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تخم مرغ ؛
   تشکل سازی بسیار،

      فرهنگ سازی هیچ!

ــای  ــنواره ه ــم و جش ــزاری مراس ــاهد برگ ــه ش ــی ک در حال
ــاد  ــف در ابع ــورهای مختل ــی و کش ــطح جهان ــف در س مختل
ــی تخــم  ــه مناســبت 17 مهــر روز جهان محلــی و کشــوری ب
ــای  ــده و تشــکل ه ــذاران عم ــه ســرمایه گ ــرغ هســتیم ک م
متعــدد اربعــه و اتحادیــه سراســری مــرغ تخــم گــذار موســوم 
ــه دور از چشــم  ــل و ب ــن، مراســمی در ســکوت کام ــه میه ب
ــه  ــری تخصصــی ک ــای خب ــگاه ه ــگاران نشــریات و پای خبرن
در طــول ســال مقــاالت، تحلیــل هــا و اخبــار فــراوان دربــاره 
ــام  ــدون پی ــوا ، ب صنعــت مرغــداری مــی نویســند، کــم محت
ــی  ــون انعکاس ــه تاکن ــه البت ــد، ک ــزار کردن ــریفاتی برگ و تش
چندانــی در میــان افــکار عمومــی و جامعــه مخاطــب و 

مصــرف نداشــته اســت.

ــی و  ــاق بازرگان ــا در یکــی از ســالن هــای ات ایــن مراســم گوی
بــا تعــدادی از ســرمایه گــذاران تخــم مــرغ یعنــی خودشــان بــا 
خودشــان و بــا کمتریــن میــزان انعــکاس خبــری برگــزار شــد 
و از حضــور حتــی ســمبلیک تعــداد اندکــی از مــردم یــا همــان 
مصــرف کننــدگان خبــری نبــود بــا احــوال پرســی و احســنت 

گویــی هــای فــراوان هــر کــدام بــه دیگــری برگــزار شــد.

ــه  ــار ب ــی توجهــی مطلــق و تأســف ب ــزوا و ب ــن ان ــه ای ابتــاء ب
موضــوع کان و عمومــی مصــرف تخــم مــرغ و فرهنــگ ســازی 
ــه  ــای اربع ــکل ه ــه تش ــت ک ــی اس ــرف آن در حال ــرای مص ب
»ســتاد ترویــج مصــرف تخــم مــرغ« » کانــون پــرورش دهندگان 
تخــم مــرغ« » کانــون سراســری انجمــن هــای صنفــی پــرورش 
دهنــدگان تخــم مــرغ« و نهایتــاً »انجمــن تولیدکننــدگان تخــم 
مــرغ شناســنامه دار« همگــی یــک دبیــر یــا مدیــر دارنــد کــه 
ماموریــت اصلیــش نشســتن پشــت در اتــاق مســئوالن دولتــی 

بــرای جلــب حمایــت از تخــم مــرغ اســت.

تشــکل دیگــری کــه هیاهــوی بســیار مــی کنــد امــا نقشــی در 
حــد صفــر بــرای فرهنــگ ســازی مصــرف تخــم مــرغ دارد و 
فقــط هنــگام کاهــش نســبی قیمــت تخــم مــرغ فغانــش بــه 
آســمان بلنــد اســت و فریــاد »آی چــه نشســته ایــد صنعــت 
تخــم مــرغ کشــور نابــود شــد« ســر مــی دهــد یــک مدیرعامل 
دولتــی دارد کــه بــه واقــع ماموریــت گرفتــه ازجانــب دولــت 
اســت کــه البتــه بعضــی مواقــع بــرای خالــی نبــودن عریضــه 
ــده بخــش خصوصــی اســت اعتراضــی  ــد نماین و اینکــه بگوی

خفیــف بــه اداره کل یــا نهایتــاً مقامــات مربــوط مــی کنــد.

تشــکل هــای اربعــه کــه همــه پشــت درنشــین دولت هســتند 
و ضریــح آن را دســت گرفتــه انــد کــه در مواقع بحرانــی کاری 
بــرای آنــان بکنــد، وقتــی بــه تولیدکننــدگان تخــم مــرغ کــه 
ــا هــزاران مشــکل مواجــه انــد مــی رســند اصطاحــاً شــیر  ب
مــی شــوند مــی گوینــد »دولــت چــکاره اســت دســت از ســر 
مــا بــردارد مــا تخــم مــرغ را بــه عــرش اعــا مــی رســانیم! » 
ولــی همیشــه از دولــت التمــاس دعــا دارنــد و نگاهــی جــدی 

و عملــی بــه جامعــه مصــرف و فرهنگســازی ندارنــد .

ــذاران سرشــناس  ــاالن و ســرمایه گ ــب اســت یکــی از فع جال
ایــن صنعــت کــه در گذشــته دور حــدود ســه ده پیــش ، کارش 
را بــه درســتی و بــا فرهنــگ ســازی و ایجــاد برنــد و تحــول در 
بســته بنــدی شــروع کــرد و حــاال مــداوم و مرتــب و درتمــام 
گفتــه هــا یــا مصاحبــه هــای مطبوعاتیــش از ضــرورت فرهنگ 
ســازی، اســتقال از دولــت، واگــذاری کار تولیدکننــدگان تخــم 
مــرغ بــه تشــکل هــای خودشــان ، داد ســخن مــی دهــد کــه 
ــرای ترجمــه  ــغ از تــاش ب غالبــا« شــعار و حــرف اســت؛ دری
یــک مقالــه از منابــع معتبــر جهانــی در مــورد خــواص غذایــی 
تخــم مــرغ بــه عنــوان معجــزه خلقــت بــرای افزایــش مصــرف 
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ــا نشــریه  ــری ی ــگاه خب ــا آن پای ــن ی ــرغ و درج در ای تخــم م
معتبــر داخلــی بــه عنــوان مقــاالت مرجــع!

اگــر بپرســی چگونــه مــی خواهیــد مــردم را ترغیب بــه مصرف 
تخــم مــرغ بیشــتر بکنیــد کــه اینقــدر دســت بــه ســینه بــرای 
ــرای حــل مشــکاتتان نباشــید  جلــب توجــه دولــت بخــود ب
ــرش  ــن خب ــه آخری ــود ک ــایت موج ــا س ــه تنه ــه ب بافاصل
مربــوط بــه نمایشــگاه دام وطیــور ســال 97 اســت اشــاره مــی 
کننــد مــی گوینــد »مــا ســایت داریــم« از قبیــل ســایتهایی 
کــه بــه لواشــک فــروش هــم دارد بــا ایــن تفــاوت کــه ســایت 
ایــن لواشــک فــروش بــه روز اســت و آخریــن اخبــار مربــوط 
ــذارد  ــی گ ــش م ــه نمای ــک را ب ــوع لواش ــت و تن ــه قیم ب
ــه  ــا اتحادی ــه ی ــای اربع ــکل ه ــه تش ــوب ب ــایت منص ــا س ام

ــدارد. سراســری مرغــداران ایــن ویژگــی را هــم ن

ــور  ــه درد نخ ــورده و ب ــاک خ ــایت خ ــن س ــد ای ــر بگویی اگ
ــه روزی در آن نیســت  ــکا و ب ــل ات اســت هیــچ اطاعــات قاب
ــد تخــم  ــگ کــه عکــس چن ــه زرد رن ــک فصلنام ــه ی بافاصل
ــه  ــد ک ــی گذارن ــما م ــو ش ــت را جل ــد آن اس ــرغ روی جل م
ــه  ــرغ فروشــی مجل ــر تخــم م ــه!! یعنــی عــاوه ب اینــت مجل
ــه ای کــه تبلیغاتــی اســت و حتــی  داری هــم میکنیــم، مجل
یــک ویراســتار نداشــته کــه کمتــر غلــط انشــایی درآن باشــد 
در همــان ســخن ســردبیر ایــن مجلــه در ســتون دوم با اشــاره 
بــه مشــکات مصــرف کــم تخــم مــرغ در کشــور ، آمده اســت 
ــا،  ــن و تجربیــات کشــورهای پیشــرفته دنی » براســاس و قرائ
ــه  ــن معضــات، آمــوزش ب ــرون رفــت از ای ــی ب تنهــا راه اصل
مــردم و فرهنــگ ســازی مــی باشــد« و ادامــه مــی دهــد کــه 
» بایــد آنهــا ) یعنــی مصــرف کننــدگان و مــردم( را در برابــر 
ــا ســاح آگاهــی مصــون  ــط ب ســوء برداشــتها و باورهــای غل
نمــود« و تکــرار همیــن مفهــوم در صفحــات دیگــر از جملــه 
ــه همــراه دســتورالعملهای  پاراگــراف دوم صفحــه دوازدهــم ب
ترویــج مصــرف مســتقیم و غیرمســتقیم تخــم مــرغ ؛ مجلــه 
ــی  ــم ول ــرا نداری ــد آن ــد نق ــی قص ــل صنف ــه دالی ــه ب ای ک
ــرای  ــع نمــی شــود بلکــه ب ــان مــردم توزی ــه می همیــن مجل
ــه هــر تیــراژی کــه دارد،  ــًا ب تولیدکننــدگان تخــم مــرغ مث
ــز  ــه آنهــا بگویــد تولیدکننــدگان عزی ــا ب توزیــع مــی شــود ت
ــش تخــم  ــه نام ــی ارزشــمند ک ــاده غذای ــن م ــرغ ای تخــم م

مــرغ اســت را مصــرف کنیــد!

وقتــی بــه بعضــی از ایــن فعــاالن و تولیدکننــدگان مــی گویــی 
ــروه  ــک گ ــد ی ــی گوین ــد م ــی کنی ــازی نم ــگ س ــرا فرهن چ
تلگرامــی هســت کــه مثــًا یک میلیــون نفــر بازدیدکننــده دارد 
!! مــا در آنجــا » برنــد« مــان را گذاشــته ایــم کافــی اســت! حال 
اگــر بــه ایــن گــروه تلگرامــی مراجعــه کنیــد همــه چیــز در آن 
هســت از فــروش زیرشــلواری و البتــه چنــد متــن هــزاران بــار 
تکــرار شــده ادبــی و غیــره تــا قــس علیهــذا .... شــان و جایــگاه 

ــرای  ــی ب ــت غذای ــک شــاخص امنی ــوان ی ــه عن ــرغ ب تخــم م
دولــت رضایــت مصــرف کننــدگان بــا نازلتریــن قیمــت و بعضــاً 
از جیــب تولیدکننــدگان کوچــک بــدون توجــه بــه کیفیــت و 
بــرای صاحبــان و ســرمایه گــذاران افزایــش فــروش شــرکتی یا 
شــخصی بــدون توجــه بــه هویــت ملــی ایــن فــرآورده اســت، 

فرهنــگ ســازی و شــأن تخــم مــرغ هیــچ!
ایــن اســت سرنوشــت غــم انگیــز تولیــد ملــی و سراســری تخم 
ــع  ــن کــه تاب ــر 850 هــزار ت ــغ ب ــا حجمــی بال مــرغ کشــور ب
ــی ،  ــای داخل ــم از بازاره ــت اع ــت دول ــطه ای از سیاس باواس
صــادرات و بازارهــای خارجــی اســت طبیعــی اســت از کــوزه 
ــم  ــرغ ه ــم م ــی تخ ــت و روز جهان ــه در اوس ــراود ک ــان ت هم
خاصــه مــی شــود در ارســال چنــد پیامــک » واتــس آپــی« به 
چنــد دوســت و آشــنا و یــا برگــزاری بــه واقــع مخفیانــه و در 

ــی. ــاق بازرگان ــاق از ســاختمان ات ســکوت در یــک ات

بــه عبارتــی بایــد گفــت : اگــر تخــم مــرغ بــر فــرض محــال 
ــر  ــر از پی ــون نف ــود و 80 میلی ــان ش ــزار توم ــه ای 50 ه دان
ــد و  ــرغ بخورن ــم م ــدد تخ ــه دو ع ــودک روزان ــوان و ک و ج
ــد،  ــت بزنن ــال غل ــان دالر و ری ــذار در می ــداران تخمگ مرغ
فرهنــگ تولیدکننــدگان مــا در همــان حــد ســالهای توزیــع 
کوپنــی تخــم مــرغ و اتــکا مطلــق بــه دولــت اســت و روی هــر 
تخــم مــرغ حاضــر نیســتند ده شــاهی بــرای ایجــاد فرهنــگ 
ــرج  ــف خ ــرق مختل ــه ط ــردم ب ــی م ــاء آگاه ــرف و ارتق مص
ــاری  ــوم مخت ــت مرح ــان مدیری ــال از زم ــاهد مث ــد! ش کنن
زنــده یــاد کــه بــه تشــویق مجــات مرتبــط اقــدام بــه چــاپ 
و انتشــار یــک پوســتر معنــی دار در تیــراژ 15 هــزار تــا کــه 
در سراســرایران و فروشــگاه هــای بــزرگ توزیــع شــد تاکنــون 
یعنــی بــا گذشــت حــدود 15 ســال تــا کنــون و حتــی یــک 
ــا  ــت، ام ــده اس ــاپ نش ــی چ ــرای آگاه ــی ب ــتر عموم پوس
ــا برســید تخــم  ــه داد م ــه ب ــت ک ــه دول التمــاس و التجــاء ب

ــی انتهــا! ــار و هــزاران جلســه ب ــود شــد هــزاران ب مــرغ ناب

در واقــع رابطــه دولــت بــا تخــم مــرغ و تولیدکننــدگان تخــم 
ــه  ــر! ب ــت و الغی ــی انتهاس ــی ب ــه آالکلنگ ــک رابط ــرغ ی م
جــای ملــت، مصــرف کننــدگان - بازارســازی در کشــورهای 
اطــراف، صــادرات، آشــپزی، ترویــج پخــت غذاهــای مختلــف 
بــا تخــم مــرغ، مقــاالت علمــی بــه روز ترویجــی و آموزشــی، 
ســیرتکوین و تکامــل بطئــی ایــن صنعــت و ده هــا مفهــوم و 
فرهنــگ ســازی در عرصــه ی تولیــد، بســته بنــدی و عرضــه 

تخــم مــرغ وجــود نــدارد.
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هر ایرانی 
ساالنه ۲۰۰ عدد تخم مرغ می خورد

معــاون وزیــر جهــاد کشــاورزی بــا اشــاره بــه اینکــه مصــرف 
ســرانه تخــم مــرغ در کشــور ســاالنه 200 عــدد اســت،گفت: 
ــال 11  ــول، امس ــن محص ــد ای ــود تولی ــی ش ــی م ــش بین پی

ــد. درصــد افزایــش یاب
ــی تخم مــرغ اظهــار  ــه مناســبت روز جهان ــی ب مرتضــی رضای
ــه کشــورهای پیشــرو در  ــه اســت ک ــش از دو ده داشــت: بی
ــه   ــد و ب ــده ان ــع ش ــم جم ــا دور ه ــرغ در دنی ــد تخم م تولی
به منظــور  را  روز  یــک  تخم مــرغ،  غذایــی  ارزش  واســطه 
ــام »روز  ــه ن ــا ب ــی در دنی ــاده غذای ــن م ــرف ای ــج مص تروی
جهانــی تخم مــرغ« معرفــی کــرده انــد و دومیــن جمعــه مــاه 

ــد. ــاص داده ان ــن روز اختص ــه ای ــر را ب اکتب

ــال  ــن س ــه در اولی ــه اینک ــه ب ــا توج ــران ب ــزود: در ای وی اف
ــم  ــا نه ــادف ب ــرغ مص ــی تخم م ــم روز جهان ــزاری مراس برگ
ــه  ــوده، هرســال همــان روز را کــه 17 مهــر اســت ب ــر ب اکتب

ــم. ــاص داده ای ــرغ اختص ــی تخم م روز مل
ــوان  ــرغ به عن ــاالی تخم م ــت ب ــه اهمی ــاره ب ــا اش ــی ب رضای
ــرد:  ــح ک ــی تصری ــره غذای ــم در زنجی ــذی مه ــاده مغ ــک م ی
تخم مــرغ یکــی از معجــزات غذایــی اســت، بــه  طوری کــه در 
ــواد  ــا ۶۳ گرمــی تمــام م ــی حــدود 55 ت ــاده غذای همیــن م

مــورد نیــاز یــک ارگانیســم تأمیــن شــده اســت.
ــا  وی افــزود: یــک تخم مــرغ پــس از 21 روز بــدون ارتبــاط ب
ــه نشــان  ــه جوجــه می شــود ک ــل ب ــا، تبدی ــچ جــای دنی هی
ــن در  ــت؛ ای ــل اس ــدر کام ــی چق ــاده غذای ــن م ــد ای می ده
ــی،  ــیمیایی و غذای ــات ش ــز ترکیب ــه در آنالی ــت ک ــی اس حال
به انــدازه  را  نیــاز  مــورد  غذایــی  مــواد  همــه  تخم مــرغ 
کافــی دارد؛ بــه طوریکــه ۶.۳ گــرم پروتئیــن، 5 گــرم چربــی 
غیرمضــر، حــدود 200 میلی گــرم کلســترول و ویتامین هــای 
محلــول در چربــی به انــدازه نیــاز روزانــه بــدن انســان در زرده 

ــت. ــود اس ــرغ موج تخم م
معــاون امــور تولیــدات دامــی وزارت جهــاد کشــاورزی، گفــت: 
ــداری  ــه نگه ــاز ب ــد نی ــس از تولی ــه پ ــا دو هفت ــرغ ت تخم م
در یخچــال نــدارد؛ امــا مــواد غذایــی دیگــر ماننــد گوشــت و 

ــد ســاعت فاســد می شــود. ــس از چن ســبزی پ
ــرغ  ــد تخم م ــران در تولی ــگاه ای ــا جای ــه ب ــی در رابط رضای
خاطرنشــان کــرد: جایــگاه ایــران در ســال های بعــد از انقــاب 
رشــد بســیار خوبــی داشــته اســت، در ســال های اول انقــاب 
ــر  ــال اخی ــد س ــا در چن ــم؛ ام ــرغ بودی ــده تخم م ــا واردکنن م

ــن محصــول هســتیم. ــا صادرکننــده ای م

وی افــزود: بــر اســاس آمــار و اطاعــات کارشناســان، در ســال 
ــن تخم مــرغ در کشــور تولیــد  گذشــته، حــدود 900 هــزار ت
ــای  ــط واحده ــد آن توس ــه 90 درص ــک ب ــه نزدی ــده ک ش
صنعتــی و 10 درصــد توســط مرغــان بومــی و ســایر ماکیانــی 

ــد شــده اســت. ــد، تولی ــرورش می یابن ــه در روســتاها پ ک

پیش بینی رشد 11 درصدی تخم مرغ در سالجاری
ــه  ــت ک ــن اس ــا ای ــال م ــی امس ــه داد: پیش بین ــی ادام رضای
ایــن عــدد بــه یــک  میلیــون تــن برســد کــه ایــن بــه معنــی 

ــه 11 درصــد رشــد در تولیــد اســت. رســیدن ب
وی افــزود: رشــد جمعیــت ایــران در ســال کمتــر از 1.2 
ــک  ــرغ ی ــد تخم م ــد در تولی ــد رش ــت و 11 درص ــد اس درص

ــود. ــوب می ش ــت محس ــن صنع ــزرگ در ای ــتاورد ب دس
معــاون امــور تولیــدات دامــی وزارت جهاد کشــاورزی در خصوص 
رتبــه ایــران در تولیــد تخم مــرغ در دنیــا اذعــان داشــت: مــا از 
نظــر حجــم تولیــد پنجمیــن کشــور در آســیا و دهمیــن کشــور 

در دنیــا هســتیم و رتبــه دار محســوب می شــویم.
وی افــزود: اگــر آنفوالنــزای فــوق حــاد در ســه ســال پیاپــی، 
ــری  ــه باالت ــرد، رتب ــر نمی ک ــور را درگی ــای کش مرغداری ه
داشــتیم البتــه خســارات آن به ســرعت جبــران شــده اســت؛ 
ــیار  ــت و واردات بس ــت درس ــا مدیری ــال ها ب ــه در آن س البت
جزئــی بــازار کنتــرل شــد و بــا همــت تولیدکننــدگان و تــاش 

بســیار توانســتیم از بحــران عبــور کنیــم.

ــزوم  ــرغ و ل ــه ای تخم م ــر ســامت تغذی ــد ب ــا تأکی ــی ب رضای
فرهنگ ســازی بــرای مصــرف ایــن مــاده غذایــی خاطرنشــان 
کــرد: یکــی از برنامه هــای روز ملــی تخم مــرغ ترویــج مصــرف 
ایــن مــاده غذایــی اســت. در محافــل علمــی تخم مــرغ را بــه 
خاطــر کلســترول، غــذای ســالمی نمی دانســتند و حــدود 20 

ســال اســت کــه ایــن فرضیــه در دنیــا رد شــده اســت.
ــا  ــتر از م ــد بیش ــن و هن ــد ژاپ ــورهایی مانن ــزود: کش وی اف
مصــرف تخم مــرغ دارنــد امــا میــزان بیمــاری قلبــی و عروقــی 
ــاال نیســت و در هیــچ آزمایشــگاهی ایــن  در ایــن کشــورها ب
ــرغ باعــث افزایــش کلســترول  ــه کــه کلســترول تخم م فرضی
ــد  ــردم می توانن ــت و م ــده اس ــات نش ــود، اثب ــون می ش خ

ــد. ــی از آن اســتفاده کنن ــدون نگران ب

مصرف سرانه تخم مرغ در سال 200 عدد است
ــاورزی در  ــاد کش ــی وزارت جه ــدات دام ــور تولی ــاون ام مع
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هر ایرانی 
ساالنه ۲۰۰ عدد تخم مرغ می خورد

پنجاه هزارتومان نرخ آزاد جوجه بوقلمون

ــا میــزان مصــرف تخم مــرغ در کشــور عنــوان کــرد:  رابطــه ب
ــت  ــزان جمعی ــر می ــد کشــور را ب ــرغ تولی ــدار تخم م ــر مق اگ
8۳ میلیــون نفــری کشــور تقســیم کنیــم، حــدود 200 عــدد 
تخم مــرغ در ســال  توســط هــر ایرانــی مصــرف می شــود کــه 

ــرای هــر نفــر اســت. ــر از یــک عــدد تخم مــرغ ب کمت
وی افــزود: مــا بــرای اینکــه ایــن 200 عــدد را بــه ۳۶5 عــدد 
در ســال برســانیم، راه طوالنــی را بایــد طــی کنیــم؛ البتــه اگــر 
بــا همیــن ســرعت رشــد راه را ادامــه دهیــم بــه اهــداف خــود 

خواهیــم رســید.
رضایــی بــا تأکیــد بــر لــزوم تقدیــر از تولیدکننــدگان تخم مرغ 
ــا  ــد؛ ام ــته باش ــت نداش ــرغ اصال ــود تخم م ــاید خ ــت: ش گف
تولیدکننــده آن اصالــت دارد و بایــد در ســال حداقــل یک بــار 
ــواع  ــا ان ــخت، ب ــیار س ــرایط بس ــه در ش ــده ای ک از تولیدکنن
ریســک ها و خطــرات بیماری هــا و بــا حجــم نقدینگــی 
بســیار بــاال تولیــد را انجــام داده تقدیــر کنیــم کــه کار بســیار 

ــد. ــزرگ و جهــادی در دو ســال اخیــر انجــام داده ان ب
ــرد:  ــان ک ــرغ بی ــد تخم م ــان تولی ــدت  زم ــا م وی در رابطــه ب
ــا  ــزی ت ــان برنامه ری ــاه از زم ــل 18 م ــرغ حداق ــد تخم م تولی
خــروج از ســالن تولیــد، زمــان می بــرد؛ ایــن در حالــی اســت 

ــد  ــال تولی ــد در ح ــالن های تولی ــه در س ــی ک ــه مرغ های ک
تخم مــرغ هســتند از دو ســال و نیــم قبــل بــرای تولیــد 

برنامه ریزی شــده اند. امــروز 
رضایــی افــزود: تولیــد تخم مــرغ طبــق یــک زنجیــره از 
گله هــای اجــداد، گله هــای مــادر، جوجه هــای یــک روزه 
تخم گــذار و نهایتــاً تخم مــرغ، بســته بندی و زنجیره هــای 
ــد  ــن رون ــه ای ــده ک ــردخانه  برنامه ریزی ش ــد س ــته مانن وابس

ــرد. ــان می ب ــم زم ــال و نی ــدود 2 س ح
ــاورزی در  ــاد کش ــی وزارت جه ــدات دام ــور تولی ــاون ام مع
رابطــه بــا نوســانات میــزان مصــرف تخم مــرغ در ســال 
ــت  ــی اس ــورت خط ــرغ به ص ــد تخم م ــت: تولی ــان داش اذع
تولیــد  خــود  انــدازه  بــه  قفس هــا  داخــل  مرغ هــای  و 
ــت،  ــر اس ــرف متغی ــا مص ــود ام ــاد نمی ش ــد و کم وزی می کنن
ــدا  ــش پی ــم کاه ــرف تخ ــد مص ــام عی ــال در ای به عنوان مث
ــد و در  ــرف ۶0 درص ــال مص ــش ماهه دوم س ــد، در ش می کن
ــرای  ــن ب شــش ماهه نخســت ســال ۴0 درصــد اســت، بنابرای
تنظیــم بــازار تخم مــرغ بایــد هوشــمندانه برنامه ریــزی و 

شــود. تصمیم گیــری 

رســمی  قیمــت  درحالیکــه 
جوجــه بوقلمــون  نســبت بــه 
ــا  ــزار ت ــف بیســت ودوه ــژاد مختل ن
ــر  ــازار غی ــان اســت در ب ســی هزارتوم
ــی  ــان وگاه ــاه هزارتوم ــه پنج ــمی ب رس

ــود ــه میش ــر فروخت باالت
و  آشــفته  وضعیــت  از  دهنــدگان  پــرورش 
گوشــتی  جوجــه  برقیمــت  حاکــم  نابســامان 
بوقلمــون نگــران وگلــه منــد هســتند و معتقدنــد 
ــادر، جوجــه را در انحصــار و در  ــرغ م ــدگان م برخــی دارن

بــازار آزاد بــه قیمــت دلخــواه بفــروش میرســانند .
بــا ایــن وجــود از صاحبــان ســرمایه بــرای ســرمایه گــذاری در 
بخــش تولیــد جوجــه بوقلمــون گوشــتی و ایجــاد مــزارع مرغ 

مــادر دعــوت مــی کنند.
بــه گفتــه پــرورش دهنــدگان بوقلمــون گوشــتی : ســرمایه 
گــذاری در ایــن بخــش ســودآور و اقتصادیســت .بــا توجــه 

بــه قیمــت بــاالی گوشــت قرمــز، گوشــت بوقلمــون 
ترکیبــی از شــصت درصــد گوشــت ســفید و چهــل درصــد 
ــی  ــن خوب ــد جایگزی ــد  ومیتوان ــی باش ــز م ــت قرم گوش

ــردم باشــد. ــی م ــز مصرف ــرای گوشــت قرم ب
بنــا بــه اعــام یــک پــرورش دهنــده بوقلمــون بــا توجــه بــه 
نیــاز جوجــه یکــروزه بوقلمــون ایــن روزهــا حــال مزرعــه هــای 
مــادر بوقلمــون عالــی اســت ، قیمــت جوجــه یکــروزه بوقلمون 
از 2۳ هــزار تومــان تــا ۳0 هــزار تومــان بــا مجــوز و 50 الــی 58 

هــزار تومــان در بــازار ســیاه و بــدون مجــوز مــی باشــد 

ایــن شــایعه وجــود دارد کــه واحدهــای مــادر و تولیدکننده 
جوجــه بوفلمــون، جوجــه هــای خــود را بــه صــورت 
رســمی و ثبــت شــده کــه قابــل پیگیــری مــی باشــد را بــه 
قیمــت 21 الــی 2۳ تومــان فروختــه و جهــت نمایــش بــه 
مســئولین، در اســناد حســابداری خــود ثبــت مــی نماینــد 
ــا  ــنایان ی ــی از آش ــد یک ــی توان ــه م ــه ک ــدار جوج و خری
دوســتان فروشــنده مــی باشــد، جوجــه خریــداری شــده را 
بــر روی ماشــین یــا نهایــت یــک الــی دو روز بعــد از خریــد، 
بــه صــورت آزاد و بــه پــرورش دهنــدگان بــدون مجــوز بــه 

قیمــت دو برابــری خریــد خــود میفروشــد.
صــد البتــه تــا خریــدار راضــی اســت، اینگونــه فــروش ادامــه 
ــردم  ــز م ــول را نی ــی محص ــت نهای ــت و قیم ــد داش خواه

پرداخــت خواهنــد کــرد.
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کارنامه ضعیف وزارت صمت در تنظیم بازار

عمکــرد ضعیــف وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت در تنظیــم 
ــو و ذرت را در  ــرم ج ــر کیلوگ ــت ه ــوراک دام، قیم ــازار خ ب
بــازار آزاد بــه 1850 تومــان رســانده کــه اعتراضــات دامــداران 

را بــه همــراه داشــته اســت.
باوجــود اینکــه زمــان زیــادی از بازپس گیــری مســئولیت های 
ــاورزی  ــاد کش ــاورزی از وزارت جه ــوزه کش ــازار ح ــم ب تنظی
ــف بخــش کشــاورزی( و  ــز وظای ــزاع )تمرک ــون انت ــو قان و لغ
گرفتــن مســئولیت از وزارت تخصصــی بــه ســپردن آن وزارت 
صنعــت، معــدن و تجــارت نگذشــته، امــا صــدای دامــداران از 

ــت. ــده اس ــد ش ــا، بلن ــانات و بی برنامگی ه نوس
قیمــت مصــوب  و دولتــی جــو دامــی 1۳50 تومــان تعییــن 
شــد تــا ایــن محصــول بــا قیمــت مناســبی به دســت 
ــا همــان دامــداران برســد، امــا  ایــن  مصرف کننــده نهایــی ی
ــازار ســیاه 1850 تومــان تــا  محصــول در مقــام عمــل و در ب
ــت در  ــن قیم ــه ای ــد ک ــروش می رس ــه ف ــان ب 1950 توم
افزایــش هزینه هــای تولیــد دامــداران و در نهایــت شــیر خــام 
ــت ســبد  ــر گــذار اســت و در نهای و فرآورده هــای لبنــی تأثی
غذایــی مــردم را کوچک تــر می کنــد؛ همچنیــن قیمــت 
ذرت دامــی کــه مصــوب دولتــی آن 1۳50 تومــان اســت در 

ــود . ــه می ش ــان فروخت ــا 1850 توم ــیاه ت ــازار س ب
بایــد توجــه داشــت کــه ایــن افزایــش قیمــت نهــاده هــای دام 
و طیــور در بــازار ارتباطــی بــا تأمیــن آن  نــدارد زیــر شــرکت 
ــا  ــل ت ــن محصــول را حداق ــه ای ــاز ب ــور دام، نی پشــتیبانی ام
پایــان ســال تأمیــن کــرده امــا سیاســت هایی کــه در توزیــع 
محصــول وجــود دارد، بــازار را بــا چالــش روبــه رو کرده اســت.

