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افت تولید خوراک کامپاند اتحادیه اروپا در سال 2020
7 هزار تومان زیان در تولید هر کیلو تخم مرغ

6 کار ضروری برای محافظت از دام در زمستان
قیمت های دستوری و برخورد تهدیدآمیز، آفت بازار

نکات کلیدی جوجه کشی
ذبح صنعت دامپروری زیر تیغ مشکالت

نصب و راه اندازی تهویه مناســب برای مرغ های گوشتی
8 چالــش بزرگ تولید و واردات نهاده های دامی

هر کیلوگرم گوشت الشه شترمرغ، 89 هزار تومان
مهار کندوی زنبور های غول آسای  قاتل

راه حلی برای دستیابی به پروتئین حشرات
افتتاح شهر پروتئین مهیا

سالمت روده ای در پرورش طیور بدون آنتی بیونیک
چند راهکار برای کاهش قیمت گوشت

روش های عمل آوری غالت
فهالیت 640 کار خانه خوراک دام با یک چهارم ظرفیت

نمی توان یکباره تولید مرغ را افزایش داد

زنبور ها قادر به یادآوری چهره افراد هستند

روغن پونه کوهی به حفظ یکدستی پولت ها کمک می کند

شراکت در تولید واکسن سالمونالی طیور

انحراف در فرایند توزیع کاالهای اساسی و نهاده های دامی

قیمت مصوب شیر خام در حال بررسی است

تابستان و مشکالت مربوط به آب در مرغداری

پشت پرده کمبود و افزایش قیمت نهاده های دامی چیست

دخالت دولت در بازار گوشت قرمز تکرار نشود

جای خالی روز پروتئین در تقویم ایران

مدیریت پرورش جوجه ها در دوره آغازین

تأثیر کووید 19 برروی بازار گوشت گاو جهان و آمریکا

کاهش قیمت گوشت در استان

افزایش میزان فروش فراورده های لبنی با پایه گیاهی

خطر ورشکستگی در کمین دامداران

تولید دارویی برای ایمنی طیور در برابر بیماری های ویروسی

جوجه کشی از انواع نژاد های مرغ

تأثیر فوق العاده چراغ های LED مخصوص طیور

بی توجهی دولت به هشدار های مرغداران

افزودن مکمل های غذایی کاهنده گاز متان به جیره خوراک گاو

قیمت گذاری دستوری نهاده های دامی

آنفوالنزای مرغی و صنعت مرغداری جهان

وزارت جهاد کشاورزی مسئول ساماندهی بازار مرغ

زنجیره تولید محصول دام سبک باید کامل شود

عربستان واردات از 11 کمپانی فراوری برزیلی را متوقف کرد
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در حالیکــه خــوراک دام بــا بیشــترین میــزان کاهــش در 
تولیــدات مواجــه اســت، تولیــدات خــوراک طیــور اولیــن 

کاهــش در ســال هــای اخیــر را شــاهد اســت.
ــوراک  ــدگان خ ــیون تولیدکنن ــام فدراس ــر اع ــا ب بن
کامپانــد اروپــا )FEFAC( بــه دنبــال شــیوع ویــروس 
همــه گیــر کرونــا و تغییــر در تقاضاهــا از ســوی 
خریــداران، انتظــار مــی رود کــه تولیــد خــوراک کامپانــد 
در اتحادیــۀ اروپــا در ســال 2020 بــا 2.2 درصــد افــت 

ــردد. مواجــه گ
ــه  ــی ب ــور اروپای ــد در 27 کش ــوراک کامپان ــد خ تولی
ــک  ــون متری ــدود 161.4 میلی ــتان در ح ــاوۀ انگلس ع
تــن در ســال جــاری بــرآورد شــده ضمــن اینکــه تمــام 

ــه کاهــش هســتند. ــوراک رو ب ــی خ ــام اصل اق
ــد  ــدگان خــوراک کامپان همچنیــن فدراســیون تولیدکنن
ــا )FEFAC( در گــزارش خــود اذعــان داشــت: اروپ

بیشترین میزان افت در تولید برای بخش خوراک دام

تولیــدات در بخــش خــوراک دام بــا 2.9 درصــد کاهــش نســبت 
ــیون  ــت. فدراس ــده اس ــرآورد ش ــادی ب ــال 2019 می ــه س ب
تولیدکننــدگان خــوراک کامپانــد اروپــا اذعــان داشــت بیشــترین 
میــزان آســیب بــه بخــش خــوراک دام بــه دنبــال تدابیــر اتخــاذ 
ــی  ــیوع COVID-19 و تعطیل ــۀ ش ــا در نتیج ــده در اروپ ش

ــه وجــود آمــد. ــل هــا، رســتوران هــا و کیترینــگ ب هت
ــرای  ــا ب ــش تقاض ــیون :"کاه ــن فدراس ــزارش ای ــر گ ــا ب بن
محصــوالت گــران تــری نظیــر گوشــت گوســاله، گوشــت تــازه، 
ــد  ــرۀ تولی ــه کل زنجی ــزوده ب ــا ارزش اف ــی ب ــوالت لبن و محص
ــری در  ــد کمت ــز از کامپان ــه داران نی ــت. مزرع ــیب زده اس آس
جیــرۀ خــوراک اســتفاده مــی کننــد تــا از ســرعت رشــد حیــوان 

ــد." ــیردهی بکاهن ــزان ش ــن می و همچنی
امــا از ســوی دیگــر در اروپــای شــرقی، بــه دلیــل خشکســالی و 
ــد رشــد و  ــرای خــوراک کامپان ــزان تقاضــا ب قحطــی علوفــه می

افزایــش داشــته اســت.
کاهش جزئی در تولیدات خوراک طیور

ــا  ــال ه ــس از س ــا پ ــۀ اروپ ــور اتحادی ــوراک طی ــدات خ تولی
افزایــش در تولیــد، انتظــار مــی رود کــه در ســال جــاری بــا 2.7 

ــردد. ــه گ ــش مواج ــد کاه درص
به گزارش فدراسیون تولیدکنندگان خوراک کامپاند اروپا : 

"بــه دنبــال اعمــال قرنطینــه در بهــار 2020 میــادی تولیــدات خــوراک 
ــرای خــوراک  ــال آن تقاضــا ب ــه دنب ــز کاهــش یافــت کــه ب ــور نی طی
هــم کاهــش چشــمگیر داشــت. اندکــی بهبــودی در ماههــای تابســتان 
را شــاهد بودیــم امــا در ماههــای پایانــی ســال کاهــش بیشــتری را بــه 
خصــوص بــرای کشــورهای رومانــی، ایرلنــد و اســپانیا انتظــار داریــم."

شــیوع بیمــاری انفوالنــزای طیــور در بخــش هایــی از اروپــا نیــز 
مــی توانــد بــه مشــکات موجــود در بخــش طیــور بیافزایــد.

افــت تولیــد خــوراک 
اتحادیــۀ  کامپانــد 
ــال 2020 ــا در س اروپ

ــیوع  ــر مســتقیم ش ــو نتیجــۀ غی ــک س ــن کاهــش از ی  "ای
ــر روی  ــر آن ب ــر COVID-19 و تأثی ــه گی ــروس هم وی
ــر،  ــوی دیگ ــد و از س ــی باش ــتری م ــوی مش ــا از س تقاض
ــن  ــور م ــای دام و طی ــاری ه ــیوع بیم ــتقیم ش ــۀ مس نتیج

ــت." ــور اس ــزای طی ــه انفوالن جمل
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6 کار ضــروری بــرای 
در  دام  از  محافظــت 

ــتان زمس
ــر  ــیاری را در ب ــکات بس ــتان ن ــه در زمس ــت گل ــه و مدیری تغذی
ــی  ــه تمام ــود دارد ک ــی وج ــۀ اساس ــد نکت ــا چن ــرد ام ــی گی م
تولیدکننــدگان و گلــه داران بایســتی در لیســت کارهــای اصلــی 

ــد. ــرار دهن ــتان ق ــود در زمس خ
ــی  ــا م ــه دنی ــاله ب ــار گوس ــه در به ــی ک ــه های ــته از گل آن دس
ــد  ــی دانن ــل م ــد مث ــوان فصــل تولی ــه عن ــتان را ب ــد زمس آورن
ــیردهی  ــان و ش ــرای زایم ــه را ب ــتی گل ــی آن بایس ــه در ط ک

ــازند. ــاده س آم
ــا آورده  ــه دنی ــز گوســاله ب ــه در پائی ــی ک ــه های آن دســته از گل
ــه  ــل ب ــر اینکــه در شــیردهی کام ــان عــاوه ب ــن زم ــد در ای ان
ــه  ــی ک ــان های ــد بایســتی وزن بدنشــان را در زم ــی برن ســر م
ــت نگــه  ــد ثاب ــرار مــی گیرن تحــت اســترس هــای محیطــی ق
داشــت. بــه هــر حــال در هــر دوی ایــن مقاطــع، فاصلــۀ زمانــی 
مابیــن پائیــز تــا فصــل سرســبز بهــار زمانــی اســت کــه بایســتی 
ــش  ــه افزای ــه ای ب ــی و تغذی ــای مدیریت ــارت ه ــال مه ــا اعم ب

ــه هــا منتــج گــردد. کارایــی و بهــره وری، و کاهــش هزین

ــه در  ــود دارد ک ــتا وج ــن راس ــم در ای ــۀ مه ــد نکت چن
ــم: ــی پردازی ــا م ــه ذکــر آنه ــل ب ذی

1.کنترل وضعیت جسمانی .

ــت  ــی وضعی ــۀ ارزیاب ــه منزل ــوان ب ــدن حی ــت ب ــی وضعی  ارزیاب
تغذیــه ای اوســت. کار ســختی نیســت و بایســتی روزانــه انجــام 
ــینه،  ــرات، سرس ــتون فق ــی و س ــر فوقان ــت ظاه ــود. وضعی ش
دنــده هــا، شــکم و پهلوهــا جاهایــی هســتند کــه مــی بایســت 
ارزیابــی گردنــد. زاد و ولــد گاوهــای الغــر معمــواًل دیــر بــه دیــر 
صــورت مــی گیــرد، آغــوز شیرشــان کیفیتــی پاییــن تــر دارد و 
گوســاله هــای متولــد شــده از آنهــا وزنــی کمتــر دارنــد. بــاروری 
در گاوهــای چــاق کمتــر، زایمــان ســخت تــر، تولیــد شــیر کمتــر 
و بازدهــی پاییــن تــر اســت. بــرای بازدهــی نیــازی نیســت کــه 
تمامــی گاوهــا در یــک وضعیــت جســمی همســان باشــند امــا در 
مجمــوع، قــرار گرفتــن در یــک وضعیــت جســمانی متعــادل در 
گلــه، نشــان مــی دهــد کــه آنهــا بــه خوبــی بــا محیــط و برنامــۀ 

مدیریتــی تطابــق یافتــه انــد.

2.تست علوفۀ خوراکی .

 تســت علوفــه از اهمیــت باالیــی برخــوردار اســت و می 
تــوان آن را نوعــی ســرمایه گــذاری بــرای بازدهــی دام 
دانســت. از آنجائیکــه آب موجــود در خــوراک بیشــترین 
متغیــر در میــان مــواد غذایــی خــوراک محســوب مــی 
ــدی و ترکیــب  ــگام فرمــول بن ــه هن ــن ب گــردد بنابرای
ــواد  ــود در م ــت موج ــزان رطوب ــتن می ــوراک دانس خ
ــا توجــه  اولیــۀ خــوراک بســیار حائــز اهمیــت اســت. ب
ــۀ  ــواد اولی ــودن م ــترس ب ــزان در دس ــوع و می ــه تن ب
ــد در  ــی توان ــده آل م ــه ای ای ــب تغذی ــوراک، ترکی خ
ســودآوری گلــه بســیار مؤثــر باشــد. هرگــز ایــن اشــتباه 
ــر از  ــوادی غی ــا م ــوان را ب ــکم حی ــه ش ــد ک را نکنی
نیازهــای تغذیــه ای مــورد نیــاز ُپــر کنیــد. کارشناســان 
تســت علوفــه و پشــتیبانی فنــی را بــه منظــور گرفتــِن 

بازدهــی کامــل توصیــه مــی کننــد.

3.بارداری گله را چک کنید.

ــد  ــی توان ــود م ــارور خ ــر ب ــای غی ــایی گاوه  شناس
ــه افزایــش ســرمایه گــذاری هــای مدیریتــی  منجــر ب
ــادۀ  ــای م ــح گاوه ــا ذب ــردد. ب ــی گ ــودآوری مال و س
غیــر بــارور و حــذف آنهــا از گلــه، بــه کاهــش هزینــۀ 
خــوراک کمــک کــرده ایــد. و یــا مــی توانیــد از آنهــا 

ــد. ــداری کنی ــه نگه ــه ای جداگان ــوان گل ــه عن ب

4.ضایعات خوراکی را به حداقل برسانید.

 مدیریــت ضعیــف علوفــه و خــوراک مــی توانــد منجــر 
ــتفاده از  ــردد. اس ــد گ ــاالی 20 درص ــای ب ــه ضرره ب
ــه در  ــی ک ــدار خوراک ــوراک و مق ــدر خ ــای فی ابزاره
ــت  ــز اهمی ــود حائ ــی ش ــرار داده م ــوان ق ــار حی اختی

اســت.

5.استرس سرمایی هزینه بر است؛

ــر  ــه در براب ــت از گل ــن اس ــه ممک ــا ک ــا آنج ــس ت  پ
ــا هــر درجــه کاهــش  ــد. ب ســرمای هــوا مراقبــت کنی
ــرای  ــرژی الزم ب ــدار ان ــدن گاو، مق ــوب ب ــای مطل دم
ــاد،  ــد. ب ــی یاب ــش م ــذی %1 افزای ــواد مغ ــم م هض
رطوبــت، و عــدم تابــش نــور خورشــید نیــز بــه آســیب 
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ــی ــدی جوجه کش ــکات کلی ن
ــکالت پا ــری از بروز مش برای جلوگی

 در جوجــه بوقلمــون ها
طبــق تجــارب بــه دســت آمــده، گرمــا و رطوبــت زیــاد در طول 
پروســۀ جوجــه کشــی مــی توانــد منجــر بــه بــروز مشــکات 
ــًا  ــردد و متعاقب ــا گ ــا در جوجــه بوقلمــون ه و آســیب هــای پ

افزایــش هزینــه هــا و خســارات را بــه دنبــال بیــاورد.

ــه  ــناس جوج ــک و کارش ــز دامپزش ــوس لوپ ــوان کارل ــر خ دکت
کشــی در Hendrix Genetics اذعــان مــی دارد کــه 
ــو، خمیدگــی پاهــا و کــج و  ــر قرمــز شــدن زان مشــکاتی نظی
ناراســت بــودن انگشــتان در جوجــه هــا عمدتــاً بــه دلیــل وجــود 
گرمــا و رطوبــت زیــاد در دســتگاه اســت. وی همچنیــن عنــوان 
مــی کنــد کــه گرمــای بــاال بــر روی جــذب زرده توســط جنیــن 
جوجــه تأثیــر مــی گــذارد کــه ایــن امــر عواقــب و عــوارض خود 
را طــی چنــد هفتــۀ ابتدایــی جوجــه در فــارم نشــان خواهــد داد.

طبــق اظهــارات دکتــر لوپــز "مشــکات پــا کــه ناشــی از گرمای 
زیــاد در طــول پروســۀ جوجــه کشــی اســت عمومــاً منجــر بــه 
انهــدام 3 تــا 4 درصــدی جوجــه هــا مــی گــردد کــه در حالــت 
عــادی ایــن رقــم بیــن 1 تــا 2 درصــد اســت. همچنیــن مــرگ 
و میــر جوجــه هــا تــا 7 روزگــی در حالــت معمــول رقمــی کمتــر 
از 1 درصــد اســت امــا در نتیجــۀ گرمــا و رطوبــت بیــش از حــد 

ایــن رقــم بــه 4 درصــد هــم خواهــد رســید."

ناشــی از ســرما مــی افزاینــد. بــه هنــگام ســرما و یــخ 
بنــدان کــه بــاد بــا ســرعت 10 تــا 15 مایــل در ســاعت 
ــاز  ــوخت و س ــرای س ــرژی الزم ب ــزان ان ــی وزد می م
تــا %30 افزایــش مــی یابــد. دو راه بــرای تأمیــن ایــن 
ــزان  ــه می ــتی گل ــا بایس ــود دارد؛ ی ــرژی وج ــزان ان می
ــا  ــوراک ب ــا خ ــد ی ــش ده ــی را افزای ــوراک دریافت خ

ــد. ــت کن ــرژی بیشــتری دریاف ــزان ان می

6.انگل های داخلی و خارجی بدن را کنترل کنید.

انــگل هــا موجوداتــی هســتند کــه خیلــی از بــدن گلــه 
ذینفــع مــی گردنــد. شــپش هــا از جملــه عمــده تریــن 
ــل و در  ــه در اوای ــتند ک ــرون زی هس ــای ب ــگل ه ان
طــول ماههــای زمســتان مــی بایســت کنتــرل شــوند. 
خــارش و ریــزش مــو عائــم آلودگــی بــه شــپش مــی 
باشــد. انــگل هــای درون زی موجــب ســوء هاضمــه و 
مشــکات گوارشــی مــی گــردد. خســارات مالــی ناشــی 
ــرآورد  ــا دالر ب ــون ه ــاالنه میلی ــی س ــی انگل از آلودگ
ــا  ــش ه ــگل ک ــع از ان ــه موق ــتفادۀ ب ــت. اس ــده اس ش

بایســتی در اولویــت برنامــه هــای مدیریتــی باشــد.

شــاید گلــه داری از ویژگــی هــا و روش هــای منحصــر 
بــه فــردی برخــوردار باشــد امــا برخــی تصمیــم گیــری 
را  کــه ســوددهی  دارد  مشــترک  مدیریتــی  هــای 
افزایــش مــی دهــد. تطبیــق پذیــری خــوب بــا شــرایط 
ــًا  ــه و متعاقب ــه افزایــش بازدهــی گل محیطــی منجــر ب

ــاال رفتــن بهــره وری مــی گــردد.      ب
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مدیریت گرما

دکتــر لوپــز مــی گویــد: "در روزهــای اول تــا 25 جوجــه 
کشــی، دمــای پوســتۀ تخــم بوقلمــون هــا بایســتی بیــن 

37/4 تــا 37/7 درجــۀ ســانتیگراد باشــد."  
بایســتی در نظــر داشــت از آنجائیکــه تمــام تخــم 
هــای تحــت پروســۀ جوجــه کشــی ماننــد هــم نیســتند 
بنابرایــن دمــای جوجــه کشــی نیــز مــی بایســت متعــادل 
ــزرگ  ــای ب ــر زرده ه ــغ ت ــای بال ــرغ ه ــم م ــردد؛ تخ گ
ــا  ــه ب ــتری در مقایس ــای بیش ــه گرم ــم دارد ک ــری ه ت

ــد. ــی کن ــد م ــر تولی ــوان ت ــای ج ــرغ ه تخــم م
از گرمــا بــه منظــور افزایــش یــا کاهــش ســرعت جوجــه 
ــای  ــود و دم ــی ش ــتفاده م ــه اس ــول پروس ــی در ط کش
باالتــر مــی توانــد منجــر بــه بهبــود جوجــه کشــی گــردد؛ 
امــا هنگامــی کــه دمــا بیــش از حــد بــاال بــرود بــر روی 
ــذب  ــه ج ــذارد و منجــر ب ــی گ ــر م ــن تأثی ــد جنی تیروئی
ــا در جوجــه  ــروز مشــکات پ ــًا ب نامتعــادل زرده و متعاقب

هــا مــی گــردد.
هنگامــی کــه جــذب زرده توســط جنیــن جوجــه مختــل 
ــی  ــث ب ــا باع ــه ه ــدن جوج ــازاد زرده درون ب ــردد، م گ
اشــتهایی در آنهــا مــی گــردد و در نتیجــه جوجــه هــا در 
فــارم چیــزی نمــی خورنــد و حتــی آب نمــی آشــامند کــه 
ــه مــرگ آنهــا در همــان چنــد روز  همیــن امــر منجــر ب

ابتدایــی مــی گــردد.
دکتــر لوپــز همچنیــن مــی گویــد: "تخــم بوقلمــون هــا 
بایســتی 11 تــا 12 درصــد از وزن اولیــۀ خــود را از دســت 
ــه  ــه ب ــرای جوج ــی ب ــی و کاف ــی خال ــا فضای ــد ت بدهن
وجــود آورد تــا بتوانــد پوســته را شکســته و ســر از تخــم 
درآورد. امــا بــاال بــودن ســطح رطوبــت در طــول جوجــه 
کشــی منجــر بــه کوچــک شــدن ایــن فضــای الزم برای 
جوجــه مــی گــردد کــه در نتیجــه پاهــا و زانــوی جوجــه 
بــه هنــگام بیــرون آمــدن از تخــم جراحــت مــی بینــد."

مدیریت خوب جوجه کشی

مدیــران جوجــه کشــی معمــواًل بــرای رســیدن بــه دمــای 
ــتگاههای  ــوص در دس ــه خص ــم – ب ــتۀ تخ ــۀ پوس بهین
ــزار  ــه ای –  از راهکارهــا و اب جوجــه کشــی چنــد مرحل

آالت متعــددی اســتفاده مــی کننــد.
ــتگاه  ــرۀ دس ــه پنج ــد ک ــی کن ــد م ــز تأکی ــر لوپ دکت
ــش  ــت درســتی باشــد: 36 ســاعت پی بایســتی در وضعی

از زمــان برنامــه ریــزی شــده بــرای خــروج جوجــه هــا 
بیــن 1 تــا 3 درصــد جوجــه هــا – بیشــتر از 5 درصــد 
ــن  ــند. ای ــر از تخــم درآورده باش نشــود – بایســتی س
نشــان مــی دهــد کــه دمــا مناســب اســت. همچنیــن 
اگــر بیــش از 25 درصــد از جوجــه هــا در زمــان 
ــی دردســر  ــه معن ــد ب ذکــر شــده ســر از تخــم درآورن
ــه  ــل دیهیدرات ــه دلی ــن جوجــه هــا ب ــزرگ اســت. ای ب
شــدن و کــم آبــی کوچــک خواهنــد بــود و از آنجائیکــه 
ــد  ــا مــی آین ــه دنی ــر ب ــی کــه دیرت گــروه جوجــه های
وزن بیشــتری خواهنــد داشــت، دســتۀ طیــور یکدســتی 
ــی  ــز یک ــه نی ــبۀ وزن جوج ــت. محاس ــد داش نخواهی
دیگــر از راههــای مفیــد بــرای درســت بــودن پروســۀ 
ــر وزن  ــال، اگ ــوان مث ــه عن ــت. ب ــی اس ــه کش جوج
ــرم  ــه کشــی 100 گ ــدای جوج ــون در ابت تخــم بوقلم
اســت، جوجــۀ تــازه ســر از تخــم درآورده مــی بایســت 
ــد.  ــته باش ــم را داش ــۀ تخ ــد وزن اولی ــا 68 درص 67 ت
چنانچــه جوجــه مثــًا 63 تــا 64 درصــد وزن تخــم را 
داشــته باشــد یــا دمــا خیلــی بــاال بــوده و یا محاســبات 
ــرای  ــا ب ــن راهکاره ــی ای ــت. تمام ــوده اس ــتباه ب اش
اطمینــان از درســت بــودن دمــا، رطوبــت و تهویــه بــه 

ــد. ــی آی ــر جوجــه کشــی م کمــک مدی

بقای جوجه در فارم

بــه گفتــۀ دکتــر لوپــز، جوجــه بوقلمــون هــا در 
یافتــن غــذا و آب بــه زیرکــی جوجــه مــرغ هــا 
ــیار  ــی بایســت بس ــوراک م ــن آب و خ ــتند بنابرای نیس
در دســترس و ســهل الوصــول باشــد. برخــی پــرورش 
دهنــدگان خــوراک را بــر روی کاغــذ قــرار مــی دهنــد 
ــدا  ــد ص ــی زن ــدم م ــر روی آن ق ــه ب ــی جوج ــا وقت ت
ــر  ــوک زدن ب ــه ن ــک ب ــه او را تحری ــد و در نتیج بده
کاغــذ کنــد. جوجــه هایــی کــه بافاصلــه پــس از ورود 
ــتگاه  ــد، از دس ــی کنن ــه م ــه تغذی ــروع ب ــارم ش ــه ف ب
ــوردار  ــوی برخ ــی ق ــتم ایمن ــالم و سیس ــوارش س گ
ــر  ــه محــض ورود و جاگی ــارم ب ــد. دمــای ف مــی گردن
شــدن جوجــه هــا مــی بایســت بیــن 39 تــا 40 درجــه 
ســانتیگراد باشــد کــه دمــای ایــده آلــی بــرای جوجــه 
هاســت. دکتــر لوپــز اظهــار داشــت : "چنانچــه جوجــه 
هــا احســاس گرمــا کننــد آب و غــذا مــی خورنــد امــا 
اگــر سردشــان باشــد تمایلــی بــه حرکــت و خــوردن از 

ــد." خــود نشــان نمــی دهن
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نصــب و راه انــدازی 
ــب برای  ــه ای مناس تهوی
ــتی ــای گوش مرغ ه

ــی  ــداری م ــالن مرغ ــی وارد س ــای گوشــتی وقت ــه ه جوج
ــازه در آن  ــوای ت ــه ه ــد ک ــی دارن ــه جای ــاز ب ــد نی گردن
جریــان داشــته باشــد تــا در آنجــا بــه خوبــی تغذیــه کننــد 

ــد. و بچرخن
ــی  ــات فن ــر خدم ــاد Glenn Bushell مدی ــه اعتق ب
Aviagen انگلیــس، نصــب و راه انــدازی یــک سیســتم 
تهویــۀ مناســب کــه اکســیژن کافــی در اختیــار جوجــه هــا 

بگــذارد بســیار اهمیــت دارد.

ایجاد فضایی مناسب در مرغداری
در واقــع هــر ســالن مرغــداری بــه لحــاظ موقعیــت خــاص 
ــاوت و  ســاختمانی و هــوای جــاری در آن، عملکــردی متف
منحصــر بــه خــود دارد. تفــاوت در ســاخت مرغــداری هــا 
ــر روی  ــد ب ــی توان ــا م ــودن آن ه ــی ب ــا قدیم ــاز ی و نوس
عوامــل محیطــی و مدیریــت داخلــی مرغــداری تأثیرگــذار 
باشــد. بنابرایــن بــه اعتقــاد آقــای Bushell الزم اســت 
کــه بــه هــر واحــد مرغــداری بــه عنــوان سیســتمی مجــزا 
و جداگانــه نــگاه کــرد و مدیریتــی مجــزا داشــت. ســاختمان 
هــای قدیمــی تــر بایســتی مرتــب چــک شــوند تــا جایــی 
چکــه نکنــد؛ شــکافی در عایــق بنــدی هــا وجــود نداشــته 
باشــد و یــا درزی در ســاختمان نباشــد کــه هــوای ســرد را 
وارد کنــد. در واقــع دمــای نامتــوازن در محیــط مرغــداری 
ــع از یکدســت  ــه وجــود مــی آورد کــه مان نقاطــی ســرد ب
ــز  ــق تســت دود نی ــردد. از طری ــی گ ــور م ــۀ طی شــدن گل
مــی توانیــد خــوب بــودِن جریــان بــاد را امتحــان کنیــد امــا 
بهتــر اســت بــه محــل جمــع شــدِن گــرد و خــاک توجــه و 

ــۀ شــما  ــن نشــانۀ اینســت کــه تهوی ــه ای ــد چــرا ک ــت کنی دق
خــوب کار مــی کنــد یــا خیــر.

ورود جوجه ها به سالن
ــالن آورده  ــه س ــار ب ــن ب ــرای اولی ــا ب ــه ه ــه جوج ــی ک هنگام
ــد  ــاد باش ــالن زی ــوا در س ــدت وزش ه ــر ش ــوند اگ ــی ش م
ــًا  ــن حتم ــود بنابرای ــان ش ــا سردش ــه ه ــت جوج ــن اس ممک
بایســتی جهــت دســتگاه تهویــۀ هــوا بــه ســمت بــاال وســقف 
باشــد تــا هــوای تــازه قبــل از رســیدن بــه پاییــن گــرم شــده 

ــد. باش
آقــای Bushell اذعــان مــی دارد :«چنانچــه دریچــه هــای 
ورودی هــوا را حــدود 3 – 4 ســانتیمتر بــاز بگذاریــد و هــوا را 
بــه جهــت درســت و بــا فشــار مناســب هدایــت کنیــد )در اکثــر 
مــوارد( جــواب مــی دهــد. اجــازه دهیــد کــه هــوا بــه صــورت 
ــا بــه صــورت یکدســت هــم در فضــای  یکدســت وارد شــود ت

ســالن منتشــر گــردد.«

ــه محــض اینکــه جوجــه هــا وارد ســالن مــی شــوند خــوب  ب
ــما در  ــدۀ ش ــن ش ــۀ تعیی ــه برنام ــد ک ــا ببینی ــد ت ــارت کنی نظ
 Bushell ــای ــت؟ آق ــب هس ــوع و مناس ــه مطب ــورد تهوی م
مــی گویــد: »مــن اعتقــاد دارم بهتریــن روش نظــارت اســت! در 
هــر ســالن 10 دقیقــه خــوب بنشــینید و جوجــه هــا را نظــارت 
ــا  ــه شــما چــه مــی گوینــد. مــا ب ــا ببینیــد کــه آنهــا ب کنیــد ت
ــی  ــم م ــی کنی ــت م ــا دریاف ــه از آنه ــی ک ــتفاده از اطاعات اس
ــر.«    ــا خی ــوع اســت ی ــه مطب توانیــم متوجــه شــویم کــه تهوی

صــدای طیــور نیــز یکــی دیگــر از نشــانه هــای بزرگــی اســت 
ــد. از  ــی ده ــر م ــودِن حالشــان خب ــوب ب ــه از ســامت و خ ک
ــه  ــه شــوید ک ــا متوج ــد ت ــود کمــک بگیری ــواس خ ــی ح تمام

ــر. ــا خی ــراه هســتند ی جوجــه هــا روب

-    ببینیــد : کــه آیــا جوجــه هــا بــه طــور مســاوی و یکســان 
در همــه جــای ســالن پخــش شــده انــد، غــذا و آب مــی خورند.

-    گــوش کنیــد : آیــا جوجــه هــا بســترهای کاهــی کــف 
مرغــداری را بــا نوکشــان جابجــا مــی کننــد و همزمــان صــدای 
جیــک جیــک مــی دهنــد. در مقایســه بــا ســایر مرغــداری هــا و 

یــا گلــۀ قبلــی وضعیتشــان چطــور اســت؟

-    حــس کنیــد : آیــا هــوا گرفتــه و دم کــرده اســت؟ گــرم 
اســت؟ ســرد اســت؟ جریــان هــوا در داخــل مرغــداری بــه چــه 

صــورت اســت؟
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ــت  ــرم گوش ــر کیلوگ ه
ــرغ، 8۹  ــتر م ــه ش الش

ــان ــزار توم ه
ــرغ  ــتر م ــرورش ش ــی پ ــرکت تعاون ــره ش ــات مدی ــس هی رئی
سراســر کشــور بــا بیــان اینکــه شــترمرغ نســبت بــه فعالیت هــای 
ــا  ــروس کرون ــیوع وی ــر را از ش ــن تاثی ــر کمتری ــروری دیگ دامپ
ــا 45  ــده 43 ت گرفــت، اظهــار کــرد: هــر کیلوگــرم شــترمرغ زن
ــزار  ــا 89 ه ــرم گوشــت الشــه آن ت ــر کیلوگ ــان و ه ــزار توم ه

ــود. ــداری می ش ــده خری ــد کنن ــان از تولی توم
پرویــز نیامنــش بــا بیــان اینکــه 600 واحــد پــرورش شــتر مــرغ 
ــن 600 واحــد 200 واحــد  ــزود: از ای ــم، اف ــال در کشــور داری فع
بــدون مجــوز در حــال فعالیــت هســتند کــه مــا در حــال انجــام 
مراحــل اداری آن بــرای دریافــت مجــوز بــرای آن هــا هســتیم.

ــد و  ــا مول ــن واحده ــت ای ــی فعالی ــه اصل ــه داد: زمین وی ادام
ــت. ــت اس ــه و گوش ــد جوج ــرای تولی ــدی ب پرواربن

ــی  ــای پرورش ــی از پرنده ه ــترمرغ یک ــش؛ ش ــه نیامن ــه گفت ب
اســت کــه امــکان فــروش تمــام اعضــای آن بــرای تولیدکننــده 

ــد وجــود دارد. جهــت کســب درآم
وی تصریــح کــرد: عــاوه بــر کســب درآمــد مناســب از تولیــدات 

ایــن پرنــده، نوســانات قیمــت در آن کــم اســت.
ــل  ــر قاب ــا و تاثی ــروس کرون ــیوع وی ــه ش ــاره ب ــا اش ــش ب نیامن
ــا شــیوع  ــع پروتئینــی، افــزود: ب ــد ســایر مناب ــر تولی توجــه آن ب
ــد گوشــت  ــع پروتئینــی مانن ــازار مناب ــد و ب ــا تولی ــروس کرون وی
قرمــز و مــرغ دچــار نوســانات شــدید شــد، امــا شــترمرغ کمتــر 

ــرار گرفــت. ــر ق تحــت تاثی
ــده  ــده از تولیدکنن ــد هــر کیلوگــرم شــترمرغ زن وی قمیــت خری
را 43 تــا 45 هــزار تومــان اعــام کــرد و گفــت: هــر کیلوگــرم 
گوشــت الشــه شــتر مــرغ تــا 89 تومــان و هــر کیلوگــرم فیلــه 
بــدون اســتخوان و ران آن 120 تــا 130 هــزار تومــان از تولیــد 

ــود. ــداری می ش ــده خری کنن
ــه جــز اســتان خوزســتان کــه در تمــام  ــادآور شــد: ب نیامنــش ی
ســال امــکان پــرورش شــتر مــرغ دارد، در ســایر اســتان ها دوره 
ــاه  ــه مهرم ــا نیم ــاز و ت ــاه آغ ــن م ــده از بهم ــن پرن ــرورش ای پ
ــوالت  ــه محص ــترین عرض ــل بیش ــن دلی ــه همی ــه دارد، ب ادام
ــوال در  ــا معم ــود و قیمت ه ــام می ش ــاه انج ــترمرغ در مردادم ش

ــد. ــت می کن ــی اف ــی اندک ــازه زمان ــن ب ای
ــازار آن را یکــی  ــه شــرایط ب ــا توجــه ب ــرورش شــترمرغ ب وی پ
ــروری  ــن فعالیت هــای اقتصــادی در حــوزه دامپ ــه صرفه تری از ب

دانســت بــه شــرط آنکــه ســرمایه گــذار مالــک زمیــن باشــد.
ــوع  ــرورش شــترمرغ را از ن ــرای پ ــاز ب نیامنــش زمیــن مــورد نی

درجــه 4 غیــر قابــل کشــت عنــوان کــرد.

-    بو بکشــید : آیا خوراک بوی تازگی می دهد؟

در صورتــی کــه جوجــه هــا بــه طــور یکســان و یکدســت 
در همــه جــای مرغــداری پخــش گردنــد و صدایــی از خــود 
در آورنــد کــه مبنــی بــر رضایــت آنهاســت؛ نشــان دهنــدۀ 
آن اســت کــه بــه خوبــی بــا محیــط خــود خــو گرفتــه انــد.
همچنیــن بــه نحــوۀ نشســتن طیــور دقیــق گردیــد؛ طیــوری 
کــه تحــرک زیــادی ندارنــد و سرشــان آویــزان مــی گــردد 
ــرای  ــی ب ــاد گرمشــان اســت و نشــانۀ خوب ــه احتمــال زی ب

تغییــر در تنظیمــات سیســتم تهویــه اســت.
آقــای Bushell بــرای راهنمایــی مرغــداران عنــوان مــی 
ــه  کنــد کــه: »در همــان ســاعات اولیــۀ ورود جوجــه هــا ب
ــدن بســتر  ــا بایســتی در حــال کاوی ســالن، 80 درصــد آنه
کاهــی مرغــداری و تغذیــه کــردن باشــند، 10 درصــد آنهــا 

آب مــی خورنــد، و مابقــی در حــال اســتراحت هســتند.

سازگاری
ــه، الزم  ــات تهوی ــرات در تنظیم ــاد تغیی ــگام ایج ــه هن ب
ــرد  ــورت گی ــی و آرام ص ــر تدریج ــن تغیی ــه ای ــت ک اس
ــیار  ــت بس ــی بایس ــا م ــد؛ دم ــیبی نبینن ــا آس ــه ه ــا جوج ت
ــه  ــد ک ــال ده ــا مج ــه ه ــه جوج ــا ب ــردد ت ــم گ آرام تنظی

ــد.     ــق دهن ــان را تطبی خودش

یــک نکتــۀ دیگــر کــه آقــای Bushell عنــوان کردنــد این 
ــور متفــاوت از یکدیگــر هســتند؛  ــه هــای طی اســت کــه گل
ــد جــوان تــر  یعنــی جوجــه هــای حاصــل از گلــه هــای وال
نیــاز بــه مراقبــت و توجــه بیشــتری دارنــد در حالیکــه جوجــه 
هــای والدهــای بالــغ تــر و بــزرگ تــر معمــواًل خیلــی ســریع 

تــر بــه محیــط فــارم عــادت مــی کننــد.  
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Fotis Fotiadis پرسش و پاسخ با

-این ایده چگونه ظهور کرد؟
ــال  ــم 4 س ــم بودی ــا ه ــروژه ب ــن پ ــه در ای ــتانم ک ــن و دوس م
ــا  ــابقه ب ــک مس ــس از آن در ی ــم. پ ــج درس خواندی در کمبری
ــا  ــا م ــم و در آنج ــرکت کردی ــوراک ش ــه و خ ــت تغذی موضوعی
ــده آشــنا  ــات و پســماندها در آین ــد غــذا و ضایع ــا معضــل تولی ب
ــال  ــه دنب ــد شــدیم و ب ــن موضــوع عاقمن ــه ای ــاً ب شــدیم. واقع
هــر چیــزی بودیــم تــا در حــل ایــن مشــکل بــزرگ مــا را یــاری 
ــد. در آن  ــان آمدن ــه کمکم ــرات ب ــه حش ــود ک ــا ب ــد و اینج کن
ــماندهای  ــتفاده از پس ــوع و اس ــن موض ــرف زدن از ای ــان ح زم
غذایــی و تبدیــل آنهــا بــه الرو حشــرات کمــی عجیــب بــه نظــر 
ــا انجــام مــی  ــود کــه آنچــه م ــن ب ــت ای ــا واقعی مــی رســید ام
دادیــم فراینــدی بــود کــه در طبیعــت رخ مــی دهــد و مــا تنهــا 
بــا اســتفاده از تکنولــوژی، آن را بــا سیســتم تولیــد غــذای مــدرن 
ــی  ــه م ــرات تغذی ــن الرو حش ــا همی ــور را ب ــرده و طی ــام ک ادغ

کنیــم.

-کمی دربارۀ دستگاه X1 در فارم بگویید.
ــه در  ــع شــده ک ــارم واق ــر در ف ــک کانتین ــن سیســتم درون ی ای
ــد.  ــی دهی ــرار م ــی و الرو را ق ــای غذای ــده ه ــر آن مان ــک س ی
همــۀ مراحــل بــه طــور هوشــمند انجــام مــی شــود بــه نحــوی 
کــه مزرعــه دار نیــازی بــه مهــارت بــرای پرورش حشــرات نــدارد. 
مدیریــت کانتینــر شــاید حــدود یــک ســاعت در روز زمــان مــی 
بــرد آن هــم بــرای بــردِن ســطل هــای حشــره بــرای خــوراک 
طیــور و قــرار دادِن الروهــای جــوان درون دســتگاه اســت. ایــن 
تنهــا کار عملــی اســت کــه مزرعــه دار انجــام مــی دهــد. بــا ایــن 
ــن  ــه ای ــر روی سیســتمی هســتیم ک ــال کار ب ــا در ح ــود، م وج
زمــان را بــه 15 دقیقــه کاهــش دهــد و هــدف نهایــی ما رســیدن 

بــه زمــان صفــر دقیقــه اســت.
حشــراتی کــه در حــال حاضــر اســتفاده مــی شــوند از نــوع ســیاه 
مگــس هســتند کــه دورۀ پــرورش کوتاهــی بیــن 10 تــا 14 روز 
دارنــد. هیــچ ضایعــات و پســماندی ندارنــد حتــی مدفــوع آن نیــز 
مــی توانــد قابــل اســتفاده باشــد کــه بــرای مرغــوب شــدن خــاک 

بســیار مناســب اســت و مــورد اســتفاده قــرار مــی گیــرد.

-آیا می تواند جایگزین سویا باشد؟
ــره مــی  ــن %5 از ســویای جی ــا آن را جایگزی در حــال حاضــر م

ــده ای  ــوان ای ــه عن ــا حشــرات مــدت هاســت ب ــور ب ــۀ طی تغذی
ــوی  ــد و از س ــی ده ــش م ــویا را کاه ــویی واردات س ــه از س ک
ــد،  ــی کن ــه م ــی مقابل ــای غذای ــمانده ه ــکل پس ــا مش ــر ب دیگ

ــد. ــی آی ــه شــمار م ــط زیســت ب ــظ محی حاف

حشــرات منابــع غنــی پروتئیــن محســوب مــی شــوند و از 
ــد  ــوان الرو حشــرات تولی ــی ت ــی م ــات غذای آنجائیکــه از ضایع
کــرد کــه طیــور از آن بــا لــذت تغذیــه کنند مــی تــوان دو معضل 
را بــه یکبــاره حــل نمــود؛ بــا ایــن حــال همیشــه مشــکاتی بــر 

ــوده اســت. ــد تجــاری حشــرات ب ســر راه تولی

 Charles Mear’s ــذار ــرغ تخمگ ــارم م ــراً در ف ــا اخی ام
ــی  ــرغ مل ــم م ــرغ و تخ ــابقۀ م ــه در مس ــج )ک ــهر کمبری در ش
ــدۀ  ــود( ای ــی ب ــدگان نهای ــرۀ شــرکت کنن در ســال 2019 در زم
ــه  ــد حشــرات ک ــه اســت: دســتگاه تولی ــدی صــورت گرفت جدی
درون کانتینــری جــای گرفتــه بدیــن منظــور کــه حشــرات تولیــد 
ــا  ــزد آنه ــه ن ــور ب ــرای مصــرف طی شــده در محــل مســتقیمًا ب

ــرده شــوند. ب

 Better Origin ایــن ایــده توســط تیــم اســتارت آپــی
 Fotis Fotiadis .ــت ــده اس ــذاری ش ــی و X1 نامگ طراح
ــد ایــن دســتگاه  ــده مــی گوی ــر اجرایــی ایــن ای مؤســس و مدی
ــبزیجات،  ــوه و س ــای می ــل پســمانده ه ــای محــل مث ــه ه زبال
ــی  ــدات غذای ــات تولی ــاورزی، و ضایع ــوالت کش ــای محص بقای
صنعتــی را بــه الرو حشــرات کــه همــان خــوراک دام بــا کیفیــت 

ــی ســازد. ــل م ــی باشــد، تبدی و مرغــوب م
X1 مجهــز بــه نوعــی نــرم افــزار رابــط اســت کــه مرغــدار را 
همیشــه از داخــل دســتگاه و اینکــه در هــر زمــان در آنجــا چــه 

مــی گــذرد، مطلــع مــی ســازد.

