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 زندگی تنها یکبار است،پس کارهایی را بکن که خوشحالت میکنه و با کسانی باش که باعث میشن لبخند به لبت بیاد.
  

 شود مصرف مرغ سایز در قم ترویج می
معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی قم، گفت: براساس راهبرد جهش تولید، مصرف مرغ سایز که از نظر اقتصتصتادی و 

شود. علی اصغر همت بیان کرد: هدف وزارت جهاد کشاورزی و به تبع  سالمت غذایی برای اسصفاده مقرون به صرفه است، درقم ترویج می

گرم، در متیتان متردم  ۲۸۸کیلو و  ۲تا  ۰۸۸آن سازمان جهاد کشاورزی قم این است که مصرف مرغ سایز با وزن میانگین یک کیلو و 

ترویج شود. وی افزود: هرچه این ضریب تبدیل کمصر باشد، برای مرغدار مقرون به صرفه تر است چرا که هر چه وزن مرغ بیشصر شود بته 

شود و پرورش مرغ با وزن باالتر از نظر اقصصادی هزینه بیشصر در پی دارد. وی ادامه داد: اسصفاده از مرغ سایز هم  ضریب تبدیل اضافه می

برای مرغدار و هم برای مصرف کننده سودمند است، چرا که برای پرورش ضریب تبدیل کمصری دارد و برای مصرف نیز این مترغ دارای 

گوشت مفید است که چربی آن در حداقل ممکن قرار دارد. همت گفت: در زمینه اصالح نژاد نیز اسصفاده از جوجه مرغ آرین در دسصور کتار 

سازمان جهاد کشاورزی قم است که ضریب تبدیل پایین تری دارد و تولید گوشت آن مقرون به صرفه است و مرغدارانی که از این نتو  

های بازرسی از واحدهای مترغتداری  شود. وی افزود: در همین رابطه گروه ها به صورت کامل داده می جوجه اسصفاده کنند سهمیه نهاده آن

شتود  کنند و پس از رفع این نواقص اجازه جوجه ریزی به ایشان داده متی برداران یادآوری می فعال در قم بازدید و نواقص واحد را به بهره

های اخیر در قم شده است. وی در رابطه با فرآیتنتد تتوزیتع  های واگیردار پرندگان طی سال ها موجب جلوگیری از بیماری که این نظارت

تن مرغ با قتیتمتت  ۰۸گوشت مرغ در قم نیز بیان کرد: سازمان جهاد کشاورزی قم برابر مصوبه سصاد تنظیم بازار اسصان روزانه بیش از 

کنند. قتم از  های منصخب توزیع می دهد و مسئوالن این سازمان نیز آن را در فروشگاه تنظیم بازار در اخصیار سازمان صمت اسصان قرار می

توجهی در صنعت طیور دارد. متیتزان  های پیشگام کشور در زمینه تولید گوشت مرغ و تخم مرغ است و این اسصان رشد قابل جمله اسصان

 دامی و شیالت است.  هزار تن در زمینه محصوالت گیاهی، ۰۸۸مصوسط تولید بخش کشاورزی اسصان قم در سال برابر 

 

 دامپزشکی بوتولیسم را علت قطعی مرگ پرندگان میانکاله اعالم کرد
تلفات مشکوک پرندگان مهاجر تاالب میانکاله از نهم بهمن ماه امسال مشاهده شد و همچنان ادامه دارد. طبق اعالم متحتیتط زیستت 

هزار قطعه الشه پرندگان تلف شده از سطح آب ، لنجزارهای حاشیه و خشکی اطراف تاالب میانکاله جمع  ۹۱مازندران در مجمو  بیش از 

احصمتال بتیتمتاری  ۱۰آوری شده است. دامپزشکی کشور که پیش از این هم با توجه به تجربه مرگ مشکوک پرندگان میانکاله در سال 

بوتولیسم را برای دومین سال مطرح کرده بود ، در اطالعیه ای که امروز سه شنبه منصشر کرد ، کارهای انجام شده برای رسیدن بته ایتن 

گانه ای را که ایتن ستازمتان  ۹۱نصیجه قطعی را هم تشریح شده است. روابط عمومی سازمان دامپزشکی کشور در اطالعیه خود مراحل 

