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تولیــدات بــی ســابقۀ پروتئیــن حیوانــی، 
ــته  ــی آهس ــا آهنگ ــادی ب ــد اقتص رش
تــر، و ذخائــر فــراوان ذرت و ســویا 
ــی  ــش مهم ــه نق ــتند ک ــی هس عوامل
را در ســودآوری صنعــت تخــم مــرغ 
ــرای  امریــکا در ســال 2019 میــادی ب

ــد.  ــی کن ــا م ــدگان ایف تولیدکنن
در دســامبر 2018 میــادی، قیمــت 
ــت  ــدون پوس ــینۀ ب ــت س ــدۀ گوش عم
ــب  ــه ترتی ــرغ ب ــای م ــتخوان و پ و اس
کیلــو  نیــم  دالر/   0.28 و   0.84 بــه 
ــز  ــرآورد »مرک ــق ب ــت. طب ــش یاف کاه
ــه طــور  ــکا« ب ــرغ امری صنعــت تخــم م
تولیدکننــدگان  وضعیــت  متوســط، 
تخــم مــرغ امریــکا در ســال 2018 
میــادی بهتــر بــود. در دســامبر 2018 
ــه و  ــرآورد عرض ــازمان ب ــادی، »س می
تقاضــای محصــوالت کشــاورزی جهــان 
ــکا«  ــه وزارت کشــاورزی امری وابســته ب
ــه  ــرد ک ــی ک ــش بین )WASDE( پی
ــرغ  ــم م ــرغ و تخ ــت م ــدات گوش تولی
 2019 ســال  در  امریــکا  مصرفــی 
میــادی بــه ترتیــب 1.2 و 1.5 درصــد 

ــت.  ــد داش ــد خواه رش
اقتصاددانــان صنعــت مرغــداری 3 عامــل 
عمــده را تأثیرگــذار بــر روی صنعــت 
 2019 ســال  در  امریــکا  مرغــداری 
ــا  ــل ب ــد کــه در ذی میــادی شــناخته ان
هــم آنهــا را مطالعــه و بررســی مــی کنیم. 

1- تولیــدات بــی ســابقۀ پروتئیــن 
حیوانــی 

مصــرف ســرانۀ گوشــت قرمــز و گوشــت 
مــرغ امریــکا در ســال 2006 میــادی و 
تــا پیــش از »رکــود بــزرگ« در حــدود 
99 کیلوگــرم بــود امــا ســپس در ســال 
2013 میــادی بــا 10 درصــد افــت 
ــرم رســید. در صورتیکــه  ــه 90 کیلوگ ب

بــرآورد ســازمان WASDE درســت 
باشــد، مصــرف ســرانۀ گوشــت قرمــز و 
ــال 2019  ــکا در س ــرغ امری ــت م گوش
 100.8 جدیــد  رقــم  بــه  میــادی 
همیــن  رســید.  خواهــد  کیلوگــرم 
ــزارش مصــرف ســرانۀ تخــم مــرغ  گ
ــدد  ــادی را 126 ع ــال 2019 می در س
ــد )20  ــی 7.8 درص ــرده یعن ــرآورد ک ب
ســال  در  مصــرف  از  بیشــتر  عــدد( 

2013 میــادی.
از نظــر اقتصاددانــان ایــن ســطح از 
تولیــدات، تأثیــر منفــی و معکوســی 
ــرغ و گوشــت  ــر روی قیمــت تخــم م ب
ــی از  ــذارد. Mark Jordan یک ــی گ م
ــار دارد  ــازار اظه ــل ب ــان تحلی کارشناس
ــی  ــت ترکیب ــی رود قیم ــار م ــه انتظ ک
گوشــت مــرغ در ســال 2019 میــادی 
ــر از  ــن ت ــم پایی ــا 5 درصــد ه ــی ت حت
ــال  ــود ده در س ــر س ــای غی ــت ه قیم
2018 میــادی باشــد. وی بــرای بهــای 
ــی گوشــت بوقلمــون 10 درصــد  ترکیب
ــا ســال 2018  افزایــش را در مقایســه ب

ــد.  ــی کن ــرآورد م ــادی ب می
مدیــر   Tom Elam دکتــر 
دارد:  مــی  اذعــان   FarmEcon
ــرآورد وزارت  ــه ب ــخصه ب ــه ش ــن ب »م
ــکا از تولیــدات گوشــت  کشــاورزی امری
میــادی   2019 ســال  در  مــرغ  و 
اطمینــان نــدارم. در ســال هــای اخیــر، 
ــن  ــان از بی ــی زم ــا در ط ــن برآورده ای
رفتــه انــد. در ضمــن، از آنجائیکــه آنتــی 
بیوتیــک )از خــوراک طیــور( حــذف 
شــده، زاد و ولــد کاهــش و میــزان 
ــت.« ــه اس ــش یافت ــر افزای ــرگ و می م

و  اقتصــاددان   Paul Aho دکتــر 
تحلیلگــر مســائل صنعــت مرغــداری 
ــش در  ــه افزای ــت ک ــاور اس ــن ب ــر ای ب
تولیــدات گوشــت مــرغ کــه در گــزارش 

ــرآورد شــده  وزارت کشــاورزی امریــکا ب
بدیــن دلیــل اســت کــه در واقــع تولیــد 
ــودآوری  ــه س ــش ب ــدگان در واکن کنن
کــم ناشــی از گوشــت ســینه و قطعــات 
را  خــود  تولیــدات   ، کــم  مــرغ  ران 
کاهــش مــی دهنــد. وی افــزود تولیدات 
ــی  ــًا نم ــکا اص ــرغ در امری ــت م گوش
ــود  ــا وج ــی ب ــد حت ــش یاب ــد افزای توان
ــا  ــدی کــه بناســت ت 6 کشــتارگاه جدی
ــد؛  ــه کار کن ــاز ب ــده آغ ــک ســال آین ی
ــات  ــروع کار کارخانج ــا ش ــه ب ــرا ک چ
ــد، برخــی از کارخانجــات قدیمــی  جدی
ــد.  ــی کنن ــل م ــود را تعطی ــر کار خ ت

ــازمان  ــزارش س ــرآورد گ ــاس ب ــر اس ب
ــه  ــرآورد عرض ــازمان ب WASDE )»س
و تقاضــای محصــوالت کشــاورزی جهــان 
ــکا«(  ــه وزارت کشــاورزی امری وابســته ب
ــد  ــای خری ــامبر 2018 به ــاه دس در م
عمــدۀ تخــم مــرغ درشــت درجــه یــک 
نیویــورک بیــن 1.19 تــا 1.28 دالر/ 
ــادی  ــال 2019 می ــرای س ــن ب دوجی
تعییــن شــده بــود. امــا Jordan در 
ــی  ــن اندک ــد: »م ــی گوی ــاره م ــن ب ای
ــه  ــکا ب ــاورزی امری ــتر از وزارت کش بیش
قیمــت تخــم مــرغ بدبیــن هســتم. چــرا 
ــه  ــت درج ــرغ درش ــم م ــن تخ ــه م ک
ــا 1.17 دالر /  ــای 1.10 ت ــا به ــک را ب ی
دوجیــن تهیــه کــردم کــه حاکــی از 17 
تــا 20 درصــد افــت قیمــت در مقایســه 
ــال 2018  ــا در س ــت ه ــطح قیم ــا س ب
میــادی اســت. مــن بــرآورد مــی کنــم 
کــه تولیــدات تخــم مــرغ مصرفــی اندکی 
ــاورزی  ــه وزارت کش ــه ک ــتر از آنچ بیش
ــن  ــه ای ــد. ب ــت، باش ــرده اس ــرآورد ک ب
ــذار  ــای تخمگ ــرغ ه ــۀ م ــه گل ــل ک دلی
ــن  ــدند، و ای ــر ش ــی پیرت ــال اندک امس
ــر روی تولیــد تأثیــر  ــا حــدودی ب امــر ت
مــی گــذارد – یعنــی تولیــد تخــم مــرغ 

از هــر مــرغ تخمگــذار در ســال 2018 و 
در مقایســه بــا ســال 2017 بیــن 0.5 تــا 
1 درصــد کاهــش پیــدا کــرد. امــا دوبــاره 
بــا افزایــش مــرغ هــای تخمگــذار جــوان 
ــا  ــد )در حــدود 2 درصــد ی در ســال بع
بیشــتر(، تولیــد تخــم مــرغ هــم افزایــش 
ــاورم کــه در  ــن ب ــر ای ــد. مــن ب مــی یاب
ســال 2019 میــادی، بــا ذخائــر بیشــتر 
و تقاضــای کمتــری مواجــه خواهیــم 
بــود کــه ایــن امــر در حــدود 20 درصــد 
کاهــش بهــای تخــم مــرغ را بــه همــراه 

ــد داشــت.«   خواه

ــی  ــا آهنگ ــادی ب ــد اقتص 2- رش
ــر  ــته ت آهس

ــادی،  ــال 2018 می ــامبر س در 12 دس
داخلــی  ناخالــص  تولیــدات  رشــد 
امریــکا بــرای ســال 2019 میــادی 
 Elan 2.9 درصــد گــزارش شــد. دکتــر
در ایــن بــاره مــی گویــد: »رشــد تولیــد 
ناخالــص داخلــی بیــن بــازۀ 2.5 تــا 3.5 
بــه نظــر معقــول و منطقــی مــی رســد؛ 
ــذاری  ــت گ ــی در سیاس ــی ثبات ــا ب ام
ــش  ــه پی ــدرال، ریســک هرگون ــای ف ه

