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نکات کلیدی جوجه کشی
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هر کیلوگرم گوشت الشه شترمرغ 89 ،هزار تومان
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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  19برروی 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  LEDمخصوص 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  11کمپانی فراوری برزیلی را متوقف کرد
 7هزار تومان زیان در تولید هر کیلو تخم مرغ
قیمت های دستوری و برخورد تهدیدآمیز ،آفت بازار
ذبح صنعت دامپروری زیر تیغ مشکالت
 8چالــش بزرگ تولید و واردات نهاده های دامی
مهار کندوی زنبور های غول آسای قاتل
افتتاح شهر پروتئین مهیا
چند راهکار برای کاهش قیمت گوشت
فهالیت  640کار خانه خوراک دام با یک چهارم ظرفیت

22
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ـوراک
ـد خـ
ـت تولیـ
افـ
کامپانــد اتحادیــۀ
اروپــا در ســال 2020
در حالیکــه خــوراک دام بــا بیشــترین میــزان کاهــش در
تولیــدات مواجــه اســت ،تولیــدات خــوراک طیــور اولیــن
کاهــش در ســال هــای اخیــر را شــاهد اســت.
بنــا بــر اعــام فدراســیون تولیدکننــدگان خــوراک
کامپانــد اروپــا ( )FEFACبــه 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  2020بــا  2.2درصــد افــت
مواجــه گــردد.
تولیــد خــوراک کامپانــد در  27کشــور اروپایــی بــه
عــاوۀ انگلســتان در حــدود  161.4میلیــون متریــک
تــن در ســال جــاری بــرآورد شــده ضمــن اینکــه تمــام
اقــام اصلــی خــوراک رو بــه کاهــش هســتند.
همچنیــن فدراســیون تولیدکننــدگان خــوراک کامپانــد
اروپــا ( )FEFACدر گــزارش خــود اذعــان داشــت:
"ایــن کاهــش از یــک ســو نتیجــۀ غیــر مســتقیم شــیوع
ویــروس همــه گیــر  19-COVIDو تأثیــر آن بــر روی
تقاضــا از ســوی مشــتری مــی باشــد و از ســوی دیگــر،
نتیجــۀ مســتقیم شــیوع بیمــاری هــای دام و طیــور مــن
جملــه انفوالنــزای طیــور اســت".

بیشترین میزان افت در تولید برای بخش خوراک دام

تولیــدات در بخــش خــوراک دام بــا  2.9درصــد کاهــش نســبت
بــه ســال  2019میــادی بــرآورد شــده اســت .فدراســیون
تولیدکننــدگان خــوراک کامپانــد اروپــا اذعــان داشــت بیشــترین
میــزان آســیب بــه بخــش خــوراک دام بــه دنبــال تدابیــر اتخــاذ
شــده در اروپــا در نتیجــۀ شــیوع  19-COVIDو تعطیلــی
هتــل هــا ،رســتوران هــا و کیترینــگ بــه وجــود آمــد.
بنــا بــر گــزارش ایــن فدراســیون ":کاهــش تقاضــا بــرای
محصــوالت گــران تــری نظیــر گوشــت گوســاله ،گوشــت تــازه،
و محصــوالت لبنــی بــا ارزش افــزوده بــه کل زنجیــرۀ تولیــد
آســیب زده اســت .مزرعــه داران نیــز از کامپانــد کمتــری در
جیــرۀ خــوراک اســتفاده مــی کننــد تــا از ســرعت رشــد حیــوان
و همچنیــن میــزان شــیردهی بکاهنــد".
امــا از ســوی دیگــر در اروپــای شــرقی ،بــه دلیــل خشکســالی و
قحطــی علوفــه میــزان تقاضــا بــرای خــوراک کامپانــد رشــد و
افزایــش داشــته اســت.
کاهش جزئی در تولیدات خوراک طیور

تولیــدات خــوراک طیــور اتحادیــۀ اروپــا پــس از ســال هــا
افزایــش در تولیــد ،انتظــار مــی رود کــه در ســال جــاری بــا 2.7
درصــد کاهــش مواجــه گــردد.
به گزارش فدراسیون تولیدکنندگان خوراک کامپاند اروپا :
"بــه دنبــال اعمــال قرنطینــه در بهــار  2020میــادی تولیــدات خــوراک
طیــور نیــز کاهــش یافــت کــه بــه دنبــال آن تقاضــا بــرای خــوراک
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 مشــکالت موجــود در بخــش طیــور بیافزایــد.
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ـرای
ـروری بـ
 6کار ضـ
محافظــت از دام در
زمســتان
تغذیــه و مدیریــت گلــه در زمســتان نــکات بســیاری را در بــر
مــی گیــرد امــا چنــد نکتــۀ اساســی وجــود دارد کــه تمامــی
تولیدکننــدگان و گلــه داران بایســتی در لیســت کارهــای اصلــی
خــود در زمســتان قــرار دهنــد.
آن دســته از گلــه هایــی کــه در بهــار گوســاله بــه دنیــا مــی
آورنــد زمســتان را بــه عنــوان فصــل تولیــد مثــل مــی داننــد
کــه در طــی آن بایســتی گلــه را بــرای زایمــان و شــیردهی
آمــاده ســازند.
آن دســته از گلــه هایــی کــه در پائیــز گوســاله بــه دنیــا آورده
انــد در ایــن زمــان عــاوه بــر اینکــه در شــیردهی کامــل بــه
ســر مــی برنــد بایســتی وزن بدنشــان را در زمــان هایــی کــه
تحــت اســترس هــای محیطــی قــرار مــی گیرنــد ثابــت نگــه
داشــت .بــه هــر حــال در هــر دوی ایــن مقاطــع ،فاصلــۀ زمانــی
مابیــن پائیــز تــا فصــل سرســبز بهــار زمانــی اســت کــه بایســتی
بــا اعمــال مهــارت هــای مدیریتــی و تغذیــه ای بــه افزایــش
کارایــی و بهــره وری ،و کاهــش هزینــه هــا منتــج گــردد.
چنــد نکتــۀ مهــم در ایــن راســتا وجــود دارد کــه در
ذیــل بــه ذکــر آنهــا مــی پردازیــم:

.1کنترل وضعیت جسمانی .
ارزیابــی وضعیــت بــدن حیــوان بــه منزلــۀ ارزیابــی وضعیــت
تغذیــه ای اوســت .کار ســختی نیســت و بایســتی روزانــه انجــام
شــود .وضعیــت ظاهــر فوقانــی و ســتون فقــرات ،سرســینه،
دنــده هــا ،شــکم و پهلوهــا جاهایــی هســتند کــه مــی بایســت
ارزیابــی گردنــد .زاد و ولــد گاوهــای الغــر معمــو ًال 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.
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.2تست 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
گــردد بنابرایــن بــه هنــگام فرمــول بنــدی و ترکیــب
خــوراک دانســتن میــزان رطوبــت موجــود در مــواد
اولیــۀ خــوراک بســیار حائــز اهمیــت اســت .بــا توجــه
بــه تنــوع و میــزان در دســترس بــودن مــواد اولیــۀ
خــوراک ،ترکیــب تغذیــه ای ایــده آل مــی توانــد در
ســودآوری گلــه بســیار مؤثــر باشــد .هرگــز ایــن اشــتباه
را نکنیــد کــه شــکم حیــوان را بــا مــوادی غیــر از
نیازهــای تغذیــه ای مــورد نیــاز ُپــر کنیــد .کارشناســان
ـن
تســت علوفــه و پشــتیبانی فنــی را بــه منظــور گرفتـ ِ
بازدهــی کامــل توصیــه مــی کننــد.

.3بارداری گله را چک کنید.
شناســایی گاوهــای غیــر بــارور خــود مــی توانــد
منجــر بــه افزایــش ســرمایه گــذاری هــای مدیریتــی
و ســودآوری مالــی گــردد .بــا ذبــح گاوهــای مــادۀ
غیــر بــارور و حــذف آنهــا از گلــه ،بــه کاهــش هزینــۀ
خــوراک کمــک کــرده ایــد .و یــا مــی توانیــد از آنهــا
بــه عنــوان گلــه ای جداگانــه نگهــداری کنیــد.
.4ضایعات خوراکی را به حداقل برسانید.
مدیریــت ضعیــف علوفــه و خــوراک مــی توانــد منجــر
بــه ضررهــای بــاالی  20درصــد گــردد .اســتفاده از
ابزارهــای فیــدر خــوراک و مقــدار خوراکــی کــه در
اختیــار حیــوان قــرار داده مــی شــود حائــز اهمیــت
اســت.

.5استرس سرمایی هزینه بر است؛
پــس تــا آنجــا کــه ممکــن اســت از گلــه در برابــر
ســرمای هــوا مراقبــت کنیــد .بــا هــر درجــه کاهــش
دمــای مطلــوب بــدن گاو ،مقــدار انــرژی الزم بــرای
هضــم مــواد مغــذی  1%افزایــش مــی یابــد .بــاد،
رطوبــت ،و عــدم تابــش نــور خورشــید نیــز بــه آســیب
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ـی
ـدی جوجه کشـ
ـکات کلیـ
نـ
برای جلوگیــری از بروز مشــکالت پا

ـون ها
ـه بوقلمـ
در جوجـ

طبــق تجــارب بــه دســت آمــده ،گرمــا و رطوبــت زیــاد در طول
پروســۀ جوجــه کشــی مــی توانــد منجــر بــه بــروز مشــکالت
و آســیب هــای پــا در جوجــه بوقلمــون هــا گــردد و متعاقب ـ ًا
افزایــش هزینــه هــا و خســارات را بــه دنبــال بیــاورد.

ناشــی از ســرما مــی افزاینــد .بــه هنــگام ســرما و یــخ
بنــدان کــه بــاد بــا ســرعت  10تــا  15مایــل در ســاعت
مــی وزد میــزان انــرژی الزم بــرای ســوخت و ســاز
تــا  30%افزایــش مــی یابــد .دو راه بــرای تأمیــن ایــن
میــزان انــرژی وجــود دارد؛ یــا بایســتی گلــه میــزان
خــوراک دریافتــی را افزایــش دهــد یــا خــوراک بــا
میــزان انــرژی بیشــتری دریافــت کنــد.
.6انگل 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
انــگل هــای بــرون زی هســتند کــه در اوایــل و در
طــول ماههــای زمســتان مــی بایســت کنتــرل شــوند.
خــارش و ریــزش مــو عالئــم آلودگــی بــه شــپش مــی
باشــد .انــگل هــای درون زی موجــب ســوء هاضمــه و
مشــکالت گوارشــی مــی گــردد .خســارات مالــی ناشــی
از آلودگــی انگلــی ســاالنه میلیــون هــا دالر بــرآورد
شــده اســت .اســتفادۀ بــه موقــع از انــگل کــش هــا
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
هــای مدیریتــی مشــترک دارد کــه ســوددهی را
افزایــش مــی دهــد .تطبیــق پذیــری خــوب بــا شــرایط
محیطــی منجــر بــه افزایــش بازدهــی گلــه و متعاقب ـ ًا
بــاال رفتــن بهــره وری مــی گــردد.

دکتــر خــوان کارلــوس لوپــز دامپزشــک و کارشــناس جوجــه
کشــی در  Hendrix Geneticsاذعــان مــی دارد کــه
مشــکالتی نظیــر قرمــز شــدن زانــو ،خمیدگــی پاهــا و کــج و
ناراســت بــودن انگشــتان در جوجــه هــا عمدتـ ًا 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 "مشــکالت پــا کــه ناشــی از گرمای
زیــاد در طــول پروســۀ جوجــه کشــی اســت عموم ـ ًا منجــر بــه
انهــدام  3تــا  4درصــدی جوجــه هــا مــی گــردد کــه در حالــت
عــادی ایــن رقــم بیــن  1تــا  2درصــد اســت .همچنیــن مــرگ
و میــر جوجــه هــا تــا  7روزگــی در حالــت معمــول رقمــی کمتــر
از  1درصــد اســت امــا در نتیجــۀ گرمــا و رطوبــت بیــش از حــد
ایــن رقــم بــه  4درصــد هــم خواهــد رســید".
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دکتــر لوپــز مــی گویــد" :در روزهــای اول تــا  25جوجــه
کشــی ،دمــای پوســتۀ تخــم بوقلمــون هــا بایســتی بیــن
 37/4تــا  37/7درجــۀ 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
گــردد؛ تخــم مــرغ هــای بالــغ تــر زرده هــای بــزرگ
تــری هــم دارد کــه گرمــای بیشــتری در مقایســه بــا
تخــم مــرغ هــای جــوان تــر تولیــد مــی کنــد.
از گرمــا بــه منظــور افزایــش یــا کاهــش ســرعت جوجــه
کشــی در طــول پروســه اســتفاده مــی شــود و دمــای
باالتــر مــی توانــد منجــر بــه بهبــود جوجــه کشــی گــردد؛
امــا هنگامــی کــه دمــا بیــش از حــد بــاال بــرود بــر روی
تیروئیــد جنیــن تأثیــر مــی گــذارد و منجــر بــه جــذب
نامتعــادل زرده و متعاقب ـ ًا بــروز مشــکالت پــا در جوجــه
هــا مــی گــردد.
هنگامــی کــه جــذب زرده توســط جنیــن جوجــه مختــل
گــردد ،مــازاد زرده درون بــدن جوجــه هــا باعــث بــی
اشــتهایی در آنهــا مــی گــردد و در نتیجــه جوجــه هــا در
فــارم چیــزی نمــی خورنــد و حتــی آب نمــی آشــامند کــه
همیــن امــر منجــر بــه مــرگ آنهــا در همــان چنــد روز
ابتدایــی مــی گــردد.
دکتــر لوپــز همچنیــن مــی گویــد" :تخــم بوقلمــون هــا
بایســتی  11تــا  12درصــد از وزن اولیــۀ خــود را از دســت
بدهنــد تــا فضایــی خالــی و کافــی بــرای جوجــه بــه
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 معمــو ًال بــرای رســیدن بــه دمــای
بهینــۀ پوســتۀ تخــم – بــه خصــوص در دســتگاههای
جوجــه کشــی چنــد مرحلــه ای – از راهکارهــا و ابــزار
آالت متعــددی اســتفاده مــی کننــد.
دکتــر لوپــز تأکیــد مــی کنــد کــه پنجــرۀ دســتگاه
بایســتی در وضعیــت درســتی باشــد 36 :ســاعت پیــش
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از زمــان برنامــه ریــزی شــده بــرای خــروج جوجــه هــا
بیــن  1تــا  3درصــد جوجــه هــا – بیشــتر از  5درصــد
نشــود – بایســتی ســر از تخــم درآورده باشــند .ایــن
نشــان مــی دهــد کــه دمــا مناســب اســت .همچنیــن
اگــر بیــش از  25درصــد از جوجــه هــا در زمــان
ذکــر شــده ســر از تخــم درآورنــد بــه معنــی دردســر
بــزرگ اســت .ایــن جوجــه هــا بــه دلیــل دیهیدراتــه
شــدن و کــم آبــی کوچــک خواهنــد بــود و از آنجائیکــه
گــروه جوجــه هایــی کــه دیرتــر بــه دنیــا مــی آینــد
وزن بیشــتری خواهنــد داشــت ،دســتۀ طیــور یکدســتی
نخواهیــد داشــت .محاســبۀ وزن جوجــه نیــز یکــی
دیگــر از راههــای مفیــد بــرای درســت بــودن پروســۀ
جوجــه کشــی اســت .بــه عنــوان مثــال ،اگــر وزن
تخــم بوقلمــون در ابتــدای جوجــه کشــی  100گــرم
اســت ،جوجــۀ تــازه ســر از تخــم درآورده مــی بایســت
 67تــا  68درصــد وزن اولیــۀ تخــم را داشــته باشــد.
چنانچــه جوجــه مث ـ ً
ا  63تــا  64درصــد وزن تخــم را
داشــته باشــد یــا دمــا خیلــی بــاال بــوده و یا محاســبات
اشــتباه بــوده اســت .تمامــی ایــن راهکارهــا بــرای
اطمینــان از درســت بــودن دمــا ،رطوبــت و تهویــه بــه
کمــک مدیــر جوجــه کشــی مــی آیــد.

بقای جوجه در فارم

بــه گفتــۀ دکتــر لوپــز ،جوجــه بوقلمــون هــا در
یافتــن غــذا و آب بــه زیرکــی جوجــه مــرغ هــا
نیســتند بنابرایــن آب و خــوراک مــی بایســت بســیار
در دســترس و ســهل الوصــول باشــد .برخــی پــرورش
دهنــدگان خــوراک را بــر روی کاغــذ قــرار مــی دهنــد
تــا وقتــی جوجــه بــر روی آن قــدم مــی زنــد صــدا
بدهــد و در نتیجــه او را تحریــک بــه نــوک زدن بــر
کاغــذ کنــد .جوجــه هایــی کــه بالفاصلــه پــس از ورود
بــه فــارم شــروع بــه تغذیــه مــی کننــد ،از دســتگاه
گــوارش ســالم و سیســتم ایمنــی قــوی برخــوردار
مــی گردنــد .دمــای فــارم بــه محــض ورود و جاگیــر
شــدن جوجــه هــا مــی بایســت بیــن  39تــا  40درجــه
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
خــود نشــان نمــی دهنــد".
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ـدازی
ـب و راه انـ
نصـ

تهویــه ای مناســب برای

مرغ هــای گوشــتی

جوجــه هــای گوشــتی وقتــی وارد ســالن مرغــداری مــی
گردنــد نیــاز بــه جایــی دارنــد کــه هــوای تــازه در آن
جریــان داشــته باشــد تــا در آنجــا بــه خوبــی تغذیــه کننــد
و بچرخنــد.
بــه اعتقــاد  Glenn Bushellمدیــر خدمــات فنــی
 Aviagenانگلیــس ،نصــب و راه انــدازی یــک سیســتم
تهویــۀ مناســب کــه اکســیژن کافــی در اختیــار جوجــه هــا
بگــذارد بســیار اهمیــت دارد.

دقــت کنیــد چــرا کــه ایــن نشــانۀ اینســت کــه تهویــۀ شــما
خــوب کار مــی کنــد یــا خیــر.
ورود جوجه ها به سالن

هنگامــی کــه جوجــه هــا بــرای اولیــن بــار بــه ســالن آورده
مــی شــوند اگــر شــدت وزش هــوا در ســالن زیــاد باشــد
ممکــن اســت جوجــه هــا سردشــان شــود بنابرایــن حتمــ ًا
بایســتی جهــت دســتگاه تهویــۀ هــوا بــه ســمت بــاال وســقف
باشــد تــا هــوای تــازه قبــل از رســیدن بــه پاییــن گــرم شــده
باشــد.
آقــای  Bushellاذعــان مــی دارد »:چنانچــه دریچــه هــای
ورودی هــوا را حــدود  4 – 3ســانتیمتر 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
یکدســت وارد شــود تــا بــه صــورت یکدســت هــم در فضــای
ســالن منتشــر گــردد».
بــه محــض اینکــه جوجــه هــا وارد ســالن مــی شــوند خــوب
نظــارت کنیــد تــا ببینیــد کــه برنامــۀ تعییــن شــدۀ شــما در
مــورد تهویــه مطبــوع و مناســب هســت؟ آقــای Bushell
مــی گویــد« :مــن اعتقــاد دارم بهتریــن روش نظــارت اســت! در
هــر ســالن  10دقیقــه خــوب بنشــینید و جوجــه هــا را نظــارت
کنیــد تــا ببینیــد کــه آنهــا بــه شــما چــه مــی گوینــد .مــا بــا
اســتفاده از اطالعاتــی کــه از آنهــا دریافــت مــی کنیــم مــی
توانیــم متوجــه شــویم کــه تهویــه مطبــوع اســت یــا خیــر».

صــدای طیــور نیــز یکــی دیگــر از نشــانه هــای بزرگــی اســت
ایجاد فضایی مناسب در مرغداری
بــودن حالشــان خبــر مــی دهــد .از
در واقــع هــر ســالن مرغــداری بــه لحــاظ موقعیــت خــاص کــه از ســامت و خــوب
ِ
ســاختمانی و هــوای جــاری در آن ،عملکــردی متفــاوت و تمامــی حــواس خــود کمــک بگیریــد تــا متوجــه شــوید کــه
منحصــر بــه خــود دارد .تفــاوت در ســاخت مرغــداری هــا جوجــه هــا روبــراه هســتند یــا خیــر.
و نوســاز یــا قدیمــی بــودن آن هــا مــی توانــد بــر روی
عوامــل محیطــی و مدیریــت داخلــی مرغــداری تأثیرگــذار
باشــد .بنابرایــن بــه اعتقــاد آقــای  Bushellالزم اســت  -ببینیــد  :کــه آیــا جوجــه هــا بــه طــور مســاوی و یکســان
کــه بــه هــر واحــد مرغــداری بــه عنــوان سیســتمی مجــزا در همــه جــای ســالن پخــش شــده انــد ،غــذا و آب مــی خورند.
و جداگانــه نــگاه کــرد و مدیریتــی مجــزا داشــت .ســاختمان
هــای قدیمــی تــر بایســتی مرتــب چــک شــوند تــا جایــی  -گــوش کنیــد  :آیــا جوجــه هــا بســترهای کاهــی کــف
چکــه نکنــد؛ شــکافی در عایــق بنــدی هــا وجــود نداشــته مرغــداری را بــا نوکشــان جابجــا مــی کننــد و همزمــان صــدای
باشــد و یــا درزی در ســاختمان نباشــد کــه هــوای ســرد را جیــک جیــک مــی دهنــد .در مقایســه بــا ســایر مرغــداری هــا و
وارد کنــد .در واقــع دمــای نامتــوازن در محیــط مرغــداری یــا گلــۀ قبلــی وضعیتشــان چطــور اســت؟
نقاطــی ســرد بــه وجــود مــی آورد کــه مانــع از یکدســت
شــدن گلــۀ طیــور مــی گــردد .از طریــق تســت دود نیــز  -حــس کنیــد  :آیــا هــوا گرفتــه و دم کــرده اســت؟ گــرم
ـودن جریــان بــاد را امتحــان کنیــد امــا اســت؟ ســرد اســت؟ جریــان هــوا در داخــل مرغــداری بــه چــه
مــی توانیــد خــوب بـ ِ
ـدن گــرد و خــاک توجــه و صــورت اســت؟
ـ
ش
ـع
ـ
جم
بهتــر اســت بــه محــل
ِ
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 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
بــه احتمــال زیــاد گرمشــان اســت و نشــانۀ خوبــی بــرای
تغییــر در تنظیمــات سیســتم تهویــه اســت.
آقــای  Bushellبــرای راهنمایــی مرغــداران عنــوان مــی
کنــد کــه« :در همــان ســاعات اولیــۀ ورود جوجــه هــا بــه
ســالن 80 ،درصــد آنهــا بایســتی در حــال کاویــدن بســتر
کاهــی مرغــداری و تغذیــه کــردن باشــند 10 ،درصــد آنهــا
آب مــی خورنــد ،و مابقــی در حــال اســتراحت هســتند.

