروزه  و  هســتند  کننــده  محــدود 
بــه طــور معمــول در تمــام جیــره 
ــا تخــم  هــای طیــور اعــم از گوشــتی ی

گذاراســتفاده مــی شــوند. فــرم ایزومری 
ــام اســیدهای  ــرای تم ــل اســتفاده ب قاب
آمینــه ضــروری بــرای دامهــا و پرنــدگان 
ــی  ــد ول ــی باش ــری »ال« م ــرم ایزوم ف
ــود  ــن وج ــورد متیونی ــتثنایی در م اس
داشــته کــه عقیــده بــر ایــن اســت 
کــه هــم فــرم »ال« و هــم فــرم »دی« 
ایــن اســیدآمینه مــی توانــد بــا قابلیــت 
برســد.  دامهــا  مصــرف  بــه  مشــابه 
متابولیســمی  مســیرهای  در  چراکــه 
فــرم دی-متیونیــن میتوانــد توســط 
ــل  ــرم »ال« تبدی ــه ف ــزاز ب ــم ایزوم آنزی
شــود )5(. در بــازار خــوراک دام در امــا 
ــا پیشــرفتهای پروســه هــای تولیــدی  ب
ــل  ــر تمای و تخمیــری در 10 ســال اخی
بــه تولیــد و اســتفاده از فــرم »ال- 
ــه  ــش یافت ــن« افزای ــیدآمینه متیونی اس
کــه بیشــتر بــه دلیــل زیســت فراهمــی 
ایزومــری  خلــوص  و  باالتــر  نســبی 
ــتاله  ــه کریس ــید آمین ــن اس ــاالی ای ب
اســت. در ایــن راه کمپانــی هــای بــزرگ 
جهانــی تولیــد متیونیــن کریســتاله بــه 
ــری- ســمت گســترش روشــهای تخمی

ــتند و  ــت هس ــت در حرک ــت دوس زیس
ــص  ــرم خال ــرف ف ــد و مص ــازار تولی ب

پرورش بوقلمون با سرمایه ۵۰ میلیونی

پــرورش  دهنــده  کارآفریــن 
ــود  ــت خ ــاره فعالی ــون  درب بوقلم
مــی گوید:بــرای آغــاز فعالیــت، 
بــرای  تســهیاتی  نیازمنــد 
ــه  ــم و ب ــه بودی ــدازی مجموع راه ان
ایــن منظــور از صنــدوق کارآفرینی 
ــم. ــک کردی ــت کم ــد درخواس امی

زمانــی کــه صحبــت از پــرورش 
ــرغ  ــرورش م ــود، پ ــی ش ــور م طی
ــی  ــن م ــه ذه ــا ب ــداری ه و مرغ
رســد. بــه اعتقــاد کارشناســان ایــن 
ــری هســتند  ــات دیگ حــوزه حیوان
ــب  ــت به مرات ــاظ خاصی ــه ازلح ک
از گوشــت مــرغ بهتــر هســتند 
شــوخی های  در  فقــط  شــاید  و 
و  ببریــم  نــام  آن  از  دوســتانه 
بــودن  پولــدار  بــرای  نشــانه ای 

بیاوریــم. به حســاب 
پــرورش بوقلمــون اگرچــه رمــز 

را دارد  رازهــای خــاص خــود  و 
شــده  تضمیــن  ســود  از  امــا 
اگــر  اســت.  برخــوردار  نیــز  ای 
ــان  ــد و دلت ــی داری ــرمایه اندک س
راه  کاری  و  کســب  می خواهــد 
ــن  ــودش تضمی ــه س ــد ک بیندازی
بــرای  باشــد و حاضریــد  شــده 
ــب و  ــم ش ــن مه ــه ای ــیدن ب رس
ــد و  ــتگی کار کنی ــدون خس روز ب
صبرتــان هــم زیــاد اســت، پــرورش 
ــد یــک پیشــنهاد  بوقلمــون می توان

اســت. وسوســه برانگیز 
را  قــم  اســتان  ایــران  مــردم 
و  به عنــوان شــهری گردشــگری 
ــن  ــیرینی های ای ــا ش ــی و ب زیارت
قــم  امــا  می شناســند،  اســتان 
ــه  ــی را ب ــدات فراوان ــع و تولی صنای
ــه  ــد. ازجمل ــه می کن ــور عرض کش
بــه  می تــوان  فعالیت هــا  ایــن 
تولیــد بوقلمــون اشــاره کــرد. ناصــر 
پرورش دهنــده  مردانی نصیــر، 
بوقلمــون در اســتان قــم بــه تولیــد 
گوشــت بوقلمــون مشــغول اســت.

متولــد  مردانی نصیــر  ناصــر 
1345 اســت و در حــال حاضــر 
را  بوقلمــون  پــرورش  مزرعــه 
10ســال  در  و  می کنــد  اداره 
ــر  ــاوه ب ــر ع ــن ام ــته در ای گذش
موفقیت هایــی  بــه  اشــتغال زایی 

ــه  ــه اســت. در مجموع دســت یافت
تحــت مدیریــت مردانــی نصیــر 
چهــار نفــر به صــورت مســتقیم 
از  هســتند.  کار  بــه  مشــغول 
دیگــر ســو افــراد زیــادی نیــز 
بــا  غیرمســتقیم  به صــورت 
مجموعــه همــکاری می کننــد، از 
ــوان از راننــده،  ــته می ت ایــن دس
ــئولین  ــتارگاه و مس ــران کش کارگ

کنتــرل کیفیــت نــام بــرد.
این کــه  بیــان  بــا  مردانی نصیــر 
کــه  اســت  ســال  تقریبــا10ً 
بوقلمــون  پــرورش  درزمینــه 
ــر  ــت: پیش ت ــم گف ــت می کن فعالی
کار در اســتان اصفهــان شهرســتان 
ــودم. در  ــرده ب ــه ک ــن را تجرب نائی
ــرار  ــتانی ق ــه کوهس ــن منطق نائی
بــه  اقــدام  آن  در  کــه  داشــت 
می کردیــم.  بوقلمــون  پــرورش 
ــوای  ــتانی و آب وه ــه کوهس منطق
ــه  ــم درزمین ــل مه ــوب از عوام خ
خصوصــاً  ماکیــان  پــرورش 
بوقلمــون اســت. از 3 ســال پیــش 
تصمیــم گرفتــم تجربیاتــم را در 
را  کارم  و  ببــرم  دیگــر  اســتانی 
ــم  ــه بده ــدی ادام ــل جدی در مح
ــف  ــق مختل ــن کار در مناط ــا ای ت
ــز  ــم نی ــد. در ق گســترش پیــدا کن
منطقــه ای خــوش آب وهــوا وجــود 
دارد کــه فضــای ســبز موجــود 
شــده  موجــب  ناحیــه  ایــن  در 
ــرای  اســت کــه فضــای مناســبی ب
پــرورش بوقلمــون مهیــا شــود. 
ــه همیــن ســبب مشــکلی ازنظــر  ب
محیــط مناســب بــرای مزرعــه 

پیــش رو نبــود.
ــن پرورش دهنــده بوقلمــون کــه  ای

ســال ها از روش هــای ســنتی بهــره 
ــتان  ــه اس ــس از ورود ب ــرد پ می ب
ــه اش را  ــا مزرع ــاش کــرد ت ــم ت ق
بــه روش هایــی اداره نمایــد کــه در 
ــاره  دنیــا مرســوم اســت. در ایــن ب
ــا  ــه م ــازی ک ــن نی ــت: مهم تری گف
ــزات و  ــرای تجهی ــی ب ــار کاف اعتب
ــداری  ــایل نگه ــزار، وس ــازی اب نوس
جوجــه و بوقلمــون و روش هــای 
تــا  بــود  درمانــی  و  بهداشــتی 
خارج شــده  ســنتی  حالــت  از 
مــدرن  و  مکانیــزه  به صــورت  و 

ــم. ــه دهی ــود را ادام ــت خ فعالی
نحــوه  دربــاره  کارآفریــن  ایــن 
دریافــت وام از صنــدوق کارآفرینــی 
ــت،  ــاز فعالی ــرای آغ ــزود: ب ــد اف امی
بــرای  تســهیاتی  نیازمنــد 
ــه  ــم و ب ــه بودی ــدازی مجموع راه ان
ایــن منظــور از صنــدوق کارآفرینــی 
امیــد درخواســت کمک کردیــم. در 
ابتــدا درخواســت وام 100 میلیــون 
تومانــی دادیــم امــا پــس از بررســی 
درنهایــت  کارشناســان  توســط 
صنــدوق وام50 میلیــون تومانــی در 
اختیــار مــا گذاشــت. ایــن ســرمایه 
باعــث شــد تــا رونــد کاری مــا 

ــرد. ــش بگی ــد در پی ــی جدی راه
ــود  ــنایی خ ــوه آش ــاره نح وی درب
ــی  ــدوق کارآفرین ــه صن ــا مجموع ب
ــر شناخته شــده  ــد ب ــا تأکی ــد ب امی
ــودن صنــدوق اظهــار داشــت: در  ب
قــم صنــدوق کارآفرینــی امیــد 
مایل انــد  کــه  کســانی  بــرای 
بیندازنــد  راه  جدیــدی  کار 
نیــز  مــن  اســت.  شناخته شــده 
مجموعــه را از طریــق دوســتانم 
شــناختم کــه از خدمــات صنــدوق 

ــود. ــرده ب ــتفاده ک اس
بوقلمــون  پــروش دهنــده  ایــن 
بــر  کــه  ســختی هایی  دربــاره 
ــن  ــه ای ــد ب ــراد عاقه من ســر راه اف
ــار  ــد داشــت اظه ــود خواه کار وج
داشــت:در نگهــداری بوقلمــون و 
ــی  ــل مختلف ــان عوام در کل ماکی
تأثیــر دارد. به عنــوان نمونــه دمــای 
موردنیــاز در هفته هــای مختلــف 
متفــاوت  بوقلمــون  از  نگهــداری 
ــرورش و  ــروع دوره پ ــت. در ش اس
ــای  ــرم دم ــیانه گ ــتم آش در سیس
ــه  ــی 36 درج ــدود 34 ال ــد ح بای
درحالی کــه  باشــد  ســانتی گراد 
ــه اول  ــر هفت ــا را در اواخ ــن دم ای
ــانتی گراد اســت.  ــه 32 درجــه س ب
هفتــه  تــا  به مــرور  دمــا  ایــن 
ــه 18 درجــه ســانتی گراد  ششــم ب
می رســد کــه تــا پایــان مــدت 
نگهــداری بایــد همیــن دمــا حفــظ 
شــود. البتــه نوع هــا و نژادهــای 
دارد.  فــرق  هــم  بــا  مختلــف 
هرکســی کــه بخواهــد بــه ایــن کار 
دســت بزنــد بایــد نوع جوجــه اش را 
بشناســد تــا زمینــه نگهــداری را بــر 
آن اســاس انتخــاب کنــد. از دیگــر 
ــداری  ــرای نگه ــاز ب ــل موردنی عوام
بوقلمــون می تــوان بــه تهویــه و 
بهســازی  و  بهداشــت  رطوبــت، 
بــرای جلوگیــری و پیش گیــری 
ــایل  ــای الزم و وس ــاری، فض از بیم
ــه  ــون ک ــه بوقلم ــداری جوج نگه
تقریبــاً شــبیه بــه وســایل موردنیــاز 
ــرغ  ــای م ــرورش جوجه ه ــرای پ ب

ــرد. ــاره ک ــت، اش اس

توسط CP Foods تایلند؛

  کارخانۀ جدید سیلوی ذرت
 به منظور افزایش تولیدات شیر

ایــن پــروژه تولیــدات لبنــی تایلنــد را ارتقــاء و ایــن کشــور را 
هــم ســطح کشــورهای پیشــرفته خواهــد ســاخت. 