ــد.«  ــی ده ــش م ــی را افزای بین
Jordan اندکــی بیشــتر بــه ایــن رشــد 
ــن  ــی بدبی ــص داخل ــد ناخال ــوی تولی ق
اســت وی مــی گویــد: »مــن نمــی گویــم 
ــادی  ــود اقتص ــمت رک ــه س ــا ب ــه م ک
ــن  ــا ای ــتیم ام ــازار هس ــادی ب ــا کس ی
ــادی  ــی زی ــا اندک ــرای م ــم ب ــرآورد ه ب
بــزرگ اســت. بــا توجــه بــه وجــود برخی 
ــرخ  ــازار، ن ــی ب ــی ثبات ــل ب ــل مث عوام
پاییــن ســودآوری، تعطیلــی کار هر چند 
کــم، امــا همگــی اشــاره بــه کاهــش در 
ــم  ــی کن ــور م ــن تص ــدات دارد. م تولی
بعــد از آنچــه کــه در ســال هــای 2008 
ــار  ــی م ــادی رخ داد، همگ و 2009 می

گزیــده شــدیم، امــا آنچــه کــه بــاور دارم 
اینســت کــه اتفاقــی شــبیه رکــودی کــه 
در ســال 3 - 2002 میــادی رخ داد 
ــی  ــاید اندک ــود ش ــم ب ــاهد خواهی را ش
بهتــر بــا 0 تــا 1 درصــد رشــد در تولیــد 

ــی.«   ــص داخل ناخال

ــی در  ــش جزئ ــال افزای 3- احتم
ــات  ــت غ قیم

ــازمان  ــزارش س ــن گ ــاس آخری ــر اس ب
WASDE در دســامبر 2018، وزارت 
کشــاورزی امریــکا بــرای محصــول ذرت 
ســال 19-2018 میــادی، میانگیــن 
قیمــت در مزرعــه را 3.25 تــا 3.90 دالر/ 
ــه،  ــه در مقایس ــرده ک ــرآورد ک ــل ب بوش
ــال 18- ــول س ــرای محص ــم ب ــن رق ای
2017 میــادی 3.36 دالر/ بوشــل بــود. 
احتمــاالً  داشــت:  اظهــار   Jordan
در  ذرت  قیمــت  افزایــش  حبــاب 
تابســتان بیشــتر هــم خواهــد شــد. 
احتمــال مــی دهیــم کــه محصول ســال 
19-2018 تقریبــاً 1.7 میلیــارد بوشــل 
ــن رقــم در صورتیســت  باشــد. البتــه ای
کــه برخــی عوامــل پیــش بینــی نشــده 

تأثیــر نگذارنــد – عواملــی مثل اســتفاده 
بیشــتر و باالتــر در مصــارف خــوراک دام 
و طیــور، یــا افزایــش در صــادرات و یــا 
مصــرف بــرای تولیــدات اتانــول و غیــره 
– در غیــر اینصــورت رقــم پیــش بینــی 
ــارد  ــه 1.5 میلی ــت ب ــن اس ــده ممک ش
کاهــش یابــد و در حــدود ماههــای مــی 
تــا جــوالی 2019 میــادی، قیمــت 
دالر/   4 بــاالی  بــه  مزرعــه  در  ذرت 

ــید. ــد رس ــل خواه بوش
Elam نیــز اذعــان داشــت: »در کل، 
بخــش اعظــم بــازار ذرت و حبوبــات 
ــال  ــتان در س ــوای تابس ــه ه ــتگی ب بس

جدیــد دارد.«    
امریــکا قیمــت در  وزارت کشــاورزی 
ســویای  محصــول  بــرای  را  مزرعــه 
 9.35 تــا   7.85 میــادی   2018-19
ــه  ــت ک ــرده اس ــرآورد ک ــل ب دالر/ بوش
در مقایســه، ایــن رقــم در ســال 2017 
بــود.  بوشــل  دالر/   9.33 میــادی 
Jordan در ایــن بــاره مــی گویــد: »بــر 
خــاف ذرت، جهــت گیــری قیمــت در 
ــه  ــول رو ب ــن محص ــت ای ــرآورد قیم ب

ــت.« ــن اس پایی
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چنــد ســال پیــش کــه قیمــت خــوراک 
طیــور تجــاری بــه ســرعت افزایــش 
ــه  ــی مبتکران ــر راه حل ــه فک ــت، ب یاف
ــا  ــعی دارم ت ــه س ــن مقال ــادم. در ای افت
ــور  ــوراک طی ــن خ ــع جایگزی ــن مناب ای
را کــه تــا حــدود زیــادی وابســتگی 
ــش  ــی را کاه ــوراک صنعت ــه خ ــما ب ش
مــی دهــد، بــه شــما معرفــی کنــم. امــا 
ــای  ــوراک ه ــت خ ــه لیس ــش از آنک پی
مبتکرانــه را معرفــی کنیــم بهتــر اســت 
ابتــدا شــیوه هایــی بــه منظــور کاهــش 

ــم. ــرح کنی ــوراک را مط ــه خ ــاز ب نی

ــاز  ــش نی ــرای کاه ــی ب روش های
ــور   ــوراک طی ــه خ ب

نگهــداری کنیــد  را  •تنهــا طیــوری 
هســتند.  نیازتــان  پاســخگوی  کــه 
بدیــن صــورت کــه چنانچــه هــدف 
ــس  ــت، پ ــرغ اس ــم م ــۀ تخ ــما عرض ش
ــر  ــذار نظی ــبک وزن و تخمگ ــژادی س ن
Leghorn ســفید نگهــداری کنیــد. 
ــی  ــی خوب ــما دسترس ــه ش ــا چنانچ ی
بــه مرغزارهــا و علوفــه و خــوراک طیــور 
داریــد، پــس بهتــر اســت نــژادی فعــال 
ــوراک را  ــه خ ــوش ک ــب و ج ــر جن و پُ

ــد.  ــداری کنی ــد، نگه ــی یاب م
کــه  را  گلّــه  طیــور  از  دســته  •آن 
ــتند،  ــد هس ــا ناکارآم ــروری و ی غیرض
ــروس  ــور خ ــن منظ ــد. بدی ــذف کنی ح
ــاالی  هــای اضافــی، مــرغ هــای پیــر )ب
دســته  آن  یــا  و  ســال(  نیــم  و   2
از طیــوری کــه بــه طــور ژنتیکــی 
ــد،  ــم تخمگذارن ــتند )ک ــور هس بدردنخ
مســتعد بیمــاری هســتند و..( را زودتــر 
ــۀ  ــردن گل ــا کوچــک ک ــا ب ــید ت بفروش
طیــور، ضمــن کاهــش هزینــه هــا 
ــید.  ــرده باش ــاال ب ــد را ب ــه و تولی عرض
ــداد  ــل تع ــاده خــواه نباشــید. حداق •زی
ــان را  ــد نیازهایت ــی توانن ــه م ــی ک مرغ
بــرآورده ســازند چــه تعــداد اســت؟ هــر 
ــد،  ــر باش ــه کمت ــور گلّ ــداد طی ــه تع چ
ــوراک  ــع خ ــور و مناب ــداری از طی نگه

ــود.  ــد ب ــر خواه ــه آســان ت مبتکران
بــاور  بنــدی کنیــد. شــاید  •جیــره 
ــی  ــد خیل ــا قادرن ــرغ ه ــا م ــد ام نکنی
ــکلی  ــط مش ــن فق ــد و ای ــاد بخورن زی
ــه  ــت بلک ــه نیس ــه و هزین ــرای بودج ب
میــزان تخمگــذاری را هــم کاهــش 
مــی دهــد. پیشــنهاد مــی کنــم حتمــاً 
آزمایــش کنیــد. بدیــن منظــور »تغذیــۀ 
ــه ایــن معنــی کــه  ــۀ آزاد ب آزاد« )تغذی
تمــام روز بــه خوراک دسترســی داشــته 
جیــره  و  کنیــد  متوقــف  را  باشــند( 
ــد  ــک پون ــوم ی ــک س ــا ی ــدی را ب بن
)حــدوداً 150 گــرم( بــه ازای هــر مــرغ 
ــی  ــش تدریج ــد. کاه ــاز کنی در روز آغ
را هــر روز داشــته باشــید تــا آنجــا کــه 
متوجــه افــت در تخمگــذاری شــوید؛ در 
ــه  ــه را ب ــد تغذی ــا بایســتی رون ــن ج ای
جایــی برگردانیــد کــه تأثیــری روی 
تخمگــذاری نداشــت. مــن بــه شــخصه، 
ــدی  ــره بن ــور جی ــد طی ــنین رش در س

ــتم.  ــا نداش ــرای آنه ب

ــوراک  ــت خ ــم لیس ــا ه ــون ب اکن
ــی  ــی م ــه را بررس ــای مبتکران ه

ــم :  کنی

خــوراک مبتکرانــۀ 1 : گیاهانــی 
ــازند.  ــی س ــاک را م ــه خ ک

چــرا طیــور و خــاک را همزمــان تغذیــه 
ــه  ــنفیتون و گزن ــاه س ــم ؟ دو گی نکنی
از گیاهانــی هســتند کــه ســازندۀ خــاک 