احمــد مقدســی رئیــس هیــات مدیــره انجمــن صنفــی 
ــه  ــن ک ــود ای ــا وج ــرد: ب ــار ک ــاط اظه ــن ارتب گاوداران در ای
حــدود 1.5 مــاه از انتقــال مســئولیت تنظیــم بــازار نهادهــای 
ــت،  ــه وزارت صنع ــاورزی ب ــاد کش ــور از وزارت جه دام و طی
ــازار  ــم ب ــکات تنظی ــا مش ــذرد، ام ــارت می گ ــدن و تج مع

ــت. ــان داده اس ــاه نش ــدت کوت ــن م ــود را در ای خ
وی افــزود: وزارت جهــاد کشــاورزی قبــل از آن کــه مســئولیت 
ــه وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت تحویــل دهــد  خــود را ب
خــوراک دام و طیــور مــورد نیــاز صنایــع مرغــداری و دامداری 
ــر  ــه خاط ــا ب ــود ت ــرده ب ــن ک ــال تامی ــر س ــا آخ کشــور را ت
ــن وجــود وزارت  ــا ای ــا ب ــد، ام تحریم هــا مشــکلی پیــش نیای
جهــاد کشــاورزی مظلــوم واقــع شــده و مســئولیت های 

ــازار از ایــن وزارتخانــه پــس گرفتــه شــد. تنظیــم ب
مقدســی بــا بیــان اینکــه وزارت صنعــت  بــه صــورت 

مختلــف  محصــوالت  دســتوری 
در  می کنــد  قیمت گــذاری  را 
ــد  ــن مســئولیت بای ــی کــه ای حال
وزارتخانــه تخصصی ســپرده شــود 
ــازار  گفــت: در کارگــروه تنظیــم ب

یــک موضــوع  دربــاره  ارگان   1۳
شــیرخام  قیمــت  تعییــن  ماننــد 
یــا نهادهــای دام و طیــور تصمیــم 
ــاد  ــی جه ــد و وزارت تخصص می گیرن
کشــاورزی تنهــا یــک رای در ایــن 

خصــوص دارد و نمیتوانــد در ایــن خصــوص 
ــد. ــذار باش ــر گ ــاد تاثی زی

رئیــس هیــات مدیــره انجمــن صنفــی گاوداران، اظهار داشــت: 
ــکلی  ــه ش ــد ب ــل بای ــف حداق ــای مختل ــد در بخش ه تولی
ــره   ــده ســود بیشــتری از به ــد کنن ــه تولی ســودآور باشــد ک
بانکــی بــه دســت آورد امــا در کشــور مــا ســوددهی تولیــد از 
بهــره  بانکــی کمتــر اســت و همیــن امــر منجــر می شــود کــه 
تولیــد کننــدگان دســت از کار بکشــند و ســرمایه های خــود 

ــد. ــطه گری ببرن ــا واس ــا ی ــه بانک ه را ب
ــار  ــی گاوداران، اظه ــن صنف ــره انجم ــات مدی ــس هی رئی
ــام  ــیر خ ــن ش ــون ت ــی 11 میلی ــرایط فعل ــت: در ش داش
ــده  ــر ش ــر منج ــن ام ــه ای ــود ک ــد می ش ــور تولی در کش
ــت را  ــر جمعی ــون نف ــاز 80 میلی ــا نی ــه تنه ــه ن ــت ک اس
ــارج از  ــه خ ــز ب ــد آن را نی ــه 10 درص ــم بلک ــن کنی تامی
ــه طــوری کــه میــزان صــادرات  کشــور صــادر می کنیــم، ب
ــارد دالر  ــک میلی ــه ی ــاری ب ــال ج ــی در س ــع لبن صنای
ــور  ــرای کش ــبی ب ــی مناس ــه درآمدزای ــود ک ــرآورد می ش ب

ــود. ــد ب خواه
وزارت صنعــت  نســنجیده  تصمیم گیری هــای  افــزود:  وی 
ــه  ــف از جمل ــوالت مختل ــازار محص ــه در ب ــده ک ــث ش باع
نهادهــای دام و طیــور بــازار ســیاه ایجــاد شــود و خــوراک دام 

ــده نرســد. ــه دســت  مصــرف کنن ــع ب ــه موق ب
رئیــس هیــات مدیــره انجمــن صنفــی گاوداران، خاطــر نشــان 
ــای  ــاص نهاده ــای اختص ــه ج ــت ب ــت دول ــر اس ــرد: بهت ک
یارانــه ای بــه بخــش تولیــد ایــن یارانــه را بــه طــور مســتقیم و 
یــا از طریــق کاالبــرگ بــه مــردم اختصــاص دهــد، تــا تولیــد 

رقابتــی و بهــره ور در کشــور ایجــاد شــود.
ــای دام و  ــازار نهاده ــکات  ب ــه مش ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
طیــور حتمــاً منجــر بــه آن می شــود کــه قیمــت شــیر خــام 
ــک  ــی ی ــه حت ــی ک ــه داد: در صورت ــد ادام ــر کن ــز تغیی نی

تسنیم 
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هفتــه واردات ســویا بــه کشــور دیــر انجــام شــود قیمــت آنهــا 
در بــازار افزایــش می یابــد و بنابرایــن، ایــن فعالیــت تخصصــی 
بایــد در وزارت کشــاورزی انجــام و بــرای تنظیــم بــازار بــرای 

آن اقــدام شــود.
مقدســی اظهــار کــرد: قیمــت فعلــی هــر کیلوگــرم شــیرخام 
ــز  ــان نی ــه 150 توم ــت ک ــداری اس ــان درب دام 2۳90 توم
ــی آن 25۴0  ــت نهای ــورد و قیم ــل می خ ــه حم ــه آن کرای ب

تومــان اســت.
رئیــس هیــات مدیــره انجمــن صنفــی گاوداران خاطــر نشــان 

ــه  ــد ک ــث ش ــت باع ــای وزارت صنع ــای نابج ــرد: دخالت ه ک
ــان  ــرخ 2۴50 توم ــی از ن ــویا در مقطع ــه س ــت کنجال قیم
مصــوب بــه 5000 هــزار تومــان افزایــش یابــد، در ایــن 
ــود کــه  از دامــداران خواســته شــد کــه متخلفــان  شــرایط ب
ــا باعــث  ــر تنه ــن ام ــا ای ــد، ام ــی کنن و گرانفروشــان را معرف
ــته  ــد نداش ــرای خری ــی ب ــر کاالی ــده دیگ ــد در روز آین می ش
باشــیم؛ گاوداران بــا توجــه بــه ایــن کــه بــا موجــود زنــده ســر 

ــد. ــر بمانن ــد منتظ ــد نمی توانن و کار دارن

دانشجو با استفاده از فناوری نانو؛

کنسرسیومی بین المللی برای حل مقاومت
 آنتی بیوتیکی در مرغ ها ایجاد شد

کنسرســیوم بین المللــی در حــال انجــام پــروژه ای بــا بودجــه 
ــل  ــرای ح ــو ب ــاوری  نان ــا از فن ــت ت ــد اس ــون پون ــک میلی ی
ــرغ  ــژه م ــه وی ــور ب ــی در طی ــت آنتی بیوتیک ــکل مقاوم مش

ــد. اســتفاده کن
ای جــی ای نانوتــک )AGA Nanotech( یــک شــرکت 
بریتانیایــی متخصــص در حــوزه فناوری نانــو اســت. ایــن 
شــرکت اعــام کــرد کــه وارد تحقیقــات در بخــش اســتفاده از 
ــا  ــری از مقاومــت آنتی بیوتیکــی در مرغ ه ــواد در جلوگی نانوم

شــده اســت.
ایــن تحقیقــات از اوایــل مــاه فوریــه 2019 آغــاز شــد 
ــان  ــود. محقق ــد ب ــه خواه ــرده ۳0 ماه ــروژه فش ــک پ ــه ی ک
ــات  ــه تحقیق ــگران موسس ــراه پژوهش ــه هم ــرکت ب ــن ش ای
ــه  ــور ب ــزرگ طی ــرکت ب ــک ش ــانگ های و ی ــکی ش دامپزش
همــراه نهاد هایــی در بریتانیــا در ایــن پــروژه مشــارکت 
ــه  صــورت  ــروژه صنعتی-دانشــگاهی ب ــن پ ــرد. ای ــد ک خواهن
ــه های  ــه در آن موسس ــد ک ــد ش ــرا خواه ــیومی اج کنسرس
ــوآوری  ــز ن ــج رورال و مرک ــر کال ــی از اســکاتلند نظی تحقیقات

ــد. ــارکت دارن ــز مش ــتوک نی ــی الیواس عال
ــان  ــوان دپارتم ــا فراخ ــدی ب ــون پون ــک میلی ــه ی ــن برنام ای
ســامت بریتانیــا و وزارت علــوم و فنــاوری چیــن اجــرا شــد 
کــه بــه دنبــال ارائــه نــوآوری بــرای کمــک بــه حــل مقاومــت 
ــرکت  ــت. ش ــوده اس ــروری ب ــت دامپ ــی در صنع آنتی بیوتیک
ای جــی ای و شــرکاء آن در ایــن کنسرســیوم در تاش هســتند 
ــا و از  ــتفاده از آنتی بیوتیک ه ــش اس ــرای کاه ــی ب ــا راه حل ت
ــد،  ــه کنن ــور ارائ ــی در طی ــت آنتی بیوتیک ــردن مقاوم ــن ب بی
ــت و  ــع بهداش ــی در صنای ــوع جهان ــک موض ــه ی ــکلی ک مش
درمــان و صنعــت مــواد غذایــی اســت. ایــن پــروژه بــا هــدف 
ــا  ــور ب ــت طی ــج در صنع ــای رای ــی آنتی بیوتیک ه جایگزین
ــده  ــف ش ــد تعری ــروب جدی ــال و ضدمیک ــواد آنتی باکتری م

اســت.

ــی آی  ــرکت ای ج ــعه ش ــق و توس ــر تحقی ــوز، مدی ــن فل آدری
ــع رایــج پروتئیــن در  ــد: »گوشــت مــرغ یکــی از مناب می گوی
ــی  ــن منبــع غذای جهــان اســت و همــه مناطــق جهــان از ای
ــیل  ــی دارای پتانس ــروژه تحقیقات ــن پ ــد. ای ــتفاده می کنن اس
باالیــی اســت چــرا کــه مــا معتقدیــم کــه درصــورت موفقیــت 
ــه در  ــم ک ــه کنی ــاوری را ارائ ــم فن ــروژه می توانی ــن پ در ای

ــت.« ــتفاده اس ــل اس ــور ها قاب ــه کش هم
ــرده  ــی ک ــه انجــام آزمون های ــدام ب ــج رورال اســکاتلند اق کال
کــه مکمــل فعالیت هایــی اســت کــه در چیــن انجــام 
باکتری هــای  و  میکرواورگانیســم ها  محققــان،  می شــود. 
موجــود در مــرغ را بررســی می کننــد تــا نشــان دهنــد 

روش هــای رایــج بــرای درمــان، عائــم جانبــی خاصــی 
خونــی  عفونت هــای  ندارنــد. 

در  آنتی بیوتیــک  بــه  مقــاوم 
ــوده  ــه رشــد ب انگلســتان رو ب

از  متوســط  به طــور  کــه 
ســال 201۳ تــا 2017 

ــا رشــد ۳5 درصــدی  ب
ــت. ــه اس مواج
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مرغداران کرمانی چشم انتظار گره گشایی 
مسئوالن دولتی جهت رفع موانع تولید

رئیــس اتحادیــه مــرغ و ماهــی در اســتان کرمــان گفــت: در 
شــرایط فعلــی بــا توجــه بــه کمبــود امکانــات مرغداری هــا و 
ــی و  ــرغ کاف ــن م ــوان تامی ــنتی ت ــه روش س ــزی ب جوجه ری

کاهــش قیمــت وجــود نــدارد.
ــا افزایــش قیمــت مــرغ  مــردم اســتان کرمــان ســال 98 را ب
نســبت بــه قیمــت کشــوری آغــاز کردنــد، بــا گذشــت چندین 
مــاه و علــی رغــم وعــده هــای مســئوالن قیمــت مــرغ عــاوه 
ــرغ در ســطح کشــور نرســید بلکــه  ــه قیمــت م ــر اینکــه ب ب

افزایــش هــم یافــت.
بــه دنبــال بررســی وضعیــت موجــود، علــی سیســتانی رئیــس 
ــا  ــگار م ــه خبرن ــان ب ــرغ و ماهــی در اســتان کرم ــه م اتحادی
گفــت: در هــر بــازاری تناســب عرضــه و تقاضــا تعییــن کننــده 

قیمــت کاال اســت.
وی افــزود: در اســتان کرمــان میــزان تولیــد و مصــرف 
ــه  ــه ب ــا توج ــن رو ب ــت از ای ــر نیس ــک دیگ ــا ی ــب ب متناس
پاییــن بــودن میــزان تولیــد مــرغ در اســتان قیمــت آن نیــز 

ــت. ــور اس ــف در کش ــاط مختل ــر از نق باالت
ــار  ــان اظه ــتان کرم ــی در اس ــرغ و ماه ــه م ــس اتحادی رئی
داشــت: دالیــل مختلفــی از جملــه عــدم تامیــن مقادیــر مــورد 
ــرای مرغــداری هــا، واکســن، نهــاده هــای دامــی  نیــاز دارو ب
ــای  ــداری ه ــا در مرغ ــاری ه ــی بیم ــیوع برخ ــن ش همچنی

ــا مشــکل مواجــه کــرده اســت. ــد را ب اســتان، تولی
سیســتانی مطــرح کــرد: از ایــن رو رســاندن قیمــت مــرغ بــه 
ــت و در  ــخت اس ــان س ــزار و 900 توم ــوری 12 ه ــرخ کش ن

ــدارد. ــی امــکان کاهــش قیمــت وجــود ن شــرایط کنون
ــت  ــتان درخواس ــر در اس ــئوالن ام ــد: از مس ــادآور ش وی ی
داریــم تــا نســبت بــه مشــاوره مرغــداران در ارتبــاط بــا زمــان 
ــع کمــک  ــه موق ــان ب ــن درم ــزی همچنی و نحــوه جوجــه ری

ــش  ــت کاه ــه آن قیم ــاال رود و در نتیج ــد ب ــا تولی ــد ت کنن
ــد. یاب

رئیــس اتحادیــه مــرغ و ماهــی در اســتان کرمــان ادامــه داد: 
ــان  ــزار و 900 توم ــه 12 ه ــتان ب ــرغ در اس ــت م ــر قیم اگ
برســد در ایــن صــورت فروشــگاه هــا بــا کمبــود مــرغ مواجــه 
شــده در نتیجــه مــرغ بــرای عرضــه وجــود نخواهــد داشــت.
سیســتانی تاکیــد کــرد: پیشــنهاد مــی شــود ســتاد تنظیــم 
ــل قیمــت هــا، مقــداری مــرغ  ــه دنبــال تعدی ــازار اســتان ب ب
ــئوالن  ــر مس ــوی دیگ ــد، از س ــع کن ــازار توزی ــد در ب منجم
بایــد در جهــت رفــع موانــع تولیــد همــت کننــد و گــره از کار 

ــداران بگشــایند. مرغ
ــه  ــه ب ــود ک ــده ب ــام ش ــن اع ــش از ای ــان داشــت: پی وی بی
زودی مشــکل افزایــش قیمــت مــرغ در اســتان حــل خواهــد 
ــا در  ــاری ه ــش بیم ــوا و افزای ــدید ه ــای ش ــا گرم ــد ام ش
ــت  ــل قیم ــرای تعدی ــرایط را ب ــتان ش ــای اس ــداری ه مرغ

ــرد. ــخت ک س
رئیــس اتحادیــه مــرغ و ماهــی در اســتان کرمــان خاطرنشــان 
ــه جوجــه  ــدام ب کــرد: اگــر همــه مرغــداری هــای اســتان اق
ــم  ــا مشــکل مواجــه نخواهی ــن صــورت ب ــد در ای ــزی کنن ری
ــود  ــه کمب ــه ب ــا توج ــی ب ــرایط فعل ــفانه در ش ــود متاس ب
ــنتی  ــه روش س ــزی ب ــه ری ــا و جوج ــداری ه ــات مرغ امکان
ــدارد. ــود ن ــت وج ــش قیم ــی و کاه ــرغ کاف ــن م ــوان تامی ت

سیســتانی در خاتمــه اذعــان داشــت: از ســوی دیگــر اســتان 
کرمــان تامیــن کننــده بخشــی از نیــاز اســتان هــای سیســتان 
ــم در ۶ ماهــه دوم  ــزگان اســت، امیدواری و بلوچســتان و هرم
ــا  ــیوع بیماری ه ــدت ش ــده و ش ــردتر ش ــوا س ــه ه ــال ک س
ــد و  ــش یاب ــتان افزای ــرغ در اس ــد م ــد، تولی ــی یاب کاهــش م

قیمــت هــا تعدیــل شــود.

راه آرمان 
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قیمت منطقی ۲۳ درصد بیش از نرخ خرید از مرغداران

مدیرعامــل اتحادیــه مرکــزی مرغــداران تخم گــذار میهــن گفت: 
ماهانــه 85 هــزار تــن تخــم مــرغ در کشــور تولیــد می شــود کــه 

8 تــا 10 هــزار تــن آن بیــش از نیــاز کشــور اســت.
رضــا ترکاشــوند در گفت وگــو بــا خبرنــگار اقتصــادی ایلنــا بــا 
بیــان اینکــه میــزان نیــاز کشــور بــه طــور متوســط 75 هــزار 
ــا  ــه و تقاض ــن عرض ــی بی ــرد: نامتوازن ــار ک ــت،  اظه ــن اس ت
ــان  ــازار شــده و زی ــرغ در ب موجــب کاهــش قیمــت تخــم م

ــه دنبــال داشــته اســت. مرغــداران را ب
ــن تخــم  ــه 85 هــزار ت وی ادامــه داد: در حــال حاضــر ماهان
مــرغ در کشــور تولیــد می شــود کــه 8 تــا 10 هــزار تــن آن 

بیــش از نیــاز کشــور اســت.
ــد تخــم  ــا بیــان اینکــه در مقطعــی قیمــت خری ترکاشــوند ب
ــزود:  ــید، اف ــان رس ــزار توم ــر 5 ه ــه زی ــداران ب ــرغ از مرغ م
ــد  ــه قیمــت خری ــداران داشــته ایم ک ــای از مرغ ــا گزارش ه م
ــز  ــان نی ــزار و 500 توم ــا ۴ ه ــداری ت ــرغ درب مرغ ــم م تخ

کاهــش یافتــه اســت.
ــور دام کشــور  ــه ورود شــرکت پشــتیبانی ام ــا اشــاره ب وی ب
بــه بــازار بــرای متعادل ســازی قیمت هــا و جلوگیــری از 
ــا شــرکت  ــه ب ــی ک ــت: براســاس توافق ــداران، گف ــان مرغ زی

شــرکت  ایــن  داشــته ایم  کشــور  دام  امــور  پیشــتیبانی 
ــا  ــازار ت ــازاد از ب ــای م ــم مرغ ه ــی از تخ ــع آوری بخش جم

متعــادل شــدن قیمت هــا را ادامــه می دهــد.
ــط  ــرغ توس ــم م ــد تخ ــقف خری ــوند؛  س ــه ترکاش ــه گفت ب
ــت. ــن اس ــا 10 هزارت ــور ت ــور دام کش ــتبانی ام ــرکت پش ش
وی بــا یــادآوری اینکــه قیمــت مصــوب هــر کیلوگــرم تخــم 7 
هــزار و 7۴0 تومــان اســت، افــزود: ورود شــرکت پشــتیبانی امــور 
دام کشــور بــه بــازار تــا حــدودی موثــر بــوده و اکنــون قیمــت 
خریــد تخــم مــرغ بــه 5 هــزار و ۶00 تــا 5 هــزار و 700 تومــان 

افزایــش یافتــه اســت.
ــا ۳ روز  ترکاشــوند پیــش بینــی کــرد کــه ظــرف مــدت 2 ت
آینــده، قیمــت خریــد هــر کیلوگــرم تخــم مــرغ از مرغــداران 

بــه ۶ هــزار تومــان برســد.
ــن  ــذار میه ــداران تخم گ ــزی مرغ ــه مرک ــل اتحادی مدیرعام
ــرای  ــرغ ب ــم م ــرم تخ ــر کیلوگ ــرای ه ــی ب ــت منطق قیم
ــد تخــم  ــده را 2۳ درصــد بیــش از قیمــت خری مصــرف کنن

ــت. ــداری دانس ــرغ درب مرغ م
ترکاشــوند تاکیــد کــرد: بــا بازگشــایی مــدارس و افزایــش تقاضا 

شــاهد افزایــش قیمــت تخــم مــرغ در بــازار خواهیــم بود.

ایلنا

ســرجمع صــادرات انــواع محصــوالت کشــاورزی توســط 
ســازمان  پوشــش  تحــت  اســتانی  و  ملــی  اتحادیه هــای 
ــه  ــار ماه ــال 1۳97 و چه ــتایی در س ــاون روس ــزی تع مرک
نخســت ســال جــاری میــزان 11۴99 تــن بــه ارزش تقریبــی 

ــت.  ــده اس ــام ش ــال اع ــارد ری ۴۶1.5 میلی
دکتــر حســین شــیرزاد، مدیرعامــل ســازمان مرکــزی تعــاون 
ــت  ــن وضعی ــع آخری ــی جام ــی گزارش ــران، ط ــتایی ای روس
ــری و  ــای سراس ــی اتحادیه ه ــارت خارج ــوزه تج ــرد ح عملک

ــرد. ــی روســتایی کشــور را تشــریح ک اســتانی تعاون
وی ضمــن تأکیــد بــر سیاســت وزارت جهــاد کشــاورزی مبنی 
ــر فعــال نمــودن هــر چــه بیشــتر حــوزه تجــارت خارجــی  ب
ــایی  ــت: شناس ــار داش ــتایی اظه ــی روس ــای تعاون اتحادیه ه
مجــاری بــازار محــور خارجــی شــبکه و ارزیابــی نحــوه 
آرایــش و سیاســت گذاری هــای راهبــردی بازرگانــی خارجــی 
ــش  ــت افزای ــازمان در جه ــی س ــات زیربنای ــه اقدام از جمل
فرصت هــای تجــاری و مبــادالت فرامــرزی اتحادیه هــای 

ــوده اســت. تحــت پوشــش ب

شــیرزاد، حجــم مبــادالت کاالیــی اتحادیه هــای ملــی و 
اســتانی تعاونــی روســتایی بــا 18 کشــور مختلــف دنیــا اعــم 
ــر  ــغ ب از صــادرات و واردات طــی 1۶ مــاه اخیــر را رقمــی بال
11۴99 تــن صــادرات محصــوالت و فرآورده هــای کشــاورزی 

ــرد. ــام ک ــال اع ــارد ری ــه ارزش ۴۶1.5 میلی ب
ــا  ــران ب ــتایی ای ــاون روس ــزی تع ــازمان مرک ــل س مدیرعام
اشــاره بــه آمــار تفکیکــی فعالیت هــای حــوزه تجــارت 
خارجــی اتحادیه هــا خاطرنشــان کــرد: اقــام صادراتــی 
توســط شــبکه تعاونی هــای روســتایی کشــور در دوره مذکــور 
مشــتمل بــر محصوالتــی نظیــر؛ ســیر، خرمــا، ســیب درختــی، 
پیــاز، خــوراک ماهــی، کشــمش، انــواع کنســانتره هــای ســیب 

ــد. ــی باش ــال م ــور و آب پرتق و انگ
ــی  ــدف صادرات ــای ه ــش بازاره ــوص پراکن ــیرزاد در خص ش
یادآورشــد: مقصــد عمــده محصــوالت و فــرآورده هــای 
ــی روســتایی در مــدت مذکــور،  ــی اتحادیه هــای تعاون صادرات
کشــورهای اروپایــی نظیــر آلمــان، روســیه و اقلیــم کردســتان 

ــوده اســت. ب

۴۶۱.۵ میلیارد ریال ارزش مبادالت کاالیی تعاونی های 
بخش کشاورزی در حوزه تجارت خارجی

ایلنا
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صنعت مرغ تخم گذار 
 خراسان رضوی 

روزانه یک میلیارد ضرر 
می کند

مدیــر عامــل اتحادیــه مــرغ تخم گــذار خراســان رضــوی گفــت: 
ــه یــک میلیــارد تومــان  صنعــت مــرغ تخم گــذار اســتان روزان
ضــرر مــی کنــد، اگــر فکــری بــرای حــل ایــن موضــوع نشــود 
قطعــا صنعــت مــرغ تخــم گــذار رو بــه نابــودی خواهــد رفــت.

ــم  ــت تخ ــوص قیم ــژاد، در خص ــوی ن ــین موس ــید حس س
مــرغ اظهــار کــرد: همــه اجنــاس در یکــی، دو ســال گذشــته 
ــرغ کاهــش  ــا تخــم م ــته ام ــش چشــمگیر قیمــت داش افزای
ــرغ  ــم م ــد تخ ــا در تولی ــداران م ــته و مرغ ــم داش ــت ه قیم

زیــان می کننــد.
ــک  ــه ی ــرغ تخم گــذار اســتان روزان ــه داد: صنعــت م وی ادام
میلیــارد تومــان ضــرر مــی کنــد، اگــر فکــری بــرای حــل ایــن 
موضــوع نشــود قطعــا صنعــت مــرغ تخــم گــذار رو بــه نابــودی 
خواهــد رفــت و در آینــده مــا در حالــی کــه ۴0 ســال صــادر 
کننــده تخــم مــرغ بودیــم بایــد تخــم مــرغ وارد کشــور کنیــم.
ــا  ــذار خراســان رضــوی ب ــرغ تخم گ ــه م ــل اتحادی ــر عام مدی
بیــان اینکــه تولیــد تخــم مــرغ در کشــور 10 و در اســتان ۴0 
تــا 50 درصــد مــازاد بــر مصــرف اســت، بیــان کــرد: مســئله  
مهــم در صنعــت تخــم مــرغ کشــور صــادرات اســت. دو مقصد 
ــه  ــراق و افغانســتان هســتند. صــادرات ب ــی کشــور ع صادرات
ــه خــود  ــل ک ــن دلی ــه ای ــل ب ــاه قب ــک م ــراق از حــدود ی ع
عــراق واردات تخــم مــرغ را ممنــوع کــرده، قطــع شــده اســت 
ــف  ــای مختل ــف و بهانه ه ــوارد مختل ــه م ــم ب ــتان ه و افغانس

واردات تخــم مــرغ را ممنــوع کــرده اســت.

بیشــترین ســرمایه گذاری ملــی کشــور بعــد از نفــت 
و پتروشــیمی در صنعــت مــرغ تخم گــذار اســت

موســوی نــژاد بــا بیــان اینکــه بعــد از صنعــت نفــت و 
پتروشــیمی بیشــترین ســرمایه گــذاری ملــی کشــور در 
ــت  ــزود: دول ــذار انجــام شــده اســت، اف ــرغ تخم گ ــت م صنع
ــم  ــم تخ ــا بتوانی ــا م ــد ت ــری کن ــادرات فک ــرای ص ــد ب بای
مرغمــان را بــه کشــورهای دیگــر صــادر کنیــم یــا کار دیگــری 
ــم  ــرف تخ ــازی در مص ــگ س ــام داد فرهن ــوان انج ــه می ت ک
ــر  ــرغ ه ــم م ــرف تخ ــن مص ــور میانگی ــه ط ــت، ب ــرغ اس م
ایرانــی در هــر ســال حــدود بیســت کیلوگــرم اســت کــه در 

ــد. ــی رس ــرم م ــه ۳5 کیلوگ ــدد ب ــن ع ــن ای ــور ژاپ کش
وی اضافــه کــرد: یــک ذهنیــت منفــی در کشــور وجــود دارد 
کــه کلســترول تخــم مــرغ باعــث بیمــاری هــای قلبی-عروقــی 
ــرده  ــا رد ک ــکی کام ــم پزش ــئله را عل ــن مس ــود، ای ــی ش م
اســت. بهتریــن و بــا کیفیتتریــن پروتئیــن در جهــان پروتئیــن 
ــه  ــبت ب ــدی نس ــرف ب ــگ مص ــا فرهن ــت، ام ــرغ اس ــم م تخ
تخــم مــرغ وجــود دارد، بایــد اطاع رســانی شــود تــا مصــرف 

ایــن مــاده پروتئینــی بــا ارزش افزایــش پیــدا کنــد.

ــت آن در  ــش قیم ــث افزای ــرغ باع ــم م ــادرات تخ ص
ــود ــل نمی ش داخ

ــان رضــوی در  ــذار خراس ــرغ تخم گ ــه م ــل اتحادی ــر عام مدی
ــا صــادرات تخــم مــرغ ســبب  ــه ایــن ســوال کــه آی پاســخ ب
ــن  ــح کــرد: ای افزایــش قیمــت آن در کشــور می شــود، تصری
ــاورزی  ــوالت کش ــایر محص ــوص س ــاید در خص ــئله ش مس
صــدق کنــد، امــا در دو ســه ســال گذشــته در خصــوص تخــم 
مــرغ ایــن مشــکل را نداشــتیم؛ چراکــه وظیفــه تنظیــم بــازار 
داخلــی تخــم مــرغ بــه اتحادیههــای مرغــداران واگــذار شــده 
و مدیریــت کشــوری توســط اتحادیــه مرغــداران میهــن انجــام 
می شــود و در صــورت افزایــش قیمــت صــادرات تخــم مــرغ 
را کنتــرل می کنیــم و نمی گذاریــم بــدون ضابطــه و بــه 

هرمقــداری صــادرات انجــام شــود.
موســوی نژاد اضافــه کــرد: انجمــن حمایــت از حقــوق مصــرف 

ایسنا 
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ــبه  ــرغ را محاس ــم م ــت تخ ــدگان قیم ــدگان و تولیدکنن کنن
ــرم  ــر کیلوگ ــه ه ــورت ک ــن ص ــت، بدی ــرده اس ــن ک و تعیی
ــود  ــداری ش ــدار خری ــان از مرغ ــد 77۴0 توم ــرغ بای تخــم م
و اگــر قیمــت از نــرخ تعییــن شــده توســط انجمــن حمایــت 
باالتــر بــرود مــا قطعــا از صــادرات ممانعــت می کنیــم و 
ــد. ــرار بگیرن ــار ق ــت فش ــور تح ــردم کش ــه م ــم ک نمی گذاری

ــن  ــت انجم ــده، قیم ــد کنن ــوان تولی ــه عن ــا ب ــزود: م وی اف
حمایــت را قبــول نداریــم ولــی در ایــن شــرایط حتــی حاضــر 
هســتیم همــان قیمــت را هــم بپذیریــم ولــی االن کــه تــازه 
در فصــل مــدارس شــرایط بهتــر شــده اســت مــا تخــم مــرغ 

را ۶000 تومــان می فروشــیم.
مدیــر عامــل اتحادیــه مــرغ تخم گــذار خراســان رضــوی، بیــان 
کــرد: نــگاه بلنــد مــدت بــه موضــوع صــادرات وجــود نــدارد و 
ــق الســاعه گرفتــه می شــود و در  یــک ســری تصمیمــات خل
لحظــه در واکنــش بــه گرانــی تخــم مــرغ، صــادرات را متوقــف 
می کننــد. کشــور مقصــد صادراتــی مــا کــه بــه عنــوان مثــال 
ــد  ــاز کشــورش را تامیــن کن افغانســتان اســت می خواهــد نی
و در نتیجــه  قــراردادی کــه بــا مــا امضــا کــرده بــازار وارداتــی 
خــود را بــر روی کشــور هــای صادرکننــده دیگــر می بندنــد.

بازارهای صادراتی خود را از دست داده ایم
ــت  ــه ممنوعی ــه در نتیج ــه اینک ــاره ب ــا اش ــژاد ب ــوی ن موس
صــادرات، مــا بازارهــای صادراتــی خودمــان را از دســت 
داده ایــم، ادامــه داد: کشــور افغانســتان در واکنــش بــه همیــن 

ممنوعیــت صــادرات بــا ترکیــه قــرارداد هنگفــت واردات تخــم 
ــد و از  ــه می آی ــرغ از ترکی ــرده اســت، تخــم م ــرغ امضــا ک م
کشــور مــا عبــور می کنــد و بــه افغانســتان مــی رود و در ایــن 

ــود. ــا متضــرر می ش ــده م ــد کنن ــان تولی می
ــه  ــادرات ب ــد از ص ــش از 80 درص ــه بی ــان اینک ــا بی وی ب
صــورت  رضــوی  خراســان  اســتان  توســط  افغانســتان 
می گرفتــه اســت، گفــت: طبــق آمــاری کــه مــا داریــم 
ــوی  ــان رض ــتان خراس ــرغ در اس ــم م ــن تخ ــه ۳50 ت روزان
تولیــد می شــود کــه مقــام اول در کشــور اســت، و همچنیــن 
بیــش از 12 درصــد از تولیــد تخــم مــرغ کشــور در اســتان مــا 

ــرد. ــی گی ــورت م ص
ــوی،  ــان رض ــذار خراس ــرغ تخم گ ــه م ــل اتحادی ــر عام مدی
افــزود: یــک ســری از مرغداری هــا بــا مجــوز و تحــت 
ــت  ــد دامپزشــکی فعالی ــتگاه های بهداشــتی مانن ــارت دس نظ
ــن تخــم  ــا کیفیت تری ــن و ب ــا در اســتان بهتری ــد و م می کنن
ــم مســائل  ــل آن ه ــم و دلی ــی کنی ــد م ــرغ کشــور را تولی م
ــداری  ــای مرغ ــه واحده ــت ک ــه ای  اس ــتی و قرنطین بهداش

انجــام می دهنــد.
ــا  ــری از مرغداریه ــک س ــه ی ــان اینک ــا بی ــژاد ب ــوی ن موس
ــا از  ــه کــرد: انتظــار م ــدون مجــوز فعالیــت می کننــد، اضاف ب
دســتگاه هــای قضایــی و تعزیراتــی ایــن اســت کــه از تولیــد 
ایــن مرغداریهــا جلوگیــری کننــد؛ چراکــه از بهداشــتی بــودن 
تولیــد آن هــا اطمینــان نداریــم و اینکــه ایــن مرغداریهــا آمــار 

ــد ــا مشــکل مواجــه می کنن ــا را ب م

۲۵ درصد بیش از نیاز گوشت دام سنگین وارد کرده ایم
ایلنا 

ــه  ــه ماه ــت: در س ــور گف ــن دام کش ــورای تامی ــس ش رئی
ــت  ــه واردات گوش ــط ب ــئوالن فق ــه مس ــال توج ــت س نخس
ــه موجــب انباشــت دام در  ــن زمین ــراط در ای ــود و اف ــز ب قرم

ــت.  ــده اس ــور ش ــل کش ــای داخ دامداری ه
ــز  ــر اینکــه واردات گوشــت قرم ــد ب ــا تاکی ــان ب منصــور پوری
دام ســنگین   25 درصــد بیــش از نیــاز کشــور صــورت گرفتــه 
اســت، اظهــار کرد: میــزان نیاز کشــور بــه واردات دام ســنگین 
تنهــا 10 درصــد اســت،  امــا آمــار نشــان می دهــد واردات 25 

درصــد بیــش از میــزان نیــاز کشــور انجــام شــده اســت.
ــه  ــام توج ــال تم ــت س ــه نخس ــه ماه ــه داد: در س وی ادام
ــد  ــود و از تولی ــه واردات ب ــازار ب ــم ب ــرای تنظی ــئوالن ب مس
داخــل غافــل شــدند، ایــن امــر انباشــت دام در دامداری هــا را 

ــال داشــته اســت. ــه دنب ب
ــی  ــت های واردات ــاالی گوش ــه ب ــاد از عرض ــا انتق ــان ب پوری
ــل  ــن موضــوع را یکــی دیگــر از دالی ــاه محــرم، ای ــام م در ای
ــی دانســت. ــای داخل ــدن دام ه ــذار در بی مشــتری مان تاثیرگ
وی میــزان انباشــتگی دام در دامداری هــا را 50 درصــد تولیــد 

ــه  ــی اســت ک ــیار باالی ــم بس ــن رق ــت: ای ــرد و گف ــوان ک عن
موجــب ضربــه بــه تولیــد خواهــد شــد.