Fotiadis اظهــار مــی دارد: »تاکنــون هیــچ راه آســان و 
ــه  ــماندها ب ــی و پس ــات غذای ــل ضایع ــرای تبدی ــی ب در دسترس
خــوراک قابــل مصــرف وجــود نداشــته اســت.«  الروهــا منبــع 
ــرۀ  ــد در جی ــی توانن ــوند و م ــی ش ــن محســوب م ــی پروتئی غن
ــۀ  ــه گفت ــد. ب ــویا گردن ــن بخشــی از س ــور جایگزی ــوراک طی خ
ــرات  ــارم Mear الرو حش ــر، در ف ــال حاض Fotiadis در ح
تــا 5 درصــد از خــوراک طیــور را تأمیــن مــی کننــد کــه در آینــده 

ــری برخــوردار خواهــد شــد. از درصــد باالت

راه حلــی برای دســتیابی بــه پروتئین حشــرات
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دانیــم امــا مــی توانیــم تــا 10 یــا 20 درصــد آن را افزایــش دهیــم 
ولــی مــی خواهیــم بــرای ســهامداران نیــز رقمــی معقــول باشــد. 
ــان  ــوراک طیورم ــرای خ ــویا ب ــه از س ــت ک ــال اس ــالیان س س
ــه ایــن مســأله بیاندیشــید کــه  اســتفاده مــی کنیــم. مافیســت ب
اگــر جایگزیــن 5 درصــد ســویای خــوراک طیــور شــود 1 و نیــم 
میلیــون ماشــین هــای حمــل و نقــل نیــز از کل خیابــان هــا جمع 
آوری مــی گــردد و ایــن خیلــی بــه نفــع محیــط زیســت اســت.

-مزایای تغذیه با حشره برای طیور چیست ؟
مــا بــا کمــک دانشــگاه Bristol آزمایشــات متعــددی را انجــام 
دادیــم و مشــاهده کردیــم کــه طیــور تغذیــه شــده بــا حشــرات 
ــاه حــال بیشــتری برخــوردار هســتند؛ ســامت  از ســامت و رف
روده ای بیشــتر، ســامت تغذیــه ای باالتــر، و حتــی از شکســتگی 
اســتخوانی کمتــری برخــوردار بودنــد. بســیار جالــب اســت بدانیــد 
ــوع  ــر و از ن ــالم ت ــی س ــم های ــر، تخ ــالم ت ــای س ــرغ ه ــه م ک
درجــه یــک مــی گذارنــد. توجــه داشــته باشــید مــرغ هایی کــه از 
حشــرات تغذیــه مــی شــوند در مقایســه بــا آنهــا کــه بــا ســویای 
خشــک تغذیــه مــی شــوند، ضمــِن دریافــت مــواد مغــذی بیشــتر، 
ســامت روده ای بیشــتری خواهنــد داشــت کــه آنهــا را ســامت 
تــر و شــاداب تــر نگــه خواهــد داشــت. در ایــن روش تغذیــه در 
واقــع مــا بــا بهبــود رفــاه حــال طیــور و ســامت آنهــا، تولیــد و 

بهــره وری را نیــز افزایــش داده ایــم.

-مرغــدار تــا چــه میــزان بایســتی بــرای ایــن کار 
ســرمایه گــذاری کنــد؟

در ایــن خصــوص هــم مــا زیــاد فکــر کــرده ایــم. بــه جــای پیش 
ــن  ــد بنابرای ــی کن ــه پرداخــت م ــدار ماهان پرداخــت یکجــا، مرغ
ــپس  ــردازد. س ــاره بپ ــک ب ــه ی ــت ب ــی را الزم نیس ــغ بزرگ مبل
ــداری  ــظ و نگه ــا در حف ــدار م ــی( مرغ ــی )مال ــه توانای ــته ب بس
سیســتم و تهیــۀ پســماندهای غذایــی مــورد نیــاز بــرای الروهــای 
جــوان بــه او کمــک خواهیــم کــرد. تیــم Mear اهمیــت مســألۀ 

اقتصــادی بــرای مرغــدار را درک مــی کنــد.

-هدف نهایی شما چیست ؟
ــر  ــه ه ــم ک ــی کن ــر م ــخصه فک ــه ش ــن ب م
ــود  ــرای خ ــتگاه ب ــک دس ــتی ی ــی بایس فارم
داشــته باشــد؛ چــرا کــه بدیــن ترتیــب مصــرف 
ــد،  ــی یاب ــش م ــک کاه ــی بیوتی ــویا و آنت س
رفــاه و ســامت طیــور افزایــش و درآمــد 

ــی رود ــر م ــدار باالت مرغ
.

ــی  ــش های ــه چال ــا چ ــیر ب ــن مس -در ای
ــدید؟ ــه ش مواج

ــی  ــای ب ــش ه ــا چال ــا ب ــه م ــر مرحل در ه
شــماری مواجــه مــی شــدیم. آنچــه کــه کار مــا 
را ســخت مــی کــرد ایــن بــود کــه از آنجائیکــه 
ــور  ــا مجب ــود م ــد ب ــًا جدی ــت کام ــن صنع ای
ــن راه حــل هــای  ــوآوری و یافت ــداع و ن ــه اب ب
ــاری  ــت تج ــی توانس ــه م ــم ک ــدی بودی جدی
شــود. بنابرایــن بخــش تکنولــوژی ماجــرا 
پیچیــده بــود. چرخــۀ تحقیــق و توســعۀ بزرگــی 
انجــام دادیــم؛ پــس از آن بایســتی بــرای 
ــع  ــا قان ــم ت ــح مــی دادی مرغــدار بســیار توضی
ــاور  ــا ب ــد. ام ــول کن ــداع را قب ــن اب ــود و ای ش
دارم کــه کارمــان را خــوب انجــام دادیــم چــرا 
کــه اکنــون مرغــداران از مزایــای آن آگاهنــد و 

ــت. ــاد اس ــا زی ــوی آنه ــا از س تقاض

-آیــا شــما ایــن کار را بــرای فــارم مــرغ 
های گوشــتی هــم انجــام خواهیــد داد؟
ــگاه  ــک دانش ــا کم ــی را ب ــا تحقیقات ــه، م بل
ــۀ  ــم و در مرحل ــام داده ای ــا انج Turin ایتالی
ــاری  ــر تج ــه فک ــپس ب ــم س ــرار داری دوم ق
ــم  ــازار خواهی ــطح ب ــان در س ــده م ــردن ای ک

ــت. پرداخ
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ــذب  ــم و ج ــوارش در هض ــتگاه گ ــی دس ــم و حیات ــش مه نق
مــواد مغــذی و حفــظ سیســتم ایمنــی، بســیار باالتــر و پیچیــده 
تــر از آن اســت کــه بتوانیــم درک کنیــم. بــا ایــن حــال 
ــظ ســامت روده ای  ــه حف ــم ک ــی دانی ــی م ــه خوب ــی ب همگ
ــرای رشــد، ســامت  و پیشــگیری از بیمــاری هــای روده ای ب
ــه ای در  ــامت تغذی ــاظ س ــه لح ــن ب ــور و همچنی ــاه طی و رف
ــت  ــز اهمی ــیار حائ ــروزی بس ــدرن و ام ــداری م ــدات مرغ تولی

اســت.

ــدون  ــور ب ــرورش طی ــتم پ ــوص در سیس ــأله بخص ــن مس ای
اســتفاده از آنتــی بیوتیــک بیشــتر نمــود پیــدا مــی کنــد. 
چنانچــه هضــم و جــذب مــواد مغــذی در معــرض خطــر بیفتــد، 
ــردد و  ــی گ ــد م ــش از ح ــای روده ای بی ــروب ه ــد میک رش
همیــن امــر بــه نوبــۀ خــود بــر روی ســامت و عملکــرد طیــور 
ــدگان مرغــداری  ــر منفــی مــی گــذارد. اگــر چــه تولیدکنن تأثی
بــا سیســتم عــدم مصــرف آنتــی بیوتیــک از جایگزیــن هــای آن 
بــرای تقویــت ســامت روده ای اســتفاده مــی کننــد – ماننــد 
پریبیوتیــک و پروبیوتیــک، روغــن هــای ضــروری، آنزیــم هــا 
و غیــره – امــا مهــم تریــن عامــل در بهبــود عملکــرد دســتگاه 

ــور اســت. ــه ای طی ــت تغذی گــوارش، مدیری

آب آشامیدنی و خوراک طیور

یکــی از مهــم تریــن عوامــل حفــظ ســامت روده ای در 
ــک،  ــی بیوتی ــتفاده از آنت ــدون اس ــور ب ــرورش طی ــتم پ سیس
ــت.  ــت اس ــا کیفی ــوراک ب ــز و خ ــامیدنی تمی ــن آب آش تأمی
ــک در  ــی بیوتی ــه از آنت ــی ک ــود تولیدکنندگان ــی ش ــه م توصی
ــوراک  ــًا از آب و خ ــد حتم ــی کنن ــتفاده نم ــور اس ــرورش طی پ
مرغــوب اســتفاده کننــد. تنهــا چنــد ســاعت بــدون غــذا مانــدن 
ــاب روده ای  ــد و الته ــر کن ــاط روده ای تغیی ــا مخ ــت ت کافیس

ــد. ــده رخ ده ــرای پرن ب

ــرای طیــوری کــه در سیســتم عــدم  نوشــیدن آب تمیــز نیــز ب
ــز  ــیار حائ ــد بس ــی یابن ــرورش م ــک پ ــی بیوتی ــرف آنت مص
ــزان  ــود در آب، می ــی موج ــواد معدن ــم م ــت. تراک ــت اس اهمی
باکتــری و pH آب بایســتی مرتبــًا چــک شــود. ســختی 
ــۀ  ــل اولی ــد در مراح ــی توان ــاال م ــودن و pH ب ــی ب و قلیای
هضــم اخــال ایجــاد کنــد، وجــود باکتــری عامــل بیمــاری و 
تهدیــدی بــرای ســامت دســتۀ پرنــدگان اســت ضمــن آنکــه 

ــد. ــی زن ــیب م ــای روده ای آس ــه پرزه ــز ب ــن نی pH پایی

ــت  ــز اهمی ــور حائ ــوب طی ــم خ ــا در هض ــه تنه ــت آب ن کیفی
اســت بلکــه از تکثیــر میکروبــی در لولــه هــای آب، ســر 

ــد. ــی کن ــری م ــز جلوگی ــا نی ــامنده ه ــا و آش ــتانک ه پس

ای  روده  ســالمت 
در پــرورش طیــور 
مصــرف  بــدون 
بیوتیــک آنتــی 

سالمت گلۀ مادر

مســأله ای کــه شــاید اغلــب در مــورد آن ســهل 
ــۀ مــادر،  ــگاری مــی شــود نقــش مهــم ســامت گل ان
ــالم  ــی س ــه های ــد جوج ــا در تولی ــاه آنه ــه و رف تغذی
اســت. کیفیــت خــوراک و آب آنهــا بــه همــان انــدازۀ 

ــت. ــت اس ــز اهمی ــتی حائ ــای گوش ــه ه جوج

تخــم مــرغ هایــی کــه وارد جوجــه کشــی مــی شــود 
ــه  ــد. چنانچ ــی باش ــع باکتریای ــاری از تجم ــتی ع بایس
خواســتار تولیــد جوجــه هایــی مرغــوب و ســالم هســتید 
بایســتی محیــط جوجــه کشــی را بســیار پاکیــزه نگــه 
ــت  ــز در کیفی ــط جوجــه کشــی نی ــای محی ــد. دم داری

جوجــه مؤثــر اســت.
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بیماری روده ای

در فــارم هایــی بــا سیســتم پــرورش طیــور بــدون آنتــی 
ــه  ــور ب ــای طی ــل در ابت ــد عام ــواًل چن ــک، معم بیوتی
ــیب  ــت. آس ــر اس ــت روده ای مؤث ــیدیوز و عفون کوکس
دیــدن جــدارۀ روده ای منجــر بــه بــروز مدفــوع آبکــی و 
اســهالی و دفــع مــواد مغــذی در طیــور مــی گــردد کــه 
ــی  ــوب م ــور را مرط ــتر طی ــف و بس ــود ک ــۀ خ ــه نوب ب
ــاک  ــطح آمونی ــور س ــتر طی ــدن بس ــوب ش ــازد. مرط س
هــوا را افزایــش داده و منجــر بــه ســوزش چشــم، 
ــن  ــت پایی ــا، و کیفی ــف پ ــای ک ــم ه ــروز زخ ــش ب افزای

ــردد. ــی گ پنجــه م

بــه منظــور حفــظ ســامت روده ای در سیســتم پــرورش 
طیــور بــدون مصــرف آنتــی بیوتیــک، بیماری کوکســیدوز 
ــردد. در  ــرل گ ــتی کنت ــت روده ای بایس ــاب عفون و الته
سیســتم پــرورش طیــور کــه در آن آنتــی بیوتیــک 
ــی  ــرف داروهای ــه مص ــاز ب ــردد، و مج ــی گ ــرف نم مص
ــواًل  ــتند معم ــیدوز نیس ــاری کوکس ــا بیم ــه ب ــرای مقابل ب
از واکســن آن اســتفاده مــی شــود و همچنیــن مدیریــت 
ــور  ــتر طی ــتن بس ــه داش ــز نگ ــک و تمی ــی در خش خوب

ــد. دارن

تعامــات  گــوارش،  دســتگاه  در  ایــن،  بــر  عــاوه 
ــدی روده ای، ســلول  ــان ســلول هــای مع بیشــماری می
ــدۀ  ــکیل دهن ــواد تش ــی درون روده و م ــای باکتریای ه
ــای  ــری ه ــبختانه، باکت ــد. خوش ــی ده ــوراک رخ م خ
روده ای یــک الیــۀ محافــظ در بــاالی جــدارۀ روده 
ــری هــای  ــب از رشــد باکت ــن ترتی مــی ســازند کــه بدی
 Clostridium perfringens، ــل ــی مث بیماریزای
ــری  Salmonella و Campylobacter جلوگی

ــد. ــی کن م

مبــارزه با معضل و نه با عواقب آن

مرغــدار در رابطــه بــا موضــوع ســامتی روده در بســیاری 
ــد؛ یعنــی بعــد از اینکــه  ــار مــی کن مواقــع برعکــس رفت
معضــل اختــاالت روده ای ماننــد کوکســیدوز یــا غیــره 
پیــدا شــد، مــی خواهــد بیمــاری را تحــت کنتــرل درآورد.

ــی  ــتفاده م ــک اس ــی بیوتی ــتر از آنت ــه بیش ــته ک در گذش
شــد، مقــدار کمــی از آن تعــداد و تنــوع میکــروب هــای 
بــد روده ای را کاهــش مــی داد و متعاقبــًا التهابــات روده 
ــه  ــروزه ک ــا ام ــرد. ام ــرل ک ــد کنت ــی ش ــر م ای را بهت
در بیشــتر سیســتم هــای پــرورش طیــور و مرغــداری از 
ــردد،  ــی گ ــه طــور محــدود اســتفاده م ــک ب ــی بیوتی آنت

ــه اســت. ــر میکــروب هــا هــم افــزون یافت شــاید تکثی
ــش  ــر روی کاه ــتی ب ــا بایس ــز م ــن تمرک ــن اولی بنابرای
ــه  ــه ب ــده باشــد ک ــوارش پرن ــذا در دســتگاه گ هضــم غ
بــه میکــروب هــا ایــن مجــال را مــی دهــد تــا دســتگاه 
ــاق رخ  ــن اتف ــه ای ــا چگون ــد. ام ــم بزن ــر ه ــوارش را ب گ
مــی دهــد و مــا چطــور مــی توانیــم آن را درمــان کنیــم؟

تعادل در دستگاه گوارش

ســامت روده ای از برقــراری موازنــه و تعــادل میــان 
ــکیل  ــزای تش ــط روده و اج ــا، محی ــروب ه ــان، میک میزب
دهنــدۀ خــوراک بــه وجــود مــی آیــد. هنگامــی کــه روده 
ــرد،  ــی ب ــه ســر م ــود ب ــت ســامت خ ــن وضعی در بهتری
هضــم کامــل غــذا و متعاقبــًا جــذب خــوب مــواد مغــذی 
رخ مــی دهــد. امــا برعکــس هنگامــی کــه روده خــوب کار 
نکنــد، جــذب کامــل مــواد مغــذی صــورت نمــی گیــرد و 
معمــواًل بــه خاطــر هضــم ناقــص مــواد غذایــی اســت کــه 
موازنــۀ روده بهــم مــی خــورد و رشــد میکروبــی افزایــش 
ــددی  ــل متع ــت عوام ــلم اس ــه مس ــه ک ــد. آنچ ــی یاب م
ــر از  ــه غی ــدازد. ب ــی ان ــر م ــه خط ــامت روده ای را ب س
ــه  ــودن جعب ــز ب ــه کشــی، تمی ــت جوج ــذا، وضعی آب و غ
ــی و  ــط مرغدان ــارم، محی ــت ف ــرغ، مدیری ــم م ــای تخ ه
ــذار  ــیار تأثیرگ ــارم بس ــده در ف ــت ش ــکیوریتی رعای بیوس
ــه دانــش  ــا ب ــا 5 ســال گذشــته، م هســتند. در مقایســه ب
باالتــری در ایــن زمینــه رســیده ایــم و بســیار بهتــر مــی 
ــامت روده  ــر روی س ــوءی ب ــر س ــر تأثی ــه ه ــم ک دانی
ــود.  ــده تأثیرگــذار خواهــد ب ــاه پرن ــر روی ســامت و رف ب
مرغــداران کــم کــم نحــوۀ مقابلــه بــا چالــش هــای پیــش 
ــدون مصــرف آنتــی بیوتیــک را  رو در مســیر مرغــداری ب
ــش  ــی و افزای ــش بازده ــا کاه ــه ب ــر چ ــد اگ ــی آموزن م
هزینــه هــای تولیــد همــراه باشــد. تولیــد پایــدار در شــیوۀ 
ــدود  ــا ح ــک ت ــی بیوتی ــرف آنت ــدون مص ــداری ب مرغ
زیــادی بــه درک مرغــدار و نحــوۀ مدیریــت او در بخــش 

ــاط دارد. ــامت روده ای ارتب س
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تعریف عمل آوری :
ــه  ــیمیایی ک ــی و ش ــرات فیزیک ــل وتغیی ــاره ای تبدی ــی پ  یعن
روی بافتهــای مــواد خوراکــی انجــام گرفتــه بــه جهــت افزایــش 
راندمــان هضــم و جــذب بیشــتر .روش مطلــوب عمــل آوری آن 
ــی  ــب هضم ــر ضری ــه حداکث ــک ب ــه آن نزدی ــه نتیج ــت ک اس
ــال در  ــب اخت ــد موج ــی توان ــزان م ــاوز از آن می ــد و تج باش

ــان هضــم شــود . جری
ــکمبه دارد   ــه ش ــید یت ــادی در اس ــر زی ــل آوری تاثی ــد عم ح
.آردی کــردن زیــاد غــات باعــث افزایــش ســرعت تخمیــر در 

ــود . ــیدوز ش ــه اس ــکمبه و در نتیج ش

اهداف عمل آوری :
کاهــش هزینــه حمــل و نقــل ، افزایــش بــازده از طریــق 
خــوش خــوراک تــر شــدن و افزایــش قابلیــت هضــم بســیاری 
از روشــهای عمــل آوری ، بــازده غذایــی را 5 تــا 15% یــا بیشــتر 

ــه هــم ــواد ب ــه کــردن م افزایــش مــی دهــد ،اضاف

ضرورت عمل آوری :
ــک  ــای کوچ ــد در دامه ــی کن ــرق م ــه دام ف ــه جث ــه ب ــا توج ب
ــرف  ــه ط ــا ب ــکمبه آنه ــته از ش ــورت درس ــه ص ــه ب ــور دان عب
خــارج مشــکل اســت ولــی از شــکمبه نشــخوار کننــدگان بــزرگ 

ــرد . ــی صــورت مــی گی ــه راحت ب

روشهای عمل آوری :
به طور کلی 2 نوع عمل آوری داریم :

عمل آوری سرد : 
ــی داری  ــه طــور معن ــا ب ــه ه در عمــل آوری ســرد حــرارت دان

ــد . ــدا نمــی کن افزایــش پی

عمل آوری گرم :
ــه طــور معنــی دار  ــه هــای ب  در عمــل آوری گــرم حــرارت دان

افزایــش پیــدا مــی کنــد .

) تکنولــوژی مــواد خوراکــی(

عمل آور ی سرد شامل موارد زیر می باشد  :

Grinding آسیاب کردن -

- شکستن

Pelleting پلت در حرارت معمولی -

- اضافه کردن اسیدهای آلی یا قلیایی

- غلتک زدن

ــالت ــل آوری غ ــهای عم روش
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عمل آوری گرم شامل :

Steam Rolling  غلتک زدن کوتاه مدت با بخاری -
Steam Flaking  غلتک زدن با بخار دراز مدت -

Rvessure Flaking غلتک زدن یا بخار توام با فشار -
Roasting  برشته کردن -

- پولکی کردن  
Popping  منبسط کردن -

Exploding  منفجر کردن -
micronizing  عمل آوری با میکروویو -

آسیاب :
ــذا  ــدازه ذرات غ ــش ان ــت از کاه ــارت اس ــردن عب ــیاب ک آس

ــیاب . ــام آس ــه ن ــتگاهی ب ــط دس توس

انواع آسیاب :

Hammer mill : الف( آسیاب چکشی
ایــن آســیاب تشــکیل شــده از ) الکتــرو موتــور - دریافــت کننــده 
ــک و  غــذا - محفظــه آســیاب - محــوره گــردان - چکشــها - ال
ضمایــم دیگــر( ، مــواد بوســیله باالبــر وارد ســیلوها شــده و از آنجــا 
وارد آســیاب مــی شــود . مــواد در داخل آســیاب توســط پــره های آن 
بــه حرکــت در مــی آیــد و باعــث مــی شــود کــه خــرد شــود  .ذرات 
خــرد شــده از صافــی عبــور مــی کنــد و انــدازه ذرات بســتگی بــه 
ســوراخهای صافــی دارد .ورودی آســیاب از طــرف بــاال و خروجــی 
از پاییــن .بهتریــن نــوع آســیاب چکشــی پلــه ای اســت ) بــه خاطــر 

اینکــه چکــش آن بــه کــف تــوری نمــی خــورد( .

مزایای آسیاب چکشی :
1- اگر خالی بچرخد صدمه ای نمی بیند 

2- مواد خارجی دانه ها به آنها صدمه ای نمی رسانند
3- سرعت و کیفیت کار آنها بیشتر و بهتر است  

4- عدم حساسیت به ضربه 
5- عمر مفید زیادی دارد .

معایب :
1- نیاز به موتورهای 3 فاز با قدرت دورای باال دارد .

2- شاید نتواند مواد را به یکنواختی آسیابهای سنگی خرد نمایند.

میکســر :ایــن دســتگاه حــدود 40 ســانتیمتر قطــر  2 متــر طــول 
اســت .بهتریــن نــوع میکســر ) نــوع افقــی ( اســت .میکســر مــواد 

آســیاب شــده را عبــور مــی دهــد و وارد قســمتهای دیگــر مــی 
کنــد .میکســر 2 تــن ظرفیــت دارد و دارای 2 درجــه خروجــی 

مــواد اســت .

Burr mill : ب(آسیاب سنگی
ایــن آســیاب از دو صفحــه ســنگی از جنــس ســنگ آســیاب 
ــن 2  ــه بی ــه فاصل ــتگی ب ــواد بس ــدازه م ــده و ان ــاخته ش س

ــه دارد . صفح

معایب :
هزینــه نگهــداری آن نســبت بــه آســیاب چکشــی بــاال اســت 

- ســنگین اســت - ثابــت اســت - گرمــا تولیــد مــی کنــد .

نحوه آسیاب کردن غالت برای حیوانات به شرح زیر 
است :

آســیاب کــردن غــات بــرای خــوک : ریــز تــا متوســط بــرای 
ذرات و مایلــو .

آســیاب کــردن غــات بــرای گوســفند : بــه غیــر از ســورگم 
نیــازی نیســت .

ــه  ــتی : درج ــای گوش ــرای گاوه ــات ب ــردن غ ــیاب ک آس
ــبت  ــه نس ــتگی ب ــتی ( بس ــزی و درش ــردن ) ری ــیاب ک آس

علوفــه بــه ذرت در جیــره دارد .
ــد  ــیری : نبای ــای ش ــرای گاوه ــات ب ــردن غ ــیاب ک آس
ــا  ــیر آنه ــی ش ــرا باعــث کاهــش چرب ــوند زی ــز ش ــی ری خیل

ــود . ــی ش م
ــاد آســیاب  ــد زی ــور : نبای ــرای طی آســیاب کــردن غــات ب
ــه مــری مــی شــود  شــود چــون باعــث مشــکاتی در ناحی

ــده مــی شــود . ــات آبکــی در مع و باعــث ایجــاد محتوی
) در شــرایطی کــه دسترســی بــه ســنگریزه نیســت آســیاب 

الزامــی اســت( .

غلتک زدن :
 مــواد از بــاال وارد بیــن دو غلتــک مــی شــود دو غلتــک در 
خــاف جهــت هــم حرکــت مبــی کننــد و در اثــر فشــار دو 

غلتــک دانــه هــا خــرد مــی شــوند .
اندازه مواد :

 بســتگی به فاصله بین دو غلتک دارد .

نکته: 
بایــد از آســیابی اســتفاده شــود کــه دمــای مــواد زیــاد 
ــک  ــکل از خن ــن مش ــری از ای ــرای جلوگی ــود و ب نش

کننــده هــا هــم اســتفاده شــود .
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خرد کننده ها :
 خــرد کنندهــا بــر مبنــای ضربــه زدن فشــار دادن و لــه کــردن 

مــواد عمــل خــرد کــردن را انجــام مــی دهنــد.

PELLETING : پلت کردن
ــواد آردی  ــوردن م ــر خ ــر اث ــب ب ــا اغل ــی دامه ــاری تنفس مج
ــا  ــا را ب ــن جهــت آنه ــی شــوند بدی ــک م آســیاب شــده تحری
ــه شــکل  ــی ب ــوط کــرده و توســط دســتگاه پلــت زن هــم مخل

ــد. ــی آورن ــرص در م ق

نحوه کار :
ــه وســیله  ــودر داخــل اســتوانه ریختــه مــی شــود و ب  مــواد  پ
پخــش کــن بــه دیــوار ســیلندر توزیــع مــی شــود و پــرس مــی 
شــود .و بعــداز ســوراخهای صافــی آن خــارج شــده و درهمیــن 

موقــع توســط تیغــه هــا بــرش داده مــی شــود .
ــت ســازی اســتفاده  ــرارت و فشــار درپل ــت ح ــوال از رطوب معم
ــاس  ــت .از م ــم اس ــل تنظی ــت قاب ــدازه پل ــود . ان ــی ش م
ــه  ــل از ورورد ب ــت قب ــا6 %( . رطوب اســتفاده مــی شــود ) 5 ت

ــا %10  ــد از آن 9ت ــوال 14% و بع ــتگاه معم دس

خواص عمومی پلت کردن :
کاهــش گــرد و خــاک ، کاهــش اتــاف ریــز در حمــل و نقــل 
توســط بــار، کاهــش مصــرف انتخابــی و اتــاف غــذا ، کاهــش 

فضــای مــورد نیــاز و افزایــش مصــرف بخشــهای خشــبی .

معایب پلت کردن:
ــی  ــوب نم ــی مطل ــت گاه ــت پل ــردن ، کیفی ــت ک ــه پل هزین
شــود ، روش غلــط پلــت کــردن باعــث فاســد شــدن غــذا مــی 
شــود ، قبــل از پلــت بایــد آســیاب شــود وجیــره هــای حــاوی 

ــاد ســخت پلــت مــی شــود . چربــی و الیــاف خــام زی

جیره های پلت شده :

* در طیــور و خــوک : در مقایســه بــا آســیاب کــردن مصــرف 
غــذا بیشــتر اســت ، ســرعت رشــد را 5% و بــازده غــذا را 5 تــا 

10 % بــاال مــی بــرد
* در گاو شــیری : توصیــه نمــی شــود ) زیــرا اســتات در 
ــی شــیر  ــه و باعــث کاهــش درصــد چرب شــکمبه کاهــش یافت

ــود( ــی ش م
ــا خــرد شــده  ــه ای ی ــه شــکل حب ــا ب ــور غالب ــره هــای طی جی

ــه مــی گــردد. تهی
ــات  ــب حیوان ــر حس ــرم ب ــی گ ــا 14 میل ــا از دو ت ــدازه پلته ان

ــر( ــی مت ــور 5 میل ــرای طی ــت ) ب ــر اس متغی

روشهای عمل آوری حرارتی غالت :
الــف - غلتک زدن کوتاه مدت با بخار

قــرار دادن غــات خشــک شــده در هــوا در معــرض بخــار بــه 
ــددر  ــی یاب ــش م ــی افزای ــات اندک ــت غ ــاه رطوب ــدت کوت م
ــار دراز  ــا بخ ــک زدن ب ــته از روش غلت ــر نشاس ــن روش تغی ای
مــدت کمتــر اســت و شــکل فیزیکــی بعضــی از غــات را بهتــر 

مــی ســازد.
ب - غلتتــک زدن با بخار دراز مدت :

ــرار دادن غــات خشــک شــده در هــوا در  ــارت اســت از ق عب
ــه( ــا 30 دقیق ــی ) 15 ت ــه مــدت طوالن معــرض بخــار ب

ــازک  ــد ن ــک مانن ــن عمــل محصــول پول غلتــک زدن آن از ای
ــته ای  ــا نشاس ــه ه ــن روش دان ــد. در ای ــی آی ــت م ــه دس ب

ــود . ــی ش ــر م ــم ت ــل هض ــی و قاب ژالتین
پ- غلتک زدن با بخار توأم با فشــار

ــار  ــرض بخ ــوا در مع ــده در ه ــک ش ــات خش ــرار دادن غ ق
تحــت فشــار بــه مــدت 1 تــا 2 دقیقــه و ســرد کــردن و خشــک 

ــک زدن آن کــردن و ســپس غلت
برشته کردن :

غــات خشــک شــده در هــوا توســط دســتگاه حــرارت دهنــده 
ــرارت  ــانتیگراد ح ــه س ــا 144 درج ــن ت ــته ک ــام برش ــه ن ای ب
ــزه  ــدری کار امیل ــرده و ق ــف ک ــول پ ــود و محص ــی ش داده م

مــی شــود .
Extratruding:  ث- پولکی کردن

ــرارت  ــت ح ــوا تح ــده در ه ــک ش ــات خش ــن روش غ در ای
ــی از یــک ســوراخ خــارج مــی  ــچ حلزون و فشــار توســط مارپی
شــود و فــراورده ای شــبیه نــوار تولیــد کــه بــه پولکهــای نــازک 

ــی شــود . شکســته م
Popping : ج- منبسط کردن

غــات خشــک شــده در هــوا در معــرض درجــه حــرارت بــاال 
ــا  ــاه ) 15 ت ــدت کوت ــه م ــانتیگراد ( ب ــه س ــا 427 درج )271ت
ــرارت موجــب بخــار شــدن  ــرد .  ح ــی گی ــرار م ــه ( ق 30 ثانی
ــه هــای نشاســته در  ــی شــدن و انبســاط دان ــت و ژالتین رطوب
ــی  ــش م ــه 3% کاه ــوال ب ــت معم ــود . رطوب ــی ش ــات م غ

ــد . یاب
:Exploding   چ- منفجر کردن

ــن روش غــات خشــک شــده در هــوا در ظــرف بســیار  در ای
ــرار  ــد ق ــرض بخــار آب و تحــت فشــار 250 پون ــاوم در مع مق
مــی گیــرد . بعــد از 20 ثانیــه فشــار آزار دهنــده و دانــه منبســط 

گشــته و پوســته آن جــدا مــی شــود .
Micronizing :ح - میکرو نیزاسیون

دانــه هاتوســط حــرارت حاصــل از تابــش اشــعه ، پختــه شــده و 
بــا عبــور از میــان غلتکهــای دندانــه دار خــرد مــی گــردد . در 
ایــن عملیــات گرانولــه هــای نشاســته متــورم ، پــاره و ژالتیــزه 

مــی شــوند .
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ــا بیــان اینکــه تقاضــای  رئیــس اتحادیــه مرغــداران اصفهــان ب
گوشــت مــرغ در بــازار چندیــن برابــر میــزان تولیــد بــوده اســت، 
گفــت: تولیــد گوشــت مــرغ را نمــی تــوان بــه یکبــاره افزایــش 
داد و بــرای اینــکار بایــد از پیــش سیاســت گــذاری دقیــق انجــام 

شــود.
ــار  ــا اظه ــگار ایمن ــا خبرن ــو ب ــت و گ ــان در گف ــاد جعفری فره
کــرد: کمبــود گوشــت مــرغ در بــازار بــه ایــن دلیــل اســت کــه 
مقــدار جوجه ریــزی در مــاه مشــخص اســت بــه عنــوان نمونــه 
میانگیــن نــرخ جوجه ریــزی در اســتان اصفهــان هفــت میلیــون 
ــن گوشــت  ــه 500 ت ــد روزان ــه تولی ــه منجــر ب ــه اســت ک قطع
ــای  ــدار تقاض ــازار از مرغ ــرایطی ب ــن ش ــود، در چنی ــرغ می ش م
تولیــد هــزار تــن و یــا بیشــتر از ایــن مقــدار در هــر روز را دارد 
ــی اســت کــه از دو مــاه قبــل جوجه ریــزی شــده  و ایــن در حال
ــون دوغ  ــرغ همچ ــت م ــد گوش ــد تولی ــع فرآین ــت، در واق اس
نیســت کــه بتوانیــم بــا اضافــه کــردن آب، حجــم آن را اضافــه 

کنیــم.
ــز و  ــت قرم ــت: گوش ــان گف ــداران اصفه ــه مرغ ــس اتحادی رئی
ماهــی گــران شــده اســت لــذا مــردم گوشــت مــرغ را بیــش از 
پیــش مصــرف می کننــد و تقاضــای بــازار اکنــون بســیار بیشــتر 
از میــزان تولیــد اســت کــه باعــث افزایــش قیمــت گوشــت مــرغ 
ــد  ــرایطی بای ــن ش ــروز چنی ــگیری از ب ــرای پیش ــت ب ــده اس ش
سیاســت گــذاران از پیــش بــه مرغــداران اعــام کننــد تــا میــزان 

نمی توان یک باره تولید 
مرغ را افزایش داد

ــش  ــرای افزای ــد و ب ــش دهن ــزی را افزای جوجه ری
جوجه ریــزی بایــد نهــاده بیشــتری نیــز توســط 

ــت تأمیــن شــود. دول
ــرای مــرغ  ــی کــه ب ــن قیمت ــزود: آخری ــان اف جعفری
زنــده درب مرغــداری اعــام شــده اســت، 17 هــزار 
ــدگان  ــد کنن ــه توســط تولی ــان اســت ک و 100 توم
ــزار و 400  ــت از 14 ه ــن قیم ــود، ای ــت می ش رعای
تومــان در دو ســه روز گذشــته افزایــش یافــت کــه 
مشــکات بــه صرفــه نبــودن تولیــد را تــا حــدودی 

بــر طــرف کــرده اســت.
ــدون  ــرغ ب ــد م ــش تولی ــرد: افزای ــح ک وی تصری
ــان  ــه ضــرر و زی ــق منجــر ب ــذاری دقی سیاســت گ
تولیــد کننــدگان می شــود، زیــرا مــرغ کاالیــی 
نیســت کــه بتوانــد روی دســت تولیــد کننــده بمانــد 

ــود. ــه ش ــد عرض و بای

رئیــس اتحادیــه مرغــداران اصفهــان همچنیــن 
ــدن  ــه نش ــر عرض ــی ب ــه مبن ــاری ک ــاره اخب درب
ــازار  ــدگان در ب ــد کنن ــط تولی ــرغ توس ــت م گوش
ــه  ــر ب ــرم اگ ــرغ گ ــرد: م ــار ک ــد، اظه ــر ش منتش
ــده  ــد کنن ــان تولی ــب زی ــود موج ــه نش ــازار عرض ب

کــرد. احتــکار  نمی تــوان  را  آن  می شــود، 
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بیشــتر افــراد زنبورهــا را بــه دو خصلــت مــی شناســند : عســل 
ــه  و نیــش ! امــا زنبورهــا بســیار پیچیــده تــر از ایــن هســتند. ب
عنــوان مثــال، زنبورهــای عســل در کلونــی هــای بســیار منظــم 
اجتماعــی زندگــی مــی کننــد کــه هــر زنبــور نقــش خــاص خــود 
را دارد. در واقــع بیــش از 20 هــزار گونــه زنبــور در جهــان وجــود 

دارد.

ــه بقــای گیاهــان و درخــت  ــا گــرده افشــانی خــود ب زنبورهــا ب
هــا کمــک شــایانی مــی کننــد؛ در واقــع مــی تــوان گفــت یــک 
ســوم مــواد غذایــی مــورد نیــاز انســان توســط آنهــا تأمیــن مــی 

گــردد.

ــل  ــه دلی ــًا ب ــان عمدت ــا در جه ــت زنبوره ــال، جمعی ــا اینح ب
تغییــرات آب و هوایــی رو بــه کاهــش اســت.

انتشــار گازهــای کربــن منجــر بــه افزایــش دمــا مــی گــردد و بــه 
دنبــال آن بــا رشــد و افزایــش موجــودات انگلــی و مزاحــم کــه در 
آب و هــوای گــرم تــر بــه وجــود مــی آینــد، و متعاقبــًا مصــرف 
بیشــتر حشــره کــش هــا و آفــت کــش هــا، محیــط زیســت رفتــه 
ــر روی زنبورهــا  ــن عوامــل ب ــن مــی رود. تمامــی ای ــه از بی رفت
تأثیرگــذار خواهــد بــود ؛ یــا منجــر بــه نابــودی کلونــی زنبورهــا 
مــی شــود و یــا بــا تغییــر جهــت بــاد کارایــی زنبورهــا را ضعیــف 

مــی ســازد.
در اینجــا مــا بــه ذکــر چنــد ویژگــی جالــب ایــن حشــرات مــی 

پردازیــم کــه شــاید اکثــر شــما از آن بــی خبــر بــوده ایــد.

ــی  ــرق جالب ــا ط ــل ب ــای عس زنبوره
ــد ــی کنن ــاع م ــود دف ــدوی خ از کن

ــن  ــد ســایر حشــرات خونســرد هســتند و ای ــز همانن ــا نی زنبوره
ــط  ــای محی ــد دم ــان همانن ــای بدنش ــه دم ــت ک ــن معناس بدی
ــور در  ــای زنب ــه الروه ــی ک ــی جای ــدو یعن ــا درون کن اســت. ام
ــد. ــت نگــه مــی دارن ــا را 33 درجــه ثاب حــال رشــد هســتند دم

آنهــا بــا اســتفاده از بــال هایشــان هماننــد پنکــه هــوای گــرم را 
از داخــل کنــدو خــارج مــی کننــد و بــا جنــب و جــوش و تحــرک 
عضــات پــرواز خــود بــرای گــرم کــردن آن اســتفاده مــی کننــد.

همچنین دانشمندان در

 گونــۀ زنبورهــای عســل ژاپنــی مشــاهده کــرده انــد کــه 
در دفــاع از کنــدوی خــود در برابــر زنبورهــای ســرخ غول 
پیکــر )کــه بــه زنبورهــای قاتــل هــم معــروف هســتند( با 
ــا از ورود آنهــا  ــزرگ مــی ســازند ت ــوپ ب تجمــع یــک ت

ممانعــت بــه عمــل آورنــد.

زنبورهــا قــادر بــه یــادآوری چهــرۀ افراد هســتند

زنبورهــا بــه رشــد و نمــو 
گیاهــان کمــک مــی کننــد

ــه  ــا ب ــا آنه ــانی زنبوره ــرده افش ــت گ ــل خاصی ــه دلی ب
ــد. ــی کنن ــک م ــیار کم ــی بس ــوع گیاه ــظ تن حف

ــود  ــه از وج ــی ک ــد مزارع ــاهده ش ــا مش ــی ه در بررس
نظیــر  افشــانی محصوالتــی  بــرای گــرده  زنبورهــا 
اووکادو، بلوبــری و خیــار اســتفاده کردنــد، در مقایســه بــا 
ــه منظــور  ــد ب ــن حشــرات مفی ــه در آن از ای ــی ک مزارع
گــرده افشــانی اســتفاده نمــی شــد بازدهــی محصــوالت 

ــود. ــاال ب ــی ب ــل توجه ــرز قاب ــه ط ب

امــا بــا تغییــرات جــوی، بســیاری از گونــه هــای جانــوری 
مجبــور بــه مهاجــرت بــه مناطقــی مــی شــوند کــه بــا آن 
ســازگارتر هســتند. امــا دانشــمندان بــر ایــن باورنــد کــه 
زنبورهــا هماننــد ســایر گروههــای جانــوری بــه تغییــرات 
ــش  ــه کاه ــر ب ــن منج ــد و ای ــی کنن ــادت نم ــوی ع ج

جمعیــت آنهــا مــی گــردد.
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زنبورهایــی وجــود دارد کــه عمــر 
واژگونــه می کننــد و ایــن واقعیــت دارد!