هســتند امــا بســیاری آنهــا را علــف 
ــد.  هــرز مــی دانن

سنفیتون   
ــی ســت  ســنفیتون از آن دســته گیاهان
ــود  ــاط خ ــد در حی ــی بای ــه هرکس ک
داشــته باشــد چــرا کــه مزایای بســیاری 
قابــل  و  خوردنــی  گیــاه  ایــن  دارد. 
اســتفاده بــرای مصــارف دارویــی اســت، 
بــرای مصــارف کمپوســت و کــود منبــع 
بــاالی نیتــروژن اســت، و بــرای مصــارف 
خوراکــی دام و طیــور حــاوی فیبر پایین 
و پروتئیــن باالییســت. کاشــت و پرورش 
ســنفیتون بســیار آســان اســت )در هــر 
ــل کاشــت اســت( و  ــال قاب فصــل از س
ــرم  در فصــول بســیار ســرد و بســیار گ
از بیــن نمــی رود. همچنیــن ســنفیتون 
حــاوی ســطح باالیــی از ویتامیــن آ و ب 
12 اســت کــه منجــر بــه طایــی شــدن 
زردۀ تخــم مــرغ مــی گــردد و همــۀ مــا 

ــم.  بســیار دوســت داری
           

نحوۀ کاشت سنفیتون : 
ــد.  ــه کنی ــاه را تهی ــن گی ــۀ ای 1-ریش
مــن خــودم از یکــی از کشــاورزان بــوم 

ــم.  ــی کن ــه م ــناس آن را تهی ش
2-ســپس آن را در درون گــودال هایــی 
بکاریــد و خواهیــد دیــد کــه ایــن گیــاه 
ــردترین  ــتان و س ــن تابس ــرم تری در گ
ــرد.  ــد ک ــد خواه ــریع رش ــتان س زمس
دادن  و  ریشــه  بهتــر  رشــد  بــرای 
بهتریــن نتیجــه، ســنفیتون هــا بایســتی 
بــا یــک متــر فاصلــه از یکدیگــر کاشــته 

ــوند.  ش
 5 فاصلــۀ  از  گیــاه  بریــدن  3-بــا 
ــا 8  ــد ت ــی توانی ــن م ــانتیمتری زمی س
بــار در ســال از آن برداشــت کنیــد.  

گزنه ها 
آنچــه کــه برخــی از آن بــه عنــوان 
ــن  ــد را م ــی کنن ــاد م ــرز ی ــف ه عل
یکــی از منابــع غذایــی پایــدار مــی 
ــی و  ــارف خوراک ــاه مص ــن گی ــم. ای دان
دارویــی دارد و خشــک شــدۀ آن تــا 40 
درصــد حــاوی پروتئیــن اســت و منبــع 
ــود  ــرای ک ــی ب ــیار خوب ــی بس نیتروژن

ــت.  ــت اس ــا کمپوس ــی ی گیاه
 

نحوۀ کاشت گزنه 
مــی توانیــد بــذر آن را خریــداری کنیــد. 
چنانچــه خــوش شــانس بــوده ایــد 
ــد  ــی توانی ــتید م ــاه را داش ــود گی و خ
ــد.  ــب بکاری ــی مناس ــان را در جای هم

خــوراک مبتکرانــۀ 2 : گیاهــان 
پوششــی

گیاهــان پوششــی معمــوالً گیاهانــی 
خــاک  فرســایش  از  کــه  هســتند 
ــه  ــروژن ب ــد، نیت ــی کنن ــری م جلوگی
ــد، از کیفیــت خــاک  خــاک مــی افزاین
محافظــت کــرده و منجــر بــه بهبــود آن 
ــت  ــن رطوب ــد؛ همچنی ــی گردن ــز م نی
ــد  ــد، از رش ــی کنن ــظ م ــاک را حف خ
ــرده و  ــری ک ــرز جلوگی ــای ه ــف ه عل
آفــت هــا را دفــع مــی کننــد. گیاهــان 
پوششــی یکــی از سیاســت هــای بــزرگ 
باغبانــی و محافظــت از خــاک محســوب 

ــوند.  ــی ش م
اســتفاده از گیاهــان پوششــی بــرای 

ســپری کــردن زمســتان : 
•دانــۀ چــاودار را پیــش از فــرا رســیدن 

ســرما بکاریــد. 
ــد  ــره ای نخواه ــتان ثم ــول زمس •در ط

داد امــا در بهــار دوبــاره ثمــر خواهــد داد. 
•در بهــار و در محوطــه ای محصــور 
شــده اجــازه دهیــد طیــور در ایــن 
کشــتزار بــه َچــرا بپردازنــد یــا محصــول 
را چیــده و بــه مرغدانــی بــه نــزد طیــور 

ــد.  ببری
بســتر  کاشــت  از  پیــش  و  بهــار  در 
ــتفاده  ــی اس ــان پوشش ــن، از گیاه زمی

ــد. کنی
•ســعی کنیــد در کاشــت خــود از گیــاه 
غــات،  قرمــز،  شــبدر  زرد،  خــردل 
چلیپاییــان، یونجــه، نخودفرنگــی هــای 

ــد.  ــتفاده کنی ــاوم اس مق
ــه  •چنــد هفتــه پیــش از بســترکاری، ب
مــرغ هــا اجــازه دهیــد تــا وارد کشــتزار 

شــده و تغذیــه کننــد.
•سپس بذرهای خود را بکارید.

بــه  پوششــی  گیاهــان  از  اســتفاده 
ــس از  ــن پ ــدی زمی ــه بن ــور قطع منظ

محصــوالت برداشــت 
گیاهــان  از  اســتفاده  جــای  •بــه 
ــان  ــداول، از گیاه ــج و مت ــی رای پوشش
پوششــی خوراکــی مثــل گیــاه چلیپــای 
پاییــزی، انــواع کلــم هــا، و شــلغم 

اســتفاده کنیــد.
ــا اول  ــز ی •محصــوالت را در طــول پایی
ــازه  ــا اج ــد و ی ــت کنی ــتان برداش زمس
ــاغ  ــی در ب ــان کم ــه طیورت ــد ک بدهی

ــد. بگردن

خوراک مبتکرانۀ 3 : علف های هرز 
ــف  ــوان عل ــه عن ــا از آن ب ــه م ــه ک آنچ
ــوراک  ــی خ ــم، گاه ــی بری ــام م ــرز ن ه
ــرای  ــی ب ــت و حت ــدی اس ــیار مفی بس
هــر دو گــروه انســان و حیــوان مصــارف 
ــای  دارویــی نیــز دارد. قاصــدک، غــاز پ
ســفید، گزنــه هــا، گیــاه بابــاآدم از 
ــرف  ــه مص ــتند ک ــی هس ــه گیاهان جمل

ــد.  ــانی دارن ــی و انس ــی دام خوراک

خوراک مبتکرانۀ 4 : باغچه 
به ایده های زیر توجه کنید :

ــای  ــف ه ــدن عل ــردن و چی ــز ک •تمی
ــپارید. ــا بس ــرغ ه ــه م ــاغ را ب ــه ب اضاف

•اجــازه دهیــد آنچــه کــه از محصــوالت 
بــاغ بــه جــا مانــده را مــرغ هــا مصــرف 

کننــد. 
بکاریــد.  طیــور  ویــژۀ  •محصوالتــی 
ــم و  ــواع کل ــرگ چغنــدر، ان چغنــدر و ب
ــی  ــن منظــور ب ــرای ای کاهــو، و کــدو ب

ــد.  نظیرن
•ســیب زمینــی پختــه )و نــه خــام( بــه 
ــد  ــی توان ــرغ م ــی م ــدۀ اصل ــوان وع عن

ــرد داشــته باشــد.  کارب

ــه هــا و  ــۀ 5 : دان خــوراک مبتکران
میــوه هــای موجــود در طبیعــت

ــود  ــای موج ــوه ه ــا و می ــه ه ــواع دان ان
ــر  ــیار بهت ــد بس ــی توانن ــت م در طبیع
ــاز  ــگاهها نی ــود در فروش ــات موج از غ
ــر  ــازند. ه ــرف س ــما را برط ــور ش طی
تابســتان بــه راحتــی مــی تــوان بشــکه 
هــای بزرگــی از انــواع تــوت هــا را 

ــود. ــع آوری نم جم

خوراک مبتکرانۀ 6 : غات و علوفه
کاشــتن انــواع غــات کار نســبتاً ســاده 
ــر  ــا نظی ــواع آنه ــه از ان ــت چنانچ ایس
ــا  ــردان، ســورگوم ، و ی ذرت، گل آفتابگ
تــاج خروســی انتخــاب کــرده و بکاریــد. 
ــه  همچنیــن مــی توانیــد از میــان علوف
ــنی،  ــه، کاس ــکان ریش ــد پی ــی مانن های

بــاک چــوی )نوعــی کلــم بــرگ چینی(، 
گنــدم ســیاه، شــبدر، تخــم کتــان، 
یونجــه، چغنــدر و بــرگ چغنــدر، نخــود 
ــواع  ــدک، ان ــا، قاص ــدس ه ــی و ع فرنگ
کنیــد  انتخــاب  غیــره  و  هــا  تــوت 
و  خودتــان  بــرای  ویــژه  جالیــزی  و 

ــید!  ــته باش ــان داش طیورت

انــواع   : خــوراک مبتکرانــۀ 7  
درخــت میــوه هــای مغزدار)بــادام، 

ــره(  ــدق و غی ــته، فن پس
بــا جمــع آوری انــواع مغزجــات موجــود 
در طبیعــت، کاشــتن آنهــا و در اختیــار 
ــۀ  ــرای تغذی ــه هــا ب ــن دان گذاشــتن ای
طیــور میــزان قابــل توجهــی پروتئیــن 
خــود  طیــور  بــه  مفیــد  چربــی  و 

ــد.  رســانده ای

انــواع   : خــوراک مبتکرانــۀ 8  
درخــت میــوه 

مــی توانیــد از میــوه هــای افتــادۀ روی 
ــان  ــا خودت ــد و ی ــتفاده کنی ــن اس زمی
ــد  ــت کنی ــد. دق ــوه بکاری ــت می درخ
کــه درختانــی بکاریــد کــه نگهــداری آن 
ــاد باشــد  ــوۀ آن زی آســان و ثمــره و می
مثــل خرمالــو، انــواع تــوت هــا، ســیب ، 

ــره.  ــو و غی ــی، هل گاب

ــواع  ــۀ 9  : از ان ــوراک مبتکران خ
ــد ــتفاده کنی ــاغ اس ــات ب آف

انــواع آفــت هــای موجــود در بــاغ مثــل 
سوســک هــا، کــرم و حلــزون هــا منابــع 
ــور  ــرای طی ــاده ای ب ــوق الع ــی ف غذای

شــما محســوب مــی شــوند.