ــه نگهــداری و خــوراک  ــش هزین ــه افزای ــا اشــاره ب ــان ب پوری
ــا  ــته در دامداری ه ــال گذش ــا از س ــی دام ه ــت: برخ دام، گف
ــش  ــه افزای ــه ب ــا توج ــادی ب ــی زی ــار مال ــه فش ــد ک مانده ان

ــی آورد. ــداران م ــه دام ــد ب ــه تولی هزین
وی ادامــه داد: تقریبــا فــروش نقــدی دام متوقف شــده و دالالن 
بــا چک هــای مدتــدار اقــدام بــه خریــد از دامــداران می کننــد.

بــه گفتــه پوریــان؛ شــرایط بــه وجــود آمــده بی میلــی 
دامــداران بــه ادامــه تولیــد را بــه همــراه داشــته کــه می توانــد 
ــد. ــته باش ــال داش ــه دنب ــه واردات را ب ــتگی ب ــش وابس افزای

رئیــس شــورای تامیــن دام کشــور تاکیــد کــرد: میــزان واردات 
ــان  ــا پای ــه حــدی اســت کــه ت گوشــت قرمــز دام ســنگین ب

ســال جــاری بــه اتمــام نخواهــد رســید.
پوریــان اظهــار کــرد: مــا مخالــف واردات نیســتیم، امــا فراهــم 
نمــودن زمینــه صــادرات نیــز ضــروری اســت چراکــه شــرایط 
بــه وجــود آمــده تضعیــف تولیــد داخــل را موجــب خواهد شــد
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شترمرغ هایی که به دلیل مشکالت 
مدیریتی و تغذیه ای تلف می شوند

ــن  مســئول واحــد تشــخیص و درمــان دامپزشــکی قای
گفــت: در پــی گــزارش شــروع تلفــات در یکــی از مزارع 
ــه های  ــات، الش ــتان قاین ــترمرغ در شهرس ــرورش ش پ
شــترمرغ بــه کلینیــک مرجــع شــبکه دامپزشــکی 
ارجــاع و بــه منظــور بررســی بیشــتر کالبدگشــایی شــد.
ــتی  ــارت بهداش ــتای نظ ــرد: در راس ــار ک ــی اظه کیان
ــرورش  ــی از پ ــه یک ــی مراجع ــاری ط ــایی بیم و شناس
دهنــدگان شــترمرغ در شهرســتان کــه بــه طبــق 
اظهــارات بــا وجــود ســامت ظاهــری گلــه دچــار تلفات 
شــده بــود کارشناســی شــبکه عــاوه براخــذ تاریخچــه 
و عایــم بالینــی در انتهــا بــر روی الشــه های شــترمرغ 
کالبدگشــایی انجــام داد و پــس از 
عمــل کالبدگشــایی تصمیــم بــر 
ــت. ــان گرف تشــخیص و درم

وی افــزود: پــس از بررســی 
گرفتــه  صــورت   هــای 
مشــخص شــد عوامــل 
مدیریتــی  و  تغذیــه ای 
پــرورش  صنعــت  در 

ــر  ــرگ و می ــل م ــن عام ــتان مهم تری ــترمرغ شهرس ش
شــترمرغ هــای پــرواری محســوب می شــوند کــه 
بیــش از عوامــل عفونــی و همــه گیــر در ایــن صنعــت 

هســتند. تاثیرگــذار 
ــن  مســئول واحــد تشــخیص و درمــان دامپزشــکی قای
ادامــه داد: بهتریــن و کارآمدتریــن راهــکار، مشــورت و 
ــری نظــرات کارشناســان متخصــص در حــوزه  به کارگی
ــه  ــت و از هرگون ــترمرغ اس ــای ش ــرورش و بیماری ه پ
خوددرمانــی و جیــره نویســی غیــر اصولــی پرهیــز 

کننــد.
کیانــی خاطرنشــان کــرد: در درمــان بیمــاری حیوانــات 
اولیــن اقــدام کــه بایــد انجــام گیــرد بررســی تاریخچــه 
ــت و  ــی اس ــم حیات ــی عای ــوان و بررس ــا حی ــه ی گل
ــه تشــخیص  ــد دامپزشــک را ب ــن راه کــه می توان بهتری
ــه و  ــایی الش ــل کالبدگش ــد عم ــک کن ــاری نزدی بیم
ــرای  ــگاه ب ــه آزمایش ــه ب ــال نمون ــاز ارس ــورت نی در ص
تشــخیص قطعــی اســت کــه در انتهــا دامپزشــک 

ــد. ــی کن ــان م ــه نحــوه درم ــم ب تصمی

ایسنا 
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تدارک زندگی 
سـالم برای 

احشـام
آغــل یــا اصطبــل محــل زندگــی حیوانــات خــود را بایســتی 
حداقــل یــک مرتبــه در ســال کامــًا تمیــز کنیــد؛ چنانچــه 
مدفــوع و کثیفــی یــا آِب مانــده و راکــدی وجــود دارد خــارج 
ســازید. بــه هنــگام شــیوع بیمــاری، کــف ســطوح و دیوارهــا را 
بــا ضــد عفونــی کننــده هــا بشــوئید. در صــورت امــکان اجــازه 
ــوان  ــد. الشــۀ حی ــط بتاب ــه درون محی ــاب ب ــور آفت ــد ن بدهی
ــه  ــد. ب ــات برداری ــایر حیوان ــان س ــرده را از می ــا م ــار ی بیم
خاطــر داشــته باشــید کــه حتمــاَ پــس از ســر و کار داشــتن 
بــا حیــوان بیمــار، دســت هایتــان را بشــوئید، لبــاس هایتــان 

را تعویــض و چکمــه هــا را ضــد عفونــی کنیــد. 

آب آشامیدنی بایستی پاک باشد! 
ــد  ــظ ســامتی و تولی ــرای حف ــوارا ب ــک و گ ــز و خن آب تمی
ــامتی  ــه س ــر ب ــه منج ــرا ک ــت دارد چ ــیار اهمی ــل بس مث
ــن،  ــر ای ــاوه ب ــردد و ع ــی گ ــوان م ــری حی ــی و ظاه داخل
اشــتها را تحریــک مــی کنــد. مخــزن هــای آب و آبشــخورها را 
همیشــه تمیــز و پاکیــزه نگــه داریــد. مــواد گیاهــی را خــارج 
از آب آشــامیدنی حیــوان نگــه داریــد چــرا کــه برخــی مــواد 
گیاهــی ممکــن اســت ســمی باشــند. چنانچــه در زمســتان در 
منطقــه ای قــرار داریــد کــه آب یــخ مــی زنــد مــی توانیــد از 

ضــد یــخ هــا اســتفاده کنیــد. 

تأمین غذای خوب و سالم واجب است! 
ــه ســن، جنســیت، و  ــات بســته ب ــه ای حیوان ــای تغذی نیازه
اینکــه در چــه مرحلــه ای از تولیــد مثــل هســتند )شــیردهی، 
بــارداری، رشــد( فــرق مــی کنــد. آغــوز کــه اولیــن شــیر مــادر 
ــده  ــا آم ــه دنی ــازه ب ــوان ت ــای حی ــرای ســامت و بق اســت ب
بســیار حیاتــی اســت. در واقــع آغــوز از گلبــول هــای ایمنــی 
ــک  ــرای ی ــه ب ــده ک ــکیل ش ــه ای تش ــای حافظ ــلول ه و س
سیســتم ایمنــی ســالم در طــول حیــات الزم و ضروری اســت. 
پــس از آن، حیــوان کوچــک تــازه متولــد نیازمنــد شــیر مــادر 
و یــا پــودر شــیر متناســب بــا ســن و نــژادش اســت. پــس از 
گذشــت تقریبــاً یــک مــاه، گــوارش حیــوان بــه خوبــی قــادر 
اســت کــه بــه رژیــم خوراکــی بــا پایــۀ علوفــه تغییــر کنــد. 

ــا طــراوت منبــع خــوب پروتئیــن،  ــازه و ب خــوراک گیاهــی ت
انــرژی، فیبــر، ویتامیــن هــا و مــواد معدنی بــرای دام و احشــام 

اســت. اگــر یونجــه را هنگامــی کــه ســبز و تــازه اســت بچینید 
ــواد  ــیاری از م ــت و بس ــرژی اس ــن و ان ــی پروتئی ــع غن منب
معدنــی و ویتامیــن هــا را در درون خــود حفــظ مــی کنــد. دام 
هــای جــوان و در حــال رشــد، و همچنیــن دام هــای پــرواری 
بیشــتر از ســایر دام هــا و دام هــای پیــر نیــاز بــه پروتئیــن و 
ــاز  ــوان نی ــدی، حی ــان دورۀ پرواربن ــا در پای ــد. ام ــرژی دارن ان
فــراوان بــه انــرژی دارد امــا نیــاز پروتئیــن او کمتــر از شــروع 
ــا خــوراک  ــت و ی ــع بســیار سرســبز و پرپُش دوره اســت. مرت
ــا  ــد ام ــاز باش ــن نی ــخگوی ای ــد پاس ــی توان ــات م ــر از غ پُ
حداقل10درصــد  یونجــه در پایــۀ خــوراک حیــوان قــرار دهید 
تــا بــه عملکــرد خــوب گــوارش کمــک کــرده باشــید. ایجــاد 
تغییــرات در پایــۀ خــوراک بایســتی بــه آرامــی صــورت گیــرد 
تــا حیــوان بتوانــد خــود را تطبیــق دهــد. به هنــگام بــردن دام 
ــه دنبــال رژیــم خــوراک یونجــۀ  ــا ب ــه چراگاهــی جدیــد )ی ب
خشــک(، اطمینــان یابیــد کــه حیــوان گرســنه نباشــد تــا بــه 
هنــگام رســیدن بــه مرتــع زیــاده خــواری نکنــد و یــا از روی 
پُرخــوری علــف هــای ســمی را نخــورد! هرگــز بــه آنهــا یونجــۀ 
ــی کــه در چراگاهتــان رویــش  کپــک زده ندهیــد. علــف های

مــی کنــد را بشناســید و مراقــب علــوف ســمی باشــید. 

پیشگیری هزار بار بهتر از درمان است !
دام و احشــام و حیوانــات خانگــی بایســتی یــک برنامــۀ منظــم 
ــا  ــرای واکســینایون و کنتــرل انــگل داشــته باشــند. پــس ب ب
ــامت  ــت از س ــرای مراقب ــکاری الزم ب ــود هم ــک خ دامپزش
ــادی  ــای زی ــیون ه ــید. واکسیناس ــته باش ــان را داش حیوانت
ــه  ــی )ب ــای ویروســی و باکتریای ــاری ه ــا بیم ــه ب ــرای مقابل ب
صــورت واکســن اولیــه و یــا بوســتر( و برنامــه هــای کنتــرل 
انــگل ، کــرم روده ، کــرم کبــد ، کنــه هــا ، کک هــا ، شــپش 
هــا وجــود دارد. بنابرایــن از منظــم و هماهنــگ بــودن برنامــه 
بــا دامپزشــک اطمینــان حاصــل کنیــد . برچســب روی 
ــداری  ــا در نگه ــد ت ــت بخوانی ــا دق ــی را ب ــوالت داروی محص
و نحــوۀ اســتفاده از آن دچــار اشــتباه نشــوید؛ نکاتــی ماننــد 
اینکــه در چــه دمایــی بایســتی نگهــداری شــود، مــدت زمــان 
ــق، دوز  ــق تزری ــل دقی ــوزن، مح ــودن س ــز ب ــداری، تمی نگه

ــی دقــت کنیــد. ــه خوب مناســب و غیــره را ب
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قطب تولید مرغ کشور یک کشتارگاه دارد

ایــام بــا ۴00 واحــد مرغــداری و تولیــد ســاالنه 50 هــزار تــن 
مــرغ از قطب هــای تولیــد گوشــت ســفید در کشــور بــه شــمار 
مــی رود، امــا تکمیــل نبــودن زنجیــره تولیــد طــی ســال های 

اخیــر مشــکاتی را در ایــن اســتان بــه وجــود آورده اســت.
ــال اســت  ــام فع ــرغ مانشــت ای در حــال حاضــر کشــتارگاه م
ــود  ــه می ش ــده و گفت ــل ش ــهر تعطی ــرغ دره ش ــتارگاه م و کش
ــوم نیســت  ــا معل ــردد، ام ــد بازمی گ ــه چرخــه تولی ــه زودی ب ب
ــتان  ــرغ اس ــای کشــتارگاه های م ــر پروژه ه ــی. از دیگ ــه زمان چ
هــم خبــری نیســت. همیــن کمبــود کشــتارگاه باعــث ایجــاد 
ــر، از  ــال اخی ــد س ــی چن ــتان ط ــرغ اس ــازار م ــکاتی در ب مش
گرانــی بیــش از حــد گرفتــه تــا نبــود مــرغ در بازار، شــده اســت.

تنها یک کشتارگاه داریم
ــام  ــتان ای ــارت اس ــدن و تج ــت، مع ــازمان صنع ــس س رئی
می کنــد:  اظهــار  همشــهری  خبرنــگار  بــا  گفت وگــو  در 
بــه دلیــل تعطیلــی چندیــن بــاره کشــتارگاه صنعتــی 

ــتارگاه در  ــک کش ــط ی ــون فق ــهر، هم اکن دره ش
ــاراهلل  ــال اســت. »ی ســطح اســتان فع

نصیــری« بــا بیــان این کــه 
ایــن موضــوع مشــکاتی 

ــداران  ــرای مرغ را ب

ــت،  ــود آورده اس ــه وج ــتان ب ــرغ در اس ــع م ــی توزی و حت
ــون 15 جلســه در  ــن مشــکل تاکن ــع ای ــرای رف ــد: ب می افزای
ســتاد اقتصــاد مقاومتــی اســتان بــا حضــور اســتاندار برگــزار 
شــده اســت. وی بــا بیــان ایــن کــه بــه دلیــل اختــاف بیــن 
شــرکا رفــع ایــن مشــکل تاکنــون بــه نتیجــه نرســیده اســت، 
می گویــد: در جلســه ای کــه بــا بانــک عامــل داشــتیم، مقــرر 
ــد و ســرمایه گذار  ــع ی ــن کشــتارگاه خل ــره ای شــد هیات مدی
ــد:  ــد می کن ــری تاکی ــی شــود. نصی ــرای آن معرف ــدی ب جدی
ــر  ــاوه ب ــی، ع ــرکت صنعت ــن ش ــدازی ای ــا راه ان ــلما ب مس
ــز  ــر و نی ــداران کمت ــکات مرغ ــتان، مش ــتغال زایی در اس اش

ــود. ــهیل می ش ــرغ تس ــع م توزی

کمبود شدید مرغ در جنوب استان
کشــتارگاه مــرغ دره شــهر بــا ظرفیــت کشــتار 10 هــزار قطعــه 
ــتان های  ــه شهرس ــده ک ــل ش ــی تعطی ــرغ در روز در حال م

همشهری آنالین 
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حــوزه جنــوب اســتان مثــل دره شــهر، بــدره، آبدانــان و 
دهلــران بــا کمبــود شــدید ایــن محصــول و درنتیجــه گرانــی 
آن مواجــه هســتند. معــاون هماهنگــی امــور اقتصــادی 
ــاد  ــدف از ایج ــد: ه ــته می گوی ــه گذش ــام هفت ــتاندار ای اس
کشــتارگاه دره شــهر، عــاوه بــر ایجــاد اشــتغال، تامیــن 
و تولیــد گوشــت مــرغ بهداشــتی بــرای شهرســتان های 
ــد:  ــه می ده ــی« ادام ــد کرم ــت. »احم ــتان اس ــی اس جنوب
متاســفانه، بــه دلیــل اختافــات مدیــران قبلــی و عــدم 
ــار  ــدی دچ ــد تولی ــن واح ــی، ای ــهیات دریافت ــت تس پرداخ
ــر  ــد: ب ــار می کن ــتاندار اظه ــاون اس ــده اســت. مع مشــکل ش
ــد، طــی یــک  ــر جدی ــا مدی ــه ب اســاس توافقــات صورت گرفت
مــاه تمامــی مشــکات ایــن واحــد اعــم از بدهــکاری، وجــود 

ــود. ــال می ش ــد فع ــن واح ــرف و ای ــان و... برط معارض

کشتارگاه آبدانان هنوز تکمیل نشده است
ــی  ــه یک ــز ک ــان نی ــور آبدان ــی طی ــتارگاه صنعت ــرح کش ط
ــل  ــت، در مراح ــتان اس ــی اس ــاد مقاومت ــای اقتص از طرح ه
ــت.  ــروژه نیس ــل پ ــری از تکمی ــد و خب ــف ش ــر کار متوق آخ
قــرار بــود ایــن کشــتارگاه بخشــی از نیازهــای شهرســتان های 
حــوزه جنوبــی را بــر طــرف کنــد و طبــق آخریــن اطاعــات 
ــت.  ــده اس ــف ش ــی متوق ــل پایان ــده، در مراح ــت آم ــه دس ب
طبــق گفتــه مســئوالن جهــاد کشــاورزی شهرســتان آبدانــان، 
ــادر اســت در هــر  ــرداری ق ــن کشــتارگاه در صــورت بهره ب ای
ــه صــورت تمام اتوماتیــک و  ســاعت 2 هــزار قطعــه مــرغ را ب
ــازار  ــه ب ــتار و ب ــزات کش ــات و تجهی ــرفته ترین امکان ــا پیش ب

عرضــه کنــد.

بهره برداری از کشتارگاه مرغ سیروان تا پایان سال
مدیــر جهــاد کشــاورزی ســیروان نیــز در گفت وگــو بــا 
خبرنــگار همشــهری از پیشــرفت 80 درصــدی کشــتارگاه مرغ 
ــتارگاه  ــد: کش ــد و می گوی ــر می ده ــیروان خب ــی س پاطای
مــرغ کارزان، بــا توجــه بــه پیشــرفت فیزیکیــش، پیش بینــی 
ــد.  ــرداری برس ــه بهره ب ــاری ب ــال ج ــان س ــا پای ــود ت می ش
»احمــد محمــدی« می افزایــد: مبلــغ کل ســرمایه گذاری 
ــدار 17  ــن مق ــال و از ای ــارد ری ــور۶0 میلی ــرح مذک ــرای ط ب
ــهم  ــال س ــارد ری ــخصی و ۴۳ میلی ــال آورده ش ــارد ری میلی
ــتارگاه  ــح کش ــت ذب ــد: ظرفی ــان می کن ــت. وی بی ــک اس بان
ــرای حــدود  ــود. ب ــد ب ــرغ در ســاعت خواه ــه م ــزار قطع 2 ه
70 نفــر شــغل مســتقیم و 50 نفــر شــغل غیرمســتقیم ایجــاد 

می شــود.

برای راه اندازی کشتارگاه سرمایه گذار نداریم
یــک کارشــناس مســائل اقتصــادی نیز بــه خبرنگار همشــهری 
ــرمایه گذاری  ــود س ــا نب ــام ب ــتان ای ــفانه اس ــد: متاس می گوی
بــرای تکمیــل زنجیــره تولیــد در ظرفیت هــای مختلــف 
نظیــر تولیــد مــرغ مواجــه اســت. »علیرضــا پوراحمــد« اضافــه 

ــرمایه گذاری روی  ــا س ــه ب ــت ک ــی اس ــن در حال ــد: ای می کن
تکمیــل زنجیــره تولیــد می تــوان از مــرز مهــران بــرای 
ــه  ــا اشــاره ب ــرد. وی ب ــز اســتفاده ک صــادرات محصــوالت نی
ــتان  ــتارگاهی در اس ــای کش ــرمایه گذاران طرح ه ــه س این ک
ضعیــف هســتند، ادامــه می دهــد: متاســفانه هــر چنــد وقــت 
ــور  ــتارگاه های طی ــی از کش ــی یک ــاهد تعطیل ــار ش ــک ب ی
ــی  ــکات مدیریت ــل مش ــه دلی ــا ب ــه عمدت ــتیم ک ــام هس ای
و مالــی رخ می دهــد. پوراحمــد می گویــد: می تــوان بــا 
راه انــدازی کشــتارگاه های مــرغ و طیــور بــرای هــزاران جــوان 
بــی کار اســتان شــغل ایجــاد کــرد و همچنیــن مرغداری هــای 

ــق بگیــرد. ــاره ورن اســتان دوب

ایــن کارشــناس اظهــار می کنــد: مشــکل اصلــی اســتان 
ــد  ــتان بای ــئوالن اس ــت و مس ــرمایه گذار اس ــود س ــام نب ای
ــگان  ــای رای ــهیات و زمین ه ــه تس ــوق های الزم از جمل مش
ــت  ــا رغب ــا آنه ــد ت ــرار دهن ــرمایه گذاران ق ــار س را در اختی
ــد:  ــد. وی می افزای ــاال بزنن ــتین ب ــتان آس ــرای اس ــد ب کنن
ســرمایه گذارانی هســتند کــه بــه اســتان می آینــد ولــی 
ــن مواجــه  ــد زمی ــه خری ــاال در زمین ــای ب ــا قیمت ه ــی ب وقت
ــل  ــی مث ــای کان ــرمایه گذاری روی طرح ه ــوند، از س می ش
ــت،  ــاردی اس ــرمایه گذاری میلی ــد س ــه نیازمن ــتارگاه ک کش

منصــرف می شــوند.

خروج مرغ از استان ممنوع
ــک کشــتارگاه  ــا ی ــا این کــه اســتان تنه ــداران اســتان، ب مرغ
دارد، بــا مشــکل بــزرگ دیگــری مواجــه هســتند و آن 
ممنوعیــت خــروج مــرغ زنــده از اســتان اســت و ایــن موضــوع 
ــا ورشکســتگی مواجــه کــرده اســت. ایــن در  عمــا آنهــا را ب
حالــی اســت کــه خــروج مــرغ از اســتان نیــز راه حــل اساســی 
نیســت چــون ایــن کار مــردم اســتان را بــا مشــکات فراوانــی 
ــازار اســتان،  ــم ب ــام ســتاد تنظی ــق اع ــد. طب مواجــه می کن
بــه منظــور تامیــن گوشــت مــرغ مــورد نیــاز مــردم اســتان، 
خــروج مــرغ زنــده و کشــتار روز از اســتان تــا اطــاع ثانــوی 

ممنــوع اســت.
ــع  ــه توزی ــان کســانی هســتند ک ــن می ــن حــال، در ای ــا ای ب
ــد  ــح می دهن ــد و ترجی ــه نمی دانن ــتان به صرف ــرغ را در اس م
از هــر طریقــی شــده ایــن محصــول را در اســتان های دیگــر 
بــه فــروش برســانند تــا ضــرر نکنند یــا ورشکســته نشــوند. در 
ایــن میــان، نیــروی انتظامــی - در صــورت حمــل مــرغ زنــده 
ــه عنــوان قاچــاق ضبــط می کنــد و در ایــن زمینــه  - آن را ب
ــده در  ــرغ زن ــادی از م ــای زی ــاری محموله ه ــال ج ــی س ط
اســتان کشــف شــده اســت. ســردار »نورعلــی یــاری« فرمانــده 
انتظامــی اســتان ایــام در گفت وگــو بــا خبرنــگار همشــهری 
بیــان می کنــد: طــی ۳ مــاه گذشــته محموله هــای زیــادی از 
مــرغ زنــده قاچــاق شــامل بیــش از ۶0 هــزار قطعــه مــرغ در 

اســتان کشــف شــده اســت.
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میزان سرمایه الزم برای شـروع 
مرغداری

ــتی  ــداران گوش ــی مرغ ــن صنف ــون انجم ــس کان ــب رئی نای
گفــت: یــک واحــد مرغــداری 20 هزار قطعــه ای را در شــرایط 
ــا  ــداری ی ــارد تومــان خری ــا 2.5 میلی ــا 2 ت ــوان ب فعلــی می ت
احــداث و  بــرای حداقــل ۴ تــا 5 نفــر بــه صــورت مســتقیم 

اشــتغالزایی کــرد. 
بــر اســاس اعــام مســئوالن بیشــترین ســرمایه گــذاری انجــام 
شــده بعــد از صنعــت نفــت را در ایــن صنعــت شــاهد هســتیم 
و ظرفیــت تولیــد در ایــن بخــش حتــی بیشــتر از نیــاز کشــور 
اســت و  امــا نــه تنهــا رونــد ســرمایه گــذاری در ایــن بخــش 
متوقــف نشــده بلکــه تولیدکننــدگان و ســرمایه گــذاران 

کمــاکان از ورود بــه ایــن بخــش اســتقبال میکننــد.
میــزان ســودهی ارتبــاط مســتقیمی بــا قیمــت مــرغ در بــازار 
و نــرخ نهــاده هــای تولیــد دارد کــه بــه قــول  اســداهلل نــژاد 
ــتی،  ــداران گوش ــی مرغ ــن صنف ــون انجم ــس کان ــب رئی نای
ــال و  ــط و نرم ــد متوس ــی در آم ــش گاه ــن بخ ــاالن ای »فع
ــار  ــود سرش ــز س ــی نی ــد و گاه ــنگین دارن ــان س ــی زی گاه
ــه شــانس و  نصیــب آنهــا خواهــد شــد؛ همــه چیــز متکــی ب

ــا و اگــر اســت.« ام
در مصاحبــه ذیــل بــا اســداهلل نــژاد هرچقــدر تــاش کردیــم 
کــه او میــزان درآمــد حــدودی یــک واحــد 20 هــزار راســی 
را بــه مــا اعــام نکــرد و آن را غیرقابــل پیــش بینــی دانســت، 

حتــی میــزان درآمــد ســقف و کــف نیــز اعــام نشــد.
شــاید در بــاره میــزان ســودهی یــک واحــد ۴0 هــزار راســی 
ذکــر همیــن نکتــه بــس کــه اختــاف قیمــت هــزار و خــرده 
ای تومانــی هرکیلوگــرم مــرغ زنــده در زمــان فــروش محصول، 

مــی توانــد 120 میلیــون تومــان درآمــد ایجــاد کنــد.
دوره هــای پــرورش مــرغ گوشــتی ۳2 روز اســت، یعنــی تولید 
کننــدگان مــی تواننــد بعــد از ایــن مــدت محصــول خــود را 
ــه  ــدگان ب ــد کنن ــه تولی ــد ک ــد هرچن ــه کنن ــازار عرض ــه ب ب
دالیــل مختلــف کــه در مصاحبــه نیــز بــه ان اشــاره می شــود 

ــه کشــتارگاه می کننــد. ــر روان مــرغ خــود را دیرت
یکــی از مــواردی کــه در افزایــش ســوددهی مرغــداران تاثیــر 
بســیار زیــادی دارد، صــادرات اســت و هــر زمــان که صــادرات 
آزاد بــوده میــزان ســوددهی تولیدکننــدگان نیــز بیشــتر شــده 
اســت. در شــرایط فعلــی نیــز نــرخ ارز باالرفتــه، شــرایط بــرای 

صــادرات ایــن محصــول محیــا تــر شــده اســت.
ــاد صــادرات  ــه صــادرات مــرغ و ســوددهی زی ــاد ب تمایــل زی
ــن  ــال و دالر ای ــرخ ری ــاوت ن ــل تف ــه دلی ــول ب ــن محص ای

نگرانــی را بــرای مســئوالن ایجــاد کــرده کــه بــازار بــه یکبــاره 
از ایــن محصــول و دیگــر کاالهــای اساســی  و مصرفــی مــردم 
ــمول 5  ــرغ مش ــادرات م ــر ص ــن خاط ــه همی ــود ب ــی ش خال
ــن  ــه در ای ــت؛ البت ــده اس ــی ش ــه گمرک ــان تعرف ــزار توم ه
شــرایط نیــز کمــاکان قیمــت تمــام شــده تولیــد واحدهــای 
صنعتــی پاییــن تــراز دیگــر تولیدکننــدگان در منطقــه اســت.
الزم بــه ذکــر اســت کــه نهــاده هــای تولیــد در ایــن بخــش 
ــت  ــه و حمای ــرژی، مشــمول یاران ــور و ان ــد خــوراک طی مانن

ــود. ــت می ش دول

بــا 2.5 میلیــارد تومــان وارد صنعــت مرغــداری 
ــوید ــتی ش گوش

ــون انجمــن صنفــی  ــب رئیــس کان ــژاد نای حبیــب اســداهلل ن
مرغــداران گوشــتی کشــور در گفتگــو بــا خبرنــگار اقتصــادی 
ــامل  ــور ش ــت طی ــرد: صنع ــار ک ــنیم اظه ــزاری تس خبرگ
بخــش هــای مــرغ گوشــتی، مــادر، الیــن، اجــداد مــی شــود و 
زیــر بخــش هــای مختلفــی را در خــود جــای داده بــه گونــه 
ــرمایه  ــم س ــترین حج ــت ، بیش ــت نف ــس از صنع ــه پ ای ک

ــتغال را دارا اســت. ــذاری و اش گ
ــه زیــر ســاخت هایــی کــه در دوران  ــا توجــه ب وی افــزود:  ب
مختلــف بــه ویــژه در دوره ریاســت جمهــوری دهــم و یازدهــم 
ایجــاد شــده اســت  امــروز نــه تنهــا  در ایــن بــه خودکفایــی 
رســیده ایــم بلکــه ظرفیــت تولیــد مــازادی وجــود دارد، ایــن 
ــن  ــادرات ای ــر ص ــه  اگ ــت ک ــکلی اس ــه ش ــد ب ــزان تولی می
محصــول بــه مشــکل بخــورد تولیــدات روی دســت مرغــداران 

باغــی خواهــد مانــد.