سازگاری

بــه هنــگام ایجــاد تغییــرات در تنظیمــات تهویــه ،الزم
اســت کــه ایــن تغییــر تدریجــی و آرام صــورت گیــرد
تــا جوجــه هــا آســیبی نبیننــد؛ دمــا مــی بایســت بســیار
آرام تنظیــم گــردد تــا بــه جوجــه هــا مجــال دهــد کــه
خودشــان را تطبیــق دهنــد.
یــک نکتــۀ دیگــر کــه آقــای  Bushellعنــوان کردنــد این
اســت کــه گلــه هــای طیــور متفــاوت از یکدیگــر هســتند؛
یعنــی جوجــه هــای حاصــل از گلــه هــای والــد جــوان تــر
نیــاز بــه مراقبــت و توجــه بیشــتری دارنــد در حالیکــه جوجــه
هــای والدهــای بالــغ تــر و بــزرگ تــر معمــو ًال خیلــی ســریع
تــر بــه محیــط فــارم عــادت مــی کننــد.
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هــر کیلوگــرم گوشــت
الشــه شــتر مــرغ۸۹ ،
هــزار تومــان

رئیــس هیــات مدیــره شــرکت تعاونــی پــرورش شــتر مــرغ
سراســر کشــور بــا بیــان اینکــه شــترمرغ نســبت بــه فعالیتهــای
دامپــروری دیگــر کمتریــن تاثیــر را از شــیوع ویــروس کرونــا
گرفــت ،اظهــار کــرد :هــر کیلوگــرم شــترمرغ زنــده  ۴۳تــا ۴۵
هــزار تومــان و هــر کیلوگــرم گوشــت الشــه آن تــا  ۸۹هــزار
تومــان از تولیــد کننــده خریــداری میشــود.
پرویــز نیامنــش بــا بیــان اینکــه  600واحــد پــرورش شــتر مــرغ
فعــال در کشــور داریــم ،افــزود :از ایــن  600واحــد  200واحــد
بــدون مجــوز در حــال فعالیــت هســتند کــه مــا در حــال انجــام
مراحــل اداری آن بــرای دریافــت مجــوز بــرای آنهــا هســتیم.
وی ادامــه داد :زمینــه اصلــی فعالیــت ایــن واحدهــا مولــد و
پرواربنــدی بــرای تولیــد جوجــه و گوشــت اســت.
بــه گفتــه نیامنــش؛ شــترمرغ یکــی از پرندههــای پرورشــی
اســت کــه امــکان فــروش تمــام اعضــای آن بــرای تولیدکننــده
جهــت کســب درآمــد وجــود دارد.
وی تصریــح کــرد :عــاوه بــر کســب درآمــد مناســب از تولیــدات
ایــن پرنــده ،نوســانات قیمــت در آن کــم اســت.
نیامنــش بــا اشــاره بــه شــیوع ویــروس کرونــا و تاثیــر قابــل
توجــه آن بــر تولیــد ســایر منابــع پروتئینــی ،افــزود :بــا شــیوع
ویــروس کرونــا تولیــد و بــازار منابــع پروتئینــی ماننــد گوشــت
قرمــز و مــرغ دچــار نوســانات شــدید شــد ،امــا شــترمرغ کمتــر
تحــت تاثیــر قــرار گرفــت.
وی قمیــت خریــد هــر کیلوگــرم شــترمرغ زنــده از تولیدکننــده
را  43تــا  45هــزار تومــان اعــام کــرد و گفــت :هــر کیلوگــرم
گوشــت الشــه شــتر مــرغ تــا  89تومــان و هــر کیلوگــرم فیلــه
بــدون اســتخوان و ران آن  120تــا  130هــزار تومــان از تولیــد
کننــده خریــداری میشــود.
نیامنــش یــادآور شــد :بــه جــز اســتان خوزســتان کــه در تمــام
ســال امــکان پــرورش شــتر مــرغ دارد ،در ســایر اســتانها دوره
پــرورش ایــن پرنــده از بهمــن مــاه آغــاز و تــا نیمــه مهرمــاه
ادامــه دارد ،بــه همیــن دلیــل بیشــترین عرضــه محصــوالت
شــترمرغ در مردادمــاه انجــام میشــود و قیمتهــا معمــوال در
ایــن بــازه زمانــی اندکــی افــت میکنــد.
وی پــرورش شــترمرغ بــا توجــه بــه شــرایط بــازار آن را یکــی
از بــه صرفهتریــن فعالیتهــای اقتصــادی در حــوزه دامپــروری
دانســت بــه شــرط آنکــه ســرمایه گــذار مالــک زمیــن باشــد.
نیامنــش زمیــن مــورد نیــاز بــرای پــرورش شــترمرغ را از نــوع
درجــه  4غیــر قابــل کشــت عنــوان کــرد.

28

فصلنامه اطالعات مرغداری و دامپروری شماره  88بهار 1400

ـرات
ـه پروتئین حشـ
ـتیابی بـ
ـی برای دسـ
راه حلـ
تغذیــۀ طیــور بــا حشــرات مــدت هاســت بــه عنــوان ایــده ای
کــه از ســویی واردات ســویا را کاهــش مــی دهــد و از ســوی
دیگــر بــا مشــکل پســمانده هــای غذایــی مقابلــه مــی کنــد- ،این ایده چگونه ظهور کرد؟
مــن و دوســتانم کــه در ایــن پــروژه بــا هــم بودیــم  4ســال
حافــظ محیــط زیســت بــه شــمار مــی آیــد.
در کمبریــج درس خواندیــم .پــس از آن در یــک مســابقه بــا
حشــرات منابــع غنــی پروتئیــن محســوب مــی شــوند و از موضوعیــت تغذیــه و خــوراک شــرکت کردیــم و در آنجــا مــا
آنجائیکــه از ضایعــات غذایــی مــی تــوان الرو حشــرات تولیــد بــا معضــل تولیــد غــذا و ضایعــات و پســماندها در آینــده آشــنا
کــرد کــه طیــور از آن بــا لــذت تغذیــه کنند مــی تــوان دو معضل شــدیم .واقع ـ ًا بــه ایــن موضــوع عالقمنــد شــدیم و بــه دنبــال
را بــه یکبــاره حــل نمــود؛ بــا ایــن حــال همیشــه مشــکالتی بــر هــر چیــزی بودیــم تــا در حــل ایــن مشــکل بــزرگ مــا را یــاری
کنــد و اینجــا بــود کــه حشــرات بــه کمکمــان آمدنــد .در آن
ســر راه تولیــد تجــاری حشــرات بــوده اســت.
زمــان حــرف زدن از ایــن موضــوع و اســتفاده از پســماندهای
امــا اخیــراً در فــارم مــرغ تخمگــذار  Charles Mear’sغذایــی و تبدیــل آنهــا بــه الرو حشــرات کمــی عجیــب بــه نظــر
در شــهر کمبریــج (کــه در مســابقۀ مــرغ و تخــم مــرغ ملــی مــی رســید امــا واقعیــت ایــن بــود کــه آنچــه مــا انجــام مــی
در ســال  2019در زمــرۀ شــرکت کننــدگان نهایــی بــود) ایــدۀ دادیــم فراینــدی بــود کــه در طبیعــت رخ مــی دهــد و مــا تنهــا
جدیــدی صــورت گرفتــه اســت :دســتگاه تولیــد حشــرات کــه بــا اســتفاده از تکنولــوژی ،آن را بــا سیســتم تولیــد غــذای مــدرن
درون کانتینــری جــای گرفتــه بدیــن منظــور کــه حشــرات تولیــد ادغــام کــرده و طیــور را بــا همیــن الرو حشــرات تغذیــه مــی
شــده در محــل مســتقیم ًا بــرای مصــرف طیــور بــه نــزد آنهــا کنیــم.
بــرده شــوند.
کمی دربارۀ دستگاه  X1در فارم بگویید.ایــن ایــده توســط تیــم اســتارت آپــی  Better Originایــن سیســتم درون یــک کانتینــر در فــارم واقــع شــده کــه در
طراحــی و  X1نامگــذاری شــده اســت Fotis Fotiadis .یــک ســر آن مانــده هــای غذایــی و الرو را قــرار مــی دهیــد.
مؤســس و مدیــر اجرایــی ایــن ایــده مــی گویــد ایــن دســتگاه همــۀ مراحــل بــه طــور هوشــمند انجــام مــی شــود بــه نحــوی
زبالــه هــای محــل مثــل پســمانده هــای میــوه و ســبزیجات ،کــه مزرعــه دار نیــازی بــه مهــارت بــرای پرورش حشــرات نــدارد.
بقایــای محصــوالت کشــاورزی ،و ضایعــات تولیــدات غذایــی مدیریــت کانتینــر شــاید حــدود یــک ســاعت در روز زمــان مــی
ـردن ســطل هــای حشــره بــرای خــوراک
صنعتــی را بــه الرو حشــرات کــه همــان خــوراک دام بــا کیفیــت بــرد آن هــم بــرای بـ ِ
دادن الروهــای جــوان درون دســتگاه اســت .ایــن
و مرغــوب مــی باشــد ،تبدیــل مــی ســازد.
طیــور و قــرار ِ
 X1مجهــز بــه نوعــی نــرم افــزار رابــط اســت کــه مرغــدار را تنهــا کار عملــی اســت کــه مزرعــه دار انجــام مــی دهــد .بــا ایــن
همیشــه از داخــل دســتگاه و اینکــه در هــر زمــان در آنجــا چــه وجــود ،مــا در حــال کار بــر روی سیســتمی هســتیم کــه ایــن
زمــان را بــه  15دقیقــه کاهــش دهــد و هــدف نهایــی ما رســیدن
مــی گــذرد ،مطلــع مــی ســازد.
بــه زمــان صفــر دقیقــه اســت.
 Fotiadisاظهــار مــی دارد« :تاکنــون هیــچ راه آســان و حشــراتی کــه در حــال حاضــر اســتفاده مــی شــوند از نــوع ســیاه
در دسترســی بــرای تبدیــل ضایعــات غذایــی و پســماندها بــه مگــس هســتند کــه دورۀ پــرورش کوتاهــی بیــن  10تــا  14روز
خــوراک قابــل مصــرف وجــود نداشــته اســت ».الروهــا منبــع دارنــد .هیــچ ضایعــات و پســماندی ندارنــد حتــی مدفــوع آن نیــز
غنــی پروتئیــن محســوب مــی شــوند و مــی تواننــد در جیــرۀ مــی توانــد قابــل اســتفاده باشــد کــه بــرای مرغــوب شــدن خــاک
خــوراک طیــور جایگزیــن بخشــی از ســویا گردنــد .بــه گفتــۀ بســیار مناســب اســت و مــورد اســتفاده قــرار مــی گیــرد.
 Fotiadisدر حــال حاضــر ،در فــارم  Mearالرو حشــرات
تــا  5درصــد از خــوراک طیــور را تأمیــن مــی کننــد کــه در آینــده -آیا می تواند جایگزین سویا باشد؟
در حــال حاضــر مــا آن را جایگزیــن  5%از ســویای جیــره مــی
از درصــد باالتــری برخــوردار خواهــد شــد.
پرسش و پاسخ با Fotis Fotiadis
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دانیــم امــا مــی توانیــم تــا  10یــا  20درصــد آن را افزایــش دهیــم
ولــی مــی خواهیــم بــرای ســهامداران نیــز رقمــی معقــول باشــد.
ســالیان ســال اســت کــه از ســویا بــرای خــوراک طیورمــان
اســتفاده مــی کنیــم .مافیســت بــه ایــن مســأله بیاندیشــید کــه
اگــر جایگزیــن  5درصــد ســویای خــوراک طیــور شــود  1و 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  Bristolآزمایشــات متعــددی را انجــام
دادیــم و مشــاهده کردیــم کــه طیــور تغذیــه شــده بــا حشــرات
از ســامت و رفــاه حــال بیشــتری برخــوردار هســتند؛ ســامت
روده ای بیشــتر ،ســامت تغذیــه ای باالتــر ،و حتــی از شکســتگی
اســتخوانی کمتــری برخــوردار بودنــد .بســیار جالــب اســت بدانیــد
کــه مــرغ هــای ســالم تــر ،تخــم هایــی ســالم تــر و از نــوع
درجــه یــک مــی گذارنــد .توجــه داشــته باشــید مــرغ هایی کــه از
حشــرات تغذیــه مــی شــوند در مقایســه بــا آنهــا کــه بــا ســویای
ـن دریافــت مــواد مغــذی بیشــتر،
خشــک تغذیــه مــی شــوند ،ضمـ ِ
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 کارســرمایه گــذاری کنــد؟

در ایــن خصــوص هــم مــا زیــاد فکــر کــرده ایــم .بــه جــای پیش
پرداخــت یکجــا ،مرغــدار ماهانــه پرداخــت مــی کنــد بنابرایــن
مبلــغ بزرگــی را الزم نیســت بــه یــک بــاره بپــردازد .ســپس
بســته بــه توانایــی (مالــی) مرغــدار مــا در حفــظ و نگهــداری
سیســتم و تهیــۀ پســماندهای غذایــی مــورد نیــاز بــرای الروهــای
جــوان بــه او کمــک خواهیــم کــرد .تیــم  Mearاهمیــت مســألۀ
اقتصــادی بــرای مرغــدار را درک مــی کنــد.

هدف نهایی شما چیست ؟مــن بــه شــخصه فکــر مــی کنــم کــه هــر
فارمــی بایســتی یــک دســتگاه بــرای خــود
داشــته باشــد؛ چــرا کــه بدیــن ترتیــب مصــرف
ســویا و آنتــی بیوتیــک کاهــش مــی یابــد،
رفــاه و ســامت طیــور افزایــش و درآمــد
مرغــدار باالتــر مــی رود
.

در ایــن مســیر بــا چــه چالــش هایــیمواجــه شــدید؟

در هــر مرحلــه مــا بــا چالــش هــای بــی
شــماری مواجــه مــی شــدیم .آنچــه کــه کار مــا
را ســخت مــی کــرد ایــن بــود کــه از آنجائیکــه
ایــن صنعــت کامــ ً
ا جدیــد بــود مــا مجبــور
بــه ابــداع و نــوآوری و یافتــن راه حــل هــای
جدیــدی بودیــم کــه مــی توانســت تجــاری
شــود .بنابرایــن بخــش تکنولــوژی ماجــرا
پیچیــده بــود .چرخــۀ تحقیــق و توســعۀ بزرگــی
انجــام دادیــم؛ پــس از آن بایســتی بــرای
مرغــدار بســیار توضیــح مــی دادیــم تــا قانــع
شــود و ایــن ابــداع را قبــول کنــد .امــا بــاور
دارم کــه کارمــان را خــوب انجــام دادیــم چــرا
کــه اکنــون مرغــداران از مزایــای آن آگاهنــد و
تقاضــا از ســوی آنهــا زیــاد اســت.

آیــا شــما ایــن کار را بــرای فــارم مــرغهای گوشــتی هــم انجــام خواهیــد داد؟

بلــه ،مــا تحقیقاتــی را بــا کمــک دانشــگاه
 Turinایتالیــا انجــام داده ایــم و در مرحلــۀ
دوم قــرار داریــم ســپس بــه فکــر تجــاری
کــردن ایــده مــان در ســطح بــازار خواهیــم
پرداخــت.
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نقــش مهــم و حیاتــی دســتگاه گــوارش در هضــم و جــذب
مــواد مغــذی و حفــظ سیســتم ایمنــی ،بســیار باالتــر و پیچیــده
تــر از آن اســت کــه بتوانیــم درک کنیــم .بــا ایــن حــال
همگــی بــه خوبــی مــی دانیــم کــه حفــظ ســامت روده ای
و پیشــگیری از بیمــاری هــای روده ای بــرای رشــد ،ســامت
و رفــاه طیــور و همچنیــن بــه لحــاظ ســامت تغذیــه ای در
تولیــدات مرغــداری مــدرن و امــروزی بســیار حائــز اهمیــت
اســت.
ایــن مســأله بخصــوص در سیســتم پــرورش طیــور بــدون
اســتفاده از آنتــی بیوتیــک بیشــتر نمــود پیــدا مــی کنــد.
چنانچــه هضــم و جــذب مــواد مغــذی در معــرض خطــر بیفتــد،
رشــد میکــروب هــای روده ای بیــش از حــد مــی گــردد و
همیــن امــر بــه نوبــۀ خــود بــر روی ســامت و عملکــرد طیــور
تأثیــر منفــی مــی گــذارد .اگــر چــه تولیدکننــدگان مرغــداری
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
گــوارش ،مدیریــت تغذیــه ای طیــور اســت.
آب آشامیدنی و خوراک طیور

یکــی از مهــم تریــن عوامــل حفــظ ســامت روده ای در
سیســتم پــرورش طیــور بــدون اســتفاده از آنتــی بیوتیــک،
تأمیــن آب آشــامیدنی تمیــز و خــوراک بــا کیفیــت اســت.
توصیــه مــی شــود تولیدکنندگانــی کــه از آنتــی بیوتیــک در
پــرورش طیــور اســتفاده نمــی کننــد حتمــ ًا از آب و خــوراک
مرغــوب اســتفاده کننــد .تنهــا چنــد ســاعت بــدون غــذا مانــدن
کافیســت تــا مخــاط روده ای تغییــر کنــد و التهــاب روده ای
بــرای پرنــده رخ دهــد.
نوشــیدن آب تمیــز نیــز بــرای طیــوری کــه در سیســتم عــدم
مصــرف آنتــی بیوتیــک پــرورش مــی یابنــد بســیار حائــز
اهمیــت اســت .تراکــم مــواد معدنــی موجــود در آب ،میــزان
باکتــری و  pHآب بایســتی مرتبــ ًا چــک شــود .ســختی
و قلیایــی بــودن و  pHبــاال مــی توانــد در مراحــل اولیــۀ
هضــم اخــال ایجــاد کنــد ،وجــود باکتــری عامــل بیمــاری و
تهدیــدی بــرای ســامت دســتۀ پرنــدگان اســت ضمــن آنکــه
 pHپاییــن نیــز بــه پرزهــای روده ای آســیب مــی زنــد.
کیفیــت آب نــه تنهــا در هضــم خــوب طیــور حائــز اهمیــت
اســت بلکــه از تکثیــر میکروبــی در لولــه هــای آب ،ســر
پســتانک هــا و آشــامنده هــا نیــز جلوگیــری مــی کنــد.

ســامت روده ای
ـور
ـرورش طیـ
در پـ
بــدون مصــرف
آنتــی بیوتیــک

سالمت گلۀ مادر

مســأله ای کــه شــاید اغلــب در مــورد آن ســهل
انــگاری مــی شــود نقــش مهــم ســامت گلــۀ مــادر،
تغذیــه و رفــاه آنهــا در تولیــد جوجــه هایــی ســالم
اســت .کیفیــت خــوراک و آب آنهــا بــه همــان انــدازۀ
جوجــه هــای گوشــتی حائــز اهمیــت اســت.
تخــم مــرغ هایــی کــه وارد جوجــه کشــی مــی شــود
بایســتی عــاری از تجمــع باکتریایــی باشــد .چنانچــه
خواســتار تولیــد جوجــه هایــی مرغــوب و ســالم هســتید
بایســتی محیــط جوجــه کشــی را بســیار پاکیــزه نگــه
داریــد .دمــای محیــط جوجــه کشــی نیــز در کیفیــت
جوجــه مؤثــر اســت.

فصلنامه اطالعات مرغداری و دامپروری شماره  88بهار 1400
بیماری روده ای

در فــارم هایــی بــا سیســتم پــرورش طیــور بــدون آنتــی
بیوتیــک ،معمــو ًال چنــد عامــل در ابتــای طیــور بــه
کوکســیدیوز و عفونــت روده ای مؤثــر اســت .آســیب
دیــدن جــدارۀ روده ای منجــر بــه بــروز مدفــوع آبکــی و
اســهالی و دفــع مــواد مغــذی در طیــور مــی گــردد کــه
بــه نوبــۀ خــود کــف و بســتر طیــور را مرطــوب مــی
ســازد .مرطــوب شــدن بســتر طیــور ســطح آمونیــاک
هــوا را افزایــش داده و منجــر بــه ســوزش چشــم،
افزایــش بــروز زخــم هــای کــف پــا ،و کیفیــت پاییــن
پنجــه مــی گــردد.
بــه منظــور حفــظ ســامت روده ای در سیســتم پــرورش
طیــور بــدون مصــرف آنتــی بیوتیــک ،بیماری کوکســیدوز
و التهــاب عفونــت روده ای بایســتی کنتــرل گــردد .در
سیســتم پــرورش طیــور کــه در آن آنتــی بیوتیــک
مصــرف نمــی گــردد ،و مجــاز بــه مصــرف داروهایــی
بــرای مقابلــه بــا بیمــاری کوکســیدوز نیســتند معمــو ًال
از واکســن آن اســتفاده مــی شــود و همچنیــن مدیریــت
خوبــی در خشــک و تمیــز نگــه داشــتن بســتر طیــور
دارنــد.
عــاوه بــر ایــن ،در دســتگاه گــوارش ،تعامــات
بیشــماری میــان ســلول هــای معــدی روده ای ،ســلول
هــای باکتریایــی درون روده و مــواد تشــکیل دهنــدۀ
خــوراک رخ مــی دهــد .خوشــبختانه ،باکتــری هــای
روده ای یــک الیــۀ محافــظ در بــاالی جــدارۀ روده
مــی ســازند کــه بدیــن ترتیــب از رشــد باکتــری هــای
بیماریزایــی مثــل Clostridium perfringens،
 Salmonellaو  Campylobacterجلوگیــری
مــی کنــد.
مبــارزه با معضل و نه با عواقب آن

مرغــدار در رابطــه بــا موضــوع ســامتی روده در بســیاری
مواقــع برعکــس رفتــار مــی کنــد؛ یعنــی بعــد از اینکــه
معضــل اختــاالت روده ای ماننــد کوکســیدوز یــا غیــره
پیــدا شــد ،مــی خواهــد بیمــاری را تحــت کنتــرل درآورد.
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در گذشــته کــه بیشــتر از آنتــی بیوتیــک اســتفاده مــی
شــد ،مقــدار کمــی از آن تعــداد و تنــوع میکــروب هــای
بــد روده ای را کاهــش مــی داد و متعاقبـ ًا التهابــات روده
ای را بهتــر مــی شــد کنتــرل کــرد .امــا امــروزه کــه
در بیشــتر سیســتم هــای پــرورش طیــور و مرغــداری از
آنتــی بیوتیــک بــه طــور محــدود اســتفاده مــی گــردد،
شــاید تکثیــر میکــروب هــا هــم افــزون یافتــه اســت.
بنابرایــن اولیــن تمرکــز مــا بایســتی بــر روی کاهــش
هضــم غــذا در دســتگاه گــوارش پرنــده باشــد کــه بــه
بــه میکــروب هــا ایــن مجــال را مــی دهــد تــا دســتگاه
گــوارش را بــر هــم بزنــد .امــا چگونــه ایــن اتفــاق رخ
مــی دهــد و مــا چطــور مــی توانیــم آن را درمــان کنیــم؟
تعادل در دستگاه گوارش

ســامت روده ای از برقــراری موازنــه و تعــادل میــان
میزبــان ،میکــروب هــا ،محیــط روده و اجــزای تشــکیل
دهنــدۀ خــوراک بــه وجــود مــی آیــد .هنگامــی کــه روده
در بهتریــن وضعیــت ســامت خــود بــه ســر مــی بــرد،
هضــم کامــل غــذا و متعاقب ـ ًا جــذب خــوب مــواد مغــذی
رخ مــی دهــد .امــا برعکــس هنگامــی کــه روده خــوب کار
نکنــد ،جــذب کامــل مــواد مغــذی صــورت نمــی گیــرد و
معمــو ًال بــه خاطــر هضــم ناقــص مــواد غذایــی اســت کــه
موازنــۀ روده بهــم مــی خــورد و رشــد میکروبــی افزایــش
مــی یابــد .آنچــه کــه مســلم اســت عوامــل متعــددی
ســامت روده ای را بــه خطــر مــی انــدازد .بــه غیــر از
آب و غــذا ،وضعیــت جوجــه کشــی ،تمیــز بــودن جعبــه
هــای تخــم مــرغ ،مدیریــت فــارم ،محیــط مرغدانــی و
بیوســکیوریتی رعایــت شــده در فــارم بســیار تأثیرگــذار
هســتند .در مقایســه بــا  5ســال گذشــته ،مــا بــه دانــش
باالتــری در ایــن زمینــه رســیده ایــم و بســیار بهتــر مــی
دانیــم کــه هــر تأثیــر ســوءی بــر روی ســامت روده
بــر روی ســامت و رفــاه پرنــده تأثیرگــذار خواهــد بــود.
مرغــداران کــم کــم نحــوۀ مقابلــه بــا چالــش هــای پیــش
رو در مســیر مرغــداری بــدون مصــرف آنتــی بیوتیــک را
مــی آموزنــد اگــر چــه بــا کاهــش بازدهــی و افزایــش
هزینــه هــای تولیــد همــراه باشــد .تولیــد پایــدار در شــیوۀ
مرغــداری بــدون مصــرف آنتــی بیوتیــک تــا حــدود
زیــادی بــه درک مرغــدار و نحــوۀ مدیریــت او در بخــش
ســامت روده ای ارتبــاط دارد.
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تعریف عمل آوری :

یعنــی پــاره ای تبدیــل وتغییــرات فیزیکــی و شــیمیایی کــه
روی بافتهــای مــواد خوراکــی انجــام گرفتــه بــه جهــت افزایــش
راندمــان هضــم و جــذب بیشــتر .روش مطلــوب عمــل آوری آن
اســت کــه نتیجــه آن نزدیــک بــه حداکثــر ضریــب هضمــی
باشــد و تجــاوز از آن میــزان مــی توانــد موجــب اختــال در
جریــان هضــم شــود .
حــد عمــل آوری تاثیــر زیــادی در اســید یتــه شــکمبه دارد
.آردی کــردن زیــاد غــات باعــث افزایــش ســرعت تخمیــر در
شــکمبه و در نتیجــه اســیدوز شــود .

روشهای عمل آوری :

به طور کلی  2نوع عمل آوری داریم :

عمل آوری سرد :

در عمــل آوری ســرد حــرارت دانــه هــا بــه طــور معنــی داری
افزایــش پیــدا نمــی کنــد .
عمل آوری گرم :

در عمــل آوری گــرم حــرارت دانــه هــای بــه طــور معنــی دار
افزایــش پیــدا مــی کنــد .