خــوراک مبتکرانــۀ 10 : برکــه و 
ــاالب  ت

مــی توانیــد برکــۀ کوچکــی در بــاغ 
ــا درون آن هــم  خــود داشــته باشــید ت
ماهــی نگــه داریــد و هــم گیاهــان آبــزی 
ــان  ــا از گیاه ــزه ه ــید. خ ــته باش داش
ــد  ــانی رش ــه آس ــه ب ــتند ک ــزی هس آب
ــان  ــه خشکش ــد و در صورتیک ــی کنن م
ــن  ــا 40 درصــد حــاوی پروتئی ــد ت کنی

ــتند.  ــان هس ــرای طیورت ــد ب مفی

خــوراک مبتکرانــۀ 11 : مگــس 
ــرباز  ــای س ه

مگــس هــای ســرباز بیشــتر شــبیه 
منبــع  و  هســتند  ســیاه  زنبورهــای 
مفیــد پروتئیــن بــرای طیــور محســوب 

ــد.  ــی گردن م
از  اســتفاده  بــا  توانیــد  مــی  شــما 
الروهــای  آشــپزخانه،  پســماندهای 
کوچــک مگــس زنبــوری را پــرورش 
از  سرشــار  خــوراک  یــک  و  دهیــد 
پروتئیــن بــرای طیــور خــود تهیــه 

کنیــد. 

خوراک مبتکرانۀ 12 : جوانه ها 
ــن  ــات و بنش ــردن غ ــه دار ک ــا جوان ب
ــا  ــما از آنه ــور ش ــه طی ــی ک و حبوبات
توانیــد  مــی  کننــد،  مــی  تغذیــه 
ــا 30  ــان را ت ــی طیورت ــن مصرف پروتئی
ــما  ــن کار ش ــا ای ــد. ب ــاال ببری ــد ب درص
نــه تنهــا ســطح پروتئیــن مصرفــی 
را افزایــش مــی دهیــد کــه ســطح 
ویتامیــن، مــواد معدنــی و آنزیــم هــا را 

نیــز افزایــش داده ایــد! 
 

بدیــن منظــور مــی توانیــد درون ســطل 
یــا کاســه ای ایــن دانــه هــا را بــه مــدت 
2 الــی 4 روز بخیســانید تــا جوانــه بزنند. 

خوراک مبتکرانۀ 13 : کمپوست 
ایــن یکــی از شــیوه هــای خــوراک 
مبتکرانــۀ مــورد عاقــۀ مــن اســت. 
طریــق  از  مــن  گذشــته،  تابســتان 
همیــن کمپوســت ســازی توانســتم 
هزینــۀ خــوراک صنعتــی خــود را 100 

درصــد کاهــش دهــم. 

خــوراک مبتکرانــۀ 14 : ورمــی 
کمپوســت و پــرورش ِکــرم 

ــه پروســۀ اســتفاده  ورمــی کمپوســت ب
ــت  ــد کمپوس ــرای تولی ــا ب ــرم ه از ک
ــوان  ــی ت ــا را م ــرم ه ــد. ک ــی گوین م
ــرورش داد.  ــال پ ــول س ــی فص در تمام
ــتند.  ــن هس ــی پروتئی ــع غن ــا منب آنه
پــرورش آنهــا بــه بزرگــی گلــۀ طیــوری 
کــه پــرورش مــی دهیــد و همــت و ارادۀ 

ــتگی دارد.  ــما بس ش
دســتورالعمل کّلــی بــرای پــرورش 

کــرم خاکــی : 
1.ســطلی فلــزی، پاســتیکی یــا چوبــی 

تهیــه کنیــد.
2.بــرای ســطل تهویــه تعبیــه کنیــد. در 
ــتفاده  ــتیکی اس ــه ســطل پاس صورتیک
ــز  ــد، ســوراخ هــای بســیار ری مــی کنی

1 میلیمتــری ایجــاد کنیــد. 
3.مقداری کرم در هر سطح بگذارید.

4.روی ســطل درپــوش قــرار دهیــد 
ــنایی را دوســت  ــا روش ــرم ه ــه ک چراک
ندارنــد و ضمنــاً بــا ایــن کار ســطح 
رطوبــت موجــود را تنظیــم کــرده ایــد. 
5.ســطل حــاوی کــرم هــا را در محلــی 

خنــک و ســایه دار قــرار دهیــد. 
ــا 21  ــن -1 ت ــن بی ــتی بی ــا بایس 6.دم
ــود.  ــته ش ــه داش ــانتیگراد نگ ــۀ س درج
7.حداقــل تــا 10 ســانتیمتر از ســطل را 

از مــواد مرطــوب پـُـر کنیــد. 
ــا  ــوا ی ــذ و مق ــرده کاغ ــتری از خ 8.بس
کاه بــرای کــرم هــا قــرار دهیــد ســپس 

ــانید.  ــا ِگل و الی بپوش روی آن را ب
9.مــواد شــما بایســتی رطوبتــی هماننــد 

یــک اســفنج خیــس داشــته باشــد.
ــرده و  ــه ک ــای خــود را تهی ــرم ه 10.ک

ــد. ــن ســطل بیاندازی در ای
ــی را  ــه هــا و پســماندهای غذای 11.تفال
ــرای  ــه ب ــک مرتب ــه ای ی ــل هفت حداق
کــرم هــا بریزیــد. از مرکبــات، گوشــت، 
لبنیــات و یــا مدفــوع حیوانــات خانگــی 

ــدازه اســتفاده نکنیــد. بیــش از ان
12.پــس از گذشــت 3 تــا 6 مــاه زمــان 
برداشــت کــرم هــا و کمپوســت اســت. 

خوراک مبتکرانۀ 15 : پسماندهای 
غذا

ــرۀ  ــم در زم ــن روش ه ــه ای از آنجائیک
ــن  ــت، دومی ــن روش هاس ــان تری آس
مــن  عاقــۀ  مــورد  مبتکرانــۀ  روش 
محســوب مــی گــردد. در طــول روز مــا 
انــواع مختلــف مــواد غذایــی را مصــرف 
توانیــم  مــی  بنابرایــن  کنیــم  مــی 
مقــدار فراوانــی از پســماندهای غذایــی 

ــم.  ــه کنی تهی

خوراک مبتکرانۀ 16 : علف 
علــف تازه بــه تنهایــی 15 تــا 20 درصد 
ــرآورده مــی  ــی مــرغ را ب ــاز غذای کل نی
ســازد. در صورتیکــه دســتۀ کوچکــی از 
طیــور را نگهــداری مــی کنیــد و حیــاط 
ــۀ  ــدن و تغذی ــرای چرخی ــی ب ــا فضای ی

مــرغ هــا داریــد حتمــاً اجــازه دهیــد.  
در صورتیکــه خــود طیــور نمــی تواننــد 
بــه طــور مســتقیم و آزادانــه در چمنــزار 
باشــند، شــما دســته هــای چمــن را بــه 

ــه  ــور ب ــۀ طی ــرای تغذی ــداری و ب مرغ
نــزد آنهــا ببریــد. 

خــوراک مبتکرانــۀ 17 : اســتفاده از 
ــوالت مزرعه ــایر محص س

شــما مــی توانیــد از ســایر فــراورده هــا 
ــا  ــیر و ی ــل ش ــه مث و محصــوالت مزرع
تخــم مــرغ هــای اضافــی بــرای تغذیــۀ 
ــد از  ــی توانی ــد. م ــتفاده کنی ــور اس طی
شــیر گاو یــا بــز اســتفاده کنیــد. از 
از  مانــده  بجــا  احشــاء  و  پســماندها 
ــه  ــرای تغذی ــات مزرعــه ب کشــتار حیوان
اســتفاده کنیــد. حتــی اســتخوان هــای 
ــده از کشــتار، البتــه طیــور  ــه جــا مان ب
اســتخوان  مســتقیماً  تواننــد  نمــی 
بخورنــد امــا بــا نــوک زدن بــه آن، 
ــی  ــده را م ــا مان ــه ج ــای ب ــت ه گوش
ــد  ــی توانی ــما م ــن ش ــد. همچنی خورن
ایــن اســتخوان هــا و قلــم هــا را خــوب 
ــا  ــوی را ی ــم مق ــن آب قل ــد و ای بپزی
ــر  ــا ب ــد و ی ــی بریزی ــتقیماً در ظرف مس
روی نــان بریزیــد تــا خــوب بــه خــورد 
آن بــرود و ســپس در اختیــار طیــور 

ــد.  ــرف کنن ــا مص ــد ت بگذاری
ــازاد  ــای م ــرغ ه ــم م ــن از تخ همچنی
ــی  ــور م ــایر طی ــا س ــا ی ــرغ ه ــود م خ
توانیــد بــه صــورت خــام یــا پختــه 
ــد.  ــتفاده کنی ــور اس ــۀ طی ــرای تغذی ب
ــده از  ــا مان ــه ج ــای ب ــن از پره همچنی
ــد  ــور بدهی ــه طی ــل را ب کشــتارهای قب
چــرا کــه منجربــه بهبــود عملکــرد روده 

هــا مــی گــردد.