ــداری  ــی در مرغ ــت خال ــن ظرفی ــون ت ــک میلی ی
ــور ــای کش ه

ــتیم  ــور هس ــرایط مجب ــن ش ــه داد: در ای ــژاد ادام ــداهلل ن اس
بــرای ایجــاد تعــادل بیــن عرضــه و تقاضــا بــا تغییــر فواصــل 
ــی از  ــی برخ ــم و حت ــت کنی ــد را مدیری ــزی تولی ــه ری جوج

ــم . ــی نگــه داری ــا را خال ظرفیــت ه
ــتی  ــداران گوش ــی مرغ ــن صنف ــون انجم ــس کان ــب رئی نائ
ــت  ــا ظرفی ــور ب ــور کش ــع طی ــه صنای ــان اینک ــا بی ــور ب کش
کامــل فعالیــت نمی کنــد ادامــه داد: در حــال حاضــر حــدود 
ــرغ در  ــن م ــزار ت ــون و ۴00 ه ــا 2 میلی ــون و ۳00 ت 2 میلی
کشــور تولیــد مــی شــود کــه نیــاز بــازار نیــز همیــن انــدازه 

تسنیم 
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اســت امــا امــکان  تولیــد ۳ میلیــون و 200 هــزار تــا ۳ 
ــن  مــرغ در کشــور وجــود دارد کــه  میلیــون و ۳00 هــزار ت
ــد آن  ــرای تولی ــوان ب ــی ت ــاز شــدن مســیر صــادرات م ــا ب ب

ــرد. ــزی ک ــه ری برنام

120 میلیــون تومــان افزایــش ســود بــا تغییــر قیمــت 
مــرغ 

وی در ارتبــاط بــا هزینــه هــای احــداث یــک واحــد مرغــداری 
گفــت: قیمــت نهــاده هــای تولید،مــرغ و جوجــه در صنعــت 
ــوان  ــی ت ــد و نم ــر می کن ــه تغیی ــورت روزان ــه ص ــور ب طی
بــرآورد درســتی از ایــن هزینــه هــا و ســود و زیــان احتمالــی 

تولیــد داشــت.
ــت: دو  ــاط گف ــن ارتب ــی در ای ــر مثال ــا ذک ــژاد ب ــداهلل ن اس
ــره  ــد و به ــاخصهای تولی ــا ش ــه ای  ب ــزار قطع ــد ۴0 ه واح
ــا  وری یکســان را در نظــر بگیــرد کــه تولیــد کننــده مــرغ  ب
وزن 2.5 کیوگرمــی هســتند و 100 تــن گوشــت مــرغ  تولیــد 
مــی کننــد؛ در صورتــی کــه مــرغ زنــده خــودرا بــه موقــع  و 
بــا قیمــت مناســبی وارد بــازار نکننــد تفــاوت درآمــد فاحشــی 
خواهنــد داشــت؛ بــه طــوری کــه واحــدی کــه مــرغ  خــود را 
ــا  ــازار کــرده ب ــا  قیمــت هــر 10 هــزار و800 تومــان وارد ب ب
کســی کــه مــرغ  زنــده  را بــا قیمــت 9 هــزار و ۴00 تومــان در 
ــازار فروختــه اســت حــدود  120 میلیــون تومــان اختــاف  ب

در آمــد دارنــد .
وی افــزود:  قیمــت قطعــه جوجــه نیــز در یــک هفتــه اخیــر 
ــک  ــه در ی ــوری ک ــه ط ــه اســت ب ــان کاهــش یافت 700 توم
واحــد ۴0 هــزار قطعــه ای و حــدود 28 میلیــون تومــان 

ــد. ــی کن ــاد م ــده  ایج ــام ش ــت  تم ــاوت در قیم تف
اســداهلل نــژاد اظهــار داشــت: یــک واحــد مرغــداری 20 
هــزار قطعــه ای را در شــرایط فعلــی مــی تــوان بــا 2 تــا 2.5 

میلیــارد تومــان خریــداری یــا احــداث و  بــرای حداقــل ۴ تــا 
ــتغالزاییکرد. ــه صــورت مســتقیم اش ــر ب 5 نف

ــه ای از  ــزار قطع ــد 20 ه ــن واح ــه ای ــه اینک ــخ ب وی در پاس
هــر دوره پــرورش خــود چقــدر ســود بــه دســت مــی آرونــد 
ــزان  ــتی از می ــرآورد درس ــوان ب ــی ت ــتی نم ــه درس ــت: ب گف
ــه  ــت هزین ــرا قیم ــه داد زی ــتی ارائ ــداران گوش ــودی مرغ س
ــن  ــه تعیی ــن زمین ــازار بســیار در ای ــد و شــرایط ب هــای تولی
کننــده هســتند بــه طــوری کــه فعــاالن ایــن بخــش گاهــی 
در آمــد متوســط و نرمــال و گاهــی زیــان ســنگین  دارنــد و 
ــا خواهــد شــد؛ همــه  ــز ســود سرشــار نصیــب آنه گاهــی نی

ــا و اگــر اســت. ــه شــانس و ام چیــز متکــی ب
ــتی  ــداران گوش ــی مرغ ــن صنف ــون انجم ــس کان ــب رئی نای
ــت  ــران مزی ــد ای ــی تولی ــرایط فعل ــه داد: در ش ــور ادام کش
رقابتــی باالیــی بــرای صــادرات دارد و قیمــت مــرغ در ایــران 

ــت. ــه اس ــن در منطق ــن تری پایی

ــده در  ــرف کنن ــرای مص ــرغ ب ــت م ــرد: قیم ــح ک وی تصری
ــان و در  ــزار توم ــش از ۳0 ه ــادا بی ــد کان ــورهایی مانن کش
کشــورهای حاشــیه خلیــج فــارس 19 تــا 20 هــزار تومــان و 
در کشــور ترکیــه قیمــت مــرغ 18 هــزار تومــان تــا 2۶ هــزار 

ــروش مــی رســد. ــه ف ــان ب توم
ــذف ارز ۴200  ــورت ح ــه در ص ــان اینک ــا بی ــژاد ب ــداهلل ن اس
تومــان بــرای تامیــن نهادههــای تولیــد ،قیمــت  تمــام شــده 
هــر کیلــو مــرغ در کشــورمان در مقایســه بــا کشــورهای دیگــر 
ــن صــورت مــرغ  ــود گفــت: در ای کمــاکان رقابتــی خواهــد ب
ــا  ــرم ب ــرغ گ ــان و م ــزار توم ــه قیمــت حــدود 1۳ ه ــده ب زن
قیمــت  حــدود 19 هــزار تومــان بــه دســت مصــرف کننــده 
مــی رســد کــه در مقایســه بــا قیمــت ســایر مــواد پروتئینــی 

و قیمــت جهانــی عــدد باالیــی نیســت.
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گوشت مرغ پُرطرفدارترین گوشت جهان
ــگاه  ــن دانش ــط محققی ــه توس ــی ک ــن پژوهش ــق آخری طب
Leicester انجــام شــده، مجمــوع تعــداد مــرغ هــای مــزارع از 

ــن بیشــتر  ــرۀ زمی ــر روی ک ــور موجــود ب ــام طی ــوع تم مجم
ــه  ــوخاری را در هم ــرغ س ــای م ــتوران ه ــروزه رس ــت. ام اس
جــا مــی بینیــد. در امریــکا بهــای یــک پونــد مــرغ 1.92 دالر 
اســت کــه نســبت بــه ســال 19۶0 میــادی )پــس از تعدیــل 
تــورم بــازار( 1.71 دالر هــم کاهــش داشــته اســت. در همیــن 
حیــن بهــای گوشــت گوســاله نیــز بــا 1.17 دالر کاهــش بــه 

ــد رســیده اســت. 5.80 دالر/پون

در دهــۀ ۴0 میــادی، امریــکا رقابتــی در میــان مرغــداران راه 
انــدازی کــرد کــه هــدف آن پــرورش مــرغ هایــی بــزرگ بــود 
بــه نحــوی کــه بــه تنهایــی بــرای تمــام خانــواده کافــی بــود 
: ســینۀ مــرغ آنقــدر بــزرگ بــود کــه مــی شــد بُــرش هــای 
اســتیک از آن درآورد و ران مرغــی کــه اســتخوان نحیــف آن 

در میــان گوشــت پُرحجــم آبــدارش ُگــم مــی شــود.
از آن زمــان بــه بعــد همچنــان مرغــداران بــه پــرورش مــرغ 
ــای پرورشــی  ــرغ ه ــن م ــد. محققی ــه دادن ــزرگ ادام ــای ب ه
ســال هــای 1957، 1978 و 2005 میــادی را مقایســه 
کردنــد و مشــاهدات نشــان مــی داد کــه در 5۶ روزگــی ایــن 
طیــور بــه ترتیــب 900 گــرم، 1.8 کیلوگــرم و ۴.2 کیلوگــرم 
ــزرگ  ــرغ ب ــک م ــرورش ی ــر، پ ــی دیگ ــتند. از طرف وزن داش

ــر ســود داشــت. ــرغ کوچکت بیشــتر از دو م
همچنیــن مصــرف آنتــی بیوتیــک نیــز منجــر مــی شــد کــه 
ــته  ــود نداش ــور خ ــامت طی ــت س ــی باب ــچ نگران ــدار هی مرغ
باشــد. تــا قبــل از جنــگ جهانــی دوم، مرغــداران در مقیاســی 
ــرغ تخــم  ــی کــه م ــا زمان ــا ت ــدات داشــتند؛ آنه کوچــک تولی
مــی گذاشــت آن را نگــه مــی داشــتند و پــس از آنکــه پیر شــد 
گوشــت آن را مــی فروختنــد. داروهــای آنتــی بیوتیــک باعــث 
مــی شــد تــا مرغــداران بــا خیالــی آســوده تر طیــور خــود را در 
فضایــی آلــوده و ناپــاک و تنــگ نگــه دارنــد. بنابرایــن طیــوری 
کــه در جــای تنــگ و شــلوغ پــرورش مــی یافــت تحرکــی هــم 

نداشــت و متعاقبــاً غــذای کمــی هــم مــی خــورد. 
ــد کــه خــوردن  در دهــۀ 80 میــادی، پزشــکان اعــام کردن

زیــاد گوشــت قرمــز منجــر بــه بــاال رفتــن چربــی خــون و در 
ــه  ــر چ ــردد. اگ ــی گ ــی م ــای قلب ــاری ه ــور بیم ــه ظه نتیج
آن نگرانــی هــا از بیــن رفــت امــا اطاعــات جدیدتــر حاکــی 
از ایــن بــود کــه مصــرف بیــش از حــد گوشــت قرمــز، خطــر 
ــل،  ــا در مقاب ــراه دارد. ام ــه هم ــرطان روده را ب ــه س ــا ب ابت

ــه عنــوان غــذای ســالم معرفــی شــد.  گوشــت مــرغ ب

قسمت های مختلف مرغ
ــرۀ  ــرغ را در زم ــر روزه م ــر ه ــای ایرادگی ــی ه ــا غرب ــه تنه ن
غــذای مطلــوب خــود مــی داننــد؛ بلکــه بــاال رفتــن درآمــد در 
کشــورهای کــم درآمــد نیــز منجــر بــه افزایــش تقاضــا بــرای 
گوشــت شــد. در نتیجــه امــروزه مــی بینیــم کــه گوشــت مرغ 

باالتریــن میــزان خریــد و فــروش را در بــازار گوشــت دارد. 
ــه  ــت! اگرچ ــاوت هس ــم تف ــاز ه ــرغ ب ــت م ــرف گوش در مص
مصــرف کننــدگان درکشــورهای غربــی گوشــت ســفید و 
کــم چــرب ســینۀ مــرغ را مــی پســندند، بســیاری از مصــرف 
کننــدگان آســیایی و آفریقایــی گوشــت تیــره تــر ران را ترجیح 
مــی دهنــد. ایــن اولویــت بنــدی هــا بــه قیمــت نیــز بســتگی 
دارد: در امریــکا قیمــت گوشــت ســینۀ مــرغ 88 درصــد گرانتــر 
از ران اســت؛ امــا در اندونــزی 12 درصــد هــم ارزان تــر اســت! 
تفــاوت در مصــرف پــای مــرغ )پنجــۀ مــرغ( حتــی از ایــن هــم 
بیشــتر اســت؛ یعنــی در حالیکــه حتــی در کشــورهای غربــی 
تصــور خــوردن پنجــۀ مــرغ چنــدش آور اســت امــا در بســیاری 
از منوهــای رســتوران هــای چینــی ایــن غــذا دیــده مــی شــود! 
در حــال حاضــر چیــن هــر ســاله حــدود ۳00 هــزار تــن پــای 
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مــرغ )پنجــۀ مــرغ( وارد مــی کنــد. 
از ســوی دیگــر، تخصــص و مهــارت هــر کشــوری در زمینــۀ 
ــت.  ــذار اس ــور تأثیرگ ــتد آن کش ــزان داد و س ــد در می تولی
امریــکا و برزیــل – دو تــا از بزرگتریــن صادرکننــدگان گوشــت 
ــاورزی و  ــدگان کش ــد کنن ــن تولی ــان – از بزرگتری ــرغ جه م
تولیــد غــات و خــوراک طیــور هســتند کــه بیشــترین هزینــه 
را در تولیــد و پــرورش مــرغ دارد. در مقابــل، چیــن و تایلنــد 
بــازار گوشــت فــراوری شــده را در دســت دارنــد کــه الزمــۀ آن 
داشــتن نیــروی کار ارزان و ماهــر اســت. روســیه و اوکرایــن که 
زمانــی واردکننــدگان بــزرگ گوشــت مــرغ بودنــد، اینــک بــا 

رشــد صنعــت غــات، از صادرکننــدگان شــده انــد. 
ــرف  ــع مص ــه نف ــرغ ب ــت م ــدات گوش ــق تولی ــه رون اگرچ
کننــدگان بــود امــا مدافعیــن حقــوق حیوانــات ابــراز نگرانــی 
ــه نفــع  ــادا سیاســت هــای کاهنــدۀ هزینــه ب ــد کــه مب کردن
ــدگان گــران تمــام شــود. آنهــا  ــرای پرن مصــرف کننــدگان ب
ــه  ــده ک ــزرگ ش ــدر ب ــور آنق ــایز طی ــه س ــدند ک ــی ش مدع

آنهــا حتــی قــادر بــه جفــت گیــری نیســتند. اســتخوان هــای 
نحیــف آنهــا بــه ســختی قــادر اســت چنیــن وزنــی را تحمــل 
ــان  ــراض حامی ــال اعت ــه دنب ــدودی ب ــا ح ــن ت ــد. بنابرای کن
ــل تهیــه  ــه دلیــل قاب ــا حــدودی هــم ب ــات و ت حقــوق حیوان
و دربضاعــت عمــوم بــودِن گوشــت مــرغ، بــه تعــداد مصــرف 
ــرای مرغــی کــه در شــرایط  ــد ب ــی کــه حاضــر بودن کنندگان
ــد،  ــت کنن ــتری پرداخ ــول بیش ــه پ ــرورش یافت ــری پ بهت
افــزوده شــد. بــه دنبــال ایــن اتفــاق، فــروش مــرغ هایــی کــه 
ــاز و  ــر خــاف مــرغ هــای گوشــتی ســابق – در فضــای ب – ب

ــت.  ــد توســعه یاف ــی یافتن ــرورش م ــکان تحــّرک پ ام
در ســال هــای اخیــر، حامیــان و مدافعیــن حقــوق حیوانــات 
ــات برداشــتند و در  ــاه حــال حیوان ــت رف ــی در جه گام بزرگ
ــن  ــد. ای ــت یافتن ــی دس ــت عظیم ــه موفقی ــم ب ــن راه ه ای
تغییــرات منجــر شــد تــا در بســیاری از کشــورهای بــزرگ و 
توســعه یافتــه، مزرعــه داران سیاســت هــای پرورشــی خــود را 

ــا قوانیــن جدیــد تغییــر دهنــد. مطابــق ب

احیاء صنعت دام از طریق مشارکت
کواالالمپــور- بــه منظــور مقابلــه بــا کمبــود گوشــت گوســاله 
بایســتی بخــش خصوصــی بــا کمپانــی هــای موجــود شــراکت 
ــه  ــده نگ ــت دام را زن ــد صنع ــق بتوانن ــن طری ــا از ای ــد ت کنن

دارنــد و بــه ایــن بــازار رونــق بدهنــد. 
بــه نقــل از »کمیســیون رقابــت مالــزی«، در گزارشــی کــه از 
بــازار صنعــت غــذای ایــن کشــور وجــود دارد مالــزی شــدیداً 
بــه واردات گوشــت گوســاله از اســترالیا )90 درصــد از گوشــت 
ــد(  ــت منجم ــد از گوش ــد )80 درص ــد( و هن ــازه و منجم ت

وابســته اســت. 
ــا و در  ــت ه ــود قیم ــه صع ــر ب ــتگی ای منج ــن وابس چنی
نتیجــه افزایــش هزینــه هــای زندگــی مــی گــردد. همچنیــن 
ــده  ــای صــادر کنن ــی ه ــداد کمپان ــر اســاس گزارشــات، تع ب
در ایــن دو کشــور نیــز بســیار محــدود اســت و همیــن امــر 

ــازار مــی گــردد. ــه انحصــار در ب منجــر ب
ــزی«، جــدا از تضمیــن  ــت مال ــه توصیــۀ »کمیســیون رقاب ب
عرضــۀ مــداوم در بــازار، بهتــر اســت دولــت تدابیــر دیگــری 
ــد گوشــت گوســاله در داخــل کشــور  ــت تولی ــرای تقوی را ب
ــاره رونــق گیــرد  اتخــاذ کنــد. صنعــت دام مــی بایســت دوب
و ایــن کار از طریــق مشــارکت اســتراتژیک بــا بخــش 
خصوصــی و کمپانــی هــای داخلــی موفــق در تولیــد گوشــت 
گوســاله صــورت مــی گیــرد. در واقــع دولــت نقــش مهمــی 
ــی و  ــدگان دام بوم ــد کنن ــویق تولی ــزه و تش ــاد انگی در ایج

ــر بومــی دارد.  غی
ــن  ــود همچنی ــزارش خ ــزی« در گ ــت مال ــیون رقاب »کمیس

توصیــه مــی کنــد کــه مالــزی بایســتی بــه منظــور پایــداری 
و ثبــات در عرضــه، عــاوه بــر دو کشــور ذکــر شــده در 
جســتجوی ســایر کشــورهای صــادر کننــده باشــد و در ایــن 

ــد.  ــاد کن ــتری را ایج ــت بیش ــازار رقاب ب
ــرای واردات  ــور ب ــا 7 کش ــه تنه ــزی ک ــا مال ــه ب در مقایس
ــع دارد. 7  ــنگاپور 17 منب ــتند، س ــد هس ــورد تأیی ــت م گوش
کشــور مــورد تأییــد مالزی بــرای واردات کشــورهای اســترالیا، 
ــن هســتند.  ــکا و ژاپ ــل، پاکســتان، امری ــد، برزی ــد، هن نیوزلن
موضــوع دیگــری کــه در گــزارش »کمیســیون رقابــت 
ــود  ــود مســألۀ بهــای خــوراک دام ب ــزی« مطــرح شــده ب مال
کــه در مجمــوع تولیــدات یکپارچــه )integrated( بــه ازای هــر 
ــدی  ــد، و در پرواربن ــۀ تولی ــد هزین ــدود 10 درص گاو در ح
ــر مــی گیــرد. در  حــدود ۶0 درصــد از هزینــۀ تولیــد را در ب
ایــن گــزارش توصیــه شــده کــه بــه منظــور کاهــش چنیــن 
هزینــه هایــی دولــت بایــد سیاســت هــای تولیــد خــوراک دام 
ــده :  ــوان ش ــزارش عن ــن گ ــد. در ای ــعه ده ــه را توس یکپارچ
ــات نیســت،  ــه و غ ــدۀ دان ــد کنن ــزی تولی ــه مال »از آنجائیک
بایســتی دو فــراوردۀ تولیــد داخلــی PKE و PKC کــه از 
فــراورده هــای جانبــی روغــن پالــم پــس از گرفتــن روغــن از 
میــوۀ آن هســتند، در بــازار داخلــی و خارجــی عرضــه شــود.« 
ــازار  ــۀ ب ــه عرص ــد ب ــزاران جدی ــرای ورود کارگ ــن ب همچنی
ــه  ــویق ب ــا را تش ــرد و آنه ــم ک ــزۀ الزم را فراه ــتی انگی بایس
ایــن کار کــرد تــا بــه دنبــال آن افزایــش کارآفریــن و فرصــت 

ــد. ــه وجــود آی هــای شــغلی در کشــور ب
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تدابیری برای کاهش تأثیرات 
سمی آفالتوکسین ها بر روی 

جوجه های گـوشتی

ــده  ــام ش ــای انج ــش ه ــات و پژوه مطالع
در ایــران حاکــی از آنســت کــه مکمــل های 
خــوراک حــاوی مانــان اولیگوســاکارید یــا 
MOS، منجــر بــه تقویــت سیســتم ایمنــی بــدن 

ــین  ــه آفاتوکس ــوده ب ــتی آل ــای گوش ــرغ ه در م
مــی گــردد. 

محققیــن بــر ایــن باورنــد کــه افــزودن پریبیوتیــک هــا 
ــز منجــر  ــتی نی ــای گوش ــه ه ــوراک جوج ــرۀ خ ــه جی ب
ــه ظاهــر  ــه ارتقــاء ایمنــی ســلولی و ســامان بخشــیدن ب ب
ــه  ــوده ب ــور آل ــی( در طی ژن ایمــن شــناختی )سیســتم ایمن

میکوتوکســین هــا مــی شــود. 
یافتــه هــای ایــن تحقیــق اذعــان دارد: »آلودگــی بــه 
ــه  ــر ب ــا منج ــه تنه ــوراک ن ــق خ ــا از طری ــین ه آفاتوکس
تضعیــف واکنــش سیســتم ایمنــی در جوجــه هــای گوشــتی 
مــی گــردد بلکــه رشــد ســلول هــای لنفــاوی را نیــز کاهــش 
مــی دهــد. امــا از ســوی دیگــر، افــزودن مکمــل هــای خوراک 
حــاوی MOS واکنــش سیســتم ایمنــی را در طیــور آلــوده بــه 

ــی بخشــد.«   ــود م آفاتوکســین بهب
ــوارۀ ســلولی  ــان پریبیوتیــک هــا، MOS ، مشــتقات دی در می
ساکارومیســیس سرویســیه بــه عنــوان مــواد اولیــۀ خوراکــی 
غیــر قابــل هضــم شــناخته مــی شــوند و در تحریــک رشــد و 

بــاال بــردن ســوخت و ســاز مفیــد هســتند. 
بــر اســاس گفتــه هــای ایــن محققیــن ایرانــی »اجزای تشــکیل 
ــا،  ــوکان هــای بت ــژه گل ــه وی ــوارۀ ســلولی کپــک ب دهنــدۀ دی

تأثیــرات مضــر میکوتوکســین هــا را تقلیــل مــی دهــد.«    
گلوکومنــان های مشــتق شــده از ساکارومیســیس سرویســیه، 

ــتگاه  ــا در دس ــذب آنه ــرده و از ج ــازی ک ــموم را جداس س
ــد.  ــه عمــل مــی آورن گــوارش حیــوان جلوگیــری ب

عــاوه بــر ظرفیــت جــاذب، دیــوارۀ ســلولی بــه دلیــل اجــزای 
تشــکیل دهنــدۀ دیــوارۀ ســلولی کپــک فعــال شــامل کیتیــن، 

منــان و گلــوکان، خــود ایمــن هســتند. 
ــر روی ۳۳۶ جوجــۀ 7 روزۀ گوشــتی  ــی ب ــم تحقیقات ــن تی ای
Ross کــه در 7 گــروه آزمایشــی تقســیم شــده بودنــد پژوهــش 

کردنــد. 
ــای آزمایشــی دارای دو ســطح  ــم هــای خوراکــی گروهه رژی
ــا ۳  ــوراک ب ــل خ ــد و مکم ــین 0.5 و ppm 2 بودن آفاتوکس
ــا در  ــد. جوجــه ه ــی کردن ــت م ــاوت MOS دریاف ســطح متف
دورۀ 7 تــا 28 روزگــی بــا ترکیبــی از آفاتوکســین هــا مــورد 

آزمایــش قــرار گرفتنــد. 
محققیــن دریافتنــد گروهــی از جوجــه هــا کــه مکمــل 
خــوراک MOS در دوز 2g/kg دریافــت مــی کردنــد در مقایســه 
بــا آن دســته کــه مکمــل دریافــت نمــی کردنــد انــدک وزن 
ــر  ــین منج ــن آفاتوکس ــتند. همچنی ــتری داش ــری بیش گی
ــای بیمــاری  ــروس ه ــل وی ــادی در مقاب ــی ب ــه کاهــش آنت ب
 )IBD( ــورس ــی ب ــاری عفون ــی )IBV( و بیم ــیت عفون برونش
 MOS مــی گــردد. امــا بــا گنجانــدن مکمــل خــوراک حــاوی
ــل  ــتی در مقاب ــای گوش ــه ه ــدن جوج ــادی در ب ــی ب ، آنت
ــی  ــش م ــل افزای ــرده و نیوکاس ــای نامب ــاری ه ــروس بیم وی
ــه  ــز در جوج ــر ژن IL-2 نی ــیت و ظاه ــبت لنفوس ــد. نس یاب
هایــی کــه ایــن مکمــل هــا را دریافــت کردنــد بیشــتر بــود. 
بــه عــاوه، گنجانــدن مکمــل خــوراک حــاوی MOS بــا 
نســبت 2g/kg منجــر بــه متعــادل ســازی ژن IL-2 در طیــور 

ــد. ــبت ppm 0.5 ش ــا نس ــین ب ــه آفاتوکس ــوده ب آل
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مدیر کل اصالح نژاد بهبود تولیدات دامی کشور:

ــا بیــان اینکــه  ــان ایــن همایــش ب عباســی در جری
بحــث هویــت گــذاری دام بحث روز  کشــور اســت 
گفــت:  هویــت گــذاری در دنیــا برای کنتــرل های 
بهداشــتی وکنتــرل کشــتارگاه اســتفاده می شــود.

ــرای  ــه ب ــن پل ــذاری را اولی ــت گ ــرح هوی وی ط
انتخــاب دام مولــد دانســت و افــزود:  در ایــن طــرح  

ــا  ــود ب ــی ش ــف م ــتی تعری ــا کد پس ــی دام ب جابجای
ــق آن  ــق و طب ــار دقی ــوان آم ــدن آن می ت ــل ش کام

برنامــه دقیــق در تولیــد و مدیریــت دام داشــته باشــیم.
ــا  ــی کشــور ب ــدات دام ــود تولی ــژاد بهب ــر کل اصــاح ن مدی

اشــاره بــه جــدی شــدن قاچــاق دام در ســال گذشــته ادامــه 
داد: یــک شــیوه نامــه ای تعییــن شــد کــه بتــوان جلــوی نقــل 
و انتقــال دام را گرفــت، مالــکان دام موظــف شــدند اطاعــات 

دام را گــزارش و جابــه جایــی را ثبــت کننــد.
وی ارتبــاط مســتقیم دولــت را بــا دامپــرور غیــر ممکــن عنوان 
کــرد و تصریــح کــرد : تشــکل هــا و اتحادیــه هــا ایــن ارتبــاط 
را میســر کــرده و خدمــات رســانی را بــه دامــدار تصریــح مــی 
کنــد، معرفــی دام توســط اتحادیــه هــا و تعاونــی هــا و بعــد 
از آمــاده ســازی بــه شهرســتان ها تحویــل داده می شــود 
دامــدار تنهــا درخواســت می کنــد و مراکــز پیگیــری فراینــد 

و معرفــی پــاک و دریافــت هســتند.
عباســی اذعــان کــرد: بــرای پاک گــذاری بایــد قوانیــن بیــن 

المللــی رعایــت شــود کــه مــا آن را انجــام مــی دهیــم.
وی بــا بیــان اینکــه در ســامانه هویــت گــذاری ســرعت ثبــت 
ــت دام را نشــان  ــذاری اصال ــت: پاک گ ــه اســت گف ــاال رفت ب
می دهــد،  در گذشــته ســامانه اصــاح نــژاد و هویــت گــذاری 
یکــی بــوده اســت کــه اکنــون جداســازی شــده تــا تداخــل در 

فرآینــد ایجــاد نشــود.
مدیــر کل اصــاح نــژاد بهبــود تولیــدات دامــی کشــور ابتــدا و 
انتهــای دام هــای پــاک گــذاری را  قابــل ردیابــی بیــان کــرد 
ــت گــذاری  ــار داشــت: از مشــکات و چالش هــای هوی و اظه
دام وارداتــی نبــود مــواد اولیــه جهــت ســاخت پــاک گــوش 
اســت  کــه البتــه دو تــا ســه کارخانــه تولیــد پــاک داریــم و 

در حــال افزایــش آن هســتیم.
ــرای  ــر ب ــیار موث ــا بس ــه دهیاری ه ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب

ــتند  ــس هس ــداری و برعک ــه دام ــز ب ــات مراک ــال اطاع انتق
گفــت: تمامــی مالــکان دام  زنــده موظفنــد بــا مراجعــه 
ــت  ــه ثب ــبت ب ــود نس ــتان خ ــداران شهرس ــی دام ــه تعاون ب
ــد  ــره واح ــامانه پنج ــود در س ــای خ ــذاری دام ه و پاک گ

کشــاورزی اقــدام و تغییــرات آن را بــه روز کننــد.
ــاه  ــرداد م ــرح از م ــن ط ــرای ای ــه  اج ــان اینک ــی بابی عباس
ســال جــاری در حــال انجــام اســت افــزود: هــر گونــه خریــد و 
فــروش و جابجایــی دام زنــده و فاقــد پــاک ممنــوع و قاچــاق 
ــاق  ــا قاچ ــارزه ب ــن مب ــمول قوانی ــود و مش ــوب می ش محس

اســت.
ــده  ــل دام زن ــل و نق ــی و حم ــرای جابجای ــه داد:  ب وی ادام
مالــکان یــا مباشــران حمــل دام زنــده از مبــدا تمامــی 
اســتان ها بــه مقصــد اســتان دیگــر موظفنــد در هنــگام تــردد 
ــداری  ــازمان راه ــار از س ــل ب ــند حم ــد: س ــی مانن مجوزهای
ــل دام از  ــتی حم ــی بهداش ــاده ای، گواه ــل ج ــل و نق حم

ــد. ــذ کنن ــوررا اخ ــکی کش ــازمان دامپزش س
ــور در  ــی کش ــدات دام ــود تولی ــژاد بهب ــاح ن ــر کل اص مدی
ــدن دام  ــت دار ش ــذاری دام را هوی ــاک گ ــای پ ــان مزای پای
ــت  ــهیل در دریاف ــرقت دام، تس ــگیری از س ــه، پیش ــای گل ه
خدمــات دامپزشــکی و تســهیات بانکــی، افزایــش ســرعت و 
ــد  ــرای تولی ــزی ب ــه دام کشــور و برنامه ری ــر بیم ــت در ام دق
ــور و  ــی کش ــار دام ــاس آم ــر اس ــاز دام ب ــورد نی ــه م علوف
ــود  ــت بهب ــژاد جه ــاح ن ــزی اص ــکان برنامه ری ــن  ام همچنی

ــرد. ــوان ک ــی عن ــدات دام ــی تولی ــی و کم کیف

نبود مواد اولیه  ساخت پالک گوش ، از 
مشکالت هویت گذاری دام ها است
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کمبودی در تامین واکسن طیور 
نداریم

رییــس ســازمان دامپزشــکی کشــور گفــت: بــا وجــود 
ــور  ــه واکســن طی ــودی در زمین ــه کمب ــچ گون ــا، هی تحریم ه

ــم. ــور نداری در کش
علیرضــا رفیعــی پــور در مراســم افتتاحیــه هجدهمیــن 
در  وابســته  و صنایــع  دام، طیــور  بین المللــی  نمایشــگاه 
ــت  ــن اس ــزود: ممک ــی اف ــگاه بین الملل ــی نمایش ــل دایم مح
کــه ترخیــص برخــی برندهــای واکســن در گمــرک بــا چنــد 
ــک ســال گذشــته  ــا در ی ــرو شــده باشــد، ام ــر روب روز تأخی

مشــکلی در ایــن خصــوص نداشــته ایم.
ــرای  ــاری ب ــال ج ــل در س ــی نیوکاس ــه مل ــرای برنام وی از اج
نخســتین بــار خبــرداد و اظهــار داشــت: با وجــود تامین واکســن 

ــا اســتفاده شــود. گاهــی الزم اســت از واکســن های روز دنی
ــاغ  ــه اب ــاره ب ــا اش ــور ب ــکی کش ــازمان دامپزش ــس س ریی
ــاری  ــا بیم ــارزه ب ــیون مب ــی واکسیناس ــرح مل ــرای ط اج
ــه  ــرد: در مرحل ــه ک ــده اضاف ــد روز آین ــی چن ــل ط نیوکاس
ــیون  ــور واکسیناس ــر کش ــی سراس ــور بوم ــی طی اول تمام

ــد. ــد ش خواهن
ــدود ۶0  ــور ح ــت طی ــه صنع ــود اینک ــا وج ــه داد: ب وی ادام
ــن  ــون ای ــا اکن ــت ام ــر اس ــل درگی ــاری نیوکاس ــال بیم س

ــت. ــده اس ــرل ش ــاری کنت بیم
رییــس ســازمان دامپزشــکی کشــور اضافــه کــرد: مهــار یــک 
ــای ریشــه  ــه معن ــک دســتگاه تخصصــی ب ــای از نظــر ی بیم

کنــی بیمــاری اســت.
رفیعــی پــور ادامــه داد: امســال تعــداد کانــون هــای بیمــاری 
نیوکاســل افزایــش یافتــه امــا بــه گونــه ای نبــوده کــه بیمــاری 

از کنتــرل خــارج شــده باشــد.
ــا  ــکی ب ــازمان دامپزش ــه س ــوص اینک ــور درخص ــی پ رفیع
ــفات  ــیم فس ــفات و مونوکلس ــیم فس ــاد دی کلس واردات زی
باعــث شــده تولیدکننــدگان ایــن مکمل هــا بــا مشــکل 
ــازه واردات  ــا اج ــم  م ــه طــور حت ــه داد: ب ــرو شــوند، ادام روب
هــر محصولــی کــه در داخــل کشــور در زمینــه تولیــد آن بــا 

مشــکل مواجــه هســتیم، را می دهیــم.
وی افــزود: ســازمان دامپزشــکی کشــور تنهــا متولــی صــدور 
گواهــی بهداشــتی و ترخیــص واردات اســت و مســئولیت 

ــتند. ــر هس ــتگاه های دیگ ــص ارز، دس تخصی
ــد  ــه تولی ــان اینک ــا بی رییــس ســازمان دامپزشــکی کشــور ب
دی کلســیم فســفات در داخــل کشــور بــه انــدازه کافــی اســت 
و مونــو کلســیم فســفات تولیــد نمــی شــود، گفــت: بــه همیــن 
منظــور اجــازه واردات مونــو را داده ایــم و اگــر تولیــد بــه حــد 

کافــی باشــد، واردات نیــز انجــام 
نخواهــد شــد.