  
ــی  ــادۀ زندگ ــارق الع ــی خ ــل از توانای ــای عس ــی زنبوره برخ
ــر  ــای کارگ ــه زنبوره ــی ک ــوردار هســتند. هنگام ــه برخ واژگون
ــوِد  ــه خ ــد ب ــی توانن ــر م ــای پیرت ــند، زنبوره ــم باش ــوان ک ج
ــدۀ کار  ــد و از عه ــان بازگردن ــرژی ترش ــر ان ــر و پ ــوان ت ج
ــر  ــال حاض ــی در ح ــب و باورنکردن ــدۀ عجی ــن پدی ــد. ای برآین
توســط دانشــمندان تحــت بررســی اســت تــا بهتــر بتواننــد بــه 
ــرای  ــد بلکــه آن را ب مکانیســم زیرســاختاری موجــود پــی ببرن
»زوال عقلــی ناشــی از کهولــت ســن« در انســان نیــز اســتفاده 

ــد. کنن

الگویــی مشــابه بــا قاتلیــن زنجیــره ای

ــا  ــاری ب ــتدالل آم ــی اس ــی از نوع ــرم شناس ــان ج کارشناس
ــه  ــه ب ــی ک ــرم های ــرای ج ــی ب ــخصات جغرافیای ــوان مش عن
ــن  ــد. بدی ــی کنن ــتفاده م ــد، اس ــی افتن ــاق م ــرر اتف ــور مک ط
صــورت کــه در مجمــوع، تبهــکاران ایــن نــوع جــرم و جنایــات 
را آنقــدر نزدیــک بــه محــل سکونتشــان مرتکــب نمــی شــوند 
کــه ســریع شناســایی شــوند؛ امــا در عیــن حــال بــرای راحتــی 
ــی  ــم نم ــن جرای ــب ای ــه مرتک ــم دور از خان ــا ه ــود آنقدره خ
گردنــد. ظاهــراً الگــوی آذوقــه یابــی زنبورهــا نیــز بــه همیــن 

صــورت اســت!
بــه ایــن صــورت کــه آنهــا گل هــای نزدیــک بــه کنــدو را بــه 
منظــور دوری گزیــدن از هــر گونــه جانــور مزاحــم و انــگل هــا 
ــتفاده  ــان اس ــر از کندوهایش ــع دورت ــد و از مناب ــی کنن ــا م ره
مــی کننــد. در واقــع دانشــمندان در ســال 2008 میــادی ایــن 

ــد. تکنیــک را در زنبورهــا کشــف کردن

رعایــت مرتبــه و مقــام در میــان 
کنــدو درون  زنبورهــای 

3 گونــه زنبــور عســل در یــک کنــدو وجــود دارد: ملکــه، 
ــر. تنهــا یــک ملکــه وجــود  زنبورهــای کارگــر، و زنبورهــای ن
ــت و  ــدو اس ــور در کن ــن زنب ــت تری ــواًل درش ــه معم دارد ک
ــای  ــد. زنبوره ــی مان ــده م ــا زن ــایر زنبوره ــر از س ــی ت طوالن
کارگــر همگــی مــاده هســتند و همــان زنبورهایــی هســتند کــه 
نیــش دارنــد. هنگامــی کــه زنبــور عســل نیــش مــی زنــد مــی 
میــرد امــا بــوی شــیرین مــوز ماننــدی از خــود متصاعــد مــی 

ــازد. ــر آگاه س ــر را از خط ــای کارگ ــایر زنبوره ــا س ــد ت کن

ــا  ــی ب ــر ژنتیک ــر از نظ ــای کارگ ــه زنبوره ــی ک در حال
زنبــور ملکــه یکســان هســتند امــا تنهــا ملکــه مــی توانــد 
تخــم گــذاری داشــته باشــد. در حقیقــت، ملکــۀ زنبورهــا 
ــری  ــت گی ــل جف ــذارد. عم ــی گ ــم م ــه 1000 تخ روزان
ــورت  ــه ص ــا ملک ــر ب ــای ن ــک از زنبوره ــر ی ــط ه توس
ــرد. ــی می ــر م ــور ن ــری زنب ــس از جفتگی ــرد و پ ــی گی م

ــادآوری چهرۀ  ــه ی زنبورهــا قــادر ب
ــتند افراد هس

ــخاش  ــۀ خش ــدازۀ دان ــه ان ــا ب ــز زنبوره ــایز مغ ــاید س ش
ــا  ــدد ب ــات متع ــد در تعام ــا قادرن ــا آنه ــد ام ــم نباش ه
انســان هــا، چهــرۀ افــراد را از یکدیگــر تشــخیص دهنــد.

ــن دو عکــس از چهــرۀ انســان را  ــه ای، محققی در مطالع
بــا آب شــکر آغشــته کردنــد و در آخــر مشــاهده کردنــد 
کــه زنبورهــا قــادر بــه تشــخیص و یــادآوری عکســی کــه 
ــی  ــتند – حت ــوده را داش ــته ب ــیرین آغش ــول ش ــه محل ب
هنگامــی کــه محلــول شــیرین بــه عکــس نــزده بودنــد.

ایــن خصیصــه نــه تنهــا بــه ایــن موجــودات اجتماعــی در 
ــه آنهــا در  شناســایی یکدیگــر کمــک مــی کنــد بلکــه ب
شناســایی و بازگشــت بــه گل هایــی کــه گــردۀ بیشــتری 

تولیــد مــی کننــد نیــز کمــک مــی کنــد.

ــم  ــوز ه ــا هن ــات زنبوره ــرای نج ب
ــم کاری  ــما ه ــس ش ــده پ ــر نش دی

ــد! کنی

ــان،  ــی از کارشناس ــاد یک ــه اعتق ــد ب ــت بدانی ــب اس جال
ــی  ــی طوالن ــم زندگ ــد ه ــی توانن ــهرها م ــا در ش زنبوره

ــند.  ــته باش ــری داش ــد عســل باالت ــم تولی ــر و ه ت
اگــر حیــاط یــا تــراس و یــا محوطــۀ کوچکــی داریــد مــی 
توانیــد شــروع کنیــد و در آنجــا گل بکاریــد امــا مراقــب 

باشــید از حشــره کــش هــا اســتفاده نکنیــد.
ــد از  ــی توانی ــد م ــی داری ــی آپارتمان ــر زندگ ــی اگ  حت
ــت  ــی درس ــۀ کوچک ــد و باغچ ــتفاده کنی ــام اس ــت ب پش

ــد. کنی
 بدیــن ترتیــب شــما بــه حفــظ جمعیــت زنبورهــا کمــک 

کــرده ایــد کــه نتیجــۀ شــیرینی چــون عســل دارد!ُ
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ــگاه  ــده در دانش ــل آم ــه عم ــات ب ــق تحقیق ــر طب ب
ــد  ــه درخواســت تولی ــکا کــه ب کارولینــای شــمالی امری
ــام  ــوراک Anpario انج ــل خ ــزرگ مکم ــدۀ ب کنن
 )Oregano( ــۀ کوهــی ــدن روغــن پون شــد، گنجان
ــه حفــظ  ــد ب ــه پولــت هــا در دورۀ پــرورش مــی توان ب
ــالم ، و  ــل س ــد مث ــور، تولی ــۀ طی ــدن گل ــت ش یکدس

ــد. ــک کن ــوراک کم ــوب خ ــی خ بازده

پــرورش یــک گلــه پولــت ســالم و بــا کیفیــت بــا روده 
ای ســالم بــرای یــک عمــر کارایــی و بازدهــی بســیار 
اهمیــت دارد. مجموعــۀ باکتــری هــای روده ای طیــور 
نقــش بســیار مهمــی در هضــم و جــذب مــواد مغــذی، 
ــد. تشــکیل زود  ــی دارن ــرد سیســتم ایمن ــظ کارک و حف
ــد، در  ــای مفی ــری ه ــن باکت ــع ای ــه موق ــگام و ب هن
تشــکیل ُپرزهــای روده ای کــه در هضــم غــذا و جــذب 
مــواد مغــذی آن نقــش مهمــی دارنــد، بســیار اهمیــت 

دارد.

دانشــگاه  محقــق   Ken Anderson دکتــر 
کارولینــای شــمالی بــه درخواســت Anpario تولیــد 
کننــدۀ بــزرگ مکمــل خــوراک، پژوهشــی را انجــام داد 
تــا تأثیــر روغــن پونــۀ کوهــی در رژیــم خــوراک پولــت 
ــی  ــا بررس ــرورش آنه ــد و پ ــول دورۀ رش ــا را در ط ه

ــد. کن
ــیم  ــرل تقس ــش و کنت ــروه آزمای ــه دو گ ــا ب ــه ه جوج
ــی در خــوراک  ــچ مکمل ــه هی ــرل ک ــروه کنت شــدند؛ گ
دریافــت نمــی کردنــد و گــروه آزمایــش کــه 300 گــرم 
ــوراک  ــن خ ــک ت ــر متری ــی در ه ــۀ کوه ــن پون روغ
دریافــت مــی کردنــد. دکتــر Anderson مــی 

ــد: گوی
ــن  ــه ای ــت ک ــش حاکیس ــن آزمای ــج ای  »نتای
ــل  ــد مث ــر روی تولی ــی ب ــرات مثبت ــل تأثی مکم

ســالم پولــت هــا مــی گــذارد و همچنیــن در رشــد 
ــوب  ــیار خ ــا بس ــدن پاه ــر ش ــا بلندت ــا ب ــدام ه ان
عمــل مــی کنــد. و عــاوه بــر ایــن، در گلــۀ جوجــه 
ــی  ــۀ کوه ــن پون ــل روغ ــه مکم ــی ک ــت های پول
ــر  ــای متغی ــر وزن ه ــد کمت ــرده بودن ــت ک دریاف

ــد.« ــی ش ــده م دی
 Anpario خــوراک  تولیدکننــدۀ  مدیــر  همچنیــن 
ــه  ــن جوج ــز در ای ــوراک نی ــان خ ــت راندم ــان داش اذع
هــا ارتقــا مــی یافــت بنابرایــن بــا بهتــر شــدن یکدســتی 
گلــۀ طیــور و ســامت تولیــد مثــل در پولــت هایــی کــه 
مکمــل روغــن پونــۀ کوهــی دریافــت کــرده انــد، انتظــار 
ــم  ــز ه ــد نی ــی گذارن ــه م ــی ک ــه تخــم های ــی رود ک م
ــری در  ــی بهت ــی و بازده ــند و کارای ــدازه باش ــایز و ان س

ــند. ــته باش ــود داش ــات خ طــول حی

دکتر Anderson در ادامه اظهار داشت: 
» مــا در حــال حاضــر بــر روی پــروژه ای کار مــی کنیــم 
تــا ببینیــم کــه کنتــرل زودهنــگام و بــه موقــع ســامت 
ــه  ــی چ ــۀ کوه ــن پون ــک روغ ــا کم ــور ب روده ای طی
ــد داشــت.« ــا خواه ــذاری آنه ــر روی تخــم گ ــری ب تأثی

فنــاوری  کارشــناس   Emma Lund دکتــر 
داشــت:  اذعــان   Anpario

ــه  ــتند ک ــی هس ــوب آنهای ــای مرغ ــت ه ــه پول »جوج
ــوب  ــت مرغ ــۀ پول ــک گل ــند و ی ــوی باش ــت و ق درش
ــت و  ــی یکدس ــت های ــه پول ــه جوج ــت ک ــه ای اس گل
بــا وزنــی همســان داشــته باشــد. بــه یــاد داشــته باشــید 
ــژاد  ــر ن ــرای ه ــتانداردهای الزم ب ــه اس ــیدن ب ــه رس ک
ــکلتی  ــه ای و اس ــۀ ماهیچ ــد بهین ــه رش ــتیابی ب در دس
بســیار اهمیــت دارد و متعاقبــًا آن هــم در ارتقــاء عملکــرد 
ــود و  طیــور در اولیــن تخــم گــذاری تأثیرگــذار خواهــد ب
تمامــی ایــن عوامــل نیــز نهایتــًا بــر بازدهــی و ســودآوری 

ــود.« ــد ب ــر خواه ــدار مؤث ــده و مرغ تولیدکنن

ــه  ــی ب ــۀ کوه ــن پون روغ
حفــظ یکدســتی گلــۀ پولت 

هــا کمــک مــی کنــد
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کمپانــی بیولوژیــک Kemin در 16 آوریــل اعــام کــرد کــه 
 Pacific Gene ــا ــه ای ب ــت نام ــرارداد و موافق ــی ق ط
Tech )PGT( – کــه یــک شــرکت بیولوژیــک اســت و در 
زمینــۀ تولیــد و تجــاری کــردن واکســن هــای نســل آینــده و 
نیازهــای مربــوط بــه ســامت غذایــی کــه نادیــده گرفتــه مــی 
شــوند، فعالیــت دارد – موفــق شــد بــرای اخــذ مجــوز واکســن 

ســالمونای طیــور همــکاری کننــد.

واکســن ســالمونای PGT بــرای بســیاری از ســروتیپ هــای 
ــزا  ــل بیماری ــیاری از عوام ــت و در بس ــب اس ــالمونا مناس س
ماننــد باکتــری، انــگل و ویــروس هــا را جوابگــو خواهــد بــود.

کمپانی بیولوژیک Kemin اذعان داشت:

محققیــن  توســط  واقــع  در  ســالمونال  »واکســن   
ــا  ــزاس و ب ــگاه آرکان ــور دانش ــالمت طی ــگاه س آزمایش
ــاخته  ــادا س ــکا و کان ــگاههای امری ــایر دانش ــکاری س هم
ــن  ــکا و انجم ــاورزی امری ــه و وزارت کش ــعه یافت و توس
ــی(  ــت )مال ــزاس از آن حمای ــادی آرکان ــعۀ اقتص توس

ــد.«   ــل آوردن ــه عم ب

شــراکت در تولیــد واکســن 
ســالمونالی طیــور

ــار  ــی Kemin اظه ــر اجرای ــر Chris Nelson مدی دکت
داشــت:

 »شــراکت بــا کمپانــی PGT بــرای تولیــد ایــن 
ــد  ــی ده ــال را م ــن مج ــا ای ــی م ــه کمپان ــن ب واکس
ــه  ــالمونال ک ــا س ــه ب ــرای مقابل ــوژی الزم ب ــه تکنول ک
یــک عامــل بیماریــزای رایــج در میــان طیــور اســت و 
ســالمت غــذا و مصــرف کننــده را هــم بــه خطــر مــی 
ــن  ــم. بدی ــه بداری ــان عرض ــازار جه ــه ب ــدازد را ب ان
ــزان  ــن واکســن، می ــودن ای ــا در دســترس ب ــب ب ترتی
ــش  ــیار کاه ــز بس ــاری نی ــن بیم ــه ای ــور ب ــالی طی ابت

ــد.«   ــی یاب م

ــاز واکســن ســالمونا  ــت امتی Kemin در ســدد توســعه و ثب
در امریــکا و ســایر کشــورهای دیگــر اســت و بــا اتحادیــۀ اروپــا 
آغــاز خواهــد کــرد و بــه دنبــال آن بــه توســعۀ ایــن واکســن در 

کشــورهای جنــوب شــرقی آســیا و آفریقــا مــی پــردازد.

ــعۀ  ــد و توس ــر روی تولی ــه ب ــک Kemin ک ــی بیولوژی کمپان
 PGT واکســن هــا تمرکــز دارد، در فوریــۀ 2020 بــا کمپانــی
ــم  ــد و ه ــراکت ش ــالمونا وارد ش ــن س ــعۀ واکس ــرای توس ب
ــد کشــور آغــاز  ــون پروســۀ ثبــت محصــول خــود را در چن اکن

کــرده اســت. 
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ــی  ــو کنفرانس ــت ویدئ ــن نشس ــت در چهارمی ــن پرس ــک دی باب
ــر  ــتانداری های سراس ــادی اس ــور اقتص ــی ام ــن هماهنگ معاونی
ــدن و  ــت، مع ــدگان وزارت صنع ــور نماین ــا حض ــه ب ــور ک کش
تجــارت و وزارت جهــاد کشــاورزی و شــرکت پشــتیبانی امــور دام 
ــت ســتادهای  ــا دو دســتور کار تقوی در محــل وزارت کشــور و ب
تنظیــم بــازار و تامیــن و توزیــع نهاده هــای دامــی برگــزار شــد، 
ــا  ــی ظرفیت ه ــم افزای ــد ه ــروز نیازمن ــه ام ــه اینک ــاره ب ــا اش ب
بــرای تامیــن کاالهــای اساســی مــردم هســتیم؛ گفــت: شــرایط 
تحریمــی دشــمن و شــیوع ویــروس کرونــا نبایــد مانــع از انجــام 
ــن  ــئول در تامی ــتگاه های مس ــا و انســجام بخشــی دس فعالیت ه

و توزیــع کاالهــای اساســی و اســتراتژیک کشــور شــود.
دیــن پرســت بــا اشــاره بــه اینکــه یکــی از کاالهــای مــورد نیــاز 
ــا شناســایی  ــد ب در کشــور، نهاده هــای دامــی اســت؛ گفــت: بای
ظرفیت هــای موجــود در کشــور بتوانیــم تولیــد آندســته از 
نهاده هــای دامــی را کــه میــزان وابســتگی بــه آنهــا غیرمتعــارف 

اســت، در داخــل کشــور تقویــت کنیــم.

معــاون اقتصــادی وزیــر کشــور بــا اظهــار اینکــه تامیــن 
ــا  ــره ب ــویا و غی ــه س ــل ذرت، کنجال ــی از قبی ــای دام نهاده ه
ــاز  ــورد نی ــرغ م ــت و م ــن گوش ــت و تامی ــظ ظرفی ــدف حف ه
کشــور ضــروری اســت، گفــت: علیرغــم محدودیت هــای ناشــی 
ــبت  ــود نس ــوان خ ــام ت ــا تم ــت ب ــه، دول ــای ظالمان از تحریم ه
بــه تخصیــص ارز مــورد نیــاز بــرای تامیــن کاالهــای اساســی و 
مایحتــاج ضــروری مــردم اقــدام و ایــن امــر در اولویــت نخســت 
ــروری  ــاس ض ــن اس ــر همی ــرار دارد. ب ــت ق ــای دول برنامه ه
ــر از ســوی  ــن ام ــدات الزم  در راســتای تحقــق ای اســت، تمهی
دســتگاه های ذیربــط اتخــاذ و تمامــی تدابیــر و راهکارهــای الزم 

ــن امــر مهــم اتخــاذ شــود. جهــت حفــظ ای

دیــن پرســت تصریــح کــرد: امــروز بیــش از گذشــته نیازمند 
ــتگاه های  ــان دس ــی می ــن بخش ــری بی ــی حداکث هماهنگ
ــظ  ــت و حف ــداف دول ــق اه ــت تحق ــی جه کان مدیریت
ــد  ــتگاه های مســئول بای ــه دس ــازار هســتیم و هم ــات ب ثب
بــر فراینــد توزیــع قانونــی کاالهــای اساســی و نهاده هــای 
ــن  ــت تامی ــوی دول ــا از س ــاز آنه ــورد نی ــه ارز م ــی ک دان
ــا  ــند و ب ــته باش ــق داش ــل و دقی ــارت کام ــردد، نظ می گ
افــراد فرصــت طلــب و ســودجویانی کــه مترصــد اخــال 
در شــبکه توزیــع  مایحتــاج عمومــی مــردم هســتند، بــدون 

ــد. ــی کنن ماحظــه برخــورد قانون

ــدی  ــداف ج ــی از اه ــت: یک ــوص گف ــن خص وی در ای
دولــت در شــرایط دشــوار کنونــی، تامیــن مایحتــاج 
ــای  ــوص حمایت ه ــن خص ــت و در ای ــردم اس ــی م عموم

انحــراف در فرآینــد 
توزیــع کاالهای اساســی 
دامــی نهاده هــای  و 

معاونــت هماهنگــی امــور اقتصــادی و توســعه منطقــه ای وزارت 
ــا بیــان ایــن کــه نیازمنــد هماهنگــی حداکثــری بیــن  کشــور ب
ــن و  ــت تامی ــی جه ــتگاه های کان مدیریت ــان دس ــی می بخش
توزیــع کاالهــای اساســی و حفــظ ثبــات بــازار هســتیم، گفــت:

و  اساســی  کاالهــای  توزیــع  فراینــد  در  انحــراف 
نیســت. پذیرفتنــی  دامــی  نهاده هــای 

ــه اســت  ــت صــورت گرفت ــم از ســوی دول ــی ه ارزی خوب
ــه  ــد ک ــاش نماین ــد ت ــئول بای ــتگاه های مس ــه دس و هم
ــدون واســطه در  ــا قیمــت مصــوب و ب کاالهــای مذکــور ب
اختیــار تولیدکننــدگان مصــرف کننــدگان واقعــی قــرار گیــرد 
ــی در  ایــن خصــوص پذیرفتنــی نیســت. ــه تعلل و هیچگون

ــم زدن  ــر بره ــمن ب ــاش دش ــام ت ــرد: تم ــه ک وی اضاف
فضــای بــا ثبــات بــازار در کشــور و ایجــاد جــو روانــی منفی 
ــای  ــی ظرفیت ه ــری تمام ــه کارگی ــا ب ــد ب ــه بای ــت ک اس

ــع از تحقــق اهــداف دشــمن شــویم. ــی مان داخل

ــای  ــردن ظرفیت ه ــال ک ــا فع ــد ب ــت: بای ــان گف وی در پای
ــای  ــوزه نهاده ه ــاز در ح ــورد نی ــام م ــم اق ــتانی بتوانی اس
ــن  ــی ای ــده واقع ــرف کنن ــا مص ــم ت ــن کنی ــی را تامی دام
ــازش را  ــورد نی ــام م ــوده اق ــی آس ــا خیال ــد ب ــوزه بتوان ح

ــد. ــه کن تهی
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رئیــس ســازمان صنعــت و معــدن و تجــارت اســتان تهــران 
آن  بــرای  نرخ گــذاری صورت گرفتــه  مــورد  در  گفــت: 
دســته از محصــوالت لبنــی کــه در گــروه کاالی حمایتــی 
ــی  ــع لبن ــدگان صنای ــداران و تولیدکنن ــان دام ــتند می نیس
اختــاف نظرهایــی وجــود دارد، زیــرا تولیدکننــدگان اعــام 
ــرخ  ــا ن ــیر را ب ــتند ش ــر نیس ــداران حاض ــه دام ــد ک می کنن
ــر ایــن  ــار آنهــا قــرار دهنــد و دامــداران ب مصــوب در اختی
بــاور هســتند کــه قیمــت مصــوب شــیر خــام پاییــن اســت 
ــطح  ــام در س ــیر خ ــوب ش ــرخ مص ــل ن ــن دلی ــه همی ب

ــال بررســی اســت. کارشناســی در ح

قیمــت مصــوب شــیر خام در حال بررســی اســت
ــی  ــاهد گرانفروش ــازار ش ــه در ب ــان اینک ــا بی ــی ب ــه صادق یدال
از ســوی عرضــه کننــدگان کاال نیســتیم و برخــی افزایــش 
ــاره قیمــت  قیمت هــا بــه دلیــل تغییــر نــوع ارز پایــه اســت، درب
ــه  ــی ک ــول لبنیات ــم محص ــت:  10 قل ــی گف ــوالت لبن محص
ــرخ مصــوب هســتند  ــی هســتند دارای ن ــای حمایت جــزو کااله
ــرخ مصــوب عرضــه شــوند.  ســایر محصــوالت  ــا ن ــد ب کــه بای
ــط  ــوب ضواب ــده و در چارچ ــام ش ــت تم ــاس قیم ــی براس لبن
ــدگان و  ــرف کنن ــوق مص ــت حق ــازمان حمای ــت س ــن قیم تعیی
ــرخ هــا در ســایت  ــن ن ــدگان عرضــه می شــوند کــه ای تولیدکنن

ــت. ــده اس ــانی ش ــاع رس ــز اط 124 نی

ــه  ــورت گرفت ــذاری ص ــرخ گ ــورد ن ــزود: در م وی اف
در  کــه  لبنــی  محصــوالت  از  دســته  آن  بــرای 
گــروه کاالی حمایتــی نیســتند میــان دامــداران و 
نظرهایــی  اختــاف  لبنــی  تولیدکننــدگان صنایــع 
وجــود دارد زیــرا تولیدکننــدگان اعــام مــی کننــد کــه 
دامــداران حاضــر نیســتند شــیر را بــا نــرخ مصــوب در 
ــاور  ــن ب ــر ای ــداران ب ــد و دام ــرار دهن ــا ق ــار آنه اختی
هســتند کــه قیمــت مصــوب شــیر خــام پاییــن اســت 
بــه همیــن دلیــل نــرخ مصــوب شــیر خــام در ســطح 

ــت. ــی اس ــال بررس ــی در ح کارشناس

اوایــل تیــر مــاه  قیمــت شــیر خــام  بــا حــدود 21 تــا 
ــرای  ــل،  ب ــال قب ــه س ــبت ب ــش نس ــد افزای 28 درص
ــا  ــه ت ــد ک ــن ش ــان تعیی ــازار 2900 توم ــه در ب عرض

ــت شــیر  ــای کیفی ــر مبن ــس قیمــت ب ــز تلران 7 درصــد نی
ــن  ــه ای ــد. البت ــی ش ــش بین ــرای آن پی ــده ب ــه ش عرض
قیمــت مربــوط بــه شــیر کیفــی 3.5 درصــد چربــی اســت 
ــر  ــز تغیی ــیر نی ــت ش ــی، قیم ــد چرب ــش درص ــا افزای و ب
ــه  ــن ب ــی 50 توم ــد چرب ــر درص ــه ازای ه ــد و ب می کن
اخیــرا  البتــه  شــود.  افــزوده  می توانــد  کاال  قیمــت 
گزارش هایــی از افزایــش قیمــت برخــی محصــوالت 

ــت. ــده اس ــر ش ــی منتش لبن
صادقــی در ادامــه قیمــت هــر شــانه تخــم مــرغ در بــازار  

را 22 هــزار تومــان عنــوان کــرد و گفــت:
 نــرخ مصــوب تخــم مــرغ در ســتاد تنظیــم بــازار کیلویــی 
ــر وزن  ــن اگ ــن شــده اســت بنابرای ــان تعیی 11 هــزار توم
ــم  ــر بگیری ــرم درنظ ــرغ را دو کیلوگ ــم م ــانه تخ ــر ش ه
ــرخ  ــه ن ــک ب ــران نزدی ــتان ته ــرغ در اس قیمــت تخــم م

مصــوب اســت.
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ــکالت  ــتان و مش تابس
مربــوط بــه آب در 

ــداری مرغ
ــی  ــال راههای ــه دنب ــداران ب ــال مرغ ــت س ــن وق ــواًل در ای معم
ــی در  ــتند و آب ده ــا هس ــرغ ه ــداری از م ــرای نگه ــی ب ابداع

ــرار دارد. ــا ق ــت آنه اولوی
در ایــن راســتا باورهایــی در اذهــان برخــی مرغــداران جــا افتــاده 
کــه بعضــًا شــاید چنــدان درســت نباشــند در  ادامــه رهنمودهایی 
در زمینــۀ درســت یــا نادرســت بــودن همیــن باورهــا بــرای شــما 

ــرده ایم. ــوان ک عن

1.هر چقدر که ظرف آبخوری بزرگ تر باشد بهتر است.

ــل  ــد عام ــه چن ــوری ب ــرف آبخ ــایز ظ ــه س ــت ک ــح اس واض
بســتگی دارد و اولیــن و مهــم تریــن عامــل تعــداد طیــور اســت 
ــدون  ــده هــا هرگــز ب ــز اهمیــت آن اســت کــه پرن و نکتــۀ حائ

ــد. آب نمانن
 ایــن مــی توانــد بدیــن معنــی باشــد کــه شــاید نیــاز باشــد در 
طــول روز شــما مجــدد ظــرف آب را ُپــر کنیــد. شــاید ایــن کار 
ــخت  ــد، س ــه دارن ــغلۀ کاری ک ــل مش ــه دلی ــده ای ب ــرای ع ب

باشــد.
ــه  ــت ک ــی اس ــا از کارهای ــامنده ه ــردن آش ــز ک ــن تمی همچنی
ــه در  ــوری ک ــه آبخ ــته ب ــود. بس ــام ش ــر روز انج ــتی ه بایس
ــز  ــرای تمی ــد ب ــرس ســاده مــی توان اســتفادۀ شماســت یــک ب
ــی  ــی کاف ــک آب کش ــم ی ــد ه ــه و بع ــریع روزان ــردن س ک
ــًا  ــه حتم ــید ک ــته باش ــر داش ــه خاط ــتی ب ــه بایس ــد؛ البت باش

هفتــه ای یــک بــار شستشــوی همــراه بــا 
ضدعفونــی داشــته باشــید! سیســتم هــای 
آشــامیدنی بــاز معمــواًل بیشــتر از سیســتم 
ــوند  ــی ش ــف م ــته کثی ــاری بس ــای آبی ه
ــتید  ــر هس ــال کار کمت ــر دنب ــن اگ بنابرای
ــد.  ــاری بســته اســتفاده کنی از سیســتم آبی
سیســتم آبخــوری پســتانک چکــه ای 
)nipple drinker( نمونــۀ خوبــی از 
ــدل اســت. آبخــوری هــای بســته  ــن م ای
شــاید یــک بــار در مــاه نیــاز بــه شستشــو 
ــاز  ــل آبخــوری هــای ب ــا در مقاب ــد ام دارن
ــی  ــه خوب ــتی ب ــار بایس ــک ب ــه ای ی هفت

ــد. ــی گردن ــز و ضدعفون تمی

2.آبخــوری هــای پالســتیکی بهتــر از 
فلــزی اســت.

ــیر  ــه ای سردس ــه در منطق ــی ک در صورت
ــدارد  ــی ن ــت چندان ــر اهمی ــتید، دیگ نیس
کــه آبخــوری مــورد اســتفادۀ طیــور شــما 
پاســتیکی باشــد یــا فلــزی. تنهــا زمانــی 
کــه ایــن نکتــه بایســتی مــورد توجــه قــرار 
گیــرد فصــل زمســتان اســت چــرا کــه اگــر 
ــرم شــود ممکــن  ــد و گ ــب منجم آب مرت
اســت پاســتیک تــرک بخــورد و بشــکند 
امــا ظــروف فلــزی در ایــن زمینــه مقــاوم 
ــزی  ــروف فل ــل، ظ ــا در مقاب ــتند. ام هس
ــد  ــی توان ــن م ــتند و ای ــر هس ــنگین ت س
ــوی  ــد. از س ــدار باش ــرای مرغ ــکلی ب مش
ــع  ــه آب مای ــد ب ــه بخواهی ــر، چنانچ دیگ
ــان  ــا هم ــرکه ی ــًا س ــد )مث ــیدی بزنی اس
اســید اســتیک( ظــرف فلــزی را مــی 
ــد کــه انتخــاب  ــن مــی بینی خــورد. بنابرای
جنــس ظــرف آب کامــًا بســتگی بــه 

ــما دارد. ــت ش موقعی
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ــردن  ــه ک ــه چک ــتانکی ب ــوری پس ــای آبخ ــتم ه 3.سیس
مــی افتنــد بنابرایــن اســتفاده از همــان آبخــوری هــای 

ســنتی و قدیمــی بهتــر اســت.

ــای  ــتم ه ــی از سیس ــه خوب ــر ب ــه اگ ــت ک ــن اس ــت ای واقعی
ــی  ــردن نم ــه ک ــه چک ــود ب ــداری ش ــتانکی نگه ــوری پس آبخ
افتنــد. بــه عنــوان مثــال اگــر بســت آن مشــکلی پیــدا کنــد بــه 
ــدۀ خــوب  ــک ای ــض اســت. ی ــی و تعوی ــل جایگزین ــی قاب راحت
ــه هنــگام ســفارش آبخــوری  در ایــن رابطــه ایــن اســت کــه ب
ــم  ــدک ه ــتانک ی ــر پس ــد س ــی، چن ــر کمپان ــتانکی از ه پس
ســفارش بدهیــد تــا در موقــع نیــاز در دســترس داشــته باشــید.
همچنیــن یکــی دیگــر از دالیــل چکــه کــردن سیســتم آبخــوری 
ــادی باشــد کــه از ســوی  ــد فشــار زی پســتانکی شــما مــی توان
شــلنگ بــر آن وارد مــی گــردد بنابرایــن نصــب یــک رگاتــور 
یــا همــان کاهنــدۀ فشــار بــر روی شــلنگ مــی توانــد بــه طــول 

عمــر آبخــوری پســتانکی کمــک کنــد .
ــن هــای آب اســتفاده  ــه جــای شــلنگ از گال  همچنیــن اگــر ب
ــا  ــد و ت ــر نکنی ــاال ُپ ــا ب ــن هــا را ت ــر اســت گال ــد بهت مــی کنی

ــد. ــر کنی ــر آن را از آب پ ــن ت ســطحی پایی

ــر از  ــی بهت ــی خیل ــنتی و قدیم ــای س ــوری ه 4.آبخ
ــرا  ــد چ ــۀ آب دارن ــه پیال ــتند ک ــی هس ــوری های آبخ
ــزد و  ــی ری ــغال م ــنگریزه و اش ــا س ــه ه ــه درون پیال ک

ــد. ــی زن ــک م جلب

ــته  ــاز داش ــطحی ب ــه س ــوری ای ک ــر آبخ ــت! ه ــت اس درس
ــر مــی شــود و جلبــک مــی  ــزه و اشــغال ُپ باشــد از خــرده ری
ــد  ــی دهی ــازه م ــور اج ــه چط ــت ک ــؤال اینجاس ــا س ــد ام زن
اشــغال جمــع شــود؟ شستشــوی روزانــه تضمینــی بــرای 
جمــع نشــدن اشــغال و خــرده ریــزه و جلبــک در هــر سیســتم 
ــر پســتانک آبخــوری  ــه ای در زی ــه پیال آبخــوری اســت – چ
ــم  ــام قدی ــاری از آب. در ای باشــد و چــه آبخــوری ســنتی و تغ
کــه مرغــداری هــا تنهــا چنــد صــد مــرغ داشــتند و تغــاری آب 
جلــوی طیــور مــی گذاشــتند، مرغــداران موظــف بودنــد روزی 
ــا خــوب  ــرس بکشــند ت ــه ظــرف هــای آبخــوری را ب دو مرتب

ــد. ــز بمانن تمی
ــتی  ــز بایس ــای آبخــوری نی ــتانک ه ــر پس ــای آب زی ــه ه پیال
ــه اســکاچ  ــط ب ــز شــوند. کار ســختی نیســت و فق ــه تمی روزان
هایــی نیــاز هســت تــا بــا آن بتــوان بــه راحتــی ایــن پیالــه هــا 

ــز کــرد. و ادوات مربوطــه را تمی
ــوند بــه  ــی ش ــزه نم ــه پاکی ــی ک ــوری های ــک در آبخ جلب

ــرد. ــی گی ــکل م ــرعت ش س

5.آب همیشــه مــی بایســتی در فضــای بــاز و 
در خــارج از مرغدانــی نگه داشــته شــود.

ــر  ــد آبخــوری را در ه ــی توانی برعکــس، شــما م
ــد.  ــب کنی ــد نص ــی دانی ــب م ــه مناس ــی ک جای
هــدف ایــن اســت کــه آبخــوری در جایــی باشــد 
ــه آب  ــا ب ــرغ ه ــان م ــی آس ــن دسترس ــه ضم ک

ــه دارد.  ــازه نگ ــک و ت ــامیدنی، آب را خن آش
ــه مــی شــود  ــی کــه گفت ــع یکــی از دالیل در واق
بهتــر اســت آبخــوری درون مرغــداری باشــد 
آن اســت کــه پرنــده هــای وحشــی و ســایر 
ــاند.  ــا نکش ــه آنج ــامیدن ب ــرای آش ــات را ب حیوان
صــد البتــه کــه اگــر تمــام اســتانداردهای مربــوط 
بــه بیوســکیوریتی در مرغــداری را رعایــت کــرده 
باشــید حتــی اگــر آبخــوری را در فضــای بیــرون 
ــدۀ وحشــی و  ــچ پرن ــد هی ــداری هــم بگذاری مرغ
ــه آن  ــه ب ــود ک ــد ب ــادر نخواه ــده ای ق ــا جون ی
ــید در  ــته باش ــر داش ــه خاط ــد. ب ــی یاب دسترس
برخــی ماههــای ســال، کــه هــوا طوفانــی و گــرد 
و خاکــی اســت نبایــد منبــع آب در فضــای بیــرون 

ــد. ــداری باش از مرغ
مهــم نیســت آبخــوری را کجــا نصــب مــی کنیــد 
امــا بایســتی بدانیــد کــه اگــر آبخــوری شــما بــر 
روی زمیــن باشــد و بصــورت آویــزان نصــب 
ــراژ و فضــای مرغــداری مــی  نشــده باشــد، از مت
ــان  ــن طیورت ــرای راه رفت ــد و فضــای الزم ب کاه

ــد. را کــم مــی کن
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ــاد در مجلــس شــورای اســامی گفــت:  نماینــده مــردم مهاب
دولــت بایــد جلــوی رانــت شــرکت هــای وارد کننــده نهــاده 

هــای دامــی را بگیــرد.

محمــود زاده افــزود: بــازار نهــاده هــای دامــی دراختیــار چنــد 
ــش  ــن بخ ــت درای ــب ران ــه موج ــت ک ــدود اس ــرکت مح ش
ــای  ــاده ه ــازار نه ــم ب ــرای تنظی ــد ب ــت بای ــه دول ــده ک ش
دامــی جلــوی رانــت شــرکت هــای وارد کننــده نهــاده هــای 

ــرد. ــی را بگی دام
وی درخصــوص افزایــش قیمــت نجومــی و کمبودنهــاده 
هــای دامــی در مــاه هــای اخیــر تصریــح کــرد: دلیــل اصلــی 
افزایــش قیمــت، کمبــود نهــاده هــای دامــی اســت بطوریکــه 
در اوج وفــور نهــاده هــای دامــی دولــت تنهــا 70درصــد قــادر 
ــازار  ــدار و از ب ــط دام ــی توس ــود و مابق ــاده ب ــن نه ــه تامی ب

آزادتهیــه مــی شــد.
نماینــده مــردم مهابــاد در مجلــس شــورای اســامی بااشــاره 
بــه اینکــه دومیــن عامــل در خصــوص افزایــش قیمــت نهــاده 
ــده نهــاده هــای  هــای دامــی رانــت شــرکت هــای وارد کنن
ــور  ــه در کش ــای ک ــرکت ه ــرد: ش ــار ک ــت، اظه ــی اس دام
ــرکت  ــدود 100ش ــد ح ــی کنن ــی وارد م ــای دام ــاده ه نه
ــرکت  ــط 10ش ــد واردات توس ــل 90درص ــه در اص ــت ک اس

انجــام مــی شــود.
وی یــاد آور شــد: در انحصــار گرفتــن 90درصــد واردات 
توســط 10شــرکت موجــب ایجــاد فســاد شــده و ایــن شــرکت 
هــا کــه مــورد حمایــت نیــز قــرار گرفتــه وارز دولتــی دریافــت 
کــرده انــد نهــاده را وارد و بــه جــای عرضــه در ســایت توزیــع 

ــاد در مجلــس  ــده مــردم مهاب تصویر:محمــود زاده - نماین
شــورای اســامی

پشــت پــرده کمبــود 
و افزایــش قیمــت 
نهــاده هــای دامــی 

ــت؟ چیس

نهــاده در بــازار آزاد بفروشــند.
ــاد  ــه اینکــه ســایت وزارت جه ــد ب ــا تاکی ــود زاده ب محم
ــی در  ــای دام ــاد ه ــع نه ــرای توزی ــه ب ــاورزی ک کش
نظرگرفتــه شــده دارای مشــکات عدیــده ای اســت، 
اظهــار کــرد: اســامی برخــی از دامدارانــی کــه  در لیســت 
ــاورزی  ــاد کش ــایت جه ــی س ــای دام ــاده ه ــت نه دریاف
ــی  ــت م ــاده دریاف ــد و نه ــد ندارن ــا تولی ــرار دارد اص ق
ــانند  ــی رس ــروش م ــه ف ــازار آزاد ب ــد و آن را در ب کنن
ــی  ــت نم ــاده دریاف ــا نه ــی ی ــدار اصل ــه  دام ــی ک درحال
ــه مقــدار کمتــر دریافــت مــی کنــد کــه ایــن  ــا ب کنــد ی
ــل افزایــش قیمــت نهــاده  مشــکل ســایت یکــی از دالی

ــت. ــی اس ــای دام ه

وی بــا اشــاره بــه اینکــه توزیــع نهــاده هــا توســط جهــاد 
ــع نیســت، خاطــر نشــان کــرد:  ــه موق کشــاورزی هــم ب
ــرای  همیــن توزیــع دیــر هنــگام موجــب شــده دامــدار ب
ــازار آزاد روی  ــه ب ــود ب ــدن دام خ ــف ش ــری از تل جلوگی

بیــاورد.

ــری از  ــا جلوگی ــد ب ــت بای ــه داد: دول ــود زاده ادام محم
رانــت شــرکت هــای محــدود درامــر واردات نهــاده هــای 
ــرکت  ــه ش ــرده و ب ــه ک ــد توج ــره تولی ــه زنجی ــی، ب دام
ــد  ــد مجــوز ده ــد دارن ــی تولی ــره تکمیل ــه زنجی ــای ک ه
ــی  ــاده دام ــت نه ــان اس ــاز ش ــورد نی ــه م ــدر ک تاهرچق
ــت دالالن و  ــق دس ــن طری ــا بدی ــد ت ــارج وارد کنن از خ
واســطه هــا را درایــن بخــش کوتــاه کــرده و قیمــت هــا 

ــد. ــرل کنن را کنت
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ــه  ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــور ب ــن دام کش ــورای تامی ــس ش رئی
امســال نبایــد دخالــت دولــت در بــازار گوشــت تکــرار شــود، 
ــد  ــه تولی ــرای ادام ــداران ب ــروز دام ــاز ام ــت: نی گف

ــت. ــی اس ــن نقدینگ تامی

ــت  ــن وضعی ــاره آخری ــا درب ــان در گفت وگــو ب منصــور پوری
تولیــد و بــازار گوشــت قرمــز، اظهــار کــرد: تولیــد و عرضــه 
ــرار  دام در بخــش ســنگین و ســبک در شــرایط مناســبی ق

دارد و بــازار گوشــت قرمــز فراوانــی وجــود دارد.     

ــده در  ــب ش ــب موج ــه مناس ــد و عرض ــه داد: تولی وی ادام
چنــد وقــت اخیــر کمتریــن نوســان در قیمــت گوشــت قرمــز 

اتفــاق بیفنــد.

بــه گفتــه پوریــان؛ گاهــا شــاهد بودیــم کــه در برخــی از اقــام 
گوشــت قرمــز کاهــش قیمــت نیــز درخ داده اســت.

وی معتقــد اســت؛ بخــش مهمــی از ثبــات بــازار گوشــت قرمز 

ــت در  ــت دول دخال
بــازار گوشــت قرمــز 

ــود ــرار نش تک

مدیــون کاهــش دخالــت دولــت در بــازار ایــن کاال اســت.
پوریــان تصریــح کــرد: ســال گذشــته دولــت بــه بهانه هــای 
مختلــف در بــازار گوشــت ورود کــرده و عاملــی بــرای 

ــت. ــوده اس ــا ب ــش قیمت ه افزای

وی نمونــه دخالــت دولــت کــه قیمت هــا را  در ســال 
ــت  ــن قیم ــی و تعیی ــد حمایت ــش داد؛ خری ــته افزای گذش
ــازار  ــه ب ــه ب ــود ک ــی ب ــت های واردات ــرای گوش ــوب ب مص

ــدند. ــاب در آن ش ــب الته ــوک داد و موج ش
پوریــان بهتریــن حمایــت در ســالجاری از دامــداران را 
ــی  ــن نقدینگ ــازار و تامی ــا در ب ــت دولتی ه ــش دخال کاه

ــرد. ــوان ک ــا عن ــرای آن ه ب
ــا  ــرای ادامــه تولیــد ب وی افــزود: در ســالجاری دامــداران ب
ــد  ــر می توان ــن ام ــده اند و ای ــه ش ــی مواج ــود نقدینگ کمب
ــروری در  ــعه دامپ ــه توس ــرای ادام ــی ب ــه مانع ــل ب تبدی

ــود. کشــور ش

پوریــان پرداخــت تســهیات کــم بهــره متناســب بــا شــرایط 
آســان بــه دامــداران پیشــنهاد داد.