ــوراک  ــۀ 18 : خ ــوراک مبتکران خ
ــده  ــر ش تخمی

ــرای ایــن کار شــما بایســتی مقــداری  ب
ــه  ــبی ب ــرف مناس ــوراک را در ظ از خ
مــدت 2 – 3 روز بخیســانید. دقــت 
ــای خــوراک، آب را  ــه ه ــه دان ــد ک کنی
ــک و  ــند و روی آن خش ــود نکش ــه خ ب
ــد  ــک خواه ــه کپ ــد ک ــدون آب نمان ب
ــاعت آن را  ــک س ــر ی ــن ه زد . بنابرای
چــک کنیــد کــه در نهایــت حداقــل 3 
ــا باشــد. ســطح  ســانتیمتر آب روی آنه
خــوراک بایســتی از آب پوشــیده باشــد 
چــرا کــه عمــل تخمیــر، فراینــدی 
ــاز  ــه اکســیژن نی ــوازی اســت و ب غیره
ــه رشــد کپــک  ــدارد. اکســیژن منجرب ن

ــردد.  ــی گ ــا م ه
ــوش  ــا درپ ــه ی ــا حول ــرف را ب روی ظ
ــد از گذشــت 24 ســاعت  بپوشــانید. بع
خــوراک  هــای  دانــه  خیســاندن،  از 
قابــل هضــم تــر مــی گردنــد امــا عمــل 
تخمیــر بعــد از 3 روز کامــل مــی شــود.  
دقــت کنیــد کــه خــوراک تخمیــر شــده 
ــزده در  ــک ن ــا کپ ــرش دارد ام ــی ت بوی
ــتی دور  ــک بایس ــاهدۀ کپ ــورت مش ص

ــود.   ــه ش ریخت
ــن  ــۀ م ــای مبتکران ــوراک ه ــت خ لیس
بــرای تغذیــۀ طیــور بــا مــوادی بــه غیــر 
از خــوراک صنعتــی در اینجــا بــه پایــان 
مــی رســد امــا مطمئنــم کــه بیشــتر از 

ایــن وجــود دارد. 
ــه  ــده ب ــر ش ــواد ذک ــن م ــی از ای برخ
ــوراک  ــۀ خ ــا هزین ــد ت ــی قادرن تنهای
ــن  ــه پایی ــرای همیش ــما را ب ــور ش طی
آورد. پیشــنهاد مــی کنــم بــرای شــروع 
ــا  ــج ت ــه تدری ــم و ب ــر ک ــدا از مقادی ابت
جائیکــه امــکان دارد از مــواد گفتــه 
ــان اســتفاده  ــرای تغذیــۀ طیورت شــده ب
کنیــد تــا هزینــه هــا را بــه طــرز 

چشــمگیری پاییــن آوریــد.

شیوه هایی برای کاهش 100 درصدی هزینه ها
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آغاز به کار انجمن توزیع کنندگان 
نهاده های دام وطیور

تصویر:ترکیب هیئت مدیره انجمن توزیع کنندگان
 نهاده های دام وطیور

انتخابــات هیئــت مدیــره ایــن انجمــن در حالــی باحضــور 100 درصــدی 
اعضــاء برگــزار شــد کــه تمامــی اعضــاء بــه اهمیــت وجــود حلقــه توزیــع 
ــت  ــرغ، گوش ــد م ــی مانن ــواد پروتئین ــد م ــره تولی ــا در زنجی ــاده ه نه

قرمــز، شــیر و ماهــی تأکیــد دارنــد.
ایــدۀ تشــکیل انجمــن توزیــع کننــدگان عمــده نهادهــای دام و طیــور و 
آبزیــان بــا هــدف هویــت بخشــی بــه امــر توزیــع نهــاده، دفــاع از منافــع 
صنفــی، ایجــاد وحــدت رویــه و برطــرف کــردن دغدغــه هــای دولــت و 
ــع نهــاده هــای دام و طیــور و  ــال توزی ــط در ایجــاد کان ارگانهــای ذیرب
آبزیــان در ســال 1395 شــکل گرفــت و پــس از پیگیــری و تــاش هــای 
هیئــت مؤســس در ســال 1398 بــا موافقــت ســازمان تعــاون روســتایی 

بــرای شــکل گیــری ایــن انجمــن شــروع بــه عضــو گیــری نمــود.
خوشــبختانه بــا اســتقبال گســترده توزیــع کننــدگان و پیشکســوتان این 
ــا برگــزاری  ــه دســت آمــده و ب صنــف، حــد نصــاب تشــکیل انجمــن ب
ــورد  ــداف م ــن اه ــوص تأمی ــر در خص ــاق نظ ــه اتف ــدد ب ــات متع جلس

نظــر رســید.

ابوالفضل طالبی - عضو هیئت مدیره انجمن توزیع کنندگان 
نهاده های دام وطیور

ــت  ــر هیئ ــوان راهب ــی بعن ــل طالب ــه ابوالفض ــن جلس ــدای ای در ابت
مؤســس و آقــای فتاحــی بعنــوان دبیــر انجمــن مطالبــی را بــه اختصــار 
در مــورد تشــکیل انجمــن بــه اســتحضار مهمانــان رســاندند و ســپس 
محســن حافــظ بعنــوان ســخنگوی هیئــت مؤســس گزارشــی از تــاش 
ــتماع  ــه اس ــته را ب ــال گذش ــول 3 س ــس در ط ــت مؤس ــای هیئ ه

ــانید. ــن رس حاضری

محسن حافظ - عضو هیئت مدیره انجمن توزیع کنندگان 
نهاده های دام وطیور

ــا قدمــت بیــش از 50  وی خاطــر نشــان کــرد: »توزیــع کننــدگان نهــاده ب
ســال، نقــش حیاتــی در زنجیــره تولیدمــواد پروتئینــی کشــور داشــته و در 
حــال حاضــر بایــد منســجم تــر از گذشــته در ایــن صنعــت نقــش خــود را 
ایفــاء نماینــد؛ بــر ایــن اســاس انجمن مــی تواند نقش اساســی در ســاماندهی 

زنجیــرۀ تولیــد مــواد پروتئینــی در شــرایط کنونــی کشــور داشــته باشــد.«
ــن وارد  ــط بی ــه راب ــا را حلق ــاده ه ــده نه ــدگان عم ــع کنن ــظ توزی حاف
کننــدگان و تولیدکننــدگان مــواد پروتئینــی شــامل مرغــداران، دامداران 
و پــرورش دهنــدگان ماهــی و میگــو دانســت کــه بــا در اختیــار داشــتن 
ــع  ــبکه توزی ــی در ش ــش مهم ــه نق ــا تجرب ــص و ب ــای متخص نیروه

مویرگــی نهــاده هــا در کشــور ایفــاء مــی کننــد.
بــا توجــه بــه اینکــه بیــش از 30 درصــد واحدهــای تولیــدی کشــور بــه 
دلیــل کمبــود نقدینگــی فعــال نیســتند، حجــم نقدینگــی بــاالی ایــن 
ــود در  ــی ش ــرآورد م ــان ب ــارد توم ــزار میلی ــر ده ه ــغ ب ــه بال ــف ک صن
شــرایط فعلــی کشــور نقــش مهمــی در افزایــش تولیــد خواهــد داشــت، 
ــی حــذف  ــه معن ــدگان عمــده ب ــع کنن ــارت دیگــر حــذف توزی ــه عب ب

ــود. نقدینگــی از چرخــه تولیــد و اختــال در نظــام توزیــع خواهــد ب
ــوزه  ــن ح ــر در ای ــزار نف ــش از 80 ه ــرد: بی ــان ک ــر نش ــظ خاط حاف
ــع  ــن نظــام توزی ــه ای ــردن ب ــه خدشــه وارد ک ــد و هرگون اشــتغال دارن
ــی  ــور در پ ــی کش ــرایط کنون ــیاری را در ش ــرات بس ــور مخاط در کش

ــت. ــد داش خواه
ــده  ــدگان عم ــع کنن ــن توزی ــکیل انجم ــت تش ــه اهمّی ــاره ب ــا اش وی ب
نهادهــای خــوراک دام عنــوان کــرد: »بــا هویــت بخشــی بــه ایــن اعضــا نه 
تنهــا مشــکات و چالــش هــای ایــن صنــف را شناســایی مــی کنیــم، بلکه 
زنجیــرۀ تأمیــن خــوراک دام و طیــور و آبزیــان کشــور کامــل مــی شــود.«