ــن کــه تخــم چشــم  ــان ای ــا بی وی ب
تامیــن  بــه منظــور  زده قــزل آال 
نیــاز داخلــی وارد مــی شــود، افــزود: 
نهــاده  ایــن  واردات  در  انحصــاری 
نداریــم و هــر تشــکلی در هــر حــوزه 
نهــاده دامــی می توانــد وارد کنــد.

13هزار تن تخم مرغ در چهارماهه امسال صادر شد
ــه  ــت: در چهارماه ــور گف ــکی کش ــازمان دامپزش ــس س ریی
نخســت امســال 1۳ هــزار تــن تخــم مــرغ صــادر شــده اســت.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه ایــران در تولیــد بســیاری از 
ــت،  ــا اس ــر دنی ــور برت ــز 10 کش ــی ج ــوالت پروتئین محص
ــه تولیــد  ــا در طــول چهــل ســال گذشــته در زمین ــزود: م اف
محصــوالت پروتئینــی جایــگاه خوبــی را بــه دســت آورده ایــم.

رفیعــی پــور یادآورشــد: پیــش از انقــاب اســامی واردکننــده 
ــد  ــی مانن ــه محصوالت ــر در زمین ــال حاض ــا در ح ــم ام بودی
عســل، تخــم مــرغ و محصــوالت لبنــی صادرکننــده هســتیم.
ــن  ــه ای ــان اینک ــا بی ــور ب ــکی کش ــازمان دامپزش ــس س ریی
ــه ســال های  ــا کیفیــت بهتــری نســبت ب نمایشــگاه امســال ب
ــش از  ــار داشــت: بی ــزاری اســت، اظه ــال برگ ــته در ح گذش
290 شــرکت داخلــی و 17شــرکت بین المللــی از کشــورهای 

ــد. ــن نمایشــگاه حضــور دارن ــف در ای مختل
وی گفــت: بــا توجــه بــه تشــدید تحریم هــا در یکســال 
گذشــته شــرکت هــای دانــش بنیــان شــرکت کننــده در ایــن 

ــش داشــته اســت . ــل افزای ــال قب ــه س نمایشــگاه نســبت ب
رییــس ســازمان دامپزشــکی کشــور بــا بیــان ایــن کــه 
شــرکت های دانــش بنیــان بــه تولیدکننــدگان بــزرگ و 
ــال های  ــی س ــزود: ط ــد، اف ــک می کنن ــد کم ــره تولی زنجی
گذشــته از شــرایط تولیــد نیمــه صنعتــی و ســنتی بــه زنجیره 
ــی  ــار آن م ــوژی در کن ــم و تکنول ــدا کرده ای ــا پی ــد ارتق تولی
توانــد تمــام زنجیــره تولیــد را بــرای مقــرون بــه صرفــه بــودن 

ــد. ــته باش ــار داش ــور در اختی ــت دام و طی در صنع
نمایــش  بــا  کــرد:  امیــدواری  اظهــار  پــور  رفیعــی 
حمایت هــای  و  کشــور  تولیدکننــدگان  توانمندی هــای 
بی دریــغ تشــکل هــا ســال بعــد شــاهد موفقیت هــای 

باشــیم. تولیــد  حــوزه  در  بیشــتری 
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سیاست اشتباه ارزی ۴7 کارخانه ماده اولیه 
خوراک دام را فلج کرد

دبیــر مجمــع تولیــد کننــدگان کلســیم فســفات کشــور گفــت: 
بــه دلیــل اختصــاص ارز بــه محصــول نهایــی بــه جــای مــواد 
ــتانه  ــر در آس ــزار کارگ ــا 7 ه ــور ب ــه کش ــه ۴7 کارخان اولی

ــد. ــرار گرفته ان ــی ق تعطیل
ــیم  ــدگان کلس ــد کنن ــع تولی ــر مجم ــعیدیان دبی ــن س محس
فســفات کشــور در نشســت خبــری اعــام کــرد: بیــش از 11 ماه 
اســت ۴7 کارخانــه تولیــد کننــده دی و مونــو فســفات کلســیم 
ــت تعطیــل  ــط ارزی دول ــه دلیــل سیاســت های غل در کشــور ب
شــده اســت؛ در حالــی کــه ایــن کارخانه هــا تــا قبــل از ســال 97 
عــاوه بــر تامیــن نیــاز داخــل محصــوالت خــود را به کشــورهای 
حاشــیه خلیــج فــارس و عــراق و افغانســتان صــادر می کردنــد.

ــت  ــه دول ــود ک ــن ب ــه داد: سیاســت اشــتباه ارزی ای وی ادام
بــه جــای اینکــه بــه مــواد اولیــه ارز دولتــی بدهــد تــا چــرخ 
ــن  ــال در ای ــران فع ــزار کارگ ــت 7 ه ــا فعالی ــه ب ۴7 کارخان
کارخانه هــا،  بچرخــد ارز دولتــی را بــه واردات محصــول نهایــی 
داد تــا وارد کننــدگان، محصــول نهایــی کــه همــان فســفات 
ــی  ــا ارز نیمای ــم ب ــا ه ــد؛ کارخانه ه ــت وارد کنن ــیم اس کلس
ــر بیــن  ــت نابراب ــد و نتیجــه یــک رقاب ــواد اولیــه وارد کردن م
وارد کننــدگان و تولیــد کننــدگان داخــل برقــرار شــد کــه در 

ــد. ــدگان بودن ــی آن وارد کنن ــده نهای حقیقــت برن
ــی دام  ــره غذای ــوان جی ــه عن ــو فســفات کلســیم ب دی و مون
ــه  ــی ب ــوان مکمــل غذای ــه عن ــور اســتفاده می شــود و ب و طی
ــد  ــا 2 درص ــدود 1.5 ت ــود،  ح ــه می ش ــا اضاف ــوراک آنه خ
ــی تشــکیل  ــل غذای ــن مکم ــور را ای ــی دام و طی ــره غذای جی
می دهــد کــه بــرای تشــکیل پوســته تخــم مــرغ، پرواربنــدی، 
اســتخوان بنــدی وشــیردهی دام هــا بســیار تاثیرگــذار اســت.

آنطــور کــه دبیــر مجمــع تولیــد کننــدگان کلســیم و فســفات 
ــو  ــده دی و مون ــد کنن ــه تولی ــد ۴7 کارخان ــور می گوی کش
ــه کار خــودر را از  فســفات کلســیم در کشــور وجــود دارد ک
ــد و  ــاز کرده ان ــور آغ ــال در کش ــت ۳5 س ــا قدم ــال ۶۴ ب س

توانســتند در طــی ایــن ســال نیــاز 120 هــزار تنــی کشــور را 
تامیــن کننــد بــه طــوری کــه نیــاز بــه واردات نبــود و 5 هــزار 
نفــر بــه طــور مســتقیم و 2 هــزار نفــر بــه طــور غیــر مســتقیم 

ــه کار هســتند. ــا مشــغول ب ــن کارخانه ه در ای

تخصیص ارز به مواد اولیه قطع شد
ــه مــواد  ــا بیــان اینکــه تخصیــص ارز ب ســعیدیان در ادامــه ب
ــزان از  ــن می ــن ای ــرای تامی ــه داد ب ــد، ادام ــع ش ــه قط اولی
ــفاته  ــاک فس ــن خ ــزار ت ــه 250 ه ــاز ب ــیم نی ــفات کلس فس
ــش،  ــس، اردن، مراک ــورهای تون ــوال از کش ــه معم ــت ک اس
ــاد  ــد و وزارت جه ــن می ش ــوریه تامی ــی و س ــای جنوب آفریق
کشــاورزی بــا یــک اقــدام نادرســت تصمیــم گرفــت ارز 
ــی در  ــد یعن ــی ده ــول نهای ــه محص ــه ب ــواد اولی ــای م را بج
حقیقــت ارز را بــه وارد کننــدگان بدهــد تــا آنهــا وارد کننــد.
ســعیدیان افــزود: ســازمان دامپزشــکی کشــور در 12 آذر مــاه 
ســال 97 طــی نامــه رســمی بــه وارد کننــدگان اعــام کــرد 
کــه برخــی محصــوالت دارویــی و از جملــه فســفات کلســیم 
را وارد کننــد در حقیقــت از ایــن زمــان پایه هــای تولیــد ایــن 
ــزار  ــان دل 7 ه ــد و از آن زم محصــول در کشــور سســت ش

کارگــر فعــال در ۴7 کارخانــه کشــور لرزیــد.
ــی  ــا تولیدکنندگان ــدگان ب ــر واردکنن ــت نابراب * رقاب

ــد ــه ارز نمی گیرن ک
وی بــه نتیجــه ایــن واردات اشــاره کــرد و گفــت: وارد 
ــتوانه  ــه پش ــد و ب ــیم را وارد کردن ــفات کلس ــدگان فس کنن
گرفتــن ارز دولتــی بــه قیمــت کیلویــی۴۶00 تومــان فروختند 
امــا در همــان زمــان قیمــت تمــام شــده تولیــد داخــل 5850 
ــا ارز نیمایــی وارد  تومــان بــود چــرا کــه مــا مــاده اولیــه را ب
ــی  ــت کیلوی ــه قیم ــل ب ــم حداق ــور بودی ــم و مجب می کردی
ــچ  ــازار هی ــی اســت در ب ــه طبیع ــیم ک ــان بفروش ۶200 توم

ــدا نمــی شــد. ــا پی ــرای م ــداری ب خری
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نژاد آربراکرز دستگاه پول سازی 
مرغداران گوشتی

ــوی  ــه س ــت ب ــل و حرک ــی، تکام ــرفت ژنتیک ــعه و پیش توس
بهتریــن شــدن و آمــوزش و ارائــه خدمــات فنــی در باالتریــن 
ــژاد  ــروز ن ــا ام ــده ت ــث گردی ــال باع ــول 85 س ــطح در ط س
آربراکــرز تبدیــل بــه یــک دســتگاه پــول ســازی بــرای 

ــردد. ــداران گ مرغ
همایــش یکــروزه افزایــش جوجــه درآوری از آشــیانه تــا 
ــارس  ــور پ ــپید طی ــداد س ــرکت اج ــط ش ــتگاه سترتوس دس
نیــاک برگــزار گردیــد کــه بــا اســتقبال بســیار خوبی از ســوی 
کارشناســان و فعالیــن در عرصــه تولیــد جوجــه یکــروزه 

ــد. ــرو ش روب

در ایــن همایــش آقــای مهنــدس قربانــی مدیــر عامــل 
ــاک ضمــن اعــام تاریخچــه ای از  ــارس نی شــرکت اجــداد پ
نــژاد آربراکــرز در ایــران و تحلیــل مســائل صنعــت مرغــداری 
اعــام کــرد دوازدهمیــن گلــه اجــداد آربراکــرز در ایــران طــی 
روزهــای آینــده آغــاز بــه فعالیــت خواهــد کــرد و ایــن نــژاد 
توانســته در حــال حاضــر بــا تکیــه بــه توســعه ژنتیکــی و بــاال 
ــده  ــد کنن ــع تولی ــه نف ــه روز ب ــود، روز ب ــیل خ ــردن پتانس ب
ــدم  ــژاد ق ــن ن ــده ای ــده و حتــی مصــرف کنن ــرورش دهن و پ

ــردارد. ب
ــرز  ــه ای آربراک ــی منطق ــر بازرگان ــای Khalil Nassar مدی آق
اعــام کــرد: نــگاه آربراکرز بــه آموزش، توســعه و پشــتیبانی از 

تمــام مشــتریان خــود در تمــام نقــاط دنیــا یــک اصــل بــرای 
ــادآور شــد آربراکــرز اولیــن  ــوده اســت. وی ی ــن شــرکت ب ای
کمپانــی بــوده اســت کــه بــه اهمیــت کاس هــا و دوره هــای 
آموزشــی پــی بــرده اســت و آن را از ابتدائــی تریــن روزهــای 

تاســیس خــود در ســرلوحه کاری خــود گمــارده اســت.
وی یــادآور شــد کــه آویــاژن در ســال 1998 تنهــا ۳ شــعبه 
ــا داشــته اســت  ــاره اروپ ــی و ق ــکای شــمالی و جنوب در آمری
ــا  ــرد و ب ــدا ک ــاء پی ــگاه ارتق ــه 7 پای ــال 200۴ ب ــه در س ک
بــه دســت آوردن باالتریــن نتایــج مالــی و اقتصــادی و ســود 
ــد و  ــرده ان ــان ک ــا اطمین ــه آنه ــه ب ــانی ک ــه کس ــاندن ب رس
ــال  ــروز در س ــد. ام ــان آورده ان ــژاد ایم ــن ن ــیل ای ــه پتانس ب
ــه  ــیا و خاورمیان ــه آس ــان از جمل ــاط جه ــام نق 2019 در تم
دارای شــعبه هــای بســیاری اســت بــه طــوری کــه واحدهــای 
ــودی،  ــتان صع ــران، عربس ــور ای ــرز در ۶ کش ــداد آربراک اج
ــور مســتقیم  ــی بط ــای جنوب ــر، آفریق ــه، الجزای مصــر، نیجری
و در ســایر کشــورهای منطقــه بطــور غیــر مســتقیم حضــور 
دارنــد و اطاعــات تولیــدی و پرورشــی آنهــا را پایــش و 

ــد. ــی نماین بررســی م
ــه  ــرز ب ــه ســودآوری آربراک ــه اینک ــاره ب ــا اش Khalil Nassar ب

ــدازه ای اســت کــه شــبیه یــک کیــف پــول و دســتگاه  آن ان
خودپــرداز بانکــی اســت و هــر لحظــه بــه ســود تولیدکنندگان 

خــود مــی افزایــد اعــام کــرد ایــران یــک بــازار عالــی بــرای 
ایــن شــرکت محســوب مــی گــردد و تولیدکننــدگان ایرانــی 
ــر از  ــی ، فرات ــار علم ــتر و رفت ــاش بیش ــا ت ــد ب ــته ان توانس
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ــد  ــتری را عای ــود بیش ــاً س ــرده و قطع ــل ک ــتاندارد عم اس
ــد. تجــارت خــود نماین

ــبه  ــک محاس ــی ی ــرز ط ــه ای آربراک ــی منطق ــر بازرگان مدی
ــه  ــادر ک ــدی م ــک واحــد تولی ــر ی ــرد: اگ ــام ک ی ســاده اع
ــزی و مــرغ  ســالیانه در حــدود 200 هــزار قطعــه جوجــه ری
ــه  ــه ب ــم ک ــد داشــته اســت را در نظــر بگیری در شــروع تولی
ــرغ در  ــر م ــه ازای ه ــه ب ــه جوج ــن  1۳5 قطع ــور میانگی ط
شــروع تولیــد در هــر دوره تولیــد مــی کنــد بــه یــک ســود و 
منفعــت مشــخص مــی رســیم . حــال اگــر بــا تــاش بیشــتر 
تنهــا موفــق بــه تولیــد 8 قطعــه جوجــه بیشــتر شــویم و هــر 
جوجــه را 50 ســنت دالرمحاســبه کنیــم خواهیــم دیــد کــه با 
افزایــش تولیــد بــه میــزان 1.۶00.000 جوجــه در یــک دوره، 

ــم. ــه 800.000 دالر بیشــتر ســود کــرده ای نزدیــک ب
ــه  ــه ب ــد جوج ــده  تولی ــت ش ــورد ثب ــرد رک ــادآوری ک وی ی
ــدی(  ــه تولی ــرانه جوج ــد )س ــروع تولی ــرغ در ش ــر م ازای ه
در ایــران 1۶9 قطعــه مــی باشــد و قطعــاً ایــن نتیجــه صرفــاً 
ــه دســت آمــده اســت مرغــداران  ــا یــک تــاش مضاعــف ب ب

ایرانــی بایــد بداننــد شــرکت آربراکــرز و اجــداد ســپید طیــور 
ــای ژنتیکــی  ــر روی ارتق ــاش خــود ب ــاک تمــام ت ــارس نی پ
ــن  ــه کوچکتری ــا توجــه نمــودن ب ــه کار خواهنــد بســت و ب ب
مســائل پرورشــی بــه دنبــال آن هســتند کــه ســود و منافــع 
مشــتریان خــود را بــه حداکثــر امــکان برســانند و بــرای ایــن 
ــق و  ــش و تحقی ــاش، کوش ــه از ت ــک لحظ ــی ی ــدف حت ه

ــد داشــت. ــر نخواهن آمــوزش دســت ب
وی در پایــان ســخنان خــود اظهــار داشــت: شــرایط، وضعیــت 
بهداشــتی و اقتصــادی بــرای تمــام واریتــه هــا و نژادهــا برابــر 
اســت و ســایر واریتــه هــا در تمــام دنیــا کار ویــژه و خاصــی 
را انجــام نــداده انــد کــه مــا هنــوز آن را انجــام نــداده باشــیم، 
ژنتیــک هــر لحظــه و هــر ســاله در حــال پیشــرفت و اصــاح 

اســت و آربراکــرز بــه اهمیــت آن کامــا آگاه اســت.

ــه  ــص جوج ــر Tolga Erkus متخص ــای دکت ــش دوم آق در بخ
کشــی شــرکت آویــاژن ارائــه ای در خصــوص چگونگــی 
افزایــش جوجــه درآوری از مرحلــه تولیــد تخــم مــرغ و جمــع 

ــتند. ــخ داش ــتر و تفری ــه س ــا مرحل آوری آن ت
ــش  ــی جهــت افزای ــه راهکارهای ــن ســخنرانی ارائ هــدف از ای
جوجــه درآوری و راندمــان و نهایتــاً ســودآوری گلــه از طریــق 
بهبــود فراینــد جمــع آوری و نگهــداری تخــم مــرغ در فــارم، 
ــا در  ــداری آنه ــی و نگه ــه کش ــه جوج ــرغ ب ــم م ــال تخ انتق
جوجــه کشــی و ســرانجام انکوباســیون تخــم مــرغ در جوجــه 

کشــی بــود.

وی افــزود اســتفاده از اعــداد و ارقــام حاصــل از انــدازه گیــری 
ــت  ــان از تح ــت اطمین ــق جه ــزار دقی ــای اب ــتگاه ه ــا دس ب
ــرایط  ــرغ و ش ــم م ــع آوری تخ ــد جم ــودن فراین ــرل ب کنت
ــز در  ــتر و نی ــتگاه س ــه دس ــان ورود ب ــا زم ــداری آن ت نگه
ــیار  ــش بس ــخ، نق ــان تفری ــا زم ــیون ت ــد انکوباس ــه فراین ادام

ــر دارد.  ــه ام ــی در نتیج مهم
ــاد آور شــد  ــاژن در در ادامــه ی متخصــص جوجــه کشــی آوی
کــه کــه کنتــرل شــرایط مطابــق بــا فرایندهــای مــورد انتظــار، 
موجــب یکنواختــی زمــان تفریــخ و حفــظ کیفیــت جوجــه و 

نهایتــاً تولیــد جوجــه مطلــوب نظــر بــازار خواهــد شــد.
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دستان پشت پرده

 ۳۵ میلیون دالر 

ارز دولتی واردات

 ذرت آلوده

نایــب رئیــس کمیســیون اصــل 90 مجلــس بــا بیــان ایــن کــه 
1۴0 هــزار تــن ذرت آلــوده دپــو شــده در گمــرک بنــدر امــا 
ــه قــارچ ســمی آفاتوکســین اســت گفــت: عــده ای  آلــوده ب
از مســئوالن دربــاره موضــوع واردات ذرت هــای آلــوده قصــور 

کــرده انــد.
ــن  ــزار ت ــات واردات 500 ه ــا تشــریح جزئی ــر خجســته ب امی
ــی  ــات دقیق ــر اســاس اطاع ــرد: ب ــار ک ــه کشــور اظه ذرت ب
ــیون  ــه فراکس ــرکات ب ــوزان و گم ــوی مردم،دلس ــه از س ک
مبــارزه بــا مفاســد اقتصــادی و اصــل 90 رســیده 1۴0 هــزار 

ــارچ ســمی آفاتوکســین اســت. ــه ق ــوده ب ذرت آل
ــور  ــا وارد کش ــه آن ه ــی ک ــد زمان ــه بای ــان این ک ــا بی وی ب
ــت،  ــدام صــورت نگرف ــن اق ــا ای شــد مرجــوع مــی شــدند ام
ــه کســی در  ــند چ ــد مســئوالن پاســخگو باش ــه داد: بای ادام
ایــن ۴ ســال آن هــا را مرجــوع نکــرده و در نــزد خــود نگــه 
داشــته اســت کــه بــا هــر روز نگهــداری ســم آن هــا بیشــتر 

مــی شــود.
وی بــا بیــان ایــن کــه گفتــه شــده کســی نمــی توانــد از کنــار 
انبــار ذرت هــای آلــوده عبــور کنــد تــا از وارد شــدن آســیب 
ــی ۴ ســال  ــن آلودگ ــزود: ای ــری شــود،  اف ــا جلوگی ــه آن ه ب
اســت روز بــه روز بیشــتر مــی شــود ولــی همــه در برابــر آن 
ســکوت کردنــد کســانی کــه بیانیــه مشــترک داده انــد بجــای 

تکذیــب تعییــن تکلیــف کننــد و از پنهــان کاری خــودداری 
کــرده و اطاعــات دقیــق را در اختیــار مــردم قــرار دهنــد.

ــئوال  ــن س ــرح ای ــا ط ــل 90 ب ــیون اص ــس کمیس ــب رئی نای
»چــه دســتان پشــت پــرده ای وجــود دارد« گفــت: مبــدا ذرت 
هــای آلــوده وارد شــده برزیــل اســت و  بــا ۳5 میلیــون دالر  
ارز دولتــی وارد شــده اند.بــه نظــر مــی رســد در ایــن زمینــه 
رانــت وجــود دارد کــه کمیســیون اصــل 90 مجلــس شــورای 

اســامی در حــال پیگیــری اســت.
ــده  ــوده وارد ش ــای آل ــد ذرت ه ــرد: بای ــد ک ــته تاکی خجس
ــه  ــان ب ــن اطمین ــود و ای ــف ش ــن تکلی ــر تعیی ــه زودت هرچ
ــن  ــزار ت ــه از 1۴0 ه ــک دان ــه ی ــود ک ــی ش ــردم داده م م
ذرت هــای وارداتــی آلــوده وارد بــازار نشــده اســت.عده 
ــوده  ــای آل ــوع واردات ذرت ه ــاره موض ــئوالن درب ای از مس
قصــور کــرده انــد و کمیســیون اصــل 90 بــا جدیــت در حــال 

ــود. ــل ش ــه حاص ــا نتیج ــت ت ــوع اس ــن موض ــری ای پیگی
ــای وارد  ــن از ذرت ه ــزار ت ــه ۳۶0 ه ــن ک ــان ای ــا بی وی ب
شــده ســالم اســت، اظهــار کرد: ایــن ذرت هــا پــس از ورود بــه 
تاییــد ســازمان اســتاندارد و وزارت بهداشــت رســیده اســت.
وی از فرصــت یــک ماهــه بــه مســئوالن بــرای تعییــن تکلیــف 

وضعیــت ذرت هــای وارد شــده خبــر داد.

خانه ملت 
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در مــاه مــی ســال جــاری، 5۳ کارشــناس از سراســر جهــان 
ــا در کارگاه  ــد ت ــم آمدن ــزاس گرده ــی آرکان ــمال غرب در ش
ــن  ــند. ای ــته باش ــور داش ــی Cobb-Vantress حض ــی جهان فن
ــی  ــزار م ــی Cobb برگ ــر اصل ــه در دفت ــه ای ک دورۀ دو هفت
گــردد، طیــف وســیعی از موضوعــات مربــوط بــه صنعــت – از 
ژنتیــک تــا تغذیــه و محــل نگهــداری – را در بــر مــی گیــرد. 
ایــن دوره کــه 20میــن ســال خــود را پشــت ســر گذاشــت در 

12 مــی برگــزار شــد. 
برگــزاری ایــن دوره هــا توســط متخصصیــن Cobb بــه 
ــن  ــی ، ای ــزرگ و شــرکای اصل ــدگان ب مشــتریان و تولیدکنن
ــای  ــش ه ــوزش در بخ ــن آم ــا ضم ــد ت ــی ده ــت را م فرص
گوناگــون، بــا کارشناســان بــزرگ مرغــداری Cobb نیــز 
ــدگان و  ــرکت کنن ــاوه، ش ــه ع ــند. ب ــته باش ــاط داش ارتب
حاضریــن در ایــن دوره، کــه از بیــش از 28 کشــور مختلــف 
بــرای آمــوزش آمــده بودنــد بــا یکدیگــر در ایــن مــکان آشــنا 
مــی شــدند و مســائل و مشــکات مربوطــه را بــا یکدیگــر نیــز 

ــتند.  ــی گذاش ــان م در می
 Cobb ــی ــتیبانی فن ــم پش ــران تی ــی از مدی Cody Polley یک

اظهــار دارد: »کارگاه فنــی جهانــی Cobb تجربــه ای منحصــر 
ــوژی و  ــن تکنول ــا آخری ــرای مشــتریان ماســت. م ــرد ب ــه ف ب
دســتاوردهای روز صنعــت مرغــداری را بــه آنهــا معرفــی مــی 
ــی  ــه را م ــن زمین ــای الزم در ای ــا رهنموده ــه آنه ــم. ب کنی
ــا  ــؤاالت آنه ــه س ــخ ب ــش و پاس ــات پرس ــم و در جلس گویی

پاســخ مــی دهیــم و بدیــن ترتیــب آنهــا ایــن تعلیمــات جدید 
ــد.«  ــه کار مــی گیرن خــود را در تولیــدات و کســب خــود ب

در ایــن دورۀ آموزشــی ۳9 ســخنران حضــور داشــتند کــه در 
ابتــدا بــا مــروری بــر عملکــرد کارخانــه و صنعــت ســخنرانی 
بــه کارخانــۀ  بــا برگــزاری تورهایــی  کردنــد و ســپس 
ــۀ  خــوراک، فــارم مــرغ مــادر، بخــش جوجــه کشــی، کارخان
فــراوری، دانشــگاه علــوم ماکیــان آرکانــزاس بــه طــور عملــی 

ــاندند.  ــن رس ــاع حاضری ــه اط ــود را ب ــای خ رهنموده
بــه گفتــۀ دکتــر Robin Jarquin یکــی دیگــر از مدیــران تیــم 
پشــتیبانی فنــی Cobb : »ایــن دوره هــای آموزشــی در واقــع 
ــا رهنمودهــای  ــا مــی گــذارد ت ــار م ــن فرصــت را در اختی ای
الزم در ایــن صنعــت را از ژنتیــک گرفتــه تــا میکروبیولــوژی، 
داروهــای دامپزشــکی تــا تغذیــه همــه را بــه اطــاع مشــتریان 
خــود برســانیم. همچنیــن مــا از ایــن طریــق قــادر خواهیــم 
بــود تــا دانــش جامــع و فراگیــر مدیــران و پــرورش دهنــدگان 
نمایــش   بــه معــرض  را  مــان  و متخصصیــن مرغــداری 

ــم.«  بگذاری
ــی Cobb در  ــای آموزش ــن کارگاه و دوره ه ــزاری اولی از برگ
ــناس  ــش از 1000 کارش ــون، بی ــادی تاکن ــال 1999 می س
مرغــداری از سراســر جهــان و از 80 کشــور، بــه شــمال 
ــش  ــه اشــتراک گــذاری دان ــا در ب ــده ت ــزاس آم ــی آرکان غرب

ــد ــهیم باش ــگ س و فرهن

کارشناسان Cobb چشم اندازهای صنعت را 

در کارگاه فنی جهانی با 

سایرین به اشتراک گذاشتند
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ایجاد تغییراتی برای باال بردن 
تولید و مصـرف محصـوالت 

مرغـداری اندونزی
طبــق آخریــن مناظــرات و مباحثــات، در صــورت ایجــاد 
تغییــرات و وضــع اصاحاتــی در قوانیــن مربــوط بــه صنعــت 
ــرغ  ــم م ــرغ و تخ ــدگان م ــد کنن ــزی، تولی ــداری اندون مرغ
ایــن کشــور – و همچنیــن مصــرف کننــدگان – بســیار بیشــتر 
بهــره منــد خواهنــد بــود. در واقــع اصــاح قوانیــن منجــر بــه 
رشــد تولیــدات و متعاقبــاً کاهــش بهــای تولیــدات مصرفــی را 
ــر تقاضــا را افزایــش  ــن ام ــال خواهــد داشــت و همی ــه دنب ب

ــد داد.  خواه

ایجاد تغییرات و رشد تولید 
صنعــت تولیــد گوشــت مــرغ و تخــم مــرغ اندونــزی در طــی 
ســال هــای اخیــر دســتخوش رشــد و توســعه و مدرنیســازه 
شــده اســت و ضمــن آنکــه دچــار نوســانات متنــاوب بــوده امــا 
در طــی ۳ دهــۀ گذشــته رشــدی پیوســته داشــته اســت. بــه 
عنــوان مثــال، در بیــن ســال هــای 199۳ تــا 201۳ میــادی، 
رشــد تولیــدات مــرغ گوشــتی اندونــزی ششــمین جایــگاه را 

در جهــان داشــت. 
ایــن رشــد اگرچــه دوام داشــته امــا بــا آهنگــی آهســته تــر از 
ســال هــای پیــش بــوده چــرا کــه اســتانداردهای زندگــی در 
ایــن کشــور رشــد داشــته و شهرنشــینی افزایــش یافته اســت. 
امــا قانونگــذاری هــای متناقــض و محدودکننــده صنعــت ایــن 

کشــور را از رشــد بــاز داشــته اســت. 