روشــهای عمــل آوری غــات
ـی)
ـواد خوراکـ
ـوژی مـ
( تکنولـ

اهداف عمل آوری :

عمل آور ی سرد شامل موارد زیر می باشد :

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  5تــا  %15یــا بیشــتر
افزایــش مــی دهــد ،اضافــه کــردن مــواد بــه هــم

 -شکستن

ضرورت عمل آوری :

 -پلت در حرارت معمولی Pelleting

بــا توجــه بــه جثــه دام فــرق مــی کنــد در دامهــای کوچــک
عبــور دانــه بــه صــورت درســته از شــکمبه آنهــا بــه طــرف
خــارج مشــکل اســت ولــی از شــکمبه نشــخوار کننــدگان بــزرگ
بــه راحتــی صــورت مــی گیــرد .

 -آسیاب کردن Grinding

 اضافه کردن اسیدهای آلی یا قلیایی -غلتک زدن
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عمل آوری گرم شامل :

 غلتک زدن کوتاه مدت با بخاری Steam Rolling غلتک زدن با بخار دراز مدت Steam Flaking غلتک زدن یا بخار توام با فشار Rvessure Flaking برشته کردن Roasting پولکی کردن منبسط کردن Popping منفجر کردن Exploding -عمل آوری با میکروویو micronizing

آسیاب :

آســیاب کــردن عبــارت اســت از کاهــش انــدازه ذرات غــذا
توســط دســتگاهی بــه نــام آســیاب .
انواع آسیاب :
الف) آسیاب چکشی Hammer mill :
ایــن آســیاب تشــکیل شــده از ( الکتــرو موتــور  -دریافــت کننــده
غــذا  -محفظــه آســیاب  -محــوره گــردان  -چکشــها  -الــک و
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 :
 -1اگر خالی بچرخد صدمه ای نمی بیند
 -2مواد خارجی دانه ها به آنها صدمه ای نمی رسانند
 -3سرعت و کیفیت کار آنها بیشتر و بهتر است
 -4عدم حساسیت به ضربه
 -5عمر مفید زیادی دارد .
معایب :
 -1نیاز به موتورهای  3فاز با قدرت دورای باال دارد .
 -2شاید نتواند مواد را به یکنواختی آسیابهای سنگی خرد نمایند.
میکســر :ایــن دســتگاه حــدود  40ســانتیمتر قطــر  2متــر طــول
اســت .بهتریــن نــوع میکســر ( نــوع افقــی ) اســت .میکســر مــواد
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آســیاب شــده را عبــور مــی دهــد و وارد قســمتهای دیگــر مــی
کنــد .میکســر  2تــن ظرفیــت دارد و دارای  2درجــه خروجــی
مــواد اســت .
ب)آسیاب سنگی Burr mill :
ایــن آســیاب از دو صفحــه ســنگی از جنــس ســنگ آســیاب
ســاخته شــده و انــدازه مــواد بســتگی بــه فاصلــه بیــن 2
صفحــه دارد .
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 .
آســیاب کــردن غــات بــرای گاوهــای گوشــتی  :درجــه
آســیاب کــردن ( ریــزی و درشــتی ) بســتگی بــه نســبت
علوفــه بــه ذرت در جیــره دارد .
آســیاب کــردن غــات بــرای گاوهــای شــیری  :نبایــد
خیلــی ریــز شــوند زیــرا باعــث کاهــش چربــی شــیر آنهــا
مــی شــود .
آســیاب کــردن غــات بــرای طیــور  :نبایــد زیــاد آســیاب
شــود چــون باعــث مشــکالتی در ناحیــه مــری مــی شــود
و باعــث ایجــاد محتویــات آبکــی در معــده مــی شــود .
( 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
نشــود و بــرای جلوگیــری از ایــن مشــکل از خنــک
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.
پلت کردن PELLETING :

مجــاری تنفســی دامهــا اغلــب بــر اثــر خــوردن مــواد آردی
آســیاب شــده تحریــک مــی شــوند بدیــن جهــت آنهــا را بــا
هــم مخلــوط کــرده و توســط دســتگاه پلــت زنــی بــه شــکل
قــرص در مــی آورنــد.
نحوه کار :
مــواد پــودر داخــل اســتوانه ریختــه مــی شــود و بــه وســیله
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 .
معمــوال از رطوبــت حــرارت و فشــار درپلــت ســازی اســتفاده
مــی شــود  .انــدازه پلــت قابــل تنظیــم اســت .از مــاس
اســتفاده مــی شــود (  5تــا . )% 6رطوبــت قبــل از ورورد بــه
دســتگاه معمــوال  %14و بعــد از آن 9تــا %10
خواص عمومی پلت کردن :

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

قــرار دادن غــات خشــک شــده در هــوا در معــرض بخــار بــه
مــدت کوتــاه رطوبــت غــات اندکــی افزایــش مــی یابــددر
ایــن روش تغیــر نشاســته از روش غلتــک زدن بــا بخــار دراز
مــدت کمتــر اســت و شــکل فیزیکــی بعضــی از غــات را بهتــر
مــی ســازد.
ب  -غلتتــک زدن با بخار دراز مدت :

عبــارت اســت از قــرار دادن غــات خشــک شــده در هــوا در
معــرض بخــار بــه مــدت طوالنــی (  15تــا  30دقیقــه)
غلتــک زدن آن از ایــن عمــل محصــول پولــک ماننــد نــازک
بــه دســت مــی آیــد .در ایــن روش دانــه هــا نشاســته ای
ژالتینــی و قابــل هضــم تــر مــی شــود .
پ -غلتک زدن با بخار توأم با فشــار

قــرار دادن غــات خشــک شــده در هــوا در معــرض بخــار
تحــت فشــار بــه مــدت  1تــا  2دقیقــه و ســرد کــردن و خشــک
کــردن و ســپس غلتــک زدن آن
برشته کردن :
غــات خشــک شــده در هــوا توســط دســتگاه حــرارت دهنــده
ای بــه نــام برشــته کــن تــا  144درجــه ســانتیگراد حــرارت
داده مــی شــود و محصــول پــف کــرده و قــدری کار امیلــزه
مــی شــود .

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 .

ث -پولکی کردن Extratruding:

معایب پلت کردن:
هزینــه پلــت کــردن  ،کیفیــت پلــت گاهــی مطلــوب نمــی
شــود  ،روش غلــط پلــت کــردن باعــث فاســد شــدن غــذا مــی
شــود  ،قبــل از پلــت بایــد آســیاب شــود وجیــره هــای حــاوی
چربــی و الیــاف خــام زیــاد ســخت پلــت مــی شــود .

ج -منبسط کردن Popping :

جیره های پلت شده :

* در طیــور و خــوک  :در مقایســه بــا آســیاب کــردن مصــرف
غــذا بیشــتر اســت  ،ســرعت رشــد را  %5و بــازده غــذا را  5تــا
 % 10بــاال مــی بــرد
* در گاو شــیری  :توصیــه نمــی شــود ( زیــرا اســتات در
شــکمبه کاهــش یافتــه و باعــث کاهــش درصــد چربــی شــیر
مــی شــود)
جیــره هــای طیــور غالبــا بــه شــکل حبــه ای یــا خــرد شــده
تهیــه مــی گــردد.
انــدازه پلتهــا از دو تــا  14میلــی گــرم بــر حســب حیوانــات
متغیــر اســت ( بــرای طیــور  5میلــی متــر)

در ایــن روش غــات خشــک شــده در هــوا تحــت حــرارت
و فشــار توســط مارپیــچ حلزونــی از یــک ســوراخ خــارج مــی
شــود و فــراورده ای شــبیه نــوار تولیــد کــه بــه پولکهــای نــازک
شکســته مــی شــود .

غــات خشــک شــده در هــوا در معــرض درجــه حــرارت بــاال
(271تــا  427درجــه ســانتیگراد ) بــه مــدت کوتــاه (  15تــا
 30ثانیــه ) قــرار مــی گیــرد  .حــرارت موجــب بخــار شــدن
رطوبــت و ژالتینــی شــدن و انبســاط دانــه هــای نشاســته در
غــات مــی شــود  .رطوبــت معمــوال بــه  %3کاهــش مــی
یابــد .
چ -منفجر کردن :Exploding

در ایــن روش غــات خشــک شــده در هــوا در ظــرف بســیار
مقــاوم در معــرض بخــار آب و تحــت فشــار  250پونــد قــرار
مــی گیــرد  .بعــد از  20ثانیــه فشــار آزار دهنــده و دانــه منبســط
گشــته و پوســته آن جــدا مــی شــود .

ح  -میکرو نیزاسیونMicronizing :

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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نمیتوان یک باره تولید
مرغ را افزایش داد
رئیــس اتحادیــه مرغــداران اصفهــان بــا بیــان اینکــه تقاضــای
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.
فرهــاد جعفریــان در گفــت و گــو بــا خبرنــگار ایمنــا اظهــار
کــرد :کمبــود گوشــت مــرغ در بــازار بــه ایــن دلیــل اســت کــه
مقــدار جوجهریــزی در مــاه مشــخص اســت بــه عنــوان نمونــه
میانگیــن نــرخ جوجهریــزی در اســتان اصفهــان هفــت میلیــون
قطعــه اســت کــه منجــر بــه تولیــد روزانــه  ۵۰۰تــن گوشــت
مــرغ میشــود ،در چنیــن شــرایطی بــازار از مرغــدار تقاضــای
تولیــد هــزار تــن و یــا بیشــتر از ایــن مقــدار در هــر روز را دارد
و ایــن در حالــی اســت کــه از دو مــاه قبــل جوجهریــزی شــده
اســت ،در واقــع فرآینــد تولیــد گوشــت مــرغ همچــون دوغ
نیســت کــه بتوانیــم بــا اضافــه کــردن آب ،حجــم آن را اضافــه
کنیــم.
رئیــس اتحادیــه مرغــداران اصفهــان گفــت :گوشــت قرمــز و
ماهــی گــران شــده اســت لــذا مــردم گوشــت مــرغ را بیــش از
پیــش مصــرف میکننــد و تقاضــای بــازار اکنــون بســیار بیشــتر
از میــزان تولیــد اســت کــه باعــث افزایــش قیمــت گوشــت مــرغ
شــده اســت بــرای پیشــگیری از بــروز چنیــن شــرایطی بایــد
سیاســت گــذاران از پیــش بــه مرغــداران اعــام کننــد تــا میــزان

جوجهریــزی را افزایــش دهنــد و بــرای افزایــش
جوجهریــزی بایــد نهــاده بیشــتری نیــز توســط
دولــت تأمیــن شــود.
جعفریــان افــزود :آخریــن قیمتــی کــه بــرای مــرغ
زنــده درب مرغــداری اعــام شــده اســت ۱۷ ،هــزار
و  ۱۰۰تومــان اســت کــه توســط تولیــد کننــدگان
رعایــت میشــود ،ایــن قیمــت از  ۱۴هــزار و ۴۰۰
تومــان در دو ســه روز گذشــته افزایــش یافــت کــه
مشــکالت بــه صرفــه نبــودن تولیــد را تــا حــدودی
بــر طــرف کــرده اســت.
وی تصریــح کــرد :افزایــش تولیــد مــرغ بــدون
سیاســت گــذاری دقیــق منجــر بــه ضــرر و زیــان
تولیــد کننــدگان میشــود ،زیــرا مــرغ کاالیــی
نیســت کــه بتوانــد روی دســت تولیــد کننــده بمانــد
و بایــد عرضــه شــود.
رئیــس اتحادیــه مرغــداران اصفهــان همچنیــن
دربــاره اخبــاری کــه مبنــی بــر عرضــه نشــدن
گوشــت مــرغ توســط تولیــد کننــدگان در بــازار
منتشــر شــد ،اظهــار کــرد :مــرغ گــرم اگــر بــه
بــازار عرضــه نشــود موجــب زیــان تولیــد کننــده
میشــود ،آن را نمیتــوان احتــکار کــرد.
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بیشــتر افــراد زنبورهــا را بــه دو خصلــت مــی شناســند  :عســل
و نیــش ! امــا زنبورهــا بســیار پیچیــده تــر از ایــن هســتند .بــه
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  20هــزار گونــه زنبــور در جهــان وجــود
دارد.

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
تجمــع یــک تــوپ بــزرگ مــی ســازند تــا از ورود آنهــا
ممانعــت بــه عمــل آورنــد.

زنبورهــا بــا گــرده افشــانی خــود بــه بقــای گیاهــان و درخــت
هــا کمــک شــایانی مــی کننــد؛ در واقــع مــی تــوان گفــت یــک
ســوم مــواد غذایــی مــورد نیــاز انســان توســط آنهــا تأمیــن مــی
گــردد.
بــا اینحــال ،جمعیــت زنبورهــا در جهــان عمدتــ ًا بــه دلیــل
تغییــرات آب و هوایــی رو بــه کاهــش اســت.

ـتند
ـرۀ افراد هسـ
ـادآوری چهـ
ـه یـ
ـادر بـ
ـا قـ
زنبورهـ
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 متعاقب ـ ًا مصــرف
بیشــتر حشــره کــش هــا و آفــت کــش هــا ،محیــط زیســت رفتــه
رفتــه از بیــن مــی رود .تمامــی ایــن عوامــل بــر روی زنبورهــا
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.

ـی
ـرق جالبـ
ـا طـ
ـل بـ
ـای عسـ
زنبورهـ
ـد
ـی کننـ
ـاع مـ
ـود دفـ
ـدوی خـ
از کنـ
زنبورهــا نیــز هماننــد ســایر حشــرات خونســرد هســتند و ایــن
بدیــن معناســت کــه دمــای بدنشــان هماننــد دمــای محیــط
اســت .امــا درون کنــدو یعنــی جایــی کــه الروهــای زنبــور در
حــال رشــد هســتند دمــا را  33درجــه ثابــت نگــه مــی دارنــد.
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

زنبورهــا بــه رشــد و نمــو
گیاهــان کمــک مــی کننــد
بــه دلیــل خاصیــت گــرده افشــانی زنبورهــا آنهــا بــه
حفــظ تنــوع گیاهــی بســیار کمــک مــی کننــد.
در بررســی هــا مشــاهده شــد مزارعــی کــه از وجــود
زنبورهــا بــرای گــرده افشــانی محصوالتــی نظیــر
اووکادو ،بلوبــری و خیــار اســتفاده کردنــد ،در مقایســه بــا
مزارعــی کــه در آن از ایــن حشــرات مفیــد بــه منظــور
گــرده افشــانی اســتفاده نمــی شــد بازدهــی محصــوالت
بــه طــرز قابــل توجهــی بــاال بــود.
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
جــوی عــادت نمــی کننــد و ایــن منجــر بــه کاهــش
جمعیــت آنهــا مــی گــردد.
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زنبورهایــی وجــود دارد کــه عمــر
ـت دارد!
ـن واقعیـ
ـد و ایـ
ـه می کننـ
واژگونـ
برخــی زنبورهــای عســل از توانایــی خــارق العــادۀ زندگــی
واژگونــه برخــوردار هســتند .هنگامــی کــه زنبورهــای کارگــر
جــوان کــم باشــند ،زنبورهــای پیرتــر مــی تواننــد بــه خــو ِد
جــوان تــر و پــر انــرژی ترشــان بازگردنــد و از عهــدۀ کار
برآینــد .ایــن پدیــدۀ عجیــب و باورنکردنــی در حــال حاضــر
توســط دانشــمندان تحــت بررســی اســت تــا بهتــر بتواننــد بــه
مکانیســم زیرســاختاری موجــود پــی ببرنــد بلکــه آن را بــرای
«زوال عقلــی ناشــی از کهولــت ســن» در انســان نیــز اســتفاده
کننــد.

ـره ای
ـن زنجیـ
ـا قاتلیـ
ـابه بـ
ـی مشـ
الگویـ
کارشناســان جــرم شناســی از نوعــی اســتدالل آمــاری بــا
عنــوان مشــخصات جغرافیایــی بــرای جــرم هایــی کــه بــه
طــور مکــرر اتفــاق مــی افتنــد ،اســتفاده مــی کننــد .بدیــن
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
خــود آنقدرهــا هــم دور از خانــه مرتکــب ایــن جرایــم نمــی
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
رهــا مــی کننــد و از منابــع دورتــر از کندوهایشــان اســتفاده
مــی کننــد .در واقــع دانشــمندان در ســال  2008میــادی ایــن
تکنیــک را در زنبورهــا کشــف کردنــد.

رعایــت مرتبــه و مقــام در میــان
زنبورهــای درون کنــدو
 3گونــه زنبــور عســل در یــک کنــدو وجــود دارد :ملکــه،
زنبورهــای کارگــر ،و زنبورهــای نــر .تنهــا یــک ملکــه وجــود
دارد کــه معمــو ًال درشــت تریــن زنبــور در کنــدو اســت و
طوالنــی تــر از ســایر زنبورهــا زنــده مــی مانــد .زنبورهــای
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
کنــد تــا ســایر زنبورهــای کارگــر را از خطــر آگاه ســازد.
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در حالــی کــه زنبورهــای کارگــر از نظــر ژنتیکــی بــا
زنبــور ملکــه یکســان هســتند امــا تنهــا ملکــه مــی توانــد
تخــم گــذاری داشــته باشــد .در حقیقــت ،ملکــۀ زنبورهــا
روزانــه  1000تخــم مــی گــذارد .عمــل جفــت گیــری
توســط هــر یــک از زنبورهــای نــر بــا ملکــه صــورت
مــی گیــرد و پــس از جفتگیــری زنبــور نــر مــی میــرد.

ـادآوری چهرۀ
ـه یـ
ـادر بـ
ـا قـ
زنبورهـ
افراد هســتند
شــاید ســایز مغــز زنبورهــا بــه انــدازۀ دانــۀ خشــخاش
هــم نباشــد امــا آنهــا قادرنــد در تعامــات متعــدد بــا
انســان هــا ،چهــرۀ افــراد را از یکدیگــر تشــخیص دهنــد.
در مطالعــه ای ،محققیــن دو عکــس از چهــرۀ انســان را
بــا آب شــکر آغشــته کردنــد و در آخــر مشــاهده کردنــد
کــه زنبورهــا قــادر بــه تشــخیص و یــادآوری عکســی کــه
بــه محلــول شــیرین آغشــته بــوده را داشــتند – حتــی
هنگامــی کــه محلــول شــیرین بــه عکــس نــزده بودنــد.
ایــن خصیصــه نــه تنهــا بــه ایــن موجــودات اجتماعــی در
شناســایی یکدیگــر کمــک مــی کنــد بلکــه بــه آنهــا در
شناســایی و بازگشــت بــه گل هایــی کــه گــردۀ بیشــتری
تولیــد مــی کننــد نیــز کمــک مــی کنــد.

بــرای نجــات زنبورهــا هنــوز هــم
دیــر نشــده پــس شــما هــم کاری
کنیــد!
جالــب اســت بدانیــد بــه اعتقــاد یکــی از کارشناســان،
زنبورهــا در شــهرها مــی تواننــد هــم زندگــی طوالنــی
تــر و هــم تولیــد عســل باالتــری داشــته باشــند.
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.
حتــی اگــر زندگــی آپارتمانــی داریــد مــی توانیــد از
پشــت بــام اســتفاده کنیــد و باغچــۀ کوچکــی درســت
کنیــد.
بدیــن ترتیــب شــما بــه حفــظ جمعیــت زنبورهــا کمــک
کــرده ایــد کــه نتیجــۀ شــیرینی چــون عســل دارد!ُ
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روغــن پونــۀ کوهــی بــه
ـۀ پولت
ـتی گلـ
ـظ یکدسـ
حفـ
ـد
ـی کنـ
ـک مـ
ـا کمـ
هـ

بــر طبــق تحقیقــات بــه عمــل آمــده در دانشــگاه
کارولینــای شــمالی امریــکا کــه بــه درخواســت تولیــد
کننــدۀ بــزرگ مکمــل خــوراک  Anparioانجــام
شــد ،گنجانــدن روغــن پونــۀ کوهــی ()Oregano
بــه پولــت هــا در دورۀ پــرورش مــی توانــد بــه حفــظ
یکدســت شــدن گلــۀ طیــور ،تولیــد مثــل ســالم  ،و
بازدهــی خــوب خــوراک کمــک کنــد.

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،
و حفــظ کارکــرد سیســتم ایمنــی دارنــد .تشــکیل زود
هنــگام و بــه موقــع ایــن باکتــری هــای مفیــد ،در
تشــکیل ُپرزهــای روده ای کــه در هضــم غــذا و جــذب
مــواد مغــذی آن نقــش مهمــی دارنــد ،بســیار اهمیــت
دارد.
دکتــر  Ken Andersonمحقــق دانشــگاه
کارولینــای شــمالی بــه درخواســت  Anparioتولیــد
کننــدۀ بــزرگ مکمــل خــوراک ،پژوهشــی را انجــام داد
تــا تأثیــر روغــن پونــۀ کوهــی در رژیــم خــوراک پولــت
هــا را در طــول دورۀ رشــد و پــرورش آنهــا بررســی
کنــد.
جوجــه هــا بــه دو گــروه آزمایــش و کنتــرل تقســیم
شــدند؛ گــروه کنتــرل کــه هیــچ مکملــی در خــوراک
دریافــت نمــی کردنــد و گــروه آزمایــش کــه  300گــرم
روغــن پونــۀ کوهــی در هــر متریــک تــن خــوراک
دریافــت مــی کردنــد .دکتــر  Andersonمــی
گویــد:

«نتایــج ایــن آزمایــش حاکیســت کــه ایــن
مکمــل تأثیــرات مثبتــی بــر روی تولیــد مثــل

ســالم پولــت هــا مــی گــذارد و همچنیــن در رشــد
انــدام هــا بــا بلندتــر شــدن پاهــا بســیار خــوب
عمــل مــی کنــد .و عــاوه بــر ایــن ،در گلــۀ جوجــه
پولــت هایــی کــه مکمــل روغــن پونــۀ کوهــی
دریافــت کــرده بودنــد کمتــر وزن هــای متغیــر
دیــده مــی شــد».

همچنیــن مدیــر تولیدکننــدۀ خــوراک Anpario
اذعــان داشــت راندمــان خــوراک نیــز در ایــن جوجــه
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
مــی رود کــه تخــم هایــی کــه مــی گذارنــد نیــز هــم
ســایز و انــدازه باشــند و کارایــی و بازدهــی بهتــری در
طــول حیــات خــود داشــته باشــند.

دکتر  Andersonدر ادامه اظهار داشت:
« مــا در حــال حاضــر بــر روی پــروژه ای کار مــی کنیــم
تــا ببینیــم کــه کنتــرل زودهنــگام و بــه موقــع ســامت
روده ای طیــور بــا کمــک روغــن پونــۀ کوهــی چــه
تأثیــری بــر روی تخــم گــذاری آنهــا خواهــد داشــت».
دکتــر  Emma Lundکارشــناس فنــاوری
 Anparioاذعــان داشــت:
«جوجــه پولــت هــای مرغــوب آنهایــی هســتند کــه
درشــت و قــوی باشــند و یــک گلــۀ پولــت مرغــوب
گلــه ای اســت کــه جوجــه پولــت هایــی یکدســت و
بــا وزنــی همســان داشــته باشــد .بــه یــاد داشــته باشــید
کــه رســیدن بــه اســتانداردهای الزم بــرای هــر نــژاد
در دســتیابی بــه رشــد بهینــۀ ماهیچــه ای و اســکلتی
بســیار اهمیــت دارد و متعاقبـ ًا آن هــم در ارتقــاء عملکــرد
طیــور در اولیــن تخــم گــذاری تأثیرگــذار خواهــد بــود و
تمامــی ایــن عوامــل نیــز نهایتـ ًا بــر بازدهــی و ســودآوری
تولیدکننــده و مرغــدار مؤثــر خواهــد بــود».
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ـد واکسـ
ـراکت در تولیـ
شـ
ـور
ـالمونالی طیـ
سـ

کمپانــی بیولوژیــک  Keminدر  16آوریــل اعــام کــرد کــه
طــی قــرارداد و موافقــت نامــه ای بــا Pacific Gene
 – )Tech (PGTکــه 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
ســالمونالی طیــور همــکاری کننــد.

واکســن ســالمونالی  PGTبــرای بســیاری از ســروتیپ هــای
ســالمونال مناســب اســت و در بســیاری از عوامــل بیماریــزا
ماننــد باکتــری ،انــگل و ویــروس هــا را جوابگــو خواهــد بــود.
کمپانی بیولوژیک  Keminاذعان داشت:
«واکســن ســالمونال در واقــع توســط محققیــن
آزمایشــگاه ســامت طیــور دانشــگاه آرکانــزاس و بــا
همــکاری ســایر دانشــگاههای امریــکا و کانــادا ســاخته
و توســعه یافتــه و وزارت کشــاورزی امریــکا و انجمــن
توســعۀ اقتصــادی آرکانــزاس از آن حمایــت (مالــی)
بــه عمــل آوردنــد».