رئیــس شــورای تامیــن دام کشــور  قیمــت خریــد دام ســبک 
از دامــداران را 50 تــا 55 هــزار تومــان و قیمــت خریــد هــر 
ــام  ــان اع ــزار توم ــا 45 ه ــنگین را 40 ت ــرم دام س کیلوگ

کــرد.

ــز  ــت قرم ــرم گوش ــر کیلوگ ــن ه ــزود: همچنی ــان اف پوری
ــازار  ــان در ب ــزار توم ــر از 100 ه ــد دام ســنگین کمت منجم

ــود. ــی ش عرضــه م
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ــت  ــدن ماس ــی ب ــای اساس ــن از نیازه پروتئی
ــک  ــن را ی ــم پروتئی ــت ه ــن جه ــه همی و ب

ــد. ــی دانن ــذی« م ــت مغ »درش

روز 27 فوریــه را در بســیاری از کشــورها روز پروتئیــن نامیــده 
انــد و در ایــن روز بــر روی اهمیــت و لــزوم ایــن مــادۀ مغــذی 
در جهــت ســامت بــدن مــی پردازنــد کــه متاســفانه بــا جایــگاه 
بــاالی تولیــدی و پتانســیل قدرتمنــد تولیــد محصــوالت 
ــچ  ــان دارد، هی ــه در جه ــه ای ک ــا و رتب ــور م ــی کش پروتئین
ــگ  ــرای فرهن ــاره ب ــن ب ــی در ای ــه ای و تخصص ــگاه حرف ن
ســازی مناســب اســتفاده از پروتیئــن در کشــور نگردیــده اســت.

یک تاریخچه کوتاه :

•ســال 1838 میــالدی: در ایــن ســال یــک دانشــمند 
 Gerardus Johannes ــام ــه ن ــدی ب ــیمیدان هلن ش
ــت. ــن گف ــت پروتئی ــار از اهمی ــتین ب ــرای نخس Mulder ب

 Carl ــی ــۀ آلمان ــناس تغذی ــالدی: کارش ــال 1860 می •س
ــن  ــم تری ــن مه ــه پروتئی ــود ک ــاور ب ــن ب ــر ای Von Voit ب

ــود. ــی ش ــوب م ــی محس ــاختار بدن ــظ س ــرای حف ــر ب عنص

•ســال 2006 میــالدی و تشــخیص پروتئیــن بــرای کــم 

ــت 12  ــورت گرف ــه ص ــی ک ــردن وزن : در مطالعات ک
ــد و  ــرار دادن ــن ق ــی از پروتئی ــم غن ــالم را در رژی زن س
نتیجــه ایــن بــود کــه »بســیار کمتــر احســاس گرســنگی 

بــه آنهــا دســت مــی داد«

 Wake ســال 2019 میــالدی : محققیــن دانشــگاه•
Forest دریافتنــد کــه »یــک رژیــم غنــی از پروتئیــن 
ــه  ــه اضاف ــنی ک ــغ مس ــراد بال ــه اف ــن ب ــری پایی ــا کال ب
ــا بهتــر وزن کــم کننــد،  ــد کمــک مــی کنــد ت وزن دارن
ضمــن آنکــه بــه حفــظ تــودۀ ماهیچــه ای و اســتخوانی 
آنهــا نیــز کمــک کــرده و چربــی هــای بــد را نیــز دفــع 

مــی کنــد.«

پروتئین نقش مهمی در رژیم ســالم دارد
ــدن  ــرای رشــد ب پروتئیــن یــک درشــت مغــذی مهــم ب
محســوب مــی گــردد امــا اینکــه هــر فــرد تــا چــه انــدازه 

بــه پروتئیــن نیــاز دارد بــه شــخص بســتگی دارد.

 بــه عنــوان مثــال در پژوهشــی کــه در امریــکا بــه عمــل 
ــتی  ــه بایس ــد ک ــاد بودن ــن اعتق ــر ای ــراد ب ــد 74% اف آم
ــت  ــی دریاف ــن کاف ــی پروتئی ــدۀ غذای ــر وع ــًا در ه حتم
ــن  ــر ای ــد و 66% )از هــر 3 امریکایــی 2 نفرشــان( ب کنن

روز  خالــی  جــای 
پروتئیــن در  ملــی 

تقویــم ایــران
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بــاور بودنــد کــه خودشــان بســته بــه نیــاز بدنشــان مــی 
ــد. داننــد کــه چــه مقــدار پروتئیــن مصــرف کنن

پروتئیــن مــا را بــه مــدت طوالنــی تــری 
ســیر نگــه مــی دارد

در نظرســنجی از مــردم امریــکا پرســیده شــد کــه کــدام 
ــرای  ــری ب ــدۀ بهت ــوان وع ــه عن ــا ب ــر آنه ــده از نظ وع
مصــرف پروتئیــن محســوب مــی شــود و دو ســوم آنهــا 
بــر ایــن اعتقــاد بودنــد کــه صبحانــه وعــدۀ مهــم تــری 
ــرف  ــا مص ــه ب ــود ک ــی ش ــوب م ــان محس ــن می در ای

ــر گرســنه شــویم. ــا دیرت ــد ت ــی کن ــن کمــک م پروتئی

ــت و  ــد. گوش ــره ببری ــی به ــوع پروتئین ــع متن 1. از مناب
ــی  ــدۀ پروتئین ــناخته ش ــی و ش ــع عال ــرغ منب ــم م تخ
ــوان  ــه عن ــد؟ ب ــار نکنی ــوع رفت ــرا متن ــی چ ــتند ول هس
ــت  ــن اس ــت ای ــویا. واقعی ــا س ــات ی ــوا، حبوب ــال کین مث
ــاد هســتند  ــن بســیار زی ــار از پروتئی ــای سرش ــه غذاه ک

ــوید. ــنا ش ــا آش ــا آنه ــت ب ــط کافیس فق

ــد.  ــت کنی ــن دریاف ــی از پروتئی ــدار مناســب و کاف 2. مق
ــرد  ــر ف ــرای ه ــن ب ــده آل پروتئی ــب و ای ــدار مناس مق
بســته بــه وزن متفــاوت اســت. کارشناســان تغذیــه 
ــوم هــا و 56 گــرم در  ــرای خان مقــدار 46 گــرم در روز ب
روز را بــرای آقایــان توصیــه مــی کننــد امــا ســن، میــزان 
فعالیــت، تــودۀ ماهیچــه ای، و ســامت هــر فــرد همگــی 

ــد. ــان نقــش دارن ــن می ــه در ای ــی هســتند ک عوامل

در کشــور هنــد 27 فوریــه را روز ملــی پروتئیــن مــی نامنــد 
کــه بهانــۀ خوبی اســت تــا اهمیــت مصــرف پروتئیــن و لزوم 
آن را بــرای ســامت بــدن و عملکــرد بهتــر یــادآور شــود. در 
ایــن روز تمامــی برندهــای معتبــر غذایــی بــه منظــور بــاال 
بــردن ســطح آگاهــی عمــوم در خصــوص مصــرف مناســب 

پروتئیــن بــه ایــن ابتــکار عمــل مــی پیوندنــد.

 Marico Saffola معمــوال شــرکت هــای معتبــری نظیــر
 Good کمپانــی   ،Mealmaker Soya Chunks
ــع غذایــی ســویا،  ــاه و توســعۀ صنای ــی رف ــد، تعاون Food هن
 BVeg ، SoyVita ، Sonic همچنیــن برندهایــی نظیــر
Biochem ، Maa Soy ، NutraFactri بــه عنــوان 

حامیــان مالــی ایــن پویــش را حمایــت مــی کننــد.

ــق و  ــاوری، تحقی ــد فن ــر ارش ــکار مدی ــوداکار مهاس ــر س دکت
ــن روز  ــود در ای ــخنرانی خ ــی Marico در س ــعه کمپان توس

ــت:  ــان داش اذع

»برخــالف ویتامیــن هــا و مــواد معدنــی، مــواد مغــذی 
ــذای  ــد در غ ــای مدی ــدت ه ــن م ــل پروتئی ــم مث مه
ــد.  ــی ش ــع م ــی واق ــی توجه ــورد ب ــا م ــۀ م روزان
بســیاری از مصــرف کننــدگان معمولــی و عــام از 
ــاز  ــع نی ــه رف ــه ب ــن ک ــی از پروتئی ــی غن ــع غذای مناب
بدنشــان کمــک مــی کنــد، آگاهــی ندارنــد.  نابرایــن 
مــا و کارشناســان از ایــن روز در جهــت ارتقــاء ســطح 
ــع  ــن مناب ــا ای ــا ب ــردن آنه ــنا ک ــردم و آش ــی م آگاه
ــه  ــا توجــه ب غذایــی مختلــف غنــی از پروتئیــن کــه ب
ــی  ــتفاده م ــود دارد، اس ــا وج ــه ه ــودن ذائق ــوع ب متن

ــم.«   کنی

ــوان  ــی ت ــتفاده از آن، م ــن و اس ــت پروتئی ــه اهمی ــه ب ــا توج ب
گفــت اگــر چنیــن روزی در تقویــم کشــور مــا نیــز قــرار بگیــرد، 
قطعــا انتشــار نتایــج تحقیقــات و مقــاالت جمــع آوری شــده در 
ــمندان  ــی و دانش ــای علم ــانه ه ــق رس ــوص از طری ــن خص ای
ــد مــا را در  کشــورمان در کنفرانــس هــا و ســمینارها مــی توان

ایــن خصــوص بــه موفقیــت هــای بیشــتری برســاند.

ــرار دارد  ــاره ای ق ــران در ق ــه ای ــد ک ــوش نکنی فرام
کــه پــر مصــرف تریــن قــاره از نظــر جمعیــت 
مصــرف کننــده غــذا و پروتئیــن مــی باشــد و وجــود 
چنیــن روزی درتقویــم مــا قطعــا مــا را در ســال هــای 
ــتعداد  ــا اس ــوش و ب ــاد و باه ــی ش ــده داره جمعیت آین

ــد. ــی نمای م
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ــه  ــراً و ب ــد ظاه ــازه متول ــای ت ــه ه ــن جوج در دورۀ آغازی
لحــاظ آناتومــی و ســاختار بــدن کامــل بــه نظــر مــی رســند 
ــرارت  ــم ح ــی و تنظی ــتم ایمن ــوارش، سیس ــتگاه گ ــا دس ام
ــد.  ــی طلب ــتری را م ــد بیش ــوغ و رش ــدن، بل ــرای ب الزم ب
ــت  ــای نخس ــه ه ــه هفت ــم ک ــاس و مه ــن دورۀ حس در ای
از حیــات جوجــه اســت، فرایندهــای فیزیولوژیکــی و رشــدی 
متعــددی اتفــاق میفتــد. پــرورش و نگهــداری جوجــه هــا در 
دورۀ آغازیــن یــا همــان نخســتین روزهــای حیــات در ارتقــاء 
ــت دارد.  ــور بســیار اهمی ــی طی ــرد آت ــا و عملک ســامت، بق
بــدن جوجــه هــا در هفتــه هــای آغازیــن حیــات، قــادر بــه 
حفــظ دمــا و گرمــای الزم نیســت و در صورتــی کــه مراقبــت 
ــا خواهــد  ــر آنه ــرگ و می ــه م ــی هــم نشــوند منجــر ب خوب
شــد. مراقبــت از جوجــه هــا در هفتــه هــای آغازیــن بــه دو 

صــورت دســته بنــدی مــی شــود:

-مراقبــت طبیعــی : کــه توســط مــرغ مــادر تــا 3 – 4 هفته 
پــس از بیــرون آمــدن جوجــه هــا از تخــم انجــام می شــود

-مراقبــت مصنوعــی : در ایــن روش تعــداد زیــادی 
جوجــه بــدون حضــور مــرغ مــادر پــرورش داده مــی شــوند. 
ــی  ــتفاده م ــی اس ــیوۀ مصنوع ــن ش ــه در ای ــی ک تجهیزات
شــود را brooder یــا مــادر مصنوعــی مــی گوینــد. مــادر 
مصنوعــی از 3 اجــزاء تشــکیل مــی شــود: منبــع گرمایشــی، 
بازتابنــده هــا، و دیــوار دور مــادر مصنوعــی. منبــع گرمایشــی 
مــی توانــد الکتریکــی باشــد و یــا از انــواع گاز اســتفاده گــردد 

ــرای گرمــا اســتفاده شــود. ــا حتــی از ذغــال ب و ی
ــری شــکل باشــند.  ــا چت ــد صــاف ی ــده هــا مــی توان بازتابن
ــی  ــت هــای برق ــا اســتفاده از اِلِمن ــده هــای صــاف ب بازتابن

ــری  ــای چت ــده ه ــد. بازتابن ــی کن ــن م ــای الزم را تأمی گرم
مخروطــی شــکل هســتند کــه از یــک المــپ معمولــی تشــکیل 
ــی  ــان م ــا را نش ــد و دم ــه دارن ــم درج ــی ه ــد و برخ ــده ان ش

ــد. دهن

دیوار دور مادر مصنوعی یا محافظ جوجه ها:
ایــن محافــظ بــه منظــور نزدیــک نگــه داشــتن جوجــه هــا بــه 
منبــع گرمایــی اســت تا جوجــه ها زیــاد از ایــن منبع دور نشــوند. 
قطــر دایــرۀ ایــن محافــظ 1.5 متر و ارتفــاع آن نباید بیشــتر از 45 
ســانتیمتر باشــد. جنــس آن معمــواًل از ورق هــای گالوانیــزه، ورق 
هــای مقــوای ضخیــم، تــوری هــای ســیمی و غیــره مــی باشــد.

ــه فصــل دارد معمــواًل در تابســتان  ــان آن بســتگی ب مــدت زم
5 – 6 روز و در زمســتان 2 – 3 هفتــه طــول مــی کشــد.

فرایند آماده سازی مادر مصنوعی
ــا  ــا مــواد ضدعفونــی کننــده ی •فضــای الزم را از 3 روز قبــل ب

پــودر آهــک ضــد عفونــی کنیــد.
•ســایز و بزرگــی فضــا بایســتی بــا توجــه بــه تعــداد جوجــه هــا 

مناســب باشــد.
•بــرای بســتر جوجــه هــا در ایــن فضــا از پوســته هــای شــلتوک 

برنــج یــا کاه بــه ضخامــت 3 تــا 5 سانتیمتراســتفاده کنیــد.
ــا 8  ــتی 6 ت ــا بایس ــن فض ــه ای ــا ب ــه ه ــش از آوردن جوج •پی
ســاعت منبــع گرمایــی را روشــن کنیــد تــا بــه دمــای 35 درجــۀ 

ســانتیگراد برســد.
ــا  ــه ی ــا روزنام ــه ه ــی جوج ــتر کاه ــر روی بس ــت ب ــر اس •بهت

ــد. ــه( بیاندازی ــه )2 – 3 الی ــذ باطل کاغ
ــود،  ــزه نش ــز و پاکی ــب تمی ــور مرت ــه ط ــا ب ــن فض ــه ای چنانچ
بهداشــت موفقــی نخواهــد داشــت. پروســۀ تمیــزکاری از قــرار 

ــر مــی باشــد: زی
ــب  ــتی مرت ــور بایس ــر طی ــتر زی ــی: بس ــتر کاه ــض بس تعوی
تعویــض شــود و بســتر قبلــی دفــع شــود. چنانچــه ایــن بســتر 
قبلــی را در نزدیکــی مرغــداری روی هــم تلنبــار کنیــد مکانــی 
بــرای مــوش هــا و جونــدگان مــی شــود کــه منجــر بــه انتقــال 

بیشــتر آلودگــی مــی گــردد.
تمیــز کــردن تجهیــزات و وســایل: تمامــی وســایل و تجهیــزات 
ــات  ــیم پرمنگن ــدۀ پتاس ــی کنن ــول ضدعفون ــا محل ــتی ب بایس
شستشــو و ضدعفونــی گــردد. تمامــی وســایل بایســتی بیــرون 
بــرده و در زیــر نــور خورشــید قــرار گیرنــد و ســپس بــه داخــل 

ــوند. آورده ش
تمیــز کــردن ســقف و دیوارهــا: ســقف و دیوارهــا را بــا دســتمالی 
ــیوه  ــد ش ــی توان ــرم م ــتفاده از آب گ ــد. اس ــزه کنی ــس پاکی خی
ای مؤثــر باشــد. توجــه کنیــد کــه هــر گونــه تــار عنکبــوت یــا 
ــور آزاد در طبیعــت اگــر در ایــن فضــا باشــد بایســتی  ــۀ طی الن

از بیــن بــرود.

ــرورش  ــت پ مدیری
جوجــه هــا در دورۀ 

ــن آغازی
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انجــام تعمیــرات الزم : هــر گونــه شــیار یــا ســوراخ در دیوارهــا 
یــا کــف زمیــن بایســتی پوشــیده و ُپــر شــود چــرا کــه مــی توانــد 
ــاری  ــال بیم ــل و انتق ــه داخ ــدگان ب ــوش و جون ــل ورود م مح

گــردد.
ــازی  ــی س ــد ضدعفون ــه در رون ــن مرحل ــا دود : ای ــی ب ضدعفون
فضــا بســیار حائــز اهمیــت اســت. بدیــن منظــور اســتفاده از گاز 
فرمالدئیــد بســیار مناســب اســت و پیــش از آغــاز بــه کار بایســتی 

فضــا بــه خوبــی بســته باشــد.

مراقبت های الزم مابین ورود گله های جوجه ها
•پیــش از ورود دســتۀ جدیــد جوجــه هــا حتمــًا فضــای مرغداری 

را پاکیــزه و ضدعفونــی کنید.
ــد  ــم و جدی ــه هــای جوجــه هــای قدی ــن گل ــه مابی ــک هفت •ی

ــت. ــه الزم اس فاصل
•دایــره ای بــه قطــر 1.5 متــر بســازید. ایــن دایــره مــی توانــد 

250 – 200 جوجــه را در خــود جــا دهــد.
•در مرکــز ایــن دایــره یــک منبــع گرمایــی مثــل المــپ مــادون 

قرمــز یــا المــپ بــرق معمولــی قــرار دهیــد.
•بســتر کاهــی بــه ضخامــت تقریبــی 5 ســانتیمتر آمــاده کنیــد و 

روی آن را بــا روزنامــه یــا کاغــذ باطلــه بپوشــانید.
•ظروف آب و غذا را به طور مرتب و متناوب قرار دهید.

•24 ســاعت قبــل از رســیدن جوجــه هــا دمــای مــادر مصنوعــی 
را چــک کنیــد.

•بــه مــدت یــک الــی دو روز بــر روی ســطح کاغــذ روزنامــه هــا 
ــا جوجــه هــا  ــد ت ــه شــده بریزی ــا ل ــا خــوراک آســیاب ی ذرت ی

جــای ظــرف غــذا را یــاد بگیرنــد.
ــه منظــور پیشــگیری از اســترس در جوجــه هــا بهتــر اســت  •ب
تــا 3 – 2 روز اول در ظــرف آب آنهــا ویتامیــن و گلوکــز بریزیــد.

ــد  ــا محیــط جدی ــه دلیــل جابجایــی و ی •چنانچــه جوجــه هــا ب
تحــت اســترس هســتند، بهتــر اســت تــا 3 – 2 ســاعت ابتدایــی 
بــه آنهــا خــوراک ندهیــد و محلــول آب و شــکر در اختیــار آنهــا 

قــرار دهیــد.
ــا 35  ــی را روی 32 ت ــادر مصنوع ــای م ــت دم ــۀ نخس •در هفت
درجــه نگــه داریــد و هفتــۀ بعــد حــدود 10 درجــه بکاهیــد تــا بــه 

دمــای محیــط اتــاق برســد.
ــر نظــر داشــته باشــید  ــا را زی ــار جوجــه ه ــن حــال رفت •در عی
تــا متوجــه شــوید کــه دمــا مطلــوب و مناســب هســت یــا خیــر.
•روزنامــه یــا کاغــذ باطلــه هــای روی بســتر کاهــی را پــس از 3 

روز تعویــض کنیــد و آن را بســوزانید و از بیــن ببریــد.
•پــس از 10 – 7 روز و بــا توجــه بــه فصــل، دیوارهــای محافــظ 

را برداریــد.  
•ظــروف آب و غــذای جوجــه هــا را در صــورت نیــاز و بســته بــه 

ســن و نیــاز جوجــه هــا تغییــر دهیــد.
•برنامــۀ نــور 24 ســاعته را مــی تــوان در ســن 8 – 0 روزگــی 

جوجــه هــا انجــام داد.
•برنامــه ریــزی دارویــی : روز اول و دوم ویتامیــن و الکترولیــت 

بدهیــد و روز ســوم تــا هفتــم آنتــی بیوتیــک.  
نگهداری از جوجه ها در مرحلۀ آغازین در قفس

مرغدارهــا معمــواًل در ایــن مرحلــه اســتفاده از قفــس را ترجیــح 
مــی دهنــد چــرا کــه راحــت تــر اســت و مشــکات مربــوط بــه 
ــن روش شــرایطی  ــا در ای ــر اســت. ام بیمــاری جوجــه هــا کمت

بایــد رعایــت شــود کــه از قــرار زیــر اســت:

ــت نســبی  ــه و رطوب ــا، تهوی ــی بایســت از گرم ــا م ــه ه 1.جوج
ــاز برخــوردار باشــند. ــورد نی م

2.دسترســی بــه آب و دان بــرای جوجــه ها بایســتی آســان باشــد. 
ــه سیســتم آب  ــز ب ــه مجه ــی ک ــس های ــرای آن دســته از قف ب
آشــامیدنی پســتانکی هســتند پیشــنهاد مــی گــردد کــه تا دو ســه 
ــا آبخــوری پســتانکی  هفتــۀ اول و تــا زمانــی کــه جوجــه هــا ب

آشــنا شــوند، از آبخورهــای کوچــک در قفــس اســتفاده شــود.
3.قفــس مــی بایســت از نــور کافــی برخــوردار باشــد. همچنیــن 
هــر قفــس بهتــر اســت کــه از دو منبــع آب برخــوردار باشــد تــا 

اگــر احیانــًا یکــی از کار افتــاد جوجــه هــا بــدون آب نباشــند.
ــب  ــوای مناس ــان ه ــت و جری ــای یکدس ــردن دم ــم ک 4.فراه
ضــروری اســت. چنانچــه منبــع گرمــا گاز یــا ذغــال باشــد مــی 
ــه  ــک ب ــای نزدی ــه ه ــه شــدن جوج ــه دیهیدرات ــد منجــر ب توان

ــع گــردد. منب
ــد  ــی دارن ــس متخلخل ــی جن ــای گون ــه ه ــه پارچ 5.از آنجائیک
ــر  ــا مؤث ــوا و گرم ــروج ه ــی در خ ــای برزنت ــه ه ــتر از پارچ بیش
ــت از  ــر اس ــا بهت ــای فض ــظ گرم ــرای حف ــن ب ــند. بنابرای باش

ــود. ــتفاده ش ــی اس ــۀ برزنت پارچ
6.از پارچــۀ برزنتــی در دو طــرف دیــواره هــای ســیمی اســتفاده 
کنیــد و در حــدود 30 ســانتیمتر پاییــن تــر از ســقف نصــب کنیــد 
ــان هــوا کمــک کــرده باشــید. در فصــول  ــه گــردش جری ــا ب ت
ســرد و یخبنــدان بهتــر اســت فاصلــۀ 30 ســانتیمتری از ســقف 
ــوای  ــت از ورود ه ــن ممانع ــا ضم ــود ت ــیده ش ــی پوش ــا گون ب
ــرار باشــد و هنگامــی کــه دمــای  ســرد، گــردش هــوا هــم برق
فضــا زیــاد گــرم شــد )مثــًا ظهــر( مــی توانیــد پارچــه را کنــار 
ــرده  ــا از پ ــداری ه ــی مرغ ــود. برخ ــوب ش ــا مطل ــا دم ــد ت بزنی

هــای نیمــه اتوماتیــک اســتفاده مــی کننــد.
7.تــا 3 – 2 ســاعت نخســتین ورود جوجــه هــا بــه مــادر 
ــد و بعــد  ــول دارو در آب آشــامیدنی آنهــا بگذاری مصنوعــی محل
از آن در ظــروف غــذای آنهــا خــوراک مخصــوص ســن آنهــا را 

ــد. بریزی
ــدازۀ 2.5  ــه ان ــه ب ــر جوج ــه ازای ه ــذا ب 8.در اطــراف ظــرف غ

ــد. ــانتیمتر فضــا در نظــر بگیری س
9.طــی 3 – 2 روز نخســت، خــوراک را بــه صــورت وعــده هــای 

کوچــک امــا در دفعــات زیــاد بدهیــد.
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ــه  ــت ب ــرای بازگش ــاش ب ــان در ت ــادی همچن ــورهای زی کش
ــتند.  ــا هس ــر کرون ــه گی ــاری هم ــیوع بیم ــش از ش دوران پی
بســیاری از ایــاالت امریــکا شــاهد کاهــش مصــرف گوشــت گاو 

ــتند. ــا هس ــتوران ه در رس

ــاالت  ــا 75 درصــد از گوشــت گاو ای ــه اینکــه 70 ت ــا توجــه ب ب
ــک  ــادا و مکزی ــی، کان ــرۀ جنوب ــن، ک ــور ژاپ ــه 4 کش ــد ب متح
ــر  ــا و تأثی ــن بازاره ــت در ای ــرف گوش ــود مص ــی ش ــادر م ص
ــرای  ــان ب ــر جه ــورهای دیگ ــوی کش ــا از س ــر روی تقاض آن ب

ــت. ــت اس ــز اهمی ــیار حائ ــکا، بس ــت امری گوش

تقاضا برای گوشــت گاو در هر کشــور متفاوت است

گــزارش هــای اخیــر همگــی کوویــد 19 را بــه عنــوان عاملــی 
مؤثــر در بــازار گوشــت گاو ســال جــاری و آتــی مــی شناســند. 

ــاوت در  ــر، تف ــه گی ــاری هم ــن بیم ــدای ای ــال ج ــن ح ــا ای ب
ــازار  ــر روی ب ــا ب ــف دنی ــورهای مختل ــا در کش ــزان تقاض می
ــال، انتظــار  ــوان مث ــه عن ــذار اســت. ب ــاله تأثیرگ گوشــت گوس
مــی رود کــه میــزان واردات گوشــت در ژاپــن ثابــت بمانــد چــرا 
کــه سیاســت ایــن کشــور مبتنــی بــر ایــن اســت کــه ذخایــر را 
ــازار آمادگــی  ــه شــوک در ب ــرای هــر گون ــا ب ــاال نگــه دارد ت ب
داشــته باشــد بــه ویــژه کــه المپیــک توکیــو بــه تابســتان 2021 

موکــول شــده اســت.

ــد 1۹1۹ بر  بر  ــر کووی ــد تأثی ــر کووی تأثی
ــت  ــازار گوش ــت روی ب ــازار گوش روی ب
گاو جهــان و امریــکاگاو جهــان و امریــکا

میزان تقاضا برای گوشت گاو:
ژاپن، کرۀ جنوبی، کانادا، مکزیک

ــاله در  ــت گوس ــش واردات گوش ــاوه، کاه ــه ع ب
ــرف  ــه مص ــرا ک ــود چ ــهودتر ب ــی مش ــرۀ جنوب ک
ــا  ــتوران ه ــی در رس ــای واردات ــت ه ــن گوش ای
ــا  ــیوع کرون ــود و ش ــا ب ــازه ه ــتر از مغ ــیار بیش بس
بیشــتر بــر روی رســتوران هــا تأثیــر منفــی داشــته 

اســت.

ــاله  ــز در نظــر دارد واردات گوشــت گوس ــادا نی کان
ــا  ــش تقاض ــا افزای ــه ب ــرا ک ــد چ ــش ده را افزای
بــرای گوشــت چــرخ کــرده و افــت تولیــد گوشــت 
فــراوری شــده مواجــه بــوده؛ امــا در مکزیــک بــه 
ــی  ــاعد و تعطیل ــادی نامس ــت اقتص ــل وضعی دلی
ــرای واردات  ــا ب ــا تقاض ــتوران ه ــیاری از رس بس

ــت. ــش روبروس ــا کاه ــاله ب ــت گوس گوش

ســازمان توســعه و تعــاون اقتصــادی کــه ســازمانی 
ــر چالــش هــای سیاســی اســت  ــی و ناظــر ب جهان
بــه تازگــی پیــش بینــی اقتصــادی موقــت خــود را 

ارائــه داده اســت.

ــص  ــد ناخال ــد تولی ــرآورد رش ــن ب ــق ای ــر طب ب
داخلــی در ســال 2021 بهبــود خواهــد داشــت 
ــر از ســال 2019 میــادی  امــا همچنــان پاییــن ت
خواهــد بــود. رشــد تولیــد ناخالــص داخلــی 2021 
 7.5 مکزیــک  در   2019 ســال  بــا  مقایســه  در 
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ــادا  درصــد پاییــن تــر، در ژاپــن 4.4 درصــد پاییــن تــر، در کان
2 درصــد پاییــن تــر و تنهــا در کــرۀ جنوبــی 2.1 درصــد باالتــر 

ــود. ــد ب خواه

در ایــن میان نــرخ ارز و مبادالت ارزی 
نیــز عامــل مهمــی محســوب مــی شــود.

ــر ارزهــای جهــان از  ــا اکث ــرخ دالر در مقایســه ب در حالیکــه ن
ــزوی  ــا پ ــه ب ــا در مقایس ــد، ام ــف ش ــاری ضعی ــال ج ــار س به

ــت.  ــش یاف ــد افزای ــک 10 درص مکزی

ــی  ــت جهان ــف موقعی ــه تضعی ــر ب ــاال منج ــه دالر ب ــر چ اگ
ــی مــی گــردد؛  گوشــت گوســاله امریکایــی در بازارهــای جهان
بــا اینحــال آینــدۀ صــادرات گوشــت گوســالۀ امریــکا درخشــان 
ــن  ــوی چی ــا از س ــدۀ تقاض ــد فزاین ــد رش ــی رس ــر م ــه نظ ب
منجــر بــه افزایــش صــادرات گوشــت از امریــکا مــی گــردد و 
رقبــای امریــکا را حــذف مــی کنــد – امــا انتظــار مــی رود کــه 
میــزان تقاضــا از ســوی 4 بــازار اصلــی و عمــدۀ واردات گوشــت 

ــد. ــش یاب ــادی کاه ــال 2021 می ــی در س امریکای

بدیــن ترتیــب ایــن امــر بــر روی قیمــت گوشــت قرمــز امریــکا 
در بــازار داخلــی تأثیرگــذار و میــزان تقاضــا و خریــداری 

ــود. ــد ب ــم خواه ــیار مه ــی بس ــدۀ داخل ــرف کنن مص
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ــت در  ــش قیمت گوش کاه
ــحالی  ــتان، جای خوش اس

ــگ خطر ــا زن ی

ــت در  ــت گوش ــی قیم ــد نزول ــاهد رون ــر ش ــای اخی ــاه ه در م
اســتان بوده ایــم بــه گونــه ای کــه قیمــت گوشــت تــا 15 درصــد 
کاهــش را تجربــه کــرد. گوشــت گوســفندی در ابتــدای ســال تــا 
ــزار  ــدود 100ه ــه ح ــون ب ــم اکن ــید و ه ــان رس ــزار توم 120 ه
تومــان رســیده اســت و  فــروش غیرمجــاز آن حتــی بــه کمتــر از 

ــرد. ــز صــورت می گی ــن قیمــت نی ای
ــد  ــه نظــر بیای ــن کاهــش قیمــت خوشــایند ب ــدا شــاید ای در ابت
ــود دارد،  ــوص وج ــن خص ــت در ای ــز اهمی ــه حائ ــی دو نکت ول
نخســت اینکــه دامــداری و دامپــروری بخــش عظیمــی از اقتصاد 
و اشــتغال اســتان را بــه خــود اختصــاص داده کــه ایــن کاهــش 
ــه دامــداران اســتان وارد  ــران ناپذیــری را ب قیمــت صدمــات جب
ــد  ــداران اســتان مجبورن ــون دام ــد و دیگــر اینکــه هم اکن می کن
دام خــود را بــا قبــول کــردن ضــرر و زیــان بفروشــند و بی تردیــد 
ــده  ــای آین ــود در ماه ه ــیده نش ــری اندیش ــه تدبی ــی ک در صورت
اســتان ایــام کــه خــود از تامیــن کننــدگان عمــده گوشــت در 
ــا کمبــود گوشــت و افزایــش قیمــت آن مواجــه  کشــور اســت ب

خواهــد شــد.
ــت: 60 راس  ــان  گف ــتای بانق ــاکن روس ــدار س ــر« دام »اکب
ــد  ــواده ام بودن ــاش خان ــد و مع ــع درآم گوســفند داشــتم کــه منب
ــور  ــود و مجب ــنگین ب ــیار س ــم بس ــان برای ــه نگهداری ش هزین
ــه  ــی علوف شــدم نیمــی از آنهــا را بفروشــم اگــر شــرایط و گران
بــه همیــن منــوال باشــد چــه بســا بقیــه آنهــا را هــم بفروشــم و 

ــروم. ــال شــغل دیگــری ب دنب
ــر  ــه دیگ ــان اینک ــا بی ــز ب ــی نی ــتان بول ــاکن دهس ــم« س »رحی
ــا خرجــش برابــری نمــی کنــد، گفــت: خریــدار  دخــل دامــدار ب

ــش از 150 راس  ــدارد. بی ــود ن ــان وج ــرای دام هایم ــادی ب زی
گوســفند و بــز داشــتم کــه تعــداد زیــادی از آنهــا را بــرای تامیــن 
هزینــه خــوراک بقیــه فروختــم، آن هــم نــه بــه مصــرف کننــده 

واقعــی بلکــه بــه دالل و زیــر قیمــت واقعــی.
»علــی« دامــدار جــوان از روســتای شــانکبود، نیــز گفــت: 
ــا ســال گذشــته قابــل مقایســه نیســت، هــم شــرایط  امســال ب
ــت  ــازار وضعی ــم ب ــرار داده و ه ــا ق ــا را در تنگن ــالی م خشکس
ــد دام  ــرای خری ــا را ب ــراغ م ــی س ــا کس ــدارد، اص ــبی ن مناس

ــت.   ــه نیس ــه صرف ــا ب ــداری اص ــرد و دام نمی گی
ــا  ــر کام ــی ام ــای متول ــتگاه ه ــزوم ورود دس ــان ل ــن می در ای
ــا  احســاس مــی شــود کــه در صــورت عــدم تحقــق آن مطمئن
ــتان  ــت در اس ــده گوش ــرف کنن ــم مص ــده و ه ــم تولیدکنن ه

ــد. ــد ش متضــرر خواهن
»فرشــاد یاســمی«  ، مدیــرکل امــور عشــایری اســتان در ایــن 
ــتان دو  ــت در اس ــت گوش ــت قیم ــت اف ــرد: عل ــار ک ــاره اظه ب
ــازار  ــد در ب ــای خری ــدن تقاض ــم ش ــی ک ــت، یک ــل اس عام

ــداری دام. ــاالی نگه ــه ب ــری هزین ــت و دیگ گوش
وی گفــت: شــیوع ویــروس کرونــا و بــه دنبــال آن عــدم 
برگــزاری مراســمات و تعطیلــی و نیمه تعطیلــی رســتوران ها 
دلیــل اصلــی کاهــش تقاضــای گوشــت در اســتان بــوده و گــران 
ــه  ــز موجــب افزایــش هزین ــی نی شــدن قیمــت نهاده هــای دام
ــا ایــن شــرایط طبعــا نگهــداری  نگهــداری دام شــده اســت و ب

ــود. ــه نخواهــد ب ــه صرف ــرون ب ــدار مق ــرای دام دام ب
وی بــا بیــان اینکــه آمــاده خریــد دام مــازاد دامــداران هســتیم تا 
بیــش از ایــن متضــرر نشــوند، افزود:بــرای خریــد دام از دامــداران 
بایــد پشــتیبانی امــوردام اســتان اقــدام بــه تامیــن اعتبــار کنــد 
ــار را تامیــن نکــرده و کشــتارگاه ایــام  ــون ایــن اعتب کــه تاکن
ــه کشــتار دام  ــد ب ــا بتوان ــد ت ــع کن ــد مشــکاتش را رف ــز بای نی

خریــداری شــده بپــردازد.
ــده از  ــد دام زن ــت خری ــتان قیم ــایری اس ــور عش ــرکل ام مدی
عشــایر اســتان را بــه صــورت ترکیبــی 45 هــزار تومــان عنــوان 
ــراز کــرد: هــم اکنــون متاســفانه برخــی از دام هــای مســن  و اب
دامــداران حتــی تــا کیلویــی 20هــزار تومــان نیــز توســط دالالن 
ــد دام توســط  ــه در صــورت خری ــداری می شــود ک ــا خری از آنه

مــا، دامــداران متحمــل ایــن ضــرر و زیــان نخواهنــد شــد.
»مجتبــی شــیرخانی« مدیــرکل پشــتیبانی امــور دام اســتان نیــز 
گفت:آمــاده هســتیم دام ســبک دامــداران اســتان را بــه قیمــت 
هــر کیلــو ترکیبــی 45 هــزار تومــان خریــداری کنیــم ولــی تــا 
ــه  زمانــی کــه مشــکات کشــتارگاه ایــام حــل نشــود قــادر ب

خریــد دام نیســتیم.
وی خریــد دام توســط ایــن اداره کل را بــه ســود دامــداران دانســت 
ــداران را خواهــد گرفــت  ــع حــق دام ــو تضیی ــن کار جل و گفت:ای

ــاه می کنــد . ودســت دالالن را از دســترنج ایــن افــراد کوت
ــه داد: دام  ــتان ادام ــور دام اس ــتیبانی ام ــرکت پش ــرکل ش مدی
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افزایــش میــزان فــروش 
ــی  ــای لبن ــراورده ه ف

ــی ــۀ گیاه ــا پای ب

ــه آن  ــم و الزم ــه می کنی ــتارگاه تهی ــود را از کش ــاز خ ــورد نی م
حــل  مشــکات کشــتارگاه صنعتــی ایــام اســت کــه در همیــن 
راســتا در جلســه هفتــه قبــل بــا حضــور مســئوالن اســتان قــرار 

شــد ایــن مشــکات تــا پایــان هفتــه جــاری برطــرف شــود.
شــیرخانی ادامــه داد:آمادگــی داریــم بــه دو صــورت دام از 
دامــداران خریــداری و در اســتان عرضــه نماییــم در حالــت اول 
گوشــت دام خریــداری شــده را بــه نــرخ زیــر بــازار  بــه نهادهــای 
حمایتــی اســتان عرضــه کنیــم و در حالــت دوم ایــن گوشــت را 
ــده  ــای آین ــت در روزه ــش قیم ــری از افزای ــور جلوگی ــه منظ ب

ــم. ــره نمایی ذخی
وی در خصــوص تامیــن مالــی خریــد دام از دامــداران اســتان نیــز 
گفــت: تعهــد پرداخــت مبالــغ دام هــای خریــداری شــده در واقــع 
ــود کــه حتمــا پرداخــت  تعهــد وزارت جهادکشــاورزی خواهــد ب

خواهــد شــد.

ــراورده  ــروش ف ــرآورد مــی شــود کــه ف ــق گزارشــات، ب ــر طب ب
ــرخ رشــد  ــا ن ــۀ گیاهــی ب ــا پای ــات ب هــای تخــم مرغــی و لبنی
متوســط ســاالنۀ 6.0 درصــدی تــا ســال 2024 میــادی بــه 5.2 
میلیــارد دالر خواهــد رســید. ایــن رقــم در مقایســه بــا رقــم 4.3 
میلیــارد دالر در ســال 2020 افزایــش خواهــد داشــت کــه البتــه 
همیــن رقــم در ســال 2019 نیــز 3.9 میلیــارد دالر بــوده اســت.
علیرغــم وجــود موانعــی مثــل کرونــا و طوالنــی شــدن آن کــه 
بــر ســر راه رشــد اقتصــادی وجــود داشــته، کارشناســان معتقدنــد 
کــه در بــازار تخــم مــرغ و لبنیــات گیاهــی و محصــوالت کشــت 

ســلولی جایگزیــن رشــد وجــود داشــته زیــرا :

•بــه دنبــال معرفــی محصــوالت جدیــد و افزایــش موجــودی در 
بــازار، بــه خصــوص در دســتۀ محصــوالت غیــر شــیری بیشــتر 

در بیــن مصــرف کننــده هــا شــناخته شــده انــد.
•مصــرف ایــن محصــوالت در میــان آن دســته از مصــرف 
ــا رشــد  ــی گیاهــی ب ــدگان محصــوالت تخــم مرغــی و لبن کنن

ــت. ــوده اس ــرو ب ــش روب و افزای

تولیــد کننــدگان در ســال 2020 عمــدۀ تمرکــز خــود را بــر روی 
ــر  ــر و ســرمایۀ باالت ــوژی بهت ــۀ تکنول ــذاری در زمین ســرمایه گ
ــدۀ  ــرای عم ــوالت را ب ــن محص ــرف ای ــا مص ــد ت ــرار دادن ق

ــازند. ــن س ــل تأمی ــر و قاب ــدگان بهت مصــرف کنن
ــن  ــای ای ــا کاهــش به ــو ب ــک س ــه از ی ــردد ک ــی گ ــرآورد م ب
ــادی  ــا 2024 می ــای 2019 ت ــال ه ــول س ــوالت در ط محص
ــج و  ــدات رای ــای تولی ــه به ــا ب ــت آنه ــدن قیم ــک ش و نزدی
ــتر  ــا بیش ــر ب ــوی دیگ ــی، و از س ــم مرغ ــی و تخ ــول لبن معم
ــد ایــن فــراورده هــا از  شــناخته شــدن ایــن محصــوالت و خری
ــرف از  ــش مص ــن افزای ــام و همچنی ــدۀ ع ــرف کنن ــوی مص س
ســوی مصــرف کننــدگان فــراورده هــای گیاهــی، میــزان حجــم 

ــت. ــد یاف ــش خواه ــمگیری افزای ــرز چش ــه ط ــرف ب مص
ــزان ســود فــروش  ــن می طبــق برآوردهــا، شــیر گیاهــی باالتری
ــارد دالر  ــروش 2.4 میلی ــرآورد ف ــور دارد )ب را در طــی دورۀ مذک
ــد و بیشــترین  ــزان تولی ــن می ــه باالتری در ســال 2020( چــرا ک
ــیاری  ــت. بس ــته اس ــده داش ــرف کنن ــوی مص ــتقبال را از س اس
ــه  ــۀ گیاهــی طعــم و مــزه ای شــبیه ب ــا پای از تولیــدات لبنــی ب
تولیــدات لبنــی شــیری ندارنــد بــه همیــن دلیــل هــم از ســوی 
ــم  ــا ه ــا را ب ــم آنه ــه طع ــی ک ــرف کنندگان ــیاری از مص بس

ــد اســتقبال نمــی شــوند. ــی کنن مقایســه م
از ســوی دیگــر، انتظــار مــی رود کــه در طــول دورۀ بــرآورد شــده 
فــروش تخــم مــرغ هــای بــا پایــۀ گیاهــی بــا ســرعت بیشــتری 
ــن  ــات از ای ــدات کارخانج ــه تولی ــرا ک ــش رود چ ــه افزای رو ب
فــراورده بیشــتر شــده و موجــودی ایــن کاال در بــازار نیــز نســبت 
بــه ســال هــای پیــش افزایــش یافتــه اســت. بــرآورد مــی شــود 
کــه نــرخ رشــد ســاالنۀ تخــم مــرغ هــای گیاهــی در دورۀ ســال 

هــای 2019 تــا 2024 میــادی 33 درصــد باشــد.