علی آبادی - عضو هیئت مدیره سازمان تعاونی
 روستایی کل کشور

ــی  ــازمان تعاون ــره س ــت مدی ــادی، عضــو هیئ ــی آب ــن جلســه عل در ای
روســتایی کل کشــور، تشــکیل انجمــن توزیــع کننــدگان عمــده 
نهادهــای دام و طیــور و آبزیــان را حرکنــی مثبــت در راســتای اقتصــاد 
مقاومتــی دانســت و گفــت: تکمیــل حلقــه هــای تأمیــن، تولیــد و توزیــع 
در هــر کســب و کاری رمــز موفقیــت آن صنعــت اســت و توزیــع حلقــه 

ــا ســفره اســت. اصلــی در زنجیــره مزرعــه ت
وی خاطــر نشــان کــرد: شــما توزیــع کننــدگان نقطــه عطــف در زنجیــرۀ 
ــوغ  ــه بل ــعه ب ــد و توس ــا رش ــد ب ــه بای ــوراک دام هســتید ک ــن خ تأمی
ــان  ــت یابید.ایش ــور دس ــع کش ــام توزی ــود در نظ ــی خ ــگاه واقع و جای
تأکیــد کردنــد شــما بایــد متولــی برنــدی باشــید کــه ســاختار توزیــع 
را مدیریــت مــی کند.علــی آبــادی افــزود: تشــکیل انجمــن شــرط الزم 

ــا شــرط کافــی نیســت. بــرای ایــن صنــف و رشــد صنعــت اســت اّم
بــر ایــن اســاس الزم اســت تــا بــا راه انــدازی اســتارت آپ هــا در نظــام 

توزیــع بــه شــکلی بــرای پاییــن آوردن هزینــه هــا یــاری رســاند.

شــیعه از اعضــاء انجمــن نیــز در ایــن خصــوص گفــت: یکــی از اهــداف 
تشــکیل ایــن انجمــن حمایــت از اعضــاء در مقابــل تصمیــم گیریهــای 
دولتــی اســت.وی بــا اشــاره بــه اینکــه صنــف توزیــع کننــدگان عمــده 
نهــاده در واقــع تنخــواه دار ایــن صنــف اســت، افــزود تأمیــن نقدینگــی 
در ایــن صنعــت بــه دلیــل گــردش مالــی بســیار بــاال بــه راحتــی امــکان 
پذیــر نیســت و حضــور بیــش از 5 دهــه توزیــع کننــدگان نیــز دلیلــی 

بــر ایــن مدعاســت.
ایــن در حالــی اســت کــه بــا تشــکیل ایــن انجمــن تمامــی فعالیــت هــا 
ــث  ــوص در بح ــه خص ــت ب ــت از صنع ــت حمای ــر و در جه ــجم ت منس

هــای مالیاتــی صــورت خواهــد گرفــت.

در ایــن جلســه بــا تعییــن هیئــت رئیســه شــامل حســین اردســتانی بــه 
عنــوان رئیــس، مهــرداد سرمســتی بعنــوان منشــی و ناصــر علــی اســدی 
ــزار  ــره برگ ــت مدی ــات هیئ ــر، انتخاب ــوان ناظ ــل زاده بعن ــرام خلی و به

شــد. ناظــر تعاونــی روســتایی، آقــای ادیــب بــود.
بــا شــمارش آراء در پایــان جلســه اعضــای هیئــت مدیــره انجمــن توزیع 

کننــدگان و عمــده نهادهــای دام و طیــور و آبزیــان انتخــاب شــدند.
بــر ایــن اســاس اعضــاء هیئــت مدیــره بــه ترتیــب اکثریــت آراء: محســن 
حافــظ، ابوالفضــل طالبــی، نورالدیــن محمدخانــی، مهــدی ملــک زاده و 
رضــا حقیقــت پــور تعییــن شــده و علــی اســداله زاده و امیــر تــرک نــژاد 

بــه عنــوان اعضــای علــی البــدل هیئــت مدیــره انتخــاب شــدند.
ــرمن ری  ــزدان س ــید ی ــازرس و س ــوان ب ــن بعن ــؤاد برزی ــن ف همچنی

ــد. ــاب گردیدن ــدل انتخ ــی الب ــازرس عل ــوان ب بعن

فؤاد برزین - بازرس انجمن توزیع کنندگان نهاده های دام وطیور

رضا حقیقت پور - عضو هیئت مدیره انجمن توزیع کنندگان 
نهاده های دام وطیور

مهدی ملک زاده - عضو هیئت مدیره انجمن توزیع کنندگان 
نهاده های دام وطیور

نورالدین محمدخانی - عضو هیئت مدیره انجمن توزیع کنندگان 
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ــح  ــر روز صب ــای Tyson Loewen ه آق
ســاعت 5 از خــواب بیدار و روانــۀ مرغداری 
خــود مــی شــود. در طــول 5 ســاعت پــس 
از آن، وی بــه بازرســی اوضــاع 180 هــزار 
ــی رســد. احتمــال وجــود  ــدۀ خــود م پرن
ــی  ــی م ــاری را بررس ــم بیم ــانه و عائ نش
کنــد، وضعیــت آب و دان طیــور و گــردش 
هــوا را چــک و طیــور ُمــرده را جمــع آوری 
ــه  ــول روز ب ــم در ط ــاز ه ــد. او ب ــی کن م
مرغدانــی سرکشــی مــی کنــد و بــا دقــت 
ــی  ــارت م ــور را نظ ــی طی ــت رفاه وضعی
ــه او در ســاعت 9  کنــد. معمــوالً کار روزان
شــب – یعنــی 16 ســاعت بعــد از اینکــه از 
خــواب برمــی خیــزد – هنگامیکــه آخریــن 
ــام  ــداری را انج ــه مرغ ــود ب ــی خ سرکش
ــد. او 45  ــی رس ــام م ــه اتم ــد، ب ــی ده م
روز را بدیــن منــوال مــی گذرانــد و ســپس 
20 روز توقــف مــی کنــد تــا مرغــداری هــا 
را بــرای ورود دســتۀ جدیــد آمــاده ســازد 
ــر  ــه ثم ــور ب ــر ســال 6 دســتۀ طی و در ه
مــی رســاند. میــزان مــرگ و میــر ســاالنۀ 
طیــور او بــه 6 درصــد در ســال مــی رســد 
کــه ســعی دارد ایــن رقــم را بــه 4 درصــد 
برســاند. هــر کــدام از دســته هــای طیــور 
ــت  ــرم گوش ــزار کیلوگ ــدود 450 ه در ح

مــی دهنــد. 
نکاتی برای موفقیت 

مســلماً تولیــد کــردن طیــور تجــاری امــری 
ســخت اســت؛ بایســتی 7 روز در هفتــه کار 
ــذاری  ــرمایه گ ــه س ــن ب ــی و همچنی کن

هنگفــت از ســوی مرغــدار نیــاز اســت. 
Tom Tabler یکــی از اســاتید رشــتۀ 
ــی  ــی س ــی س ــگاه م ــداری در دانش مرغ
گویــد:  مــی  خصــوص  ایــن  در  پــی، 
»کســانی کــه بــا ایــن حرفه آشــنا هســتند 
بــه خوبــی مــی داننــد کــه ایــن شــغلی 24 
ــه اســت و بایســتی  ــاعته در 7 روز هفت س
در قبــال آن متعهــد و مســئول باشــی تــا 
ــه موفقیــت برســی! مــن خــودم  ــی ب بتوان
ــرورش  ــک پ ــی و ی ــناس فن ــک کارش ی
بــودم. 5 صبــح در مرغــداری  دهنــده 
بــودم و 10 و نیــم شــب هــم آنجــا بــودم. 
اگــر شــما 5 عصــر بــه مــرغ هــا ســر بزنیــد 
ــدار  ــد مرغ ــح نیایی ــردا 8 و 9 صب ــا ف و ت
موفقــی نخواهیــد بــود. مــرغ هــا بــه ایــن 
فکــر نمــی کننــد کــه االن تعطیــات آخــر 
هفتــه اســت و یــا کریســمس و شــب عیــد 
ــتی هــر روز مراقبــت  اســت. آنهــا بایس
ــن  ــه ای ــبت ب ــتی نس ــما بایس ــوند و ش ش
موضــوع متعهــد باشــید، ایــن را فقــط 
ــد مــی  ــه موفقیــت رســیده ان ــا کــه ب آنه
فهمنــد. شــاید هــر کســی نتوانــد بــا ایــن 
ســبک زندگــی کنــار بیایــد بنابرایــن ایــن 

ــر شــخصی نیســت.«  ــه مناســب ه حرف
عــاوه بــر ایــن، پــرورش دهنــدگان مــرغ 
هــای تجــاری موفــق ســخت کــوش و 
جزئیــات گــرا هســتند، و بــه معنــای 
ــت  ــامت و امنی ــظ س ــه حاف ــی کلم واقع
طیــور باشــند. در اینجــا بــه بعضــی دیگــر 
پــرورش  بــرای  الزم  هــای  ویژگــی  از 

