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 انسان ضعیف هرگز نمی تواند رو راست باشد.
 

 زنگ خطر ورود بیماری آنفلوانزا پرندگان به صدا درآمد
بهمن نقیبی مدیر کل دفتر قرنطینه و امنیت زیستی سازمان دامپزشکی کشور، از شیوع آنفلوانزا حاد پرندگان در قزاقستان خبر داد و گفت: 

 شیوع بیماری آنفلوانزای فوق حاد پرندگان در کشورهای منطقه و بویژه همسایگان ما زنگ خطر جدی برای ورود بیماری به کشور است.

وی با اشاره به اینکه وقوع بیماری محدود به زمان خاصی از سال نیست، افزود: این در حالی است که در نیمه دوم سال شیوع آنفلللوانلزا 

فوق حاد پرندگان در واحدها بیشتر است چرا که ورود پرندگان مهاجر به کشور تا اواسط آذر ادامه خواهد داشت. نقیبی با بیان اینکله در 

در کشور ملا  ۶۹شود، گفت: این بیماری بسیار مهم تا سال  نیمه دوم سال نگرانی شیوع بیماری به سبب ورود پرندگان مهاجر تشدید می

خسارت قابل توجهی به صنعت طیور کشور و تولید تخم مرغ وارد کرد، به طوریکه ناگریز به واردات تخم مرغ از خارج جهت تامین نلیلاز 

های حساس صنعتی در کشور بر علیه بیماری آغاز و در تلعلدادی از  واکسیناسیون گله ۶۹کشور شدیم. وی بیان کرد: از تیرماه سال 

ها این اقدام در حال استمرار است. همچنین توصیه اکید ما به مرغداران همکاری جهت انجام مایه کوبی بر علیه بیماری بر اسلاس  استان

توصیه ادارات کل دامپزشکی استان هاست. وی ادامه داد: علی رغم تمام مشکالت در تامین ارز و واردات واکسن، سازمان نسلبلت بله 

های ممیزی اقدامات خوبی در راستای رفع نواقص واحلدهلا و  تامین واکسن مورد نیاز تالش کرده است طی سالیان اخیر با انجام کمیته

تشدید اقدامات امنیت زیستی بعمل آمده است. نقیبی در پایان تصریح کرد: موفقیت نهایی در پیشگیری از بروز بیماری حاصل تشلریل  

 های مرتبط و مرغداران خواهد بود. ها و اتحادیه مساعی سازمان دامپزشکی؛ تشکل

 

 صادرات پای مرغ به جنوب شرق آسیا
مدیرکل دامپزشکی لرستان از صادارت پای مرغ از کوهدشت به کشورهای جنوب شرق آسیا خبر داد. مصطفی زبردست پلور گلفلت: از 

هزار کیلوگرم پای مرغ از مبدا لرستان شهرستان کوهدشت به کشورهای جنوب شرق آسلیلا بلا  ۰۰۹۹۱۱۱ابتدای امسال تاکنون مقدار 

اولویت ویتنام، هنگ کنگ و میانمار صادر شده است. وی، عنوان کرد: با توجه به اینکه کشورهای مقصد صادرات ، دارای استلانلداردهلای 

نفر پرسنل در شهرستان کوهدشلت در حلال  ۹۱خاصی برای واردات هستند در حال حاضر ی  مرکز فرآوری و بسته بندی پای مرغ با 

های موجود در استان، از این فرصت برای سرمایه گذاری و افزایش واحدهای صنعلتلی و  فعالیت است و ما امیدواریم با توجه به پتانسیل

توسعه آن در استان استفاده شود. وی افزود: پای مرغ به منظور تولید محصوالت دارویی و غذایی به کشورهای آسیای جنوب شرقی صادر 

ها، مواد معدنی و حیاتی بوده که در بسلیلاری از  ها، ویتامین شود، طبق تحقیقات انجام شده این محصول حاوی بسیاری از پروتئین می

کشورها از جمله چین مورد استقبال مردم است و نظر به تعداد فراوان تولید کنندگان مرغ در لرستان، کمیت و کیفیت باالی این محصول و 

 شود . های این استان محسوب می عدم مصرف داخلی قابل توجه، صادرات آن یکی از پتانسیل

 

 راندمان باالی گوسفندان اصالح نژاد شیروان

دهی داشته و شمار زیادی هلم  مدیر جهاد کشاورزی شیروان گفت: گوسفندان اصالح نژاد شده در این شهرستان هر هشت ماه یکبار بره

های متولد شده در مرکز اصالح نژاد این شهرستان نسبت به جاملعله سلنلتلی  چند قلوزایی دارند. مهران حیاتی اظهار داشت: وزن بره

راس بره ماده اصالح شده از طریق این مرکز در اختیار داملداران اسلتلان و  ۹۱روستایی ی  کیلوگرم بیشتر است. وی افزود: ساالنه 

راس قوچ اصالحی از طریق مرکز اصالح نلژاد ایلن  ۰۱۱شهرستان قرار می گیرد. مدیر جهاد کشاورزی شیروان گفت: همچنین ساالنه 

شود. وی با بیان اینکه هر متقاضی از هر نقطه درخواست کنند به وی تحویل داده می شود گلفلت:  شهرستان در بین دامداران توزیع می

است.  وجود ایستگاه پرورش و اصالح نژاد گوسفند کردی شیروان به  ۰.۹این  راندمان تولید بره دهی حیوانات اصالح شده در هر زایش 

عنوان تنها ایستگاه بخش دولتی پشتیبانی کننده جمعیت دامی استان از جمله نقاط قوت بخش دامپروری خراسان شمالی به شملار ملی 

رود که در پروژه های اصالح نژادی و تحقیقاتی بر روی گوسفند نقش به سزایی داشته است. در این راستا ایستگاه اصالح نژاد گوسفلنلد 

کردی شیروان با هدف نگهداری، خالص سازی و اصالح نژاد گوسفند کردی با تولید و توزیع قوچ های خالص کردی با راندمان تلوللیلدی 

باال به عنوان پشتوانه ای در جهت افزایش راندمان اقتصادی و سودآوری دامداران منطقه فعالیت می کنند. گوسفند نژاد کلردی بلوملی 

های قوچان، فاروج، شیروان، کالت، درگز و چناران اسلت. ایلن نلوع  مناطق شمال خراسان است و بیشترین پراکنش آن در شهرستان

ای از نژاد آواسی فلسطینی است که در طبقه بندی گوسفندان ایرانی جزو نژادهای بدن رنگین، دنبه دار با جثه متوسط طبقله  گوسفند گونه

هلای  شیری است. این نژاد دامی دارای مدت پرواربندی طوالنی است اما بلره -بندی شده و از نظر تولید جزو نژادهای دو منظوره گوشتی 

گلفلتله “  پلیلش رس” نژاد کردی در دوران شیرخوارگی دارای سرعت رشد بسیار باالیی هستند که از این رو اصطالحاً به ایلن نلژاد 

شود.پشم این نژاد نیز از نوع رنگین و زبر است که برای بافت قالیچه، نمد و گلیم کاربرد دارد. تا چند سال پیش، به جلز ایسلتلگلاه  می

شیروان، ی  ایستگاه دیگر نیز در زمینه پرورش و اصالح نژاد کردی در استان کردستان فعالیت داشت که کلار آن بله تلعلطلیلللی 

در روستای حسین آباد این شهرستان، در  ۰۶۹۱کشید.ایستگاه پرورش و اصالح نژاد گوسفند کردی شیروان در خراسان شمالی در سال 

 هکتار تاسیس شد. ۰۱زمینی به وسعت 
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