دکتــر  Chris Nelsonمدیــر اجرایــی  Keminاظهــار
داشــت:
«شــراکت بــا کمپانــی  PGTبــرای تولیــد ایــن

واکســن بــه کمپانــی مــا ایــن مجــال را مــی دهــد
کــه تکنولــوژی الزم بــرای مقابلــه بــا ســالمونال کــه
یــک عامــل بیماریــزای رایــج در میــان طیــور اســت و
ســامت غــذا و مصــرف کننــده را هــم بــه خطــر مــی
انــدازد را بــه بــازار جهــان عرضــه بداریــم .بدیــن
ترتیــب بــا در دســترس بــودن ایــن واکســن ،میــزان
ابتــای طیــور بــه ایــن بیمــاری نیــز بســیار کاهــش
مــی یابــد».

 Keminدر ســدد توســعه و ثبــت امتیــاز واکســن ســالمونال
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.
کمپانــی بیولوژیــک  Keminکــه بــر روی تولیــد و توســعۀ
واکســن هــا تمرکــز دارد ،در فوریــۀ  2020بــا کمپانــی PGT
بــرای توســعۀ واکســن ســالمونال وارد شــراکت شــد و هــم
اکنــون پروســۀ ثبــت محصــول خــود را در چنــد کشــور آغــاز
کــرده اســت.
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معاونــت هماهنگــی امــور اقتصــادی و توســعه منطقــه ای وزارت
کشــور بــا بیــان ایــن کــه نیازمنــد هماهنگــی حداکثــری بیــن
بخشــی میــان دســتگاههای کالن مدیریتــی جهــت تامیــن و
توزیــع کاالهــای اساســی و حفــظ ثبــات بــازار هســتیم ،گفــت:
انحــراف در فراینــد توزیــع کاالهــای اساســی و
نهادههــای دامــی پذیرفتنــی نیســت.

انحــراف در فرآینــد
ـی
ـع کاالهای اساسـ
توزیـ
و نهادههــای دامــی
بابــک دیــن پرســت در چهارمیــن نشســت ویدئــو کنفرانســی
معاونیــن هماهنگــی امــور اقتصــادی اســتانداریهای سراســر
کشــور کــه بــا حضــور نماینــدگان وزارت صنعــت ،معــدن و
تجــارت و وزارت جهــاد کشــاورزی و شــرکت پشــتیبانی امــور دام
در محــل وزارت کشــور و بــا دو دســتور کار تقویــت ســتادهای
تنظیــم بــازار و تامیــن و توزیــع نهادههــای دامــی برگــزار شــد،
بــا اشــاره بــه اینکــه امــروز نیازمنــد هــم افزایــی ظرفیتهــا
بــرای تامیــن کاالهــای اساســی مــردم هســتیم؛ گفــت :شــرایط
تحریمــی دشــمن و شــیوع ویــروس کرونــا نبایــد مانــع از انجــام
فعالیتهــا و انســجام بخشــی دســتگاههای مســئول در تامیــن
و توزیــع کاالهــای اساســی و اســتراتژیک کشــور شــود.
دیــن پرســت بــا اشــاره بــه اینکــه یکــی از کاالهــای مــورد نیــاز
در کشــور ،نهادههــای دامــی اســت؛ گفــت :بایــد بــا شناســایی
ظرفیتهــای موجــود در کشــور بتوانیــم تولیــد آندســته از
نهادههــای دامــی را کــه میــزان وابســتگی بــه آنهــا غیرمتعــارف
اســت ،در داخــل کشــور تقویــت کنیــم.
معــاون اقتصــادی وزیــر کشــور بــا اظهــار اینکــه تامیــن
نهادههــای دامــی از قبیــل ذرت ،کنجالــه ســویا و غیــره بــا
هــدف حفــظ ظرفیــت و تامیــن گوشــت و مــرغ مــورد نیــاز
کشــور ضــروری اســت ،گفــت :علیرغــم محدودیتهــای ناشــی
از تحریمهــای ظالمانــه ،دولــت بــا تمــام تــوان خــود نســبت
بــه تخصیــص ارز مــورد نیــاز بــرای تامیــن کاالهــای اساســی و
مایحتــاج ضــروری مــردم اقــدام و ایــن امــر در اولویــت نخســت
برنامههــای دولــت قــرار دارد .بــر همیــن اســاس ضــروری
اســت ،تمهیــدات الزم در راســتای تحقــق ایــن امــر از ســوی
دســتگاههای ذیربــط اتخــاذ و تمامــی تدابیــر و راهکارهــای الزم
جهــت حفــظ ایــن امــر مهــم اتخــاذ شــود.

دیــن پرســت تصریــح کــرد :امــروز بیــش از گذشــته نیازمند
هماهنگــی حداکثــری بیــن بخشــی میــان دســتگاههای
کالن مدیریتــی جهــت تحقــق اهــداف دولــت و حفــظ
ثبــات بــازار هســتیم و همــه دســتگاههای مســئول بایــد
بــر فراینــد توزیــع قانونــی کاالهــای اساســی و نهادههــای
دانــی کــه ارز مــورد نیــاز آنهــا از ســوی دولــت تامیــن
میگــردد ،نظــارت کامــل و دقیــق داشــته باشــند و بــا
افــراد فرصــت طلــب و ســودجویانی کــه مترصــد اخــال
در شــبکه توزیــع مایحتــاج عمومــی مــردم هســتند ،بــدون
مالحظــه برخــورد قانونــی کننــد.
وی در ایــن خصــوص گفــت :یکــی از اهــداف جــدی
دولــت در شــرایط دشــوار کنونــی ،تامیــن مایحتــاج
عمومــی مــردم اســت و در ایــن خصــوص حمایتهــای

ارزی خوبــی هــم از ســوی دولــت صــورت گرفتــه اســت
و همــه دســتگاههای مســئول بایــد تــاش نماینــد کــه
کاالهــای مذکــور بــا قیمــت مصــوب و بــدون واســطه در
اختیــار تولیدکننــدگان مصــرف کننــدگان واقعــی قــرار گیــرد
و هیچگونــه تعللــی در ایــن خصــوص پذیرفتنــی نیســت.
وی اضافــه کــرد :تمــام تــاش دشــمن بــر برهــم زدن
فضــای بــا ثبــات بــازار در کشــور و ایجــاد جــو روانــی منفی
اســت کــه بایــد بــا بــه کارگیــری تمامــی ظرفیتهــای
داخلــی مانــع از تحقــق اهــداف دشــمن شــویم.
وی در پایــان گفــت :بایــد بــا فعــال کــردن ظرفیتهــای
اســتانی بتوانیــم اقــام مــورد نیــاز در حــوزه نهادههــای
دامــی را تامیــن کنیــم تــا مصــرف کننــده واقعــی ایــن
حــوزه بتوانــد بــا خیالــی آســوده اقــام مــورد نیــازش را
تهیــه کنــد.
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ـت
ـی اسـ
ـیرخام در حال بررسـ
ـوب شـ
ـت مصـ
قیمـ
رئیــس ســازمان صنعــت و معــدن و تجــارت اســتان تهــران
گفــت :در مــورد نرخگــذاری صورتگرفتــه بــرای آن
دســته از محصــوالت لبنــی کــه در گــروه کاالی حمایتــی
نیســتند میــان دامــداران و تولیدکننــدگان صنایــع لبنــی
اختــاف نظرهایــی وجــود دارد ،زیــرا تولیدکننــدگان اعــام
میکننــد کــه دامــداران حاضــر نیســتند شــیر را بــا نــرخ
مصــوب در اختیــار آنهــا قــرار دهنــد و دامــداران بــر ایــن
بــاور هســتند کــه قیمــت مصــوب شــیر خــام پاییــن اســت
بــه همیــن دلیــل نــرخ مصــوب شــیر خــام در ســطح
کارشناســی در حــال بررســی اســت.

یدالــه صادقــی بــا بیــان اینکــه در بــازار شــاهد گرانفروشــی
از ســوی عرضــه کننــدگان کاال نیســتیم و برخــی افزایــش
قیمتهــا بــه دلیــل تغییــر نــوع ارز پایــه اســت ،دربــاره قیمــت
محصــوالت لبنــی گفــت ۱۰ :قلــم محصــول لبنیاتــی کــه
جــزو کاالهــای حمایتــی هســتند دارای نــرخ مصــوب هســتند
کــه بایــد بــا نــرخ مصــوب عرضــه شــوند .ســایر محصــوالت
لبنــی براســاس قیمــت تمــام شــده و در چارچــوب ضوابــط
تعییــن قیمــت ســازمان حمایــت حقــوق مصــرف کننــدگان و
تولیدکننــدگان عرضــه میشــوند کــه ایــن نــرخ هــا در ســایت
 ۱۲۴نیــز اطــاع رســانی شــده اســت.

وی افــزود :در مــورد نــرخ گــذاری صــورت گرفتــه
بــرای آن دســته از محصــوالت لبنــی کــه در
گــروه کاالی حمایتــی نیســتند میــان دامــداران و
تولیدکننــدگان صنایــع لبنــی اختــاف نظرهایــی
وجــود دارد زیــرا تولیدکننــدگان اعــام مــی کننــد کــه
دامــداران حاضــر نیســتند شــیر را بــا نــرخ مصــوب در
اختیــار آنهــا قــرار دهنــد و دامــداران بــر ایــن بــاور
هســتند کــه قیمــت مصــوب شــیر خــام پاییــن اســت
بــه همیــن دلیــل نــرخ مصــوب شــیر خــام در ســطح
کارشناســی در حــال بررســی اســت.

 ۷درصــد نیــز تلرانــس قیمــت بــر مبنــای کیفیــت شــیر
عرضــه شــده بــرای آن پیــش بینــی شــد .البتــه ایــن
قیمــت مربــوط بــه شــیر کیفــی  ۳.۵درصــد چربــی اســت
و بــا افزایــش درصــد چربــی ،قیمــت شــیر نیــز تغییــر
میکنــد و بــه ازای هــر درصــد چربــی  ۵۰تومــن بــه
قیمــت کاال میتوانــد افــزوده شــود .البتــه اخیــرا
گزارشهایــی از افزایــش قیمــت برخــی محصــوالت
لبنــی منتشــر شــده اســت.
صادقــی در ادامــه قیمــت هــر شــانه تخــم مــرغ در بــازار
را  ۲۲هــزار تومــان عنــوان کــرد و گفــت:
نــرخ مصــوب تخــم مــرغ در ســتاد تنظیــم بــازار کیلویــی
 ۱۱هــزار تومــان تعییــن شــده اســت بنابرایــن اگــر وزن
هــر شــانه تخــم مــرغ را دو کیلوگــرم درنظــر بگیریــم
قیمــت تخــم مــرغ در اســتان تهــران نزدیــک بــه نــرخ
مصــوب اســت.

اوایــل تیــر مــاه قیمــت شــیر خــام بــا حــدود  ۲۱تــا
 ۲۸درصــد افزایــش نســبت بــه ســال قبــل ،بــرای
عرضــه در بــازار  ۲۹۰۰تومــان تعییــن شــد کــه تــا
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تابســتان و مشــکالت
مربــوط بــه آب در
مرغــداری
معمــو ًال در ایــن وقــت ســال مرغــداران بــه دنبــال راههایــی
ابداعــی بــرای نگهــداری از مــرغ هــا هســتند و آب دهــی در
اولویــت آنهــا قــرار دارد.
در ایــن راســتا باورهایــی در اذهــان برخــی مرغــداران جــا افتــاده
کــه بعضـ ًا شــاید چنــدان درســت نباشــند در ادامــه رهنمودهایی
در زمینــۀ درســت یــا نادرســت بــودن همیــن باورهــا بــرای شــما
عنــوان کــرده ایم.
.1هر چقدر که ظرف آبخوری بزرگ تر باشد بهتر است.

واضــح اســت کــه ســایز ظــرف آبخــوری بــه چنــد عامــل
بســتگی دارد و اولیــن و مهــم تریــن عامــل تعــداد طیــور اســت
و نکتــۀ حائــز اهمیــت آن اســت کــه پرنــده هــا هرگــز بــدون
آب نماننــد.
ایــن مــی توانــد بدیــن معنــی باشــد کــه شــاید نیــاز باشــد در
طــول روز شــما مجــدد ظــرف آب را ُپــر کنیــد .شــاید ایــن کار
بــرای عــده ای بــه دلیــل مشــغلۀ کاری کــه دارنــد ،ســخت
باشــد.
همچنیــن تمیــز کــردن آشــامنده هــا از کارهایــی اســت کــه
بایســتی هــر روز انجــام شــود .بســته بــه آبخــوری کــه در
اســتفادۀ شماســت یــک بــرس ســاده مــی توانــد بــرای تمیــز
کــردن ســریع روزانــه و بعــد هــم یــک آب کشــی کافــی
باشــد؛ البتــه بایســتی بــه خاطــر داشــته باشــید کــه حتمــ ًا

هفتــه ای یــک بــار شستشــوی همــراه بــا
ضدعفونــی داشــته باشــید! سیســتم هــای
آشــامیدنی بــاز معمــو ًال بیشــتر از سیســتم
هــای آبیــاری بســته کثیــف مــی شــوند
بنابرایــن اگــر دنبــال کار کمتــر هســتید
از سیســتم آبیــاری بســته اســتفاده کنیــد.
سیســتم آبخــوری پســتانک چکــه ای
( )nipple drinkerنمونــۀ خوبــی از
ایــن مــدل اســت .آبخــوری هــای بســته
شــاید یــک بــار در مــاه نیــاز بــه شستشــو
دارنــد امــا در مقابــل آبخــوری هــای بــاز
هفتــه ای یــک بــار بایســتی بــه خوبــی
تمیــز و ضدعفونــی گردنــد.
.2آبخــوری هــای پالســتیکی بهتــر از
فلــزی اســت.

در صورتــی کــه در منطقــه ای سردســیر
نیســتید ،دیگــر اهمیــت چندانــی نــدارد
کــه آبخــوری مــورد اســتفادۀ طیــور شــما
پالســتیکی باشــد یــا فلــزی .تنهــا زمانــی
کــه ایــن نکتــه بایســتی مــورد توجــه قــرار
گیــرد فصــل زمســتان اســت چــرا کــه اگــر
آب مرتــب منجمــد و گــرم شــود ممکــن
اســت پالســتیک تــرک بخــورد و بشــکند
امــا ظــروف فلــزی در ایــن زمینــه مقــاوم
هســتند .امــا در مقابــل ،ظــروف فلــزی
ســنگین تــر هســتند و ایــن مــی توانــد
مشــکلی بــرای مرغــدار باشــد .از ســوی
دیگــر ،چنانچــه بخواهیــد بــه آب مایــع
اســیدی بزنیــد (مثــ ً
ا ســرکه یــا همــان
اســید اســتیک) ظــرف فلــزی را مــی
خــورد .بنابرایــن مــی بینیــد کــه انتخــاب
جنــس ظــرف آب کامــ ً
ا بســتگی بــه
موقعیــت شــما دارد.
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.3سیســتم هــای آبخــوری پســتانکی بــه چکــه کــردن
مــی افتنــد بنابرایــن اســتفاده از همــان آبخــوری هــای
ســنتی و قدیمــی بهتــر اســت.

واقعیــت ایــن اســت کــه اگــر بــه خوبــی از سیســتم هــای
آبخــوری پســتانکی نگهــداری شــود بــه چکــه کــردن نمــی
افتنــد .بــه عنــوان مثــال اگــر بســت آن مشــکلی پیــدا کنــد بــه
راحتــی قابــل جایگزینــی و تعویــض اســت .یــک ایــدۀ خــوب
در ایــن رابطــه ایــن اســت کــه بــه هنــگام ســفارش آبخــوری
پســتانکی از هــر کمپانــی ،چنــد ســر پســتانک یــدک هــم
ســفارش بدهیــد تــا در موقــع نیــاز در دســترس داشــته باشــید.
همچنیــن یکــی دیگــر از دالیــل چکــه کــردن سیســتم آبخــوری
پســتانکی شــما مــی توانــد فشــار زیــادی باشــد کــه از ســوی
شــلنگ بــر آن وارد مــی گــردد بنابرایــن نصــب یــک رگالتــور
یــا همــان کاهنــدۀ فشــار بــر روی شــلنگ مــی توانــد بــه طــول
عمــر آبخــوری پســتانکی کمــک کنــد .
همچنیــن اگــر بــه جــای شــلنگ از گالــن هــای آب اســتفاده
مــی کنیــد بهتــر اســت گالــن هــا را تــا بــاال ُپــر نکنیــد و تــا
ســطحی پاییــن تــر آن را از آب پــر کنیــد.
.4آبخــوری هــای ســنتی و قدیمــی خیلــی بهتــر از
آبخــوری هایــی هســتند کــه پیالــۀ آب دارنــد چــرا
کــه درون پیالــه هــا ســنگریزه و اشــغال مــی ریــزد و
جلبــک مــی زنــد.

درســت اســت! هــر آبخــوری ای کــه ســطحی بــاز داشــته
باشــد از خــرده ریــزه و اشــغال ُپــر مــی شــود و جلبــک مــی
زنــد امــا ســؤال اینجاســت کــه چطــور اجــازه مــی دهیــد
اشــغال جمــع شــود؟ شستشــوی روزانــه تضمینــی بــرای
جمــع نشــدن اشــغال و خــرده ریــزه و جلبــک در هــر سیســتم
آبخــوری اســت – چــه پیالــه ای در زیــر پســتانک آبخــوری
باشــد و چــه آبخــوری ســنتی و تغــاری از آب .در ایــام قدیــم
کــه مرغــداری هــا تنهــا چنــد صــد مــرغ داشــتند و تغــاری آب
جلــوی طیــور مــی گذاشــتند ،مرغــداران موظــف بودنــد روزی
دو مرتبــه ظــرف هــای آبخــوری را بــرس بکشــند تــا خــوب
تمیــز بماننــد.
پیالــه هــای آب زیــر پســتانک هــای آبخــوری نیــز بایســتی
روزانــه تمیــز شــوند .کار ســختی نیســت و فقــط بــه اســکاچ
هایــی نیــاز هســت تــا بــا آن بتــوان بــه راحتــی ایــن پیالــه هــا
و ادوات مربوطــه را تمیــز کــرد.
جلبــک در آبخــوری هایــی کــه پاکیــزه نمــی شــوند بــه
ســرعت شــکل مــی گیــرد.
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.5آب همیشــه مــی بایســتی در فضــای بــاز و
در خــارج از مرغدانــی نگه داشــته شــود.

برعکــس ،شــما مــی توانیــد آبخــوری را در هــر
جایــی کــه مناســب مــی دانیــد نصــب کنیــد.
هــدف ایــن اســت کــه آبخــوری در جایــی باشــد
کــه ضمــن دسترســی آســان مــرغ هــا بــه آب
آشــامیدنی ،آب را خنــک و تــازه نگــه دارد.
در واقــع یکــی از دالیلــی کــه گفتــه مــی شــود
بهتــر اســت آبخــوری درون مرغــداری باشــد
آن اســت کــه پرنــده هــای وحشــی و ســایر
حیوانــات را بــرای آشــامیدن بــه آنجــا نکشــاند.
صــد البتــه کــه اگــر تمــام اســتانداردهای مربــوط
بــه بیوســکیوریتی در مرغــداری را رعایــت کــرده
باشــید حتــی اگــر آبخــوری را در فضــای بیــرون
مرغــداری هــم بگذاریــد هیــچ پرنــدۀ وحشــی و
یــا جونــده ای قــادر نخواهــد بــود کــه بــه آن
دسترســی یابــد .بــه خاطــر داشــته باشــید در
برخــی ماههــای ســال ،کــه هــوا طوفانــی و گــرد
و خاکــی اســت نبایــد منبــع آب در فضــای بیــرون
از مرغــداری باشــد.
مهــم نیســت آبخــوری را کجــا نصــب مــی کنیــد
امــا بایســتی بدانیــد کــه اگــر آبخــوری شــما بــر
روی زمیــن باشــد و بصــورت آویــزان نصــب
نشــده باشــد ،از متــراژ و فضــای مرغــداری مــی
کاهــد و فضــای الزم بــرای راه رفتــن طیورتــان
را کــم مــی کنــد.
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ـود
ـرده کمبـ
ـت پـ
پشـ
و افزایــش قیمــت
ـی
ـای دامـ
ـاده هـ
نهـ
چیســت؟
تصویر:محمــود زاده  -نماینــده مــردم مهابــاد در مجلــس
شــورای اســامی
نماینــده مــردم مهابــاد در مجلــس شــورای اســامی گفــت:
دولــت بایــد جلــوی رانــت شــرکت هــای وارد کننــده نهــاده
هــای دامــی را بگیــرد.
محمــود زاده افــزود :بــازار نهــاده هــای دامــی دراختیــار چنــد
شــرکت محــدود اســت کــه موجــب رانــت درایــن بخــش
شــده کــه دولــت بایــد بــرای تنظیــم بــازار نهــاده هــای
دامــی جلــوی رانــت شــرکت هــای وارد کننــده نهــاده هــای
دامــی را بگیــرد.
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 ۷۰درصــد قــادر
بــه تامیــن نهــاده بــود و مابقــی توســط دامــدار و از بــازار
آزادتهیــه مــی شــد.
نماینــده مــردم مهابــاد در مجلــس شــورای اســامی بااشــاره
بــه اینکــه دومیــن عامــل در خصــوص افزایــش قیمــت نهــاده
هــای دامــی رانــت شــرکت هــای وارد کننــده نهــاده هــای
دامــی اســت ،اظهــار کــرد :شــرکت هــای کــه در کشــور
نهــاده هــای دامــی وارد مــی کننــد حــدود ۱۰۰شــرکت
اســت کــه در اصــل ۹۰درصــد واردات توســط ۱۰شــرکت
انجــام مــی شــود.
وی یــاد آور شــد :در انحصــار گرفتــن ۹۰درصــد واردات
توســط ۱۰شــرکت 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

نهــاده در بــازار آزاد بفروشــند.
محمــود زاده بــا تاکیــد بــه اینکــه ســایت وزارت جهــاد
کشــاورزی کــه بــرای توزیــع نهــاد هــای دامــی در
نظرگرفتــه شــده دارای مشــکالت عدیــده ای اســت،
اظهــار کــرد :اســامی برخــی از دامدارانــی کــه در لیســت
دریافــت نهــاده هــای دامــی ســایت جهــاد کشــاورزی
قــرار دارد اصــا تولیــد ندارنــد و نهــاده دریافــت مــی
کننــد و آن را در بــازار آزاد بــه فــروش مــی رســانند
درحالــی کــه دامــدار اصلــی یــا نهــاده دریافــت نمــی
کنــد یــا بــه مقــدار کمتــر دریافــت مــی کنــد کــه ایــن
مشــکل ســایت یکــی از دالیــل افزایــش قیمــت نهــاده
هــای دامــی اســت.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه توزیــع نهــاده هــا توســط جهــاد
کشــاورزی هــم بــه موقــع نیســت ،خاطــر نشــان کــرد:
همیــن توزیــع دیــر هنــگام موجــب شــده دامــدار بــرای
جلوگیــری از تلــف شــدن دام خــود بــه بــازار آزاد روی
بیــاورد.
محمــود زاده ادامــه داد :دولــت بایــد بــا جلوگیــری از
رانــت شــرکت هــای محــدود درامــر واردات نهــاده هــای
دامــی ،بــه زنجیــره تولیــد توجــه کــرده و بــه شــرکت
هــای کــه زنجیــره تکمیلــی تولیــد دارنــد مجــوز دهــد
تاهرچقــدر کــه مــورد نیــاز شــان اســت نهــاده دامــی
از خــارج وارد کننــد تــا بدیــن طریــق دســت دالالن و
واســطه هــا را درایــن بخــش کوتــاه کــرده و قیمــت هــا
را کنتــرل کننــد.

فصلنامه اطالعات مرغداری و دامپروری شماره  88بهار 1400

دخالــت دولــت در
ـز
ـت قرمـ
ـازار گوشـ
بـ
تکــرار نشــود
رئیــس شــورای تامیــن دام کشــور بــا تاکیــد بــر اینکــه
امســال نبایــد دخالــت دولــت در بــازار گوشــت تکــرار شــود،
گفــت :نیــاز امــروز دامــداران بــرای ادامــه تولیــد
تامیــن نقدینگــی اســت.