اصالحات قانونی 
ــر شــدن رشــد ایــن صنعــت  عوامــل متعــددی در آهســته ت
تأثیرگــذار بــوده اســت. از منظــر قانونــی، بــر روی آزادی هــای 
کارآفرینــی تأثیرگــذار خواهــد بــود و بــر روی قیمــت مصــرف 
کننــده نیــز تأثیــر مــی گــذارد کــه بــه عنــوان مثــال از ســطح 
ــر هســتند  ــز باالت ــا نی ــۀ اروپ ــکا و اتحادی ــا در امری قیمــت ه
ــرد و  ــی گی ــده م ــرف کنن ــد را از مص ــوان خری ــاً ت و متعاقب

میــزان مصــرف ســرانه را پاییــن مــی آورد. 
در زمینــۀ واردات ذرت خــوراک، تناقضاتــی در رابطــه بــا 
حمــل و نقــل وجــود دارد کــه نیــاز بــه اصــاح و چــاره دارد 
در حالیکــه بــاز گذاشــتن راه بــرای واردات ذرت مــی توانــد به 
ــه منظــور حمایــت  نفــع ایــن صنعــت باشــد.  واردات ذرت ب
از تولیــدات داخلــی محــدود شــد امــا نتیجــه معکــوس شــد 

ــه  ــه پرداخــت هزین ــور ب ــداری مجب ــدگان مرغ ــد کنن و تولی
ــر شــدند.  هــای دو براب

اینطــور تصــور مــی رود کــه هزینــه هــای خــوراک در بخــش 
مــرغ گوشــتی 57 درصــد کل هزینــه و در بخــش مــرغ 
ــه را شــامل مــی شــود.  تخمگــذار 72 درصــد مجمــوع هزین
ــه واردات ذرت،  ــوط ب ــن مرب ــا اصــاح قوانی ــب ب ــن ترتی بدی
ــۀ  ــه هــای تولیدکننــدگان در زمین بخــش عمــده ای از هزین
ــای  ــاً به ــد و متعاقب ــی یاب ــش م ــوراک کاه ــۀ خ ــواد اولی م

ــد شــد. ــز کاســته خواه ــرغ نی ــرغ و تخــم م گوشــت م

واردات مرغ مادر 
بــه همیــن ترتیــب، اصــاح ســازی قوانیــن مربــوط بــه واردات 
ــرد  ــازۀ عملک ــداری اج ــای مرغ ــرکت ه ــه ش ــادر ب ــرغ م م

ــه تــری مــی دهــد.  آزادان
صنعــت مرغــداری اندونــزی طــی چنــد ســال اخیــر تغییــرات 
ــا  ــداران کوچــک ب ــه  از مرغ ــی ک ــته و از صنعت ــادی داش زی
ــزرگ  ــای ب ــرکت ه ــه ش ــد ب ــی ش ــی تشــکیل م ــور بوم طی
چنــد ملیتــی بــا طیــور اســتاندارد تغییــر یافتــه اســت. همیــن 
امــر منجــر شــده تــا عــاوه بــر اســتقال در تولیــد و داشــتن 
ــای  ــی ه ــص و کارشناس ــی، تخص ــر کاف ــودی و ذخائ موج

ــه ایــن بخــش روی آورد.  بــزرگ تــر و مــدرن تــر ب
برآوردهــا حاکیســت کــه ۶0 درصــد گوشــت مــرغ و طیــور در 
اندونــزی از مــزارع و فــارم هــای صنعتــی بــه دســت مــی آیــد 
ــزارع و  ــداری از م ــوالت مرغ ــد از محص ــه ۴0 درص در حالیک
فــارم هــای کوچــک و مرغــداران مســتقل حاصــل مــی گــردد 
و طبــق آمــار و ارقــام موجــود از منابــع موثــق، آمــار مربــوط 
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مرغ  سوخاری 
بدون مرغ

ــزار در  ــتقل از 100 ه ــک و مس ــداران کوچ ــداد مرغ ــه تع ب
ســال 2008 میــادی بــه تنهــا ۶ هــزار در جدیدتریــن آمارهــا 
ــۀ  ــق و ذائق ــی عای ــوال، حت ــن من ــه همی ــت. ب ــیده اس رس
ــتی  ــرغ گوش ــه م ــی ب ــور بوم ــز از طی ــدگان نی ــرف کنن مص

تغییــر یافتــه اســت. 

دخالــت و مشــارکت بیشــتر دولــت در پــروژه های زیرســاختی 
مســلماً منجــر بــه برطــرف شــدن مشــکاتی خواهــد شــد کــه 
ایــن صنعــت در حــال حاضــر تجربــه مــی کنــد. بــه عنــوان 
ــان  ــری می ــترده ت ــتر و گس ــات بیش ــتی ارتباط ــال، بایس مث
ــا  ــه تنه ــا ن ــد ت ــوراک باش ــد خ ــات تولی ــادر و کارخانج بن
ــه  ــردد بلک ــای حمــل گ ــه ه ــدن هزین ــن آم ــه پایی منجــر ب
تهیــۀ مــواد اولیــه، مــدرن ســازی و بــه دنبــال آن کارایــی و 

ــد. بهــره وری نیــز ســهول یاب

تولید تخم مرغ 
هماننــد بخــش مــرغ گوشــتی، صنعــت تخــم مــرغ اندونــزی 
ــده تشــکیل شــده دســتخوش  ــون پرن ــه از 200 میلی ــز ک نی

تغییــرات چشــمگیری شــده اســت. 
ــاالی 90  ــدات ب ــا رشــد تولی ــزی ب ــرغ اندون صنعــت تخــم م
ــادی، در  ــا 201۳ می ــای 2000 ت ــال ه ــن س ــد در بی درص
ــده  ــوب ش ــان محس ــدگان جه ــن تولیدکنن ــوی تری ــرۀ ق زم
اســت. در آغــاز دهــۀ میــادی جــاری، تولیــدات ایــن بخــش 
ــود. تــا ســال  اندکــی بیشــتر از 1 میلیــون تــن تخــم مــرغ ب
2017 میــادی، بــا ۶2.۴ درصــد رشــد در تولیــدات ایــن رقــم 

ــه 1.7 میلیــون تــن رســید.  ب
در طــول ایــن دوره، بازدهــی مــرغ هــای تخمگــذار تجــاری 
ــا ۶8 درصــد رشــد بــه 1.5 میلیــون تــن رســید در  تقریبــاً ب
ــی از 15  ــی و بوم ــای محل ــرغ ه ــم م ــی تخ ــه بازده حالیک

ــت. ــش یاف ــه 12 درصدکاه درصــد ب

بنابــر ایــن طــرح کــه در شــهر آتانتــا آمریــکا و از امــروز کلیــد خــورده، کی  اف ســی بــه دنبــال آزمایــش ایــده »فراتــر از 
گوشــت« خــود اســت کــه بنــا دارد مــواد اولیــه چــون »گوشــت گیاهــی« را جایگزیــن مــرغ در تولیــدات ســوخاری ایــن 

ــد.  ــره ای کن اغذیه فروشــی زنجی
اغذیه فروشــی کی اف ســی -مــرغ کنتاکــی- طــرح تحقیقاتــی جدیــدی را آغــاز کــرده کــه بــه دنبــال یافتــن جایگزینــی 

بــرای گوشــت مــرغ در محصــوالت آن اســت.
بــه گــزارش عصــر ایــران بــه نقــل از بــی بــی ســی، ایــن طــرح بــه دنبــال آن شــکل گرفتــه کــه تقاضاهــا بــرای جایگزیــن 

کــردن گوشــت بــا محصــوالت گیاهــی در میــان مــردم آمریــکا بــه ویــژه حامیــان محیط زیســت افزایــش یافتــه اســت.
بنابــر ایــن طــرح کــه در شــهر آتانتــا آمریــکا و از امــروز کلیــد خــورده، کی  اف ســی بــه دنبــال آزمایــش ایــده »فراتــر از 
گوشــت« خــود اســت کــه بنــا دارد مــواد اولیــه چــون »گوشــت گیاهــی« را جایگزیــن مــرغ در تولیــدات ســوخاری ایــن 

ــد. ــره ای کن اغذیه فروشــی زنجی
کی اف ســی کــه چنــد ســالی اســت بــه دنبــال تحقــق ایــن ایــده اســت تنهــا یکــی از ابراغذیه فروشــان جهــان اســت کــه ارایــه 

محصــوالت بــدون گوشــت را مــورد توجــه قــرار داده انــد.
ــام »ووپــر« را کــه از  ــه ن ــزرگ آمریکایــی چنــد مــاه پیــش همبرگــر جدیــد خــود ب برگــر کینــگ، دیگــر اغذیه فروشــی ب
ــر اعــام کــرده  ــره ای هــم پیش ت ــی کــرد و ســاب وی، دیگــر ساندویچ فروشــی زنجی ــه شــده معرف »گوشــت گیاهــی« تهی
بــود کــه در حــال اجــرای طــرح آزمایشــی کوفته قلقلی هایــی اســت کــه بــه جــای گوشــت چرخ کــرده از ســبزیجات بــرای 

تهیــه آن اســتفاده شــده اســت.
آن طــور کــه کی اف ســی اعــام کــرده یکــی از شــعبه های آن در شــهر آتانتــا از  27 اوت، محصــول جدیــد ایــن شــرکت 

را کــه در پــی تحقــق شــعار »کی اف ســی فراتــر از مــرغ« تهیــه شــده را بــه مشــتریان عرضــه خواهــد کــرد.
چنــد مــاه پیــش هــم کی اف ســی محصــول جدیــد خــود را کــه ویــژه مشــتریانی کــه از خــوردن گوشــت پرهیــز می کننــد 

در بریتانیــا معرفــی کرد.
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بررسی روش های جمع آوری 
اطالعات مرغداری های صنعتی در 

ایران و سایر کشورها
ــام  ــی تم ــال حیات ــی در اعم ــیار مهم ــش بس ــن نق پروتئی
ــم  ــر بخواهی ــانها دارد و اگ ــه انس ــده، از جمل ــودات زن موج

ــی ــاس زندگ ــام اس ــه ن ــی را ب ترکیب
بخوانیــم، بایــد آن را بــه پروتئیــن اطــاق کنیــم. در بســیاری 
انــرژی،  از کمبــود  بعــد  پروتئیــن  از کشــورها، کمبــود 
ــت.  ــر اس ــرگ و می ــدید و م ــه ش ــوء تغذی ــل س ــن عام دومی
ــرژی  ــن حــدود 1۴ درصــد ان ــی پروتئی در کشــورهای صنعت
ــم  ــن در رژی ــدان پروتئی ــد، فق ــی ده ــکیل م ــه را تش روزان
ــدن  ــی ب ــع پروتئین ــدن از مناب ــه اســتفاده ب ــی منجــر ب غذای
ــب،  ــرد قل ــف در عملک ــای، ضع ــچ ه ــف ماهی ــده و ضع ش
تأخیــر در ترمیــم زخمهــا، ســوء هاضمــه، نــازک شــدن و کــم 

ــال دارد. ــه دنب ــری را ب ــوارد دیگ ــا و م ــدن موه ــت ش پش
عمــده پروتئیــن مــورد نیــاز انســانها از طریــق خوردن گوشــت 
ــه  ــدگان ب ــی، پرن ــان اهل ــه طــور عمــده گوشــت چهارپای و ب
ویــژه مــرغ و آبزیــان بــه ویــژه ماهــی تأمیــن میشــود. علیرغــم 
ــان  ــا، همچن ــور م ــی در کش ــرف ماه ــرانه مص ــش س افزای
ــهم بیشــتری در مصــرف  ــز، س ــرغ و گوشــت قرم گوشــت م
ــه  ــه ب ــا توج ــد. ب ــاص داده ان ــود اختص ــه خ ــا را ب خانواره
ــا در  ــاده ه ــی نه ــل جایگزین ــن اص ــوع و همچنی ــن موض ای
اقتصــاد کشــاورزی (کــه گوشــت مــرغ را جایگزیــن گوشــت 
ــد)، بررســی روشــهای  ــازار مصــرف گوشــت میدان قرمــز در ب
جمــع آوری اطاعــات مربــوط بــه مرغداریهــای پــرورش مــرغ 
گوشــتی و تخمگــذار بــه منظــور برنامــه ریزیهــای اقتصــادی 
ــد  ــزان تولی ــق از می ــار دقی ــوده و وجــود آم ــت ب ــز اهمی حائ
گوشــت مــرغ و تخــم مــرغ الزم و ضــروری میباشــد. در 
همیــن راســتا گــروه آمارهــای اقتصــاد کشــاورزی بــه بررســی 
ــرورش  ــداری هــای پ ــات مرغ روش هــای جمــع آوری اطاع
مــرغ گوشــتی و امــکان ثبتــی نمــودن آن در ایــران و ســایر 

ــه شــده اســت. کشــورها پرداخت

آمارگیری های انجام شده
ــذار  ــرغ تخمگ ــرورش م ــای پ ــداری ه ــری از مرغ در آمارگی
از ســال 1۳۶۴ آغــاز و در ســالهای 1۳70، 1۳7۳، 1۳75، 
1۳78، 1۳80، 1۳82، 1۳85، 1۳88، 1۳90، 1۳91، 1۳9۴ و 
1۳97 انجــام شــده اســت یعنــی تقریبــا هــر ســه ســال یکبــار 

ایــن آمارگیــری انجــام شــده اســت.

نمــودار زیــر رونــد تغییــرات میــزان تولیــد تخــم مــرغ 
خوراکــی را از ســال 1۳7۴ تــا 1۳9۶ نشــان مــی دهــد:

آمارگیــری از مرغــداری هــای پــرورش مــرغ گوشــتی از ســال 
و در ســالهای 1۳70، 1۳7۴، 1۳7۶، 1۳79،  آغــاز   1۳۶5
1۳80، 1۳8۳، 1۳88، 1۳90، 1۳91، 1۳9۴ و 1۳97 انجــام 

شــده اســت.

ــده در  ــرغ زن ــد م ــدار تولی ــرات نق ــد تغیی ــر رون ــودار زی نم
ــا  ــال 1۳۶9 ت ــتی از س ــرغ گوش ــرورش م ــای پ ــداری ه مرغ

ــد: ــی ده ــان م ــال 1۳9۶ را نش س

بررســی روش ثبتــی اطالعــات مرغــداری هــای 
ــور کش

امــکان ثبتــی نمــودن و بــه روز کــردن اطاعــات مربــوط بــه 
ــر از  ــه غی ــتی) ب ــذار و گوش ــور (تخمگ ــای کش ــداری ه مرغ
سرشــماری و طــرح هــای آمارگیــری همــواره یکــی از روش 
ــران  ــار ای ــز آم ــاورزی مرک ــر کش ــه در دفت ــوده ک ــی ب های
مــد نظــر قــرار گرفتــه اســت. ایــن روش مــی توانــد تــا حــد 
ــری و  ــای آمارگی ــرح ه ــرای ط ــای اج ــه ه ــادی از هزین زی

ــد. ــتند بکاه ــماری هس سرش
در ایــن ســال هــا بــا توجــه بــه اقامــی کــه مرغــداری هــای 

مرکز آمار ایران 
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ــت  ــداد پول ــد تع ــتی مانن ــذار و گوش ــرغ تخمگ ــرورش م پ
ریختــه شــده در مرغــداری هــای تخمگــذار و وضعیــت 
ــته  ــتی داش ــای گوش ــداری ه ــرورش در مرغ ــای پ دوره ه
ــامانه ای  ــورت س ــه ص ــات ب ــن اطاع ــت ای ــکان ثب ــد ام ان
بررســی گردیــد کــه بعــد از تحقیــق در ســامانه ســایر ارگان 
ــن  ــت آنای ــامانه ثب ــود س ــکی وج ــد اداره دامپزش ــا مانن ه
وضعیــت واکسیناســیون مــرغ هــا در مرغــداری هــا مشــخص 
GPS ــه صــورت شــد در ایــن ســامانه آدرس مرغــداری هــا ب
و اطاعاتــی از قبیــل تعــداد مــرغ هــا مشــخص شــده اســت.
متاســفانه علیرغــم پیگیــری هــا دسترســی بــرای مرکــز آمــار 

ــی باشــد. ــری م ــا نشــد و در حــال پیگی ــران مهی ای
ــرورش  ــای پ ــداری ه ــات مرغ ــردن اطاع ــی ک ــی ثبت بررس
مــرغ گوشــتی نیــز انجــام شــد کــه از طریــق کشــتارگاه هــا 
ــرد  ــی ک ــده را بررس ــح ش ــرغ ذب ــت م ــوان تعدادگوش ــی ت م
ــرغ را  ــت م ــد گوش ــی از تولی ــزان دقیق ــد می ــی توان ــه نم ک
بدهــد. هــر چنــد کــه تعــداد کشــتارگاه هــای طیــور در قالــب 
طــرح کشــتارگاه هــای صنعتــی در آینــده بــه دســت خواهــد 
ــق طــرح هــای  ــن در حــال حاضــر فقــط از طری آمــد بنابرای
ــت  ــم دس ــن مه ــه ای ــوان ب ــی ت ــماری م ــری و سرش آمارگی

پیــدا کــرد .
ــای  ــه مرغداریه ــوط ب ــات مرب ــع آوری اطاع ــهای جم روش
ــر  ــورها ه ــایر کش ــتی در س ــذار و گوش ــرغ تخمگ ــرورش م پ
ــه صــورت ریــز  چنــد کــه چگونگــی انجــام و مراحــل ثبــت ب
در ســایر کشــورها در ســایتها و مقالــه هــا توضیــح داده نشــده 
ــان  ــام آن را نش ــکان انج ــدودی ام ــا ح ــد ت ــا میتوان ــت ام اس
دهــد. بــرای ایــن کار بــه ســایت چنــد کشــور اروپایــی و کانــادا 
ــر بدســت آمــد: مراجعــه شــد کــه بعــد از بررســی نتایــج زی

 کانادا
جمــع آوری دادههــا بــرای مرغــداری هــای تخمگــذار و 
بــرآورد تولیــد تخــم مــرغ بــه صــورت ثبتــی بــوده و داده هــا 

ــتند. ــترس هس ــه در دس ــورت ماهان ــه ص ب
ــروش تخــم  ــای متوســط ف ــه قیمــت ه ــوط ب ــات مرب اطاع
مــرغ و مصــرف خانگــی گوشــت مــرغ و تخــم مــرغ اســت. از 
ســال 1920 تولیــد تخــم مــرغ و ارزش آن و از ســال 1951 
تولیــد گوشــت مــرغ و ارزش آن را بــرآورد کــرده اســت. داده 
هــا بــه صــورت اســتانی منتشــر میشــوند و در تصمیــم گیــری 
هــای ســازمانهای دولتــی، خــرده فروشــان و ســازمان هــای 

تولیــد مــورد اســتفاده قــرار میگیرنــد.
ــی اداری  ــع اصل ــرغ و ارزش آن، مناب ــد گوشــت م ــرای تولی ب
ــواد  ــی م ــاورزی و اداره بازرس ــد از: اداره کش ــا عبارتن داده ه
غذایــی کانــادا. بازرســان مقــدار گوشــت و قیمــت آن را 
هنــگام بررســی در واحــد هــای صنعتــی، طبــق قانــون 
بازرســی جمــع آوری میکننــد. آمــار مربــوط بــه کشــتار دام 
ــده در  ــته ش ــور کش ــه طی ــوط ب ــات مرب ــیله گزارش ــه وس ب
ــی  ــت شــده از اداره کشــاورزی غذای ــی (ثب ــای صنعت واحده
ــت  ــد و ارزش گوش ــرآورد تولی ــد. ب ــت میآی ــه دس ــادا) ب کان

ــت.  ــور اس ــتار طی ــداد کش ــی از تع ــرغ، تابع م
ــای  ــارم ه ــا از ف ــم مرغه ــداد تخ ــه تع ــوط ب ــای مرب داده ه
ــده  ــس کنن ــه منعک ــد ک ــت میآی ــه دس ــادا ب ــذار کان تخمگ
اطاعــات گــزارش شــده توســط  ســازمانهای بازاریابــی تخــم 
مــرغ اســتان اســت. داده هــا بــه صــورت تخمینــی از مصــرف 
ــه جمــع آوری میشــوند. داده  ــه صــورت ماهیان ــرغ ب تخــم م
هــای (از ســوابق اداری) دریافــت شــده بــرای تکمیــل و 
هماهنگــی و نیــز ســازگاری بــا دوره هــای قبلــی بررســی مــی 

شــود.
ــده در  ــرده ش ــکار ب ــای ب ــه ه ــت نشــده و گل ــای ثب ــه ه گل
ــادا تخمیــن زده مــی شــود کــه  ــار کان هچرینــگ توســط آم
بــه طــور تقریبــی بــر اســاس اطاعــات ارائــه شــده از ســوی 
ــت  ــادا اســت. قیم ــذا کان ــس غ کمیســیون کشــاورزی و آژان

ــه مــی شــود. ــادا ارائ ــارم هــای تخــم مــرغ کان توســط ف

دانمارک
هــدف از آمــار تولیــد تخــم مــرغ نشــان دادن مقــدار و ارزش 
ــه تخــم  تولیــد تخــم مــرغ دانمارکــی اســت. آمــار مربــوط ب
ــن  ــه 1900 ای ــی اســت و از ده ــرغ دارای تاریخچــه طوالن م
ــام  ــی انج ــریهای زمان ــه س ــه مقایس ــود دارد ک ــکان وج ام
شــود. آمــار در ســال 19۳2 بهبــود یافتــه و از ســال 1955 تــا 

کنــون بــر همیــن مبنــا تهیــه شــده اســت.
داده هــای مربــوط بــه تخــم مــرغ در بســته بنــدی هــای تخــم 
ــارک ( ــی دانم ــواد غذای ــکی و م ــش اداره دامپزش ــرغ در بخ م
ــی) ثبــت اداری  ــواد غذای بخشــی از وزارت محیــط زیســت و م
میشــوند. تمــام بســته بنــدی هــای تخــم مــرغ بایــد گــزارش 
ــت  ــام ثب ــام اق ــه تم ــت ک ــن اس ــزارش ای ــدف از گ ــوند. ه ش
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شــده بــرای پرداخــت هزینهــای کــه بــرای تامیــن مالــی کنترل 
ــد، اطــاع رســانی، صــدور  شــامل نظــارت، مجــوز، ثبــت، تایی

گواهینامــه و بررســی تخــم مــرغ هــا باشــد اســتفاده شــود.
داده هــای مربــوط بــه تعــداد تخــم مرغهایــی کــه بــه مراکــز 
بســته بنــدی تخــم مــرغ تحویــل داده میشــوند هــر ســه مــاه 
جمــع آوری میشــود و هــر مــاه اطاعــات تخــم مرغهــای نطفه 
دار )hatched eggs( از محــل تخمگــذاری جمــع آوری میشــود.

داده هــای ثبــت شــده بــه Statistic Denmark (اداره آمــار 
دانمــارک)  ارســال مــی شــود و بــا دوره هــای قبــل بررســی 

مــی شــود.

فنالند
ــار  ــف آم ــه مختل ــدود 1۶0 مجموع ــد ح ــار فنان ــز آم مرک
ــی  ــای ثبت ــا از آماره ــت داده ه ــد. اکثری ــی کن ــد م را تولی
ــی  ــه ذکــر اســت زمان موجــود اســتخراج شــده اســت. الزم ب
ــل دسترســی  ــر قاب ــاز در جــای دیگ ــورد نی ــات م ــه اطاع ک
نیســت آمــار و اطاعــات را بــا ســواالت و مصاحبــه هــا جمــع 

ــد. آوری میکنن
ــای  ــه از واحده ــورت ماهان ــه ص ــرغ ب ــم م ــد تخ ــار تولی آم
صنعتــی بســته بنــدی تخــم مــرغ و فــرم هــای آمــاری چهــار 

ــه میشــود. ــار در ســال گرفت ب

آمــار تولیــد مــرغ از طریــق کشــتارگاهها و اطاعــات موجــود 
در ثبــت دامهــا بــه صــورت ماهانــه جمــع آوری میشــود کــه 
شــامل اطاعــات ماهانــه و ســاالنه در مــورد میــزان کشــتار (
ــد  ــرم) و متوســط قیمــت تولی ــداد الشــه و وزن در کیلوگ تع

کننــدگان اســت.
روش آمارگیــری تولیــد گوشــت در اتحادیــه اروپــا بــر اســاس 
طــرح آمارگیــری دامــداری یکبــار در ســال گــزارش مــی شــود.

نتیجه گیری:
هــر چنــد کــه روش هــای مراجعــه حضــوری یکــی از روش 
ــه  ــه ب ــا توج ــا ب ــد ام ــی باش ــه م ــر هزین ــنتی و پ ــای س ه
شــرایطی کــه در کشــور مــا در گرفتــن اطاعات و پاســخگویی 
ــه اســتفاده از روشــهای ثبتــی هســتیم  وجــود دارد ناگزیــر ب
کــه همــکاری ارگان هایــی ماننــد اداره دامپزشــکی و مجــاب 
ــا مرکــز آمــار ایــران مــی  کــردن آن ســازمان در همــکاری ب
ــای  ــه معن ــن ب ــد گام مهمــی در ثبتــی کــردن باشــد. ای توان
حــذف آمارگیــری هــای نمونــه ای و سرشــماری هــا نیســت 
بلکــه صحــت ســنجی اطاعــات ثبتــی مــی باشــد. از طرفــی 
بــا توجــه بــه محرمانگــی اطاعــات و نگرانــی برخــی دســتگاه 
هــا از ایجــاد ســامانه هــای ثبتــی و دسترســی بــه آن ضــرورت 
اطــاع رســانی بــه دســتگاه هــا اجتنــاب ناپذیــر مــی باشــد.

واردات نهاده های دامی 
انحصاری نیست

معــاون امــور تولیــدات دامــی وزارت جهــاد کشــاورزی 
گفــت: هــر فــردی کــه کارت بازرگانــی معتبــر داشــته باشــد، 

می توانــد اقــدام بــه واردات نهاده هــای دامــی کنــد.
ــرغ  ــد م ــک واح ــد از ی ــیه بازدی ــی در حاش ــی رضای مرتض
مــادر در بندرگــز بــا بیــان اینکــه واردات نهــاده هــای دامــی 
ــون  ــم اکن ــت: ه ــت گف ــاری نیس ــوان انحص ــچ عن ــه هی ب
1۶0واردکننــده ذرت و بیــش از 10 واردکننــده کنجالــه ســویا 
در کشــور فعــال هســتند و در کنــار آنهــا شــرکت پشــتیبانی 
امــور دام نیــز حــدود یــک ســوم کنجالــه ســویای مــورد نیــاز 

ــد. ــی کن ــداران را وارد کشــور م مرغ
ــا اعــام اینکــه هــر کســی کــه کارت بازرگانــی معتبــر  وی ب
دارد، مــی توانــد نهــاده هــای دامــی را وارد کنــد گفــت: هــر 
ــی  ــص دارد م ــته تخص ــن رش ــه در ای ــری ک ــدار و تاج مرغ
توانــد بــدون هیچگونــه محدودیــت ارزی، شــخصاً یــا از طریــق 

شــرکتهای مربــوط اقــدام بــه واردات نهــاده هــا کنــد.
معــاون امــور تولیــدات دامــی وزارت جهــاد کشــاورزی 

ــمال  ــادر ش ــا و بن ــداری ه ــام مرغ ــون تم ــم اکن ــزود: ه اف
ــچ   ــت و هی ــده اس ــباع ش ــا اش ــاده ه ــور از نه ــوب کش و جن

ــدارد. ــود ن ــه وج ــن زمین ــکلی در ای مش
ــا  ــه ب ــداری ک ــا مرغ ــازمان ی ــر س ــرد: ه ــح ک ــی تصری رضای
ــازمان  ــه س ــد ب ــی توان ــت؛ م ــه اس ــا مواج ــاده ه ــود نه کمب
جهــاد کشــاورزی اســتان مربوطــه مراجعــه کنــد و نیــازش را 

ــد. ــن نمای ــده تامی ــد ســال آین ــا شــب عی ت
ــت:  ــاد کشــاورزی گف ــی وزارت جه ــدات دام ــور تولی ــاون ام مع
مــرداد مــاه امســال 12۴ میلیــون قطعــه جوجــه ریزی در کشــور 
انجــام شــد کــه ایــن رقــم در مقایســه بــا مــدت مشــابه ســال 
قبــل  18درصــد افزایــش داشــته اســت از ایــن رو پیــش بینــی 

مــی شــود قیمــت مــرغ در مــاه هــای آینــده کاهــش یابــد.
وی تاکیــد کــرد: مــرغ از جملــه کاالهــای اساســی اســت کــه 
ــا  ــر ب ــال حاض ــود و در ح ــی ش ــذاری م ــت گ ــمول قیم مش
احتســاب قیمــت تمــام شــده بــه عــاوه ســود کارشناســی بــه 

عــدد 12هــزار و 900 تومــان رســیده اســت.
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افتتاح آزمایشگاهی جدید در 
افغانستان به منظور ارتقاء کیفیت 

خوراک دام

ــرای تســت خــوراک دام  ــد در افغانســتان ب آزمایشــگاه جدی
بــا بــه کار گرفتــن ابــزاری بــا ســرعت عمــل بیشــتر و هزینــه 
ای کمتــر، بــه رشــد کیفیــت خــوراک دام کمــک مــی کنــد. 
ایــن آزمایشــگاه کــه بخشــی از ادارۀ کل بهداشــت و درمــان 
دام وزارت کشــاورزی اســت، بــا حمایــت ســازمان خواروبــار 
ــو( و همــکاری متخصصیــن  و کشــاورزی ســازمان ملــل )فائ
ــاخته  ــی س ــزار فن ــز اب ــرای تجهی ــدی ب ــان تایلن و کارشناس

شــده اســت.  
ــزان  ــت می ــور تس ــه منظ ــاتی ب ــگاه آزمایش ــن آزمایش در ای

ــردد.  ــی گ ــام م ــی انج ــواد غذای ــیمیایی و م ــموم ش س
ــوراک و  ــت خ ــرل کیفی ــور کنت ــه منظ ــن، ب ــر ای ــاوه ب ع
ــز  ــر نی ــی دیگ ــگاه خصوص ــه آزمایش ــوراک دام، س ــش خ پی
در افغانســتان تأســیس شــد. بنــا بــه گفتــۀ فائــو ایــن 
آزمایشــگاهها اولیــن آزمایشــگاه در نــوع خــود در افغانســتان 
ــند.  ــی باش ــین م ــت آفاتوکس ــه تس ــادر ب ــه ق ــتند ک هس

همچنیــن فائــو در مصاحبــۀ مطبوعاتــی اذعــان داشــت: 
»ایــن آزمایشــگاههای خصوصــی خدمــات تســت فیزیکــی و 
شــیمیایی خــوراک را نــه تنهــا بــرای دام و طیــور بلکــه بــرای 
کلیــۀ محصــوالت دانــه هــای روغنــی و غــات بــرای بســیاری 

از تولیدکننــدگان داخلــی و غیــره انجــام مــی دهنــد.«  
پیــش از افتتــاح ایــن آزمایشــگاهها در افغانســتان، اقــام مورد 

نظــر مــی بایســت بــه منظــور انجــام آزمایشــات بــه خــارج از 
ــر  ــه ب ــن کار بســیار هزین ــه ای ــی شــدند ک کشــور ارســال م
ــی  ــول م ــاه ط ــک م ــا ی ــی ت ــر و گاه ــان ب ــه زم ــود و البت ب

کشــید. 
احمــد ضیــا آریــا یکــی از نماینــدگان محلــی فائــو در 
ــال و  ــل و انتق ــد: »نق ــی گوی ــه م ــن زمین ــتان در ای افغانس
انجــام آزمایشــات بــر روی نمونــه هــای ارســالی در خــارج از 
افغانســتان در حــدود 25 تــا ۳0 روز بــه طــول مــی انجامیــد؛ 
ــتن  ــه داش ــا نگ ــرات ی ــن تأخی ــر گرفت ــدون در نظ ــن ب و ای
ــود.  ــا 10 روز ب ــه تنهایــی 7 ت در گمــرک اســت کــه خــود ب
تمامــی ایــن دیرکردهــا منجــر بــه تأخیــر در توزیــع نهــاده در 
کشــور مــی شــد. امــا اکنــون آزمایشــات طــی تنهــا ۳ تــا 5 

ــه اتمــام مــی رســد.«  روز ب
فائــو در  نماینــدگان  از  اریــال  یکــی دیگــر  راجنــدرال 
افغانســتان اظهــار داشــت : »دامــداری یکــی از منابــع اصلــی و 
حیاتــی امــرار معــاش بــرای روستانشــینان افغانســتان اســت و 
مســلماً دسترســی بــه خــوراک بــا کیفیــت بــر روی ســامت، 
رفــاه و بهــره وری از حیــوان تأثیرگــذار خواهــد بــود. بنابرایــن 
ــرار  ــداران ق ــار دام ــوراک و در اختی ــت خ ــن کیفی ــا تضمی ب
ــامت  ــرای س ــا ب ــت م ــن اولوی ــی تری ــن و اصل دادن، باالتری

ــی باشــد.« دام م
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ــن  ــر بهتری ــار دیگ ــیا ب ــز، آس ــادی نی ــد می ــال جدی در س
اقتصــاد را ارائــه خواهــد داد امــا وضعیــت هزینــۀ تولیــد بــرای 

ــود؟  ــه چــه صــورت خواهــد ب مرغــداران ایــن منطقــه ب
در ســال میــادی جــاری چشــم اندازهــا بــرای تولیــد 
کننــدگان مرغــداری آســیا نیــز هماننــد ســایر نقــاط جهــان، 

ــت.  ــده اس ــی ش ــت تلق ــیار مثب بس
ــد  ــاالی 5 درص ــه ب ــادی منطق ــد اقتص ــا، رش ــق برآورده طب
پیــش بینــی شــده کــه اگرچــه ایــن رقــم کمتــر از رقــم ســال 
2018 اســت امــا بــا اینحــال، همچنــان امســال هــم باالتریــن 

میــزان رشــد در جهــان را دارد. 
در رابطــه بــا صنعــت مرغــداری آســیا وجــود برخــی فاکتورها 
نظیــر افزایــش درآمــد مصــرف کننــدگان و متعاقبــاً افزایــش 
تقاضــا، وجــود ذخائــر خــوراک کافــی در برخــی کشــورها، و 
ــزای حــاد مرغــی در  عــدم شــیوع گســتردۀ بیمــاری انفوالن
نهایــت منجــر بــه رســیدن بــه مرحلــه ای شــده کــه ســال 
ــه  ــد؛ اگرچ ــان ده ــت نش ــوب و مثب ــادی را خ 2019 می
وجــود برخــی تهدیــدات بــرای ایــن منطقــه همچنــان 

وجــود دارد. 