برای نصیجه گیری قطعی علت مرگ پرندگان مهاجر پیموده ، تشریح نمود و از جمع آوری اطالعات میدانی ، تحلیل داده ها ، تهیه تابتلتوی 

بالینی غالب پرندگان بیمار ، تهیه تابلوی کالبد گشایی از پرندگان مریض و تازه تلف شده ، ارزیابی خواص  فیزیکو شیمیایی آب و رستوب 

میانکاله ، ارزیابی اولیه تغییرات اکوسیسصمی محل ، انجام اپیدمیولوژی توصیفی ، ارائه فرضیه های احصتمتالتی، انتجتام تستت هتای 

ا آزمایشگاهی برای تایید و یا رد فرضیه های احصمالی ، تحلیل نصایج آزمایشگاهی دریافصی از آزمایشگاه های مجاز و معصبر برای تایید و یت

رد فرضیه های احصمالی به عنوان بخشی از این مراحل یاد کرده است. در این اطالعیه تاکید شده است که اطالعات میدانی برای انتجتام 

کارهای تحقیقاتی توسط نیروهای سازمان حفاظت محیط زیست و دامپزشکی در قالب فرم های خاصی جمع آوری شتده کته در آن 

فاکصورهای محیطی ، تخمین زمان شرو  مرگ و میر ، گونه های درگیر ، سن و جنس پرندگان درگیر ، تعداد پرندگان مریض یا مترده ، 

جمعیت در معرض خطر ، ویژگی های محل تلف شدن پرنده و تغییرات جمعیصی پرندگان جدیدی که وارد منطقه شدند ، مورد توجه بتوده 

است. دامپزشکی کشور پس از تشریح اقدامات میدانی و عملیاتی انجام شده ، نصیجه گیری کرده است که با تتوجته بته آلتگتوریتصتم 

آزمایشگاهی در محورهای ششگانه بیماری های فرامرزی بر اساس تست های پیشرفصه مولکولی، بیماری های باکصریایی بتا کشتت در 

محیط های اخصصاصی، مسمومیت های ناشی از سموم ارگانوفسفره، مسمومیت های ناشی از سموم ارگانوکلره، فتلتزات ستنتگتیتن و 

بیوتوکسین و مطالعات میدانی عملیاتی انجام گرفصه بر روی جمعیت حیات وحش دامی منطقه از جمله گراز یا خوک وحشی ، عامل اصتلتی 

رخداد مرگ و میر باالی پرندگان تاالب میانکاله سم بیوتوکسین حساس به حرارت یا بوتولیسم بوده است. این سازمان در عتیتن حتال 

آمادگی خود را برای مشارکت مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی که دارای صالحیت و  امکانات تشخیصی پیشرفصه  انجام محورهای ششگانته 

آزمایشگاهی هسصند ، اعالم کرده است تا تحقیقات بیشصر انجام شود. اعالم بوتولیسم به عنوان علت قطعی مرگ پرندگان مهاجر تتاالب 

میانکاله در واقع تایید فرضیه ای است که چند روز پس از آغاز تلفات پرندگان با حضور رییس سازمان دامپزشکی کشور به میانکاله و بتر 

مطرح شده بود. وی با اعالم این که فرضیه اولیه سازمان دامپزشکی بیماری آنفلوانزا یا نیوکاسل بوده ، گفصه بود :  ۱۰اساس تجربه سال 

 فرضیه اولیه ما پس از بررسی میدانی و انجام نمونه گیری از الشه پرندگان بیماری آنفلوانزای و نیوکاسل بود که در سال های قبل نیتز در

برخی مناطق همانند تاالب سرخرود سابقه داشت، امادر بررسی آزمایشگاهی این فرضیه ها به طور کامل رد شد. پارسال در مجمو  بیتش 

گونه رسیده  ۲۱الشه از  ۰۲۴هزار و  ۹۱گونه بر اثر بوتولیسم در میانکاله تلف شده بود ولی امسال تاکنون به  ۹۱هزار بال پرنده از  ۸۱از 

هزار هکصار مساحت در شرق اسصان مازندران واقع است و تا اینچه برون در اسصان گلستصتان  ۰۸است. تاالب بین المللی میانکاله با حدود 

ادامه دارد. این تاالب همه ساله به خاطر داشصن ذخایر غذایی مناسب یکی از مهم ترین کانون های فرود پرندگان مهاجر در مازندران بته 

 شمار می رود. 
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