منصــور پوریــان در گفتوگــو بــا دربــاره آخریــن وضعیــت
تولیــد و بــازار گوشــت قرمــز ،اظهــار کــرد :تولیــد و عرضــه
دام در بخــش ســنگین و ســبک در شــرایط مناســبی قــرار
دارد و بــازار گوشــت قرمــز فراوانــی وجــود دارد.
وی ادامــه داد :تولیــد و عرضــه مناســب موجــب شــده در
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
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مدیــون کاهــش دخالــت دولــت در بــازار ایــن کاال اســت.
پوریــان تصریــح کــرد :ســال گذشــته دولــت بــه بهانههــای
مختلــف در بــازار گوشــت ورود کــرده و عاملــی بــرای
افزایــش قیمتهــا بــوده اســت.
وی نمونــه دخالــت دولــت کــه قیمتهــا را در ســال
گذشــته افزایــش داد؛ خریــد حمایتــی و تعییــن قیمــت
مصــوب بــرای گوشــتهای وارداتــی بــود کــه بــه بــازار
شــوک داد و موجــب التهــاب در آن شــدند.
پوریــان بهتریــن حمایــت در ســالجاری از دامــداران را
کاهــش دخالــت دولتیهــا در بــازار و تامیــن نقدینگــی
بــرای آنهــا عنــوان کــرد.
وی افــزود :در ســالجاری دامــداران بــرای ادامــه تولیــد بــا
کمبــود نقدینگــی مواجــه شــدهاند و ایــن امــر میتوانــد
تبدیــل بــه مانعــی بــرای ادامــه توســعه دامپــروری در
کشــور شــود.
پوریــان پرداخــت تســهیالت کــم بهــره متناســب بــا شــرایط
آســان بــه دامــداران پیشــنهاد داد.
رئیــس شــورای تامیــن دام کشــور قیمــت خریــد دام ســبک
از دامــداران را  50تــا  55هــزار تومــان و قیمــت خریــد هــر
کیلوگــرم دام ســنگین را  40تــا  45هــزار تومــان اعــام
کــرد.
پوریــان افــزود :همچنیــن هــر کیلوگــرم گوشــت قرمــز
منجمــد دام ســنگین کمتــر از  100هــزار تومــان در بــازار
عرضــه مــی شــود.
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جــای خالــی روز
ملــی پروتئیــن در
تقویــم ایــران

پروتئیــن از نیازهــای اساســی بــدن ماســت
و بــه همیــن جهــت هــم پروتئیــن را یــک
«درشــت مغــذی» مــی داننــد.
روز  27فوریــه 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
پروتئینــی کشــور مــا و رتبــه ای کــه در جهــان دارد ،هیــچ
نــگاه حرفــه ای و تخصصــی در ایــن بــاره بــرای فرهنــگ
ســازی مناســب اســتفاده از پروتیئــن در کشــور نگردیــده اســت.
یک تاریخچه کوتاه :

•ســال  1838میــادی :در ایــن ســال یــک دانشــمند
شــیمیدان هلنــدی بــه نــام Gerardus Johannes
 Mulderبــرای نخســتین بــار از اهمیــت پروتئیــن گفــت.
•ســال  1860میــادی :کارشــناس تغذیــۀ آلمانــی Carl
 Von Voitبــر ایــن بــاور بــود کــه پروتئیــن مهــم تریــن
عنصــر بــرای حفــظ ســاختار بدنــی محســوب مــی شــود.
•ســال  2006میــادی و تشــخیص پروتئیــن بــرای کــم

کــردن وزن  :در مطالعاتــی کــه صــورت گرفــت 12
زن ســالم را در رژیــم غنــی از پروتئیــن قــرار دادنــد و
نتیجــه ایــن بــود کــه «بســیار کمتــر احســاس گرســنگی
بــه آنهــا دســت مــی داد»
•ســال  2019میــادی  :محققیــن دانشــگاه Wake
 Forestدریافتنــد کــه «یــک رژیــم غنــی از پروتئیــن
بــا کالــری پاییــن بــه افــراد بالــغ مســنی کــه اضافــه
وزن دارنــد کمــک مــی کنــد تــا بهتــر وزن کــم کننــد،
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

پروتئیــن یــک درشــت مغــذی مهــم بــرای رشــد بــدن
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
آمــد  %74افــراد بــر ایــن اعتقــاد بودنــد کــه بایســتی
حتمــ ًا در هــر وعــدۀ غذایــی پروتئیــن کافــی دریافــت
کننــد و ( %66از هــر  3امریکایــی  2نفرشــان) بــر ایــن
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بــاور بودنــد کــه خودشــان بســته بــه نیــاز بدنشــان مــی
داننــد کــه چــه مقــدار پروتئیــن مصــرف کننــد.

پروتئیــن مــا را بــه مــدت طوالنــی تــری
ســیر نگــه مــی دارد
در نظرســنجی از مــردم امریــکا پرســیده شــد کــه کــدام
وعــده از نظــر آنهــا بــه عنــوان وعــدۀ بهتــری بــرای
مصــرف پروتئیــن محســوب مــی شــود و دو ســوم آنهــا
بــر ایــن اعتقــاد بودنــد کــه صبحانــه وعــدۀ مهــم تــری
در ایــن میــان محســوب مــی شــود کــه بــا مصــرف
پروتئیــن کمــک مــی کنــد تــا دیرتــر گرســنه شــویم.

 .1از منابــع متنــوع پروتئینــی بهــره ببریــد .گوشــت و
تخــم مــرغ منبــع عالــی و شــناخته شــدۀ پروتئینــی
هســتند ولــی چــرا متنــوع رفتــار نکنیــد؟ بــه عنــوان
مثــال کینــوا ،حبوبــات یــا ســویا .واقعیــت ایــن اســت
کــه غذاهــای سرشــار از پروتئیــن بســیار زیــاد هســتند
فقــط کافیســت بــا آنهــا آشــنا شــوید.
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معمــوال شــرکت هــای معتبــری نظیــر Marico Saffola
 ،Mealmaker Soya Chunksکمپانــی Good
 Foodهنــد ،تعاونــی رفــاه و توســعۀ صنایــع غذایــی ســویا،
همچنیــن برندهایــی نظیــر BVeg ، SoyVita ، Sonic
 Biochem ، Maa Soy ، NutraFactriبــه عنــوان
حامیــان مالــی ایــن پویــش را حمایــت مــی کننــد.
دکتــر ســوداکار مهاســکار مدیــر ارشــد فنــاوری ،تحقیــق و
توســعه کمپانــی  Maricoدر ســخنرانی خــود در ایــن روز
اذعــان داشــت:
«برخــاف ویتامیــن هــا و مــواد معدنــی ،مــواد مغــذی
مهــم مثــل پروتئیــن مــدت هــای مدیــد در غــذای
روزانــۀ مــا مــورد بــی توجهــی واقــع مــی شــد.
بســیاری از مصــرف کننــدگان معمولــی و عــام از
منابــع غذایــی غنــی از پروتئیــن کــه بــه رفــع نیــاز
بدنشــان کمــک مــی کنــد ،آگاهــی ندارنــد .نابرایــن
مــا و کارشناســان از ایــن روز در جهــت ارتقــاء ســطح
آگاهــی مــردم و آشــنا کــردن آنهــا بــا ایــن منابــع
غذایــی مختلــف غنــی از پروتئیــن کــه بــا توجــه بــه
متنــوع بــودن ذائقــه هــا وجــود دارد ،اســتفاده مــی
کنیــم».

 .2مقــدار مناســب و کافــی از پروتئیــن دریافــت کنیــد.
مقــدار مناســب و ایــده آل پروتئیــن بــرای هــر فــرد
بســته بــه وزن متفــاوت اســت .کارشناســان تغذیــه
مقــدار  46گــرم در روز بــرای خانــوم هــا و  56گــرم در
روز را بــرای آقایــان توصیــه مــی کننــد امــا ســن ،میــزان
فعالیــت ،تــودۀ ماهیچــه ای ،و ســامت هــر فــرد همگــی
عواملــی هســتند کــه در ایــن میــان نقــش دارنــد.

بــا توجــه بــه اهمیــت پروتئیــن و اســتفاده از آن ،مــی تــوان
گفــت اگــر چنیــن روزی در تقویــم کشــور مــا نیــز قــرار بگیــرد،
قطعــا انتشــار نتایــج تحقیقــات و مقــاالت جمــع آوری شــده در
ایــن خصــوص از طریــق رســانه هــای علمــی و دانشــمندان
کشــورمان در کنفرانــس هــا و ســمینارها مــی توانــد مــا را در
ایــن خصــوص بــه موفقیــت هــای بیشــتری برســاند.

در کشــور هنــد  27فوریــه 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.

فرامــوش نکنیــد کــه ایــران در قــاره ای قــرار دارد
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
آینــده داره جمعیتــی شــاد و باهــوش و بــا اســتعداد
مــی نمایــد.
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مدیریــت پــرورش
ـا در دورۀ
ـه هـ
جوجـ
آغازیــن

گرمــای الزم را تأمیــن مــی کنــد .بازتابنــده هــای چتــری
مخروطــی شــکل هســتند کــه از یــک المــپ معمولــی تشــکیل
شــده انــد و برخــی هــم درجــه دارنــد و دمــا را نشــان مــی
دهنــد.
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  1.5متر و ارتفــاع آن نباید بیشــتر از 45
ســانتیمتر باشــد .جنــس آن معمــو ًال از ورق هــای گالوانیــزه ،ورق
هــای مقــوای ضخیــم ،تــوری هــای ســیمی و غیــره مــی باشــد.
مــدت زمــان آن بســتگی بــه فصــل دارد معمــو ًال در تابســتان
 6 – 5روز و در زمســتان  3 – 2هفتــه طــول مــی کشــد.
فرایند آماده سازی مادر مصنوعی

در دورۀ آغازیــن جوجــه هــای تــازه متولــد ظاهــراً و بــه
لحــاظ آناتومــی و ســاختار بــدن کامــل بــه نظــر مــی رســند
امــا دســتگاه گــوارش ،سیســتم ایمنــی و تنظیــم حــرارت
الزم بــرای بــدن ،بلــوغ و رشــد بیشــتری را مــی طلبــد.
در ایــن دورۀ حســاس و مهــم کــه هفتــه هــای نخســت
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
ســامت ،بقــا و عملکــرد آتــی طیــور بســیار اهمیــت دارد.
بــدن جوجــه هــا در هفتــه هــای آغازیــن حیــات ،قــادر بــه
حفــظ دمــا و گرمــای الزم نیســت و در صورتــی کــه مراقبــت
خوبــی هــم نشــوند منجــر بــه مــرگ و میــر آنهــا خواهــد
شــد .مراقبــت از جوجــه هــا در هفتــه هــای آغازیــن بــه دو
صــورت دســته بنــدی مــی شــود:
مراقبــت طبیعــی  :کــه توســط مــرغ مــادر تــا  4 – 3هفتهپــس از بیــرون آمــدن جوجــه هــا از تخــم انجــام می شــود
مراقبــت مصنوعــی  :در ایــن روش تعــداد زیــادیجوجــه بــدون حضــور مــرغ مــادر پــرورش داده مــی شــوند.
تجهیزاتــی کــه در ایــن شــیوۀ مصنوعــی اســتفاده مــی
شــود را  brooderیــا مــادر مصنوعــی مــی گوینــد .مــادر
مصنوعــی از  3اجــزاء 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
و یــا حتــی از ذغــال بــرای گرمــا اســتفاده شــود.
بازتابنــده هــا مــی توانــد صــاف یــا چتــری شــکل باشــند.
بازتابنــده هــای صــاف بــا اســتفاده از اِلمِنــت هــای برقــی

•فضــای الزم را از  3روز قبــل بــا مــواد ضدعفونــی کننــده یــا
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  3تــا  5سانتیمتراســتفاده کنیــد.
•پیــش از آوردن جوجــه هــا بــه ایــن فضــا بایســتی  6تــا 8
ســاعت منبــع گرمایــی را روشــن کنیــد تــا بــه دمــای  35درجــۀ
ســانتیگراد برســد.
•بهتــر اســت بــر روی بســتر کاهــی جوجــه هــا روزنامــه یــا
کاغــذ باطلــه ( 3 – 2الیــه) بیاندازیــد.
چنانچــه ایــن فضــا بــه طــور مرتــب تمیــز و پاکیــزه نشــود،
بهداشــت موفقــی نخواهــد داشــت .پروســۀ تمیــزکاری از قــرار
زیــر مــی باشــد:
تعویــض بســتر کاهــی :بســتر زیــر طیــور بایســتی مرتــب
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
بایســتی بــا محلــول ضدعفونــی کننــدۀ پتاســیم پرمنگنــات
شستشــو و ضدعفونــی گــردد .تمامــی وســایل بایســتی بیــرون
بــرده و در زیــر نــور خورشــید قــرار گیرنــد و ســپس بــه داخــل
آورده شــوند.
تمیــز کــردن ســقف و دیوارهــا :ســقف و دیوارهــا را بــا دســتمالی
خیــس پاکیــزه کنیــد .اســتفاده از آب گــرم مــی توانــد شــیوه
ای مؤثــر باشــد .توجــه کنیــد کــه هــر گونــه تــار عنکبــوت یــا
النــۀ طیــور آزاد در طبیعــت اگــر در ایــن فضــا باشــد بایســتی
از بیــن بــرود.
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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
محــل ورود مــوش و جونــدگان بــه داخــل و انتقــال بیمــاری
گــردد.
ضدعفونــی بــا دود  :ایــن مرحلــه در رونــد ضدعفونــی ســازی
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.

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 معمــو ًال در ایــن مرحلــه اســتفاده از قفــس را ترجیــح
مــی دهنــد چــرا کــه راحــت تــر اســت و مشــکالت مربــوط بــه
بیمــاری جوجــه هــا کمتــر اســت .امــا در ایــن روش شــرایطی
بایــد رعایــت شــود کــه از قــرار زیــر اســت:

مراقبت های الزم مابین ورود گله های جوجه ها

.1جوجــه هــا مــی بایســت از گرمــا ،تهویــه و رطوبــت نســبی
مــورد نیــاز برخــوردار باشــند.
.2دسترســی بــه آب و دان بــرای جوجــه ها بایســتی آســان باشــد.
بــرای آن دســته از قفــس هایــی کــه مجهــز بــه سیســتم آب
آشــامیدنی پســتانکی هســتند پیشــنهاد مــی گــردد کــه تا دو ســه
هفتــۀ اول و تــا زمانــی کــه جوجــه هــا بــا آبخــوری پســتانکی
آشــنا شــوند ،از آبخورهــای کوچــک در قفــس اســتفاده شــود.
.3قفــس مــی بایســت از نــور کافــی برخــوردار باشــد .همچنیــن
هــر قفــس بهتــر اســت کــه از دو منبــع آب برخــوردار باشــد تــا
اگــر احیانـ ًا یکــی از کار افتــاد جوجــه هــا بــدون آب نباشــند.
.4فراهــم کــردن دمــای یکدســت و جریــان هــوای مناســب
ضــروری اســت .چنانچــه منبــع گرمــا گاز یــا ذغــال باشــد مــی
توانــد منجــر بــه دیهیدراتــه شــدن جوجــه هــای نزدیــک بــه
منبــع گــردد.
.5از آنجائیکــه پارچــه هــای گونــی جنــس متخلخلــی دارنــد
بیشــتر از پارچــه هــای برزنتــی در خــروج هــوا و گرمــا مؤثــر
باشــند .بنابرایــن بــرای حفــظ گرمــای فضــا بهتــر اســت از
پارچــۀ برزنتــی اســتفاده شــود.
.6از پارچــۀ برزنتــی در دو طــرف دیــواره هــای ســیمی اســتفاده
کنیــد و در حــدود  30ســانتیمتر پاییــن تــر از ســقف نصــب کنیــد
تــا بــه گــردش جریــان هــوا کمــک کــرده باشــید .در فصــول
ســرد و یخبنــدان بهتــر اســت فاصلــۀ  30ســانتیمتری از ســقف
بــا گونــی پوشــیده شــود تــا ضمــن ممانعــت از ورود هــوای
ســرد ،گــردش هــوا هــم برقــرار باشــد و هنگامــی کــه دمــای
فضــا زیــاد گــرم شــد (مث ـ ً
ا ظهــر) مــی توانیــد پارچــه را کنــار
بزنیــد تــا دمــا مطلــوب شــود .برخــی مرغــداری هــا از پــرده
هــای نیمــه اتوماتیــک اســتفاده مــی کننــد.
.7تــا  2 – 3ســاعت نخســتین ورود جوجــه هــا بــه مــادر
مصنوعــی محلــول دارو در آب آشــامیدنی آنهــا بگذاریــد و بعــد
از آن در ظــروف غــذای آنهــا خــوراک مخصــوص ســن آنهــا را
بریزیــد.
.8در اطــراف ظــرف غــذا بــه ازای هــر جوجــه بــه انــدازۀ 2.5
ســانتیمتر فضــا در نظــر بگیریــد.
.9طــی  2 – 3روز نخســت ،خــوراک را بــه صــورت وعــده هــای
کوچــک امــا در دفعــات زیــاد بدهیــد.

•پیــش از ورود دســتۀ جدیــد جوجــه هــا حتمـ ًا فضــای مرغداری
را پاکیــزه و ضدعفونــی کنید.
•یــک هفتــه مابیــن گلــه هــای جوجــه هــای قدیــم و جدیــد
فاصلــه الزم اســت.
•دایــره ای بــه قطــر  1.5متــر بســازید .ایــن دایــره مــی توانــد
 200 – 250جوجــه 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  5ســانتیمتر آمــاده کنیــد و
روی آن را بــا روزنامــه یــا کاغــذ باطلــه بپوشــانید.
•ظروف آب و غذا را به طور مرتب و متناوب قرار دهید.
• 24ســاعت قبــل از رســیدن جوجــه هــا دمــای مــادر مصنوعــی
را چــک کنیــد.
•بــه مــدت یــک الــی دو روز بــر روی ســطح کاغــذ روزنامــه هــا
ذرت یــا خــوراک آســیاب یــا لــه شــده بریزیــد تــا جوجــه هــا
جــای ظــرف غــذا را یــاد بگیرنــد.
•بــه منظــور پیشــگیری از اســترس در جوجــه هــا بهتــر اســت
تــا  2 – 3روز اول در ظــرف آب آنهــا ویتامیــن و گلوکــز بریزیــد.
•چنانچــه جوجــه هــا بــه دلیــل جابجایــی و یــا محیــط جدیــد
تحــت اســترس هســتند ،بهتــر اســت تــا  2 – 3ســاعت ابتدایــی
بــه آنهــا خــوراک ندهیــد و محلــول آب و شــکر در اختیــار آنهــا
قــرار دهیــد.
•در هفتــۀ نخســت دمــای مــادر مصنوعــی را روی  32تــا 35
درجــه نگــه داریــد و هفتــۀ بعــد حــدود  10درجــه بکاهیــد تــا بــه
دمــای محیــط اتــاق برســد.
•در عیــن حــال رفتــار جوجــه هــا را زیــر نظــر داشــته باشــید
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  7 – 10روز 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  24ســاعته را مــی تــوان در ســن  0 – 8روزگــی
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تأثیــر کوویــد  19بر
روی بــازار گوشــت
ـکا
ـان و امریـ
گاو جهـ

میزان تقاضا برای گوشت گاو:

ژاپن ،کرۀ جنوبی ،کانادا ،مکزیک

کشــورهای زیــادی همچنــان در تــاش بــرای بازگشــت بــه
دوران پیــش از شــیوع بیمــاری همــه گیــر کرونــا هســتند.
بســیاری از ایــاالت امریــکا شــاهد کاهــش مصــرف گوشــت گاو
در رســتوران هــا هســتند.
بــا توجــه بــه اینکــه  70تــا  75درصــد از گوشــت گاو ایــاالت
متحــد بــه  4کشــور ژاپــن ،کــرۀ جنوبــی ،کانــادا و مکزیــک
صــادر مــی شــود مصــرف گوشــت در ایــن بازارهــا و تأثیــر
آن بــر روی تقاضــا از ســوی کشــورهای دیگــر جهــان بــرای
گوشــت امریــکا ،بســیار حائــز اهمیــت اســت.
تقاضا برای گوشــت گاو در هر کشــور متفاوت است
گــزارش هــای اخیــر همگــی کوویــد  19را بــه عنــوان عاملــی
مؤثــر در بــازار گوشــت گاو ســال جــاری و آتــی مــی شناســند.
بــا ایــن حــال جــدای ایــن بیمــاری همــه گیــر ،تفــاوت در
میــزان تقاضــا در کشــورهای مختلــف دنیــا بــر روی بــازار
گوشــت گوســاله تأثیرگــذار اســت .بــه عنــوان مثــال ،انتظــار
مــی رود کــه میــزان واردات گوشــت در ژاپــن ثابــت بمانــد چــرا
کــه سیاســت ایــن کشــور مبتنــی بــر ایــن اســت کــه ذخایــر را
بــاال نگــه دارد تــا بــرای هــر گونــه شــوک در بــازار آمادگــی
داشــته باشــد بــه ویــژه کــه المپیــک توکیــو بــه تابســتان 2021
موکــول شــده اســت.

بــه عــاوه ،کاهــش واردات گوشــت گوســاله در
کــرۀ جنوبــی مشــهودتر بــود چــرا کــه مصــرف
ایــن گوشــت هــای وارداتــی در رســتوران هــا
بســیار بیشــتر از مغــازه هــا بــود و شــیوع کرونــا
بیشــتر بــر روی رســتوران هــا تأثیــر منفــی داشــته
اســت.
کانــادا نیــز در نظــر دارد واردات گوشــت گوســاله
را افزایــش دهــد چــرا کــه بــا افزایــش تقاضــا
بــرای گوشــت چــرخ کــرده و افــت تولیــد گوشــت
فــراوری شــده مواجــه بــوده؛ امــا در مکزیــک بــه
دلیــل وضعیــت اقتصــادی نامســاعد و تعطیلــی
بســیاری از رســتوران هــا تقاضــا بــرای واردات
گوشــت گوســاله بــا کاهــش روبروســت.
ســازمان توســعه و تعــاون اقتصــادی کــه ســازمانی
جهانــی و ناظــر بــر چالــش هــای سیاســی اســت
بــه تازگــی پیــش بینــی اقتصــادی موقــت خــود را
ارائــه داده اســت.
بــر طبــق ایــن بــرآورد رشــد تولیــد ناخالــص
داخلــی در ســال  2021بهبــود خواهــد داشــت
امــا همچنــان پاییــن تــر از ســال  2019میــادی
خواهــد بــود .رشــد تولیــد ناخالــص داخلــی 2021
در مقایســه بــا ســال  2019در مکزیــک 7.5
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درصــد پاییــن تــر ،در ژاپــن  4.4درصــد پاییــن تــر ،در کانــادا
 2درصــد پاییــن تــر و تنهــا در کــرۀ جنوبــی  2.1درصــد باالتــر
خواهــد بــود.