ــم:  ــه ای ــق پرداخت ــدگان موف دهن

1.اهمیت به جزئیات
 ، David French بــه گفتــۀ دامپزشــک
 Sanderson ــارم ــر دامپزشــک در ف دکت
ــدۀ  ــزرگ تولیدکنن ــارم ب ــومین ف ــه س ک
طیــور ایــاالت متحــده محســوب مــی 
ــوق  ــارت ف ــق مه ــداران موف ــود، مرغ ش
العــاده ای در مشــاهده دارنــد و طیــور 
ــند. وی  ــی شناس ــی م ــه خوب ــود را ب خ
گفــت: »آنهــا هــم بــه کارکــرد تجهیــزات و 
تأسیســات خــود بــه خوبــی واقفنــد و هــم 
ــه خوبــی مــی شناســند.  طیــور خــود را ب
آنهــا تنهــا از طریــق تجهیــزات کامپیوتری 
بــر طیــور خــود نظــارت ندارنــد بلکــه خود 

ــد.«  ــی گیرن ــر نظــر م ــم زی ــور را ه طی
ــداری  ــادی را در مرغ ــان زی ــداران زم مرغ
ــد  ــی کنن ــاش م ــد و ت ــی کنن ــپری م س
تــا هرگونــه نشــانه ای کــه تأثیــری بــر روی 
ســامتی طیــور دارد و یــا عوامــل اســترس 
زا در آنهــا را کشــف و برطــرف ســازند. 
ــی  ــه م ــن زمین یکــی از کارشناســان در ای
گویــد: »شــما نیــاز داریــد کــه ســاعت هــا 
ــور را در  ــار طی ــرکات و رفت ــینید و ح بنش
ــرورش،  ــف پ ــان هــا و دوره هــای مختل زم
ــور بیــش  ــد. چنانچــه طی ــر نظــر بگیری زی
ــا  ــود، و ی ــان ش ــا سردش ــرم و ی ــد گ از ح
ــوب  ــداری مطل ــان هــوای داخــل مرغ جری
نباشــد، آب و دان نداشــته باشــند چــه 
ــز  ــا اگــر همــه چی ــاری مــی کننــد؟ ی رفت
خــوب و درســت باشــد چــه رفتــاری دارند؟ 
ــا  ــای آنه ــه تماش ــی ب ــی طوالن ــر مدت اگ
بنشــینید قطعــاً از رفتــار آنهــا متوجــه مــی 
شــوید کــه خــوب هســتند یــا خیــر. فقــط 
کافیســت زبــان بدن طیــور را بشناســید آن 
وقــت طیــور بــه شــما خواهنــد گفــت کــه 

کجــای کار مــی لنگــد!« 

2.شوق یادگیری 
پــرورش دهنــدگان موفــق دانــش آموزانــی 
ســمینارها  در  آنهــا  هســتند.  مشــتاق 
شــرکت مــی کننــد و در زمینــۀ کاری 
 French ــر ــد. . دکت ــه دارن ــود مطالع خ
فــارم  گویــد  مــی  زمینــه  ایــن  در 
Sanderson معمــوالً ســالی یــک مرتبــه 
و  انجمــن  دهنــدگان،  پــرورش  بــرای 

گردهمایــی هایــی تشــکیل مــی دهــد و از 
آخریــن روندهــای مرغــداری و روش هــای 
ــه  مدیریتــی و تهدیــدات در ایــن حرفــه ب
آنهــا اطاعــات ارائــه مــی کنــد. وی اذعــان 
پــرورش  ایــن  مــن  »هنگامیکــه  دارد: 
دهنــدگان را در ایــن جلســات مــی بینــم 
حقیقتــاً متوجــه مــی شــوم کــه آنهــا 
متعهــد و خواســتار پیشــرفت هســتند. 
آمــده  بدســت  فرصــت  ایــن  از  آنهــا 
قدردانــی مــی کننــد و دوســت دارنــد کــه 
همــه چیــز را بداننــد و توضیحــات کافــی 
مــی خواهنــد. بهتریــن پــرورش دهنــدگان 
آنهایــی هســتند کــه همــگام بــا تکنولوژی 
ــن  ــی در ای ــب آموزش ــتند و مطال روز هس

ــد.«  ــی کنن ــه م ــه را مطالع رابط

ــبت  ــه ای نس ــخت گیران ــد س 3.دی
ــد ــکیوریتی دارن ــه بیوس ب

مــی  مرغــداری  هــر  کــه  همانگونــه 
ــال  ــن اهم ــک تری ــد، کوچ ــت بدان بایس
در بیوســکیوریتی مــی توانــد یــک دســتۀ 
طیــور ســالم را تبدیــل بــه طیــور ناســالم 
ــرورش  ــم پ ــل ه ــن دلی ــه همی ــد، و ب کن
دهنــدگان موفــق در خصــوص اعمــال 
اســتانداردهای بیوســکیوریتی ســخت گیــر 
ــه بایســتی  ــواردی ک ــۀ م هســتند. از جمل
ــور  ــه عب ــود هرگون ــارت ش ــی نظ ــه خوب ب
ــارم  ــا در نزدیکــی ف ــه درون و ی ــرور ب و م
 Suzanne Dougherty اســت. دکتــر
ــور در  ــتقل طی ــاور مس ــک و مش دامپزش
آتــن آالبامــا و همچنیــن معــاون اجرایــی 
پاتولوژیســت هــای  امریکایــی  انجمــن 
ــک  ــار دارد: »ی ــاره اظه ــن ب ــور در ای طی
پــرورش دهنــدۀ خــوب همیشــه مــی دانــد 
کــه چــه کســی بــه فارمــش آمــده اســت. 
مــن واقعــاً لــذت مــی بــرم وقتــی کــه بــه 
ــم و مرغــدار درســت  فارمــی ســر مــی زن

ــن اســت.«  پشــت ســر م
سرپرســت   Phil Stayer دکتــر 
مــی   Sanderson فــارم  دامپزشــکی 
گویــد در ایــن فــارم در ابتــدای ورودی هــر 
ــک حوضچــۀ حمــام خشــک  ــداری ی مرغ
بــرای شستشــوی پاهــا هســت. وی ادامــه 
ــه  ــی ک ــه رطوبت ــا توجــه ب ــد: »ب ــی ده م
ــه  ــم ب ــکا داری ــوب امری ــا در جن ــا اینج م
ــه آب  ــم ک ــی کنی ــد م ــان تأکی مرغدارانم
ایــن حوضچــه را حداقــل ماهــی یــک 
ــدار  ــک مرغ ــا ی ــد ام ــوض کنن ــه ع مرتب
ــد  ــاه بای ــه در م ــل دو مرتب ــوب حداق خ

ــد.«  ــام ده ــن کار را انج ای

4.دسترسی به آب تمیز
ــز، یکــی از اصــول  ــه آب تمی دسترســی ب

چگونه می توان یک مرغدار موفق بود
ــامت  ــا س ــه ب ــم در رابط ــۀ مه اولی
دکتــر  گفتــۀ  بــه  اســت.  طیــور 
فــارم  دامپزشــک   Don Ritter
Mountaire در مریلنــد طیــور دو 
ــد، آب  ــی خورن ــه م ــی ک ــر میزان براب
مــی نوشــند. بنابرایــن آنچــه کــه 
وجــود  آنهــا  آشــامیدنی  آب  درون 
آب  اســت.  مطــرح  بســیار  دارد 
ــه  ــاً ب ــتی مرتب ــا بایس ــامیدنی آنه آش
ــود  ــی و pH موج ــواد معدن ــاظ م لح
در آن نظــارت و بررســی شــود ضمــن 
ــطح  ــه س ــم ک ــتی بدانی ــه بایس اینک
pH موجــود در آب بــر روی ســامت 

ــت.  ــر اس ــور مؤث ــوارش طی گ

5.جریان هوا 
رطوبــت و ســطح بــاالی آمونیــاک، دو 
ــان  ــتن جری ــرای داش ــزرگ ب ــع ب مان
ــداری اســت.  ــوب در مرغ ــوای مطل ه
آمونیــاک،  بــاالی  ســطح  وجــود 
ــای  ــاری ه ــرض بیم ــور را در مع طی
تنفســی و مشــکات چشــم قــرار 
مــی دهــد. حتــی گذرانــدن یــک 
ــد  ــرایط ب ــا ش ــداری ب ــب در مرغ ش
هوایــی و ســطح بــاالی آمونیــاک 
مــی توانــد بــرای طیــور مشــکل ســاز 
ــه  ــد. ب ــاری باش ــاز بیم ــه س و زمین
نظــر دکتــر Tabler معمــوالً پــرورش 
دهنــدگان نســبت بــه بــوی آمونیــاک 
ــود را از  ــیت خ ــداری حساس در مرغ
ــد و معمــوالً ســطح  دســت مــی دهن
مرغــداری  در  موجــود  آمونیــاک 
ــر از آن اســت کــه آنهــا متوجــه  باالت
خاطــر  همیــن  بــه  شــوند؛  مــی 
سنســورهای دســتی بــرای تشــخیص 
ســطح مجــاز آمونیــاک ســاخته شــده 
ــا 500 دالر  و هزینــه ای بیــن 400 ت
ــی  ــرای برخ ــد ب ــی توان ــه م دارد ک
باشــد.  پــرورش دهنــدگان مفیــد 
بــه عقیــدۀ Loewen بهتریــن راه 
ــوا و ســطح  ــت ه ــن آوردن رطوب پایی

ــت.  ــتر هواس ــان بیش ــاک، جری آمونی

6.مدیریت بستر کاهی طیور
ــه بســتر  پــرورش دهنــدگان موفــق ب
ــد  ــراوان دارن ــت ف ــور دق ــی طی کاه
و بــا خشــک نگــه داشــتن آن، از 
کاهنــد.   مــی  مرغــداری  رطوبــت 
دکتــر Tabler مــی گویــد بســتر 
کاهــی نمــدار و مرطــوب بــرای مــرغ 
هــا اصــًا خــوب نیســت و تولیــد 
کنــد.  مــی  بیشــتر  را  آمونیــاک 
تمــام میکــروب هــا در محیــط هــای 