 )Charoen Pokphand Foods )CP Foods کمپانــی
ــش بازدهــی محصــوالت  ــت و افزای ــود کیفی ــه منظــور بهب ب
لبنــی کارخانــۀ ســیلوی جدیــدی را راه انــدازی کــرده اســت. 
ــروژه در ســال جــاری، در  ــن پ ــدات ای ــی رود تولی انتظــار م
حــدود 20 هــزار متریــک تــن علوفــۀ بــا کیفیــت بــا ارزشــی 

بــاالی 50 میلیــون بــات )واحــد پــول تایلنــد( باشــد. 
مدیــر اجرایــی CP Foods اعــام کــرد: ایــن پــروژه کــه بــه 
ــرای دام شــیری  ــت ب ــا کیفی ــد ســیلوی ذرت ب منظــور تولی
ــان  ــدازی شــده حاصــل همــکاری مشــترک می کشــور راه ان
 )Charoen Pokphand Produce )CPP و CP Foods
ــد باعــث مــی  ــۀ جدی ــن علوف ــوده اســت. ای و CP Meiji ب
شــود تــا دام شــیری مــا بــا تغذیــۀ بهتــر، شــیری ســالم تــر 
و بــا کیفیتــی باالتــر بــه صنعــت لبنیــات کشــور ارائــه بدهــد 
و در نتیجــه مصــرف کننــدگان قــادر خواهنــد بــود بهتریــن 

کیفیــت شــیر را در اختیــار داشــته باشــند! 
محــل احــداث ایــن کارخانــه نیــز بــا انتخابــی هوشــمندانه در 
 Saraburi ــی در ــوالت زراع ــی محص ــای تحقیقات ــن ه زمی
تایلنــد اســت کــه بزرگتریــن فــارم شــیری تایلنــد هــم مــی 
ــاالی 30 ســال  ــا اســتفاده از ب باشــد. در واقــع ایــن محــل ب
تجربیــات CP Foods در خــوراک دام شــیری و بــاالی 
ــه  ــۀ ذرت، ب ــات CPP در زمین ــات و تحقیق 40 ســال تجربی
ــۀ دام  ــوراک و علوف ــۀ خ ــات در زمین ــرای تحقیق ــی ب مکان

شــیری تبدیــل شــده اســت.   
ــی  ــن زراع ــه زمی ــروژه ب ــن پ ــزات، ای ــن تجهی ــر ای ــاوه ب ع
بــرای کشــاورزی در خــارج از فصــل نیــز مجهــز اســت 
ــد و  ــه تولی ــادر ب ــال ق ــول س ــام فص ــب در تم ــن ترتی و بدی

ــود.  ــد ب ــی خواه بازده
ــا  ــیلوی ب ــرای س ــد ذرت ب ــته در تولی ــۀ CPP پیوس کارخان
ــایر  ــا س ــه ب ــیلوی ذرت در مقایس ــت. س ــوده اس ــت ب کیفی
ســیلوها، نشاســته و پروتئیــن باالتــری دارد. همچنیــن هضــم 
ــد  ــده ای دارن ــوارش پیچی ــتگاه گ ــه دس ــا ک ــرای گاوه آن ب

ــر اســت. آســان ت
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مخلــوط  جــای  بــه  »ال-متیونیــن« 
»دی-ال-متیونیــن« در حــال گســترش 

ــد. ــی باش ــزون م روزاف
ــر  ــروری دیگ ــیدآمینه ض ــرا دو اس اخی
بنــام ال-والیــن و ال-آرژنیــن تولیــد 
انبــوه شــده انــد و به صــورت کریســتاله 
در صنعــت خــوراک و تغذیــه طیــور در 
ــه  ــه ک ــدگان گرفت ــترس تولیدکنن دس
ــوف  ــود معط ــه خ ــادی را ب ــه زی توج
ــه  ــن ب ــیدآمینه والی ــت. اس ــرده اس ک
عنــوان چهارمیــن اســیدآمینه ضــروری 
در جیــره معمــول طیــور مطــرح اســت. 
ــه همــراه لوســین  هــم چنیــن والیــن ب
و ایــزو لوســین گــروه اســیدهای آمینــه 
ــه  ــد ک شــاخه دار را تشــکیل مــی دهن
در نگهــداری و رشــد بافتــی نقــش دارد 
)3(. اســیدآمینه آرژنیــن نیــز جــزء 
ــه  ــت ک ــروری اس ــه ض ــیدهای آمین اس
ارتبــاط متقابــل بــا الیزیــن جیــره 
ــع  ــازی و دف ــن س ــته و در پروتئی داش
ــش دارد.  ــدن نق ــی از ب ــروژن اضاف نیت
ــیدآمینه  ــی اس ــش فراپروتئین ــرا نق اخی
آرژنیــن بــه خوبــی مــورد مطالعــه 
داده  نشــان  بطوریکــه  گرفتــه  قــرار 
شــده کــه آرژنیــن در ســاخت نیتریــک 
اکســاید نقــش داشــته کــه ایــن باعــث 
تعــادل بهتــر متابولیســم گلوکــز در 
و  ایمنــی  سیســتم  تقویــت  و  بــدن 
پاییــن آمــدن وقــوع آســیت مــی شــود. 
ــی  ــش گرمای ــرایط تن ــن در ش همچنی
ــه  ــات ک ــدگان در ارتفاع ــرورش پرن و پ
وقــوع آســیبهایی مثــل مصــرف غــذای 
ــت،  ــده اس ــد کنن ــیت تهدی ــم و آس ک
ــن و  ــا ال-والی ــره ب ــازی جی ــل س مکم
ــه  ــد ک ــر باش ــد موث ــن میتوان ال-آرژنی
مطالعــات  در  آنهــا  مثبــت  تاثیــرات 

ــت )3،7(.  ــده اس ــات ش ــف اثب مختل
ــی  ــای ژنتیک ــرفت ه ــا پیش ــروزه ب ام
و تغذیــه ای در طیــور و بــه دلیــل 
احتیاجــات روزانــه باالتــر بــه مــواد 
ــاز  ــه، نی ــیدهای آمین ــل اس ــذی مث مغ

ــق  ــای دقی ــره ه ــیون جی ــه فرموالس ب
ــوب،  ــرد مطل ــه عملک ــیدن ب ــرای رس ب
تولیــد اقتصــادی و مناســب شــرایط 
محیــط زیســتی و آســایش پرنده بیشــتر 
ــرای  ــود. ب ــی ش ــاس م ــش احس از پی
تامیــن احتیاجــات روزانــه پرنــده در 
صــورت مهیــا نبــودن اســیدهای آمینــه 
ضــروری بــه صــورت کریســتاله، جیــره 
ــه اســتفاده بیشــتر از  ــور ب ــس مجب نوی
ــل  ــره مث ــی گیاهــی جی ــع پروتئین مناب
کنجالــه ســویا و دیگــر کنجالــه هــا مــی 
ــادی  ــه ایــن ترتیــب بخــش زی باشــد. ب
ــه صــورت بیــش  ــه ب از اســیدهای آمین
از نیــاز مصــرف شــده و تعــدادی از 
ــطح  ــر س ــم در زی ــه ه ــیدهای آمین اس
نیازمنــدی در جیــره فرمولــه شــده قــرار 
ــادی اســیدهای  ــد )3، 4، 5، 7(. زی دارن
آمینــه باعــث هزینــه اقتصــادی بیشــتر 
ــع نیتــروژن بیشــتر مــی شــود در  و دف
حالیکــه آن تعــداد از اســیدهای آمینــه 
کــه بــه میــزان نیــاز مصــرف نشــده انــد 
تعــادل پروتئینــی جیــره را بــه هــم زده 
و ایــن باعــث کاهــش عملکــرد و بازدهی 
ــردد. راه  ــی گ ــار م ــد انتظ ــر از ح کمت
ایــن موضــوع  بــرای  اساســی  حــل 
ــیدهای  ــتر اس ــداد بیش ــتفاده از تع اس
آمینــه کریســتاله اســت کــه بــه جیــره 
نویــس آزادی عمــل بیشــتری بــرای 
تامیــن اســیدهای آمینــه ضــروری مورد 
نیــاز پرنــده )نــه بیــش از نیــاز نــه کمتر 
از حــد نیــاز( را مــی دهــد. بــا ایــن کار 
ــردن  ــم ک ــرای ک ــتری ب ــاف بیش انعط
ــره  ــام جی ــن خ ــی پروتئی ــطح اضاف س
ــره  ــن جی ــه ای ــده در حالیک ــم ش فراه
هــا دقیقــا بــرای احتیاجــات طیــور 
ــد و از نظــر عملکــرد،   طراحــی شــده ان
بازدهــی و مــوارد محیــط زیســتی و 
ــودمندی  ــی س ــاک محیط ــع آمونی دف
ــر در  ــال اگ ــرای مث ــد. ب ــتری دارن بیش
فرموالســیون جیــره فقــط از اســیدهای 
آمینــه کریســتاله متیونیــن، الیزیــن 

و ترئونیــن اســتفاده شــود، ســطوح 
ایــن اســیدهای آمینــه دقیقــا برابــر 
مــی  فرمولــه  جیــره  در  احتیاجــات 
ــه ضــروری  ــی اســیدهای آمین شــود ول
محدودکننــده دیگــر بایــد از منابــع 
ــویا  ــه س ــل کنجال ــر مث ــی دیگ پروتئین
تامیــن شــود کــه ایــن باعــث بــاال رفتن 
ــده  ــره ش ــی جی ــام اضاف ــن خ پروتئی
ــد  ــن چن ــور تامی ــه منظ ــط ب ــه فق ک
بــه کار  اســیدآمینه ضــروری دیگــر 
رفتــه اســت. امــا در راه جایگزیــن و در 
ــودن اســیدهای آمینــه  ــا ب صــورت مهی
کریســتاله بیشــتر مثــل ال-والیــن و 
ــا  ــذی ه ــن مغ ــوان ای ــن میت ال-آرژنی
ــت و  ــر گرف ــره نویســی در نظ را در جی
ــا هــم تعــداد اســیدهای  ــرد ت ــه کار ب ب
ــق و  ــورت دقی ــه ص ــتری ب ــه بیش آمین
ــده مصــرف شــود  ــر احتیاجــات پرن براب
ــه  ــردن کنجال ــه باالب ــور ب ــم مجب و ه
ــرای  ــر ب ــی دیگ ــع پروتئین ســویا و مناب
تامیــن آنهــا نباشــیم. در متــون علمــی و 
مراکــز تغذیــه ای، توصیــه هــای عملــی 
زیــادی مبنــی بــر فرآینــد پاییــن آوردن 
ــر  ــرف نظ ــره و ص ــام جی ــن خ پروتئی
ــن  ــی از پروتئی ــطح خاص ــردن از س ک
اســیدهای  وجــود  هنــگام  در  خــام 

ــود.  ــی ش ــتاله م ــه کریس آمین
در ادامــه ایــن مقالــه نمونــه ای از جیــره 
هــای مرغــان تخمگــذار بــا ماحظــه ی 
حضــور یــا عــدم حضــور اســیدهای 
در  ال-والیــن  ال-آرژنیــن،  آمینــه 
ــه اول و دوم تخمگــذاری )شــروع  مرحل
ــاس  ــر اس ــد ب ــک تولی ــس از پی ــا پ ت
Hy- ــتاندارد ــات اس ــای احتیاج راهنم
Line W36( مــورد بررســی قــرار مــی 
گیــرد )جیــره هــا در جــدول شــماره 1(. 
در مجمــوع 6 جیــره فرمولــه شــده کــه 
جیــره هــای شــماره 1 تــا 3 مربــوط بــه 
فــاز اول و جیــره هــای 4 تــا 6 مربــوط 
بــه فــاز دوم تخمگــذاری هســتند. تمــام 
ــی  ــام اصل ــاس اق ــر اس ــا ب ــره ه جی