در ایــن میان نــرخ ارز و مبادالت ارزی
نیــز عامــل مهمــی محســوب مــی شــود.
در حالیکــه نــرخ دالر در مقایســه بــا اکثــر ارزهــای جهــان از
بهــار ســال جــاری ضعیــف شــد ،امــا در مقایســه بــا پــزوی
مکزیــک  10درصــد افزایــش یافــت.
اگــر چــه دالر بــاال منجــر بــه تضعیــف موقعیــت جهانــی
گوشــت گوســاله امریکایــی در بازارهــای جهانــی مــی گــردد؛
بــا اینحــال آینــدۀ صــادرات گوشــت گوســالۀ امریــکا درخشــان
بــه نظــر مــی رســد رشــد فزاینــدۀ تقاضــا از ســوی چیــن
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  4بــازار اصلــی و عمــدۀ واردات گوشــت
امریکایــی در ســال  2021میــادی کاهــش یابــد.
بدیــن ترتیــب ایــن امــر بــر روی قیمــت گوشــت قرمــز امریــکا
در بــازار داخلــی تأثیرگــذار و میــزان تقاضــا و خریــداری
مصــرف کننــدۀ داخلــی بســیار مهــم خواهــد بــود.
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کاهــش قیمت گوشــت در
اســتان ،جای خوشــحالی
یــا زنــگ خطر

در مــاه هــای اخیــر شــاهد رونــد نزولــی قیمــت گوشــت در
اســتان بودهایــم بــه گونـهای کــه قیمــت گوشــت تــا  ۱۵درصــد
کاهــش را تجربــه کــرد .گوشــت گوســفندی در ابتــدای ســال تــا
 ۱۲۰هــزار تومــان رســید و هــم اکنــون بــه حــدود ۱۰۰هــزار
تومــان رســیده اســت و فــروش غیرمجــاز آن حتــی بــه کمتــر از
ایــن قیمــت نیــز صــورت میگیــرد.
در ابتــدا شــاید ایــن کاهــش قیمــت خوشــایند بــه نظــر بیایــد
ولــی دو نکتــه حائــز اهمیــت در ایــن خصــوص وجــود دارد،
نخســت اینکــه دامــداری و دامپــروری بخــش عظیمــی از اقتصاد
و اشــتغال اســتان را بــه خــود اختصــاص داده کــه ایــن کاهــش
قیمــت صدمــات جبــران ناپذیــری را بــه دامــداران اســتان وارد
میکنــد و دیگــر اینکــه هماکنــون دامــداران اســتان مجبورنــد
دام خــود را بــا قبــول کــردن ضــرر و زیــان بفروشــند و بیتردیــد
در صورتــی کــه تدبیــری اندیشــیده نشــود در ماههــای آینــده
اســتان ایــام کــه خــود از تامیــن کننــدگان عمــده گوشــت در
کشــور اســت بــا کمبــود گوشــت و افزایــش قیمــت آن مواجــه
خواهــد شــد.
«اکبــر» دامــدار ســاکن روســتای بانقــان گفــت ۶۰ :راس
گوســفند داشــتم کــه منبــع درآمــد و معــاش خانــوادهام بودنــد
هزینــه نگهداریشــان برایــم بســیار ســنگین بــود و مجبــور
شــدم نیمــی از آنهــا را بفروشــم اگــر شــرایط و گرانــی علوفــه
بــه همیــن منــوال باشــد چــه بســا بقیــه آنهــا را هــم بفروشــم و
دنبــال شــغل دیگــری بــروم.
«رحیــم» ســاکن دهســتان بولــی نیــز بــا بیــان اینکــه دیگــر
دخــل دامــدار بــا خرجــش برابــری نمــی کنــد ،گفــت :خریــدار

زیــادی بــرای دام هایمــان وجــود نــدارد .بیــش از  ۱۵۰راس
گوســفند و بــز داشــتم کــه تعــداد زیــادی از آنهــا را بــرای تامیــن
هزینــه خــوراک بقیــه فروختــم ،آنهــم نــه بــه مصــرف کننــده
واقعــی بلکــه بــه دالل و زیــر قیمــت واقعــی.
«علــی» دامــدار جــوان از روســتای شــانکبود ،نیــز گفــت:
امســال بــا ســال گذشــته قابــل مقایســه نیســت ،هــم شــرایط
خشکســالی مــا را در تنگنــا قــرار داده و هــم بــازار وضعیــت
مناســبی نــدارد ،اصــا کســی ســراغ مــا را بــرای خریــد دام
نمیگیــرد و دامــداری اصــا بــه صرفــه نیســت.
در ایــن میــان لــزوم ورود دســتگاه هــای متولــی امــر کامــا
احســاس مــی شــود کــه در صــورت عــدم تحقــق آن مطمئنــا
هــم تولیدکننــده و هــم مصــرف کننــده گوشــت در اســتان
متضــرر خواهنــد شــد.
«فرشــاد یاســمی»  ،مدیــرکل امــور عشــایری اســتان در ایــن
بــاره اظهــار کــرد :علــت افــت قیمــت گوشــت در اســتان دو
عامــل اســت ،یکــی کــم شــدن تقاضــای خریــد در بــازار
گوشــت و دیگــری هزینــه بــاالی نگهــداری دام.
وی گفــت :شــیوع ویــروس کرونــا و بــه دنبــال آن عــدم
برگــزاری مراســمات و تعطیلــی و نیمهتعطیلــی رســتورانها
دلیــل اصلــی کاهــش تقاضــای گوشــت در اســتان بــوده و گــران
شــدن قیمــت نهادههــای دامــی نیــز موجــب افزایــش هزینــه
نگهــداری دام شــده اســت و بــا ایــن شــرایط طبعــا نگهــداری
دام بــرای دامــدار مقــرون بــه صرفــه نخواهــد بــود.
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
کــه تاکنــون ایــن اعتبــار را تامیــن نکــرده و کشــتارگاه ایــام
نیــز بایــد مشــکالتش را رفــع کنــد تــا بتوانــد بــه کشــتار دام
خریــداری شــده بپــردازد.
مدیــرکل امــور عشــایری اســتان قیمــت خریــد دام زنــده از
عشــایر اســتان را بــه صــورت ترکیبــی  ۴۵هــزار تومــان عنــوان
و ابــراز کــرد :هــم اکنــون متاســفانه برخــی از دامهــای مســن
دامــداران حتــی تــا کیلویــی ۲۰هــزار تومــان نیــز توســط دالالن
از آنهــا خریــداری میشــود کــه در صــورت خریــد دام توســط
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  ۴۵هــزار تومــان خریــداری کنیــم ولــی تــا
زمانــی کــه مشــکالت کشــتارگاه ایــام حــل نشــود قــادر بــه
خریــد دام نیســتیم.
وی خریــد دام توســط ایــن اداره کل را بــه ســود دامــداران دانســت
و گفت:ایــن کار جلــو تضییــع حــق دامــداران را خواهــد گرفــت
ودســت دالالن را از دســترنج ایــن افــراد کوتــاه میکنــد .
مدیــرکل شــرکت پشــتیبانی امــور دام اســتان ادامــه داد :دام
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مــورد نیــاز خــود را از کشــتارگاه تهیــه میکنیــم و الزمــه آن
حــل مشــکالت کشــتارگاه صنعتــی ایــام اســت کــه در همیــن
راســتا در جلســه هفتــه قبــل بــا حضــور مســئوالن اســتان قــرار
شــد ایــن مشــکالت 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
بــه منظــور جلوگیــری از افزایــش قیمــت در روزهــای آینــده
ذخیــره نماییــم.
وی در خصــوص تامیــن مالــی خریــد دام از دامــداران اســتان نیــز
گفــت :تعهــد پرداخــت مبالــغ دامهــای خریــداری شــده در واقــع
تعهــد وزارت جهادکشــاورزی خواهــد بــود کــه حتمــا پرداخــت
خواهــد شــد.

ـروش
ـزان فـ
ـش میـ
افزایـ
فــراورده هــای لبنــی
بــا پایــۀ گیاهــی

بــر طبــق گزارشــات ،بــرآورد مــی شــود کــه فــروش فــراورده
هــای تخــم مرغــی و لبنیــات بــا پایــۀ گیاهــی بــا نــرخ رشــد
متوســط ســاالنۀ  6.0درصــدی تــا ســال  2024میــادی بــه 5.2
میلیــارد دالر خواهــد رســید .ایــن رقــم در مقایســه بــا رقــم 4.3
میلیــارد دالر در ســال  2020افزایــش خواهــد داشــت کــه البتــه
همیــن رقــم در ســال  2019نیــز  3.9میلیــارد 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 :
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•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
کننــدگان محصــوالت تخــم مرغــی و لبنــی گیاهــی بــا رشــد
و افزایــش روبــرو بــوده اســت.
تولیــد کننــدگان در ســال  2020عمــدۀ تمرکــز خــود را بــر روی
ســرمایه گــذاری در زمینــۀ تکنولــوژی بهتــر و ســرمایۀ باالتــر
قــرار دادنــد تــا مصــرف ایــن محصــوالت را بــرای عمــدۀ
مصــرف کننــدگان بهتــر و قابــل تأمیــن ســازند.
بــرآورد مــی گــردد کــه از یــک ســو بــا کاهــش بهــای ایــن
محصــوالت در طــول ســال هــای  2019تــا  2024میــادی
و نزدیــک شــدن قیمــت آنهــا بــه بهــای تولیــدات رایــج و
معمــول لبنــی و تخــم مرغــی ،و از ســوی دیگــر بــا بیشــتر
شــناخته شــدن ایــن محصــوالت و خریــد ایــن فــراورده هــا از
ســوی مصــرف کننــدۀ عــام و همچنیــن افزایــش مصــرف از
ســوی مصــرف کننــدگان فــراورده هــای گیاهــی ،میــزان حجــم
مصــرف بــه طــرز چشــمگیری افزایــش خواهــد یافــت.
طبــق برآوردهــا ،شــیر گیاهــی باالتریــن میــزان ســود فــروش
را در طــی دورۀ مذکــور دارد (بــرآورد فــروش  2.4میلیــارد دالر
در ســال  )2020چــرا کــه باالتریــن میــزان تولیــد و بیشــترین
اســتقبال را از ســوی مصــرف کننــده داشــته اســت .بســیاری
از تولیــدات لبنــی بــا پایــۀ گیاهــی طعــم و مــزه ای شــبیه بــه
تولیــدات لبنــی شــیری ندارنــد بــه همیــن دلیــل هــم از ســوی
بســیاری از مصــرف کنندگانــی کــه طعــم آنهــا را بــا هــم
مقایســه مــی کننــد اســتقبال نمــی شــوند.
از ســوی دیگــر ،انتظــار مــی رود کــه در طــول دورۀ بــرآورد شــده
فــروش تخــم مــرغ هــای بــا پایــۀ گیاهــی بــا ســرعت بیشــتری
رو بــه افزایــش رود چــرا کــه تولیــدات کارخانجــات از ایــن
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  2019تــا  2024میــادی  33درصــد باشــد.
امــا بــر طبــق برآوردهــا ،از آنجائیکــه طعــم و بافــت پنیرهــای
گیاهــی متفــاوت از پنیرهــای لبنــی و تهیــه شــده از شــیر اســت،
بنابرایــن هنــوز ســهم چندانــی در میــزان فــروش دورۀ بــرآورد
شــده ندارنــد و انتظــار مــی رود کــه ایــن فــراورده هــای گیاهــی
در طــول دورۀ  2024تــا  2029میــادی کــه تکنولــوژی بــرای
تولیــد و فــراوری بهتــر ایــن محصــول پیشــرفت مــی یابــد ،نــرخ
رشــد بیشــتری را در فــروش بــه دســت آورنــد .طبــق برآوردهــا
تــا ســال  2029میــادی ،پنیرهــای گیاهــی در ردۀ دومیــن
محصــول از تولیــدات گیاهــی پــر طرفــدار قــرار خواهــد گرفــت.
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خطــر ورشکســتگی
در کمیــن دامداران

مدیــر عامــل اتحادیــه دام ســبک گفــت:
بــا توجــه بــه افــت چشــمگیر قیمــت
دام و عرضــه کمتــر از قیمــت تمــام
شــده ،دامــداران در حــال ورشکســتگی
هســتند.

افشــین صــدر دادرس مدیــر عامــل اتحادیــه دام ســبک در،
از کاهــش قیمــت دام ســبک در بــازار خبــر داد و گفــت :بــا
توجــه بــه افــت چشــمگیر قیمــت دام ،دامــداران در حــال
ورشکســتگی هســتند؛ چــرا کــه قیمــت کنونــی دام کمتــر
از نــرخ تمــام شــده تولیــد اســت.
او متوســط قیمــت کنونــی هــر کیلــو دام زنــده را  ۵۰هــزار
تومــان اعــام کــرد و افــزود :در حــال حاضــر قیمــت تمــام
شــده دام بــاالی  ۶۳تــا  ۶۴هــزار تومــان اســت کــه امســال
شــرایط خشکســالی ،مشــکالت دامــداران را تشــدید کــرده
اســت.
دادرس ادامــه داد :بــا توجــه بــه شــرایط خشکســالی ،هنــوز
خریــد دام ســبک غیرعشــایر آغــاز نشــده و هیــچ اقدامــی
بــرای مقابلــه بــا خشکســالی اجرایــی نشــده اســت کــه بــا
ایــن وجــود فشــار ســنگینی بــر دوش دامــداران اســت.
مدیــر عامــل اتحادیــه دام ســبک بــا اشــاره بــه اینکــه
توزیــع نهــاده دامــی بــا مشــکالت متعــددی روبهروســت،
بیــان کــرد :در شــرایط کنونــی بــه ســبب کاهــش علوفــه
در مرتــع ،دامــداران تــوان نگــه داری دامهــای خــود را
ندارنــد کــه بــا ایــن وجــود آینــده روشــنی پیــش روی
تولیــد نیســت.
ایــن مقــام مســئول قیمــت منطقــی هــر کیلــو گوشــت
گوســفندی را  ۱۰۰تــا  ۱۱۰هــزار تومــان اعــام کــرد و
افــزود :در حــال حاضــر قیمــت هــر کیلــو گوشــت گوســفندی
در ســطح شــهر کمتــر از  ۱۳۰تــا  ۱۴۰هــزار تومــان نیســت،
در حالــی کــه بارهــا اعــام کردیــم کــه شــرایط را بــه
گونـهای فراهــم کننــد تــا تولیدکننــده بتوانــد محصــول خــود
را مســتقیم در بــازار عرضــه کنــد تــا مصــرف کننــده هــم بــا
قیمــت مناســب گوشــت مــورد نیــاز را خریــداری کنــد.

دادرس بــا بیــان اینکــه کــم بارشــی در بازدهــی مراتــع تاثیــر
گذاشــته اســت ،گفــت :دامــداران ســبک اعــم از عشــایر
و غیرعشــایر در  ۶ماهــه اول ســال بــه صــورت طبیعــی از
مراتــع اســتفاده میکننــد کــه بــا توجــه بــه شــرایط خشکســالی
و اثــر گــذاری بــر بازدهــی مراتــع و همچنیــن کشــت و کار
زمینهــای دیــم ،نیــاز بــه تغذیــه دام دســتی افزایــش مییابــد
کــه متاســفانه شــرایط بــرای تامیننهــاده مناســب نیســت.
بــه گفتــه ایــن مقــام مســئول ،علــی رغــم بحــران تامیــن
نهــاده دامــی و کشــت و کار بــه ویــژه در اســتانهایی کــه
بــا شــرایط خشکســالی حــاد روبهروســت ،انتظــار م ـیرود کــه
مســئوالن تدابیــری بیندیشــند ،در غیــر ایــن صــورت قیمــت
گوشــت در نیمــه دوم ســال از نــرخ کنونــی کــه ماحصــل بــازار
داللــی اســت ،باالتــر م ـیرود.
مدیــر عامــل اتحادیــه دام ســبک در واکنــش بــه افزایــش
قیمــت نهادههــای دامــی در بــازار بیــان کــرد :در اســفند ۹۹
قیمــت هــر کیلــو جــو انبــاری تولیــد داخــل  ۵هــزار و  ۸۰۰تــا
 ۶هــزار تومــان بــود ،در حالــی کــه قیمــت کنونــی هــر کیلــو
جــو در زمــان برداشــت از کشــاورز  ۵هــزار و  ۸۵۰تومــان اســت
کــه بــا ایــن وجــود نمیدانیــم انتهــای ســال در چــه وضعیتــی
قــرار دارد.
او در پایــان قیمــت هــر کیلــو یونجــه را  ۳هــزار و  ۴۰۰تومــان
تــا  ۳هــزار و  ۵۰۰تومــان و کاه گنــدم را  ۲هــزار و ۵۰۰
تومــان تــا  ۲هــزار و  ۶۰۰تومــان اعــام کــرد و گفــت :بــا
توجــه بــه شــرایط نامناســب تولیــد نهــاده ،حمایــت اضطــراری
از دامــداران امــری ضــروری اســت؛ چــرا کــه دامــداران ســبک
در شــرایط حــادی قــرار دارنــد.
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تولیــد دارویــی بــرای
ایمنــی طیــور دربرابــر
بیماریهــای ویروســی
یکــی از شــرکتهای دانــش بنیــان داروی جدیــد گیاهــی بــرای
افزایــش ســطح سیســتم ایمنــی و پشــتیبانی در بیماریهــای
ویروســی در طیــور بــه تولیــد رســاندند.
اللــه حجــازی ،مدیــر عامــل یکــی از شــرکتهای دانــش
بنیــان فعــال در حــوزه داروهــای گیاهــی ،بــا اشــاره بــه
تولیــد داروی گیاهــی در حــوزه بیماریهــای طیــور بــا هــدف
جلوگیــری از خــروج ارز ،گفــت :داروی «رســپیرووت» در حــوزه
طیــور پــس از تامیــن نیــاز بازارهــای داخلــی بــه خــارج کشــور
صــادر شــد .ایــن دارو از نظــر فرموالســیون مشــابه نــدارد و
مرغــداران میتواننــد بــرای رفــع بیماریهــای تنفســی طیــور
و دامهــا ایــن دارو را بــا اطمینــان خاطــر جایگزیــن داروهــای
شــیمیایی کننــد.
حجــازی دز مصــرف پاییــن بــا تاثیــر زیــاد را از مزایــای ایــن
دارو نــام بــرد و یــادآور شــد :نــوع فرموالســیون ،درصــد مــاده
موثــره ،نــوع مــواد اســتفاده شــده ،افزایــش ســطح سیســتم
ایمنــی و پشــتیبانی در بیماریهــای ویروســی را میتــوان از
جملــه دیگــر ویژگیهــای ایــن داروی گیاهــی برشــمرد.
مدیــر عامــل ایــن شــرکت دانــش بنیــان بــه مقایســه
رســپیرووت بــا ســایر محصــوالت مشــابه خارجــی پرداخــت و
گفــت :معمــوال قیمــت داروهــای وارداتــی زیــاد اســت و بــه
لحــاظ اقتصــادی بــرای مرغــداران مقــرون بــه صرفــه نیســت؛
امــا ایــن دارو بــا خاصیــت گیاهــی دارای صرفــه اقتصــادی و
بــر خــاف داروهــای وارداتــی بــه ســود مصــرف کننــده اســت.
وی «آویشــن» را از مــواد تشــکیل دهنــده فرموالســیون ایــن
دارو دانســت و خاطــر نشــان کــرد :آویشــن دارای خاصیــت

ک ســازی
ضدمیکروبــی بــوده و باعــث پــا 
دســتگاه تنفــس میشــود و عصــاره ســرخارگل
نیــز یکــی از بهتریــن انتخابهــا بــرای افزایــش
تقویــت سیســتم ایمنــی طیــور اســت.
حجــازی بــا بیــان اینکــه ویتامینهــای  Eو C
اســتفاده شــده در ایــن دارو دارای آنتیاکســیدان
قــوی اســت و باعــث افزایــش تقویــت سیســتم
ایمنــی طیــور میشــود ،ادامــه داد :وجــود
ایــن عناصــر در بیماریهــای ویروســی بــرای
تقویــت سیســتم ایمنــی مهــم اســت تــا دامهــا
و طیــور بتواننــد پیــک (دوره اوج) بیمــاری را
بگذراننــد.
مدیــر عامــل ایــن شــرکت بــا بیــان اینکــه
ایــن شــرکت دانــش بنیــان هــم اکنــون بــا
تولیــد  ۱۵محصــول دارویــی دامپزشــکی بــا
پایــه گیاهــی ،رتبــه نخســت کشــور را بــه
لحــاظ تعــدد داروهــای گیاهــی دامپزشــکی
بــه خــود اختصــاص داده اســت ،توضیــح داد:
بــر اســاس برنامهریزیهــای انجــام شــده
تصمیــم داریــم بیــش از  ۳۰قلــم داروی گیاهــی
دامپزشــکی جدیــد را تــا ســه ســال آینــده
روانــه بازارکنیــم .ایــن داروهــا بــرای درمــان
بیماریهــای برونشــیت ،نیوکاســل ،آبلــه،
ســی ار دی ،آنفولوآنــزای فــوق حــاد تنفســی در
درگیریهــای حــاد اســتفاده میشــود.
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جوجــه کشــی از
انــواع نژادهــای مرغ

بــاالی آن میباشــد .مــرغ نــژاد مرنــدی هــم بــه صــورت
تخمگــذار بــوده و هــم میتوانــد بــه عنــوان نــژاد مــرغ گوشــتی
باشــد و حتــی در برخــی از مواقــع از تغذیــه بهتــری داشــته
باشــد میتوانــد  3کیلوگــرم 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
بــه ارمغــان بیــاورد.

پــرورش و جوجــه کشــی از مــرغ امــروزه بــه دلیــل داشــتن
ارزش بــاالی گوشــت و تخــم آن میتوانــد یــک روش عالــی
بــرای کســب و کار بشــمار آیــد .امــا داشــتن تجربــه کافــی
میتوانــد تاثیــر بســیار زیــادی در موفقیــت کســب و کار باشــد.
اگــر جــز افــرادی هســتید کــه میخواهیــد جوجــه کشــی از مــرغ
و حتــی بهتریــن نــژاد مــرغ بــرای جوجــه کشــی را بدانیــد حتمــا
تــا آخــر ایــن مقالــه بــا مــا همــراه باشــید.
برخی از نژادهای برتر مرغ برای جوجه کشی
طبــق بررســی هــای انجــام گرفتــه در بهتریــن دانشــگاه هــای
کشــور هــای خارجــی نزدیــک بــه  300نــژاد مــرغ یافــت شــده
کــه برخــی از ایــن نژادهــا مناســب بــرای پــرورش گوشــتی
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.
در نظــر داشــته باشــید کــه حتمــا در هنــگام پــرورش مــرغ
نژادهــای برتــر را انتخــاب نمائیــد و ایــن بــه میــزان تجربه شــما
بســتگی دارد .اگــر تجربــه کافــی در ایــن زمینــه نداریــد بهتــر
اســت تــا تحقیقــات بســیار زیــادی را انجــام دهیــد و بهتریــن
نــژاد مــرغ را بــرای جوجــه کشــی انتخــاب و اقــدام بــه پــرورش
و جوجــه کشــی نمائیــد.

مرغ لوهمن قهوه ای

مرغ مرندی

نگهــداری و پــرورش مــرغ مرنــدی بــه عنــوان یــک کســب
و کار پرســود بــه شــمار میــرود .ایــن نــوع از نــژاد ریســک
کمتــری بــرای پــرورش داده و در ر مزرعــه و یــا محیطــی
از ایــن نــوع مــرغ نگهــداری میشــود .در نظــر داشــته باشــید
کــه یکــی از ویژگــی هــای مهــم ایــن نــژاد مقاومــت بدنــی

مــرغ لوهمــن قهــوه ای نــژادی پرطرفــدار بــوده و ســالیانه
حــدود  250الــی  300عــدد تخــم میگــذارد و رنــگ تخــم آن
قهــوه ای میباشــد .در نظــر داشــته باشــید کــه ایــن نــوع مــرغ
بیشــتر بــه عنــوان مــرغ تخمگــذار پــرورش داده میشــود.
مرغ سفید تخمگذار

حتمــا تــا بــه امــروز ایــن نــوع مــرغ هــا را مشــاهده کردیــد
و کامــا بــا آنهــا آشــنایی داریــد .ایــن نــوع از نژادهــا قیمــت
نســبتا کمتــری دارنــد ولــی از ســوی دیگــر ســود حاصــل از
آنهــا بســیار بــاال میباشــد .یکــی از ویژگــی هــای بــارز مــرغ
ســفید شــروع زود هنــگام تخــم گــذاری آنهــا میباشــد .در
نظــر داشــته باشــید کــه قیمــت ایــن نــوع مــرغ توســط دولــت
تعییــن شــده و گاهــی ممکــن هســت تــا پــرورش دهنــده دچار
زیــان نیــز شــود ولــی طبــق تجربــه و بررســی هــای انجــام
گرفتــه شــده بــه دلیــل تخــم گــذاری بــاالی ایــن نــوع مــرغ
میــزان فــروش تخــم آن ســود بســیار زیــادی میباشــد.
تفاوت جوجه کشی طبیعی و مصنوعی

جوجــه کشــی بــه روش هــای طبیعــی و مصنوعــی دارای
معایــب و مزایــای زیــادی بــوده و هــر در روش هــای جوجــه
کشــی مســلما مشــکالت بســیار زیــادی وجــود دارد.
جوجــه کشــی بــه روش طبیعــی فقــط توســط مــرغ مــادر
انجــام میگیــرد و در ایــن روش از جوجــه کشــی مــرغ مــادر
بــا خوابیــدن بــر روی تخــم هــا آنهــا را بــه جوجــه تبدیــل
میکنــد .در نظــر داشــته باشــید کــه پــرورش دهنــدگان همــواره
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ســعی دارنــد در هــر دوره از جوجــه کشــی بیشــترین بازدهــی
را کســب کننــد و بــه همیــن دلیــل از روش جوجــه کشــی بــه
روش مصنوعــی بهــره میبرنــد زیــرا در جوجــه کشــی طبیعــی
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
میباشــد .برخــی از افــراد در محیــط هــای خانگــی هــم از
روش طبیعــی بــرای جوجــه کشــی اســتفاده نمیکننــد و بــا
خریــد دســتگاه جوجــه کشــی خانگــی اقــدام بــه جوجــه کشــی
میکننــد.
بــه ایــن نکتــه مهــم توجــه داشــته باشــید کــه اگــر میخواهیــد
تــا مــرغ مــادر تخــم گــذاری را بــه بهتریــن شــکل انجــام
دهــد پیشــنهاد مــا جوجــه کشــی بــه روش مصنوعــی میباشــد
و ایــن عامــل باعــث شــده اســت تمامــی پــرورش دهنــدگان
جوجــه کشــی مصنوعــی را بــه جوجــه کشــی طبیعــی ترجیــح
دهنــد.
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اگــر جــز افــرادی هســتید کــه بــه تازگــی تصمیــم داریــد در
زمینــه پــرورش و جوجــه کشــی از مــرغ فعالیــت کنیــد حتمــا
در هنــگام خریــد دســتگاه جوجــه کشــی بــه ایــن نــکات مهــم
توجــه داشــته باشــید تــا یــک محصــول بــی عیــب و نقــص
را خریــداری کــرده و جوجــه کشــی بــا راندمــان باالیــی را
تجربــه کنیــد.
ســابقه تولیــد کننــده  :طــول ســابقه در زمینــه تولیــد دســتگاه
جوجــه کشــی میتوانــد یــک فاکتــور مهــم بشــمار آیــد .در
نظــر داشــته باشــید کــه برخــی از کارگاه هــای زیــر پلــه ای
امــروزه بــه عنــوان تولیــد دســتگاه جوجــه کشــی فعالیــت
کــرده و محصــول نیــز قیمــت پاییــن دارد و ایــن عامــل باعــث
میشــود تــا افــراد بســیار زیــادی بــه ســمت خریــد اینگونــه از
محصــوالت حرکــت کنــد .امــا در نظــر داشــته باشــید ســعی
کنیــد محصولــی را انتخــاب کنیــد کــه برنــد شــناخته شــده ای
داشــته و ایــن گونــه از محصــوالت مســلما کیفیــت باالیــی
دارد.
گارانتی و خدمات پس از فروش

گارانتــی و خدمــات پــس از فــروش معتبــر میتوانــد نمایانگــر
کیفیــت محصــول باشــد .برخــی از تولیــد کننــده هــا عــاوه بــر
تولیــد محصــول بــا کیفیــت محصــول را بــه همــراه گارانتــی
ارائــه میدهنــد تــا مشــتری بــه محصــول اعتمــاد باالیــی
داشــته و بــدون نگرانــی اقــدام بــه اســتفاده از دســتگاه نمایــد.
کیفیت باالی قطعات

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
فعالیــت میکننــد امــا بــه دلیــل افزایــش قیمــت ارز برخــی از
تولیــد کننــدگان از قطعــات بــا کیفیتــی بــرای تولیــد دســتگاه
اســتفاده نمیکننــد و ایــن عامــل باعــث میشــود تــا دســتگاه در
کوتــاه تریــن زمــان ممکــن دچــار خرابــی شــده و مهــم تــر از
آن راندمــان بســیار کمتــری داشــته باشــد .در جوجــه کشــی
از مــرغ یــا هــر نــوع پرنــده ای بــه روش مصنوعــی کیفیــت
دســتگاه جوجــه کشــی میتوانــد تاثیــری بســیار زیــادی در
موفقیــت دوره جوجــه کشــی باشــد بــه همیــن دلیــل حتمــا در
انتخــاب و خریــد دســتگاه جوجــه کشــی بایــد شــناخت کافــی
از برنــد و کیفیــت دســتگاه داشــته باشــید.