ــر طبــق برآوردهــا، از آنجائیکــه طعــم و بافــت پنیرهــای  ــا ب ام
گیاهــی متفــاوت از پنیرهــای لبنــی و تهیــه شــده از شــیر اســت، 
ــرآورد  ــزان فــروش دورۀ ب ــی در می ــوز ســهم چندان ــن هن بنابرای
شــده ندارنــد و انتظــار مــی رود کــه ایــن فــراورده هــای گیاهــی 
در طــول دورۀ 2024 تــا 2029 میــادی کــه تکنولــوژی بــرای 
تولیــد و فــراوری بهتــر ایــن محصــول پیشــرفت مــی یابــد،  نــرخ 
رشــد بیشــتری را در فــروش بــه دســت آورنــد. طبــق برآوردهــا 
ــن  ــی در ردۀ دومی ــای گیاه ــادی، پنیره ــال 2029 می ــا س ت
محصــول از تولیــدات گیاهــی پــر طرفــدار قــرار خواهــد گرفــت.
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  افشــین صــدر دادرس مدیــر عامــل اتحادیــه دام ســبک در، 
از کاهــش قیمــت دام ســبک در بــازار خبــر داد و گفــت: بــا 
ــداران در حــال  ــه افــت چشــمگیر قیمــت دام، دام توجــه ب
ــر  ــی دام کمت ورشکســتگی هســتند؛ چــرا کــه قیمــت کنون

از نــرخ تمــام شــده تولیــد اســت.
او متوســط قیمــت کنونــی هــر کیلــو دام زنــده را 50 هــزار 
تومــان اعــام کــرد و افــزود: در حــال حاضــر قیمــت تمــام 
شــده دام بــاالی 63 تــا 64 هــزار تومــان اســت کــه امســال 
شــرایط خشکســالی، مشــکات دامــداران را تشــدید کــرده 

اســت.
دادرس ادامــه داد: بــا توجــه بــه شــرایط خشکســالی، هنــوز 
ــد دام ســبک غیرعشــایر آغــاز نشــده و هیــچ اقدامــی  خری
بــرای مقابلــه بــا خشکســالی اجرایــی نشــده اســت کــه بــا 

ایــن وجــود فشــار ســنگینی بــر دوش دامــداران اســت.
ــه  ــه اینک ــاره ب ــا اش ــبک ب ــه دام س ــل اتحادی ــر عام مدی
ــددی روبه روســت،  ــا مشــکات متع ــی ب ــاده دام ــع نه توزی
ــه ســبب کاهــش علوفــه  ــی ب بیــان کــرد: در شــرایط کنون
ــود را  ــای خ ــه داری دام ه ــوان نگ ــداران ت ــع، دام در مرت
ــش روی  ــنی پی ــده روش ــود آین ــن وج ــا ای ــه ب ــد ک ندارن

ــت . ــد نیس تولی
ــت  ــو گوش ــر کیل ــی ه ــت منطق ــئول قیم ــام مس ــن مق ای
ــرد و  ــام ک ــان اع ــزار توم ــا 110 ه ــفندی را 100 ت گوس
افــزود: در حــال حاضــر قیمــت هــر کیلــو گوشــت گوســفندی 
در ســطح شــهر کمتــر از 130 تــا 140 هــزار تومــان نیســت، 
ــه  ــرایط را ب ــه ش ــم ک ــام کردی ــا اع ــه باره ــی ک در حال
گونــه ای فراهــم کننــد تــا تولیدکننــده بتوانــد محصــول خــود 
را مســتقیم در بــازار عرضــه کنــد تــا مصــرف کننــده هــم بــا 

ــد. ــداری کن ــاز را خری قیمــت مناســب گوشــت مــورد نی

ــر  ــع تاثی ــان اینکــه کــم بارشــی در بازدهــی مرات ــا بی دادرس ب
گذاشــته اســت، گفــت: دامــداران ســبک اعــم از عشــایر 
ــی از  ــورت طبیع ــه ص ــال ب ــه اول س ــایر در 6 ماه و غیرعش
مراتــع اســتفاده می کننــد کــه بــا توجــه بــه شــرایط خشکســالی 
ــت و کار  ــن کش ــع و همچنی ــی مرات ــر بازده ــذاری ب ــر گ و اث
زمین هــای دیــم، نیــاز بــه تغذیــه دام دســتی افزایــش می یابــد 

ــت . ــب نیس ــاده مناس ــرای تامین نه ــرایط ب ــفانه ش ــه متاس ک
ــن  ــران تامی ــم بح ــی رغ ــئول، عل ــام مس ــن مق ــه ای ــه گفت ب
ــه  ــتان هایی ک ــژه در اس ــه وی ــت و کار ب ــی و کش ــاده دام نه
ــا شــرایط خشکســالی حــاد روبه روســت، انتظــار مــی رود کــه  ب
ــت  ــورت قیم ــن ص ــر ای ــند، در غی ــری بیندیش ــئوالن تدابی مس
گوشــت در نیمــه دوم ســال از نــرخ کنونــی کــه ماحصــل بــازار 

ــر مــی رود. ــی اســت، باالت دالل

ــش  ــه افزای ــش ب ــبک در واکن ــه دام س ــل اتحادی ــر عام مدی
ــفند 99  ــرد: در اس ــان ک ــازار بی ــی در ب ــای دام ــت نهاده ه قیم
قیمــت هــر کیلــو جــو انبــاری تولیــد داخــل 5 هــزار و 800 تــا 
ــو  ــی هــر کیل ــی کــه قیمــت کنون ــود، در حال 6 هــزار تومــان ب
جــو در زمــان برداشــت از کشــاورز 5 هــزار و 850 تومــان اســت 
کــه بــا ایــن وجــود نمی دانیــم انتهــای ســال در چــه وضعیتــی 

قــرار دارد.

او در پایــان قیمــت هــر کیلــو یونجــه را 3 هــزار و 400 تومــان 
تــا 3 هــزار و 500 تومــان و کاه گنــدم را 2 هــزار و 500 
ــا  ــت: ب ــرد و گف ــام ک ــان اع ــزار و 600 توم ــا 2 ه ــان ت توم
توجــه بــه شــرایط نامناســب تولیــد نهــاده، حمایــت اضطــراری 
از دامــداران امــری ضــروری اســت؛ چــرا کــه دامــداران ســبک 

ــد. ــرار دارن در شــرایط حــادی ق

ــتگی  ــر ورشکس خط
ــن دامداران در  کمی
مدیــر عامــل اتحادیــه دام ســبک گفــت: 
ــت  ــمگیر قیم ــت چش ــه اف ــه ب ــا توج ب
دام و عرضــه کمتــر از قیمــت تمــام 
ــداران در حــال ورشکســتگی  شــده، دام

ــتند. هس
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ــرای ــی ب ــد داروی تولی
ــر ــور دربراب ــی طی ایمن
ــی ــای ویروس بیماری ه

یکــی از شــرکت های دانــش بنیــان داروی جدیــد گیاهــی بــرای 
ــای  ــتیبانی در بیماری ه ــی و پش ــتم ایمن ــطح سیس ــش س افزای

ویروســی در طیــور بــه تولیــد رســاندند.
ــش  ــرکت های دان ــی از ش ــل یک ــر عام ــازی، مدی ــه حج الل
بنیــان فعــال در حــوزه داروهــای گیاهــی، بــا اشــاره بــه 
ــدف  ــا ه ــور ب ــای طی ــوزه بیماری ه ــی در ح ــد داروی گیاه تولی
جلوگیــری از خــروج ارز، گفــت: داروی »رســپیرووت« در حــوزه 
طیــور پــس از تامیــن نیــاز بازارهــای داخلــی بــه خــارج کشــور 
ــدارد و  ــابه ن ــیون مش ــر فرموالس ــن دارو از نظ ــد. ای ــادر ش ص
ــور  ــای تنفســی طی ــع بیماری ه ــرای رف ــد ب ــداران می توانن مرغ
ــن داروهــای  ــان خاطــر جایگزی ــا اطمین ــن دارو را ب ــا ای و دام ه

ــد. ــیمیایی کنن ش
ــن  ــای ای ــاد را از مزای ــر زی ــا تاثی ــن ب حجــازی دز مصــرف پایی
ــوع فرموالســیون، درصــد مــاده  ــادآور شــد: ن ــرد و ی ــام ب دارو ن
ــتم  ــطح سیس ــش س ــده، افزای ــتفاده ش ــواد اس ــوع م ــره، ن موث
ــوان از  ــی را می ت ــای ویروس ــتیبانی در بیماری ه ــی و پش ایمن

ــمرد. ــی برش ــن داروی گیاه ــای ای ــر ویژگی ه ــه دیگ جمل
بنیــان بــه مقایســه  ایــن شــرکت دانــش  مدیــر عامــل 
ــا ســایر محصــوالت مشــابه خارجــی پرداخــت و  رســپیرووت ب
ــه  ــت و ب ــاد اس ــی زی ــای واردات ــت داروه ــوال قیم ــت: معم گف
لحــاظ اقتصــادی بــرای مرغــداران مقــرون بــه صرفــه نیســت؛ 
ــادی و  ــه اقتص ــی دارای صرف ــت گیاه ــا خاصی ــن دارو ب ــا ای ام
بــر خــاف داروهــای وارداتــی بــه ســود مصــرف کننــده اســت.
ــن  ــده فرموالســیون ای ــواد تشــکیل دهن وی »آویشــن« را از م
ــت  ــن دارای خاصی ــرد: آویش ــان ک ــر نش ــت و خاط دارو دانس

ضدمیکروبــی بــوده و باعــث پــاک  ســازی 
دســتگاه تنفــس می شــود و  عصــاره ســرخارگل 
نیــز یکــی از بهتریــن انتخاب هــا بــرای افزایــش 

ــور اســت. ــی طی ــت سیســتم ایمن تقوی
 C  و E  حجــازی بــا بیــان اینکــه ویتامین هــای
اســتفاده شــده در ایــن دارو دارای آنتی اکســیدان 
قــوی اســت و باعــث افزایــش تقویــت سیســتم 
وجــود  داد:  ادامــه  می شــود،  طیــور  ایمنــی 
ــرای  ــی ب ــای ویروس ــر در بیماری ه ــن عناص ای
تقویــت سیســتم ایمنــی مهــم اســت تــا دام هــا 
و طیــور بتواننــد پیــک )دوره اوج( بیمــاری را 

ــد. بگذرانن
ــه  ــان اینک ــا بی ــرکت ب ــن ش ــل ای ــر عام مدی
ــا  ــون ب ــم اکن ــان ه ــش بنی ــرکت دان ــن ش ای
ــا  ــکی ب ــی دامپزش ــول داروی ــد 15 محص تولی
پایــه گیاهــی، رتبــه نخســت کشــور را بــه 
لحــاظ تعــدد داروهــای گیاهــی دامپزشــکی 
ــح داد:  ــت، توضی ــاص داده اس ــود اختص ــه خ ب
شــده  انجــام  برنامه ریزی هــای  اســاس  بــر 
تصمیــم داریــم بیــش از 30  قلــم داروی گیاهــی 
دامپزشــکی جدیــد را تــا ســه ســال آینــده 
ــان  ــرای درم ــا ب ــن داروه ــم. ای ــه بازارکنی روان
آبلــه،  نیوکاســل،  برونشــیت،  بیماری هــای 
ســی ار دی، آنفولوآنــزای فــوق حــاد تنفســی در 

می شــود. اســتفاده  حــاد  درگیری هــای 
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از  کشــی  جوجــه 
ــای مرغ ــواع نژاده ان

ــتن  ــل داش ــه دلی ــروزه ب ــرغ ام ــی از م ــه کش ــرورش و جوج پ
ــی  ــک روش عال ــد ی ــم آن میتوان ــت و تخ ــاالی گوش ارزش ب
ــی  ــه کاف ــتن تجرب ــا داش ــد. ام ــمار آی ــب و کار بش ــرای کس ب
ــت کســب و کار باشــد.  ــادی در موفقی ــر بســیار زی ــد تاثی میتوان
اگــر جــز افــرادی هســتید کــه میخواهیــد جوجــه کشــی از مــرغ 
و حتــی بهتریــن نــژاد مــرغ بــرای جوجــه کشــی را بدانیــد حتمــا 

ــا مــا همــراه باشــید. ــه ب ــا آخــر ایــن مقال ت
برخی از نژادهای برتر مرغ برای جوجه کشی

طبــق بررســی هــای انجــام گرفتــه در بهتریــن دانشــگاه هــای 
کشــور هــای خارجــی نزدیــک بــه 300 نــژاد مــرغ یافــت شــده 
ــتی  ــرورش گوش ــرای پ ــب ب ــا مناس ــن نژاده ــی از ای ــه برخ ک
بــوده و برخــی نیــز بــرای تخــم گــذاری مناســب میباشــد. امــا 
در نظــر داشــته باشــید کــه نــوع نــژاد در مــرغ هــا تاثیــر بســیار 

زیــادی در پــرورش آنهــا دارد.
ــرغ  ــرورش م ــگام پ ــا در هن ــه حتم ــید ک ــته باش ــر داش در نظ
نژادهــای برتــر را انتخــاب نمائیــد و ایــن بــه میــزان تجربه شــما 
ــه کافــی در ایــن زمینــه نداریــد بهتــر  بســتگی دارد. اگــر تجرب
ــن  ــد و بهتری ــادی را انجــام دهی ــا تحقیقــات بســیار زی اســت ت
نــژاد مــرغ را بــرای جوجــه کشــی انتخــاب و اقــدام بــه پــرورش 

و جوجــه کشــی نمائیــد.

مرغ مرندی
ــب  ــک کس ــوان ی ــه عن ــدی ب ــرغ مرن ــرورش م ــداری و پ نگه
ــک  ــژاد ریس ــوع از ن ــن ن ــرود. ای ــمار می ــه ش ــود ب و کار پرس
ــی  ــا محیط ــه و ی ــرورش داده و در ر مزرع ــرای پ ــری ب کمت
ــید  ــته باش ــر داش ــود. در نظ ــداری میش ــرغ نگه ــوع م ــن ن از ای
ــی  ــت بدن ــژاد مقاوم ــن ن ــم ای ــای مه ــی ه ــی از ویژگ ــه یک ک

ــورت  ــه ص ــم ب ــدی ه ــژاد مرن ــرغ ن ــد. م ــاالی آن میباش ب
تخمگــذار بــوده و هــم میتوانــد بــه عنــوان نــژاد مــرغ گوشــتی 
ــته  ــری داش ــه بهت ــع از تغذی ــی از مواق ــی در برخ ــد و حت باش
باشــد میتوانــد 3 کیلوگــرم وزن داشــته باشــد بــه همیــن دلیــل 
نگهــداری و پــرورش ایــن نــوع مــرغ بــه نفــع پــرورش دهنــده 
بــوده و میتوانــد ســود بســیار زیــادی را بــرای پــرورش دهنــده 

ــاورد. ــان بی ــه ارمغ ب

مرغ لوهمن قهوه ای
ــالیانه  ــوده و س ــدار ب ــژادی پرطرف ــوه ای ن ــن قه ــرغ لوهم م
حــدود 250 الــی 300 عــدد تخــم میگــذارد و رنــگ تخــم آن 
قهــوه ای میباشــد. در نظــر داشــته باشــید کــه ایــن نــوع مــرغ 

ــه عنــوان مــرغ تخمگــذار پــرورش داده میشــود. بیشــتر ب

مرغ سفید تخمگذار
ــد  ــوع مــرغ هــا را مشــاهده کردی ــه امــروز ایــن ن ــا ب حتمــا ت
و کامــا بــا آنهــا آشــنایی داریــد. ایــن نــوع از نژادهــا قیمــت 
ــی از ســوی دیگــر ســود حاصــل از  ــد ول ــری دارن نســبتا کمت
ــارز مــرغ  ــاال میباشــد. یکــی از ویژگــی هــای ب آنهــا بســیار ب
ــد. در  ــا میباش ــذاری آنه ــم گ ــگام تخ ــروع زود هن ــفید ش س
نظــر داشــته باشــید کــه قیمــت ایــن نــوع مــرغ توســط دولــت 
تعییــن شــده و گاهــی ممکــن هســت تــا پــرورش دهنــده دچار 
ــه و بررســی هــای انجــام  ــی طبــق تجرب ــز شــود ول ــان نی زی
گرفتــه شــده بــه دلیــل تخــم گــذاری بــاالی ایــن نــوع مــرغ 

ــادی میباشــد. ــروش تخــم آن ســود بســیار زی ــزان ف می

تفاوت جوجه کشی طبیعی و مصنوعی
ــی دارای  ــی و مصنوع ــای طبیع ــه روش ه ــی ب ــه کش جوج
معایــب و مزایــای زیــادی بــوده و هــر در روش هــای جوجــه 

ــود دارد. ــادی وج ــیار زی ــکات بس ــلما مش ــی مس کش
ــادر  ــرغ م ــط م ــط توس ــی فق ــه روش طبیع ــی ب ــه کش جوج
ــادر  ــرغ م ــن روش از جوجــه کشــی م ــرد و در ای انجــام میگی
ــل  ــه تبدی ــه جوج ــا را ب ــا آنه ــم ه ــر روی تخ ــدن ب ــا خوابی ب
میکنــد. در نظــر داشــته باشــید کــه پــرورش دهنــدگان همــواره 
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ــد در هــر دوره از جوجــه کشــی بیشــترین بازدهــی  ســعی دارن
را کســب کننــد و بــه همیــن دلیــل از روش جوجــه کشــی بــه 
ــد زیــرا در جوجــه کشــی طبیعــی  روش مصنوعــی بهــره میبرن
مــرغ مــادر در طــول دوره جوجــه کشــی درگیــر جوجــه کشــی 
بــوده و تخــم گــذاری بــه صــورت کامــل متوقــف میکنــد ولــی 
در جوجــه کشــی مصنوعــی مــرغ مــادر تــا جــای ممکــن تخــم 
گــذاری را انجــام داده و ایــن کامــا بــه نفــع پــرورش دهنــده 
ــم از  ــی ه ــای خانگ ــط ه ــراد در محی ــی از اف ــد. برخ میباش
ــا  ــد و ب ــتفاده نمیکنن ــی اس ــه کش ــرای جوج ــی ب روش طبیع
خریــد دســتگاه جوجــه کشــی خانگــی اقــدام بــه جوجــه کشــی 

ــد. میکنن

بــه ایــن نکتــه مهــم توجــه داشــته باشــید کــه اگــر میخواهیــد 
ــام  ــکل انج ــن ش ــه بهتری ــذاری را ب ــم گ ــادر تخ ــرغ م ــا م ت
دهــد پیشــنهاد مــا جوجــه کشــی بــه روش مصنوعــی میباشــد 
ــدگان  ــرورش دهن ــن عامــل باعــث شــده اســت تمامــی پ و ای
جوجــه کشــی مصنوعــی را بــه جوجــه کشــی طبیعــی ترجیــح 

دهنــد.

ویژگی های دســتگاه جوجه کشی با کیفیت

امــروزه تولیــد کننــده هــای بســیار زیــادی در ایــران و کشــور 
هــای همســایه در زمینــه تولیــد دســتگاه جوجــه کشــی 
ــش قیمــت ارز برخــی از  ــل افزای ــه دلی ــا ب ــد ام ــت میکنن فعالی
ــرای تولیــد دســتگاه  ــا کیفیتــی ب تولیــد کننــدگان از قطعــات ب
اســتفاده نمیکننــد و ایــن عامــل باعــث میشــود تــا دســتگاه در 
کوتــاه تریــن زمــان ممکــن دچــار خرابــی شــده و مهــم تــر از 
ــی  ــه کش ــد. در جوج ــته باش ــری داش ــیار کمت ــان بس آن راندم
ــت  ــه روش مصنوعــی کیفی ــده ای ب ــوع پرن ــر ن ــا ه ــرغ ی از م
ــادی در  ــیار زی ــری بس ــد تاثی ــی میتوان ــه کش ــتگاه جوج دس
موفقیــت دوره جوجــه کشــی باشــد بــه همیــن دلیــل حتمــا در 
انتخــاب و خریــد دســتگاه جوجــه کشــی بایــد شــناخت کافــی 

ــید. ــته باش ــت دســتگاه داش ــد و کیفی از برن

ــد در  ــم داری ــه تازگــی تصمی ــه ب ــرادی هســتید ک ــر جــز اف اگ
زمینــه پــرورش و جوجــه کشــی از مــرغ فعالیــت کنیــد حتمــا 
در هنــگام خریــد دســتگاه جوجــه کشــی بــه ایــن نــکات مهــم 
ــب و نقــص  ــی عی ــک محصــول ب ــا ی ــه داشــته باشــید ت توج
ــی را  ــان باالی ــا راندم ــی ب ــه کش ــرده و جوج ــداری ک را خری

ــد. ــه کنی تجرب

ســابقه تولیــد کننــده : طــول ســابقه در زمینــه تولیــد دســتگاه 
ــد. در  ــمار آی ــم بش ــور مه ــک فاکت ــد ی ــی میتوان ــه کش جوج
ــه ای  ــر پل ــای زی ــه برخــی از کارگاه ه نظــر داشــته باشــید ک
ــت  ــی فعالی ــه کش ــتگاه جوج ــد دس ــوان تولی ــه عن ــروزه ب ام
کــرده و محصــول نیــز قیمــت پاییــن دارد و ایــن عامــل باعــث 
ــه از  ــا افــراد بســیار زیــادی بــه ســمت خریــد اینگون میشــود ت
ــته باشــید ســعی  ــا در نظــر داش ــد. ام محصــوالت حرکــت کن
کنیــد محصولــی را انتخــاب کنیــد کــه برنــد شــناخته شــده ای 
ــی  ــت باالی ــلما کیفی ــوالت مس ــه از محص ــن گون ــته و ای داش

دارد.

گارانتی و خدمات پس از فروش

ــر  ــد نمایانگ ــر میتوان ــروش معتب ــس از ف ــات پ ــی و خدم گارانت
کیفیــت محصــول باشــد. برخــی از تولیــد کننــده هــا عــاوه بــر 
ــی  ــه همــراه گارانت ــت محصــول را ب ــا کیفی ــد محصــول ب تولی
ــی  ــاد باالی ــول اعتم ــه محص ــتری ب ــا مش ــد ت ــه میدهن ارائ
داشــته و بــدون نگرانــی اقــدام بــه اســتفاده از دســتگاه نمایــد.

کیفیت باالی قطعات
امــروزه عــدم رعایــت ایــن مــورد افزایــش چشــمگیری داشــته 
ــود  ــب س ــل کس ــه دلی ــا ب ــده ه ــد کنن ــی از تولی ــت و برخ اس
ــه 2  ــرات درج ــات و تجهی ــتفاده از قطع ــه اس ــدام ب ــتر اق بیش
میکننــد کــه متاســفانه دســتگاه جوجــه کشــی بــه دلیــل داشــتن 
حساســیت بــاال در کمتریــن زمــان ممکــن دچــار خرابی شــده و 
حتــی بــه دلیــل داشــتن خطــای زیــادی راندمــان جوجــه کشــی 

را بــه صــورت چشــمگیری کاهــش میدهــد.

بدنه دستگاه
ــه  ــد. ب ــه کشــی میباش ــی در جوج ــل اصل ــا عام ــت و دم رطوب
ــت  ــد رطوب ــه بای ــه کشــی همیش ــتگاه جوج ــل دس ــن دلی همی
ــت  ــه دســتگاه کیفی ــر بدن ــای یکســانی داشــته باشــد. اگ و دم
ــا و  ــا دم ــث میشــود ت ــل باع ــن عام ــد ای ــته باش ــری داش کمت
ــار  ــا دچ ــته و تخــم ه ــادل داش ــرون تب ــای بی ــا دم ــت ب رطوب
شــوک دمایــی میباشــد. در نظــر داشــته باشــید کــه عــاوه بــر 
ایــن مــورد دمــا و رطوبــت میتوانــد در کمتریــن زمــان ممکــن 

ــه شــود. ــی و پوســیدگی بدن ــگ زدگ باعــث زن
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نــکات طالیــی بــرای جوجــه کشــی از مــرغ بــه 
ــی روش مصنوع

یکــی از اصلــی تریــن فاکتــور هایــی کــه بــرای جوجــه 
کشــی بــه روش مصنوعــی بایــد مــد نظــر داشــته باشــید 
تهیــه تخــم نطفــه دار بــا کیفیــت میباشــد. ســعی کنیــد 
تخــم نطفــه دار را از پــرورش دهنــدگان معتبــر بــه 
ــم  ــود تخ ــازه ب ــرده و ت ــداری ک ــوری خری ــورت حض ص
ــد نظــر داشــته باشــید. ــد م ــرای خری را مــاک خــود ب

ــه  ــی ب ــه کش ــتگاه جوج ــد دس ــگام خری ــا در هن حتم
ویژگــی هــای دســتگاه جوجــه کشــی بــا کیفیــت توجــه 
ــی  ــه کش ــان جوج ــا راندم ــید ت ــته باش ــژه ای داش وی
ــه کشــی  ــتگاه جوج ــرا دس ــد زی ــه کنی ــری را تجرب باالت

ــه دارد. ــه جوج ــم ب ــل تخ ــادی در تبدی ــر زی تاثی
ــا  ــن مرغــداری و ی ــد دارای ف ــط جوجــه کشــی بای محی
دریچــه هــای گــردش هــوا باشــد. زیــرا اکســیژن تــازه و 
خــارج شــدن دی اکســید کربــن در جوجــه کشــی یــک 
ــلما در  ــکات مس ــن ن ــت ای ــوده و رعای ــم ب ــل مه عام
جوجــه کشــی تاثیــر بســیار زیــادی دارد. بــه ایــن نکتــه 
ــن  ــراد از ف ــه برخــی از اف مهــم توجــه داشــته باشــید ک
ــن  ــه ای ــد ک ــتفاده میکنن ــوا اس ــه ه ــرای تهوی ــه ب گلخان
نــوع از فــن هــا بــه دلیــل مناســب نبــودن بــرای محیــط 
ــورت  ــه ص ــان را ب ــد راندم ــی میتوان ــه کش ــای جوج ه

ــد. چشــمگیری کاهــش ده
ــتر  ــا بس ــه حتم ــا از جوج ــم ه ــدن تخ ــارج ش ــد از خ بع
ــرای جوجــه هــا تهیــه کنیــد و جوجــه هــا  مناســبی را ب
ــد. ــداری نمائی ــه در بســتر مناســب نگه ــک هفت ــا ی را ت
ــیار  ــر بس ــدن تاثی ــد ش ــد از متول ــا بع ــه ه ــه جوج تغذی
زیــادی در رشــد آنهــا دارد. برخــی از پــرورش دهنــدگان 
ــث  ــل باع ــن عام ــرده و ای ــت ک ــه غفل ــه جوج در تغذی
ــا تلــف  ــا جوجــه هــا دچــار بیمــاری شــده و ی میشــود ت
شــوند و ایــن عامــل میتوانــد بــه ضــرر  پــرورش دهنــده 

باشــد.

ــر  ــتفاده در اکث ــورد اس ــزات م ــای LED از تجهی ــراغ ه چ
مرغــداری هاســت. اولیــن مبحــث مــورد توجــه هزینــه اســت؛ 
ــاب  ــتند و حب ــرف هس ــم مص ــیار ک ــای LED بس ــراغ ه چ

ــد. ــتری دارن ــدگاری بیش ــا مان ــراغ ه چ

امــا بــه اعتقــاد Glynn Kent مدیــر بخــش توســعۀ شــرکت 
ــتم  ــی سیس ــد و طراح ــۀ تولی ــه در زمین Greengage ک
روشــنایی LED کشــاورزی فعالیــت دارنــد، اینکــه درک 
ــی  ــه دریافت ــت و چ ــه اس ــا چگون ــنایی ه ــن روش ــور از ای طی
ــرد و  ــر روی عملک ــا ب ــنایی ه ــن روش ــر ای ــد و تأثی از آن دارن
ــز اهمیتــی اســت کــه  ــور چیســت مســألۀ بســیار حائ ــاه طی رف

ــید.  ــه آن اندیش ــوب ب ــاب خ ــش از انتخ ــتی پی بایس

بهبود عملکرد
آقــای Kent اذعــان مــی دارد : »تحقیقــات نشــان داده کــه 
ــدار  ــودآوری مرغ ــنایی LED در س ــزات و روش ــب تجهی نص
مؤثــر اســت. در پژوهشــی بــر روی فارمــی در انگلســتان 
مشــخص شــد کــه مــرغ هــای گوشــتی مجهــز بــه روشــنایی 
ــز  ــارم مجه ــتی در ف ــای گوش ــرغ ه ــا م ــه ب LED در مقایس
بــه نــور فلورســنت از 0/87 پانــد در هــر کیلوگــرم وزن گیــری 

ــد. ــوردار بودن ــتر برخ بیش
ــدد تخــم  ــا 38 ع ــز ت ــذار نی ــای تخمگ ــرغ ه ــا م ــاط ب در ارتب
مــرغ بــه ازای هــر پرنــده افزایــش تخــم مــرغ هــای تولیــدی 

ــه دنبــال داشــته اســت. را ب

تأثیــر فــوق العــادۀ
چــراغ هــای LED مخصــوص طیور 

بر روی عملکرد
ــتی و تخمگذار ــای گوش مرغ ه
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نور مورد نیاز پرندگان چیست ؟

انســان متفــاوت اســت؛  بــا درک  نــور  از  درک پرنــدگان 
حساســیت آنهــا نســبت بــه رنــگ هــا و رویــت طیــف 
ماوراءبنفــش بیشــتر اســت. مقــدار هــر رنــگ، شــدت و طــول 

ــت. ــذار اس ــد اثرگ ــر روی تولی ــی ب ــور همگ ن

به هنگام انتخاب روشــنایی برای مرغداری به چه نکاتی 
بایستی توجه کنیم؟

بــه طیــف نــوری کــه پرنــده دریافــت مــی کنــد توجــه کنیــد؛ 
ــدگار  ــه مان ــز ب ــوِر کــف و نی ــودن ن ــه یکدســت ب همینطــور ب
بــودن سیســتم. همچنیــن حــذف نقــاط تاریــک تــا جایــی کــه 

امــکان دارد الزم و ضــروری اســت.

مرغ های گوشــتی چه جور نوری را دوست دارند؟

مــرغ هــای گوشــتی در نــور ســفید گــرم بــا طــول مــوج نــور 
ــری  ــرد بهت ــد، عملک ــی ده ــش م ــده آرام ــه پرن ــه ب ــی ک آب

ــد. دارن

مرغ های تخمگذار چه جور نوری را دوســت دارند؟

نــور ســفید گــرم بــا طــول مــوج رنــگ قرمــز بــر روی 
ــر چــه برخــی  ــذار اســت – اگ ــور تخمگــذار بیشــتر تأثیرگ طی
محققیــن ادعــا دارنــد کــه نــور قرمــز پرخاشــگری را تحریــک 
مــی کنــد امــا مطالعــات دیگــر هــم در ایــن زمینــه نشــان داده 
ــز  ــور قرم ــور در ن ــذاری طی ــًا تخمگ ــری و متعاقب ــه جفتگی ک

ــی شــود. بیشــتر م

ــور را ترغیــب  ــور طی ــا dim light کــردن ن نیمــه تاریــک ی
ــب  ــن ترتی ــد و بدی ــا در جــای خــود تخــم بگذارن ــد ت مــی کن
تعــداد تخــم هــای رهــا شــده در کــف مرغــداری کاهــش مــی 

یابــد.

ــوص مرغداری ــردازی مخص ــتم نور پ سیس

سیســتم روشــنایی LED کشــاورزی Greengage از 
ــه طــول مــوج هایــی کــه  ــات الکتریکــی ب بابــت تغییــر جریان
القائــات الکترومغناطیســی را بــه نــور تبدیــل مــی کننــد، بدیــع 

اســت.  
خطــوط اصلــی بــرق، جریــان الکتریســیته را از 50 تــا 60 هرتــز 

ــاب هــای المــپ 200  ــی کــه توســط حب ــه جریان ب
و 500 وات قابــل تحمــل باشــد، تغییــر مــی دهنــد.

LED نصب سیستم روشنایی

ــت و  ــر قیم ــنایی LED از نظ ــای روش ــتم ه سیس
هزینــۀ نصــب متفــاوت هســتند. آقــای Kent مــی 
ــتاندارد  ــنایی اس ــک سیســتم روش ــد: »قیمــت ی گوی
ــرای مرغــداری  ــه نصــب ب ــه همــراه هزین LED ب
ــد مــی  ــا 6000 پون ــزی حــدود 5500 ت گوشــتی چی
ــول  ــب آن ط ــم نص ــا 5 روز ه ــدود 4 ت ــود و ح ش

مــی کشــد.« 

 LED امــا طریقــۀ نصــب یــک روشــنایی
اســتاندارد مخصــوص مرغــداری بــه چــه 

صــورت اســت؟

ــک  ــۀ اول ی ــداری. در مرحل ــی مرغ 1.    ارزیاب
تعــداد  تشــخیص  منظــور  بــه  مرغــداری 
روشــنایی مــورد نیــاز آن ارزیابــی مــی گــردد.

2.    ارزیابی قدرت برق.

ــط از  ــر خ ــرای ه ــرق. ب ــای ب ــیم ه 3.    س
ــره ای  ــتیل زنجی ــی اس ــیم کش ــنایی س روش

ــردد. ــی گ ــب م نص

ــای  ــگرها و واحده ــنایی. حس ــب روش 4.    نص
روشــنایی بــر روی کابــل هــا نصــب مــی 

ــد. گردن

5.    ســیم کشــی. معمــوالً توصیــه مــی شــود 
ــرق متصــل  ــه ب ــا ســیم ب کــه روشــنایی هــا ب
باشــند و مــدار جدیــد بایســتی بــه تأییــد یــک 

کارشــناس بــرق برســد.

برگشت سرمایه
جــدول زیــر مربــوط بــه مطالعــه ای اســت کــه بــر 
روی یــک فــارم مــرغ گوشــتی در انگلســتان انجــام 
شــده و هزینــه هــای دورۀ روشــنایی بــا فلورســنت و 

LED بــا یکدیگــر مقایســه شــده اســت.
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ــه  ــت ب ــی دول بی توجه
ــداران ــدار های مرغ هش

مرغــداران  سراســری  اتحادیــه  هیئت مدیــره  رئیــس 
ــه  ــه ب ــا توج ــرغ، ب ــت تخم م ــون قیم ــت: هم اکن ــن گف میه
ــت  ــی اس ــت مصوب ــه قیم ــورت گرفت ــه ص ــی ک صحبت های
ــوان  ــا به عن ــار م ــن ب ــده و چندی ــز تصویب ش ــازار نی ــه در ب ک
بــه  نماینــده کل صنعــت  به عنــوان  و  مرغــداران  متولــی 
ــدارها  ــه هش ــفانه ب ــی متأس ــم، ول ــت دادی ــه درخواس وزارتخان

و راهکارهــای مــا اهمیتــی نداده انــد.
ــازار  ــت ب ــه وضعی ــا اشــاره ب ــد رضــا کوچــک کاشــانی، ب حمی
ــازار  ــت: ب ــرغ گف ــت تخم م ــانات قیم ــت نوس ــرغ و عل تخم م
تخم مــرغ نــه کاالی وارداتــی اســت نــه صادراتــی بلکــه 
ــاس  ــر اس ــه ب ــت ک ــوری اس ــر کش ــتراتژیک در ه کاالی اس
را  برنامه ریزی هــا  تمــام  و  می شــود  تولیــد  کشــور  نیــاز 
ــه  ــی ک ــکل های خصوص ــه تش ــتی ب ــورت باالدس ــت به ص دول
ــد را  ــت هســتند ارجــاع می دهــد کــه تولی ــی دول ــازوی اجرای ب
ــاز مصرف کننــده  هماهنــگ کننــد و بتواننــد تولیــد کشــور و نی

ــد. ــن کنن را تأمی

رئیــس هیئــت مدیــره اتحادیــه ســرا ســری مرغــداران میهــن 
ــدنی و کاالی  ــون کاالی فاسدش ــرغ، چ ــت تخم م ــت: قیم گف
حــوزه  در  تصمیماتــی  کــه  بعدازایــن  اســت  اســتراتژیکی 
ــد  ــرای تخم مــرغ نبای ــه می شــود مخصوصــًا ب کشــاورزی گرفت
تصمیم گیری هــای  بایــد  باشــد  تصمیم گیــری  در  تأخیــر 
ــازار  ــورد ب ــه فســادپذیری کاال در م ــه ب ــا توج ــی ب ــه و آن پخت

ــود. ــه ش ــرغ گرفت تخم م
وی افــزود: بایــد بتواننــد از حــذف تخم مــرغ و حــذف گســترده 
ــرغ در  ــت تخم م ــد قیم ــه بخواهن ــن از این ک ــرغ و همچنی م

ــد. ــری کنن ــده باشــد جلوگی ــان مصرف کنن ــه زب ــازار ب ب

کوچــک کاشــانی بابیــان اینکــه از بــرج 12 ســال گذشــته کــه 
ــار  ــازار دچ ــته و ب ــبی داش ــات نس ــک ثب ــرغ ی ــت تخم م قیم
ــم  ــی کردی ــه نامه نگاری های ــه وزارت خان ــا ب ــوده م ــی نب تنش
و چندیــن هشــدار و راهــکار بــه آن هــا ارائــه دادیــم کــه اگــر 
بــازار ثبــات داشــته باشــد تــا هــم منافــع مصرف کننــده و هــم 

تولیدکننــده حفــظ شــود.
 

وی افــزود: ایــن راهکار هــا شــامل بحــث صــادرات تخم مــرغ، 
بازگشــایی مــرز، حــذف عــوارض تخم مــرغ  و همچنیــن 
ــام  ــه اق ــه کلی ــه این ک ــه ب ــا توج ــرغ ب اصــاح قیمــت تخم م
ــده،  ــران ش ــه گ ــن مرتب ــرغ چندی ــد تخم م ــه تولی ــواد اولی م
ــت قیمــت تخم مــرغ را واقعــی نکــرده اســت. ــوز دول ــی هن ول

رئیــس هیئــت مدیــره اتحادیــه ســرا ســری مرغــداران میهــن 
ــدد و  ــات متع ــم و جلس ــه کردی ــا را ارائ ــن راهکار ه ــت: ای گف
چندیــن نامــه متعــدد بــه وزارتخانــه ارســال شــد، امــا متأســفانه 
تصمیمــی بــرای ثبــات قیمــت و تثبیــت قیمــت گرفتــه نشــده 
اســت بــا این همــه مشــکات و بــا این همــه تأخیــر در 
ــود  ــده خ ــه تولیدکنن ــر دغدغ ــه خاط ــه ب ــری اتحادی تصمیم گی
ــا ننشســته اســت. ــس از پ ــاه گذشــته در مجل ــک م ــن ی در ای

وی بــا تأکیــد بــر اینکــه در مجلــس و وزارت خانــه بــه 
ــوارض  ــد ع ــازه دهی ــل اج ــه حداق ــم ک ــام کردی ــتان اع دوس
ــم،  ــا انجــام دهی ــه م ــرغ را ک ــازی تخم م ــرغ و ذخیره س تخم م

ــتند. ــی نگذاش ول

کوچــک کاشــانی اظهــار داشــت: از اوایــل عیــد امســال 
ــد و  ــذف ش ــد ح ــرغ مول ــون م ــت میلی ــدود هش ــال ح تابه ح
ــه  ــا نزدیــک ب ــن مســئله باعــث شــد کــه مرغدار هــای م همی
ــت  ــر قیم ــان زی ــزار توم ــج ه ــی پن ــرغ را کیلوی 70 روز تخم م
ــت  ــی هش ــت و کیلوی ــته اس ــت گذاش ــود دول ــه خ ــی ک مصوب
هــزار تومــان زیــر قیمــت تمام شــده،  تخم مــرغ را بــه فــروش 

ــاندند. رس

ــه  ــه ب ــا توج ــرغ، ب ــت تخم م ــون قیم ــرد: هم اکن ــان ک وی بی
ــت  ــی اس ــت مصوب ــه قیم ــورت گرفت ــه ص ــی ک صحبت های
ــوان  ــا به عن ــار م ــن ب ــده و چندی ــز تصویب ش ــازار  نی ــه در ب ک
بــه  نماینــده کل صنعــت  به عنــوان  و  مرغــداران  متولــی 
ــه هشــدار ها  ــی متأســفانه ب ــم، ول ــه درخواســت دادی وزارت خان
و راهکار هــای مــا اهمیتــی نداده انــد. حداقــل از حــاال بــه بعــد 
ایــن ســرمایه  را حفــظ کنیــد و اصــاح قیمــت را در دســتور کار 
خــود قــرار دهیــد تولیدکننــده باالخــره کار اقتصــادی می کنــد، 
ــرای  ــد ب ــد و تولی ــه نباش ــی مقرون به صرف ــده وقت ــی چ فای ول

ــان ده باشــد. او ســودی نداشــته و زی
رئیــس هیئــت مدیــره اتحادیــه ســرا ســری مرغــداران میهــن 
گفــت: بــا توجــه بــه این کــه مــا ســال گذشــته جوجــه ریــزی 
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ــای  ــل ه ــزودن مکم اف
گاز  کاهنــدۀ  غذایــی 
ــوراک  ــرۀ خ ــان به جی مت
ــد آن ــرات مفی گاو و تأثی

ــد محققیــن کانادایــی، افــزودن بیــش از  طبــق تحقیقــات جدی
یــک مکمــل کاهنــدزۀ متــان بــه خــوراک گلــۀ گاو مــی توانــد 
در کاهــش انتشــار گاز متــان تأثیــر چشــمگیری داشــته باشــد. 
بــا اینحــال نتیجــۀ کار بــه ترکیــب دقیــق و نــوع نهــاده هــای 

اســتفاده شــده بســتگی دارد.
ــب  ــه از ترکی ــۀ گاوی ک ــد گل ــخص ش ــش مش ــک پژوه در ی
روغــن کانــوال و 3-نیتروکســی پروپانــول )NOP-3( در 

ــوده اســت امســال  ــا منظــم نب ــه خاطــر تحریم ه ــه اجــداد ب ب
ــات  ــد از انتخاب ــد بع ــده ایم.  می گوین ــه ش ــکل مواج ــا مش ب

ــود. ــر نش ــه دی ــدوارم ک ــم و امی ــیدگی می کنی رس

ــت  ــده از دول ــش بن ــت: خواه ــار داش ــانی اظه ــک کاش کوچ
آینــده ای کــه بــر روی کار می آیــد ایــن اســت کــه بــه 
ــن کار  ــر ای ــد و اگ ــاد کنن ــی اعتم ــش خصوص ــکات بخ تش
ــا  ــود بخــش خصوصــی و تشــکل ها ایجــاد شــود م توســط خ
ــده  ــًا تولیدکنن ــت مث ــم داش ــازار نخواهی ــان در ب ــدر نوس آن ق
ــد و  ــوب بفروش ــت مص ــر قیم ــال زی ــاه س ــرغ را ده م تخم م
ــوب  ــت مص ــر از قیم ــان باالت ــزار توم ــج ه ــال پن ــاه س دو م
بفروشــد ایــن اتفاقــات اگــر توســط کنتــرل بخــش خصوصــی 
اتفــاق بیفتــد و اعتمــاد صــورت بگیــرد و بــه جدیــت در 
ــت  ــرد هیچ وق ــرار گی ــتور کار ق ــت گذاری کان در دس سیاس
ایــن اتفاقــات نخواهــد افتــاد و همیشــه یــک رونــد ثابــت روی 

ــد. ــد ش ــام خواه ــت کاال اع ــن قیم ای

خــوراک اســتفاده مــی کردنــد %51 انتشــار متــان کمتــری 
ــن  ــا %5 روغ ــه تنه ــی ک ــۀ دام ــه، گل ــتند و در مقایس داش
کانــوال دریافــت مــی کردنــد %24 کاهــش در انتشــار متــان 
داشــتند و گلــۀ گاوی کــه فقــط NOP-3 را دریافــت مــی 

ــتند. ــان داش ــد گاز مت ــد %28 کاهــش در تولی کردن

محققیــن،  از  یکــی   Beauchemin گفتــۀ  بــه 
 Animal ایــن پژوهــش کــه در مــاه مــارس مجلــۀ
Science بــه چــاپ رســیده تنهــا ترکیــب روغــن 
کانــوال و NOP-3 را مــورد ارزیابــی قــرار داده و ممکــن 
اســت ســایر ترکیــب هــا چنیــن نتیجــه ای را ارائــه ندهنــد. 
ــاور اســت کــه احتمــاِل گرفتــن  ــر ایــن ب ــا اینحــال وی ب ب
ــن  ــت و گرفت ــن نیس ــر ممک ــات غی ــایر ترکیب ــه از س نتیج
چنیــن نتیجــه ای تنهــا محــدود بــه روغــن کانــوال و 

NOP-3 نمــی باشــد.
ــه  ــز ب ــی قرم ــک دریای ــره ای از جلب ــال تی ــوان مث ــه عن  ب
asparagopsis نیــز عملکــردی مشــابه بــا  نــام 
NOP-3 دارد کــه مانــع از تولیــد متــان توســط میکــروب 

هــا مــی گــردد.   