ذرت-ســویا کــه بــه طــور معمــول 
تامیــن کننــده خــوراک طیــور هســتند، 
طراحــی شــده انــد. جیــره شــماره 1 و 4 
فقــط حــاوی ذرت و ســویا و اســیدهای 
آمینــه ال-متیونیــن، الیزیــن و ترئونیــن 
ــره اســت  ــی جی ــوان اجــزاء اصل ــه عن ب
ــر  ــره ب ــام جی ــن خ ــطح پروتئی ــه س ک
ــد.  ــن گردی ــتورالعمل تعیی ــاس دس اس
قیمــت ایــن جیــره هــا بــر اســاس 
در  تهــران  بــازار  قیمــت  میانگیــن 
ــادل  ــب مع ــه ترتی اردیبهشــت 1398 ب
30520 و 26280 ریــال اســت. در ایــن 
ــن  ــه باالتری ــاف اینک ــا برخ ــره ه جی
ــر  ــد )براب ــام را دارن ــن خ ســطح پروتئی
توصیــه شــده( امــا میــزان والیــن مــورد 
نیــاز )بــه صــورت درصــد قابــل هضــم( 
کمتــر از حــد نیازمنــدی پرنده اســت در 
حالیکــه میــزان آرژنیــن جیــره بیشــتر 
ــه صــورت ســاده  ــاز اســت. ب از حــد نی
ایــن جیــره هــا بــرای اســیدهای آمینــه 
ــن و  ــن، الیزی ــل ال-متیونی ــود مث موج
ترئونیــن بــه صــورت دقیــق و برابــر نیــاز 
ــن  ــرای والی ــی ب ــد ول ــده ان ــه ش فرمول
ــن  ــدی( و آرژنی ــد نیازمن ــر از ح )کمت
بخوبــی  نیازمنــدی(  ازحــد  )بیشــتر 
ــی- ــن م ــه ای ــد ک ــده ان ــی نش طراح
ــا  ــی ب ــرورش عمل ــرایط پ ــد در ش توان
ــردد. بخشــی  ــان گ ــث کاهــش راندم ع
ــوط  از ایــن کاهــش بازدهــی عمــا مرب
ــای  ــره ه ــت جی ــودن قیم ــر ب ــه باالت ب
پایــه بــا پروتئیــن بــاال امــا دارای باالنس 
نامناســب اســیدهای آمینــه مــی باشــد. 
ــره  ــی )جی ــره های ــناریوی دوم جی در س
شــماره 2 و 5( بــا حضــور اســیدهای 
ــن  ــن و آرژنی ــتاله ال-والی ــه کریس آمین
ــن  ــطح پروتئی ــن س ــر گرفت ــا در نظ و ب
ــوگ  ــط کاتال ــده توس ــه ش ــام توصی خ
نوشــته شــد. در ایــن جیــره هــا میــزان 
ــیدهای  ــر اس ــاز و دیگ ــورد نی ــن م والی
آمینــه بــه دلیــل وجــود منبــع ال-والین 
و اســیدهای آمینــه کریســتاله دیگــر 

ــی در ســطح احتیاجــات  در جیــره بخوب
میــزان  امــا کمــاکان  تامیــن شــده 
آرژنیــن باالتــر از حــد نیــاز اســت. 
ــویای  ــه س ــزان کنجال ــن کار می ــا ای ب
مــورد اســتفاده کمــی کمتــر شــده 
و بــا احتســاب مصــرف ال-والیــن در 
ایــن جیــره هــا قــدم موثــری در بــرآورد 
نیازمنــدی پرنــده برداشــته شــده. قیمت 
ایــن جیــره هــای 2و 5 بــه ترتیــب 
محاســبه  ریــال   26250 و   30480
شــده کــه در عیــن حــال قیمــت جیــره 
ــا جیــره هــای  ــه صــورت نســبی ب هــا ب
شــماره 1و 4 کــه جیــره پایــه محســوب 

ــد. ــی باش ــر م ــدند ارزانت میش
ــا در ســناریوی ســوم بحــث کاهــش  ام
ــا  ــد ب ــره مطــرح ش ــام جی ــن خ پروتئی
ــر  ــا در نظ ــوان ب ــه میت ــه ک ــن فرضی ای
نگرفتــن ســطح توصیــه شــده پروتئیــن 
ــه  ــرد ک ــه ک ــره ای را فرمول ــام جی خ
ــد  ــته باش ــری داش ــن ت ــن پایی پروتئی
ــطح  ــه آن در س ــیدهای آمین ــی اس ول
توصیــه شــده و دقیقــا برابــر احتیاجــات 
ــی  ــای علم ــا مبن ــره ه ــن جی ــد. ای باش
ــد را شــکل مــی  ــره نویســی جدی و جی
دهنــد کــه هــم از نظــر بازدهــی و هم از 
نظــر اقتصــادی بــه صرفــه تــر هســتند. 
ــدول  ــماره 3 و 6 از ج ــای ش ــره ه جی
ــه  ــتند ک ــی هس ــره های ــماره 1 جی ش
بــا حضــور اســیدهای آمینــه کریســتاله 
نظــر  بــدون  و  آرژنیــن  و  ال-والیــن 
ــه  ــن خــام توصی ــن ســطح پروتئی گرفت
ــده  ــه ش ــوگ فرمول ــط کاتال ــده توس ش
ــویا  ــه س ــت کنجال ــزان برداش ــد. می ان
ــل  ــورت قاب ــه ص ــا ب ــره ه ــن جی در ای
ــه  ــای پای ــره ه ــر از جی ــی پایینت توجه
ــص  ــرای تخصی ــا ب ــا فض ــت و عم اس
ــده و  ــر ش ــم ت ــا فراه ــذی ه ــر مغ دیگ
ــم  ــا ه ــره ه ــام جی ــن خ ســطح پروتئی
در حــد 2 درصــد کاهــش یافتــه اســت 
کــه ایــن بخــودی خــود میتوانــد باعــث 
کاهــش 14 درصــدی در دفــع نیتــروژن 

ــه  ــردد. نکت ــاک گ محیطــی و گاز آمونی
قابــل توجــه در مــورد قیمــت ایــن 
ــه  ــه ب ــا توج ــه ب ــت ک ــا اس ــره ه جی
ــا  ــویا و ب ــه س ــرف کنجال ــش مص کاه
احتســاب حضــور دو اســیدآمینه ال-
والیــن وآرژنیــن عــاوه بــر ال-متیونین، 
الیزیــن و ترئونیــن قیمــت جیــره هــای 
و 25230  ترتیــب 29390  بــه   6 3و 
ریــال محاســبه شــده کــه در ایــن مــورد 
ــا  ــره ه ــر شــده جی شــاهد اقتصــادی ت
نســبت بــه جیــره هــای پایــه هســتیم. 
ــج علمــی و  ــر اســاس فرضیــات و نتای ب
ــوع جیــره  عملــی بدســت آمــده ایــن ن
ــل  ــا پروفای ــر ام ــا پروتئیــن پایینت هــا ب
ــر  ــابه ت ــر و مش ــه بهت ــیدهای آمین اس
ــا، مــی  ــده ه ــدی پرن ــا الگــوی نیازمن ب
تواننــد بازدهــی چندجانبــه )عملکــردی، 
اقتصــادی، زیســت محیطــی و آســایش 
پرنــده( بهتــری نســبت بــه جیــره هــای 
ــا پروتئیــن بــاال ولــی الگــوی  مرســوم ب
اســیدآمینه ای غیــر دقیــق داشــته 

ــند. باش
بنابرایــن، برپایــه ی تحقیقــات و مطالعات 
ــتاوردهای  ــن دس ــی و اخری ــدد علم متع
محققــان علــم تغذیــه ی طیــور، شــرکت 
ــای  ــاوری ه ــا فن ــرغ نوجــان همــگام ب م
ــای  ــذی ه ــه ی ریزمغ ــد و تهی روز تولی
خــوراک طیــور، اقــدام بــه واردات و ثبــت 
دامپزشــکی و تامیــن اســید هــای امینــه 
ال والیــن، ال ارژنیــن نمــوده اســت و 
ــه ی  ــیدهای امی ــن اس ــل تامی ــا تکمی ب
ــن و  ــور ال متیونی ــوراک طی ــروری خ ض
ال الیزیــن همچــون گذشــته در خدمــت 
ــدگان  ــرورش دهن ــدگان و پ ــد کنن تولی
کشــور در عرصــه ی صنعــت طیور باشــد.

در  بیشــتر  مطالعــه  جهــت  *منابــع 
ــرار  ــد ق ــه من ــدگان عاق ــار خوانن اختی

خواهــد گرفــت.
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مهمترین و مفیدترین نکات درباره دستگاه جوجه کشی

جوجــه کشــی از تخــم هــای نطفــه دار انــواع 
ــه  ــتگاه جوج ــتفاده از دس ــا اس ــا ب ــده ه پرن
ــاال  ــازده ب ــا ب ــه یــک منبــع درامــد ب کشــی ب
ــبب  ــر س ــن ام ــت و همی ــده اس ــل ش تبدی
ــه  ــن زمین ــه ای ــی ب ــراد مختلف ــا اف ــده ت ش

ــد. ــدا کنن ــش پی گرای
ــد  ــی بای ــه کش ــتگاه جوج ــد دس ــرای خری ب
نظــر  در  مختلفــی  فاکتورهــای  و  عوامــل 
گرفتــه شــود چــرا کــه انتخــاب نادرســت مــی 
ــا شکســت  ــد فراینــد جوجــه کشــی  را ب توان
رفتــن  از دســت  باعــث  و  مواجــه کــرده 

ــود . ــما ش ــرمایه ش س
شــایان ذکــر اســت کــه برخــی از افــراد بــرای 
بــاال بــردن ســود دهــی فراینــد جوجــه کشــی 
ــا اســتفاده از دســتگاه  ــزرگ ب را در مقیــاس ب
جوجــه کشــی صنعتــی بــه انجــام میرســاند . 
بایــد توجــه داشــت کــه ایــن نــوع محصــوالت 
از ظرفیــت باالیــی برخــوردار هســتند از ایــن 
رو تعــداد باالیــی تخــم نطفــه دار را در خــود 
جــای داده و بــه دلیــل اســتفاده از تجهیــزات 

پیشــرفته گــران قیمــت هســتند .
از جملــه برنــد هــای مطرحــی کــه در زمینــه 
طراحــی و تولیــد انــواع دســتگاه جوجــه 

کشــی فعالیــت مــی کنــد مــی تــوان بــه ایــزی 
باتــور ، گــروه صنعتــی اســکندری ، بلدرچیــن 

ــور  اشــاره کــرد. ــد و هوابات دماون
شانه های جوجه کشی

یکــی از مــواردی کــه بــه هنــگام خریــد 
ــود  ــه ش ــر گرفت ــد در نظ ــول بای ــن محص ای
شــانه هــای جوجــه کشــی میباشــند . در 
ــم  ــی در حک ــه کش ــای جوج ــانه ه ــع ش واق
ــه دار  ــای نطف ــه تخــم ه ــی اســت ک جایگاه
در آن قــرار داده مــی شــود از ایــن رو کیفیــت 
ــل توجهــی در درصــد  شــانه هــای نقــش قاب
هــچ را بــه خــود اختصــاص داده اســت . 
ــا و  ــروف دنی ــای مع ــی ه ــروزه در کمپان ام
ــدار  ــای پرچم ــی در برخــی از شــرکت ه حت
ــه  ــی هم ــه کش ــای جوج ــانه ه ــی از ش ایران

ــود . ــی ش ــتفاده م کاره اس
شــانه هــای جوجــه کشــی همــه کاره بــا 
الگوبــرداری از محصــوالت شــرکت آرکام کــره 
ــن  ــس ای ــد شــده اســت . جن طراحــی و تولی
ــتیک  ــی پاس ــه نوع ــوده ک ــانه از ABS ب ش
فشــرده وبــا کیفیــت اســت و در معــرض دمــا 
ــد  ــود متصاع ــر از خ ــاال گاز مض ــت ب و رطوب

ــد. نمــی کن

ایــن نــوع شــانه هــای کاربــر را از خریــد شــانه 
ــه  ــرا ک ــد چ ــاز میکن ــی نی ــی ب ــای اضاف ه
ــی  ــر م ــد و کارب ــودن دارن ــت ریســایزه ب قابلی
توانــد بــا توجــه بــه انــدازه تخــم هــای نطفــه 

ــد . ــم نمای ــانه را تنظی ــایز ش دار س
سنسور

ــاره  ــه آن اش ــوان ب ــه میت ــری ک ــورد دیگ م
کــرد نــوع سنســور اســتفاده شــده در دســتگاه 
ــه دارد  ــور وظیف ــت . سنس ــی اس ــه کش جوج
ــن  ــل و همچنی ــط داخ ــت محی ــا و رطوب دم
دمــای محیــط بیــرون دســتگاه را انــدازه 
ــال  ــرد انتق ــه ب ــات را ب ــرده و اطاع ــری ک گی
دهــد . همانطــور کــه میدانیــد جوجــه کشــی 
فراینــد حساســی اســت و تغییــرات هــر چنــد 
ــد درصــد  ــت مــی توان ــا و رطوب ــدک در دم ان
هــچ را بــه مقــدار قابــل توجهــی کاهــش دهــد 
. توجــه داشــته باشــید کــه تغییــرات دمایــی 
ــی  ــود م ــتر ش ــدی بیش ــر از ح ــی اگ رطوبت
توانــد منجــر بــه از دســت رفتــن تمامــی تخــم 

ــه دار شــود . ــای نطف ه
ــردی  ــق و کارب ــور دقی ــری از سنس ــره گی به
مشــکلی  چنیــن  بــروز  از  توانــد  مــی 
ــاخت  ــور SHT س ــد . سنس ــری نمای جلوگی