ــد. ــی کنن ــد م ــوب رش مرط

7.کاهش استرس 
ســال هــا پیــش، وقتــی جوجــه هــا از 
تخــم خــارج مــی شــدند مــرغ مــادر 
آنهــا را گــرم نگــه مــی داشــت و 
بــرای آنهــا آب و دان پیــدا مــی کــرد؛ 
ــداری  ــروزی و در مرغ ــی ام در زندگ
ــش  ــن نق ــدار ای ــاری، مرغ ــای تج ه
ــه  ــده دارد. اینک ــه عه ــه را ب و وظیف
ــه  ــادر ب ــدازه ق ــه ان ــا چ ــدار ت مرغ
و  باشــد  آنهــا  نیازهــای  بــرآوردن 
ــد  ــم کن ــا را فراه ــی آنه ــوازم راحت ل
تأثیــری مســتقیم بــر روی میــزان 
اســترس طیــور و نهایتــاً بــر روی 
مقابــل  در  آنهــا  مقاومــت  میــزان 

ــا دارد.  ــاری ه بیم

8.توانایــی پــرورش طیــور فاقــد 
آنتــی بیوتیــک 

ــا چنــد ســال پیــش،  در گذشــته و ت
در  بیوتیــک  آنتــی  از  اســتفاده 
ــت.  ــی نداش ــا مانع ــرغ ه ــرورش م پ
امــا بــا فشــار آوردن از ســوی ســازمان 
مــواد غذایــی و دارویــی امریــکا بــرای 
منــع مصــرف آنتــی بیوتیــک، بــه ویژه 
آن دســته کــه بــرای ســامت مصــرف 
کننــدگان مضــر محســوب مــی شــد، 
ــا  ــذف و ی ــه ح ــور ب ــداران مجب مرغ

محدودیــت در مصــرف آنتــی بیوتیک 
ــی از  ــدند. یک ــود ش ــور خ ــرای طی ب
ــا حــذف  ــد: »ب کارشناســان مــی گوی
آنتــی بیوتیــک از رژیــم غذایــی مــرغ 
ــیاری از  ــی، بس ــه کش ــا و از جوج ه
ــای  ــی ه ــدگان و کمپان ــرورش دهن پ
ــری روش  ــه یادگی ــور ب ــد مجب تولی
ــرغ  ــرورش م ــرای پ ــد ب ــای جدی ه
شــدند. آنهــا مجبــور بودنــد کــه 
ــدون  ــرورش ب ــا پ مدیریــت خــود را ب
ــق  ــک تطبی ــی بیوتی ــتفاده از آنت اس

ــد.«  دهن

ــای  ــارت ه ــا مه ــنایی ب 9.آش
مکانیکــی

ــدار تجــاری  ــک مرغ ــرای ی اگرچــه ب
و  فنــی  هــای  مهــارت  داشــتن 
مکانیکــی الزامــی نیســت امــا همیــن 
ــد  ــدار بتوان ــزوم مرغ ــع ل ــه در مواق ک
روشــنایی هــای مرغــداری و یــا لولــه 
کشــی هــای آب یــا تهویــه را تعمیــر 

ــت.  ــرده اس ــود ک ــد، س کن
دکتــر Tabler در ایــن بــاره مــی 
ــر  ــه ه ــد ک ــر بگیری ــد: »در نظ گوی
کــدام از تجهیــزات مرغــداری بــه 
ــده  ــه کنن ــط تغذی ــال خ ــوان مث عن
خــراب شــود و شــما بدانیــد کــه 
ــد، مســلماً  ــر کنی ــه آن را تعمی چگون
در ایــن صــورت توانســته ایــد در 
وقــت و هزینــه صرفــه جویــی زیــادی 

ــید.« ــرده باش ک
ــتی  ــای گوش ــرغ ه ــام م ــاً تم تقریب
ــی  ــد م ــده تولی ــاالت متح ــه در ای ک
شــود در مــزارع خانوادگــی کوچکــی 
ــا کمپانــی  پــرورش مــی یابنــد کــه ب
هــای زنجیــره ای بــزرگ قــرارداد 
ترتیــب،  بدیــن  دارنــد.  تجــاری 
ــا  ــردد ت ــی گ ــب م ــر موج ــن ام ای
ــان  ــاط جه ــایر نق ــا س ــه ب در مقایس
ــن و ارزان  ــالم تری ــه س ــا ب ــرغ ه ، م
تریــن شــیوه رشــد و پــرورش یابنــد!

تولید 30 درصد واکسن طیور توسط مؤسسه رازی

ــد  ــه تولی ــا اشــاره ب ــاون تحقیقــات موسســه رازی ب مع
30 درصــد واکســن موردنیــاز طیــور توســط ایــن 
ــاری   ــادی بیم ــدود زی ــا ح ــبختانه ت مؤسسه،گفت:خوش

ــت. ــده اس ــرل ش ــل کنت نیوکاس
مجتبــی محرمــی پیــش از ظهــر چهارشــنبه در همایش 
ــل،با  ــاری نیوکاس ــی بیم ــای تحقیقات ــن یافته ه آخری
ــت  ــرای بزرگداش ــش ب ــن همای ــه ای ــه اینک ــاره ب اش
ــاتید برجســته  ــی از اس ــت« یک ــر »ســهراب حقیق دکت
ایــن مؤسســه در حــوزه بیماری هــای طیور،برگزارشــده 
اســت،اظهار کرد:دکتــر حقیقــت اولیــن محقــق ایرانــی 
ایــران  در  را  نیوکاســل  بیمــاری  عامــل  کــه  بــود 

ــت. ــرده اس ــازی ک جداس
وی بابیــان ایــن مطلــب کــه حدود ســال 1331 واکســن 
ایــن بیمــاری در مؤسســه رازی تولیدشــده اســت،ادامه 
ــوع بیمــاری در حــوزه  ــن محقــق بیــش از 50 ن داد: ای
طیــور و دام را شناســایی و روش هــای تشــخیصی آن هــا 

را راه انــدازی کــرد.
و  واکســن  تحقیقــات  مؤسســه  تحقیقــات  معــاون 
سرم ســازی رازی بــا اشــاره بــه اینکــه در حــال حاضــر 
مهم تریــن بیمــاری تنفســی طیــور در کشور،نیوکاســل 
ــطح  ــادی در س ــات زی ــاری تلف ــن بیم ــت،گفت: ای اس

ــرده اســت. ــاد ک ــران ایج ــای پرورشــی ای ــارم ه ف
ــا  ــر ب ــاری اگ ــن بیم ــه ای ــر اینک ــد ب ــا تأکی ــی ب محرم
تنفســی طیــور همــراه شــود  بیماری هــای  ســایر 
ــت،گفت:  ــد داش ــراه خواه ــه هم ــادی ب ــارات زی خس
ایــن بیمــاری اگــر تــوأم بــا برخــی بیماری هــا ازجملــه 
آنفوالنــزا و برونشــیت باشــد باعــث خســارات زیــادی در 

ــد. ــد ش ــذار خواه ــتی و تخم گ ــزارع گوش م
ــی  ــده اصل ــه رازی تولیدکنن ــه مؤسس ــان اینک وی بابی
واکســن نیوکاســل در کشــور اســت،گفت: معرفــی 
ــن یافته هــای مؤسســه در  ــه آخری تولیــدات رازی و ارائ
ــتاورد  ــه دس ــارم ازجمل ــن ف ــی در ای ــوص اثربخش خص

ــش اســت. ــن همای ای
و  واکســن  تحقیقــات  مؤسســه  تحقیقــات  معــاون 
و  مهــم  را  کشــور  طیــور  تولیــد  رازی  سرم ســازی 
تأثیرگــذار در کنتــرل و رشــد ایــن بیمــاری برشــمرد و 
یــادآور شــد:در رابطــه بــا بیمــاری نیوکاســل در اشــکال 
ــان  ــی بابی ــته ایم. محرم ــن داش ــد واکس ــف تولی مختل
مؤسســه  تحریم،تولیدکننــدگان  شــرایط  در  اینکــه 
ــه می کنند،افــزود:در شــرایط  رازی خدمــت بزرگــی ارائ

امــروز واردات به ســادگی انجــام نمی گیــرد.
وی بابیــان ایــن مطلــب کــه حــدود 30 درصــد از 
توســط  کشــور  در  طیــور  موردنیــاز  واکســن های 
مؤسســه رازی تولیــد می شــود،گفت: بیمــاری نیوکاســل 
ــت. ــده اس ــادی کنترل ش ــد زی ــا ح ــور ت ــان طی در می

و  واکســن  تحقیقــات  مؤسســه  تحقیقــات  معــاون 
اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  محرمــی  رازی  سرم ســازی 
و  پرنــدگان  حــاد  فــوق  آنفوالنــزای  بیماری هــای 
نیوکاســل در طیــور خســارات را افزایــش می دهد،بیــان 
ــا اقداماتــی در حــوزه دامپزشــکی و گســتردش  کــرد: ب
واکسیناســیون همچنیــن افزایــش تولیــد واکســن 
ــا  ــن بیماری ه ــرل ای ــه کنت ــازی رازی ب ــط سرم س توس

ــت. ــده اس ــک ش کم
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