افزایش بی سابقۀ قیمت ها در چین 
ــا  ــی صنعــت گوشــت خــوک چیــن موجــب شــد ت ــد اقبال ب
ــرغ روی  ــت م ــمت گوش ــه س ــدگان ب ــرف کنن ــت مص اکثری
آورنــد. پیــش از شــیوع بیمــاری تــب خوکــی افریقایــی کــه 

در آگوســت 2018 بــود، وزارت کشــاورزی امریــکا پیــش 
ــا ۳ درصــد  بینــی کــرد کــه تولیــدات گوشــت مــرغ چیــن ب
رشــد بــه 12 میلیــون متریــک تــن افزایــش خواهــد یافــت. 
شــاید اکنــون ایــن پیــش بینــی اندکــی کــم لطفــی بــه نظــر 
آیــد. افزایــش تقاضــا تنهــا عامــل تأثیرگــذار در ایــن صنعــت 
نبــوده بلکــه تولیــد کننــدگان از بهــای مطلــوب خــوراک نیــز 
ــا اینحــال، در نتیجــۀ ممنوعیــت  ذینفــع گردیــده انــد. امــا ب

ــد.  هــای تجــاری متعــدد، محــدود شــده ان
انتظــار مــی رود کــه تولیــد، مصــرف و واردات چیــن در ســال 
ــی  ــازار داخل ــه ب ــی در صورتیک ــد و حت ــش یاب ــاری افزای ج
قــادر بــه پاســخگویی تقاضــا نباشــد، واردات را افزایــش 
دهــد. علیرغــم وجــود برخــی مشــکات و بــا وجــود آنکــه در 
آغــاز ســال چیــن بیشــتر وارداتــش را از تایلنــد و کشــورهای 
ــن  ــان بزرگتری ــل همچن ــا برزی ــت ام ــرقی داش ــای ش اروپ

ــود.  ــن کشــور خواهــد ب ــه ای ــده ب صــادر کنن
بــه دنبــال مناظــرات تجــاری بــا امریــکا، چیــن قــادر خواهــد 
ــود کــه واردات خــود از ایــن کشــور را از ســر بگیــرد چــرا  ب
ــدات  ــی، واردات تولی ــزای مرغ ــال شــیوع انفوالن ــه دنب ــه ب ک
امریــکا بــه چیــن از ســال 2015 میــادی ممنــوع شــده بــود.  
ــکا  ــداری از امری ــوالت مرغ ــادرات محص ــزان ص ــن می باالتری
بــه چیــن در ســال 2008 میــادی و بــه ارزش 722 میلیــون 

ــود.  دالر ب
ــکا  ــن و امری ــان چی ــاری می ــرات تج ــۀ مذاک ــه نتیج چنانچ

چشم اندازی قوی برای تولیدکنندگان 
مرغداری آسیا در سال ۲۰۱9 میالدی
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منفــی شــود، نــه تنهــا بــر روی اقتصــاد چیــن بلکــه بــر روی 
اقتصــاد ســایر کشــورهای منطقــه نیــز تأثیرگــذار خواهــد بــود. 

اندونزی 
ــرغ  ــت م ــت قیم ــا اُف ــادی را ب ــال 2018 می ــزی س اندون
گوشــتی و کاهــش درآمــد تولیــد کننــدگان زنجیــره ای بــه 
ــا در دراز  ــی رود تقاض ــار م ــه انتظ ــاند. در حالیک ــام رس اتم
ــاری  ــال ج ــد در س ــا رش ــد ام ــش یاب ــان افزای ــدت همچن م

ــه نظــر مــی رســد.  ــت ب ثاب
ــه گــزارش Rabbobank، انتظــار مــی رود کــه در نیمــۀ اول  ب
ســال جــاری عرضــۀ جوجــۀ یــک روزه محدودتــر گــردد امــا 

در نیمــۀ دوم ســال بهتــر شــود. 
ــته  ــال گذش ــرورش در س ــل و پ ــد مث ــش تولی ــه بخ اگرچ
ــکات در  ــود مش ــا وج ــا ب ــته ام ــتری داش ــودآوری بیش س
ــران  ــوراک جب ــاالی خ ــت ب ــد قیم ــا مانن ــش ه ــایر بخ س

ــت.  ــده اس ش

ــرغ  ــۀ جــاری مصــرف گوشــت م ــن ده ــای آغازی از ســال ه
و ماکیــان بــه طــرز چشــمگیری افزایــش یافــت؛ امــا از 
آنجائیکــه ســرانۀ مصــرف گوشــت در برخــی کشــورها نســبتاً 

ــود دارد. ــد بیشــتر وج ــرای رش ــم اســت پتانســیل ب ک

رشد ثابت و پیوسته در ژاپن 
بــرای تولیــدات مرغــداری ژاپــن نیــز در ســال جــاری رشــدی 
ــداوم  ــع ت ــه در واق ــده ک ــی ش ــش بین ــته پی ــت و پیوس ثاب
ــال 2018  ــرای س ــه ب ــت ک ــدی اس ــد 2 درص ــان رش هم

ــود.  ــده ب ــرآورد ش ــادی ب می
ــه 1.7۳  ــال ب ــان س ــا پای ــدات ت ــه تولی ــی رود ک ــار م انتظ
ــه  ــا در رابط ــم اندازه ــد. چش ــن برس ــک ت ــون متری میلی
ــۀ  ــی اســت و روی ــن بســیار رقابت ــداری ژاپ ــا صنعــت مرغ ب
ــه نظــر  ــازار ب ــدگان کوچــک از ب ــد کنن خــارج ســازی تولی
مــی آیــد کــه ادامــه داشــته باشــد و تولیــدات گوشــت مــرغ 
ــر  ــد کننــدگان کمت ــا تعــداد تولی اگرچــه بیشــتر شــده ام

شــده اســت. 
مصــرف نیــز اگرچــه بــا آهنگــی آهســته تــر از ســال 

ــه 2.8۳5  ــد ب ــد رش ــا 2.5 درص ــا ب ــته، ام گذش
میلیــون متریــک تــن مــی رســد. وزارت 

نشــان  نیــز خاطــر  امریــکا  کشــاورزی 
و  ســالخورده  جمعیــت  کــه  ســاخته 

افزایــش شهرنشــینی همچنــان بــه 
غذاهــای  بــرای  تقاضــا  افزایــش 
آمــاده دامــن مــی زنــد. همچنیــن 
ــه مصــرف گوشــت  ــا ب ــل آنه تمای
ســینه بیشــتر از گوشــت ران اســت 
کــه معمــوالً پُرطرفدارتــر محســوب 

ــود.   ــی ش م

طبــق پیــش بینــی هــا واردات گوشــت مــرغ ژاپــن در ســال 
جــاری ۳ درصــد افزایــش خواهــد یافــت. امــا در مقابــل ایــن 
ــه در  ــازد ک ــی س ــاره م ــت، Rabobank اش ــداز مثب ــم ان چش
ــور  ــن کش ــرغ در ای ــت م ــت گوش ــاری قیم ــال ج ــاز س آغ
ــودی آن  ــر و موج ــزان ذخائ ــود و می ــار ب ــت فش ــیار تح بس
بــه طــرز چشــمگیری باالســت. ایــن نکتــه چشــم انــداز بــازار 

ژاپــن را بســیار رقابتــی نشــان مــی دهــد. 

تایلند 
ــا ۴  ــد ب ــرغ تایلن ــت م ــدات گوش ــت تولی ــا حاکیس برآورده
ــا توجــه  ــه ۳ میلیــون متریــک تــن برســد. ب درصــد رشــد ب
ــای  ــت ه ــا قیم ــن ب ــش از ای ــا پی ــن بخــش ت ــه ای ــه اینک ب
بــاالی خــوراک و قیمــت هــای پاییــن تــر از ســربه ســر بــرای 
ــرای  ــا ب ــم اندازه ــا چش ــوده، ام ــو ب ــتی در تکاپ ــرغ گوش م
ــه نظــر مــی رســد  آن نســبتاً مثبــت قلمــداد مــی گــردد. ب
ــد  ــور ۴ – ۳ درص ــن کش ــرغ در ای ــت م ــرف گوش ــه مص ک
در ســال گذشــته رشــد داشــته و در حالیکــه ایــن رشــد در 
ســال 2019 نیــز همچنــان ادامــه دارد امــا طبــق برآوردهــا 
بــا آهنگــی آهســته تــر یعنــی 2 درصــد رشــد خواهــد بــود. 
رشــد مصــرف در بخــش غذاهــای آمــاده و فســت فــود بیشــتر 
و در حــدود ۶ – 5 درصــد خواهــد بــود. بــا اینحــال بایســتی 
خاطرنشــان بــود کــه 70 – ۶0 درصــد از خریــد گوشــت مــرغ 
تایلنــدی هــا هنــوز هــم از بازارهــای ســنتی تــره بــار صــورت 

مــی گیــرد. 
ســال گذشــته صــادرات گوشــت مــرغ تایلنــد 8 درصــد رشــد 
داشــت و پیــش بینــی مــی شــود کــه در ســال جــاری نیــز 
بــا ۶ درصــد رشــد بیشــتر بــه 870 هــزار متریــک تــن برســد. 
Rabobank چشــم انــداز صنعــت مرغــداری تایلنــد را رقابتــی و 

چالــش برانگیــز بــرآورد مــی کنــد. مدیریــت صحیــح در رشــد 
ــازاد  ــکل م ــع مش ــه رف ــت و ب ــد داش ــر خواه ــدات تأثی تولی
ــاً بهــره وری کمــک  ــا در ســال 2018 و متعاقب موجــودی ه

خواهــد کــرد.
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تکنولوژی های جدید برای تشخیص 
جنسیت در درون تخم مرغ

تکنولــوژی تعییــن جنســیت در درون تخــم مــرغ مــی توانــد 
صرفــه جویــی  چشــمگیری بــرای صنعــت تخــم مــرغ باشــد. 
دســتاوردهای جدیــد در زمینــۀ تکنولــوژی تعییــن جنســیت 
در درون تخــم مــرغ مــی توانــد پایانــی بــرای جوجــه کشــی 
و معــدوم ســازی جوجــه هــای نــر باشــد. بــا توجــه بــه آمــار 
بــاالی هــر ســاله کــه در حــدود ۳.2 میلیــارد جوجــۀ نــر در 
سراســر جهــان معــدوم ســازی مــی شــود، تکنولــوژی تعییــن 
ــه برطــرف  ــه تنهــا منجــر ب جنســیت در درون تخــم مــرغ ن
ــی هــای اخاقــی و انســانی مــی گــردد بلکــه  ســاختن نگران
ــرای تولیدکننــدگان  صرفــه جویــی هــای چشــمگیری نیــز ب

در پــی خواهــد داشــت. 
بازارهــای متعــددی اشــتیاق خــود را بــه ایــن موضــوع نشــان 
داده انــد. بــه عنــوان مثــال »بنیــاد تحقیقاتــی غــذا و تولیــدات 
ــۀ ۶  ــای هزین ــرای اعط ــود ب ــل خ ــکا، تمای ــاورزی« امری کش
ــام  ــوژی را اع ــن تکنول ــعۀ ای ــور توس ــه منظ ــون دالر ب میلی
کــرده تــا قــادر باشــد طیــور تخمگــذار را هــر چــه ســریع تــر 

و هنگامیکــه درون تخــم مــرغ هســتند تشــخیص دهــد. 
ــر روی  ــرات منفــی ب ــن اینکــه از تأثی ــوژی در عی ــن تکنول ای
میــزان جوجــه کشــی، ســامت حیــوان و بازدهــی مــی کاهد؛ 
در همــان حــال نیــز تخــم مــرغ هــای حــاوی جوجــه هــای 

نــر را بــرای کاربردهــای دیگــری ماننــد صنعــت لــوازم آرایــش 
یــا خــوراک دام مــورد اســتفاده قــرار مــی دهــد. 

ســوای بــازار امریــکا، چنــد نمونــۀ متفــاوت از ایــن تکنولــوژی 
ــم  ــه باه ــتند ک ــعه هس ــال توس ــدد در ح ــای متع در بازاره

ــارۀ آنهــا مطالعــه مــی کنیــم. درب

دستگاه طیف سنج برای تعیین جنسیت
کمپانــی آلمانــی Agri Advanced Technologies – کــه بخشــی 
ــا همــکاری و  ــز هســتند – ب ــی EW Group نی از گــروه صنعت
ــۀ  ــد نمون ــه تولی ــق ب ــدی موف ــذاری شــریک هلن ــرمایه گ س
اولیــۀ سیســتم طیــف ســنج تعییــن جنســیت تمــام اتوماتیک 
ــا  ــی ب ــه کش ــارم جوج ــوژی در روز چه ــن تکنول ــدند. ای ش
اســتفاده از روش انــدازه گیــری نــوری و بــا تشــخیص تفــاوت 
نــور منعکــس یافتــه قــادر بــه تمایــز تخــم مــرغ نــر از مــاده 
ــه  ــن صــورت اســت ک ــه ای ــرد آن ب ــی باشــد. نحــوۀ کارک م
بــا اســتفاده از لیــزر CO2 بــه درون پوســته نفــوذ مــی کنــد 
و تکــه ای از پوســته را بلنــد مــی کنــد؛ هنگامیکــه جنســیت 
جنیــن مشــخص شــد پوســته دوبــاره آزاد مــی گــردد و فقــط 
ــده  ــاز گردان ــور ب ــه دســتگاه انکوبات تخــم مــرغ هــای مــاده ب

مــی شــوند. 

 ITPNews بخش بین الملل
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در تســت هــای آزمایشــگاهی ثابــت شــده کــه ایــن تکنولوژی 
هنگامیکــه دســتی و بــدون سیســتم اتوماتیــک انجــام گــردد 
ــز 95  ــت آن نی ــرد و دق ــی ب ــان م ــه« زم ــد ثانی ــا چن »تنه

درصــد اســت. 
ــداری  ــتم پای ــن سیس ــت ای ــان دارد مزی ــی اذع ــن کمپان ای
ــه جــای مــواد شــیمیایی – و  ــور ب آن اســت – اســتفاده از ن
اینکــه دیگــر نیــازی بــه هزینــۀ اضافــی بابــت مــواد مصرفــی 

ــود.  نخواهــد ب

تصویر برداری اَبَر طیفی
ایــن تکنولــوژی نوعــی اســکن اســت کــه در مرحلــۀ قبــل از 
ــرداری  ــر ب جوجــه کشــی انجــام مــی شــود و در آن از تصوی
اَبـَـر طیفــی بــه منظــور تشــخیص نطفــه دار بــودن تخــم مــرغ 
و همچنیــن تشــخیص نطفــۀ نــر از مــاده اســتفاده مــی گــردد. 
ایــن تکنولــوژی کــه توســط Michael Ngadi در دانشــگاه 
McGill مونتــرال، کبــک کانــادا و بــا ســرمایه گــذاری از 

ســوی »انجمــن صنعــت مرغــداری انتاریــو«، »انجمــن تخــم 
ــه دامــی«  ــو« و »انجمــن تحقیقــات مبتکران مرغــداران انتاری
ــی از  ــرداری اَبَرطیف ــرای تصویرب ــۀ اج ــر پای ــه ب ــعه یافت توس
ــی  ــرفته م ــای پیش ــردازی ه ــاوۀ داده پ ــه ع ــرغ ب ــم م تخ
ــخیص  ــدی در تش ــت 100 درص ــی از دق ــج حاک ــد. نتای باش
ــودن تخــم مــرغ اســت اگرچــه دقــت تشــخیص  نطفــه دار ب

ــت.  ــر اس ــی کمت ــیت اندک جنس
ــر اصــاح  ــن غی ــودن و همچنی Micheal Ngadi »تهاجمــی نب

ژنتیکــی بــودن محصــول نهایــی« را از مزایــای ایــن تکنولوژی 
مــی دانــد. 

اصالح ژن   
ــتگاه اصــاح ژن اســت  ــک دس ــوژی XXT’s CRISPR ی تکنول
ــر  ــوزوم ن ــر روی کوروم ــک ب ــانگر بیولوژی ــک نش ــه از ی ک
جنیــن جوجــه کــه بــه هنــگام آزمایــش زیــر اســکنر نــوری 
بــه پوســته مــی چســبد، اســتفاده مــی کنــد. از آنجائیکــه این 
ــل اســتفاده اســت، از  ــه محــض تخمگــذاری قاب ــوژی ب تکنول
ایــن رو در وهلــۀ آغازیــن جوجــه کشــی قابــل اجــرا و عملــی 
اســت و بدیــن ترتیــب تنهــا تخــم مــرغ هــای حــاوی نطفــۀ 

ــد.  ــرار مــی گیرن ــور ق مــاده در انکوبات
ــر روی نطفــۀ  ــوژی کــه غیــر تهاجمــی اســت – ب ایــن تکنول
تخــم مــرغ تأثیــری نمــی گــذارد – در کســری از ثانیــه پیــش 
از جوجــه کشــی قــادر بــه تشــخیص جنســیت جنیــن درون 
تخــم مــرغ اســت، و ایــن کمپانــی ادعــا دارد دقــت تشــخیص 

100 درصــد اســت. 
ــن  ــارات ای ــق اظه ــوژی طب ــن تکنول ــه ای ــب توج ــۀ جال نکت
کمپانــی آنســت کــه »از آنجائیکــه نشــانگر بیولوژیــک فقــط 
 DNA بــر روی نطفــۀ نــر عامــت گــذاری مــی کنــد، بنابرایــن
ــا  ــان ب ــابه و همس ــد مش ــاده 100 درص ــای م ــرغ ه ــم م تخ

ــت.«  ــذار امروزیس ــور تخمگ DNA طی

کشف نشانگر بیولوژیک 
ــک و  ــانگر بیولوژی ــه در آن از نش ــر ک ــوژی دیگ ــک تکنول ی
ــدی  ــی هلن ــی شــود توســط کمپان ــف ســنج اســتفاده م طی

ــت.  ــه اس ــعه یافت توس
ایــن تکنولــوژی بدیــن صــورت اســت کــه در روز 9م جوجــه 
ــاره  ــت دوب ــه قابلی ــک ک ــیار کوچ ــوراخ بس ــک س ــی، ی کش
ــه  ــرغ ایجــاد مــی شــود و نمون ــر روی تخــم م بســتن دارد ب
ای از آن بــرای آزمایــش بــا دســتگاه طیــف ســنج و تشــخیص 
بــا نشــانگر بیولوژیــک، گرفتــه مــی شــود.  ایــن آزمایــش کــه 
حداقــل میــزان تهاجــم را داراســت، تنهــا ثانیــه ای زمــان مــی 
ــعۀ  ــورت توس ــه در ص ــا دارد ک ــی ادع ــن کمپان ــا ای ــرد؛ ام ب
ــد  ــا چن ــه تنه ــرعت آن ب ــوژی س ــن تکنول ــر ای ــترده ت گس

ــد.   ــه ازاء هــر تخــم مــرغ افزایــش مــی یاب میکروثانیــه ب
ــت:  ــان داش ــروژه اذع ــن پ ــرکای ای ــازندگان و ش ــی از س یک
ــی  ــات و حــرف های ــا اطاع ــای م ــه رقب ــم ک ــی بینی ــا م »م
در مــورد ســرعت، دقــت، قیمــت و غیــره از تکنولــوژی خــود 
عنــوان مــی کننــد درحالیکــه در بســیاری مــوارد هنــوز هیــچ 
چیــزی در عمــل ارائــه نشــده! بــه اعتقــاد بنــده تنهــا زمانــی 
حــق اظهــار نظــر دربــارۀ ایــن پارامترهــا را داریــد کــه یــک 

ــۀ در حــال کار داشــته باشــید.«  نمون

تشخیص هورمون تعیین جنسیت  
ــال  ــان در ح ــازار آلم ــه در ب ــی ک ــوژی های ــی از تکنول یک
ــز Seleggt اســت.  ــدد درون ری ــش غ اجراســت دســتگاه آزمای
ــی  ــه کش ــی در روز 9م جوج ــر تهاجم ــوژی غی ــن تکنول ای
ــوراخ 0.۳  ــک س ــزر ی ــتفاده از لی ــا اس ــت و ب ــل اجراس قاب
ــد و  ــرغ ایجــاد مــی کن ــر روی پوســتۀ تخــم م ــری ب میلیمت
ــی  ــازد و مابق ــی س ــارج م ــس را خ ــع آالنتوئی ــی از مای اندک
ــن  ــد. ای ــی مــی مان ــرغ دســت نخــورده باق در درون تخــم م
مایــع ســپس بــر روی دســتگاهی گذاشــته مــی شــود کــه در 
ــا ایــن یــک  ــا تغییــر رنــگ نشــان مــی دهــد کــه آی آنجــا ب
هورمــون ســولفات اســترون مــاده اســت یــا خیــر. نیــازی بــه 
بســتن مجــدد پوســتۀ تخــم مــرغ نیســت چــرا کــه غشــای 
درونــی پوســته بــه مرمــت خــود مــی پــردازد و ســوراخ را مــی 
بنــدد. گفتــه مــی شــود کــه میــزان دقــت ایــن تکنولــوژی 98 
ــاه  ــن تخــم مــرغ هــا در م درصــد اســت. اولیــن ســری از ای
نوامبــر گذشــته در فروشــگاههای برلیــن آلمــان و بــا قیمــت 

ــر از تخــم مــرغ هــای معمولــی فروختــه شــد.  کمــی باالت
ایــن تکنولــوژی بــا ســرمایه گــذاری مشــترک شــرکت 
ــرده  ــگاههای خ ــی از فروش ــان و یک ــاوری HatchTech آلم فن
فــروش معــروف آن بــا عنــوان REWE Group توســعه یافــت و 
دانشــگاه Leipzig نیــز کــه تحقیقاتــش را بــا ســرمایه و کمــک 
هزینــۀ وزارت خواربــار و کشــاورزی انجــام مــی دهــد در ایــن 

ــروژه همــکاری داشــت. پ
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مرغ هایی به عنوان 
جایگزین

 نژادهای طیور دیگر
مــرغ هایــی کــه قــادر بــه تولیــد جوجــه هــای خــود نیســتند 
بــه عنــوان »جایگزیــن« هایــی بــرای تولیــد تخــم مــرغ هــای 

نژادهــای کمیــاب موفــق عمــل کردنــد.  
امیــد اســت کــه ایــن پیشــرفت علمــی در افزایــش تولیدمثــل 
نژادهــای در خطــر انقــراض و بهبــود تولیدمثــل و تخمگــذاری 

مــرغ هــای تجــاری مؤثــر باشــد. 
ــک،  ــاح ژنتی ــای اص ــک ه ــتفاده از تکنی ــا اس ــمندان ب دانش
ــه  ــدند ک ــا ش ــرغ ه ــش از DNA م ــذف آن بخ ــه ح ــق ب موف
ــه تولیــد تخــم مــرغ هــای پــوچ )فاقــد نطفــه( مــی  منجــر ب
شــد. ســپس آنهــا ســلول هــای بنیــادی را – کــه ســلول هــای 

جنســی اولیــه نامیــده مــی شــود – از نــژاد دیگــری بــه 
ــم  ــز درون تخ ــیار ری ــوراخ بس ــک س ــیلۀ ی وس

مــرغ تزریــق کردنــد. پــس از جوجــه کشــی 
ــرغ  ــه م ــور ب ــن طی ــروج از تخــم، ای و خ

هایــی تبدیــل مــی شــوند کــه قــادر بــه 
ــژاد دیگــر هســتند. تخمگــذاری آن ن

دکتــر Mike McGrew از مؤسســۀ تحقیقاتــی Roslin وابســته به 
دانشــگاه Edinburgh اذعــان داشــت: »مــا از مــرغ هــای نابــارور 
بــه عنــوان میزبــان اســتفاده کردیــم و اکنــون موفق شــدیم که 
از آنهــا بــه عنــوان میزبــان و گیرنــدۀ ســلول هــای بنیــادی از 
نژادهــای دیگــر مــرغ هــا اســتفاده کنیــم. ایــن مــرغ هــا اولین 
گام بــرای حفــظ و حمایــت از نژادهــای کمیــاب ماکیــان بــوده 
و چنانچــه مــی خواهیــم بســیاری دیگــر از نژادهــای کمیــاب 

را حفاظــت کنیــم بــه ایــده هــای جدیدتــری نیــاز داریــم.« 
محققیــن از نژادهــای کمیــاب مختلفــی در ایــن تحقیــق 
 Scots Grey و Scots Dumpy اســتفاده کردنــد کــه از آن جملــه

ــوده اســت.  ب
ایــن تحقیــق کــه از دانشــمندان و محققیــن کمپانــی 
تحقیقــات ژنتیــک طیــور Cobb-Vantress در آن شــرکت 
داشــتند، در مجموعــه مقــاالت دانشــکدۀ ملــی علــوم 

امریــکا نیــز بــه چــاپ رســیده اســت.   
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دوز باالی فیتاز می تواند تأثیرات ناشی از 
کاهش اسیدهای آمینه در مرغ های گوشتی را 

نیز خنثی کند
در تحقیقاتــی جدیــد و مشــترک از دانشــگاه A & M تگــزاس 
و AB Vista، محققیــن دریافتــه انــد کــه دوز بــاالی فیتــاز کــه 
بــه منظــور رفــع فقــدان فیتــات الزم اســتفاده مــی شــود، بــه 
ــه در  ــای اســیدهای آمین ــم و کاســتی ه ــردن  ک برطــرف ک

بــدن مــرغ هــای گوشــتی نیــز کمــک مــی کنــد. 

ایــن مطالعــه تأثیــرات آن را بــر روی وزن بــدن طیــور، 
ــور  ــوراک طی ــل خ ــب تبدی ــینه، و ضری ــت س ــی گوش بازده
گوشــتی Cobb در طــی ۴۴ روز نشــان داده اســت. دکتــر 
ــن  ــمالی از ای ــکای ش ــعبۀ امری ــی ش ــر فن Craig Wyatt مدی

ــد:  ــی گوی ــه م تجرب
»در فضــای رقابتــی تولیــدات مرغــداری، تولیدکننــدگان 
ــم  ــد. ک ــود دارن ــود خ ــی و س ــردن بازده ــاال ب ــعی در ب س
کــردن حجــم اســیدهای آمینــۀ قابــل هضــم در رژیــم غذایــی 
طیــور، ضمــن آنکــه هزینــه را پاییــن مــی آورد امــا منجربــه 
ــی  ــز م ــا نی ــدن آنه ــدن وزن ب ــن آم ــی و پایی کاهــش بازده
ــم  ــا ببینی ــم ت ــل آوردی ــه عم ــی ب ــن تحقیق ــردد. بنابرای گ
ــه کاهــش هزینــۀ  ــاالی فیتــاز ب ــا افــزودن دوزهــای ب کــه آی
ــه  ــن ترتیــب ب ــد؟ - چــرا کــه بدی خــوراک کمکــی مــی کن
تولیــد کننــده کمــک مــی کنــد تــا بــدون کــم شــدن نشــانه 
ــل  ــه قاب ــیدهای آمین ــم اس ــی، حج ــرد و بازده ــای عملک ه

ــن آورد.« ــور پایی ــی طی ــم خوراک ــم را در رژی هض
ــه  ــاز AB Vista Quantum Blue در س ــا فیت ــش ب ــن آزمای ای
ســطح 500 ، 1.500 و FTU/Kg ۳.000 و همچنیــن ۳ ســطح 
از اســید آمینــه قابــل هضــم انجــام شــد بــه ایــن صــورت کــه 
: گــروه کنتــرل بــا همــان ســطح 100 درصــد توصیــه شــده، 

و بــه ترتیــب گروههــای بعــدی بــا 95 درصــد و 90 درصــد .
 نتایــج تأییــد مــی کــرد کــه بــا پاییــن آمــدن ســطح 
ــی  ــش م ــز کاه ــی نی ــم، بازده ــل هض ــۀ قاب ــیدهای آمین اس
یابــد؛ بــه دنبــال کاهــش در دو گــروه، ضریــب تبدیــل 
خــوراک ۳.1 واحــد افزایــش یافــت و 78 گــرم کاهــش وزن 
کلــی بــدن و 27 گــرم کاهــش بازدهــی گوشــت ســینه را بــه 

ــت.    ــال داش دنب
ــود بازدهــی و  ــه بهب ــاز منجــر ب ــل، افزایــش فیت ــا در مقاب ام
ــش وزن در روز  ــاز، افزای ــردن دوز فیت ــاال ب ــد؛ ب ــرد ش عملک
18م را بــه دنبــال داشــت؛ بــا اینحــال FTU/Kg ۳000 فیتــاز 
نیــاز بــود تــا یــک افزایــش وزن چشــمگیر در روز ۴۴ را 

شــاهد باشــیم. 
بــه همیــن ترتیــب، افزایــش دوز فیتــاز در فــاز اولیــه منجــر 
 ۳000 FTU/Kg بــه بهبــود ضریــب تبدیــل خــوراک شــد امــا
ــاز  ــل خــوراک در ف ــب تبدی ــا ضری ــود ت ــاز ب ــاز نی واحــد فیت
نهایــی و از روز اول تــا ۴۴ کاهــش یابــد. در رابطــه بــا بازدهــی 
ــر از  ــاز مناســب ت گوشــت ســینه،FTU/Kg 1.500 واحــد فیت

FTU/Kg 500 واحــد فیتــاز بــود. 