ــاال  ــه دلیــل دقــت ب ــوده و ب کشــور ســوئیس ب
و عــدم نیــاز بــه کالیبراســیون مجــدد بــه عنوان 
برتریــن حســگر دمــا و رطوبــت در دنیا شــناخته 
مــی شــود . از ایــن حســگر در بیشــتر کمپانــی 
ــف  ــای مختل ــه ه ــال در زمین ــزرگ فع ــای ب ه
ــی شــود .  ــه جوجــه کشــی اســتفاده م از جمل
شــایان ذکــر اســت کــه ایــن سنســور در برخــی 
از دســتگاه هــای جوجــه کشــی تولیــد داخــل 

ــرد. ــی گی ــرار م ــورد اســتفاده ق ــز م نی
بدنه

ــروزه  ــت ام ــا کیفی ــد محصــول ب سیاســت تولی
ــن  ــت از ای ــده اس ــل ش ــل تبدی ــک اص ــه ی ب
ــروه  ــور ، گ ــزی بات ــد ای ــی مانن ــرکت های رو ش
 ، دماونــد  بلدرچیــن   ، اســکندری  صنعتــی 
هواباتــور و دســتگاه جوجــه کشــی چیکــن هــچ 
ــت  ــب رضای ــت و جل ــردن کیفی ــاال ب ــرای ب ب
کاربــر از بــروز تریــن تجهیــزات و تکنولــوژی روز 
دنیــا بــرای طراحــی و تولیــد محصــوالت خــود 

ــرد. ــی ب ــره م به
ــد  ــی توان ــه م ــواردی ک ــن م ــم تری یکــی از مه
نقــش قابــل توجهــی را در تعییــن کیفیــت یــک 
ــد  ــه ده ــه خــود ارائ دســتگاه جوجــه کشــی ب
ــا  ــه دارد ت ــه وظیف ــت . بدن ــه اس ــس بدن جن
ــر  ــتگاه و مهمت ــل دس ــوازم داخ ــزات و ل تجهی
از همــه تخــم هــای نطفــه دار را از عوامــل 
خارجــی محافظــت کنــد . عــاوه بــر ایــن 
امــروزه بــرای بــاال بــردن بــازده و ایجــاد شــرایط 
ایــده آل مــوادی را بــرای ســاخت بدنــه در نظــر 
ــق داشــته باشــد و از  ــت عای ــد کــه حال میگیرن

ــد. ــری کن ــا جلوگی ــاف دم ات
برخــی از شــرکت هــا از PVC فشــرده بــه 
عنــوان بدنــه بهــره مــی برنــد . PVC از دارای 
دو الیــه رویــه و پشــت بــوده کــه الیــه وســطی 
را پوشــش مــی دهنــد. الیــه ســطحی بــه شــکل 

پفکــی بــوده و بــه همیــن دلیــل هــوا را در خــود 
نگــه مــی دارد و همیــن امــر باعــث خلــق یــک 
ــه  ــود . بدن ــی ش ــوی م ــیار ق ــق بس ــت عای حال
ــری  ــاف پذی ــت انعط ــی حال PVC دارای اندک
از  حاصــل  آســیب  از  دســتگاه  کــه  اســت 

ــه مصــون نگــه مــی دارد. ــا ضرب برخــورد و ی
در نــگاه دیگــر مــی تــوان بیــان کــرد دســتگاه 
ــزی  ــه فل ــه دارای بدن ــی ک ــه کش ــای جوج ه
ــی  ــب نم ــه مناس ــد گزین ــرای خری ــتند ب هس
ــاال و  ــر وزن ب ــاوه ب ــزی ع ــه فل ــند . بدن باش
ــی ماننــد  ــر عوامل حمــل و نقــل دشــوار در براب
آب و یــا رطوبــت بــا زنــگ زدگــی مواجــه مــی 
ــم  ــا تخ ــود ت ــی ش ــث م ــر باع ــن ام ــود . ای ش
هــای نطفــه دار داخــل دســتگاه بــا خطــر 

ــوند. ــه ش ــودی مواج ــی و ناب آلودگ
موتور جوجه کشی

ــی  ــر از عوامل ــی دیگ ــی یک ــه کش ــور جوج موت
اســت کــه بایــد بــه طــور کامــل بررســی شــود 
ــور  ــری از موت . توجــه داشــته باشــید بهــره گی
ــد باعــث چرخــش آرام و  ــا کیفیــت و قدرتمن ب
پیوســته راک و تخــم هــای نطفــه دار مــی شــود 
. ایــن امــر باعــث دوران آهســته و بهتــر نطفــه 
در داخــل تخــم هــا مــی شــود و از وارد آمــدن 

شــوک بــه تخــم هــای جلوگیــری مــی کنــد.
گارانتی و خدمات پس ار فروش

آخریــن بحــث گارانتــی و خدمــات پــس از 
فــروش مــی باشــد کــه در واقــع تعییــن کننــده 
اعتبــار یــک شــرکت تولیــد کننــده اســت 
ــک  ــدر ی ــر چق ــه ه ــت ک ــر اس ــایان ذک . ش
ــی در مراحــل طراحــی  ــت باالی محصــول کیفی
و ســاخت داشــته باشــد مــدت زمــان گارانتــی و 
خدمــات پــس از فــروش طوالنــی تــر مــی شــود 
و در نتیجــه کاربــر مــی توانــد بــا خیــال آســوده 

ــرد. ــره بب از محصــول به
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گوسفند زنده و مشکالت آن

ــا توجــه بــه مشــکات  امــروزه کشــور ب
ــار  ــی، دچ ــکات طبیع ــی و مش سیاس
بحــران هــای متعــددی از جملهبحــران 
در  اســت.  شــده  گوســفند  گوشــت 
ایــن مقالــه ضمــن معرفــی شــرکت 
خــود، تــاش خواهیــم کــرد اطاعــات 
ــار  ــوزه در اختی ــن ح ــبی را در ای مناس
ــن  ــا ای ــرکت م ــم. ش ــرار دهی ــما ق ش
ــده را  ــفند زن ــه گوس ــار را دارد ک افتخ
ــما  ــار ش ــهر در اختی ــای ش ــر کج در ه
ــفند  ــاس گوس ــک تم ــا ی ــد. ب ــرار ده ق
ــا قصــاب   ــراه ب ــده را هم ــده و دام زن زن
ــما  ــار ش ــه در اختی ــن هزین ــا کمتری ب

عزیــزان قــرار می دهیــم.
ــز  ــاع مشــتریان عزی ــه اط ــن ب همچنی
قیمــت   1398 ســال  در  میرســاند 
و   40000 حداقــل  زنــده  گوســفند 
ــد.  ــی باش ــان م ــر 42000 توم حداکث
البتــه از اوایــل ســال 1397 شــاهد 
بودیــم.  گوســفند  قیمــت  جهــش 
ــه علــت شــرایط اقتصــادی  متأســفانه ب
صنعــت  آمــده  پیــش  مشــکات  و 
دامــداری روزهــای خوبــی را ســپری 
نمــی کنــد. از یــک طــرف قیمــت کلــی 
نهــاده هــای دامــی افزایــش یافته اســت 
و از طــرف دیگــر باندهــای مختلــف در 
نــکات مختلــف کشــور اقــدام بــه قاچاق 
گوســفند زنــده بــه کشــورهای مختلــف 
و همچنیــن حاشــیه خلیــج فــارس 
ــی  ــرایط فعل ــم از ش ــا ه ــد. م ــی کنن م

بــه شــدت ناراضــی هســتیم. گــروه 
ــروش  ــانی و ف ــت رس ــاده خدم ــا آم م
گوســفند زنــده و دام زنــده در هــر مــاه 
ــت و  ــزان اس ــما عزی ــرای ش ــال ب از س
امیدواریــم بــا تولیــد دام در ایــن فصــل 
قیمــت کلــی محصــوالت مناســب شــده 

ــد. ــدا کن ــش پی و کاه

نحوه خرید گوسفند زنده 
ــا و دادن  ــرکت م ــا ش ــاس ب ــد از تم بع
ــده مــورد نیــاز  مشــخصات گوســفند زن
از قبیــل وزن گوســفند، زمــان دریافــت 
و مــکان دریافــت مــا اقــدام بــه ارســال 
ــورد نظــر  ــه محــل م ــده ب گوســفند زن
شــما مــی کنیــم. همچنیــن شــما مــی 
ــدام  ــا اق ــر م ــا حضــور در دفت ــد ب توانی
بــه خریــد دام زنــده بکنیــد. شــاید 
بابــت وزن  بــرای شــما ســوتفاهمی 
گوســفند پیــش بیایــد. لــذا بــرای خالــی 
بــودن شــکم گوســفند بهتــر اســت 
ــفند  ــد گوس ــه خری ــدام ب ــح زود اق صب
زنــده بکنیــد. همچنیــن قصــاب مــا مــی 
ــما  ــرای ش ــل ب ــت را کام ــد گوش توان
ــرده و  ــز ک ــیرابی را تمی ــد، س خــرد کن
کلــه آن را تمیــز شــده در اختیــار شــما 

ــرار دهــد. ق
ــا  ــرکت م ــده از ش ــفند زن ــد گوس خری
ــه اینکــه : ــادی دارد. از جمل ــای زی مزای

بــه صــورت  مــا  تمــام گوســفندان 
ــد  ــا رش ــت ه ــی در دش ــأ طبیع کام

ــذ  ــم لذی ــث طع ــن باع ــد و ای ــرده ان ک
و خوشــمزه گوســفند مــی شــود. ایــن 
ــز مــی  ــان متمای ــا را از رقیب ویژگــی م
ســازد. گوســفندهای مــا همگــی جــوان 
گوســفند  هیچگونــه  مــا  و  هســتند 
پیــری را بــه شــما نمــی فروشــیم. 
ــت  ــده درخواس ــفندهای زن ــام گوس تم
بــرای  رایــگان  صــورت  بــه  شــده، 
شــما ارســال مــی گردنــد. از آنتــی 
هرمونــی  داروهــای  و  هــا  بیوتیــک 
بــرای افزایــش وزن دام اســتفاده نمــی 
ــده  ــد گوســفند زن ــل از خری ــم. قب کنی
ــای  ــاره نژاده ــی درب ــت اندک الزم اس
مختلــف گوســفندها هــم بنویســیم. 
ــای  از نظــر ظاهــری گوســفندان نژاده
مختلفــی دارنــد کــه ارتباط مســتقیمی 
بــا محــل زندگــی آنهــا دارد. چــرا کــه 
ــه  ــوط ب ــا مرب ــن نژاده ــدام از ای ــر ک ه
ــف و خاصــی می باشــند.  مناطــق مختل
مناطــق  در  توانیــد  مــی  شــما 
ــران  ــف ای ــهرهای مختل ــف و ش مختل
ــی از  ــای مختلف ــان نژاده ــی جه و حت
گوســفندان را ببینیــد کــه در حــال 
ــرای  ــند. ب ــی باش ــد م ــرورش و رش پ
ــیر  ــک و گرمس ــق خش ــال در مناط مث
ــی  ــای کم ــه ه ــا و تغذی ــه ه ــه علوف ک
ــژاد  ــه و ن ــک نمون ــود ی ــی ش ــدا م پی
نــژاد  بینیــد.  مــی  را  گوســفندی 
ــه در مناطــق گرمســیر  گوســفندانی ک
ــاالی  ــا دمــای ب هســتند مــی تواننــد ت

ــه  ســی درجــه و پاییــن ســی درجــه ب
ــد. ــه دهن ــود ادام ــی خ زندگ

برخــی دیگــر از نژادهــای گوســفند 
وجــود دارنــد کــه در آب و هواهــای 
ــد. بســتگی  ــه ان ــرورش یافت مختلفــی پ
ــت  ــک مزی ــر ی ــفند ه ــژاد گوس ــه ن ب
هــای دارنــد. بــرای مثــال گوســفند 
نــژاد رمبولیــن از نظــر گوشــت و پشــم 
ــفند  ــای گوس ــایر نژاده ــه س ــبت ب نس
دارای ســود بیشــتری  اســت و بیشــتر 
مــردم ایــن نــژاد را بــه عنــوان گوســفند 
زنــده مــی خرنــد. امــا ایــن مــدل 
گوســفند شــیردهی کمتــری دارد . لــذا 
در مناطــق روســتایی کــه بــه شــیر نیــاز 
ــی  ــتقبال نم ــدل اس ــن م ــد از ای دارن
کننــد. گوســفندان نــژاد رمبولیــن و 
حتــی نــژاد مرینــوس از پشــم زیبــا 
و زیــادی برخوردارنــد. از پشــم ایــن 
گوســفندان بــرای لبــاس هــای فاخــر و 