Beauchemin توضیح داد:
ــدگان( توســط  ــدۀ اول نشــخوار کنن ــان در شــکمبه )مع  مت
تعــدادی میکــروب کــه در آنجــا زیســت مــی کننــد تولیــد 
شــیمیایی  ترکیــب  یــک  کــه   NOP-3 شــود.  مــی 
ــع  ــا مان ــروب ه ــال در کار میک ــا اخت ــت ب ــی اس مصنوع
از تولیــد متــان مــی شــود. از ســوی دیگــر، روغــن کانــوال 
ــک  ــی ت ــرای برخ ــر ب ــای دیگ ــیاری لیپیده ــد بس همانن
یاختــگان و باکتــری هــای تولیــد کننــدۀ متــان ســم 

ــود. ــی ش ــوب م محس

بــه گفتــۀ Beauchemin ظاهــراً هنگامــی کــه روغــن 
کانــوال و NOP-3 بــا هــم و همزمــان اســتفاده شــود هــر 
کــدام اثــرات مثبــت خــود را بــه جــا مــی گــذارد و تداخلــی 
ــداد میکــروب هــای  ــوال تع ــد. روغــن کان ایجــاد نمــی کنن
تولیــد کننــدۀ متــان را محــدود مــی ســازد و NOP-3 از 
تولیــد مقادیــر بــاالی متــان توســط میکــروب هــای باقــی 

مانــده جلوگیــری بــه عمــل مــی آورد.

ــا ایــن حــال Beauchemin تأکیــد کــرد کــه نبایــد  ب
ــوراک  ــرۀ خ ــوال در جی ــن کان ــاالی روغ ــیار ب ــدار بس از مق
گاوهــا اســتفاده کــرد. اگــر چــه منجــر بــه کاهــش انتشــار 
ــا راندمــان خــوراک را پاییــن مــی  ــان مــی شــود ام گاز مت
ــی  ــرۀ غذای ــدن آن در جی ــرای گنجان ــدار مجــاز ب آورد و مق

تنهــا %6-5 مــی باشــد.
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ــای  ــاده ه ــتوری نه ــذاری دس ــت گ قیم
دامــی و نابســامانی در بــازار گوشــت مــرغ

ــور در کشــور  ــای دام و طی ــن نهاده ه ــر تامی ــک ســال اخی در ی
بــا مشــکل مواجــه شــده اســت و ایــن امــر باعــث شــده تــا در 
بــازار شــاهد افزایــش قیمــت تمــام شــده محصــوالت پروتئینــی 
ــی  ــت و ایمن ــد، امنی ــن رون ــه ای ــورت ادام ــه در ص ــیم ک باش

غذایــی کشــور دچــار مشــکل خواهــد شــد.

قیمــت گــذاری دســتوری نهــاده هــای دامــی و 
نابســامانی در بــازار گوشــت مــرغ

 مداخلــه دولــت در قیمــت گــذاری کاال هــای کشــاورزی از 
سیاســت های رایــج بیشــتر کشــور های در حــال توســعه در 
ــیعی از  ــه وس ــت ها دامن ــن سیاس ــت. ای ــوده اس ــر ب ــه اخی ده
ــی  ــتقیم و برخ ــی مس ــه برخ ــرد ک ــر می گی ــات را در ب مداخ
ــت  ــاورزی را تح ــای کش ــا و نهاده ه ــت کاال ه ــتقیم قیم غیرمس

ــد. ــرار می ده ــر ق تاثی
از جملــه مهمتریــن ایــن سیاســت ها می تــوان بــه کنتــرل 
ــع  ــا وض ــده، و ی ــرف کنن ــا مص ــده و ی ــد کنن ــای تولی قیمت ه
ــا نهــاده اشــاره  ــا چنــد کاال ی ــر روی یــک ی ــه ب مالیــات و یاران
کــرد. در ایــران نیــز بســیاری از کاال هــای کشــاورزی و دامــی، از 
جملــه گوشــت مــرغ، تحــت تاثیــر ایــن مداخــات قــرار داشــته 
ــرل قیمــت گوشــت  ــق کنت ــن مداخــات بیشــتر از طری ــد. ای ان
ــن کاال،  ــد ای ــای تولی ــه نهاده ه ــه ب ــت یاران ــا پرداخ ــرغ و ی م
ــرای واردات  ــر ارز ب ــژه از راه تخصیــص نرخ هــای پایین ت ــه وی ب

ــت. ــه اس ــورت گرفت ــای ص نهاده ه
ــور در کشــور  ــای دام و طی ــن نهاده ه ــر تامی ــک ســال اخی در ی
بــا مشــکل مواجــه شــده اســت و ایــن امــر باعــث شــده تــا در 
بــازار شــاهد افزایــش قیمــت تمــام شــده محصــوالت پروتئینــی 
ــی  ــت و ایمن ــد، امنی ــن رون ــه ای ــورت ادام ــه در ص ــیم ک باش
غذایــی کشــور دچــار مشــکل خواهــد شــد. افزایــش چشــمگیر 
ــه ســویا  قیمــت نهاده هــای دامــی همچــون جــو، ذرت و کنجال
در یکســال گذشــته و کمیــاب شــدن آن هــا حتــی بــا قیمت هــای 
چندبرابــری در برخــی مقاطــع زمانــی، بــازار تولیــد محصــوالت 
ــه شــدت متاطــم کــرده، تولیدکننــده را متضــرر  پروتئینــی را ب
ــه  ــه هم ــت ک ــرار داده اس ــام ق ــان اته ــی در مظ ــوده و حت نم
ــا در نهایــت ســفره مصــرف کننــده  ایــن نــکات باعــث شــده ت

ــود. ــر ش کوچک ت
سیاســت دولــت بــرای تخصیــص دالر بــا نــرخ دســتوری 4200 

ــتوری  ــن دس ــی و تعیی ــای دام ــرای واردات نهاده ه ــی ب تومان
ــد.  ــرغ ش ــازار م ــال در ب ــه اخت ــر دو منجــر ب ــرغ، ه قیمــت م
مــرور یک ســاله اتفاقــات در بــازار مــرغ حاکــی از آن اســت کــه 
تخصیــص دالر 4200 تومانــی نه تن هــا بــه ثبــات قیمــت مــرغ 
منجــر نشــده، بلکــه واردات و تولیــد را نیــز تحت تاثیــر قــرار داده 
اســت و معلــوم نیســت کــه ارز دولتــی بــه جیــب چــه کســانی 
رفتــه اســت؟ از ســوی دیگــر، نرخ گــذاری دســتوری دولــت نیــز، 
ــرغ در  ــود م ــه کمب ــرد و ب ــن ب ــد را از بی ــه اقتصــادی تولی صرف

بــازار منجــر شــد.

مستندات

کالبدشــکافی فــراز و نشــیب ها و گرانــی مــرغ نشــان می دهــد 
ــش  ــف و بخ ــط صن ــال ها توس ــرای س ــه ب ــن کاال ک ــازار ای ب
خصوصــی مربوطــه مدیریــت می شــد و مشــکلی در خصــوص 
آن وجــود نداشــت، از اواخــر ســال 98 بــه یــک چالــش اساســی 
در ســطح کشــور تبدیــل شــده و در یــک ســال گذشــته بار هــا 
ــی  ــن در حال ــت. ای ــوده اس ــانه ها ب ــار رس ــت اخب ــر نخس تیت
ــفره های  ــب س ــوت غال ــوان ق ــال ها به عن ــرغ س ــه م ــت ک اس
ــه گذشــته مصــرف آن  ــود و در ده ــه ب ــد جامع اقشــار کم درآم

رونــد کاهشــی نداشــت.
امــا در ســال 99 ســرانه مصــرف مــرغ بــا توجــه بــه اتفاقاتــی 
ــاد، کاهــش یافــت.  کــه در بخــش عرضــه و قیمت گــذاری افت
شــاید نیــت دولــت بــرای تخصیــص دالر 4200 تومانــی بــرای 
واردات نهاده هــای دامــی ایــن بــود کــه قیمــت مــرغ در 
بــازار تغییــری نکنــد؛ امــا عمــا ایــن موضــوع محقــق نشــد و 
ــای  ــتباه اقتصاد ه ــد. اش ــود را بردن ــترین س ــواران بیش رانت خ
ــود. در  ــان می ش ــا عی ــتکاری قیمت ه ــه در دس ــی همیش دولت
ــوان  ــم عمــا می ت ــرغ ه ــی از م ــره شکســت اقتصــاد دولت فق
ــدی 70  ــاالن تولی ــی فع ــق ارزیاب ــد. مطاب ــه را دی ــن عارض ای
ــی  ــای دام ــرغ را نهاده ه ــده م ــت تمام ش ــد قیم ــا 80 درص ت

ــد. ــکیل می ده تش
ــارد دالر  ــدود 4میلی ــته ح ــال گذش ــا، در س ــاس آماره ــر اس ب
ــه  ــص یافت ــی تخصی ــرخ ارز دولت ــا ن ــاده ب ــرای واردات نه ب
اســت )طبــق آمــار بانــک مرکــزی در 7 مــاه منتهــی بــه مهــر 
99 میــزان ارز تخصیصــی بــرای واردات نهاده هــای دامــی 
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ــا  ــت شــده اســت(، ام ــارد دالر ثب ــی، 5 / 2 میلی ــرخ دولت ــا ن ب
ــد  ــه ارزی بی بهــره بودن ــن یاران ــدگان از ای بخشــی از تولیدکنن
و معلــوم نیســت کــه ارز دولتــی بــه جیــب چــه کســانی رفتــه 
اســت؟ بــر ایــن اســاس، سیاســت دســتوری دولــت و ســرکوب 
قیمت هــا در بــازار، منجــر بــه ایــن شــد کــه از یکســو صرفــه 
ــود  ــن رود و از ســوی دیگــر، کمب ــرغ از بی ــد م اقتصــادی تولی
ــد  ــه شــد؛ برآین ــن بخــش اضاف ــه ســایر مشــکات ای ــد ب تولی
ــرار  ــر ق ــش تحت تاثی ــش از پی ــا را بی ــل قیمت ه ــن دو عام ای

داد.
اختــاف  از  نیــز  دامــی  نهاده هــای  قیمــت  از  ارزیابی هــا 
ــه  ــا توجــه ب ــازارگاه حکایــت دارد. ب ــازار آزاد و ب قیمت هــا در ب
ــاز خــود  اینکــه تولیدکننــدگان 30 درصــد نهاده هــای مــورد نی
ــتوری  ــت دس ــن قیم ــد، تعیی ــه کنن ــازار آزاد تهی ــد از ب را بای
بــرای مــرغ، سیاســتی شکســت خورده اســت. کارشناســان 
ــت  ــه سیاس ــد ک ــته ان ــد داش ــه تاکی ــن نکت ــواره روی ای هم
ــرای  ــا ب ــه تنه ــود و ن ــا نمی ش ــش قیمت ه ــث کاه ــی باع رانت
ــدارد و  ــی ن ــز نفع ــده نی ــرف کنن ــرای مص ــه ب ــده ک تولیدکنن
ــاالن اقتصــادی  ــی عمــا شکســت می خــورد. فع اقتصــاد دولت
بــر ایــن باورنــد کــه ایــن چرخــه معیــوب نشــان دهنده 

ــت. ــی اس ــت دولت ــرادات مدیری ای
ــان  ــرغ جه ــده م ــور اول تولیدکنن ــزو 10 کش ــه ج ــوری ک کش
ــرغ  ــدگان م ــن صادرکنن ــی از بزرگ تری ــد یک ــت و می توان اس
ــر  ــال حاض ــرد. در ح ــل ک ــرغ تبدی ــده م ــه واردکنن ــد را ب باش
ــی  ــت جهان ــر از قیم ــرغ را باالت ــی، م ــده ایران ــرف کنن مص
می خــرد؛ تولیدکننــده ســود نمی کنــد و مجبــور می شــود 
ــداری  ــت مرغ ــه صنع ــد. در نتیج ــل کن ــد را تعدی ــزان تولی می
کشــور کــه می توانســت یکــی از صنایــع ســرآمد کشــور باشــد 

ــتند. ــی هس ــه ناراض ــه هم ــد ک ــی می افت ــن وضعیت ــه چنی ب
و  دام  صنعــت  حــوزه  فعــاالن  و  کارشناســان  از  بســیاری 
ــی  ــل اصل ــی را دلی ــص ارز 4200 تومان ــور تخصی ــور کش طی
نابســامانی ها در ایــن حــوزه معرفــی می کننــد و از دولــت 
ــا را  ــی واردات نهاده ه ــه ارز 4200 تومان ــد ک ــت دارن درخواس
ــداوم تخصیــص  ــر ت ــت کمــاکان ب ــه دول ــد کــه البت حــذف کن

ایــن ارز بــرای واردات نهاده هــا اصــرار دارد.

تأمیــن نهاده هــای دامــی در کشــور متکــی بــه واردات اســت و 
تعییــن قیمــت محصــوالت پروتئینــی متکــی بــه قمیــت همــان 
ــا زمانــی چالش هــای  ــذا ت نهاده هــای دامــی وارداتــی اســت؛ ل
ــازار  ــاب در ب ــود، الته ــع نش ــا مرتف ــن نهاده ه ــرای تامی ارزی ب
ــوان راهــکار  ــه عن ــازارگاه ب ــه خواهــد داشــت و ســامانه ب ادام
ــای  ــن نهاده ه ــازار تامی ــت ب ــرای مدیری ــت ب ــی دول عملیات
ــن  ــت تامی ــا ظرفی ــه تنه ــته و ن ــی الزم را نداش ــی، کارای دام
نیــاز بــازار را نــدارد، بلکــه بــه دلیــل فقــدان شــفافیت در برخــی 
ــاده  ــع نه ــددی در بخــش توزی ــا دارای مشــکات متع فرآیند ه

اســت.
ــا فعــاالن بخــش  ــی کــه ایــن ســامانه در همــکاری ب ــا زمان ت
ــود و  ــد ب ــا خواه ــکات پابرج ــود، مش ــاح نش ــی اص خصوص
همچنیــن رویه هــا و سیاســت های دســتوری دولــت بــرای 
ــرای محصــول نهایــی،  ــازار، چــون قیمــت گــذاری ب کنتــرل ب
نتیجــه عکــس داشــته و حتــی منجــر بــه تعطیلــی تعــداد قابــل 
توجهــی از واحد هــای تولیــدی شــده اســت. لیکــن تنهــا 
ــش  ــاالن بخ ــن از فع ــره گرفت ــت، به ــش روی دول ــخه پی نس
ــی در اتخــاذ  ــد فرآورده هــای پروتئین ــد خــوراک دام و تولی تولی

تصمیم هــا و سیاســت هاســت.
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وی توصیــه کــرد کــه در کشــورهای درگیــر کرونــا بایســتی روی 
بســته بنــدی محصــوالت و داخــل جعبــه هــای مخصــوص حمل 
ضدعفونــی شــوند. اگــر چــه ســازمان بهداشــت جهانــی همچنان 
ــد 19 از محصــوالت  اظهــار مــی دارد کــه خطــر ســرایت کووی

غذایــی منجمــد پاییــن اســت.  
 

توافق برگزیت و عواقب آن بر روی کشاورزی

نماینــدگان 27 کشــور اتحادیــۀ اروپــا در 28 دســامبر بــا تجــارت 
ــد. جزئیــات  ــا رســمًا موافقــت کردن ــا - اتحادیــۀ اروپ آزاد بریتانی

معامــات کشــاورزی توافــق برگزیــت بــه قــرار زیــر اســت:

•شــرایط تعرفــۀ معامــات کاالهــای کشــاورزی میــان دو 
ــق  ــا عــدم تطاب ــه صفــر محســوب مــی شــود. ام طــرف معامل
ارزی مــی توانــد باعــث ایجــاد موانعــی بــر ســر مســائل 

بهداشــتی و فیتوســنیتری در بنــادر گــردد.
•بــدون تعرفــه : عــدم وضــع تعرفــه و عــوارض بــه ویــژه بــرای 
ــه  ــرا ک ــت دارد چ ــیات اهمی ــاورزی و ش ــای کش ــش ه بخ
طبــق اظهــارات اتحادیــۀ اروپــا بــرای برخــی از فــراورده هــای 
ــا  ــی ت ــط ســازمان تجــارت جهان گوشــتی و لبنــی تحــت ضواب

حداکثــر 40 درصــد هــم مالیــات وجــود دارد.
غذایــی  محصــوالت  هــای  محمولــه  بیشــتر:  •بازرســی 
ــند  ــامت باش ــی س ــتی دارای گواه ــا بایس ــاورزی بریتانی کش
بهداشــتی  گیــاه  و  بهداشــتی  کنتــرل  مراحــل  تمامــی  و 
)فیتوســنیتری( را در بنــادر بازرســی کشــورهای عضــو اتحادیــه 

ــد. ــام دهن انج
•هــر دو طــرف معاملــه مــی تواننــد بــر اســاس اســتانداردهای 

بهداشــتی خــود رفتــار کننــد.
ــای  ــه از بریتانی ــی ک ــه محصــول کشــاورزی و غذای ــر گون •ه
کبیــر بــه ایرلنــد شــمالی وارد مــی شــود بایســتی مورد بازرســی 

و کنتــرل هــای بهداشــتی و گیــاه بهداشــتی قــرار گیــرد.

ــی  ــزای مرغ انفوالن
ــداری  ــت مرغ و صنع

ــان جه

تداوم شیوع انفوالنزای مرغی در کرۀ جنوبی
 H5N8 ــاد ــوق ح ــزای ف ــورد انفوالن ــی 31 م ــرۀ جنوب ک
را در مــزارع بومــی شناســایی و گــزارش کــرده انــد . 
ــور  ــورد در طی ــز 42 م ــر 2020 نی ــن از اکتب ــر ای ــاوه ب ع
ــریع،  ــیوع س ــم ش ــد. علیرغ ــایی ش ــی و آزاد شناس وحش
وزیــر کشــاورزی ایــن کشــور اذعــان داشــت کــه وضعیــت 
بــازار داخلــی همچنــان بــا ثبــات اســت و مشــکلی نیســت 
ــی  ــر چندان ــد تأثی ــده ان ــتار ش ــه کش ــوری ک ــداد طی و تع
ــون 9.8  ــر و موجــودی نداشــته اســت. تاکن ــر روی ذخای ب

ــده کشــتار شــده اســت. ــون پرن میلی

ممنوعیت واردات تولیدات مرغداری ایرلند از سوی چین
ــی H5N8 در  ــزای مرغ ــیوع انفوالن ــل ش ــه دلی ــن ب چی
ــن  ــداری را از ای ــدات مرغ ــه تولی ــر گون ــد واردات ه ایرلن
کشــور ممنــوع اعــام کــرد. ایــن ممنوعیــت از 25 دســامبر 
ــش  ــی بخ ــزای مرغ ــع انفوالن ــد. در واق ــرا ش ــته اج گذش

ــرده اســت. ــر ک ــا را درگی ــی از اروپ عظیم

ــورهای  ــه کش ــن ب ــت چی ــۀ گوش ــۀ اتحادی توصی
صادرکننــده و شــرکت هــای فــراوری بــرای 
ضدعفونــی فــراورده هــای گوشــتی منجمــد

ــی  ــراوری چین ــای ف ــرکت ه ــت و ش ــدگان گوش واردکنن
بــه کشــورهای صادرکننــده کــه درگیــر کوویــد 19 
هســتند تأکیــد کــرد کــه بــرای حمــل و جابجایــی گوشــت 
پروتــکل هــای بهداشــتی را دقیــق تــر اجــرا کننــد و اشــاره 
کــرد کــه بارهــا در ایــن محصــوالت ویــروس یافتــه شــده 
اســت. Gao Guan ســخنگوی اتحادیــۀ گوشــت چیــن 
ــروس در  ــرل وی ــه کنت ــت ک ــر اس ــت: »بهت ــان داش اذع
مقاصــد صادراتــی صــورت گیــرد و در کارخانجــات تولیــدی 

ــا دقــت انجــام شــود. ــی ب مراحــل ضدعفون
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خواب خرگوشــی مســئوالن
چندیــن مــاه اســت کــه فعــاالن صنعــت طیــور در مــورد افزایــش 
ــد  ــای تولی ــن هزینه ه ــاال رفت ــل ب ــه دلی ــرغ ب ــت م ــدد قیم مج
هشــدار مــی دهنــد ولــی بــه نظــر مــی رســد مســئوالن مربوطــه 
در وزارت جهــاد کشــاورزی و وزرات صمــت خودشــان را بــه 
خــواب خرگوشــی زده انــد و هشــدارهای داده شــده را در نظــر نمی 
گیرنــد. ســال 1399 ســال پرفــراز و نشــیبی بــرای بــازار مــرغ بود. 
ســالی کــه بــه دلیــل کمبــود نهاده هــای دولتــی، افزایــش قیمــت 
ســویا، ذرت و جوجــه یکــروزه در بــازار آزاد، کاهــش جوجه ریــزی 
و انحــراف در توزیــع، قیمــت مــرغ بــه 30 هزارتومــان هــم رســید 
ــزار  ــو 20 ه ــت هرکیل ــه قیم ــازاری ب ــم ب ــرغ تنظی ــه م و عرض
و400 تومــان در میادیــن، بســیاری را روانــه صــف هــای طوالنــی 
ــه  ــال 1399 ادام ــی س ــای پایان ــا روزه ــه ت ــی ک ــرد. صف های ک

ــد. در  ــیده ش ــم کش ــال 1400 ه ــدای س ــه ابت ــه ب ــت و البت داش
ــازار  فروردیــن 1400 دولــت تصمیــم گرفــت بــرای ســاماندهی ب
مــرغ قرارگاهــی تحــت عنــوان  قــرارگاه ســاماندهی مــرغ کشــور  
ــی  ــور نمایندگان ــا حض ــاورزی و ب ــاد کش ــر جه ــت وزی ــه ریاس ب
ــت  ــه و وزارت صم ــوه قضایی ــه ق ــف از جمل ــای مختل از ارگان ه
ــرغ و  ــازار م ــاماندهی ب ــرای س ــز ب ــرارگاه نی ــد.  ق ــکیل ده تش
ــل  ــا قب ــه از مدته ــرغ را ک ــرخ مصــوب م ــات در آن، ن ــاد ثب ایج
ــه  ــش داد؛ ب ــتند، افزای ــاد داش ــه آن انتق ــبت ب ــدگان نس تولیدکنن
ــی 18  ــه کیلوی ــرد خان ــد در س ــرغ منجم ــت م ــه قیم ــوری ک ط
ــرای مصرف کننــده  هــزار و 800 تومــان، قیمــت مــرغ منجمــد ب
کیلویــی 19 هــزار و 800 تومــان، قیمــت مــرغ زنــده در کشــتارگاه 
ــخ در  ــاده طب ــرغ آم ــت م ــان، قیم ــزار و 100 توم ــی 17 ه کیلوی
میــدان بهمــن تهــران کیلویــی 23 هــزار و 300 تومــان و قیمــت 
مــرغ آمــاده طبــخ بــرای مصــرف کننــده کیلویــی 24 هــزار و 900 
تومــان تعییــن شــد.   در حالــی کــه بــه نظــر مــی رســید اقدامــات 
ایــن قــرارگاه ثبــات را بــه بــازار مــرغ بازگردانــده و مــرغ در ســال 
جدیــد بــا قیمت هــای منطقی تــر بــه دســت مصــرف کننــده مــی 
ــی نکشــید کــه افزایــش قیمــت جوجــه یکــروزه  ــا طول رســد ام
خــواب آرام بــازار مــرغ را آشــفته کــرد و صــدای تولیدکننــدگان را 
نیــز درآورد. افزایــش قیمتــی کــه برخــی از فعــاالن ایــن صنعــت 
علــت آن را خــروج جوجــه هــای تولیــدی توســط واحدهــای مــرغ 
ــود نظــارت،  ــی از کشــور در ســایه نب ــه صــورت غیرقانون ــادر ب م
کمبــود جوجــه ریــزی  و حضــور دالالن در بــازار عنــوان کردنــد. 
ایــن فعــاالن و تولیدکننــدگان بارهــا در صحبــت های خــود اعام 
ــا قیمــت  ــد جوجــه یکــروزه را ب ــد کــه مرغــداران نمی توانن کردن
مصــوب 4200 تومــان تهیــه کننــد و قیمــت جوجــه یکــروزه در 
بــازار بــه 2 برابــر نــرخ مصــوب رســیده و بــا قیمــت هــای 8000 
تــا 9000 خریــد و فــروش می شــود. آنهــا همچنیــن بــه افزایــش 
ــه کرایه هــای حمــل و نقــل، دســتمزد  هزینه هــای دیگــر از جمل
ــاد  ــاره و از وزارت جه ــا و ... اش ــاده ه ــن، نه ــر، دارو، واکس کارگ
کشــاورزی و وزارت صمــت درخواســت کردنــد کــه بــرای شــرایط 
پیــش آمــده تدابیــری اتخــاذ کننــد. آنهــا همچنیــن هشــدار دادنــد 
کــه اگــر بــر بــازار جوجــه یکــروزه کنتــرل و نظــارت جــدی تــری 
ــه  ــده مواج ــای آین ــرغ در ماه ه ــود م ــا کمب ــا ب ــرد ی صــورت نگی
خواهیــم شــد یــا قیمــت مــرغ افزایــش خواهد یافــت. هشــدارهای 
داده شــده از ســوی تولیدکننــدگان امــا جــدی گرفتــه نشــد،  قیمت 
مــرغ مجــددا بــه 30 هزارتومــان بازگشــت. یعنــی همــان قیمتــی 
کــه اســفندماه ســال گذشــته ایــن کاالی پروتیئنــی پرمصــرف را 
از ســفره هــای برخــی خانــواده هــا حــذف یــا  بســیاری را بــرای 
ــی در  ــای طوالن ــه صف ه ــی روان ــرغ دولت ــو م ــک کیل ــد ی خری
ــی قیمــت  ــن حــال، نوســانات فعل ــا ای ــی کــرد. ب شــرایط کرونای
ــه  ــور ب ــت طی ــوز مشــکات صنع ــه هن ــرغ نشــان می دهــد ک م
طــور کامــل و ریشــه ای حــل نشــده و همچنــان گــوش شــنوایی 

بــرای مشــکات تولیدکننــدگان وجــود نــدارد.

ــروش گوشــت گوســالۀ  ــه هــای گذشــته ف در هفت
ایــاالت متحــده افزایــش یافتــه اســت

ــاله  ــت گوس ــن گوش ــک ت ــص 14.900 متری ــروش خال ف
کــه بــرای ســال 2020 گــزارش شــده در مقایســه بــا هفتــۀ 
گذشــته بــه طــرز چشــمگیری افزایــش داشــته و در مقایســه 
بــا 4 هفتــۀ پیــش از آن نیــز 82 درصــد رشــد داشــته اســت. 
ــن )3.900  ــه ژاپ ــادرات ب ــل ص ــه دلی ــاً ب ــش عمدت افزای
ــن  ــن(، چی ــک ت ــش 1.100 متری ــا کاه ــن ب ــک ت متری
)3.100 متریــک تــن بــا کاهــش 300 متریــک تــن(، کــرۀ 
جنوبــی )2.900 متریــک تــن بــا کاهــش 200 متریــک تن(، 
ــک  ــش 200 متری ــا کاه ــن ب ــک ت ــک )1.500 متری مکزی
تــن( و کانــادا )900 متریــک تــن بــا کاهــش 100 متریــک 
ــوده اســت. درســال 2021 فــروش خالــص 14.400  ــن( ب ت
متریــک تــن بــه کشــورهای کــرۀ جنوبــی )9.800 متریــک 
ــک  ــن )700 متری ــن(، ژاپ ــک ت ــوان )2.300 متری ــن(، تای ت
تــن(، فیلیپیــن )400 متریــک تــن( و کانــادا )300 متریــک 
تــن( بــوده اســت. صــادرات 27.600 متریــک تنــی – کــه 
ــۀ  ــت – از هفت ــاالنه اس ــروش س ــی ف ــه بزرگ ــی ب رقم
گذشــته بــه طــرز چشــمگیری افزایــش یافتــه و در مقایســه 
بــا 4 هفتــۀ پیــش از آن 63 درصــد افزایــش داشــته اســت. 
عمــدۀ مقاصــد صادراتــی کشــورهای ژاپــن )6.900 متریــک 
ــن )4.400  ــن(، چی ــک ت ــی )6.200 متری ــرۀ جنوب ــن(، ک ت
ــوان  ــن( و تای ــک ت ــک )4.300 متری ــن(، مکزی ــک ت متری

ــوده اســت. ــن( ب )1.900 متریــک ت
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کشــاورزی  جهــاد  وزارت 
مســئول ســاماندهی بــازار مــرغ

ــور  ــی کل کش ــازمان بازرس ــت س ــور صم ــازرس کل ام ب
گفــت: مــا ورارت جهــاد کشــاورزی را مســئول ســاماندهی 

ــم. ــرغ می دانی ــازار م ب

رییــس  خبــری  نشســت  در  میرمحمــدی  اشــکان   
ــه  ــبت هفت ــه مناس ــه ب ــور ک ــی کل کش ــازمان بازرس س
ــه برگــزار شــد ضمــن تســلیت جــان باختــن  ــوه قضایی ق
دو نفــر از خبرنــگاران ســاعی و پــر تــاش بــه اصحــاب 
ــف  ــر تکلی ــر ب ــت دای ــه دول ــه مصوب ــا اشــاره ب رســانه، ب
وزارت جهادکشــاورزی بــه منظــور ســاماندهی ایــن بــازار 
ــات  ــار و اطاع ــتی آم ــاد بایس ــود، وزارت جه ــد نم تاکی
کشــتارگاه ها را در ســامانه جامــع ثبــت نمایــد و تــا 
زمانــی کــه نظــارت بــر ایــن فراینــد از ســوی آن دســتگاه 
صــورت نگیــرد، امــکان نظــارت ســازمان حمایــت و بعــد 

ــود. ــد ب ــم نخواه ــی فراه ــرات حکومت تعزی

ــف وزارت  ــوع، تکلی ــن موض ــه ای ــاره ب ــا اش ــدی ب میرمحم
ــامانه  ــتارگاه ها در س ــار کش ــت آم ــر ثب ــارت ب ــاد در نظ جه
جامــع را بــه منظــور ســاماندهی بــازار مــرغ را مطالبــه کــرد.

ــاط  ــف در ارتب ــای مختل ــه گزارش ه ــه ب ــا توج ــی ب از طرف
ــر  ــطح ذخای ــه س ــه ب ــور توج ــه منظ ــدار های الزم ب ــا هش ب
راهبــردی طــی مکاتبــات مختلــف بــه ســران قــوا و اینکــه 
ــور  ــی کل کش ــط بازرس ــتمر توس ــور مس ــه ط ــوع ب موض
ــازار را از اولویت هــای اصلــی  ــر ب رصــد می شــود، نظــارت ب

ــمرد. ــور برش ــی کل کش ــان در بازرس همکارانش

میرمحمــدی در ارتبــاط بــا قیمــت شــکر در بــازار بــا اشــاره 
ــای  ــطه محدودیت ه ــه واس ــی ب ــذف ارز 4200 تومان ــه ح ب
ارزی در کشــور و تاکیــد بــر تغییــر مبنــای ارز شــکر از 
انتهــای ســال 1398 از 4200 تومانــی بــه ارز نیمایــی تاکیــد 

داشــت:
 ایــن تغییــر قیمــت بــا شــیب مایــم انجــام شــد وطــی ایــن 
مــدت نیــاز بــازار از ذخایــر قبلــی کــه بــا ارز 4200 تومانــی تامین 
شــده بــود، صــورت گرفــت کــه بــا توجــه بــه اتمــام ذخایــر قبلی 
ــروز در  ــه ام ــی آنچ ــا ارز 4200 تومان ــده ب ــداری ش کاالی خری

ــا ارز نیمایــی اســت. ــازار عرضــه می شــود، شــکر ب ب
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وی در خصــوص نحــوه قرعــه کشــی خــودرو بــا اشــاره 
بــه اینکــه موضــوع در کمیتــه سیاســتگذاری و شــورای 

رقابــت اتخــاذ تصمیــم گردیــده، گفــت:
ــول  ــارت الزم را معم ــور نظ ــی کل کش ــازمان بازرس س
ــق  ــار مطاب ــرایط انحص ــه در ش ــا ک ــد و از آنج می نمای
ــی اصــل 44، شــورای  ــون اجــرای سیاســت های کل قان
رقابــت مســئولیت تنظیــم دســتورالعمل قیمــت را در ایــن 
شــرایط عهــده دار اســت بــه نظــارت در ایــن خصــوص 
اشــاره و تاکیــد داشــت مــوارد ابهامــات مــورد ماحظــه 
و پیگیــری و بــه هیــات تجدیدنظــر شــورای رقابــت در 
خصــوص تصمیمــات متخــذه آن شــورا منعکــس شــده 
کــه پــس از وصــول پاســخ، موضــوع بــه اطــاع مــردم 

شــریف خواهــد رســید.

ــازمان  ــدن و تجــارت س ــت، مع ــور صنع ــازرس کل ام ب
بازرســی کل کشــور بــا اشــاره بــه تغییــرات قیمــت نــان 

اظهــار داشــت:
ــان،  ــرخ ن ــا ن ــه ب ــری در رابط ــچ تغیی ــروز هی ــا ام ت
ــه  ــتید ک ــتحضر هس ــا مس ــت، ام ــده اس ــوب نش مص
ــاغ  ــه اب ــی ک ــن تغییرات ــه آخری ــا ب ــهریور 98 بن در ش
ــه  ــی ک ــا زمان ــا ت ــن نرخ ه ــود ای ــرر می ش ــده، مق ش

هزینه هــای تولیــد افزایــش نــدارد برقــرار باشــد.

وی افزود:
اخیــرا جلســات متعــددی از ســوی اتحادیــه نانوایــان بــا 
ــازار، کارگــروه  مراجــع ذیربــط مثــل کارگــروه تنظیــم ب
ــی  ــث کارشناس ــده و مباح ــزار ش ــان برگ ــی آرد و ن مل
در ســطح وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت مطــرح 
گردیــده، امــا اینکــه در رســانه ها و افــکار عمومــی 
اینطــور مطــرح شــده کــه دولــت بــرای افزایــش قبمــت 
ــراغ  ــروز چ ــا ام ــر، ت ــان داده، خی ــبز نش ــراغ س ــان چ ن
ــان مطــرح نشــده  ــر افزایــش قیمــت ن ســبزی مبنــی ب

اســت.

میرمحمــدی ضمــن تاکیــد بــر اینکــه بایــد روشــنگری 
در افــکار عمومــی صــورت بگیــرد، ابــراز داشــت:

ــرخ دســتمزد  ــل ن ــد مث ــش هزینه هــای تولی ــه افزای البت
ــا  کارگــر کــه هــر ســال شــاهد تغییــرات آن هســتیم ی
ــواردی  ــه م ــل و ... از جمل ــل و نق ــه حم ــش هزین افزای
بــوده کــه در جلســات مختلــف از ســوی اتحادیــه 

نانوایــان و نماینــدگان آن هــا طــرح و پیگیــری شــده 
ــی را کــه مــا تهیــه می کنیــم، تنهــا  اســت. البتــه نان
بــه هزینــه گنــدم و آرد خاصــه نمی شــود. بالــغ بــر 
25 تــا 30 درصــد قیمــت تمــام شــده بــه گنــدم و آرد 
ــار آن  برمــی گــردد. هزینه هــای دیگــری هــم در کن

قــرار دارد.
وی ادامه داد:

ــش  ــا افزای ــاط ب ــری در ارتب ــچ تغیی ــروز، هی ــا ام  ت
ــان اعــام نشــده و هــر واحــد صنفــی کــه  قیمــت ن
افزایــش قیمــت داشــته، مرتکــب تخلــف شــده اســت.

وی ادامه داد:
توســط  موضــوع  نیــز  اســتان ها  ســطح  در 
کارگروه هــای اســتانی مــورد بررســی و پیگیــری 
قــرار می گیــرد. امــا بــه هــر حــال پیشــنهادات 
بایســتی از ســوی وزارت کشــور و صمــت مــورد 
ــر  ــن ام ــروز ای ــه ام ــا ب ــه ت ــرد ک ــرار بگی ــد ق تایی

انجــام نشــده اســت.

میرمحمدی گفت:
بنابرایــن در صــورت مشــاهده افزایــش قیمــت نــان، 
آن واحــد صنفــی بنــا بــر ســلیقه خــودش عمــل کرده 
و تخلــف اســت و ملــت شــریف چنانچــه تخلفاتــی را 
ــه  ــد ب ــد می توانن ــه کردن ــوص ماحظ ــن خص در ای
ــامانه  ــن س ــت و همچنی ــازمان حمای ــامانه 124 س س

تعزیــرات حکومتــی اعــام کننــد.

بــازرس کل امــور صنعــت، معــدن و تجــارت 
کــرد  اشــاره  کشــور  کل  بازرســی  ســازمان 
مشــکات نانوایــان اســتماع شــده و نقطــه نظــر 
ــی  ــرح و بررس ــم مط ــه ه ــدگان و اتحادی نماین
ــازار  ــم ب ــتاد تنظی شــده اســت. ضمــن اینکــه س
ــذار  ــان واگ ــی آرد و ن ــروه مل ــه کارگ ــار را ب اختی

ــت. ــرده اس ک
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ــد محصول  ــره تولی زنجی
ــل  ــد کام ــبک بای دام س

شــود

زنجیــره تولیــد محصــول دام ســبک بایــد کامــل 
ــاره  ــای افشــین صــدردادرس، درب ــزارش آق ــودبه گ ش
برنامه هــای ســال 1400 افــزود: امســال دو محــور 
تکمیــل زنجیــره گوشــت قرمــز )بازاریابــی و کمــک بــه 
ــن اقتصــاد دام ســبک و خــروج  عرضــه دام( و همچنی
از تــک محصولــی بــودن در دســتور کار قــرار دارد کــه 

ــد. ــاد کن ــول ایج ــت تح ــن صنع ــد در ای می توان
وی اضافــه کــرد: در زنجیــره گوشــت قرمــز و بازاریابــی 
بایــد بتوانیــم مصــرف کننــدگان عمــده گوشــت قرمــز 
ــا  ــیم ت ــی برس ــه نتایج ــه ب ــم ک ــز بیاوری ــای می را پ
تولیدکننــده و مصــرف کننــده مــا از ایــن تــوان تولیــد 

برخــوردار شــوند و هیــچ یــک متضــرر نشــوند.
ــک  ــبک را از ت ــاد دام س ــت: اقتص ــی گف صدردادرس
ــال  ــه دنب ــت ب ــن جه ــم بدی ــارج کنی ــی خ محصول
زنجیــره تولیــد و ارزش پشــم هســتیم تــا بــا ایجــاد این 
ــز  ــت قرم ــار گوش ــی در کن ــم درامدزای ــره بتوانی زنجی

ــم. ــاد کنی ــدگان ایج ــرای تولیدکنن ب
وی بــی توجهــی بــه تولیــد پشــم را مشــکل دانســت و 
تصریــح کــرد: طــی ســال های گذشــته روی موضــوع 
ــد پشــم دام ســبک در کشــور کار نشــده  ــره تولی زنجی

ــک  ــبک را از ت ــاد دام س ــه اقتص ــت ک ــن اس ــا ای ــاش م و ت
ــط  ــر فشــار فق ــدار از زی ــا دام ــرده ت ــودن خــارج ک ــی ب محصول

تولیــد گوشــت خــارج شــود.
ــور،  ــبک کش ــزی دام س ــه مرک ــل اتحادی ــه مدیرعام ــه گفت ب
ــون رس دام ســبک  ــدود 60 میلی ــا در ســال 99 ح ــق آمار ه طب
ــه  ــوط ب ــد مرب ــد شــد کــه بیشــترین حجــم تولی در کشــور تولی
ــان  ــرقی، خراس ــان ش ــی، آذربایج ــان غرب ــتان های آذربایج اس

ــت. ــوده اس ــان رضــوی ب ــمالی و خراس ش
صدردادرســی در ســال رفــع موانــع تولیــد گفــت: در ایــن 
ــاز و  ــد س ــز بای ــت قرم ــده و گوش ــع دام زن ــرای توزی ــش ب بخ
کار اندیشــیده شــود تــا قیمــت بــرای مصــرف کننــدگان کاهــش 
پیــدا کنــد و عوامــل غیرضــروری در شــبکه توزیــع حــذف شــود.