در پایان دکتر Wyatt اینگونه نتیجه گیری می کند:
ــل  ــۀ قاب ــید آمین ــن اس ــطح پایی ــا س ــی ب ــم خوراک »در رژی
هضــم، ارتبــاط آشــکاری بیــن افزایــش فیتــاز و بهبــود 
ــب  ــرای هــر تولیدکننــده ای جال عملکــرد وجــود دارد کــه ب
توجــه اســت. مــا همچنان ســعی در توســعه و پیشــبرد بیشــتر 
مطالعــات و تحقیقاتمــان داریــم تــا نحــوۀ عملکــرد و ارتبــاط 
ــتر از  ــم را بیش ــل هض ــۀ قاب ــیدهای آمین ــاز و اس ــن فیت بی

ــم.« ــف کنی ــته کش گذش

 ITPNews بخش بین الملل
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خــوراک ماکیــان در واقــع بــه خــوراک طیــوری شــامل مــرغ 
ــی  ــای محل ــده ه ــاز و پرن ــون ، اردک ، غ ــروس ، بوقلم و خ
ــخصی  ــدار مش ــه مق ــان ب ــردد. ماکی ــی گ ــاق م ــر اط دیگ
کربوهیــدرات و پروتئیــن بــه همــراه مــواد معدنــی و ویتامیــن 
هــا کــه بســیار الزم و ضــروری هســتند و البته آب آشــامیدنی 
تمیــز و گــوارا نیــاز دارنــد. بــه منظــور رفــع نیازهــای تغذیــه 
ای، خــوراک طیــور بــا ارزش غذایــی بــاال بــه صــورت صنعتــی 
ــرار  ــا ق ــارم ه ــترس ف ــاال در دس ــر ب ــده در مقادی ــه ش و تهی
مــی گیــرد. ایــن خــوراک هــا شــامل غــات و مکمــل هــای 
ــواد  ــراه م ــه هم ــویا ، ذرت ب ــۀ س ــد کنجال ــی مانن پروتئین

معدنــی و ویتامیــن هــا مــی باشــند. 
ــه عوامــل مختلفــی مــن  ــاً ب احتیاجــات غذایــی طیــور عمدت
جملــه ســن پرنــده ، وزن ، میــزان تخمگــذاری پرنــده ، نــرخ 
ــر روی  ــه ب ــتگی دارد ک ــی بس ــت آب و هوای ــد ، وضعی رش
تنــوع گســتردۀ فرموالســیون هــای خوراکــی نیــز تأثیرگــذار 

بــوده اســت. 
ــه  ــز ب ــل جــو و ذرت نی ــی مث ــدۀ محل ــواد تشــکیل دهن از م
ــات  ــوان در ترکیب ــی ت ــت م ــۀ ارزان قیم ــواد اولی ــوان م عن

ــرد.  ــتفاده ک اس
 )crumbles( خــوراک صنعتــی ماکیــان در ۳ شــکل خــرده ریــز
ــه شــده در دســترس اســت. خــوراک  ــوره و ل ــت هــا ، پ ، پل
Crumbles از آنجائیکــه حــاوی میــزان بــاالی پروتئیــن اســت 

ــی  ــناخته م ــوراک ش ــکل خ ــن ش ــده آل تری ــوان ای ــه عن ب
شــود. اگــر چــه خــوراک هایــی کــه بــه شــکل پــوره هســتند 
ــورد  ــن م ــم س ــر و ک ــوان ت ــای ج ــه ه ــرای جوج ــتر ب بیش
ــا آب گــرم  اســتفاده قــرار مــی گیــرد امــا مــی تــوان آن را ب
مخلــوط و بــه صــورت پــوره هــای غلیــظ بــرای مــرغ هــا هــم 
اســتفاده کــرد . البتــه ایــن شــکل از خــوراک بایســتی ســریع 

مصــرف شــود در غیــر اینصــورت کپــک مــی زنــد. 
انتظــار مــی رود کــه افزایــش تقاضــا بــرای پروتئیــن حیوانــی، 
عامــل اصلــی رشــد در بــازار جهانــی خــوراک طیــور باشــد. به 
نظرمــی رســد افزایــش تقاضــا بــرای فســت فودهــا و غذاهــای 
آمــاده و فــراوری شــده بــه همــراه افزایــش صــادرات تولیــدات 

مرغــداری بــه ویــژه در منطقــۀ آســیا – اقیانوســیه منجــر بــه 
ــی رود  ــار م ــر، انتظ ــوی دیگ ــردد. از س ــازار گ ــن ب ــد ای رش
ــکای  ــان در امری ــرغ و ماکی ــش مصــرف گوشــت م ــه افزای ک
شــمالی کــه افزایــش بهــای گوشــت گوســاله یکــی از دالیــل 
آن مــی باشــد نیــز هــر چــه بیشــتر بــه رشــد بــازار خــوراک 

طیــور دامــن بزنــد. 
همچنیــن اجــرای ضوابــط و قوانیــن دولتــی مبنــی بــر 

ــه منظــور ارتقــاء کیفیــت خــوراک  اســتفاده از مکمــل هــا ب
طیــور در کشــورهایی ماننــد چیــن ، هنــد و برزیــل بــه رشــد 

ــد.  ــور کمــک کن ــازار خــوراک طی ــاء ب و ارتق
عــاوه بــر مــوارد مذکــور، عــدم وجــود ســخت گیــری هــای 
ــور  ــان همانط ــوالت ماکی ــورد محص ــی در م ــی و مذهب دین
کــه در مــورد ســایر گوشــت هــا مثــل گوشــت گاو و خــوک 
ــن  ــد ای ــل در رش ــل دخی ــر از عوام ــی دیگ ــود دارد، یک وج
ــا ایــن حــال، افزایــش شــیوع بیمــاری  بــازار گشــته اســت. ب
ــن  ــد ای ــع از رش ــی مان ــزای مرغ ــد انفوالن ــور مانن ــای طی ه

ــازار مــی گــردد.  ب
ــوراک و  ــوع خ ــاس ن ــر اس ــور ب ــوراک طی ــی خ ــازار جهان ب
منطقــه طبقــه بنــدی مــی گــردد. بــر اســاس نــوع خــوراک 
ــش دان  ــانتره ، و پی ــل، کنس ــوراک کام ــه خ ــازار ب ــن ب ای
ــمالی،  ــکای ش ــه امری ــه ب ــر منطق ــود. از نظ ــی ش ــیم م تقس
ــه، و  ــن، خاورمیان ــکای التی ــا، آســیا – اقیانوســیه، و امری اروپ

ــردد. ــی گ ــدی م ــته بن ــا دس افریق
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در دیــدار اعضــای ســندیکای دامپزشــکان ســوریه از مرکــز 
ملــی تشــخیص دامپزشــکی ایــران، مبادلــه داروهــای دامــی 

تولیدشــده در ایــران و ســوریه بررســی شــد.
ــط عمومــی ســازمان دامپزشــکی کشــور،  ــه گــزارش رواب ب
ــگاه های  ــخیص،  آزمایش ــی تش ــز مل ــس مرک ــی رئی حبیب
ــه  ــازمان در جلس ــن س ــردی ای ــات کارب ــع و مطالع مرج
ــوریه ای  ــکان س ــه دامپزش ــی رتب ــت عال ــی هیئ هم اندیش
برگــزار شــد،  ملــی تشــخیص  کــه در محــل مرکــز 
توانمندی هــای و اســتراتژی آزمایشــگاه های دامپزشــکی 
ایــران در اســتفاده از تــوان شــبکه آزمایشــگاهی بــه منظــور 
ــروری  ــج آن را ض ــت نتای ــت و صح ــرعت،  دق ــش س افزای

ــت. دانس
ــاب  ــی انق ــورای عال ــو ش ــی زاده عض ــدار نب ــن دی در ای
فرهنگــی گفــت: ایــران قصــد ســودجویی از اتفاقــات 
به وجــود آمــده در ســوریه را نداشــته و هــدف از ایــن 
جلســه آشــنایی گــروه ســوریه ای از توانمندی هــای ایــران 
ــای  ــرای ارتق ــی ب ــه راهکارهای ــا و ارائ ــعه همکاری ه و توس

ــت. ــوده اس ــان ب ــه آن رتب
ــوریه  ــکان س ــندیکای دامپزش ــس س ــماعیل رئی سمیراالس
ــت،  ــده داش ــکی را برعه ــروه دامپزش ــن گ ــت ای ــه ریاس ک
ضمــن معرفــی ســاختار دامپزشــکی کشــور ســوریه، 
ــا کیفیــت دانســت  صنعــت داروســازی در ایــن کشــور را ب
و تمایــل تولیدکننــدگان داروهــای دامــی بــرای حضــور در 

ــرار داد. ــاره ق ــورد اش ــران را م ــازار ای ب
ــدگان  ــد کنن ــندیکای تولی ــدگان س ــور نماین وی در حض
داروهــای دامــی و انجمــن صنفــی واردکننــدگان دارو 
از  متقابــا  رازی  سرم ســازی  و  تحقیقــات  موسســه  و 
ــرد  ــده داروهــای دامــی دعــوت ک ــد کنن شــرکت های تولی
ــدام  ــوریه اق ــود در کشــور س ــرای حضــور محصــوالت خ ب

کــرده و قــول مســاعدت الزم را داد.
11 نفــر از اعضــای ســندیکای دامپزشــکان ســوریه کــه بــا 
ــران  ــی در ای ــاب فرهنگ ــی انق ــورای عال ــزی ش برنامه ری
حضــور دارنــد از چنــد بخــش مرکــز ملــی تشــخیص بازدید 
و لــوح تقدیــر خــود را بــه رئیــس ایــن مرکــز اهــدا کردنــد.

بررسی مبادالت داروهای 
دامی تولید شده در

»شــرکت دامپــروری و کشــاورزی بریتانیایــی AHDB« بــا  ایران و سوریه
ــتایی،  ــور روس ــذا و ام ــت، غ ــط زیس ــکاری وزارت محی هم
پــروژه ای بــرای بررســی میــزان راندمــان خــوراک گاو 
ــد  ــادر خواه ــق آن ق ــه از طری ــرده ک ــدازی ک ــتی راه ان گوش
بــود میــزان جــذب خــوراک در گلــۀ گاو لیموزیــن را ســنجش 

ــد. ــاب کن و انتخ
محققیــن بــر ایــن باورنــد کــه بــا افزایــش راندمــان خــوراک، 
تولیدکننــدگان و پــرورش دهنــدگان قــادر بــه افزایــش ســود 
ــای  ــد گازه ــش تولی ــد و کاه ــا ۳9 درص ــد ت ــی تولی و بازده
ــور  ــر پروفس ــود. از نظ ــد ب ــد خواهن ــا 22 درص ــه ای ت گلخان
Mike Coffey اســتاد »دانشــگاه کشــاورزی SRUC اســکاتلند« 

ــردد  ــی گ ــد م ــوراک عای ــان خ ــش راندم ــه از افزای ــه ک آنچ
بســیار ارزشــمند خواهــد بــود. وی اذعــان داشــت: »راندمــان 
خــوراک بیــن بهتریــن نــژاد و بدتریــن نــژاد دام در یــک دورۀ 
مشــابه رشــد، مــی توانــد ۳0 درصــد اختــاف داشــته باشــد. 
از همــه مهمتــر اینکــه ۶0 تــا 70 درصــد هزینــۀ پــرورش دام 
ــه همیــن دلیــل افزایــش  ــاً ب ــق دارد و دقیق ــه خــوراک تعل ب

راندمــان خــوراک بســیار ارزشــمند اســت.« 
ــتان  ــر انگلس ــارم در سراس ــر روی ۴ ف ــه ب ــش ک ــن پژوه ای
ــزان مصــرف خــوراک  ــه بررســی و نظــارت می انجــام شــد ب
روزانــۀ هــر یــک از گاوهــای گوشــتی نــژاد لیموزیــن پرداخت. 
میــزان مصــرف خــوراک در ایــن گاوهــا کــه همگــی بــا یــک 
رژیــم خوراکــی یکســان تغذیــه مــی شــدند، بــه مــدت ۶۳ روز 

ارزیابــی شــد. 
ــن دام هــا وزن گیــری شــدند و بعــد  در ابتــدای پژوهــش ای
ــی  ــا ثبــت شــد. حت ــه صــورت هفتگــی وزن آنه ــز ب از آن نی
ــا از خــوردن کاه  ــد ت بســتر آنهــا را از خــاک اره فراهــم کردن

پیشــگیری کــرده باشــند. 
همچنیــن در آغــاز و پایــان ایــن پژوهــش میــزان ماهیچــه و 

چربــی بــدن حیــوان اســکن شــد. 
اطاعــات مربــوط بــه بیــش از 2500 دام ثبــت شــد. از ایــن 
پژوهــش مــی تــوان بــه »بــرآورد ژنتیکــی نژادهــا« پــی بــرد. 
در ایــن پژوهــش بــه ایــن دلیــل از گاوهای نــژاد لیموزین اســتفاده 

شــد که بیشــترین جمعیت نژاد گاو در انگلســتان هســتند.

بررسی بازدهی خوراک در 
گاوهای لیموزین
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ــت  ــدگان گوش ــن صادرکنن بزرگ تری

ــتند؟ ــورها هس ــدام کش ک

ارائــه شــده در  بــر اســاس لیســت 
ــترین  ــه بیش ــورهایی ک ــوص کش خص
ــاله در  ــت گوس ــادرات گوش ــزان ص می
جهــان را دارنــد، برزیــل در جایــگاه 

نخســت قــرار گرفــت.
طبــق آمــار ارائــه شــده، برزیــل، در 

 ،2019 همچنیــن  و   2017 ســال 
گوشــت  صادرکننــده  بزرگ تریــن 
ــناخته  ــان ش ــر جه ــاله در سراس گوس
ــواره در  ــه هم ــت ک ــی اس ــد. گفتن ش
رشــد  ســرعت  آرژانتیــن،  و  برزیــل 
میــزان صــادرات گوشــت رو بــه افزایــش 

ــت. ــوده اس ب
بزرگ تریــن  برزیــل،  کــه  حالــی  در 
کشــور در زمینــه صنعــت دامــداری بــه 
شــمار مــی رود، بــه دلیــل جنگل ز دایــی 
هایــی کــه انجــام داده، بــه شــدت مــورد 
ــور  ــت. همانط ــه اس ــرار گرفت ــاد ق انتق
ــه تامیــن  ــاز ب کــه می دانیــم، گاوهــا نی
نگهــداری  محــل  همچنیــن  و  غــذا 

ــا  ــبب، میلیون ه ــن س ــه همی ــد؛ ب دارن
و  نگهــداری  بــرای  جنــگل،  هکتــار 
ــات از دســت  تامیــن غــذای ایــن حیوان

ــه اســت. رفت
قابــل ذکــر اســت کــه هنــد در جایــگاه 
ســوم  جایــگاه  در  اســترالیا  و  دوم، 
گوشــت  صادرکننــدگان  بزرگ تریــن 
ــمار  ــه ش ــان ب ــر جه ــاله در سراس گوس

می رونــد.
در نمــودار ارائــه شــده، بزرگ تریــن 
در  گوســاله  گوشــت  صادرکننــدگان 
را   2019 و   2017 ســال  در  جهــان، 

می کنیــد؛ مشــاهده 

از روشنایی هوشمند اقتصاد آنالین 
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ــا  ــه ب ــی ک ــنایی Greengage در گفتگوی ــور و روش ــی ن کمپان
رســانه هــا داشــت از تکنولــوژی هــای جدیــدش در مرغــداری 
هوشــمند خبــر داد. ایــن کمپانــی کــه 5 ســال پیــش سیســتم 
ــاری  ــال ج ــود، در س ــه داده ب ــی را ارائ ــنایی LED القای روش
یــک ســری از مجموعــه سنســورهای نــوری، یــک نــرم افــزار 
وب و تحلیــل داده هــا را دســتاورد داشــتهکه بــه گفتــۀ مدیــر 
بازاریابــی ایــن کمپانــی آقــای Mitchell هــدف، افزایــش بهــره 
وری و داشــتن مرغــداری هوشــمندتر و ســازگارتر بــا محیــط 

زیســت مــی باشــد. 
صنعــت مرغــداری، در هــر دو بخــش گوشــت و تخــم مــرغ، 
ــه نظــر  ــاده ب ــد بســیار آم ــوژی جدی ــرای اســتفاده از تکنول ب
ــرم  ــا ن مــی رســد و در ســال هــای اخیــر نیــزاز سنســورها ت

افزارهــا، شــاهد شــکوفایی در تکنولــوژی مرغــداری بــوده ایــم.
و  تولیــدات  المللــی  بیــن  »نمایشــگاه  Mitchellدر  آقــای 
ــن  ــار کرد:«ای ــدگان اظه ــد کنن ــع تولی ــراوری« و در جم ف
رشــد و پیشــرفت تکنولــوژی بــه خاطــر خــود تولیدکننــدگان 
ــه  ــا کمــک ایــن دســتاوردها ن اســت چــرا کــه مــی بیننــد ب
تنهــا بازدهــی آنهــا بیشــتر مــی شــود بلکــه رفــاه و ســامت 
گلــه هایشــان نیــز بهبــود یافتــه و تأثیــر تولیداتشــان بــر روی 
ــد. امــا از ســوی دیگــر  محیــط زیســت نیــز کاهــش مــی یاب

ــه تنهــا بــه دلیــل فراوانــی تکنولــوژی هــای موجــود بلکــه  ن
ــی  ــن جایگاه ــاال، یافت ــی ب ــدرت ذهن ــه ق ــاز ب ــل نی ــه دلی ب
مناســب در بخــش جدیــد امــا ســریعاً رو بــه رشــد تکنولــوژی 
مرغــداری، بســیار دشــوار و رقابتــی اســت. بــه همیــن دلیــل، 
اختراعــات  ســازمان  پشــتیبانی  بــا   Greengage کمپانــی 
انگلســتان )Innovate UK( و بــا همــکاری دانشــگاه نیوکاســل 
و روهامپتــون لنــدن موفــق بــه ثبــت اختراعــی بدیــع یعنــی 

ــد.«   ــورهای ALIS ش سنس
 ALIS Greenhouse »سنســور  داد:  Mitchellادامــه  آقــای 
ALIS Chirpyیــک سنســور چنــد منظورهاســت. سنســور

 ALIS وضعیــت ســر و صــدای طیــور را مــی ســنجد. سنســور
ــوری« در میــان طیــور را مــی  ــان ن ــا »جری ــع ی Cluster توزی

ــت را  ــور و رطوب ــزان ن ــور ALIS Ambient می ــنجدو سنس س
مــی ســنجد.«پیش از آغــاز بــه کار ایــن سنســورها در ســال 
ــن  ــی از بزرگتری ــا را در یک ــی Greenhouse آنه 2019، کمپان
فــارم هــای تولیــد کننــدۀ انگلیــس مــورد آزمایــش قــرار داد.
افــزار »Green Cloud« ضمــن  نــرم  و   ALIS سنســورهای 
افزایــش بازدهــی، بــا تجزیــه و تحلیــل هــای مفیــد و 
ــه  ــا ب ــدی کاره ــت بن ــاس اولوی ــر اس ــه ب ــدارهایی ک هش
مرغــدار مــی دهــد، بــه او کمــک مــی کنــد تــا در طــول 2۴ 
ســاعت شــبانه روز گلــۀ طیــور خــود را تحــت نظــارت داشــته 
باشــد. همچنیــن ایــن سنســورها قابلیــت جابجایــی در همــه 

ــداری را دارد.  ــای مرغ ج
بــرای  انــرژی،  بــا کاهــش مصــرف   ALIS المــپ هــای 
تولیدکننــدگان هزینــۀ کمتــری بــه دنبــال خواهنــد داشــت. 
ــام  ــا اع ــز ب ــور گاز ALIS نی ــزود: »سنس ــای Mitchell اف آق
ــاال رفتــن میــزان آمونیــاک و دی  ــرای ب ــه موقــع ب هشــدار ب
ــه  ــیب زدن ب ــداری، از آس ــۀ مرغ ــن در محوط ــید کرب اکس
ــد.« ــی کن ــگیری م ــور پیش ــامت طی ــت و س ــط زیس محی

از روشنایی هوشمند 

تا سنسورهای نوری
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ــادر گوشــتی و  ــر مــرغ هــای گوشــتی، م موضــوع پوشــش پ
مــرغ هــای لگهــورن )leghorn( مــدت هــای مدیــدی اســت که 
مــورد توجــه بــوده اســت. موضــوع پوشــش پــر و بــال طیــور 
و مشــکات مربــوط بــه آن مــی توانــد شــامل موضوعاتــی از 
قبیــل کیفیــت بــد پــر، پرکنــی طیــور، و یــا ترکیبــی از هــر 

دوی ایــن موضوعــات باشــد. 
پوشــش پــر ضعیــف ممکــن اســت منجــر بــه کاهــش جفــت 
ــی از  ــی خال ــرغ وقت ــدن م ــه ب ــرا ک ــردد )چ ــری گ گی
ــی  ــیده م ــروس خراش ــط خ ــد توس ــر باش ــش پ پوش
ــن  ــرما در ای ــل س ــر، تحم ــوی دیگ ــردد(. از س گ
ــدن  ــر ب ــش پ ــودن پوش ــم ب ــل ک ــه دلی ــور ب طی
طــول  در  چنانچــه  بنابرایــن  یابــد  مــی  کاهــش 
ــد و  ــدک باش ــدن ان ــر ب ــش پ ــتان، پوش ــای زمس ماهه
همچنیــن وعــده هــای غذایــی افزایــش نیابــد کاهــش 

ــود.  ــی ش ــاهده م ــی مش بازده

پروتئین به تقویت پوشش پَر پولت ها کمک می کند 
بــه دلیــل پــر ریــزی مــداوم و جایگزینــی آن در دورۀ پولــت 
ــی  ــزان کاف ــه می ــذی ب ــواد مغ ــتی م ــا، بایس ــرغ ه ــودن م ب
دریافــت کننــد. همچنیــن کنتــرل صحیــح وزن بــدن طیــور 
در ایــن دوره نیــز بســیار تأثیرگــذار اســت. چنانچــه وزن 
ــا  ــتی ب ــت بایس ــنی اوس ــد س ــی رش ــتر از منحن ــده بیش پرن
ــته  ــری کاس ــن وزن گی ــرعت ای ــی از س ــدۀ غذای ــش وع کاه
ــده در  ــر پرن ــش پ ــت پوش ــورت کیفی ــر اینص ــود در غی ش
آینــده ضعیــف خواهــد بــود. همچنیــن همــگام بــودن پرنــده 
بــا منحنــی رشــد در طــول دوران پولــت )مــرغ جــوان( بــودن 
ــر  ــش پ ــذاری پوش ــم گ ــا در دوران تخ ــود ت ــی ش ــث م باع

تغییرات مواد غذایی به منظور بهبود 
پر و بال مرغ های مادر گوشتی

 ITPNews بخش بین الملل
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ــا مشــکل مواجــه نشــود.  ــده ب پرن
در مطالعــه و پژوهشــی کــه توســط محققیــن دانشــگاه اوبــرن 
Auburn University صــورت گرفــت میــزان پروتئیــن در وعــدۀ 

ــد و  ــر دادن ــا ۶ هفتگــی تغیی ــادر را ت ــت هــای م ــی پول غذای
ــا در 10  ــر آنه ــش پ ــر روی پوش ــمگیری را ب ــرات چش تغیی
ــا  ــزان 19 ت ــه طــور معمــول می ــد. ب هفتگــی مشــاهده کردن
20 درصــد پروتئیــن در وعــده هــای خوراکــی جوجــه هــا تــا 
۴ هفتگــی اســتفاده مــی شــود کــه توصیــه مــی شــود ایــن 
مقــدار تــا ۶ هفتگــی ادامــه یابــد و آثــار آن را بــر روی پوشــش 

پــر طیــور ببینیــد. 

روش های تغذیه ای  
ســاختار پَــر اصــوالً از پروتئیــن اســت و شــرکت هــای 
ــوراک  ــی در خ ــوراک تغییرات ــای خ ــی ه ــداری و کمپان مرغ
طیــور بــه وجــود آورده انــد تــا بــا افزایــش اســیدهای آمینــۀ 
موجــود در خــوراک، منجــر بــه افزایــش و بهبــود پوشــش پـَـر 
طیــور گردنــد و یــا از ســوی دیگــر، بــا افزایــش مــواد معدنــی 
و ویتامیــن هــا و ســوخت و ســاز آنهــا، پروتئیــن الزم بــرای پَر 

ــور فراهــم گــردد.  ســازی طی

اسیدهای آمینه 
ــر  اگرچــه متیونیــن و سیســتین دو عنصــر اصلــی ســازندۀ پَ
هســتند، امــا متیونیــن تنهــا مــاده ای اســت کــه مــی تــوان 
بــه راحتــی بــه خــوراک مــرغ مــادر افــزود. بــه همیــن دلیــل 
کمپانــی هــای مــرغ گوشــتی بــا بــاال بــردن نســبت ســولفور 
اســید آمینــه )TSAA( بــه لیزیــن، میــزان متیونیــن موجــود 
در خــوراک را بــرای پولــت هــا و مــرغ هــای مــادر افزایــش 
مــی دهنــد. در بســیاری مــوارد بــه منظــور تقویــت پوشــش 
پرهــا، نســبت ســولفور اســید آمینــۀ قابــل هضــم بــه لیزیــن 
ــت. در  ــد اس ــه 105 درص ــدود 100 ب ــم در ح ــل هض قاب
حالیکــه متیونیــن و سیســتین در زمینــۀ تقویــت پوشــش پــر 
ــد؛ ســایر اســیدهای  ــوده ان ــدار ب ــور بســیار پرطرف ــدن طی ب
ــدند  ــع نش ــه واق ــورد توج ــدان م ــازار چن ــن ب ــه در ای آمین
ــید  ــند. اس ــذار باش ــیار تأثیرگ ــد بس ــی توانن ــه م در حالیک
ــا چنــد زنجیــره شــاخه )والیــن، ایزولوســین  آمینــه هــای ب
و لوســین( و آرژینیــن میــزان نســبتاً باالیــی از پروتئیــن پــر 

ــتند.  را دارا هس
ــز  ــن( نی ــین ، بیوتی ــن ب )پیریدوکس ــاالی ویتامی ــزان ب می
مــی توانــد بــه رشــد پرهــا کمــک کنــد و بــه همیــن دلیــل 
برخــی کمپانــی هــا میــزان ویتامیــن موجــود در خــوراک را 
ــید  ــک اس ــزان فولی ــر می ــی دیگ ــد. برخ ــی دهن ــش م افزای
ــد ســوخت و  ــه در فراین ــد چــرا ک ــی برن ــاال م خــوراک را ب
ســاز فولیــک اســید متیونیــن را بــه سیســتین تبدیــل مــی 
ــا  ــی دارد ام ــش مهم ــا نق ــش پره ــتین در روی ــد. سیس کن
ــول خــوراک  ــر فرم ــق تغیی ــه خــوراک از طری ــزودن آن ب اف
ســخت اســت. همچنیــن کمبــود فیبــر در خــوراک نیــز مــی 

ــردد  ــر گ ــوردن پَ ــور و خ ــی در طی ــه پَرکن ــر ب ــد منج توان
ــه  ــزان ســختی الزم را ب ــوراک می ــود در خ ــر موج ــر فیب اگ

خــوراک طیــور ندهــد. 

مواد معدنی 
ــی  ــک م ــا کم ــش پره ــد و روی ــه رش ــز ب ــی نی ــواد معدن م
ــطح  ــا س ــی ه ــیاری از کمپان ــل بس ــن دلی ــه همی ــد و ب کن
مــواد معدنــی موجــود در خــوراک را افزایــش داده انــد. 
برخــی دیگــر، منابــع قابــل هضــم تــری ماننــد روی، مــس، و 
ســلنیوم را بــه عنــوان منابــع طبیعــی مــواد معدنــی انتخــاب 
کــرده انــد کــه ثابــت شــده میــزان هضــم و جــذب باالتــری 
دارنــد. پرهــای ریختــه از پولــت هــا و مــرغ هــای مــادری کــه 
تحــت اســترس بــوده انــد معمــوالً خطــوط اســترس را نشــان 
مــی دهنــد )خطــوط و باریکــه هــای خیلــی ظریفــی کــه بــه 
صــورت افقــی بــر روی پرهــا دیــده مــی شــوند( کــه بــه دلیــل 
اســترس، کمبــود فــراوان روی )zinc( و نیــاز مبــرم بــه آن را 

نشــان مــی دهنــد. 
تحقیقاتــی کــه بــر روی منابع طبیعــی روی )zinc( انجام شــده 
حاکــی از اینســت کــه بــا افــزودن مکمــل هــا و مــواد معدنــی 
بــه خــوراک، برگشــت و رویــش مجــدد پرهــا در طیــوری کــه 

در ســن رشــد هســتند، امــکان پذیــر مــی گــردد. 

میکوتوکسین 
و در پایــان، بایســتی خاطــر نشــان شــد کــه میکوتوکســین 
ــف  ــد در ضعی ــی توانن ــز م ــوراک نی ــود در خ ــای موج ه
ــر باشــند.  شــدن و ریــزش پرهــا در دورۀ پولتــی طیــور مؤث
ــه توســط کپــک  ــای ســمی ک بســیاری از میکوتوکســین ه
ــه  ــد، منجــر ب ــی آین ــود م ــه وج ــوم ب ــای قارچــی فوزاری ه
ــی  ــور م ــدن طی ــر روی ب ــف ب ــر ضعی ــش پ ــکیل پوش تش
گردنــد. مطالعــات اولیــه بــر روی مــرغ هــای گوشــتی نشــان 
مــی داد کــه پوشــش پــر ضعیــف در طیــور گوشــتی رخ مــی 
دهــد کــه میکوتوکســین ت toxins 2-T( 2( خــورده باشــند. 
ــوارض ناشــی از مصــرف میکوتوکســین ت 2  مشــکات و ع
ــراه  ــادی( هم ــر غیرع ــش پ ــری )پوش ــاری هلیکوپت ــا بیم ب

بــود. 
در مجمــوع، کارشناســان تغذیــۀ طیــور بــه منظــور مقابلــه بــا 
مشــکات و بیمــاری هــای مربــوط بــه پوشــش پــر پرنــدگان، 
ــد.  ــده ان ــا گنجان ــوراک آنه ــیاری را در خ ــذی بس ــواد مغ م
تغذیــه بــه ویــژه در خصــوص پولــت هــا و مــرغ هــای مــادر، 
ــا  ــا در اواســط ت ــر آنه ــت پوشــش پ ــود کیفی ــه بهب منجــر ب
ــۀ  ــان تغذی ــردد. کارشناس ــی گ ــذاری م ــان دورۀ تخمگ پای
ــر طیــور  ــرای   حفــظ کیفیــت پ ــی هــای مرغــداری ب کمپان
ــۀ  ــی را در زمین ــن، تغییرات ــت ممک ــن حال ــود در بهتری خ
برنامــه هــا و فرموالســیون خوراکــی بــر طبــق منحنــی رشــد 

ــد. ــور صــورت داده ان و وزن طی
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کمپانــی خــوراک دام de Heus در پژوهشــی بــه مطالعــه و بررســی دقیــق تأثیــر 
رژیــم خوراکــی مــرغ پرورشــی بــر روی ترکیبــات تخــم مــرغ و کیفیــت جوجــه 

پرداختــه اســت.
ایــن پژوهــش کــه در مــارس 2019 میــادی آغــاز شــد بــر روی فــارم آزمایشــی 
de Heus کمپانــی خــوراک دام هلنــدی صــورت گرفــت. هــدف از ایــن پژوهــش 

بــه دســت آوردن اطاعاتــی بــر روی ارتبــاط بیــن پــرورش مــرغ و رژیــم غذایــی 
و کیفیــت جوجــه هــای گوشــتی اســت. 

ــرغ هــای  ــۀ م ــۀ  تغذی ــات بیشــتری در زمین ــه تحقیق ــاز ب ــاور de Heus نی ــه ب ب
پرورشــی و کیفیــت جوجــۀ گوشــتی اســت. تحقیقاتــی کــه انجــام شــده مربــوط 
ــای  ــتم ه ــه سیس ــاوه، از آنجائیک ــه ع ــت. ب ــته اس ــش گذش ــته و دان ــه گذش ب
مدیریتــی در دنیــا بــا یکدیگــر فــرق مــی کنــد بنابرایــن تعمیــم نتایــج تحقیقــات 
بــه فــارم هــا در کشــورهای مختلــف دنیــا بــا مشــکل مواجــه مــی گــردد. اغلــب 
تحقیقــات در زمینــه، بــر روی تأثیــر تغذیــۀ مــرغ پرورشــی بــر روی بازدهــی یــا 
رفــاه طیــور بــوده و تحقیقــی در زمینــۀ  تغذیــۀ مــرغ پرورشــی و تأثیــر آن بــر 
روی ســرزندگی و عملکــرد جوجــه هــا نبــوده اســت. بنابرایــن de Heus در ایــن 
ــا ببینــد کــه  تحقیــق تمامــی مراحــل تولیــد در مرغــداری را در نظــر گرفتــه ت

کــدام یــک بهتریــن نتیجــه را بــر روی کیفیــت جوجــه هــا مــی گــذارد. 

اندازه گیری مرحله به مرحله 
در مرحلــۀ اول، جوجــه هــای یــک روزه در فــارم آزمایشــی de Heus بــه دنیــا مــی 
آینــد. ایــن طیــور بــا منحنــی هــای رشــد متفــاوت رشــد و نمــو مــی یابنــد. بــا 
توجــه بــه ایــن منحنــی هــای رشــد، رژیــم خوراکــی متفاوتــی دریافت مــی کنند 
کــه منجــر بــه تفــاوت در ترکیبــات و عناصــر ســازندۀ جســم آنهــا مــی گــردد. بــه 
دنبــال آن، در دورۀ تولیــد و تخمگــذاری نیــز جوجــه کشــی در ســنین متفاوتــی 
صــورت مــی پذیــرد. ســپس ایــن جوجــه هــای تــازه از تخــم بیــرون آمــده تــا 
زمــان کشــتار، در شــرایط یکســان و مشــابه پــرورش مــی یابنــد. ســپس تفــاوت 
ــت  ــر روی کیفی ــۀ آن ب ــی و نتیج ــای پرورش ــرغ ه ــی م ــاختار بدن در وزن و س
جوجــه هــا مشــخص مــی گــردد. همچنیــن بازدهــی تخــم مــرغ هــای نطفــه دار، 
میــزان زاد و ولــد، نتیجــۀ پــرورش، و رفتــار طیــور همگــی مــورد بررســی قــرار 
مــی گیــرد. ترکیبــات دقیــق تخــم مــرغ هــای تولیــدی نیــز مشــخص می گــردد. 
هنگامیکــه جوجــه هــا ســر از تخــم درآوردنــد، کیفیــت جوجــه هــا نیــز بافاصلــه 
ســنجش مــی گــردد. ایــن بررســی فاکتورهایــی چــون ســرزندگی، وزن، فعالیــت، 
و بقایــای زردۀ تخــم مــرغ را در بــر مــی گیــرد. جوجــه هــا بــه دنیــا مــی آینــد و 

بــاز همچنــان تــا رســیدن بــه ســن کشــتار مــورد ســنجش هســتند.  
ایــن تحقیــق، حاصــل همــکاری مشــترک کمپانــی خــوراک de Heus بــا دانشــگاه 
علــوم و تحقیقــات Wageningen هلنــد و شــرکت هــای متعــدد پــرورش دهنــدۀ 
طیــور اســت و نتیجــۀ کامــل ایــن پژوهــش در مــاه ژوئــن 2020 میــادی ارائــه 

خواهــد شــد.

 ITPNews بخش بین الملل

ارتباط رژیم غذایی، 
کیفیت جوجه ها و پرورش مرغ
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