ــد. ــی کنن ــتفاده م ــز اس ــمی نی پش

قیمت گوسفند زنده
ــده را  ــفند زن ــد گوس ــد خری ــر قص اگ
ــم  ــت آن ه ــاره قیم ــأ درب ــد، حتم داری
ــی  ــکات طبیع ــرأ مش ــد. اخی کنجکاوی
ــت  ــده اس ــود آم ــه وج ــران ب ــه در ای ک
ــادی  باعــث از بیــن رفتــن دام هــای زی

ــی  ــاق در گران ــن اتف ــت. همی ــده اس ش
طرفــی  از  دارد.  مهمــی  نقــش  هــا 
قاچــاق دام زنــده و گوســفنده زنــده بــه 
کشــورهای دیگــر خــود یکــی از عوامــل 
کمبــود گوســفند و نهایتــأ گرانــی شــده 
اســت. البتــه ایــن پایــان ماجــرا نیســت. 
و  بــازار گوشــت  بــر  نظــارت  عــدم 
ــداران  ــتن دام ــل نداش ــفند و تمای گوس
بــه عرضــه و فــروش دام همــه دســت در 
دســت هــم دادنــد تــا گرانــی گوشــت و 

ــد. ــاق بیافت ــده اتف ــفند زن گوس
لــذا قیمــت گوســفند زنــده و گوشــت در 
کشــور متفــاوت اســت. حتــی در برخــی 
مناطــق ایــران بــه 50هــزار تومــان هــم 
ــا  ــزاری ه ــی از خبرگ ــد. در یک ــی رس م
ــاه  ــدان دام کرمانش ــدن می ــی ش از خال
ــه  ــود. مشــخص اســت ک ــه شــده ب گفت
ایــن اتفــاق تأثیــر منفــی بــر قیمــت دام 
ــال  ــت. در س ــد داش ــاه خواه در کرمانش
97 و همچنیــن اوایــل همیــن ســال 
1398 شــاهد افزایــش قیمــت گوســفند 
غیــر  کامــأ  نجومیــو  صــورت  بــه 
ــما  ــأ ش ــه حتم ــم ک ــانه بودی کارشناس
ــل  ــتید. در اوای ــان آن هس ــم در جری ه
و اواســط ســال 97 قیمــت گوســفند 
 20000 حــدود  در  چیــزی  تقریبــأ 
تومــان بــود. امــا در اواخــر همیــن ســال 

و اوایــل ســال 98 قیمــت روز گوســفنده 
ــان رســیده  ــزار توم ــه 45 ه ــده 97 ب زن
ــود.  ــرا نب ــان ماج ــن پای ــه ای ــت. البت اس
هــا  فروشــی  گوســفند  از  برخــی  در 
و بازارهــای دامــی، قیمــت بیشــتر از 
ــد.  ــرده بودن ــام ک ــه اع ــود ک ــزی ب چی
شــرکت مــا تــاش مــی کنــد گوســفند 
زنــده بــا کیفیــت مناســب و قیمــت 
بســیار مناســب بــرای شــما همشــهریان 
عزیــز تهیــه کنــد. البتــه مشــخص اســت 
ــد  ــه شــما قصــد خری ــی ک ــه درصورت ک
بــره زنــده را داشــتید باشــید، بایــد 
نســبت بــه گوســفند زنــده هزینــه و 
قیمــت بیشــتری را پرداخــت کنیــد. 
ــتر  ــب بیش ــه مرات ــده ب ــره زن ــت ب قیم
از قیمــت گوســفنده زنــده اســت. دلیــل 
ــده نســبت  ــره زن آن هــم ســود کمتــر ب
بــه گوســفند زنــده اســت. همانطــور کــه 
ــی  ــای مختلف ــفندها نژاده ــم گوس گفتی
دارنــد. لــذا در صورتــی کــه هدف شــما از 
خریــد مصــارف مختلفــی اعــم از: پرورش 
و نگهــداری ، مصــرف گوشــت گوســفند، 
 ، پشــم   ، لبنیــات  و  شــیر  مصــارف 
ــت  ــد جه ــی توانی پوســت و… باشــد م
انتخــاب بهتریــن گوســفند از از نژادهــای 
ــا مــا تمــاس بگیرید.مــا شــما  مختلــف ب

ــرد. ــم ک ــی خواهی را راهنمای

0 منبع :افکار نیوز
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این مقاله اطالعاتی جامع و عملی از 
سوی Aviagen برای مدیران فارم 
ها و مرغداری ها به منظور مقابله با 
وجود مگس ها در مرغداری است. 

مقدمه 
بــرای  تهدیــدی  همیشــه  مگــس 
ســامتی انســان و طیــور محســوب 
شــده اســت. آنهــا حامــل بســیاری 
ســالمونا،  نظیــر  هــا  باکتــری  از 
کامپیلوباکتــر، و ای.کــوالی هســتند 
کــه تأثیــر منفــی بــر روی ســامت 
ــی  ــارم م ــان ف ــور و کارکن ــتۀ طی دس

گــذارد. 
ســرعت تولیــد مثــل مگــس بــه شــرایط 
و  رطوبــت،  گرمــا،  نظیــر  محیطــی 
منابــع غذایــی بســتگی دارد امــا تولیــد 
6 – 5 نســل تنهــا در طــول فصــل 

ــت.  ــری عادیس ــتان ام تابس

ــرل  ــرای کنت ــر ب ــن تدابی بهتری
ــا  ــس ه مگ

بهتریــن راه بــرای پیشــگیری از هجــوم 

مگــس هــا، مدیریــت بســتر کاهــی 
طیــور و محافظــت آنهــا از آب و رطوبت 
ــی  ــه بســتر کاه ــی ک ــارم های اســت. ف
ــدرت  ــه ن ــد ب را خشــک نگــه مــی دارن
دردســر مزاحمــت مگــس هــا را دارنــد. 
یــک برنامــۀ موفــق کنتــرل مگــس هــا 
شــامل کنتــرل و داشــتن مدیریــت 
ــداری  ــت در مرغ ــزان رطوب ــر روی می ب
ــی  ــط م ــا فق ــش ه ــره ک ــت. حش اس
تواننــد تــا مــدت زمانــی محــدود از زاد 
ــری  ــا جلوگی ــر مگــس ه ــد و تکثی و ول
ــرای  ــد امــا تنهــا روش ب ــه عمــل آورن ب
ــتند.  ــمگیر نیس ــر و چش ــت مؤث مدیری
شــما مــی توانیــد از تدابیــر و سیاســت 
ــک  ــه تکنی ــن جمل ــددی م ــای متع ه
ــتفاده  ــل اس ــده در ذی ــر ش ــای ذک ه

ــد: کنی
•زهکشــی فاضــالب و رعایــت 
ــت از  ــور ممانع ــه منظ ــت ب بهداش

ــا ــس ه ورود مگ
ــتفاده از  ــا و اس ــش ه ــره ک •حش
ــرل  ــرای کنت ــیمیایی ب ــواد ش م

ــا ــس ه مگ

ــه دام  ــرای ب ــوص ب ــزار مخص •اب
ــا  ــس ه ــن مگ انداخت

رعایــت  و  فاضــالب  زهکشــی 
بهداشــت 

1( بهداشــت و رعایــت اصــول بهداشــتی 
اولیــن گام بــرای مقابلــه بــا مگــس هــا 
ــتر  ــوراک ، بس ــت. خ ــداری اس در مرغ
کاهــی مرطــوب ، تخــم مــرغ هــای 
شکســته و الشــه هــای مــردار بایســتی 
مرتبــاً جمــع آوری گــردد چــرا کــه 
ــذاری  ــا تخمگ ــر روی آنه ــا ب ــس ه مگ

ــد.  ــی کنن م
ــی  ــداری م ــه در مرغ ــی ک ــتر کاه بس
مانــد بایســتی خشــک و شــکننده باشــد 
.•مدیریــت ارتفــاع سیســتم آبخــوری و 
ــزش  ــزان ری ــرای می ــب ب ــی مرت بازبین
ــور از  ــی طی ــتر کاه ــظ بس ــه حف آب ب

ــد.  ــی کن ــت کمــک م ــم و رطوب ن
•سیســتم هــای آب آشــامیدنی بایســتی 
مرتــب چــک شــود تــا از عــدم چکــۀ آب 
از سیســتم هــا اطمینــان حاصــل گــردد.

بســتر کاهــی کــه از مرغــداری برداشــته 
ــر  ــی دیگ ــود نبایســتی در مکان ــی ش م
در فــارم انبــار گــردد و یــا بــر روی 
ــود؛  ــن ش ــارم په ــی ف ــن در نزدیک زمی
بلکــه مــی بایســت توســط تریلــری 
ــا مســافتی  ــت دارد ت ــه پوشــش برزن ک
ــر  حــدود 3.2 کیلومتــر )2 مایــل( دورت

از مرغــداری حمــل و مطابــق بــا قوانیــن 
ــردد.  ــع گ ــی دف دولت

ــن  ــر روی زمی ــه ب ــی ک ــوراک اضاف خ
ریختــه مــی شــود بایســتی ســریعاً جمع 
ــه  ــور ب ــردار طی ــای م ــه ه ــردد. الش گ
محــض رؤیــت بایســتی برداشــته شــوند. 
تخــم مــرغ هــای شکســته بــر روی 
زمیــن بایســتی فــوراً و پیــش از اینکــه 
مگــس هــا را جــذب خــود ســازد، جمــع 

ــردد.  آوری گ
2( از طریــق بســتن تــوری و نصــب 
هواکــش مــی تــوان از ورود مگــس هــا 

ــرد.  ــری ک جلوگی
ــه هــای اســتخراج هــوا آن دســته  تهوی
ــوا را  ــه ه ــی هســتند ک از هواکــش های
بــه ســمت بیــرون مــی دمنــد در نتیجــه 
ــاختمان  ــل س ــه داخ ــس ب از ورود مگ
همچنیــن  کننــد.  مــی  جلوگیــری 
تمامــی درهــا، پنجــره هــا و ورودی هــا 

ــند.  ــوری باش ــه ت ــز ب بایســتی مجه
ــوری معمــوالً از جنــس  ــرده هــای ت •پ
یــا   ،  PVC  ، زنــگ  ضــد  اســتیل 

هســتند.  آلومینیــوم 
تــوری  در  موجــود  هــای  •ســوراخ 
معمــوالً در انــدازه هــای 0.88 میلیمتــر 
تــا 1.22 میلیمتــر هســتند تــا بــه 
حشــرات  و  مگــس  ورود  از  خوبــی 

ممانعــت بــه عمــل آورنــد.  