ــار  ــدی کشــور در اختی ــه 30 درصــد دام تولی ــان اینک ــا بی وی ب
عشــایر اســت اظهارداشــت: مســئله بعــدی بــا توجــه بــه 
ــبک  ــش دام س ــاز بخ ــورد نی ــای م ــن نهاده ه ــالی تامی خشکس
بــه شــکل علوفــه دســتی اســت در غیرایــن صــورت دام ســبک 

دچــار خســارت های جــدی می شــود.
ــری  ــد، یکس ــع تولی ــع موان ــث رف ــزود: در بح ــدردادرس اف ص
ــرا مشــکاتی  ــد حــذف شــود، زی ــر بای ــا گی ــن دســت و پ قوانی
ــررات  ــد مق ــد در دام ســبک وجــود دارد بای کــه در مســائل تولی

ــد. ــدا کن ــری پی ــه روان ت ــد هــم جنب ــا تولی تســهیل شــود ت
وی تصریــح کــرد: در بحــث تســهیات بخــش کشــاورزی 
صنعــت دامــداری و دامپــروری کشــور از جملــه تولیــد دام 
ــد  ــه طــور قطــع بای ــد کمــک اســت ب ســبک و ســنگین نیازمن
ــا کار و بخــش تولیــدی باشــد اگــر  ایــن تســهیات متناســب ب
اینگونــه نباشــد کســی نمی توانــد از ایــن تســهیات و امکانــات 

ــد. ــتفاده کن اس
ــه  ــاد ب ــور اعتم ــبک کش ــزی دام س ــه مرک ــل اتحادی مدیرعام
ــزود:  ــد دانســت و اف ــع تولی ــر موانــع رف ــکل ها را از دیگ تش
ــش  ــه بخ ــت ب ــای دول ــدی گری ه ــی از تص ــت بخش الزم اس
ــه  ــا ب ــته دولت ه ــال های گذش ــود، در س ــذار ش ــی واگ خصوص
تشــکل ها اعتمــاد کردنــد و تشــکل ها بــازوان اجتماعــی و 
ــر  ــا گ ــد، ام ــد و کمــک کردن اقتصــادی بخــش اقتصــادی بودن
ایــن اعتمــاد نباشــد بــه طــور حتــم مشــکات پیچیــده می شــود.

ــه تشــکل ها اعتمــاد می شــد  وی اضافــه کــرد: ســال 99 اگــر ب
مــا بــه طــور حتــم بــا مشــکل کمبــود و توزیــع مــرغ و افزایــش 

سرســام آور قیمــت گوشــت قرمــز روبــرو نمی شــدیم.
بــه گفتــه صــدردارس، تشــکل ها طــی ســنوات مختلــف امتحــان 

پــس دادنــد می تواننــد کمــک حــال بخــش دولتــی باشــند.
ــدود 880  ــال 99 ح ــاورزی در س ــاد کش ــار وزارت جه ــق آم طب
هــزار تــن گوشــت قرمــز در کشــور تولیــد شــد، ایــن در حالــی 
اســت کــه تولیــد گوشــت قرمــز در ســال 92 حــدود 755 هــزار 
ــر  ــال های اخی ــی س ــد ط ــان می ده ــا نش ــه آمار ه ــوده ک ــن ب ت

تولیــد گوشــت قرمــز 2.5 درصــد رشــد داشــته اســت.

مدیرعامــل اتحادیــه مرکــزی دام ســبک کشــور گفــت: 
بــرای حمایــت از تولیدکننــدگان بایــد از تــک محصولی 
ــل  ــز خــارج شــویم و تکمی ــد گوشــت قرم ــودن تولی ب
ــن  ــه ای ــم ک ــرار دهی ــه ق ــورد توج ــره آن را م زنجی
ــه  ــرار گرفت ــه ق ــورد توج ــال 1400 م ــوع در س موض

اســت.



69فصلنامه اطالعات مرغداری و دامپروری   شماره 88    بهار 1400

در 6 مــی ســال جــاری، عربســتان ســعودی 
ــده از  ــراوری ش ــداری ف ــوالت مرغ واردات محص
ــوط  ــی آن مرب ــه 7 کمپان ــی ک ــرکت برزیل 11 ش
بــه کارخانجــات مطــرح JBS Group بودنــد، 
را لغــو کــرد. ایــن تصمیــم در 23 مــاه مــی 
ــع  ــعودی در واق ــتان س ــردد. عربس ــی گ ــرا م اج
ــرای  ــزرگ ب ــم و ب ــی مه ــن مقصــد صادرات دومی
ــی  ــوب م ــل محس ــداری برزی ــوالت مرغ محص

شــد.
ــازمان  ــعودی و س ــتان س ــت عربس وزارت بهداش
غــذا و داروی ایــن کشــور در یادداشــتی کمپانــی 
هــای مجــاز بــه صــادرات بــه عربســتان ســعودی 
ــا جزئیــات  ــد امــا هیــچ توضیــح ی را اعــام کردن

ــد.   دیگــری نیافزودن

صنعــت  تاکنــون  میــادی   2016 ســال  از 
مرغــداری عربســتان ســعودی در تــاش اســت تــا 
تولیــدات مــرغ خــود را بــاال ببــرد و بــه خودکفایی 
برســد. توقــف همــکاری بــا کارخانجــات برزیلــی 
ــی  ــه کمپان ــد ک ــام ش ــه ای اع ــان هفت در هم
تولیــد  بزرگتریــن  از  یکــی  کــه  »المراعــی« 
ــت  ــعودی اس ــتان س ــداری عربس ــدگان مرغ کنن
ــارد  ــذاری 1.8 میلی ــرمایه گ ــا س ــرد ب ــار ک اظه

ــود دارد.   ــدات خ ــازی تولی ــر س ــعی در دو براب دالری س
بنــا بــر یادداشــت مشــترکی از ســوی وزارت کشــاورزی و وزارت 

خارجــه برزیــل :
ــا   »مقامــات عربســتان ســعودی هیــچ اعــالن قبلــی و ی
ــان  ــن کارش ــرای ای ــی ب ــل و توجیه ــه دلی ــچ گون هی

ــد.«   ندادن

ــی  ــن کمپان ــاری بی ــط تج ــه رواب ــچ گون ــر هی ــال حاض در ح
JBS Group و بــازار مرغــداری عربســتان ســعودی نیســت. 

ــرد :  ــان ک ــی JBS اذع کمپان
ــه  ــود ب ــا ب ــه بن ــده ای ک ــد ش ــول تولی ــی محص »تمام
ــد  ــه مقاص ــد ب ــون بای ــود اکن ــعودی وارد ش ــازار س ب

ــود.« ــاع داده ش ــری ارج دیگ

ــا از ســازمان تجــارت جهانــی در ایــن  برزیــل در ســدد اســت ت
راســتا کمــک بخواهــد.  

در حــال حاضــر، تنهــا از 4 کارخانــۀ BRF و 5 شــرکت 
صادراتــی کوچــک برزیلــی بــه عربســتان ســعودی واردات 

مرغــداری ادامــه دارد.  
اتحادیۀ پروتئین دامی برزیل: 

»تصمیمی یک طرفه و غافلگیر کننده!«
در اولیــن فصــل ســال 2021 میــادی، صــادرات گوشــت مــرغ 
برزیلــی بــه عربســتان ســعودی بــا 8.5 درصــد رشــد نســبت بــه 
دورۀ مشــابه در ســال 2020 میــادی بــه 120800 تــن رســید. 
ــم  ــن تصمی ــتی ای ــل در یادداش ــی برزی ــن دام ــۀ پروتئی اتحادی
ناگهانــی عربســتان ســعودی را »تصمیمــی یــک طرفــه و 

ــد. ــده« خوان ــر کنن غافلگی
تاکنــون بــازار عربســتان ســعودی اصلــی تریــن مقصــد صادراتــی 
ــرای محصــوالت مرغــداری برزیــل محســوب مــی شــد اگــر  ب
چــه در ســال 2019 میــادی، چیــن بــه دلیــل شــیوع بیمــاری در 
میــان گلــۀ دامــی بزرگتریــن وارد کننــدۀ محصــوالت مرغــداری 

برزیــل شــد.

عربســتان ســعودی 
ــی  واردات از 11 کمپان
ــی را  ــراروری برزیل ف

ــرد ــف ک متوق

اتحادیــۀ پروتئیــن دامــی برزیــل از ایــن تصمیــم 
بســیار شــگفت زده شــد و وزرای مربوطــه در 
ســدد هســتند تــا در ایــن رابطــه از ســازمان 

ــد. ــتمداد جوین ــی اس ــارت جهان تج
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ــان در  ــان زی ــزار توم 7 ه
تولیــد هــر کیلــو تخــم مرغ

ناصــر نبــی پــور رئیــس هیئــت مدیــره اتحادیــه مــرغ تخــم 
گــذار اســتان تهــران ، بــا اشــاره بــه اینکــه بــازار تخــم مــرغ 

تعریفــی نــدارد، اظهــار کــرد: 

ــرغ درب  ــم م ــو تخ ــر کیل ــرخ ه ــط ن ــون متوس ــم اکن ه
ــانه ای 21  ــادل ش ــان مع ــزار و 500 توم ــداری 10 ه مرغ
هــزار تومــان اســت کــه بــا نــرخ مصــوب قبلــی 3 هــزار و 

ــه دارد. ــان فاصل 500 توم

او افزود:
 بــا توجــه بــه افزایــش 15 درصــدی قیمــت مصــوب 
ــل  ــه ســویا و افزایــش 31 درصــدی حم ذرت و کنجال
ــرخ  ــان از ن ــزار توم ــده ۷ ه ــام ش ــت تم ــل، قیم و نق

ــر اســت. ــی تخــم مــرغ باالت کنون

نبی پور ادامه داد: 
روزانــه 2 هــزار و ۷۰۰ تــن تخــم مــرغ تولید می شــود 
کــه مرغــداران در فــروش هــر کیلــو محصــول ۷ هــزار 
ــوع  ــود مجم ــن وج ــا ای ــه ب ــد ک ــان می کنن ــان زی توم

زیــان مرغــداران رقــم چشــمگیری اســت.

ــرغ در  ــم م ــرف تخ ــش مص ــئول کاه ــام مس ــن مق ای
ــت  ــل اف ــاه رمضــان را یکــی از دالی ــا و م فصــل گرم

ــت: ــرد و گف ــام ک ــازار اع ــول در ب ــت محص قیم
 علــی رغــم آنکــه طــی یــک مــاه اخیــر 2 هــزار و 600 
ــا  ــد قیمت ه ــا در رون ــد، ام ــادر ش ــرغ ص ــم م ــن تخ ت

تغییــری ایجــاد نکــرده اســت.

ــا 2  ــزار و 600 ت ــرغ را 2 ه ــم م ــه تخ ــد روزان او تولی
ــا احتســاب  ــزود: ب ــرد و اف ــام ک ــن اع ــزار و 700 ت ه
ســرانه مصــرف 11 کیلــو تخــم مــرغ در ســال، روزانــه 
حداقــل 200 تــا 250 تــن از میــزان تولیــد مــازاد اســت 
کــه بــا توجــه بــه اخــذ تعرفــه 3 هــزار و 500 تومانــی 

امــکان صــادرات هــم وجــود نــدارد.

ــاره آخریــن وضعیــت تامیــن نهاده هــای  ــور درب نبــی پ
دامــی بیــان کــرد:

ــه ســویا  ــا 60 روز، ذرت و کنجال  بعــد از گذشــت 50 ت
ــد قیمــت  ــع می شــود، هــر چن ــازارگاه توزی از ســامانه ب
ــزار و  ــک ه ــه ی ــزار و 700 ب ــک ه ــوب ذرت از ی مص
900 تومــان و کنجالــه از 3 هــزار و 200 بــه 3 هــزار و 

400 تومــان افزایــش یافتــه اســت.
ــک  ــه ی ــازار جوج ــامانی های ب ــه نابس ــاره ب ــا اش او ب

ــت:  روزه گف
ــرخ 15  ــا ن ــازار ب ــذار در ب ــم گ ــک روزه تخ ــه ی جوج
ــت  ــه قیم ــی ک ــود، در حال ــان عرضــه می ش ــزار توم ه
ــن موضــوع  ــه ای ــان اســت ک مصــوب آن 8 هــزار توم
در افزایــش هزینه هــای تولیــد تاثیــر بســزایی دارد. بــه 
ــهریور  ــرداد و ش ــر، م ــای تی ــی ماه ه ــال ط ــوان مث عن
شــدت  بــه  آن  قیمــت  و  افزایــش  جوجــه  تولیــد 
ــه  ــدی ب ــارات ج ــر خس ــن ام ــه ای ــد ک ــت می کن اف

می کنــد. وارد  تولیدکننــدگان 
رئیــس هیئــت مدیــره اتحادیــه مــرغ تخــم گــذار 
ــی  ــی توجه ــاد از ب ــا انتق ــان ب ــران در پای ــتان ته اس
ــح  ــرغ تصری ــم م ــی تخ ــد تضمین ــه خری ــئوالن ب مس

ــرد: ک
ــاورزی و  ــاد کش ــکل ها از وزارت جه ــداران و تش  مرغ
وزارت صمــت بایــد شــکایت کننــد کــه چــرا در مواقعــی 
کــه قیمــت باالســت، اقــدام بــه خریــد بــا نــرخ مصــوب 
ــد،  ــش می یاب ــت کاه ــه قیم ــی ک ــد و در مواقع می کنن

حاضــر بــه خریــد از مرغــدار نیســتند.
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ــتوری  ــای دس قیمت ه
ــورد تهدیدآمیز،  و برخ
آفـــــت بازار اســت

ــته،  ــع گذش ــزی در مقاط ــه ری ــش جوج ــت: کاه ــی گف بزچلوی
ــوء  ــه، س ــود جوج ــرغ، کمب ــاالی م ــرف ب ــرغ، مص ــاق م قاچ
مدیریــت دولــت در توزیــع نهــاده هــای دامــی از جملــه دالیــل 

ــازار اســت. ــرغ در ب ــود م کمب

اســتان  مرغــداران  اتحادیــه  مدیرعامــل  بزچلویــی  احمــد 
مرکــزی بــا اشــاره بــه آخریــن وضعیــت بــازار مــرغ در 
اســتان گفــت: مســئله کمبــود مــرغ در بــازار دالیــل متعــددی 
ــزی در  ــه ری ــش جوج ــل کاه ــه دلی ــا ب ــی از آنه ــه یک دارد ک
ــده  ــای آین ــروز و روزه ــه متأســفانه ام ــود ک مقاطــع گذشــته ب
ــن مســائل  ــی دهــد و ای ــن مســئله نمــود خــود را نشــان م ای
بــرای یــک ســال گذشــته اســت کــه امــروز آثــار و نتایــج آن 

ــم. ــی کنی ــاهده م را مش
وی افــزود: مســئله قاچــاق مــرغ یکــی دیگــر از دالیــل کمبــود 
ــوی  ــا حــدودی جل ــن مســئله ت ــه ای ــرغ اســت و البت ــروز م ام
آن گرفتــه شــد امــا بــه دلیــل متغیــر بــودن قیمــت مــرغ ایــن 
مســئله بایــد مــدام کنتــرل شــود و دســتگاه هــای متولــی بــر 

ایــن کار نظــارت داشــته باشــند.
ــه مرغــداران اســتان مرکــزی اظهــار کــرد:  مدیرعامــل اتحادی
ــر  ــرغ تأثی ــود م ــر کمب ــروز ب ــه ام ــائلی ک ــر از مس ــی دیگ یک
ــایر  ــت س ــه قیم ــت چراک ــرغ اس ــاالی م ــرف ب ــته مص گذاش
ــش  ــی افزای ــت و ماه ــون گوش ــی همچ ــوالت پروتئین محص
ــه  ــردم ب ــده م ــب ش ــئله موج ــن مس ــته و ای ــمگیری داش چش

ــند. ــته باش ــتری داش ــش بیش ــرغ گرای ــرف م مص

ــه  ــه ک ــود جوج ــل کمب ــر از دالی ــی دیگ ــرد: یک ــان ک وی بی

امــروز بــه کمبــود مــرغ رســیده البتــه ســوء مدیریــت دولــت در 
توزیــع نهــاده هــای دامــی نیــز تاثیــر گذاراســت و اگــر دولت در 
گذشــته مدیریــت قــوی در خصــوص واردات نهــاده هــا انجــام 
میــداد مراکــز جوجــه ریــزی تعطیــل نمــی شــدند و نتیجــه آن 

کمبــود مــرغ در بــازار نمــی شــد.
ــرای واردکننــده هــای نهــاده هــا  بزچلویــی عــدم تأمیــن ارز ب
را مهمتریــن ســوء مدیریــت دولــت در تأمیــن نهــاده هــا خوانــد 
ــه مرغــداران  ــن مســئله خســارت هــای ســنگین ب و گفــت: ای
ــیاری از  ــازی بس ــدم س ــه مع ــرده البت ــزان وارد ک ــه ری و جوج
جوجــه هــای یــک روزه در اواخــر ســال 98 نیــز بــه علــت نبــود 
ــه وضــوح  ــا ب ــری ه ــی تدبی ــن ب ــار ای ــروز آث ــود و ام ــاده ب نه

ــل مشــاهده اســت. قاب

وی بــا تأکیــد بــر اینکــه نمــی تــوان بــا قیمــت هــای دســتوری 
و برخوردهــای تهدیــد آمیــز بــازار مــرغ و تخــم مــرغ را کنتــرل 
ــداران  ــی مرغ ــی انگیزگ ــب ب ــئله موج ــن مس ــزود: ای ــرد، اف ک
ــا  ــم و تقاض ــه ک ــه عرض ــل اینک ــه دلی ــده و ب ــد ش ــه تولی ب
ــدارد  ــادی ن ــه اقتص ــا صرف ــتارگاه ه ــرای کش ــت و ب ــاد اس زی

ــتیم. ــاهد هس ــکاتی را ش مش

ــه داد:  ــزی ادام ــتان مرک ــداران اس ــه مرغ ــل اتحادی مدیرعام
زمانــی کــه یــک مــرغ دار در تهــران مــرغ آن را بیســت هــزار 
تومــان مــی خــرد آن را در اراک بــا قیمــت پاییــن تــر عرضــه 
نمــی کنــد چــرا کــه اراک در مقابلــه بــا تهــران شــهر کوچکــی 
ــت و  ــاالی بیس ــود را ب ــرغ خ ــران م ــدار در ته ــت و مرغ اس
پنــج هــزار تومــان ارائــه مــی کنــد مشــکاتی در اراک شــاهد 

هســتیم.
ــی نیســت  ــرغ کاالی ــرغ و تخــم م ــرد: م ــر نشــان ک وی خاط
ــه  ــد ب ــت بای ــد بلکــه دول ــاری بمان ــکار شــود و در انب ــه احت ک
موقــع نهــاده هــا را تأمیــن کنــد و بــه تولیــد مــرغ آســیب وارد 
ــد نشــود قیمــت  ــی کــه نهــاده نباشــد و تولی ــی زمان نشــود ول
هــا عــاوه بــر اینکــه افزایــش پیــدا مــی کنــد شــاهد کمبــود 

ــود. ــازار خواهیــم ب مــرغ در ب
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ــیار  ــکات بس ــا مش ــر ب ــال اخی ــد س ــروری در چن ــت دامپ صنع
جــدی در بحــث تامیــن نهــاده، گرانــی علوفــه، کســادی بــازار و 
ــال  ــارش در س ــش ب ــی از کاه ــالی ناش ــد، خشکس ــه ش ... مواج
ــر تبعــات منفــی  ــز تحــت تاثی زراعــی جــاری ایــن صنعــت را نی
خــود قــرار داده اســت، نگهــداری دام بــرای دامــداران در شــرایط 
فعلــی مقــرون به صرفــه نیســت و ایــن مســئله دام هــای مولــد را 

ــرار داده اســت. در صــف کشــتار ق
ــت  ــز و درش ــکات ری ــن مش ــود ای ــا باوج ــت دامداری ه  وضعی
ــه چنــدان دور اگــر  مطلــوب نیســت و امــکان دارد در آینــده ای ن
ــیده  ــوزه اندیش ــن ح ــاالن ای ــع مشــکات فع ــرای رف ــاره ای ب چ
نشــود، ایــن واحدهــا نیــز در صــف تعطیلــی و ورشکســتگی قــرار 
ــه بیــکاری کارگــران  ــد و در نهایــت ایــن مســئله منجــر ب بگیرن

ــن واحدهــا شــود. شــاغل در ای
ــبد  ــروری در س ــای ض ــی از نیازه ــز یک ــت قرم ــات و گوش لبنی
ــود  ــت و کمب ــش قیم ــود، افزای ــوب می ش ــا محس کاالی خانواره
ایــن محصــول در بــازار می توانــد ســبد تغذیــه ای خانوارهــا را بــا 
مشــکات جــدی مواجــه کنــد، تعطیلــی هــر دامــداری مســاوی 
بــا کاهــش تولیــد و در نهایــت کمبــود گوشــت و لبنیــات در بــازار 
اســت. چهارمحــال و بختیــاری یکــی از قطب هــای دامپــروری در 
ــداران و واحدهــای دامــداری  ــن روزهــا دام ــا ای کشــور اســت، ام
ــک  ــه فل ــر ب ــر س ــن قش ــای ای ــد، گایه ه ــی ندارن ــال خوش ح
کشــیده اســت، امــا انــگار گــوش شــنوایی بــرای شــنیدن مطالبات 
ایــن قشــر وجــود نــدارد یــا اینکــه مســئوالن کشــوری و اســتانی 

برنامــه چندانــی بــرای حمایــت از ایــن قشــر ندارنــد.

ــت دامپروری  ــح صنع ذب
ــکالت ــغ مش ــر تی زی

دامداران در دام مشکالت
محمــود عایــی یکــی از مدیــران عامــل مجموعــه 
دامــداری در چهارمحــال و بختیــاری در خصــوص 
مشــکات دامداری هــای اســتان اظهــار کــرد: 
عمــده واحدهــای دامــداری فعــال در ایــن اســتان 
ــد  ــک واح ــا ی ــتند و تنه ــط هس ــک و متوس کوچ
ــوال  ــود دارد، معم ــتان وج ــزرگ در اس ــداری ب دام
هزینه هــای تولیــد در ایــن دامداری هــا بســیار 

ــت. ــزرگ اس ــای ب ــر از دامداری ه باالت
وی ادامــه داد: به علــت کوچــک بــودن واحــد 
کــردن  بــرآورده  بــرای  دامــداران  دامــداری، 
ــور هســتند کــه هزینه هــای  احتیاجــات خــود مجب
بیش تــری را پرداخــت کننــد، زیــرا ســرمایه آن هــا 
نیــز محــدود اســت، همچنیــن تعــداد کارگــری کــه 
ــه  ــود ب ــری می ش ــک به کارگی ــای کوچ در واحده
نســبت واحدهــای بــزرگ زیــاد اســت و این مســئله 
قیمــت تمــام شــده محصــول را نیــز بــاال می بــرد.
ــود  ــای موج ــه دام ه ــه اینک ــاره ب ــا اش ــی ب عای
راندمــان  معمــوال  کوچــک  دامداری هــای  در 
واحدهــای  دام هــای  بــه  نســبت  پایین تــری 
ــیر  ــط ش ــرد: متوس ــان ک ــد، خاطرنش ــزرگ دارن ب
تولیــدی هــر راس دام در واحدهــای کوچــک 
ــا در  ــت، ام ــرم اس ــه 32 کیلوگ ــک ب ــه نزدی روزان
دامداری هــای بــزرگ هــر دام حــدود 42 کیلوگــرم 

شــیر تولیــد می کنــد.
ایــن مدیرعامــل واحــد دامــداری بیــان کــرد: 
موردنیــاز  نهــاده  درصــد   60 حــدود  دولــت 
دامداری هــا را بــا قیمــت مصــوب در اختیــار آن هــا 
ــص  ــت تخصی ــبختانه وضعی ــد، خوش ــرار می ده ق
نهــاده نســبت بــه گذشــته بهتــر شــده اســت، امــا 
بحــث خشکســالی موجــب افزایــش قیمــت علوفــه 
ــال کاه  ــرای مث ــدم و جــو شــده اســت، ب و کاه گن
ــا قیمــت 800 تومــان بــه ازای  در ســال گذشــته ب
ــون  ــا اکن ــید، ام ــروش می رس ــرم به ف ــر کیلوگ ه
ــا  ــت و ب ــده اس ــر ش ــه براب ــدود س ــت آن ح قیم
ــود. ــه می ش ــان عرض ــل 2500 توم ــت حداق قیم

وی بــا بیــان اینکــه قیمــت شــیر باوجــود افزایــش 
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ــرده اســت،  ــدا نک ــی پی ــش چندان ــه افزای ــاده و علوف قیمــت نه
گفــت: اگــر رونــد افزایــش قیمــت علوفــه و کمبــود نهــاده دامــی 
ــود  ــد خ ــوند دام مول ــور می ش ــداران مجب ــد، دام ــدا کن ــه پی ادام
ــات  ــد لبنی ــش تولی ــث کاه ــئله باع ــن مس ــد، ای ــتار کنن را کش
ــه از  ــداری ک ــتغال پای ــد و اش ــد ش ــور خواه ــت در کش و گوش
ــده، از  ــاد ش ــتائیان ایج ــرای روس ــای ب ــن دامداری ه ــق ای طری

بیــن خواهــد رفــت.
ــیر و  ــد ش ــی مانن ــازی صــادرات محصــوالت لبن ــی آزادس عای
ــرای حمایــت دولــت از دامــداران عنــوان کــرد  کــره را راهــی ب
و افــزود: ایــن مســئله معضــل شــیر خــام را نیــز حــل می کنــد، 
ــودر شــیر  ــرای پ ــه صــادرات ب ــه تعرف ــاز اســت ک ــن نی همچنی
ــه آن حــدود 16 هــزار  ــز حــذف شــود، در حــال حاضــر تعرف نی

ــه ازای هــر کیلوگــرم اســت. تومــان ب
ــی  ــش بارندگ ــر کاه ــال حاض ــرد: در ح ــد ک ــدار تاکی ــن دام ای
موجــب کاهــش تولیــد یونجــه و ذرت علوفــه ای در کشــور 
ــه و  ــا واردات علوف ــد ب ــت می توان ــن دول ــت، بنابرای ــده اس ش
یونجــه خشــک آب مجــازی در کشــور تولیــد کنــد و مشــکات 
دامــداران را نیــز بــرای تامیــن علوفــه موردنیــاز برطــرف کنــد، 
ــت در  ــیر و گوش ــد ش ــش تولی ــث افزای ــن کار باع ــن ای همچنی

ــد. ــد ش ــور خواه کش

ــه  ــا را روان ــاده، دام ه ــه و نه ــی علوف ــود و گران کمب
می کنــد کشــتارگاه 

محســن رضایــی مدیرعامــل یکــی دیگــر از مجموعه هــای 
ــه وضعیــت  ــا اشــاره ب ــاری  ب ــروری در چهارمحــال و بختی دامپ
ــت در ســالیان  ــرد: دول ــار ک ــی دامداری هــای اســتان، اظه کنون
گذشــته بــرای بحــث تولیــد گوشــت و لبنیــات بــر روی 
مجموعه هــای دامــداری در کشــور ســرمایه گذاری کــرده اســت 
و بــا حمایت هــای انجــام شــده صنعــت دامپــروری بــه جایــگاه 
ــدگان دام  ــران یکــی از صادرکنن ــروز ای ــی خــود رســید، ام کنون

ــه کشــورهای خارجــی اســت. ب
ــاده،  ــود نه ــر، کمب ــای اخی ــفانه بی تدبیری ه ــزود: متاس وی اف
گرانــی علوفــه و .... صنعــت دامپــرروی را در کشــور و بالتبــع آن 
در چهارمحــال و بختیــاری بــا مشــکات بســیاری روبــرو کــرده 
اســت، اگــر بــرای بهبــود شــرایط دامــداران چــاره ای اندیشــیده 
نشــود، در آینــده بایــد نیــاز کشــور بــه گوشــت قرمــز و شــیر از 

خــارج از کشــور تامیــن شــود.
ــداری دام در  ــی نگه ــرایط فعل ــه در ش ــان اینک ــا بی ــی ب رضای
نیســت،  به صرفــه  مقــرون  دامــداران  بــرای  دامپروری هــا 
ــه کشــتارگاه می دهنــد،  گفــت: دامــداران، گاو شــیرده خــود را ب
ــن  ــا ای ــاده دارد، ام ــن نه ــی را در بحــث تامی ــت حمایت های دول
ــور  ــدی در کش ــه تولی ــت علوف ــت، قیم ــی نیس ــا کاف حمایت ه

ــک کشــیده اســت. ــه فل ســر ب

ــث  ــه دالالن در بح ــان اینک ــا بی ــه ب ــدار در ادام ــن دام ای
ایجــاد  اختــال  کشــور  در  دامــی  نهاده هــای  توزیــع 
ــا ارز  ــه ب ــی ک ــفانه نهاده های ــرد: متاس ــوان ک ــد، عن می کنن
ــازار آزاد  ــط دالالن در ب ــوند، توس ــور می ش ــی وارد کش دولت
به فــروش می رســد، گوشــت و شــیر تولیــدی از دامــداران بــا 
قیمــت پایینــی خریــداری و توســط واســطه ها بــا چنــد برابــر 

ــود. ــه می ش ــازار عرض ــت در ب قیم

توســط  دامداری هــا  در  تولیــدی  شــیر  داد:  ادامــه  وی 
و  می شــود  خریــداری  پاییــن  قیمــت  بــا  کارخانجــات 
ــود،  ــت می ش ــاه پرداخ ــد م ــت چن ــس از گذش ــه آن پ هزین
در حالیکــه قیمــت لبنیــات تولیــدی در ایــن واحدهــا روزانــه 
تغییــر می کنــد، عمومــا در ایــن فرآینــد ســود چندانــی عایــد 

می برنــد. ســود  واســطه ها  و  نمی شــود  تولیدکننــده 
رضایــی تاکیــد کــرد: بــرای قطــع دســت واســطه ها و 
نظــارت بــر قیمت گــذاری لبنیــات و گوشــت بایــد نهادهــای 
نظارتــی وارد عرضــه شــوند و اجــازه ندهنــد دامــدار متضــرر 

شــود.

ــت ــهود اس ــود علوفه مش کمب
ــد ــد ش ــه وارد خواه علوف

ــال و  ــایر چهارمح ــور عش ــرکل ام ــین پور مدی ــی حس یحی
ــه اینکــه خشکســالی باعــث افزایــش  ــا اشــاره ب ــاری ب بختی
قیمــت علوفــه شــده اســت، اظهــار کــرد: کمبــود علوفــه در 
مراتــع مشــهود اســت، بنابرایــن ســازمان امــور عشــایر بــرای 
ــا عشــایر و  ــه دارد ت ــه از خــارج از کشــور برنام ــن علوف تامی

ــا مشــکل مواجــه نشــوند. ــداران ب دام
ــب  ــه نامناس ــده اند، تغذی ــف ش ــع ضعی ــرد: مرات ــان ک وی بی
دام باعــث ایجــاد بیمــاری در آن هــا و کاهــش تولیــد لبنیــات 
و گوشــت قرمــز خواهــد شــد، بایــد علوفــه یارانــه ای تامیــن و 

در اختیــار دامــدار قــرار بگیــرد.

ــده در  ــام ش ــرآورد انج ــق ب ــه طب ــان اینک ــا بی ــین پور ب حس
ــزار رأس دام در  ــون و 500 ه ــک میلی ــایری ی ــث عش بح
ــایر 20  ــرد: عش ــار ک ــم، اظه ــاری داری ــال و بختی چهارمح
درصــد گوشــت اســتان، 35 درصــد مواداولیــه صنایــع تبدیلــی 

ــد. ــد می کنن ــات تولی ــیر و لبنی ــن ش ــزار ت و 37 ه
ــان  ــا بی ــاری ب ــال و بختی ــایر چهارمح ــور عش ــرکل ام مدی
اینکــه بــرای حمایــت از دامــداران خریــد تضمینــی دام مــازاد 
عشــایر در دســتور کار قــرار گرفتــه اســت، توضیــح داد: مقــرر 
ــزار  ــت 45 ه ــا قیم ــایر ب ــون رأس دام عش ــک میلی ــد ی ش

ــداری شــود. ــه ازای هــر کیلوگــرم در کشــور خری ــان ب توم
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تولیــد نهــاده هــای دامــی بــه ویــژه ذرت دامــی کــه ســاالنه 
ــول  ــن محص ــرای واردات ای ــور ب ــادی از ارز کش ــش زی بخ
اختصــاص مــی یابــد، بــرای بــه ثمــر نشســتن و خودکفایــی 
ــی  ــای مهم ــش ه ــا چال ــن محصــول ب ــد ای کشــور در تولی

روبروســت کــه بایــد توســط دولــت برداشــته شــود.
ذرت دامــی یکــی از مهم تریــن انــواع نهاده هــا در تغذیــه دام 
و طیــور محســوب می شــود. ایــن نهــاده بــه دو شــکل ذرت 
ــه ای  ــود. ذرت علوف ــد می ش ــه ای تولی ــه ای و ذرت دان علوف
ــه و ذرت  ــرار گرفت ــتفاده ق ــورد اس ــه ی دام م ــت تغذی جه
ــه ای بیشــتر جهــت مصــرف طیــور مــورد اســتفاده قــرار  دان

می گیــرد.
ــور  ــل کش ــع داخ ــن صنای ــور از مهم تری ــت دام و طی صنع
محســوب می شــود کــه نقــش مهمــی در تأمین غذایــی مردم 
داشــته و عــاوه بــر تأمیــن بخــش عمــده پروتئیــن حیوانــی 
ــتغال  ــرغ( در اش ــرغ و تخم م ــت م ــور )گوش ــی کش مصرف
به ویــژه در بخــش اشــتغال روســتایی اهمیــت فراوانــی دارد. 
ازایــن رو توجــه بــه رفــع موانــع تولیــد ایــن صنعــت کمــک 
شــایانی بــه امنیــت غذایــی کشــور و اشــتغال مناطــق کمتــر 
ــت  ــن صنع ــای ای ــه نهاده ه ــد. از آنجایی ک ــوردار می کن برخ
و به طــور ویــژه خــوراک طیــور، تأثیــر مســتقیمی بــر قیمــت 
ــرغ دارد،  ــفید و تخم م ــت س ــرم گوش ــر کیلوگ ــده ه تمام ش
بــه دنبــال نوســان تولیــد، قیمــت گوشــت مــرغ و تخم مــرغ 

تحــت تاثیــر قــرار مــی گیــرد.

ــال  ــاورزی در س ــاد کش ــه وزارت جه ــه آمارنام ــه ب ــا توج ب
ــدود  ــه ای ح ــت ذرت دان ــر کش ــطح زی ــی 99-98 س زراع
138 هــزار هکتــار و ســطح زیــر کشــت ذرت علوفــه ای 220 
ــورت  ــول به ص ــر دو محص ــت و ه ــوده اس ــار ب ــزار هکت ه

ــط  ــور متوس ــه ای به ط ــد ذرت علوف ــود. تولی ــت می ش ــی کش آب
11.5 میلیــون تــن بــرآورد می شــود کــه بــرای مصــرف 
ــرای مرغداری هــا  ــرد. ب ــرار می گی ــورد اســتفاده ق ــا م دامداری ه
ــه ای  ــن ذرت دان ــون ت ــدود 8.5 میلی ــاالنه ح ــا س و دامداری ه
ــه تولیــد حــدود 1.2 میلیــون تنــی  ــا توجــه ب ــاز اســت کــه ب نی
ــاز  ــخگوی نی ــد پاس ــم تولی ــن حج ــور ای ــه ای در کش ذرت دان
داخلــی کشــور نیســت و  بایســتی حــدود 7 میلیــون تــن واردات 

ــرد. صــورت گی

رونــد  دامــی،  ذرت  واردات  رونــد  اخیــر  ســال های  طــی 
مشــخصی داشــته اســت و ســاالنه حــدود 9 میلیــون تــن ذرت 
ــرای  ــی ب ــاز داخل ــه نی ــود. درحالی ک ــور می ش ــی وارد کش دام
واردات حــدود 7 میلیــون تــن اســت. بــا توجــه بــه مــازاد واردات 
ــورت  ــا به ص ــش ی ــن بخ ــه ای ــود ک ــاس می ش ــده احس انجام ش
ــا به صــورت  ــه می شــود و ی ــازار آزاد فروخت ــر سیســتمی در ب غی
مــاده اولیــه در کارخانجــات مــواد غذایــی مرتبــط مورداســتفاده 
ــا  ــت خــود ب ــا اســتفاده از ران ــرد. درواقــع عــده ای ب ــرار می گی ق
دریافــت ارز ترجیحــی واردات ذرت دامــی انجــام داده و پــس از 
ــه  ــازار آزاد ب ــا ارز ب ــازارگاه ب واردات، ذرت را خــارج از سیســتم ب

فــروش می رســانند.

ــا از  ــود تحریم ه ــه باوج ــت ک ــن اس ــت ای ــز اهمی ــه حائ نکت
ــد و ســوییس واردات  ــی مثــل انگلســتان، هلن کشــورهای اروپای
ــت  ــد دق ــه بای ــه ای ک ــذا نکت ــت. ل ــده اس ــی انجام ش قابل توجه
ــداوم  ــرای ت ــت ب ــد دول ــی بای ــی فعل ــرایط تحریم ــرد در ش ک
واردات و جلوگیــری از بــه خطــر افتــادن واردات نهاده هــای 

ــد. ــرار بده ــر ق ــادی را مدنظ ــال اقتص ــی فع ــی دیپلماس دام
ــع ارز  ــص به موق ــا تخصی ــد ب ــت بای ــه دول ــدی اینک ــه بع نکت
جهــت واردات ایــن نهاده هــا و نیــز ایجــاد هماهنگی هــای الزم 
ــاد کشــاورزی،  ــه وزارت جه ــف از جمل ــتگاه های مختل ــن دس بی
وزارت صمــت و بانــک مرکــزی نیــاز داخلــی را در اســرع وقــت 
ــی  ــای دام ــت نهاده ه ــدن قیم ــران ش ــت گ ــد. عل ــن نمای تأمی
ــازار مــرغ و گوشــت عــدم  ــر ب ــر آن ب ــر و تأثی در چندماهــه اخی
ــدم  ــا و ع ــن نهاده ه ــت واردات ای ــع ارز جه ــص به موق تخصی
ــوده  ــد واردات ب ــتگاه ها در فراین ــن دس ــای الزم بی هماهنگی ه

اســت.

ــدی در  ــدود 86 درص ــی ح ــا واردات ــال 99 ب ــی، در س ذرت دام
بیــن ســایر نهــاده هــای دامــی بیشــترین حجــم واردات را داشــته 
ــه  ــاالی کشــور ب ــن امــر و وابســتگی ب ــه ای ــا توجــه ب اســت. ب
ــاورزان  ــترده از کش ــت گس ــزوم حمای ــول، ل ــن محص واردات ای

ــزرگ تولید و  ــش ب 8 چال
واردات نهاده هــای دامــی

 رانــت 33 هــزار میلیــارد تومانــــی به جیب چه کســانی مــی رود؟
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 رانــت 33 هــزار میلیــارد تومانــــی به جیب چه کســانی مــی رود؟

ــویقی  ــت های تش ــال سیاس ــی و اعم ــت ذرت دام ــرای کش ب
جهــت ترغیــب کشــاورزان بــه تغییــر الگــوی کشــت بــه ســمت 
ــز اهمیــت  ایــن محصــول در مناطــق پــرآب کشــور بســیار حائ

اســت.
بــا توجــه بــه اینکــه ذرت دامــی محصولــی بســیار آب بر هســت 
لــذا بــه دلیــل کمبــود منابــع آبــی داخــل کشــور بــرای کاشــت 

ایــن محصــول، کشــور بــا محدودیــت جــدی مواجــه اســت. 

ــاره کــرد ایــن اســت  ــوان دراین ب بنابرایــن توصیــه ای کــه می ت
ــز  ــق حاصلخی ــو را در مناط ــت ج ــعه کش ــوان توس ــه می ت ک
افزایــش داد و بخشــی از ارزی کــه جهــت واردات جــو اســتفاده 

ــود. ــرف نم ــت واردات ذرت ص ــود را جه می ش
باالتریــن میــزان تولیــد ذرت کشــور در شــمال خوزســتان اســت. 
ــی  ــه دارای بارندگ ــتان ک ــمال خوزس ــق ش ــز مناط ــذا به ج ل
زیــادی هســت در هیــچ نقطــه دیگــر از کشــور نبایســتی اجــازه 
کشــت ذرت را داد. به طوری کــه کشــت ذرت در مناطــق دیگــر 
ــارس، هرمــزگان و ... وجــود دارد  کشــور از قبیــل کرمانشــاه، ف
ولــی بایــد کشــت ذرت در ایــن مناطــق را بــه دلیــل کمبــود آب 
حــذف کــرد و بــرای بــاال بــردن عملکــرد کشــت ذرت در شــمال 

ــرد. ــرمایه گذاری ک ــتان س خوزس

تولیــد ذرت دامــی بــا توجــه بــه اســتفاده از ارقــام بــذر مناســب 
و ســازگار بــه کم آبــی و کشــت نشــایی طــی چنــد ســال اخیــر 
ــکان  ــدم ام ــل ع ــه دلی ــان ب ــی همچن ــت ول ــته اس ــد داش رش
وابســتگی کامــل بــه تولیــد داخــل، جهــت تأمیــن نیــاز داخلــی 
ــای  ــق برنامه ه ــود دارد. طب ــه واردات وج ــدیدی ب وابســتگی ش
ــت،  ــاش اس ــه در ت ــن وزارتخان ــاورزی ای ــاد کش وزارت جه
ــورت  ــور به ص ــعه، کل ذرت کش ــم توس ــه شش ــان برنام ــا پای ت
نشــایی کشــت شــود و امــکان خودکفایــی در تولیــد ایــن 
محصــول ایجــاد شــود. بــرای جلوگیــری از میــزان واردات 
گســترده ذرت دامــی و کاهــش ریســک واردات در شــرایط 
تحریمــی و خوداتکایــی بــه داخــل جهــت جلوگیــری از نوســانات 
ــوان از بذرهــای اصاح شــده کــه در  قیمــت نهــاده دامــی می ت

ــرد. ــتفاده ک ــتند، اس ــاوم هس ــی مق ــر کم آب براب
ــال  ــال را س ــاب امس ــم انق ــر معظ ــه رهب ــه اینک ــه ب ــا توج ب
نام گــذاری  »تولیــد، پشــتیبانی هــا و مانــع زدایــی هــا« 
ــرغ  ــت م ــرغ، گوش ــش تخم م ــد در بخ ــش تولی ــد، افزای کرده ان
ــی  ــع و کاف ــن به موق ــرو تأمی ــی درگ ــوالت دام ــایر محص و س
ــای »6«  ــوع دربنده ــن موض ــت و ای ــاز اس ــای موردنی نهاده ه
و »7« سیاســت های کلــی اقتصــاد مقاومتــی مــورد تأکیــد 

بــا توجــه بــه موضــوع مطرح شــده  قرارگرفتــه اســت. 
ــور  ــل کش ــاز داخ ــی موردنی ــای دام ــده نهاده ه ــش عم بخ
از طریــق واردات تأمیــن می شــود و مابقــی نیــاز داخلــی 
ــور  ــل کش ــتعد داخ ــای مس ــدود در بخش ه ــورت مح به ص
ــول  ــن محص ــد و واردات ای ــد تولی ــود. در فراین ــد می ش تولی
ــا  ــه آن ه ــه ب ــه در ادام ــود دارد ک ــددی وج ــای متع چالش ه

پرداختــه می شــود.