امــروزه عــدم رعایــت ایــن مــورد افزایــش چشــمگیری داشــته
اســت و برخــی از تولیــد کننــده هــا بــه دلیــل کســب ســود
بیشــتر اقــدام بــه اســتفاده از قطعــات و تجهیــرات درجــه 2
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

رطوبــت و دمــا عامــل اصلــی در جوجــه کشــی میباشــد .بــه
همیــن دلیــل دســتگاه جوجــه کشــی همیشــه بایــد رطوبــت
و دمــای یکســانی داشــته باشــد .اگــر بدنــه دســتگاه کیفیــت
کمتــری داشــته باشــد ایــن عامــل باعــث میشــود تــا دمــا و
رطوبــت بــا دمــای بیــرون تبــادل داشــته و تخــم هــا دچــار
شــوک دمایــی میباشــد .در نظــر داشــته باشــید کــه عــاوه بــر
ایــن مــورد دمــا و رطوبــت میتوانــد در کمتریــن زمــان ممکــن
باعــث زنــگ زدگــی و پوســیدگی بدنــه شــود.
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تأثیــر فــوق العــادۀ

ـوص طیور
ـای  LEDمخصـ
ـراغ هـ
چـ

بر روی عملکرد

مرغ هــای گوشــتی و تخمگذار

نــکات طالیــی بــرای جوجــه کشــی از مــرغ بــه
روش مصنوعــی

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
صــورت حضــوری خریــداری کــرده و تــازه بــود تخــم
را مــاک خــود بــرای خریــد مــد نظــر داشــته باشــید.
حتمــا در هنــگام خریــد دســتگاه جوجــه کشــی بــه
ویژگــی هــای دســتگاه جوجــه کشــی بــا کیفیــت توجــه
ویــژه ای داشــته باشــید تــا راندمــان جوجــه کشــی
باالتــری را تجربــه کنیــد زیــرا دســتگاه جوجــه کشــی
تاثیــر زیــادی در تبدیــل تخــم بــه جوجــه دارد.
محیــط جوجــه کشــی بایــد دارای فــن مرغــداری و یــا
دریچــه هــای گــردش هــوا باشــد .زیــرا اکســیژن تــازه و
خــارج شــدن دی اکســید کربــن در جوجــه کشــی یــک
عامــل مهــم بــوده و رعایــت ایــن نــکات مســلما در
جوجــه کشــی تاثیــر بســیار زیــادی دارد .بــه ایــن نکتــه
مهــم توجــه داشــته باشــید کــه برخــی از افــراد از فــن
گلخانــه بــرای تهویــه هــوا اســتفاده میکننــد کــه ایــن
نــوع از فــن هــا بــه دلیــل مناســب نبــودن بــرای محیــط
هــای جوجــه کشــی میتوانــد راندمــان را بــه صــورت
چشــمگیری کاهــش دهــد.
بعــد از خــارج شــدن تخــم هــا از جوجــه حتمــا بســتر
مناســبی را بــرای جوجــه هــا تهیــه کنیــد و جوجــه هــا
را تــا یــک هفتــه در بســتر مناســب نگهــداری نمائیــد.
تغذیــه جوجــه هــا بعــد از متولــد شــدن تاثیــر بســیار
زیــادی در رشــد آنهــا دارد .برخــی از پــرورش دهنــدگان
در تغذیــه جوجــه غفلــت کــرده و ایــن عامــل باعــث
میشــود تــا جوجــه هــا دچــار بیمــاری شــده و یــا تلــف
شــوند و ایــن عامــل میتوانــد بــه ضــرر پــرورش دهنــده
باشــد.

چــراغ هــای  LEDاز تجهیــزات مــورد اســتفاده در اکثــر
مرغــداری هاســت .اولیــن مبحــث مــورد توجــه هزینــه اســت؛
چــراغ هــای  LEDبســیار کــم مصــرف هســتند و حبــاب
چــراغ هــا مانــدگاری بیشــتری دارنــد.
امــا بــه اعتقــاد  Glynn Kentمدیــر بخــش توســعۀ شــرکت
 Greengageکــه در زمینــۀ تولیــد و طراحــی سیســتم
روشــنایی  LEDکشــاورزی فعالیــت دارنــد ،اینکــه درک
طیــور از ایــن روشــنایی هــا چگونــه اســت و چــه دریافتــی
از آن دارنــد و تأثیــر ایــن روشــنایی هــا بــر روی عملکــرد و
رفــاه طیــور چیســت مســألۀ بســیار حائــز اهمیتــی اســت کــه
بایســتی پیــش از انتخــاب خــوب بــه آن اندیشــید.
بهبود عملکرد

آقــای  Kentاذعــان مــی دارد « :تحقیقــات نشــان داده کــه
نصــب تجهیــزات و روشــنایی  LEDدر ســودآوری مرغــدار
مؤثــر اســت .در پژوهشــی بــر روی فارمــی در انگلســتان
مشــخص شــد کــه مــرغ هــای گوشــتی مجهــز بــه روشــنایی
 LEDدر مقایســه بــا مــرغ هــای گوشــتی در فــارم مجهــز
بــه نــور فلورســنت از  0/87پانــد در هــر کیلوگــرم وزن گیــری
بیشــتر برخــوردار بودنــد.
در ارتبــاط بــا مــرغ هــای تخمگــذار نیــز تــا  38عــدد تخــم
مــرغ بــه ازای هــر پرنــده افزایــش تخــم مــرغ هــای تولیــدی
را بــه دنبــال داشــته اســت.
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نور مورد نیاز پرندگان چیست ؟

درک پرنــدگان از نــور بــا درک انســان متفــاوت اســت؛
حساســیت آنهــا نســبت بــه رنــگ هــا و رویــت طیــف
ماوراءبنفــش بیشــتر اســت .مقــدار هــر رنــگ ،شــدت و طــول
نــور همگــی بــر روی تولیــد اثرگــذار اســت.
به هنگام انتخاب روشــنایی برای مرغداری به چه نکاتی
بایستی توجه کنیم؟

بــه طیــف نــوری کــه پرنــده دریافــت مــی کنــد توجــه کنیــد؛
همینطــور بــه یکدســت بــودن نــو ِر کــف و نیــز بــه مانــدگار
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
آبــی کــه بــه پرنــده آرامــش مــی دهــد ،عملکــرد بهتــری
دارنــد.
مرغ های تخمگذار چه جور نوری را دوســت دارند؟

نــور ســفید گــرم بــا طــول مــوج رنــگ قرمــز بــر روی
طیــور تخمگــذار بیشــتر تأثیرگــذار اســت – اگــر چــه برخــی
محققیــن ادعــا دارنــد کــه نــور قرمــز پرخاشــگری را تحریــک
مــی کنــد امــا مطالعــات دیگــر هــم در ایــن زمینــه نشــان داده
کــه جفتگیــری و متعاقبــ ًا تخمگــذاری طیــور در نــور قرمــز
بیشــتر مــی شــود.
نیمــه تاریــک یــا  dim lightکــردن نــور طیــور را ترغیــب
مــی کنــد تــا در جــای خــود تخــم بگذارنــد و بدیــن ترتیــب
تعــداد تخــم هــای رهــا شــده در کــف مرغــداری کاهــش مــی
یابــد.

سیســتم نور پــردازی مخصــوص مرغداری
سیســتم روشــنایی  LEDکشــاورزی  Greengageاز
بابــت تغییــر جریانــات الکتریکــی بــه طــول مــوج هایــی کــه
القائــات الکترومغناطیســی را بــه نــور تبدیــل مــی کننــد ،بدیــع
اســت.
خطــوط اصلــی بــرق ،جریــان الکتریســیته را از  50تــا  60هرتــز
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بــه جریانــی کــه توســط حبــاب هــای المــپ 200
و  500وات قابــل تحمــل باشــد ،تغییــر مــی دهنــد.
نصب سیستم روشنایی LED

سیســتم هــای روشــنایی  LEDاز نظــر قیمــت و
هزینــۀ نصــب متفــاوت هســتند .آقــای  Kentمــی
گویــد« :قیمــت یــک سیســتم روشــنایی اســتاندارد
 LEDبــه همــراه هزینــه نصــب بــرای مرغــداری
گوشــتی چیــزی حــدود  5500تــا  6000پونــد مــی
شــود و حــدود  4تــا  5روز هــم نصــب آن طــول
مــی کشــد».
امــا طریقــۀ نصــب یــک روشــنایی LED
اســتاندارد مخصــوص مرغــداری بــه چــه
صــورت اســت؟

 .1ارزیابــی مرغــداری .در مرحلــۀ اول یــک
مرغــداری بــه منظــور تشــخیص تعــداد
روشــنایی مــورد نیــاز آن ارزیابــی مــی گــردد.
 .2ارزیابی قدرت برق.
 .3ســیم هــای بــرق .بــرای هــر خــط از
روشــنایی ســیم کشــی اســتیل زنجیــره ای
نصــب مــی گــردد.
 .4نصــب روشــنایی .حســگرها و واحدهــای
روشــنایی بــر روی کابــل هــا نصــب مــی
گردنــد.
 .5ســیم کشــی .معمــوالً توصیــه مــی شــود
کــه روشــنایی هــا بــا ســیم بــه بــرق متصــل
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
 LEDبــا یکدیگــر مقایســه شــده اســت.
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بیتوجهــی دولــت بــه
هشــدارهای مرغــداران

رئیــس هیئتمدیــره اتحادیــه سراســری مرغــداران
میهــن گفــت :هماکنــون قیمــت تخممــرغ ،بــا توجــه بــه
صحبتهایــی کــه صــورت گرفتــه قیمــت مصوبــی اســت
کــه در بــازار نیــز تصویبشــده و چندیــن بــار مــا بهعنــوان
متولــی مرغــداران و بهعنــوان نماینــده کل صنعــت بــه
وزارتخانــه درخواســت دادیــم ،ولــی متأســفانه بــه هشــدارها
و راهکارهــای مــا اهمیتــی ندادهانــد.
حمیــد رضــا کوچــک کاشــانی ،بــا اشــاره بــه وضعیــت بــازار
تخممــرغ و علــت نوســانات قیمــت تخممــرغ گفــت :بــازار
تخممــرغ نــه کاالی وارداتــی اســت نــه صادراتــی بلکــه
کاالی اســتراتژیک در هــر کشــوری اســت کــه بــر اســاس
نیــاز کشــور تولیــد میشــود و تمــام برنامهریزیهــا را
دولــت بهصــورت باالدســتی بــه تشــکلهای خصوصــی کــه
بــازوی اجرایــی دولــت هســتند ارجــاع میدهــد کــه تولیــد را
هماهنــگ کننــد و بتواننــد تولیــد کشــور و نیــاز مصرفکننــده
را تأمیــن کننــد.
رئیــس هیئــت مدیــره اتحادیــه ســرا ســری مرغــداران میهــن
گفــت :قیمــت تخممــرغ ،چــون کاالی فاسدشــدنی و کاالی
اســتراتژیکی اســت بعدازایــن کــه تصمیماتــی در حــوزه
کشــاورزی گرفتــه میشــود مخصوص ـ ًا بــرای تخممــرغ نبایــد
تأخیــر در تصمیمگیــری باشــد بایــد تصمیمگیریهــای
پختــه و آنــی بــا توجــه بــه فســادپذیری کاال در مــورد بــازار
تخممــرغ گرفتــه شــود.
وی افــزود :بایــد بتواننــد از حــذف تخممــرغ و حــذف گســترده
مــرغ و همچنیــن از اینکــه بخواهنــد قیمــت تخممــرغ در
بــازار بــه زبــان مصرفکننــده باشــد جلوگیــری کننــد.

کوچــک کاشــانی بابیــان اینکــه از بــرج  ۱۲ســال گذشــته کــه
قیمــت تخممــرغ یــک ثبــات نســبی داشــته و بــازار دچــار
تنشــی نبــوده مــا بــه وزارت خانــه نامهنگاریهایــی کردیــم
و چندیــن هشــدار و راهــکار بــه آنهــا ارائــه دادیــم کــه اگــر
بــازار ثبــات داشــته باشــد تــا هــم منافــع مصرفکننــده و هــم
تولیدکننــده حفــظ شــود.
وی افــزود :ایــن راهکارهــا شــامل بحــث صــادرات تخممــرغ،
بازگشــایی مــرز ،حــذف عــوارض تخممــرغ و همچنیــن
اصــاح قیمــت تخممــرغ بــا توجــه بــه اینکــه کلیــه اقــام
مــواد اولیــه تولیــد تخممــرغ چندیــن مرتبــه گــران شــده،
ولــی هنــوز دولــت قیمــت تخممــرغ را واقعــی نکــرده اســت.
رئیــس هیئــت مدیــره اتحادیــه ســرا ســری مرغــداران میهــن
گفــت :ایــن راهکارهــا را ارائــه کردیــم و جلســات متعــدد و
چندیــن نامــه متعــدد بــه وزارتخانــه ارســال شــد ،امــا متأســفانه
تصمیمــی بــرای ثبــات قیمــت و تثبیــت قیمــت گرفتــه نشــده
اســت بــا اینهمــه مشــکالت و بــا اینهمــه تأخیــر در
تصمیمگیــری اتحادیــه بــه خاطــر دغدغــه تولیدکننــده خــود
در ایــن یــک مــاه گذشــته در مجلــس از پــا ننشســته اســت.
وی بــا تأکیــد بــر اینکــه در مجلــس و وزارت خانــه بــه
دوســتان اعــام کردیــم کــه حداقــل اجــازه دهیــد عــوارض
تخممــرغ و ذخیرهســازی تخممــرغ را کــه مــا انجــام دهیــم،
ولــی نگذاشــتند.
کوچــک کاشــانی اظهــار داشــت :از اوایــل عیــد امســال
تابهحــال حــدود هشــت میلیــون مــرغ مولــد حــذف شــد و
همیــن مســئله باعــث شــد کــه مرغدارهــای مــا نزدیــک بــه
 ۷۰روز تخممــرغ را کیلویــی پنــج هــزار تومــان زیــر قیمــت
مصوبــی کــه خــود دولــت گذاشــته اســت و کیلویــی هشــت
هــزار تومــان زیــر قیمــت تمامشــده ،تخممــرغ را بــه فــروش
رســاندند.
وی بیــان کــرد :هماکنــون قیمــت تخممــرغ ،بــا توجــه بــه
صحبتهایــی کــه صــورت گرفتــه قیمــت مصوبــی اســت
کــه در بــازار نیــز تصویبشــده و چندیــن بــار مــا بهعنــوان
متولــی مرغــداران و بهعنــوان نماینــده کل صنعــت بــه
وزارتخانــه درخواســت دادیــم ،ولــی متأســفانه بــه هشــدارها
و راهکارهــای مــا اهمیتــی ندادهانــد .حداقــل از حــاال بــه بعــد
ایــن ســرمایه را حفــظ کنیــد و اصــاح قیمــت را در دســتور کار
خــود قــرار دهیــد تولیدکننــده باالخــره کار اقتصــادی میکنــد،
ولــی چ فایــده وقتــی مقرونبهصرفــه نباشــد و تولیــد بــرای
او ســودی نداشــته و زیــان ده باشــد.
رئیــس هیئــت مدیــره اتحادیــه ســرا ســری مرغــداران میهــن
گفــت :بــا توجــه بــه اینکــه مــا ســال گذشــته جوجــه ریــزی
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بــه اجــداد بــه خاطــر تحریمهــا منظــم نبــوده اســت امســال
بــا مشــکل مواجــه شــدهایم .میگوینــد بعــد از انتخابــات
رســیدگی میکنیــم و امیــدوارم کــه دیــر نشــود.
کوچــک کاشــانی اظهــار داشــت :خواهــش بنــده از دولــت
آینــدهای کــه بــر روی کار میآیــد ایــن اســت کــه بــه
تشــکالت بخــش خصوصــی اعتمــاد کننــد و اگــر ایــن کار
توســط خــود بخــش خصوصــی و تشــکلها ایجــاد شــود مــا
آنقــدر نوســان در بــازار نخواهیــم داشــت مثــ ً
ا تولیدکننــده
تخممــرغ را ده مــاه ســال زیــر قیمــت مصــوب بفروشــد و
دو مــاه ســال پنــج هــزار تومــان باالتــر از قیمــت مصــوب
بفروشــد ایــن اتفاقــات اگــر توســط کنتــرل بخــش خصوصــی
اتفــاق بیفتــد و اعتمــاد صــورت بگیــرد و بــه جدیــت در
سیاســتگذاری کالن در دســتور کار قــرار گیــرد هیچوقــت
ایــن اتفاقــات نخواهــد افتــاد و همیشــه یــک رونــد ثابــت روی
ایــن قیمــت کاال اعــام خواهــد شــد.

افــزودن مکمــل هــای
غذایــی کاهنــدۀ گاز
متــان به جیــرۀ خــوراک
گاو و تأثیــرات مفیــد آن

طبــق تحقیقــات جدیــد محققیــن کانادایــی ،افــزودن بیــش از
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.
در یــک پژوهــش مشــخص شــد گلــۀ گاوی کــه از ترکیــب
روغــن کانــوال و -3نیتروکســی پروپانــول ( )NOP-3در
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خــوراک اســتفاده مــی کردنــد  51%انتشــار متــان کمتــری
داشــتند و در مقایســه ،گلــۀ دامــی کــه تنهــا  5%روغــن
کانــوال دریافــت مــی کردنــد  24%کاهــش در انتشــار متــان
داشــتند و گلــۀ گاوی کــه فقــط  NOP-3را دریافــت مــی
کردنــد  28%کاهــش در تولیــد گاز متــان داشــتند.
بــه گفتــۀ  Beaucheminیکــی از محققیــن،
ایــن پژوهــش کــه در مــاه مــارس مجلــۀ Animal
 Scienceبــه چــاپ رســیده تنهــا ترکیــب روغــن
کانــوال و  NOP-3را مــورد ارزیابــی قــرار داده و ممکــن
اســت ســایر ترکیــب هــا چنیــن نتیجــه ای را ارائــه ندهنــد.
ـال گرفتــن
بــا اینحــال وی بــر ایــن بــاور اســت کــه احتمـ ِ
نتیجــه از ســایر ترکیبــات غیــر ممکــن نیســت و گرفتــن
چنیــن نتیجــه ای تنهــا محــدود بــه روغــن کانــوال و
 NOP-3نمــی باشــد.
بــه عنــوان مثــال تیــره ای از جلبــک دریایــی قرمــز بــه
نــام  asparagopsisنیــز عملکــردی مشــابه بــا
 NOP-3دارد کــه مانــع از تولیــد متــان توســط میکــروب
هــا مــی گــردد.
 Beaucheminتوضیح داد:
متــان در شــکمبه (معــدۀ اول نشــخوار کننــدگان) توســط
تعــدادی میکــروب کــه در آنجــا زیســت مــی کننــد تولیــد
مــی شــود NOP-3 .کــه یــک ترکیــب شــیمیایی
مصنوعــی اســت بــا اختــال در کار میکــروب هــا مانــع
از تولیــد متــان مــی شــود .از ســوی دیگــر ،روغــن کانــوال
هماننــد بســیاری لیپیدهــای دیگــر بــرای برخــی تــک
یاختــگان و باکتــری هــای تولیــد کننــدۀ متــان ســم
محســوب مــی شــود.
بــه گفتــۀ  Beaucheminظاهــراً هنگامــی کــه روغــن
کانــوال و  NOP-3بــا هــم و همزمــان اســتفاده شــود هــر
کــدام اثــرات مثبــت خــود را بــه جــا مــی گــذارد و تداخلــی
ایجــاد نمــی کننــد .روغــن کانــوال تعــداد میکــروب هــای
تولیــد کننــدۀ متــان را محــدود مــی ســازد و  NOP-3از
تولیــد مقادیــر بــاالی متــان توســط میکــروب هــای باقــی
مانــده جلوگیــری بــه عمــل مــی آورد.
بــا ایــن حــال  Beaucheminتأکیــد کــرد کــه نبایــد
از مقــدار بســیار بــاالی روغــن کانــوال در جیــرۀ خــوراک
گاوهــا اســتفاده کــرد .اگــر چــه منجــر بــه کاهــش انتشــار
گاز متــان مــی شــود امــا راندمــان خــوراک را پاییــن مــی
آورد و مقــدار مجــاز بــرای گنجانــدن آن در جیــرۀ غذایــی
تنهــا  5-6%مــی باشــد.
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قیمــت گــذاری دســتوری نهــاده هــای
ـرغ
ـت مـ
ـازار گوشـ
ـامانی در بـ
ـی و نابسـ
دامـ
در یــک ســال اخیــر تامیــن نهادههــای دام و طیــور در کشــور
بــا مشــکل مواجــه شــده اســت و ایــن امــر باعــث شــده تــا در
بــازار شــاهد افزایــش قیمــت تمــام شــده محصــوالت پروتئینــی
باشــیم کــه در صــورت ادامــه ایــن رونــد ،امنیــت و ایمنــی
غذایــی کشــور دچــار مشــکل خواهــد شــد.
قیمــت گــذاری دســتوری نهــاده هــای دامــی و
نابســامانی در بــازار گوشــت مــرغ