ــای  ــش ه ــره ک ــتفاده از حش اس
ــیمیایی  ش

1( حشــره کــش هــای شــیمیایی ضمن 
ــار  ــر در کاهــش ب اینکــه شــیوه ای مؤث
ــه  ــی از مؤلف ــتند، یک ــا هس ــس ه مگ
ــۀ  ــک برنام ــتن ی ــی در داش ــای اصل ه
بیوســکیوریتی خــوب مــی باشــند. ایــن 
ــش،  ــره ک ــب حش ــا از ترکی ــه ه طعم
ــده  ــکیل ش ــا تش ــون ه ــکر و فروم ش
انــد. دو گونــه حشــره کــش در صنعــت 
ــی  ــرار م ــتعمال ق ــورد اس ــداری م مرغ
گیــرد : حشــره کــش هایــی بــا پســماند 

ــماند. ــدون پس و ب

حشره کش با پسماند
oایــن حشــره کــش هــا بایســتی فقــط 
ــتفاده  ــورد اس ــی م ــای خال ــه ه در خان

ــد. ــرار گیرن ق
ــن  oپیــش از آنکــه حشــره کــش در ای
خانــه هــا اســتفاده شــود، بایســتی 

ــوند. ــی ش ــته و ضدعفون ــًا شس کام
oدر حیــن اســتفاده از ایــن حشــره 
ــاس  ــک، لب ــتی از ماس ــا بایس ــش ه ک

ــظ  ــتکش ، کاه ، و محاف ــظ ، دس محاف
ــود.  ــتفاده ش ــم اس چش

را طبــق  oکنســانترۀ حشــره کــش 
دســتورالعمل بــا آب تمیــز مخلــوط 
ــز  ــای تمی ــپری ه ــط از اس ــد و فق کنی

اســتفاده کنیــد. 
ــه  ــر جــاذب خان ــای غی oدر قســمت ه
ــطوح  ــد س ــد مانن ــکار بگیری ــا را ب آنه
چوبــی ، دیوارهــای رنــگ شــده یــا 

پوشــش.  دارای 
 3 تــا   2 و  کنیــد  تــرک  را  oمحــل 
ســاعت اجــازه دهیــد تــا حشــره کــش 

ــود. ــک ش ــًا خش کام
از خشــک  پــس  محصــوالت  oایــن 
شــدن بــرای انســان و طیــور بــی ضــرر 

ــتند.   هس
ــی 3  ــا 2 ال ــا ت ــش ه ــره ک ــن حش oای

ــد.  ــی دارن ــاه کارای م

بــدون  هــای  کــش  حشــره 
ند پســما

ــماند  ــدون پس ــای ب ــش ه ــره ک oحش
ــد  ــر دارن ــتفاده تأثی ــان اس ــط در زم فق
ــد.  و تأثیــر دراز مدتــی بجــا نمــی گذارن
ــه  ــت ک ــرف زمانیس ــورد مص ــن م بهتری
مــی خواهیــد مگــس هــای بالــغ رو فــوراً 
از بیــن ببریــد. در چنیــن موقعیتــی مــی 
ــوان پیــش از اســتعمال حشــره کــش  ت
هــای دارای پســماند کــه تأثیــر دراز 
مــدت دارنــد، از ایــن حشــره کــش هــای 

ــدون پســماند اســتفاده کــرد.  ب
oهماننــد حشــره کــش هــای دارای 
پســماند، ایــن حشــره کــش هم بایســتی 

ــی اســتعمال شــود.  ــی خال در مکان
ــر  ــیوه ای مؤث ــم ش ــا ه ــش ه 2( الروُک
از گــروه مهــار کننــده هــای شــیمیایی 
مگــس هــا هســتند.  الروُکــش هــا 
ــد  ــی کنن ــار م ــس را مه ــط الرو مگ فق
و معمــوالً بــه صــورت اســپری و یــا ریــز 
ــر روی  ــتقیماً ب ــه مس ــتند ک ذرات هس
کــف بســتر کاهــی مرغــداری گوشــتی 
زده مــی شــوند. نــکات قابــل توجــه بــه 

ــا :  ــش ه ــتعمال الروُک ــگام اس هن
الروهــای  روی  بــر  محصــول  •ایــن 
جــوان تــر مؤثرتــر اســت بنابرایــن 
ــوردار  ــژه برخ ــت وی ــدی از اهمی زمانبن
اســت. بهتریــن زمــان بــرای اولیــن 
ــتقرار  ــس از اس ــه پ ــتعمال، 2 هفت اس

طیــور در خانــه هایشــان اســت. 
•الروکــش هــا تأثیرگــذاری ُکنــدی 
دارنــد و 1 تــا 2 هفتــه زمــان مــی بــرد 

ــد.  ــان دهن ــود را نش ــر خ ــا تأثی ت

ــس  ــت مگ ــال مقاوم ــل احتم ــه دلی •ب
هــای در حــال رشــد، توصیــه مــی شــود 
ــل اســپری در  ــط از 2 دورۀ کام ــه فق ک
ــر  ــی ه ــول زندگ ــی در ط ــتر کاه بس

ــردد.   ــتعمال گ ــور اس ــته از طی دس
3( از محصــوالت حشــره کــش بــه طــور 

ــاوب اســتفاده کنید متن
ــا  ــی ب ــش های ــره ک ــتفاده از حش •اس
ــات و  ــا ترکیب ــاوت ی ــای متف کارکرده
ــاوت در  ــدۀ متف ــکیل دهن ــر تش عناص
دوره هــای متنــاوب، احتمــال مقاومــت 
پذیــری حشــرات را کاهــش مــی دهــد. 
ــر  ــا ه ــه )ی ــا 9 هفت ــر 6 ت ــاً ه •تقریب
3-2 نســل از مگــس هــا(، حشــره کــش 
خــود را تغییــر دهیــد و از حشــره کشــی 

ــا کارآیــی متفــاوت اســتفاده کنیــد.  ب

سایر شیوه های مهار مگس
کاغذهــای  کــردن  آویــزان 

ه  نند چســبا
•عمدتــاً در ســاختمان هــای تســهیاتی 
هــای  ســاختمان  در  و  دارد  کارایــی 

ــی رود. ــه کار نم ــی ب تولیدات
•ایــن کاغذهــای چســباننده بــا مــوادی 
ــی  شــیرین، معطــر، بســیار چســبان ول
ــا  ــود ت ــی ش غیرســمی پوشــش داده م

مگــس هــا را جــذب خــود ســازد. 
ــا مــرور زمــان خشــک  •ایــن کاغذهــا ب
مــی شــوند و یــا بــر اثــر نشســتن گــرد 
ــود را  ــی خ ــر روی آن کارای ــاک ب و خ
ــاً  از دســت مــی دهنــد و بایســتی مرتب
جایگزیــن شــوند. بســته بــه میــزان 
ــن  ــان، ای ــا و تعدادش ــس ه ــوم مگ هج
ــا 2  ــد روز ت ــبان از چن ــای چس کاغذه

ــد. ــدگاری دارن ــه مان هفت

دستگاه تابندۀ نور ماوراءبنفش   
ــرش و ورودی،  ــل پذی ــوالً در مح •معم
ــای  ــاق ه ــراوری، ات ــای ف ــه ه کارخان
حــاوی تخــم مــرغ و ســایر اماکــن فاقــد 

ــور نصــب مــی شــود. طی
•ایــن دســتگاهها بــا نــور ماوراءبنفشــی 
کــه طــول موجــی بلنــد دارد مگــس هــا 
ــرق  ــا ب ــد و ب ــی کن ــود م ــذب خ را ج

ــرد.  گرفتگــی آنهــا را از بیــن مــی ب
ــتگاهها  ــن دس ــرایط ، ای ــه ش ــته ب •بس
خــارج  یــا  داخــل  اســتفادۀ  بــرای 

هســتند.  مناســب  ســاختمان 
ــن دســتگاهها در طــول روز و شــب  •ای
کار مــی کننــد و حشــرات و مگــس هــا 
را از فاصلــۀ 150 متــر مربــع بــه ســمت 

خــود جــذب مــی کننــد.

در مرغداری
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تدابیری برای کنترل مگس 

سرپرســت معاونــت هماهنگــی امــور 
خوزســتان  اســتانداری  اقتصــادی 
گفــت: بیشــتر مشــکات مرغــداران، 
ــن  ــت و در ای ــی اس ــع مال ــود مناب کمب
ــن  ــت ای ــت می توانس ــر دول ــه اگ زمین
منابــع را در اختیارشــان بگــذارد، قطعــاً 

مشکاتشــان حــل می شــد. 
ســید نورالــه حســن زاده بــا اشــاره 
ــتان  ــه اس ــرغ ب ــه واردات م ــه مصوب ب
کــرد:  اظهــار  اســتان ها  دیگــر  از 
ســازمان جهــاد کشــاورزی، ســازمان 
صنعــت معــدن و تجــارت و اداره کل 
دامپزشــکی اســتان خوزســتان، زنجیــره 
تأمیــن مــرغ را بــه طــور کامــل بررســی 
ــا  ــد ت ــرده ان ــق و آسیب شناســی ک دقی
ــر  ــی ب ــم درســت مبن ــت تصمی در نهای
ــی  ــن کاالی اساس ــن ای ــی تأمی چگونگ

ــود. ــه ش گرفت

اســتان  بــه دادگســتری  افــزود:  وی 
هــم اعــام کــرده ایــم برنامه هایــی 
اقتصــادی  فرماندهــی  قــرارگاه  کــه 
اســتان ابــاغ می کنــد را اجرایــی و 
ــرا در  ــد زی ــورد کن ــان برخ ــا متخلف ب
ــان،  ــا متخلف ــورد ب ــدم برخ ــورت ع ص
رخ  بــازار  در  بســامانی ها  نــا  ایــن 

. هــد می د
سرپرســت معاونــت هماهنگــی امــور 
خوزســتان  اســتانداری  اقتصــادی 
مشــکات  بیشــتر  کــرد:  تصریــح 
مرغــداران، کمبــود منابــع مالــی اســت و 
در ایــن زمینــه اگــر دولــت می توانســت 
ــذارد،  ــان بگ ــع را در اختیارش ــن مناب ای

قطعــاً مشکاتشــان حــل می شــد.
غالبــاً  کــرد:  عنــوان  زاده  حســن 
وادار  را  مرغــداران  مالــی  مشــکات 
می کنــد کــه تنظیــم قیمــت مــرغ را در 

ــی  ــط پنهان ــد و رواب ــر هــم بزنن ــازار ب ب
بــرای عــدم عرضــه یــا افزایــش قیمــت 

ــد. ــرار کنن را برق
وی ادامــه داد: بــرای تنظیــم قیمــت 
مــرغ در بــازار اســتان بایــد هــر چیــزی 
ــوب  ــازار مص ــم ب ــتاد تنظی ــه در س ک
ایــن  در  و  شــود  اجرایــی  می شــود 
زمینــه اگــر کســی نیــز از مصوبــات 
تبعیــت نکنــد بایــد بــا او برخــورد 

ــود. ــی ش قانون
سرپرســت معاونــت هماهنگــی امــور 
اقتصــادی اســتانداری خوزســتان گفــت: 
اقتصــاد کشــور، بر اســاس عرضــه و تقاضا 
ــکاتی  ــور مش ــون در کش ــا چ ــت ام اس
وجــود دارد، بایــد در حوزه هــای مختلــف 
ــه  ــام ب ــا اق ــرد ت ــورت بگی ــت ص مراقب
موقــع بــه دســت مــردم برســد و مشــکلی 

وجــود نداشــته باشــند.

عمده مشکالت مرغداران، کمبود منابع مالی است
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مختلــف  منابــع  میــان  در  بررســی 
نشــان می دهــد کــه سوءاســتفاده از ارز 
4200 تومانــی، کاهــش تولیــد گوشــت 
توزیــع  در کشــتارگاه ها و تخلــف در 
کاالی  ایــن  گرانــی  اصلــی  عوامــل 

ــتند. ــی هس اساس
ــت  ــو گوش ــک کیل ــت ی ــن قیم میانگی
در  ایــران  شــهرهای  در  گوســفندی 
خــرداد 98، 92هــزار و 200 تومــان 
ــبت  ــد نس ــه 108 درص ــددی ک بود،ع
ــش داشــت. ــه خــرداد ســال 97 افزای ب

همچنیــن در زمســتان ســال 97،تولیــد 
ــتارگاه های  ــفندی در کش ــت گوس گوش
رســمی کشــور 34 درصــد کاهــش 
امــا واردات آن، 146 درصــد افزایــش 
هزینــه  دیگــر  طــرف  داشــت.از 
ــت  ــد در قیم ــا 70 درص ــوراک دام ت خ
محصــوالت پروتئینــی نقــش دارد و 70 
درصــد از خــوراک دام نیــز وارداتــی 
ــبیه  ــداد، ش ــن اع ــدام از ای ــت.هر ک اس
ــل  ــازل از دالی ــک پ ــای ی ــه قطعه ه ب
بیــش از دو برابــر شــدن قیمــت گوشــت 
ــد. ــت می کنن ــز در یــک ســال روای قرم

ــاون  ــریعتمداری،وزیر کار،تع ــد ش محم
ــته در  ــز روز گذش ــی نی ــاه اجتماع و رف
ــی  ــه گران ــح ریش ــری صری ــار نظ اظه
ــت  ــه گوش ــا از جمل ــیاری از کااله بس
ــه مــردم  را چنیــن روایــت کرد:»بایــد ب
بــرای نارضایتــی شــأن حــق داد؛در 
ــرخ ارز  ــه ن ــی کــه برخــی کاالهــا ب حال
4200 تومانــی وارد می شــود امــا بــا 
ــروش  ــه ف ــی ب ــزار تومان ــرخ ارز 14 ه ن
می رســد و حتــی در برخــی کاالهــا 
ــرخ ارز 50 هــزار تومانــی در حــال  ــا ن ب

ــت.« ــع اس توزی
ســهم کمتــر از 10 درصــدی قاچــاق دام 

در گرانــی 108 درصــدی گوشــت
ــدای  ــز از ابت ــی گوشــت قرم ــد گران رون
تابســتان ســال گذشــته شــروع شــد. در 
تیرمــاه 97،قیمــت گوشــت گوســفند از 
کیلویــی 50 هــزار تومــان عبــور کــرد.در 
ــوج  ــن م ــل از ای ــت قب ــه دول ــی ک حال
گرانی،گوشــت را جــز کاالهــای اساســی 
دســته بنــدی کــرده و بــرای واردات آن 
ارز 4200 تومانــی اختصــاص داده بــود.