ــدم  ــی ع ــای دام ــکل در واردات نهاده ه ــن مش 1-  مهم تری
تأمیــن ارز اســت. در 6 ماهــه نخســت ســال 1399 بــه دلیــل 
ــی جهــت واردات نهاده هــای دامــی  عــدم تخصیــص ارز کاف
)مخصوصــًا جــو و کنجالــه ســویا( میــزان واردات نســبت بــه 
مشــابه ســال قبــل کاهــش داشــت و همیــن موضــوع باعــث 
عــدم تأمیــن به موقــع نهاده هــای دام و طیــور موردنیــاز 
ــث  ــوع باع ــن موض ــد و همی ــا ش ــا و مرغداری ه دامداری ه
ــرغ و  ــت م ــت گوش ــدید قیم ــش ش ــتقیم برافزای ــر مس تأثی

ــد. ــرغ ش تخم م
ــی 4200  ــا ارز ترجیح ــا ب ــن نهاده ه ــه ای ــه اینک ــه ب ــا توج ب
تومانــی وارد می شــود لــذا نوســانات قیمتــی این چنینــی 
ــص ارز  ــدم تخصی ــل ع ــه دلی ــی ب ــی داد ول ــتی رخ م نبایس
کافــی نوســانات قیمتــی در نهاده هــا رخ داد. تخصیــص 
ــی و  ــًا ذرت دام ــوراک دام خصوص ــه خ ــی ب ارز 4200 تومان
کنجالــه ســویا میــزان وابســتگی بــه ایــن محصــوالت اساســی 
را 144درصــد افزایــش داده و رانــت 33 هــزار میلیــارد تومانــی 
را ســبب شــده اســت. به گونــه ای کــه برخــی بــا سوءاســتفاده 
از رانــت موجــود ذرت دامــی را بــا ارز ترجیحــی وارد کــرده و 
ــن موضــوع  ــروش می رســانند. کــه ای ــه ف ــازار آزاد ب ــا ارز ب ب
ــت. از  ــده اس ــا ش ــازار نهاده ه ــت در ب ــان قیم ــث نوس باع
ــاده  ــزان نه ــق می ــنجی دقی ــدم نیازس ــل ع ــه دلی ــی ب طرف
موردنیــاز واحدهــای مرغــداری و دامــداری، مقــدار ســهمیه در 
ــن  ــی ای ــاز واقع ــخگوی نی ــا پاس ــده از نهاده ه ــر گرفته ش نظ
ــاز خــود  ــن نی ــا جهــت تأمی ــن واحده ــذا ای ــوده ل ــا نب واحده
مجبــور بــه خریــد نهــاده از بــازار آزاد هســتند کــه ایــن امــر 

ــت. ــذار اس ــول تأثیرگ ــده محص ــت تمام ش ــًا در قیم قطع
ــای  ــن نهاده ه ــوزه تأمی ــکات در ح ــر از مش ــی دیگ 2-  یک
ــا در واردات  ــوء مدیریت ه ــی س ــًا ذرت دام ــی مخصوص دام
ــی  ــاز نهاده هــای دام ــی 90 درصــد از نی اســت. حــدود 80 ال
ــدم  ــود. در صــورت ع ــن می ش ــق واردات تأمی ــور از طری کش
ــت  ــور جه ــق در کش ــزی دقی ــح و برنامه ری ــت صحی مدیری
ــر  ــی ســالیانه بالغ ب ــا تراکنــش مال واردات ایــن محصــوالت ب
ــیب ها و  ــا، آس ــا چالش ه ــور ب ــارد دالر، کش ــدود 4.5 میلی ح
ــاق  ــن اتف ــع ای ــد شــد و به تب ــه خواه ــدات جــدی مواج تهدی
ــا  ــن نهاده ه ــرداران از ای ــور و بهره ب ــدگان دام و طی تولیدکنن
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بــا کمبــود مــواد اولیــه و خــوراک بــرای دام و طیــور و آبزیــان 
ــا افزایــش هزینه هــای  ــد شــد. درنهایــت ب خــود مواجــه خواهن
ــش  ــدت افزای ــدی به ش ــی تولی ــای نهای ــت کااله ــد قیم تولی

می یابــد.
ازجملــه  کاالهــا  واردات  بــر  مؤثــر  عوامــل  دیگــر  از   -3
ــی  ــدات امنیت ــا و تهدی ــی محــل واردات نهاده ه ــای دام نهاده ه
ــا  ــام وارد می شــود ب ــدر ام ــه کشــور از بن اســت. 90 درصــد غل
ــی در  ــاق امنیت ــروز اتف ــورت ب ــوع در ص ــن موض ــه ای ــه ب توج
ایــن بنــدر، کشــور بــا بحــران جــدی در زمینــه امنیــت غذایــی 
مواجــه خواهــد شــد. در ایــن زمینــه می تــوان بــرای جلوگیــری 
از بــروز اتفاقــی احتمالــی، واردات را بیــن بنــادر دیگــر در 
ــا  ســواحل جنوبــی کشــور تقســیم کــرد و مبــادی وارداتــی را ب
تجهیــز بنــادر دیگــر متنــوع کــرد. در ایــن صــورت از تهدیــدات 
ــل واردات  ــی از دالی ــود. یک ــته می ش ــی کاس ــی و نظام امنیت
ــی  ــه نواح ــدر ب ــن بن ــی ای ــام نزدیک ــدر ام ــق بن ــده از طری عم
غربــی کشــور کــه عمــده جمعیــت کشــور را در بــردارد، اســت 
ــورت  ــه در ص ــت ک ــر گرف ــوع را در نظ ــن موض ــد ای ــی بای ول
ــه  ــدی مواج ــران ج ــا بح ــور ب ــدر کش ــن بن ــی ای ــد امنیت تهدی
خواهــد شــد لــذا بایســتی بنــادر دیگــر ازجملــه بوشــهر و چابهــار 
ــادر  ــن بن ــای ای ــرد و از ظرفیت ه ــر ک ــاس را فعال ت و بندرعب

ــز اســتفاده نمــود. نی
ــی و  ــی جهان ــوم بارندگ ــر از یک س ــران کمت ــی ای 4- بارندگ
ــت  ــان اس ــر جه ــدود 3 براب ــران ح ــر آب در ای ــتعداد تبخی اس
یعنــی آب قابل دســترس عمــًا یک نهــم متوســط جهانــی 
ــطح  ــد از س ــا در 25 درص ــی تنه ــد از بارندگ ــت. 75 درص اس
کشــور رخ می دهــد و 75 درصــد بارندگی هــا در زمان هایــی 
ــه ایــن  ــا توجــه ب ــدارد. ب رخ می دهــد کــه گیــاه نیــاز بــه آب ن
ــر  ــیار آب ب ــی بس ــت ذرت دام ــه کش ــل اینک ــه دلی ــوع ب موض
اســت ازاین جهــت کشــت محصــول اســتراتژیکی مثــل گنــدم در 
اولویــت قــرار دارد لــذا کشــاورزان بــه کاشــت گنــدم کــه نیــاز به 
ــادرت  ــی مقــاوم اســت مب ــر کم آب آب کمتــری داشــته و در براب
می کننــد. لــذا کشــت ذرت دامــی مقرون به صرفــه نبــوده و 
ــا  ــذا ب ــت. ل ــر اس ــی ارجح ت ــاز داخل ــع نی ــت رف واردات آن جه
توجــه بــه بارندگــی کــم در کشــور لــزوم تولیــد ذرت علوفــه ای 
ــی و  ــه کم آب ــازگار ب ــب و س ــذر مناس ــام ب ــتفاده از ارق ــا اس ب
کشــت نشــایی ضــروری اســت. طبــق برنامه هــای وزارت جهــاد 
کشــاورزی ایــن وزارتخانــه در تــاش اســت، تــا پایــان برنامــه 
ششــم توســعه، کل ذرت کشــور به صــورت نشــایی کشــت 
ــوان  ــه می ت ــن برنام ــدن ای ــی ش ــورت عمل ــه در ص ــود. ک ش
در تولیــد نهاده هــای دامــی بــه خودکفایــی کامــل رســید. ولــی 
ــی  ــاز داخل ــع نی ــی جهــت رف ــال کشــور در شــرایط فعل بااین ح

ــت. ــه واردات اس ــزم ب ــی مل ــای دام در نهاده ه
ــا  ــص نهاده ه ــردن تخصی ــتمی ک ــر سیس ــد ب ــود تأکی 5- باوج
ــی  ــان در برخ ــا همچن ــرد واحده ــوه عملک ــه نح ــه ب ــا توج ب

از مــوارد بــا دســت کاری در ایــن سیســتم ها و ارائــه آمــار 
غیرواقعــی نســبت بــه عملکــرد، میــزان نهــاده دامــی بیشــتری 
در برخــی از واحدهــا دریافــت شــده اســت. رفــع ایــن معضــل، 
ــاح  ــی و اص ــارت میدان ــازوکارهای نظ ــترش س ــد گس نیازمن
رونــد برخــورد بــا جرائــم اســت. لــذا ایــن موضــوع نیــز  یکــی از 
مشــکات اساســی و عمــده در حــوزه توزیــع نهاده هــای دامــی 
اســت کــه مســتقیمًا بــر قیمــت نهاده هــا تأثیــر گذاشــته اســت.

ــف  ــای مختل ــه در بخش ه ــی ک ــکات اساس ــی از مش 6- یک
ــی و  ــا آن مواجــه اســت، دالل فعالیت هــای اقتصــادی، کشــور ب
ــع  ــث واردات و توزی ــاط در بح ــت. دراین ارتب ــطه گری اس واس
نهاده هــای دامــی دالالن حضــور ویــژه ای داشــته و ســود 
اصلــی را از تولیدکننــدگان ســلب می کننــد. ایــن موضــوع 
ــازار  ــر ب ــر ب ــر یکــی از عوامــل عمــده مؤث طــی ســال های اخی
ــا  ــت. ب ــوده اس ــن بخــش ب ــی در ای ــانات قیمت ــا و نوس نهاده ه
توجــه بــه رونــد موجــود در بــازار بایــد از فعالیــت واســطه گــران 
جلوگیــری کــرده و زمینــه بهره منــدی تولیدکننــدگان اصلــی را 

ــدات خــود فراهــم کــرد. از تولی
7- یکــی دیگــر از مشــکات درزمینــه تأمیــن نهاده هــای دامــی 
به صــورت  نهاده هــا  ایــن  واردات  دامــی،  به خصــوص ذرت 
انحصــاری توســط چنــد شــرکت اســت. در ایــن شــرایط 
ــای  ــه نهاده ه ــه تهی ــور ب ــاز مجب ــن نی ــت تأمی ــداران جه مرغ
ــتند.  ــب هس ــه و نامناس ــرایط یک طرف ــت و ش ــاز باقیم موردنی
همچنیــن ایــن شــرکت ها و افــراد واردکننــده، در صــورت 
ــی  ــت غذای ــد امنی ــا، می توانن ــه در واردات نهاده ه ــاد وقف ایج

ــد. ــه کنن ــدی مواج ــش ج ــا چال کشــور را ب
ــوراک دام  ــن خ ــکان تأمی ــر ام ــای اخی ــه در ماه ه 8- ازآنجاک
ــی  ــدود 80  ال ــت و ح ــده اس ــه ش ــکل مواج ــا مش ــور ب و طی
ــن اوصــاف،  ــا ای ــذا ب ــی اســت. ل 90 درصــد از خــوراک، واردات
افزایــش شــدید نــرخ ارز باعــث تأثیــر زیــاد بــر قیمــت تمام شــده 
ــت  ــه دول ــته اســت. باوجوداینک ــرغ داش ــرغ و تخم م گوشــت م
ــرده  ــن ک ــی تأمی ــا ارز ترجیح ــا را ب ــی از نهاده ه ــد پایین درص
لــذا  می دهــد.  دامداری هــا  و  مرغداری هــا  تحویــل  و 
ــد  ــه خری ــور ب ــود، مجب ــاز خ ــع نی ــت رف ــدگان جه تولیدکنن
نهاده هــا از بــازار آزاد هســتند کــه ایــن موضــوع هزینــه 
ــال  ــرایط اعم ــن ش ــد. در ای ــش می ده ــدت افزای ــد را به ش تولی
ــث  ــت باع ــط دول ــدی توس ــتوری 100 درص ــذاری دس قیمت گ
ــال  ــرایط اعم ــن ش ــذا در ای ــود. ل ــده می ش ــی تولیدکنن نارضایت
ــازاری از  ــای ب ــت قیمت ه ــدم تبعی ــث ع ــتی باع ــن سیاس چنی
ــه  ــه ب ــا توج ــتی ب ــذا بایس ــود. ل ــتوری می ش ــای دس قیمت ه
ــا  ــن نهاده ه ــاده، ای ــرای واردات نه ــی ب ــص ارز ترجیح تخصی
ــن  ــد. ای ــع نمای ــدی را رف ــای تولی ــاز واحده ــل نی ــور کام به ط
امــر نیازمنــد نیازســنجی دقیــق واحدهــای مرغــداری و دامــداری 
و  به موقــع  تخصیــص  و  کشــاورزی  جهــاد  وزارت  توســط 

ــد اســت. ــر واح ــاز ه ــا نی متناســب ب
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مقامــات وزارت کشــاورزی واشــنگتن در مصاحبــه ای 
ــته  ــاه گذش ــر م ــه اواخ ــوری ک ــۀ زنب ــد الن ــام کردن اع
یافتنــد شــامل بیــش از 500 گونــۀ زنبورهــای غــول آســای 
آســیایی بــود کــه در مراحــل مختلــف رشــد و نمــو بودنــد.
ــدام  ــر ک ــه ه ــت ک ــود داش ــه وج ــا 76 ملک ــان آنه در می
ــاز  ــان را آغ ــی خودش ــی کلون ــال آت ــتند در س ــی توانس م
کننــد؛ 108 ســلول در بســته بــا شــفیره کــه تصور مــی رود 

شــفیرۀ ملکــه هــای جــوان باشــد.

ــه دار،  ــم نطف ــلول، 6 تخ ــانه ، 776 س ــا 6 ش ــن در آنج همچنی
190 الرو، 112 زنبــور کارگــر و 9 زنبــور عســل نــر وجود داشــت.

ــای  ــن زنبوره ــنگتن ای ــاورزی واش ــارات وزارت کش ــق اظه طب
قاتــل کــه بــه زنبــور ســرخ غــول آســای آســیایی نیــز شــهرت 
دارد، بزرگتریــن گونــۀ زنبورهــای درشــت محســوب مــی شــوند. 
آنهــا معمــواًل بــه کنــدوی زنبورهــای عســل حملــه مــی کننــد و 
بــا زدِن ســِر زنبورهــای عســل و اســتفاده از الرو آنهــا بــه عنــوان 
تغذیــۀ بچــه زنبورهــای خودشــان، ظــرف چنــد ســاعت کنــدو را 

از درون نابــود مــی ســازند.

دانشــمندان بــر ایــن باورنــد کــه ایــن زنبورهــای قاتــل معمــواًل 
بــه انســان هــا و یــا حیوانــات خانگــی حملــه نمــی کننــد امــا در 
صورتــی کــه احســاس خطــر کننــد ایــن کار را مــی کننــد؛ نیــش 
آنهــا در مقایســه بــا زنبورهــای عســل بلندتــر و زهــر آن ســمی 

تــر اســت. آنهــا مــی تواننــد چنــد بــار نیــش بزننــد.

Seth Truscott از اســاتید علــوم طبیعــی و کشــاورزی 
دانشــگاه واشــنگتن در ایــن زمینــه اظهــار مــی دارد: »نیــش آنهــا 
بــزرگ و قدرتمنــد اســت و اعصــاب را مســموم مــی ســازد. چنــد 
مرتبــه نیــش ایــن زنبــور مــی توانــد انســان را از بیــن ببــرد.«  
ــه در شهرســتان  ــد ک ــزارش دادن ــن گ ــر گذشــته محققی در اکتب
بلیــن – کــه یــک شــهر مــرزی بیــن ایــاالت متحــده و 
ــد و در  ــه ان ــیایی یافت ــل آس ــای قات ــۀ زنبوره ــت – الن کاناداس
ــر طبــق گــزارش، ایــن  ــود ســازند. ب ــا آن را ناب ســدد هســتند ت
ــر روی درخــت قــرار داشــت  ــه کــه در ارتفــاع 2.5 متــری ب الن

ــود. ــرض آن ب ــانتیمتر ع ــول و 23 س ــانتیمتر ط 36 س

در  کــه  شناســی  حشــره   Sven-Erik Spichiger
شناســایی و کشــتن زنبورهــای غــول آســای قاتــل یــاری رســاند 
ــن  ــازی ای ــود س ــرای ناب ــه ب ــود آنک ــا وج ــت: »ب ــان داش اذع
زنبورهــا چندیــن بــار از دی اکســید کربــن اســتفاده کردیــم و در 
فضــای ســرد نگــه داشــتیم، هنگامــی کــه النــه را بــاز کردیــم 

ــه هــا جــان داشــتند.« ــر گون ــوز اکث هن

ــات  ــاک، مقام ــۀ خطرن ــن گون ــق ای ــال نابودســازی موف ــه دنب ب
ــه تلــه گــذاری  وزارت کشــاورزی واشــنگتن اعــام کــرد کــه ب
بــرای از بیــن بــردن ایــن گونــه از زنبورهــای قاتــل بــه مــدت 
حداقــل 3 ســال آینــده ادامــه خواهــد داد تــا منطقــه را پــاک و 

عــاری از آنهــا ســازد.

مهــار کنــدوی زنبورهــای غــول آســای قاتل
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ــا ــن مهی ــهر پروتئی ــاح ش افتت

ــی  ــوالت پروتئین ــت محص ــی در صنع ــل نوین فص
کشــور بــا افتتــاح جدیدتریــن و بزرگتریــن مجتمــع 
قرمــز،  گوشــت  انــواع  بنــدی  بســته  و  تولیــد 
ســفید، آبزیــان و انــواع فــرآورده هــای گوشــتی در 
ــد. ــاز ش ــن آغ ــی مهیاپروتئی ــع غدای ــع صنای مجتم

ــع و  ــای 24000 مترمرب ــا زیربن ــا ب ــن مهی ــهر پروتئی ش
تولیــد بیــش از 550 نــوع محصــول مختلــف و ظرفیــت 
ــی  ــوالت پروتئین ــن محص ــدود 500 ت ــه ح ــد روزان تولی
 ، آبزیــان   ، ، ســفید  قرمــز  انــواع گوشــت  از  اعــم 
محصــوالت آمــاد ه و نیمــه آمــاده ماننــد همبرگــر ،ناگــت 
ــا  ــد ب ــازه و منجم ــه صــورت ت ــاس ب ، سوســیس و کالب
ســرمایه گــذاری مســتقیم گــروه صنعتــی درخــور بهــره 
ــال  ــعار امس ــق ش ــود در تحق ــهم خ ــه س ــرداری و ب ب
"جهــش تولیــد" عمــل نمــوده و گامــی بلنــد در جهــت 
ــتغال  ــات اش ــه موجب ــته ک ــل برداش ــد داخ ــق تولی رون
1500 نفــر بــه صــورت مســتقیم و بیــش از 7500 
ــه صــورت غیرمســتقیم را فراهــم نمــوده اســت . نفــر ب

ــوالت  ــت محص ــتقیم کیفی ــاط مس ــه ارتب ــه ب ــا توج ب
مجتمــع   ، جامعــه  افــراد  ســامت  بــا  غذایــی 
رعایــت  بــر  عــاوه  مهیاپروتئیــن  غذایــی  صنایــع 
ــا  ــگام ب ــی ، هم ــتانداردهای داخل ــام اس GMP و تم
 HACCP و ISO اســتانداردهای بیــن المللــی نظیــر
اســتاندارد  دارای  مجموعــه  اولیــن  عنــوان  بــه 
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ــد. ــود مینمای ــوالت خ ــد محص ــه تولی ــادرت ب ــادرات ، مب ص

افتتــاح شــهر پروتئیــن مهیــا در پایتخــت و همچنیــن راه 
بــا  و پخــش در سراســر کشــور  توزیــع  مراکــز  انــدازی 
ــان  ــژه امــکان بهــره منــدی تمــام هموطن ــری وی ــاوگان تراب ن
ــن و  ــدی ایم ــته بن ــورت بس ــه ص ــی ب ــوالت پروتئین از محص
اســتاندارد را فراهــم نمــوده اســت . ایــن مرکــز بــرای ارســال 
ــورت  ــه ص ــور ب ــر کش ــه سراس ــالم ب ــازه و س ــوالت ت محص
ــد. ــانی میباش ــت رس ــه خدم ــغول ب ــال مش ــاعته و فع 24 س

ــز ،  ــت قرم ــوالت گوش ــور محص ــار در کش ــتین ب ــرای نخس ب
ــه روش  ــدی ب ــته بن ــا بس ــته ب ــای وابس ــرآورده ه ــفید و ف س
 MAP” ) Modified” اتمســفر اصاح شــده تحــت عنــوان
. میشــوند  عرضــه   )  Atmosphere Packaging

ایــن روش بــا کنتــرل میزان اکســیژن موجــود در بســته بندی 
ــد . ــد ش ــی خواه ــول نهای ــت محص ــظ کیفی ــه حف ــر ب منج

ــه افزایــش مانــدگاری   از دیگــر مزایــای ایــن روش میتــوان ب
ــظ ارزش  ــگ محصــول و حف ــم و رن ــر طع ــری از تغیی ، جلوگی
غذایــی بــدون هیچگونــه مــواد نگهدارنــده اشــاره نمــود.
ــه  ــد و عرض ــت خری ــای مثب ــی ه ــان ویژگ ــه بی ــا ب در انته
محصــوالت مــواد پروتئینــی همچــون گوشــت قرمــز، ســفید و 
فــراورده هــای آنهــا بــه صــورت بســته بنــدی اشــاره مینماییــم:

ــر  ــد بهت ــه ش ــاال گفت ــه در ب ــه آنچ ــه ب ــا توج ب
پروتئینــی  محصــوالت  تهیــه  بــرای  اســت 
ــه و  ــتقیم از در کارخان ــال مس ــورت ارس ــه ص ب
حمــل توســط وســایل نقلیــه یخچالــدار بــه 
ــه  ــد ب ــگان میتوانی ــریع و رای ــال س ــراه ارس هم
ــد. ــه نمایی ــاپ مراجع ــی مهیاش ــگاه اینترنت فروش

• داشــتن برچسب اطاعات قابل پیگیری در 
سازمان دامپزشکی کشور

• مشــخص بودن تاریخ تولید ، انقضا و 
سریال ساخت

• الزام به رعایت قیمت یکســان و قطعی در 
سراسر کشور

• تنــوع زیاد محصول از لحاظ وزن ، قیمت 
و نوع قطعه بندی متناســب با نیاز و سایق 

مصرف کننده

• کنترل بهداشــت و سامت مضاعف در 
تمامــی مراحل از زمان خرید دام و مواد اولیه 

تا رسیدن به مصرف کنندگان

• کمک به حفظ محیط زیســت به دلیل 
نداشــتن ضایعات در محصوالت بسته بندی

• اطمینــان از کیفیت محصول به علت 
نظارتهای پیوسته وزارت بهداشت و 

درمان،سازمان دامپزشکی کشور و سازمان 
غذا و دارو بر مراکز تولید و بســته بندی
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چنــد راهــکار بــرای کاهش قیمت گوشــت

نهاده های دامی دو نرخ دارد
وی بــا اشــاره بــه اینکــه جــو، ذرت و کنجالــه دو نرخــی 
ــا یــک  ــازارگاه ب ــام در ســامانه ب ــن اق اســت، گفــت: ای
ــای  ــرخ ه ــا ن ــز ب ــازارگاه نی ــامانه ب ــارج از س ــرخ و خ ن
باالتــری خریــد و فــروش مــی شــود. در حــال حاضــر نیــز 
ــازار آزاد حــدود 6000  قیمــت هــر کیلــو ذرت و جــو در ب
ــه ســویا حــدود 10 هزارتومــان اســت و  تومــان  و کنجال
ــر از قیمــت ایــن اقــام، نهــاده هــای تولیــد داخــل  متاث
ــل  ــه فص ــود اینک ــا وج ــو ب ــت. ج ــده اس ــران ش ــز گ نی
برداشــت آن در برخــی اســتانها شــروع شــده قیمــت آن 
حــدود 5700 تومــان، یونجــه 5400 تومــان و کاه و کلــش 

حــدود 4000 تومــان شــده اســت.

بخــش عمــده ای از نهــاده هــای دامــی از بــازار 
آزاد تهیــه مــی شــود

صــدر دادرس تصریــح کــرد: از زمانــی کــه ســامانه 
بــازارگاه راه انــدازی شــد هیــچ نهــاده ای از طریــق 
اتحادیــه هــای مرکــزی در شــبکه هــای زیــر مجموعــه 

ــن  ــه ای ــوال ب ــم معم ــع ه ــتم توزی ــت. سیس ــده اس ــع نش توزی
شــکل اســت کــه وزارت جهــاد کشــاورزی نهــاده هــای دامــی 
را بــه ســازمان جهــاد کشــاورزی اســتان تخصیــص مــی دهــد و 
ســازمان نیــز تقســیم شهرســتانی مــی کنــد و ســپس از طریــق 
ــی  ــع م ــداران توزی ــن دام ــا بی ــاده ه ــی نه ــای تعاون شــرکت ه
شــود. وی افــزود: در ایــن میــان امــا بخــش کمــی از نهــاده های 
ــن  ــت و ای ــه اس ــق گرفت ــبک تعل ــداران دام س ــه دام ــی ب دولت
ــام  ــدند تم ــور ش ــع و مجب ــوم واق ــته مظل ــال گذش ــداران س دام

نهــاده هــای مــورد نیــاز خــود را از بــازار آزاد تهیــه کننــد و بــه 
ــد. ــه دادن ندارن ــوان ادام ــر ت ــت امســال دیگ ــن جه همی

مدیــر عامــل اتحادیــه مرکــزی دام ســبک بــا بیــان اینکــه اکثــر 
ــورد  ــای م ــاده ه ــده ای از نه ــش عم ــبک بخ ــداران دام س دام
ــت: مســئوالن  ــد، گف ــی کنن ــه م ــازار آزاد تهی ــود را از ب ــاز خ نی
مدعــی هســتند کــه بــه دام ســبک نیــز نهــاده تخصیــص داده 
انــد ولــی هیــچ مکانیســم کنترلــی وجــود نــدارد کــه مشــخص 
شــود آیــا واقعــا مقــدار نهــاده ای کــه ادعــا مــی شــود بــه دســت 
ــد  ــی گوین ــداران م ــر. دام ــا خی ــی رســیده اســت ی ــدار واقع دام
ــورت  ــه ص ــازارگاه ب ــامانه ب ــق س ــاده از طری ــی نه ــد کم درص

ــه آنهــا داده شــده اســت. خــوراک دام ب

قیمت تمام شده دام سبک باالی 60 هزار تومان است
ــو دام ســبک  ــان اینکــه قیمــت تمــام شــده هــر کیل ــا بی وی ب
بــرای دامــداران بیــش از 60 هــزار تومــان اســت، اظهــار کــرد: 
بــا ایــن وجــود چــون مــردم تــوان خریــد ندارنــد و بــازار تعییــن 
ــا قیمــت کمتــر از 60 هــزار  کننــده قیمــت اســت، دام ســبک ب
تومــان در بــازار خریــد و فــروش مــی شــود و میانگیــن قیمــت 

ــاره  ــا اش ــبک ب ــزی دام س ــه مرک ــل اتحادی ــر عام مدی
بــه موانــع و مصوبــات غیــر کارشناســی در ایــن حــوزه، 

ــه داد. ــرای کاهــش قیمــت دام ارائ ــد راهــکار ب چن

افشــین صــدر دادرس بــا بیــان اینکه خشکســالی بر کشــور 
حاکــم شــده و نواحــی جنوبــی و شــرقی بــه شــدت درگیــر 
آن هســتند اظهــار کــرد: همیــن امــر منجــر بــه افزایــش 
قیمــت نهــاده هــای غیــر دولتــی ماننــد یونجــه، کاه، کلش 
ــه در حــال  ــه داد: مشــکلی ک و جــو شــده اســت.وی ادام
حاضــر وجــود دارد ایــن اســت کــه در بعضــی اســتان هــا 
ــت خــروج نهــاده و  ــا ممنوعی ــام ب ــد خوزســتان و ای مانن
علوفــه از اســتان هــا مواجــه هســتیم کــه اگــر ایــن رونــد 
ــه از  ــی ک ــتان های ــه اس ــانی ب ــک رس ــد، کم ــه یاب ادام
نظــر تامیــن علوفــه دچــار مشــکل هســتند امــکان پذیــر 
ــی از  ــه های ــورد مصوب ــد در م ــن بای ــود؛ بنابرای ــد ب نخواه
ایــن دســت توجــه بیشــتری صــورت گیــرد، زیــرا در برخــی 
اســتان هــا بیــش از نیــاز اســتان علوفــه تولیــد مــی شــود 
ــا مشــکات جــدی در تامیــن  و برخــی اســتان هــا نیــز ب
علوفــه مواجــه هســتند.مدیر عامــل اتحادیــه مرکــزی دام 
ســبک اضافــه کــرد: در برخــی اســتانها نیــز خــروج دام از 
آن اســتانها ممنــوع شــده اســت؛ در حالــی کــه باید پرســید 
وقتــی امــکان جــذب تولیــدات تولیدکننــدگان وجــود نــدارد 
چــرا اجــازه داده نمــی شــود کــه تولیدکننــده دامــش را بــه 
اســتان هــای مجــاور و مراکــز مصــرف بفرســتد و ســرمایه 

اش را بــه پــول نقــد تبدیــل کنــد؟
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چنــد راهــکار بــرای کاهش قیمت گوشــت

آن در یکــی دو روز اخیــر بــه حــدود 53 هــزار تومــان هم رســیده 
اســت. قیمــت هــر کیلــو گوشــت گوســفندی در کشــتارگاه نیــز 
حــدود 120 هزارتومــان اســت کــه در ســطح شــهر کمتــر از 150 

هزارتومــان بــه دســت مصــرف کننــده نمــی رســد.
بــه گفتــه صــدر دادرس مشــخص نیســت کــه ایــن فاصلــه 30 
ــه جیــب چــه  ــده ب ــا مصــرف کنن ــی از کشــتارگاه ت هــزار تومان
کســانی مــی رود و ســوال اینجاســت کــه چــرا مســئوالن فکــری 

بــه حــال آن نمــی کننــد؟

دامداران دام های مولد خود را می فروشند
ــرد:  ــان ک ــبک خاطرنش ــزی دام س ــه مرک ــل اتحادی ــر عام مدی
ــل  ــه دلی ــان را ب ــداری دام هایش ــوان نگه ــون ت ــداران چ دام
ــن دام  ــر و همچنی ــای الغ ــره ه ــد ب ــا ندارن ــه ه ــش هزین افزای
هــای مولــد خــود را مــی فروشــند. عــده ای دالل هــم ایــن دام 
هــا را بــا قیمــت پاییــن خریــداری مــی کننــد و بــا قیمــت هــای 
بــاال مــی فروشــند یــا  آنهــا را در برخــی اســتان هــا نگــه مــی 
دارنــد و پــس از افزایــش وزن دام  و زمانــی کــه شــرایط بــرای 
قاچــاق دام فراهــم شــد اقــدام بــه قاچــاق مــی کننــد. در حقیقــت 
بایــد گفــت وضعیــت دامــداران دام ســبک بســیار بحرانــی اســت.

چرا بین دامداران تبعیض قائل می شوند؟
ــرد و  ــاره ک ــایر اش ــی دام عش ــد حمایت ــه خری ــن ب وی همچنی
گفــت: روزهــای گذشــته خریــد حمایتــی دام عشــایر ابــاغ شــد. 
ایــن اتفــاق بســیار خوبــی اســت ولــی چــرا بــرای یــک ســوم دام 
کشــور برنامــه حمایتــی در نظــر گرفتــه شــده اســت؟ چــرا کل 
دامــداران کشــور تحــت پوشــش ایــن طــرح قــرار  نگرفتــه انــد؟ 

چــرا بیــن دامــداران تبعیــض قائــل مــی شــوند؟

 دامــدار عشــایر و غیرعشــایر در یــک مرتــع دام هایشــان 
را مــی چراننــد و تنهــا تفاوتشــان ایــن اســت کــه عشــایر 
در چــادر هســتند ولــی دامــداران در خانــه هــای روســتایی 
زندگــی مــی کننــد. مرتــع بــرای هــر دو آنهــا فقیــر اســت. 

نهــاده یــا بــرای هــر دو گــران اســت یــا وجــود نــدارد.

دام دامداران خرید حمایتی شود
صــدر دادرس بــا بیــان اینکــه مــا پیشــنهادات خــود را بــه 
ــال  ــاه س ــتادیم و از دی م ــاورزی فرس ــاد کش وزارت جه
گذشــته مکاتباتــی انجــام دادیــم و گلــه مندیــم کــه چــرا 
بــا وجــود پیگیــری هــا نتیجــه ای حاصــل نشــده اســت، 
گفــت: بــه عنــوان اتحادیــه مرکــزی دام ســبک پیشــنهاد 
داریــم در اســتان هایــی کــه کاهــش بارندگــی هــا بیــش 
ــه  ــداران ب ــا 40 درصــد دام دام از 50 درصــد اســت 30 ت
صــورت ترکیبــی، خریــد حمایتــی شــود. در اســتان هــای 
دیگــر کــه در معــرض خشکســالی هســتند هــم بــه 
میــزان 10 تــا 20 درصــد خریــد حمایتــی صــورت گیــرد. 
بــه گفتــه وی بهتــر اســت دام هــای الغــر اســتان هــای 
ذکــر شــده بــه دامدارانــی کــه اســتان هایشــان کمتــر در 
ــدی  ــرارداد پرواربن ــب ق معــرض خشکســالی اســت در قال
ــه دام  ــود ک ــازه داده نش ــود و اج ــل داده ش ــی تحوی امان

ــه کشــتارگاه فرســتاده شــوند. هــای الغــر ب

توزیع نهاده های دامی منسجم تر باشد
مدیــر عامــل اتحادیــه مرکــزی دام ســبک بــا بیــان اینکــه 
بایســتی نهــاده هــا منســجم تــر و بــا نظــارت بیشــتر بــه 
دام ســبک تخصیــص داده شــود، تصریــح کــرد: بایســتی 
تســهیات ارزان قیمــت در اختیــار تشــکل هــا قــرار داده 
ــه و کاه و  ــو، علوف ــا ذرت، ج ــکل ه ــن تش ــا ای ــود ت ش
ــا  ــازی در انباره ــره س ــا ذخی ــد و ب ــداری کنن ــش خری کل

ــازار شــوند. ــع افزایــش قیمــت ایــن اقــام در ب مان
ــز اشــاره کــرد  ــه صــادرات دام ســبک نی ــن ب وی همچنی

و گفــت: 
ــق  ــبک  از طری ــادرات دام س ــد ص ــازه  دهن ــتی اج بایس
ــن  ــن ای ــرد و همچنی ــورت گی ــی ص ــای تعاون ــکل ه تش
ــازار گوشــت،  ــل ب ــرای تعدی ــه ب ــز داده شــود ک ــازه نی اج
بــه ازای صــادرات دام زنــده گوشــت وارد شــود تــا نگرانــی 
ــش قیمــت گوشــت برطــرف  ــرای افزای ــز ب مســئوالن نی
شــود. صــدردادرس در پایــان گفــت: یکــی دیگــر از 
ــت  ــش قیم ــتای کاه ــم در راس ــی توانی ــه م ــی ک اقدامات
دام انجــام دهیــم ایــن اســت کــه از کشــورهای همســایه 
ماننــد آذربایجــان، ارمنســتان، ترکیــه و عــراق کــه از نظــر 
ــه وارد  ــتند، علوف ــری هس ــب ت ــرایط مناس ــوی در ش ج

ــم. کنی
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فعالیــت 640 کارخانــه 
خــوراک دام بــا

 یک چهارم ظرفیت

عضــو انجمــن صنایــع خــوراک دام، طیــور و آبزیــان ایــران بــا 
ــدگان را  ــت تولید کنن ــتباه دول ــت های اش ــه سیاس ــان اینک بی
بــه خــاک ســیاه نشــانده اســت، گفــت: 640 کارخانــه خــوراک 
دام بــه دلیــل اینکــه وزارت جهــاد نهــاده بــه آنهــا نمی دهــد 

ــد. ــا 25 درصــد ظرفیــت کار می کنن ب

ــتباه  ــت های اش ــرد: سیاس ــوان ک ــوی عن ــم موس ــید کاظ س
ــال  ــد س ــاورزی در چن ــاد کش ــژه وزارت جه ــه وی ــت ب دول
تولید کننــدگان کشــور  بــه  را  زیــادی  اخیــر مشــکات 

ــت. ــرده اس ــل ک تحمی
ــت  ــس از نف ــور پ ــور کش ــت طی ــه صنع ــان اینک ــا بی وی ب
ــم  ــزود: علی رغ ــت اف ــور اس ــزرگ کش ــت ب ــن صنع دومی
ــرغ  در  ــازاد م ــد م ــت تولی ــی 23 درصــد ظرفی اینکــه 18 ال
ــتباه،  ــت های اش ــل سیاس ــه دلی ــا ب ــود دارد ام ــور وج کش
بــرای صف هــای  ســاعت ها  کرونــا  شــرایط  در  مــردم 

ــتادند. ــرغ ایس ــل م طوی
عضــو انجمــن صنایــع خــوراک دام، طیــور و آبزیــان ایــران 
حــذف مــواد اولیــه کارخانجــات خــوراک دام کشــور را یکــی 
از ایــن سیاســت های اشــتباه عنــوان کــرد و یــادآور شــد: در 
یــک ســال گذشــته وزارت جهــاد کشــاورزی هیــچ ســهمیه 
ــات  ــه کارخانج ــاده ب ــوراک آم ــد خ ــرای تولی ــاده ای ب نه

خــوراک دام کشــور نــداده اســت.
ــی از  ــاورزی در حال ــاد کش ــه داد: وزارت جه ــوی ادام موس
تحویــل نهــاده بــه ایــن کارخانه هــا ممانعــت می کنــد 
ــازمان  ــازار و س ــم ب ــتاد تنظی ــات س ــاس مصوب ــر اس ــه ب ک
حمایــت از مصرف کننــدگان و تولیدکننــدگان 40 درصــد 
نهــاده وارداتــی بایــد بــه ســمت کارخانه هــا هدایــت شــوند.

ــوراک دام در  ــه خ ــئول، 640 کارخان ــن مس ــه ای ــه گفت  ب
کشــور وجــود دارد کــه قبــل از ســال 99 حــدود 80 درصــد 
خــوراک دام و طیــور کشــور را تامیــن می کردنــد، امــا امــروز 
ــا یــک  ــن کارخانه هــا تنهــا ب ــی رســیده کــه ای ــه جای کار ب
چهــارم ظرفیــت کار می کننــد. وی افــزود: در یکســال 

ــه  ــاده ای ب ــچ نه ــدا هی ــاورزی تعم ــاد کش ــته وزارت جه گذش
ــدار و  ــه مرغ ــتقیم ب ــام را مس ــاده خ ــداده و نه ــا ن کارخانه ه
دامــدار تحویــل می دهــد و بســیاری از بازارهــای ســیاه از ایــن 
طریــق شــکل می گیــرد چــرا کــه بــرای مرغــدار فــروش یــک 

ــودآوری دارد. ــان س ــون توم ــویا 200 میلی ــون س کامی
موســوی مســئله کمبــود عرضــه مــرغ در بــازار را بــه مشــکات 
کارخانه هــای خــوراک دام مرتبــط دانســت و توضیــح داد: 
ــی  ــداران دسترس ــداران و دام ــه مرغ ــت ک ــن اس ــت ای واقعی
ــد،  ــد ندارن ــد می کردن ــا تولی ــه کارخانه ه ــاده ک ــوراک آم ــه خ ب
آنهــا مجبورنــد کــه خودشــان نهاده هــا را بــه روش هــای غلــط 
ترکیــب کننــد کــه هزینه هــای تولیــد را بــه شــدت بــاال 
ــرای  ــاده ب ــوراک آم ــتفاده از خ ــرد: اس ــان ک ــرد. وی بی می ب
ــه  ــاده را ب ــرف نه ــی در مص ــد صرفه جوی ــداران 15 درص دام

ــد داشــت. ــال خواه دنب

ــی  ــدار بخش ــدار و دام ــه داد: مرغ ــادی ادام ــال اقتص ــن فع ای
از نهــاده خــود را بــه کارخانه هــا می دهــد یعنــی مــا بــه 
طــور غیرمســتقیم و بــه مقــدار بســیار انــدک از تولید کننــدگان 
نــرخ  بــه  مــا  از  را  آمــاده  خــوراک  آنهــا  و  می گیریــم 
ــون  ــت: اکن ــوی گف ــد. موس ــت می کنن ــی دریاف ــوب دولت مص
ــده اند  ــارج ش ــد خ ــه تولی ــوراک دام از چرخ ــای خ کارخانه ه
ــه  ــی ک ــت در حال ــده اس ــم خوابی ــش ه ــن بخ ــتغال ای و اش
ــه شــده اســت  ــن کارخانه هــا هزین ــرای ای ــان ب میلیاردهــا توم
و توقــف فعالیــت آنهــا در واقــع چــرخ تولیــد را از حرکــت بــاز 

ــت. ــته اس داش
ــت ها و  ــه درخواس ــرد ک ــاره ک ــم اش ــه ه ــن نکت ــه ای وی ب
ــر جهــاد کشــاورزی کــه  تقاضاهــای کارخانه هــا از معــاون وزی
ــا  ــت ماه ه ــور اس ــور کش ــدات دام و طی ــتقیم تولی ــئول مس مس

ــت. ــده اس ــخ مان بی پاس
ــب  ــا ترکی ــوراک ب ــای خ ــزارش، کارخانه ه ــن گ ــر اســاس ای ب
ــه کــردن افزودنی هــای مجــاز  ــواع نهاده هــا و اضاف ــح ان صحی
ــر غــات، ضریــب تبدیــل خــوراک را کاهــش  و شکســتن فیب

ــت. ــه اس ــه صرف ــداران ب ــرای مرغ ــه ب ــد ک می دهن
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