کــه  بــود  هــم  زمــان  همیــن  در 
از  تعزیراتــی  مختلــف  مســئول های 
صحبــت  گوشــت  واردات  در  تخلــف 
ــته  ــال گذش ــرداد س ــم م می کردند.ده
ــن  ــس شــورای تأمی منصــور پوریان،رئی
کننــدگان دام زنــده، 10 مــرداد امســال 
کــرده  اعــام  یــی  وگــو  گفــت  در 
اســت  آن  از  حاکــی  بود:»شــنیده ها 
ــای واردات  ــه ج ــرکت ب ــازده ش ــه ی ک
گوشــت قرمــز 778 میلیــون دالر ارز 
بــه جیــب زدنــد کــه ایــن رقــم بســیار 
هنگفتــی اســت و نظــارت دســتگاه های 
ــای  ــا در ماه ه ــط را می طلبد.«ام ذی رب
ــان  ــت هم چن ــت گوش ــم قیم ــد ه بع
ــرز 60  ــاه م ــت و در مهرم ــش یاف افزای
هزارتومــان را رد کــرد. در بهمــن 97 
بــه اوج رســید؛از 100 هــزار تومــان 
هــم عبــور کــرد و در نهایــت بــا اندکــی 
 100 محــدوده  همیــن  کاهــش،در 
ــد.جدیدترین  ــت ش ــی تثبی ــزار تومان ه
گــزارش مرکــز آمــار ایــران نشــان 
کیلــو  یــک  قیمــت  کــه  می دهــد 
ــا گوســاله در خــرداد 98  گوشــت گاو ی
ــه خــرداد 97، 119 درصــد و  نســبت ب
ــز 108  ــفندی نی ــت گوس ــت گوش قیم

ــت. ــته اس ــش داش ــد افزای درص

اتحادیــه  ملکی،رئیــس  اصغــر  علــی 
گوســفندی  گوشــت  فروشــندگان 
کاال  ایــن  گرانــی  علــت  دربــاره 
ــش  ــز افزای ــه چی ــت هم می گوید:»قیم
ــه  ــل هم ــم مث ــت ه ــه است،گوش یافت
ــل مختلفــی باعــث  چیزهــای دیگر.دالی
ایــن اتفــاق می شــود.گرانی علوفــه و 
ــک  ــای دامی،ی ــت نهاده ه ــش قیم افزای
دلیــل اســت.از طرفــی قاچــاق دام هــم 
در ســال های گذشــته بســیار بــی رویــه 
ــوده و حــاال نتیجــه آن را می بینیــم.« ب

ملکی،دامــداران و رفتــار بــازاری آنهــا را 
یکــی از اصلــی تریــن علت هــای گرانــی 
ــداران  ــد و می گوید:»دام گوشــت می دان
بــه طمــع ســال های گذشــته،دام ها 
را نگــه داشــته و عرضــه نمی کننــد.

ــه  ــر ب ــه اگ ــت ک ــن اس ــا ای ــر آنه تفک
از  زنــده  دام  بتواننــد  طریقــی  هــر 
ــا دالر  ــد ب ــارج کنند،می توانن ــور خ کش
ــه  ــی ب ــیار خوب ــود بس ــند و س بفروش

ــد.« ــت آورن دس
ــته،صحبت از  ــال گذش ــه دوم س در نیم
ــی  ــل اصل ــوان عام ــه عن ــاق دام ب قاچ
گرانــی گوشــت بــه مــوج خبــری تبدیل 
ــع  ــدی از مناب ــی های بع ــد.اما بررس ش
ــی  ــر نهای ــه تأثی ــان داد ک ــف نش مختل
قاچــاق دام زنــده در ایــن گرانــی کمتــر 
از 10 درصــد اســت.در واکنــش بــه 
ــاق دام در  ــش قاچ ــازی نق ــته س برجس
گرانــی گوشــت،ایوب سلیمانی،جانشــین 
در  نیــز  انتظامــی  نیــروی  فرمانــده 
ــال  ــک س ــرف ی ــفند 97 گفت:»مص اس
تــن  میلیــون  یــک  حــدود  کشــور 
گوشــت قرمــز اســت کــه تمــام قاچــاق 
دامــی کــه امســال انجــام شــده بــه 10 
هــزار تــن نمی رســد.ما یــک حــرف 
داریم؛می گوئیــم قاچــاق وجــود داشــته 
و دارد،تشــدید شــده اســت،تاش کــرده 
و آن را کاهــش دادیــم امــا نبایــد آدرس 
ــه دیگــران بدهیم،ایــن موضــوع  غلــط ب
در ســهم قیمــت گوشــت در کشــور 

ــت.« ــد نیس ــک درص ــش از ی بی
ــا  ــع و عرضــه گوشــت ب ــف در توزی تخل

ــی ــزار تومان دالر 15 ه
ــت  ــن گوش ــی در تأمی ــکل خاص »مش
ــبت  ــدارد.واردات آن نس ــود ن ــز وج قرم
بــه گذشــته بیشــتر شــده و تولیــد هــم 
ــته  ــته نداش ــه گذش ــبت ب ــری نس تغیی
اســت.هم اکنــون واردات گوشــت برزیلی 
و گوشــت گوســفندی بیشــتر از گذشــته 
امــا مشــکاتی در توزیــع آن  شــده 
ــه دســت  وجــود دارد و آنقــدر دســت ب
ــه  ــد ب ــه بای ــا نرخــی ک ــه ب می شــود ک
نمی رســد. مصرف کننــدگان  دســت 

ــدن ها و  ــت ش ــه دس ــت ب ــن دس همی
ــز  ــی گوشــت قرم ــل گران ــا عام داللی ه
شــده و دســت هایی وجــود دارد کــه 
در ایــن میــان در حــال ســودجویی 
ــردم  ــان م ــه زی ــان و ب ــع خودش ــه نف ب
مهرفرد،معــاون  اکبــر  هســتند.«علی 
توســعه بازرگانــی و صنایــع وزیــر جهــاد 
کشــاورزی اواخــر بهمــن مــاه ســال 
ــی  ــت اصل ــاره عل ــن درب ــته چنی گذش

ــود. ــرده ب ــت ک ــت صحب ــی گوش گران
تأییــد  نیــز  بعــدی  بررســی های 
ــع«و»واردات  ــار توزی ــرد که»انحص می ک
گوشــت  شــبکه ای«غائله  توزیــع  و 
داده اند.بــه همیــن خاطــر  را شــکل 
گوشــتی کــه بــا دالر 4200 تومانــی 
وارد شــد،عمًا بــا دالر 15 هــزار تومانــی 
در  رســید.  مصرف کننــده  به دســت 

اوایــل اسفندماه،گزارشــی از روزنامــه 
اگرچــه  کــه  مــی داد  نشــان  ایــران 
بیــش از 100 شــرکت مجــاز بــه واردات 
گوشــت هســتند امــا کمتر از 5 شــرکت 
دســت  در  را  واردات  عمــده  بخــش 
نیــز  وارداتــی  گرفته اند.گوشــت های 
جــای آنکــه مســتقیم بــه مراکــز عرضــه 
برســد،ابتدا بــه چنــد شــرکت واســطه ای 
ــر  ــا بناب ــا آن ه ــد ت ــل داده می ش تحوی
در  را  شده،گوشــت  تعریــف  ســهمیه 
میــان فروشــگاه های مختلــف توزیــع 

ــد. کنن
بــود کــه عبــاس  زمــان  در همــان 
جعفــری دولــت آبادی،دادســتان تهــران 
نیــز اعــام کــرده بود:»اولین پرونــده در 
رابطــه بــا گوشــت قرمــز در شــعب ویــژه 
تشــکیل شــده اســت.در ایــن رابطــه دو 
نفــر از ســتاد تنظیــم بــازار اســتان 
ــر از ســایر دســتگاه های  تهــران و دو نف
ــت  ــع گوش ــن و توزی ــا تأمی ــط ب مرتب
بازداشــت شــده و پرونــده آنهــا در حــال 

ــت.« ــات اس ــل تحقیق تکمی
ــا و  ــای تولیدکننده ه ــی صحبت ه بررس
ــز نشــان می دهــد  مقام هــای صنفــی نی
کــه رونــدی مشــابه در تأمیــن و توزیــع 
مهمــی  بخــش  دامــی  نهاده هــای 
بــه  را  داخلــی  گوشــت  گرانــی  از 
درصــد   70 حالیکــه  دارد.در  گــردن 
از نهاده هــای دامــی وارداتــی اســت 
تأمیــن  بــرای  تومانــی   4200 ارز  و 
ــا  ــت،اما ب ــده اس ــاص داده ش آن اختص
ــده  ــه دســت تولیدکنن ــر ب ــی باالت قیمت
رســید و در قیمــت نهایــی گوشــت،تأثیر 

ــت. ــدی گذاش ج
افزایــش تعــداد دام امــا کاهــش میــزان 

تولیــد گوشــت
اتحادیــه  ملکی،رئیــس  علی اصغــر 
گوســفندی  گوشــت  فروشــندگان 
می گویــد:»در بررســی علــت گرانــی 
را  تولیدکننــده  کاالها،هزینه هــای 
هــم بایــد در نظــر گرفــت.در حــال 
دامداری هــا  حاضر،هزینه هــای 
قیمــت  روی  و  یافتــه  افزایــش  هــم 
دارد. جــدی  تأثیــر  گوشــت  نهایــی 
ــت. ــه اس ــاال رفت ــان ب کارگران،حقوقش

هزینــه آب و بــرق افزایــش یافته،اجاره ها 
ــه  ــاال رفت ــوله ب ــالن های س ــه س و هزین
اســت.«آخرین گــزارش مرکــز آمــار 
ایــران نیــز نشــان می دهــد کــه در 
ــده در  ــد کنن ــورم تولی ــتان 97،ت زمس
ــوده  ــد ب ــاورزی 48.8 درص ــش کش بخ

ــت. اس
ــائل،در  ــن مس ــام ای ــود تم ــا وج ــا ب ام
حــال حاضــر 64.8 میلیــون رأس دام 
ســبک در کشــور وجــود دارد.تعــداد 
دام هــای کشــور در ســال های اخیــر 
ــی  ــته است.بررس ــی داش ــد افزایش رون
نشــان  آمــار  مرکــز  گزارش هــای 
زمســتان  انتهــای  در  کــه  می دهــد 
ســال گذشــته،48 میلیــون و 500 هــزار 
ــای  ــره در دامداری ه ــفند و ب رأس گوس
ــن  کشــور وجــود داشــت،در حالیکــه ای
ــون رأس  ــال 96، 40 میلی ــداد در س تع
ــتار دام و  ــار کش ــن وجود،آم ــا ای بود.ب
ــته  ــی داش ــد کاهش ــت رون ــد گوش تولی
ــتان  ــن در زمس ــور میانگی ــت.به ط اس
 23  ،96 زمســتان  بــه  نســبت   97
درصــد گوشــت کمتــر در کشــور تولیــد 
شــد.این کاهــش در تولیــد گوشــت 
گاو  و  درصــد،   34 بــره  و  گوســفند 

ــت. ــوده اس ــد ب ــاله 15 درص گوس

تولیدکننده هــا  میــان  در  پرس وجــو 
کــه  می دهــد  فروشنده ها،نشــان  و 
ــداران  ــی دام ــاق بی میل ــن اتف ــت ای عل
اســت.علی اصغر  دام  فــروش  بــه 
فروشــندگان  اتحادیــه  ملکی،رئیــس 
ــال  ــفندی می گوید:»امس ــت گوس گوش
صحــرا  در  و  بــوده  خــوب  بارش هــا 
ــادی وجــود داشــته اســت،به  ــه زی علوف
ــد گوشــت بیشــتری  ــن خاطــر بای همی
ــد  عرضــه شــود و قیمت هــا کاهــش یاب
اتفــاق نمی افتد.چــرا کــه  امــا ایــن 
دامدارهــا دام شــان را نگــه داشــته انــد.«
بــه گفتــه ایــن مقــام صنفی،اکنــون 
نیــز دامــداران بــه ســودای عیــد قربــان 
کم تــری  دام  باالتــر،  قیمت هــای  و 
ــن  ــد و همی ــه می کنن ــازار عرض ــه ب ب
ــش  ــش عرضــه و کاه ــاله،مانع افزای مس
می گویــد:»در  اســت.ملکی  قیمــت 
گوســفندی  گوشــت  حاضــر  حــال 
ــزار  ــا 94 ه ــی 92 ت ــت کیلوی ــا قیم ب
تومــان بــه مغــازه دار داده می شــود 
ــا  ــا 10 ت ــد ب ــم می توان ــازه دار ه و مغ
5 درصــد افزایــش قیمــت ایــن گوشــت 
ــد  ــه عی ــک ب را بفروشــد.اما چــون نزدی
گوشــت  هســتیم،دامدارها  قربــان 
انبــار  زمــان  درآن  عرضــه  بــرای  را 
می کننــد و فکــر می کننــد کــه بــا 
ــد بفروشــند.« ــری می توانن قیمــت باالت

ایــن پــروژه توســط محققیــن دانشــکدۀ 
دانشــگاه  دامپزشــکی  و  کشــاورزی 
ــی شــود .  بریســتول انگلیــس انجــام م
ــتند  ــاور هس ــن ب ــر ای ــن ب ــن محققی ای
کــه صــدای مــرغ هــای گوشــتی کــه از 
فــارم هــای پرورشــی ضبــط مــی شــود 
مــی توانــد تعییــن کننــدۀ میــزان رفــاه 

ــور باشــد.  و ســامت طی

صدای جوجه ها
پــرورش صحیــح طیــور بــه معنــای 
توســعۀ روش هــای مدیریتــی بــا هــدف 
ــامت و  ــودکار س ــرل خ ــارت و کنت نظ
ــی ، و  ــرات محیط ــوان ، تأثی ــاه حی رف

ــت.  ــی اس ــد و بازده تولی
و  طیــور  صوتــی  هــای  تحلیــل 
ــات  ــاس اطاع ــر اس ــه ب ــی ک تصمیمات
حاصــل از آن اتخــاذ خواهــد شــد مــی 
توانــد بــا تشــخیص یــا پیشــگیری 
روی  بــر  مثبتــی  تأثیــرات  بیمــاری 
طــول  در  حیــوان  رفــاه  و  ســامت 

بگــذارد.  فــارم  در  حیاتــش 
ــر  ــه توســط دکت ــروژه ک ــن پ ــدف ای ه
هدایــت   Andy Butterworth
تعییــن  و  تشــخیص  شــد،  خواهــد 
هــا  جوجــه  صوتــی  هــای  ویژگــی 
در روزهــای اولیــۀ حیــات آنهاســت 
کــه بــا دســتگاههای اتوماتیــک و در 
ــط  ــت و ضب ــارم ثب ــادی ف ــرایط ع ش

ــروژه  ــن پ ــن ای ــد. همچنی ــد ش خواه
ــا  ــن برخــی صداه ــی بی ــاط احتمال ارتب
ــا واکنــش هــای جمعــی و گروهــی را  ب

بررســی خواهــد کــرد. 
بــه عــاوه، ایــن پــروژه کــه از مــاه 
ــه کار  ــاز ب ــاری آغ ــال ج ــپتامبر س س
وجــود  بررســی  بــه  کــرد،  خواهــد 
در  تغییــرات  ایجــاد  بیــن  ارتبــاط 
محیــط پیرامــون مرغــداری و تأثیــر 
آن بــر روی تغییــرات صوتــی طیــور بــه 
لحــاظ فرکانــس یــا نــوع صــوت خواهــد 

پرداخــت. 
ایــن  در  کــه  تحقیقــی  جدیدتریــن 
زمینــه صــورت گرفتــه »تحلیــل صوتــی 
ــر روی وزن جوجــه هــای  ــر آن ب و تأثی
ــال 2017  ــه در س ــوده ک ــتی« ب گوش
 Poultry Science ــۀ میادی در مجل
بــه چــاپ رســید و در ایــن تحقیــق وزن 
ــی 5 دورۀ  ــا در ط ــه ه ــدای جوج و ص
پرورشــی ثبــت و ضبــط گردیــد. در هــر 
ــدای  ــس ص ــرورش، از اوج فرکان دورۀ پ
ــا  ــن وزن آنه ــرای تخمی ــا ب ــه ه جوج
ــا وزن  ــپس ب ــد و س ــی ش ــتفاده م اس
قابــل مشــاهدۀ آنهــا مقایســه مــی شــد. 
ــچ  ــرورش، هی ــول دوران پ ــام ط در تم
ــن وزن  ــمگیری بی ــاوت چش ــه تف گون
ــده  ــده دی ــی و وزن مشــاهده ش تخمین

نشــد.

تحلیل صدای مرغ های 
گوشتی و تأثیر آن بر 

روی افزایش سالمت آنها
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از  اســتفاده   Bowhill گاوداری  در 
بــرای  هوشــمند  قــرص  تکنولــوژی 
تشــخیص گاو بــاردار و همچنیــن زمــان 
زایمــان، منجــر بــه کاهــش 9 درصــدی 
مــرگ و میــر گوســاله هــا گشــته اســت. 
ــای  ــاالی گاوه ــداد ب ــه تع ــه ب ــا توج ب
مــادر و زایمــان آنهــا در طــول 8 هفتــۀ 
بهــار، رســیدگی بــه امــور زایمــان گاوها 
بســیار ســخت و چالشــی خواهــد بــود. 
ــه در  ــش گل ــد و افزای ــال، رش ــا اینح ب
ســال 2016 – کــه بــه ازای هــر زایمــان 
از 200 تــا 250 گاو بــود – تیــم را وادار 
کــرده بــود تــا بــرای تشــخیص گاوهایی 
ــود  ــک ب ــا نزدی ــان آنه ــان زایم ــه زم ک

بســیار بــه چالــش بیفتنــد. 

 Sion Williams ــای ــارم آق ــر ف مدی
اعتــراف مــی کنــد تصــور مــی کــرد کــه 
بــه ازای هــر گوســاله او حداقــل 45 
پونــد ســود خواهــد کــرد؛ امــا در واقــع، 
افزایــش تعــداد گاوهــای آبســتن منجــر 
ــتری از  ــداد بیش ــت دادن تع ــه از دس ب
ــا 13  ــه را ت ــد و هزین ــا ش ــاله ه گوس
درصــد افزایــش داد. وی گفــت بنابرایــن 

بــه فکــر اســتفاده از تکنولــوژی افتــادم! 
بــرای آقــای Williams تکنولــوژی 
ــه در  ــه صرف ــرون ب ــۀ مق ــن گزین بهتری

ــود. دراز مــدت ب
دربارۀ این تکنولوژی 

ــدۀ  ــمند در مع ــای هوش ــرص ه ــن ق ای
مــی  نشــخوارکننده  حیــوان  دوم 
میــزان  و  بــدن  دمــای  و  نشــینند 
را ثبــت مــی کننــد. در  او  فعالیــت 
شــده  ثبــت  پارامترهــای  صورتیکــه 
ــرم  ــق ن ــد از طری ــرف باش ــارج از ع خ
ــه دار  ــه مزرع ــراه ب ــی هم ــزار گوش اف
خبــر داده مــی شــود. بــه عنــوان مثــال، 
کاهــش دمــای بــدن مــی توانــد نشــانۀ 
زایمــان گاو باشــد یــا افزایــش دمــا 
مــی توانــد از اولیــن نشــانه هــای یــک 
ــزان  ــش می ــا افزای ــد و ی ــاری باش بیم
فعالیــت مــی توانــد از نشــانه هــای 

ــد.  ــی باش فحل
 Williams ایــن تکنولوژی نظــر آقــای
ــیاری از  ــه بس ــرا ک ــود چ ــب نم را جل
پارامترهــای مهــم و حیاتــی را ثبــت 
ــد در  ــود زاد و ول ــه بهب ــرد و ب ــی ک م
ــرد.  ــی ک ــایانی م ــدت کمــک ش دراز م

ایــن سیســتم هوشــمند بــر اســاس 
ــارداری، روز  ــد ب ــی گاو و تأیی دورۀ فحل
زایمــان را نیــز محاســبه مــی کنــد. 
ــان  ــه زایم ــک ب ــن در دورۀ نزدی بنابرای
چنانچــه دمــای بــدن گاو حتــی تــا 0.5 
ــان  ــار زایم ــد اخط ــش یاب ــه کاه درج
ــرای مزرعــه دار فرســتاده مــی شــود. ب

مزایا 
ــراه  ــه هم ــوژی ب ــن تکنول ــتفاده از ای اس
ــر  ــا، منج ــی گاوه ــم غذای ــرات رژی تغیی
بــه کاهــش مــرگ و میــر گوســاله هــا تــا 
ســقف 13 درصــد گشــته اســت کــه در 
حــدود 30 تــا 40 گوســاله در ســال و هــر 
ــد مــی شــود.  ــه ارزش 600 پون کــدام ب

استفاده از این تکنولوژی در آینده 
ایــن  از  اســتفاده  کــه  امیدواریــم 
ــا،  ــق پارامتره ــت دقی ــوژی و ثب تکنول
ــه کاهــش فواصــل میــان زایمــان هــا  ب

ــد.  ــک کن کم
ــی  ــاره م ــن ب ــای Williams در ای آق
ــن  ــیلۀ ای ــه وس ــه ب ــد: »از آنجائیک گوی
ــوان  ــی حی ــا از دورۀ فحل ــوژی م تکنول

ــا اولیــن  ــع مــی شــویم چنانچــه ب مطل
ــت  ــورت نگرف ــارداری ص ــی ب دورۀ فحل
ــه  ــد ک ــی ده ــکان را م ــن ام ــا ای ــه م ب
نظــارت  را  فحلــی حیــوان  دوم  دورۀ 
داشــته باشــیم. چنانچــه بازهــم حیــوان 
ــط  ــاً توس ــتی حتم ــد بایس ــتن نش آبس
ــرد  ــرار گی ــه ق ــورد معاین ــک م دامپزش
تــا مبــادا بــه کیســت مبتــا شــده 

ــد.«   باش
همچنیــن ایــن تکنولــوژی بــا فرســتادن 
ــش  ــرای افزای ــه دار ب ــه مزرع ــار ب اخط
دمــای بــدن حیــوان، بــه تشــخیص زود 
هنــگام گاو بیمــار و درمــان حیــوان نیــز 
ــای  ــر آق ــه از نظ ــد ک ــی کن ــک م کم
Williams همیــن امــر منجــر بــه 
کاهــش مصــرف آنتــی بیوتیــک هــا در 

ــز مــی گــردد.  دراز مــدت نی

نحوۀ عملکرد قرص های هوشمند 
  Smaxtec

•ایــن قــرص هــای هوشــمند در معــدۀ 
ــرص  ــد ق ــیند )همانن ــی نش دوم گاو م
ــی  ــوان م ــدن حی ــی وارد ب ــواد معدن م

شــود(.

•بــه طــور خــودکار دمــای بــدن و 
را هــر 10  فعالیــت حیــوان  میــزان 

دقیقــه ثبــت مــی کنــد.
ــتنده  ــر از فرس ــه گاو 30 مت •هنگامیک
ــور  ــه ط ــام ب ــا و ارق ــود، داده ه دور ش
ــردد.  ــی گ ــت م ــت و ثب ــودکار دریاف خ
و  ارســال   cloud بــه  •اطاعــات 
اخطارهــا از طریــق نــرم افــزار بــه 
شــود.  مــی  فرســتاده  دار  مزرعــه 

ــا  ــرق ی ــان ب ــق جری ــتنده از طری •فرس
باطــری خورشــیدی 30 – 40 واتــی کار 

مــی کنــد. 
•واحدهــای تقویــت کننــده مــی تواننــد 
پوشــش دهــی سیســتم را افزایــش 

دهنــد. هــر تقویــت کننــده مــی توانــد 
بــا فاصلــۀ 100 متــری از فرســتنده 

ــردد.  ــب گ نص
•بــا 30 متــر راه رفتــن حیــوان و فاصلــۀ 
و  از فرســتنده اطاعــات دریافــت  او 

ــردد.  ــی گ ارســال م
ــیم کارت  ــک س ــط ی ــتنده توس •فرس
بــه  همــراه(  تلفــن  )هماننــد   2G

اســت.  اینترنــت وصــل 
•فرســتنده هــا / تقویــت کننــده هــا در 
ــع  ــات جم ــوالً حیوان ــه معم ــی ک محل
مــی شــوند قــرار مــی گیــرد مثــًا 

ــخور. ــاالی آبش ب

قرص های هوشمندی که منجر به کاهش مرگ و میر 
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