مداخلــه دولــت در قیمــت گــذاری کاالهــای کشــاورزی از
سیاســتهای رایــج بیشــتر کشــورهای در حــال توســعه در
دهــه اخیــر بــوده اســت .ایــن سیاســتها دامنــه وســیعی از
مداخــات را در بــر میگیــرد کــه برخــی مســتقیم و برخــی
غیرمســتقیم قیمــت کاالهــا و نهادههــای کشــاورزی را تحــت
تاثیــر قــرار میدهــد.
از جملــه مهمتریــن ایــن سیاســتها میتــوان بــه کنتــرل
قیمتهــای تولیــد کننــده و یــا مصــرف کننــده ،و یــا وضــع
مالیــات و یارانــه بــر روی یــک یــا چنــد کاال یــا نهــاده اشــاره
کــرد .در ایــران نیــز بســیاری از کاالهــای کشــاورزی و دامــی ،از
جملــه گوشــت مــرغ ،تحــت تاثیــر ایــن مداخــات قــرار داشــته
انــد .ایــن مداخــات بیشــتر از طریــق کنتــرل قیمــت گوشــت
مــرغ و یــا پرداخــت یارانــه بــه نهادههــای تولیــد ایــن کاال،
بــه ویــژه از راه تخصیــص نرخهــای پایینتــر ارز بــرای واردات
نهادههــای صــورت گرفتــه اســت.
در یــک ســال اخیــر تامیــن نهادههــای دام و طیــور در کشــور
بــا مشــکل مواجــه شــده اســت و ایــن امــر باعــث شــده تــا در
بــازار شــاهد افزایــش قیمــت تمــام شــده محصــوالت پروتئینــی
باشــیم کــه در صــورت ادامــه ایــن رونــد ،امنیــت و ایمنــی
غذایــی کشــور دچــار مشــکل خواهــد شــد .افزایــش چشــمگیر
قیمــت نهادههــای دامــی همچــون جــو ،ذرت و کنجالــه ســویا
در یکســال گذشــته و کمیــاب شــدن آنهــا حتــی بــا قیمتهــای
چندبرابــری در برخــی مقاطــع زمانــی ،بــازار تولیــد محصــوالت
پروتئینــی را بــه شــدت متالطــم کــرده ،تولیدکننــده را متضــرر
نمــوده و حتــی در مظــان اتهــام قــرار داده اســت کــه همــه
ایــن نــکات باعــث شــده تــا در نهایــت ســفره مصــرف کننــده
کوچکتــر شــود.
سیاســت دولــت بــرای تخصیــص دالر بــا نــرخ دســتوری ۴۲۰۰

تومانــی بــرای واردات نهادههــای دامــی و تعییــن دســتوری
قیمــت مــرغ ،هــر دو منجــر بــه اختــال در بــازار مــرغ شــد.
مــرور یکســاله اتفاقــات در بــازار مــرغ حاکــی از آن اســت کــه
تخصیــص دالر  ۴۲۰۰تومانــی نهتنهــا بــه ثبــات قیمــت مــرغ
منجــر نشــده ،بلکــه واردات و تولیــد را نیــز تحتتاثیــر قــرار داده
اســت و معلــوم نیســت کــه ارز دولتــی بــه جیــب چــه کســانی
رفتــه اســت؟ از ســوی دیگــر ،نرخگــذاری دســتوری دولــت نیــز،
صرفــه اقتصــادی تولیــد را از بیــن بــرد و بــه کمبــود مــرغ در
بــازار منجــر شــد.
مستندات

کالبدشــکافی فــراز و نشــیبها و گرانــی مــرغ نشــان میدهــد
بــازار ایــن کاال کــه بــرای ســالها توســط صنــف و بخــش
خصوصــی مربوطــه مدیریــت میشــد و مشــکلی در خصــوص
آن وجــود نداشــت ،از اواخــر ســال  ۹۸بــه یــک چالــش اساســی
در ســطح کشــور تبدیــل شــده و در یــک ســال گذشــته بارهــا
تیتــر نخســت اخبــار رســانهها بــوده اســت .ایــن در حالــی
اســت کــه مــرغ ســالها بهعنــوان قــوت غالــب ســفرههای
اقشــار کمدرآمــد جامعــه بــود و در دهــه گذشــته مصــرف آن
رونــد کاهشــی نداشــت.
امــا در ســال  ۹۹ســرانه مصــرف مــرغ بــا توجــه بــه اتفاقاتــی
کــه در بخــش عرضــه و قیمتگــذاری افتــاد ،کاهــش یافــت.
شــاید نیــت دولــت بــرای تخصیــص دالر  ۴۲۰۰تومانــی بــرای
واردات نهادههــای دامــی ایــن بــود کــه قیمــت مــرغ در
بــازار تغییــری نکنــد؛ امــا عمــا ایــن موضــوع محقــق نشــد و
رانتخــواران بیشــترین ســود را بردنــد .اشــتباه اقتصادهــای
دولتــی همیشــه در دســتکاری قیمتهــا عیــان میشــود .در
فقــره شکســت اقتصــاد دولتــی از مــرغ هــم عمــا میتــوان
ایــن عارضــه را دیــد .مطابــق ارزیابــی فعــاالن تولیــدی ۷۰
تــا  ۸۰درصــد قیمــت تمامشــده مــرغ را نهادههــای دامــی
تشــکیل میدهــد.
بــر اســاس آمارهــا ،در ســال گذشــته حــدود ۴میلیــارد دالر
بــرای واردات نهــاده بــا نــرخ ارز دولتــی تخصیــص یافتــه
اســت (طبــق آمــار بانــک مرکــزی در  ۷مــاه منتهــی بــه مهــر
 ۹۹میــزان ارز تخصیصــی بــرای واردات نهادههــای دامــی
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بــا نــرخ دولتــی ۲ / ۵ ،میلیــارد دالر ثبــت شــده اســت) ،امــا
بخشــی از تولیدکننــدگان از ایــن یارانــه ارزی بیبهــره بودنــد
و معلــوم نیســت کــه ارز دولتــی بــه جیــب چــه کســانی رفتــه
اســت؟ بــر ایــن اســاس ،سیاســت دســتوری دولــت و ســرکوب
قیمتهــا در بــازار ،منجــر بــه ایــن شــد کــه از یکســو صرفــه
اقتصــادی تولیــد مــرغ از بیــن رود و از ســوی دیگــر ،کمبــود
تولیــد بــه ســایر مشــکالت ایــن بخــش اضافــه شــد؛ برآینــد
ایــن دو عامــل قیمتهــا را بیــش از پیــش تحتتاثیــر قــرار
داد.
ارزیابیهــا از قیمــت نهادههــای دامــی نیــز از اختــاف
قیمتهــا در بــازار آزاد و بــازارگاه حکایــت دارد .بــا توجــه بــه
اینکــه تولیدکننــدگان  ۳۰درصــد نهادههــای مــورد نیــاز خــود
را بایــد از بــازار آزاد تهیــه کننــد ،تعییــن قیمــت دســتوری
بــرای مــرغ ،سیاســتی شکســتخورده اســت .کارشناســان
همــواره روی ایــن نکتــه تاکیــد داشــته انــد کــه سیاســت
رانتــی باعــث کاهــش قیمتهــا نمیشــود و نــه تنهــا بــرای
تولیدکننــده کــه بــرای مصــرف کننــده نیــز نفعــی نــدارد و
اقتصــاد دولتــی عمــا شکســت میخــورد .فعــاالن اقتصــادی
بــر ایــن باورنــد کــه ایــن چرخــه معیــوب نشــاندهنده
ایــرادات مدیریــت دولتــی اســت.
کشــوری کــه جــزو  ۱۰کشــور اول تولیدکننــده مــرغ جهــان
اســت و میتوانــد یکــی از بزرگتریــن صادرکننــدگان مــرغ
باشــد را بــه واردکننــده مــرغ تبدیــل کــرد .در حــال حاضــر
مصــرف کننــده ایرانــی ،مــرغ را باالتــر از قیمــت جهانــی
میخــرد؛ تولیدکننــده ســود نمیکنــد و مجبــور میشــود
میــزان تولیــد را تعدیــل کنــد .در نتیجــه صنعــت مرغــداری
کشــور کــه میتوانســت یکــی از صنایــع ســرآمد کشــور باشــد
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بــه چنیــن وضعیتــی میافتــد کــه همــه ناراضــی هســتند.
بســیاری از کارشناســان و فعــاالن حــوزه صنعــت دام و
طیــور کشــور تخصیــص ارز  ۴۲۰۰تومانــی را دلیــل اصلــی
نابســامانیها در ایــن حــوزه معرفــی میکننــد و از دولــت
درخواســت دارنــد کــه ارز  ۴۲۰۰تومانــی واردات نهادههــا را
حــذف کنــد کــه البتــه دولــت کمــاکان بــر تــداوم تخصیــص
ایــن ارز بــرای واردات نهادههــا اصــرار دارد.
تأمیــن نهادههــای دامــی در کشــور متکــی بــه واردات اســت و
تعییــن قیمــت محصــوالت پروتئینــی متکــی بــه قمیــت همــان
نهادههــای دامــی وارداتــی اســت؛ لــذا تــا زمانــی چالشهــای
ارزی بــرای تامیــن نهادههــا مرتفــع نشــود ،التهــاب در بــازار
ادامــه خواهــد داشــت و ســامانه بــازارگاه بــه عنــوان راهــکار
عملیاتــی دولــت بــرای مدیریــت بــازار تامیــن نهادههــای
دامــی ،کارایــی الزم را نداشــته و نــه تنهــا ظرفیــت تامیــن
نیــاز بــازار را نــدارد ،بلکــه بــه دلیــل فقــدان شــفافیت در برخــی
فرآیندهــا دارای مشــکالت متعــددی در بخــش توزیــع نهــاده
اســت.
تــا زمانــی کــه ایــن ســامانه در همــکاری بــا فعــاالن بخــش
خصوصــی اصــاح نشــود ،مشــکالت پابرجــا خواهــد بــود و
همچنیــن رویههــا و سیاســتهای دســتوری دولــت بــرای
کنتــرل بــازار ،چــون قیمــت گــذاری بــرای محصــول نهایــی،
نتیجــه عکــس داشــته و حتــی منجــر بــه تعطیلــی تعــداد قابــل
توجهــی از واحدهــای تولیــدی شــده اســت .لیکــن تنهــا
نســخه پیــش روی دولــت ،بهــره گرفتــن از فعــاالن بخــش
تولیــد خــوراک دام و تولیــد فرآوردههــای پروتئینــی در اتخــاذ
تصمیمهــا و سیاســت هاســت.
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انفوالنــزای مرغــی
ـداری
ـت مرغـ
و صنعـ
جهــان

تداوم شیوع انفوالنزای مرغی در کرۀ جنوبی

کــرۀ جنوبــی  31مــورد انفوالنــزای فــوق حــاد H5N8
را در مــزارع بومــی شناســایی و گــزارش کــرده انــد .
عــاوه بــر ایــن از اکتبــر  2020نیــز  42مــورد در طیــور
وحشــی و آزاد شناســایی شــد .علیرغــم شــیوع ســریع،
وزیــر کشــاورزی ایــن کشــور اذعــان داشــت کــه وضعیــت
بــازار داخلــی همچنــان بــا ثبــات اســت و مشــکلی نیســت
و تعــداد طیــوری کــه کشــتار شــده انــد تأثیــر چندانــی
بــر روی ذخایــر و موجــودی نداشــته اســت .تاکنــون 9.8
میلیــون پرنــده کشــتار شــده اســت.
ممنوعیتوارداتتولیداتمرغداریایرلندازسویچین

چیــن بــه دلیــل شــیوع انفوالنــزای مرغــی  H5N8در
ایرلنــد واردات هــر گونــه تولیــدات مرغــداری را از ایــن
کشــور ممنــوع اعــام کــرد .ایــن ممنوعیــت از  25دســامبر
گذشــته اجــرا شــد .در واقــع انفوالنــزای مرغــی بخــش
عظیمــی از اروپــا را درگیــر کــرده اســت.
توصیــۀ اتحادیــۀ گوشــت چیــن بــه کشــورهای
صادرکننــده و شــرکت هــای فــراوری بــرای
ضدعفونــی فــراورده هــای گوشــتی منجمــد

واردکننــدگان گوشــت و شــرکت هــای فــراوری چینــی
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
اذعــان داشــت« :بهتــر اســت کــه کنتــرل ویــروس در
مقاصــد صادراتــی صــورت گیــرد و در کارخانجــات تولیــدی
مراحــل ضدعفونــی بــا دقــت انجــام شــود.

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
اظهــار مــی دارد کــه خطــر ســرایت کوویــد  19از محصــوالت
غذایــی منجمــد پاییــن اســت.
توافق برگزیت و عواقب آن بر روی کشاورزی

نماینــدگان  27کشــور اتحادیــۀ اروپــا در  28دســامبر بــا تجــارت
آزاد بریتانیــا  -اتحادیــۀ اروپــا رســم ًا موافقــت کردنــد .جزئیــات
معامــات کشــاورزی توافــق برگزیــت بــه قــرار زیــر اســت:
•شــرایط تعرفــۀ معامــات کاالهــای کشــاورزی میــان دو
طــرف معاملــه صفــر محســوب مــی شــود .امــا عــدم تطابــق
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
بخــش هــای کشــاورزی و شــیالت اهمیــت دارد چــرا کــه
طبــق اظهــارات اتحادیــۀ اروپــا بــرای برخــی از فــراورده هــای
گوشــتی و لبنــی تحــت ضوابــط ســازمان تجــارت جهانــی تــا
حداکثــر  40درصــد هــم مالیــات وجــود دارد.
•بازرســی بیشــتر :محمولــه هــای محصــوالت غذایــی
کشــاورزی بریتانیــا بایســتی دارای گواهــی ســامت باشــند
و تمامــی مراحــل کنتــرل بهداشــتی و گیــاه بهداشــتی
(فیتوســنیتری) را در بنــادر بازرســی کشــورهای عضــو اتحادیــه
انجــام دهنــد.
•هــر دو طــرف معاملــه مــی تواننــد بــر اســاس اســتانداردهای
بهداشــتی خــود رفتــار کننــد.
•هــر گونــه محصــول کشــاورزی و غذایــی کــه از بریتانیــای
کبیــر بــه ایرلنــد شــمالی وارد مــی شــود بایســتی مورد بازرســی
و کنتــرل هــای بهداشــتی و گیــاه بهداشــتی قــرار گیــرد.
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در هفتــه هــای گذشــته فــروش گوشــت گوســالۀ
ایــاالت متحــده افزایــش یافتــه اســت

فــروش خالــص  14,900متریــک تــن گوشــت گوســاله
کــه بــرای ســال  2020گــزارش شــده در مقایســه بــا هفتــۀ
گذشــته بــه طــرز چشــمگیری افزایــش داشــته و در مقایســه
بــا  4هفتــۀ پیــش از آن نیــز  82درصــد رشــد داشــته اســت.
افزایــش عمدتــ ًا بــه دلیــل صــادرات بــه ژاپــن (3,900
متریــک تــن بــا کاهــش  1,100متریــک تــن) ،چیــن
( 3,100متریــک تــن بــا کاهــش  300متریــک تــن) ،کــرۀ
جنوبــی ( 2,900متریــک تــن بــا کاهــش  200متریــک تن)،
مکزیــک ( 1,500متریــک تــن بــا کاهــش  200متریــک
تــن) و کانــادا ( 900متریــک تــن بــا کاهــش  100متریــک
تــن) بــوده اســت .درســال  2021فــروش خالــص 14,400
متریــک تــن بــه کشــورهای کــرۀ جنوبــی ( 9,800متریــک
تــن) ،تایــوان ( 2,300متریــک تــن) ،ژاپــن ( 700متریــک
تــن) ،فیلیپیــن ( 400متریــک تــن) و کانــادا ( 300متریــک
تــن) بــوده اســت .صــادرات  27,600متریــک تنــی – کــه
رقمــی بــه بزرگــی فــروش ســاالنه اســت – از هفتــۀ
گذشــته بــه طــرز چشــمگیری افزایــش یافتــه و در مقایســه
بــا  4هفتــۀ پیــش از آن  63درصــد افزایــش داشــته اســت.
عمــدۀ مقاصــد صادراتــی کشــورهای ژاپــن ( 6,900متریــک
تــن) ،کــرۀ جنوبــی ( 6,200متریــک تــن) ،چیــن (4,400
متریــک تــن) ،مکزیــک ( 4,300متریــک تــن) و تایــوان
( 1,900متریــک تــن) بــوده اســت.

ـئوالن
ـی مسـ
خواب خرگوشـ
چندیــن مــاه اســت کــه فعــاالن صنعــت طیــور در مــورد افزایــش
مجــدد قیمــت مــرغ بــه دلیــل بــاال رفتــن هزینههــای تولیــد
هشــدار مــی دهنــد ولــی بــه نظــر مــی رســد مســئوالن مربوطــه
در وزارت جهــاد کشــاورزی و وزرات صمــت خودشــان را بــه
خــواب خرگوشــی زدهانــد و هشــدارهای داده شــده را در نظــر نمی
گیرنــد .ســال  ۱۳۹۹ســال پرفــراز و نشــیبی بــرای بــازار مــرغ بود.
ســالی کــه بــه دلیــل کمبــود نهادههــای دولتــی ،افزایــش قیمــت
ســویا ،ذرت و جوجــه یکــروزه در بــازار آزاد ،کاهــش جوجهریــزی
و انحــراف در توزیــع ،قیمــت مــرغ بــه  ۳۰هزارتومــان هــم رســید
و عرضــه مــرغ تنظیــم بــازاری بــه قیمــت هرکیلــو  ۲۰هــزار
و ۴۰۰تومــان در میادیــن ،بســیاری را روانــه صــف هــای طوالنــی
کــرد .صفهایــی کــه تــا روزهــای پایانــی ســال  ۱۳۹۹ادامــه
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داشــت و البتــه بــه ابتــدای ســال  ۱۴۰۰هــم کشــیده شــد .در
فروردیــن  ۱۴۰۰دولــت تصمیــم گرفــت بــرای ســاماندهی بــازار
مــرغ قرارگاهــی تحــت عنــوان قــرارگاه ســاماندهی مــرغ کشــور
بــه ریاســت وزیــر جهــاد کشــاورزی و بــا حضــور نمایندگانــی
از ارگانهــای مختلــف از جملــه قــوه قضاییــه و وزارت صمــت
تشــکیل دهــد .قــرارگاه نیــز بــرای ســاماندهی بــازار مــرغ و
ایجــاد ثبــات در آن ،نــرخ مصــوب مــرغ را کــه از مدتهــا قبــل
تولیدکننــدگان نســبت بــه آن انتقــاد داشــتند ،افزایــش داد؛ بــه
طــوری کــه قیمــت مــرغ منجمــد در ســرد خانــه کیلویــی ۱۸
هــزار و  ۸۰۰تومــان ،قیمــت مــرغ منجمــد بــرای مصرفکننــده
کیلویــی  ۱۹هــزار و  ۸۰۰تومــان ،قیمــت مــرغ زنــده در کشــتارگاه
کیلویــی  ۱۷هــزار و  ۱۰۰تومــان ،قیمــت مــرغ آمــاده طبــخ در
میــدان بهمــن تهــران کیلویــی  ۲۳هــزار و  ۳۰۰تومــان و قیمــت
مــرغ آمــاده طبــخ بــرای مصــرف کننــده کیلویــی  ۲۴هــزار و ۹۰۰
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 قیمتهــای منطقیتــر بــه دســت مصــرف کننــده مــی
رســد امــا طولــی نکشــید کــه افزایــش قیمــت جوجــه یکــروزه
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
مــادر بــه صــورت غیرقانونــی از کشــور در ســایه نبــود نظــارت،
کمبــود جوجــه ریــزی و حضــور دالالن در بــازار عنــوان کردنــد.
ایــن فعــاالن و تولیدکننــدگان بارهــا در صحبــت های خــود اعالم
کردنــد کــه مرغــداران نمیتواننــد جوجــه یکــروزه را بــا قیمــت
مصــوب  ۴۲۰۰تومــان تهیــه کننــد و قیمــت جوجــه یکــروزه در
بــازار بــه  ۲برابــر نــرخ مصــوب رســیده و بــا قیمــت هــای ۸۰۰۰
تــا  ۹۰۰۰خریــد و فــروش میشــود .آنهــا همچنیــن بــه افزایــش
هزینههــای دیگــر از جملــه کرایههــای حمــل و نقــل ،دســتمزد
کارگــر ،دارو ،واکســن ،نهــاده هــا و  ...اشــاره و از وزارت جهــاد
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
صــورت نگیــرد یــا بــا کمبــود مــرغ در ماههــای آینــده مواجــه
خواهیــم شــد یــا قیمــت مــرغ افزایــش خواهد یافــت .هشــدارهای
داده شــده از ســوی تولیدکننــدگان امــا جــدی گرفتــه نشــد ،قیمت
مــرغ مجــددا بــه  ۳۰هزارتومــان بازگشــت .یعنــی همــان قیمتــی
کــه اســفندماه ســال گذشــته ایــن کاالی پروتیئنــی پرمصــرف را
از ســفره هــای برخــی خانــواده هــا حــذف یــا بســیاری را بــرای
خریــد یــک کیلــو مــرغ دولتــی روانــه صفهــای طوالنــی در
شــرایط کرونایــی کــرد .بــا ایــن حــال ،نوســانات فعلــی قیمــت
مــرغ نشــان میدهــد کــه هنــوز مشــکالت صنعــت طیــور بــه
طــور کامــل و ریشـهای حــل نشــده و همچنــان گــوش شــنوایی
بــرای مشــکالت تولیدکننــدگان وجــود نــدارد.
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وزارت جهــاد کشــاورزی
ـرغ
ـازار مـ
ـاماندهی بـ
ـئول سـ
مسـ
بــازرس کل امــور صمــت ســازمان بازرســی کل کشــور
گفــت :مــا ورارت جهــاد کشــاورزی را مســئول ســاماندهی
بــازار مــرغ میدانیــم.
اشــکان میرمحمــدی در نشســت خبــری رییــس
ســازمان بازرســی کل کشــور کــه بــه مناســبت هفتــه
قــوه قضاییــه برگــزار شــد ضمــن تســلیت جــان باختــن
دو نفــر از خبرنــگاران ســاعی و پــر تــاش بــه اصحــاب
رســانه ،بــا اشــاره بــه مصوبــه دولــت دایــر بــر تکلیــف
وزارت جهادکشــاورزی بــه منظــور ســاماندهی ایــن بــازار
تاکیــد نمــود ،وزارت جهــاد بایســتی آمــار و اطالعــات
کشــتارگاهها 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
تعزیــرات حکومتــی فراهــم نخواهــد بــود.

میرمحمــدی بــا اشــاره بــه ایــن موضــوع ،تکلیــف وزارت
جهــاد در نظــارت بــر ثبــت آمــار کشــتارگاهها در ســامانه
جامــع را بــه منظــور ســاماندهی بــازار مــرغ را مطالبــه کــرد.
از طرفــی بــا توجــه بــه گزارشهــای مختلــف در ارتبــاط
بــا هشــدارهای الزم بــه منظــور توجــه بــه ســطح ذخایــر
راهبــردی طــی مکاتبــات مختلــف بــه ســران قــوا و اینکــه
موضــوع بــه طــور مســتمر توســط بازرســی کل کشــور
رصــد میشــود ،نظــارت بــر بــازار را از اولویتهــای اصلــی
همکارانشــان در بازرســی کل کشــور برشــمرد.
میرمحمــدی در ارتبــاط بــا قیمــت شــکر در بــازار بــا اشــاره
بــه حــذف ارز  ۴۲۰۰تومانــی بــه واســطه محدودیتهــای
ارزی در کشــور و تاکیــد بــر تغییــر مبنــای ارز شــکر از
انتهــای ســال  ۱۳۹۸از  ۴۲۰۰تومانــی بــه ارز نیمایــی تاکیــد
داشــت:
ایــن تغییــر قیمــت بــا شــیب مالیــم انجــام شــد وطــی ایــن
مــدت نیــاز بــازار از ذخایــر قبلــی کــه بــا ارز  ۴۲۰۰تومانــی تامین
شــده بــود ،صــورت گرفــت کــه بــا توجــه بــه اتمــام ذخایــر قبلی
کاالی خریــداری شــده بــا ارز  ۴۲۰۰تومانــی آنچــه امــروز در
بــازار عرضــه میشــود ،شــکر بــا ارز نیمایــی اســت.
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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:
ســازمان بازرســی کل کشــور نظــارت الزم را معمــول
مینمایــد و از آنجــا کــه در شــرایط انحصــار مطابــق
قانــون اجــرای سیاس ـتهای کلــی اصــل  ،۴۴شــورای
رقابــت مســئولیت تنظیــم دســتورالعمل قیمــت را در ایــن
شــرایط عهــده دار اســت بــه نظــارت در ایــن خصــوص
اشــاره و تاکیــد داشــت مــوارد ابهامــات مــورد مالحظــه
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.
بــازرس کل امــور صنعــت ،معــدن و تجــارت ســازمان
بازرســی کل کشــور بــا اشــاره بــه تغییــرات قیمــت نــان
اظهــار داشــت:
تــا امــروز هیــچ تغییــری در رابطــه بــا نــرخ نــان،
مصــوب نشــده اســت ،امــا مســتحضر هســتید کــه
در شــهریور  ۹۸بنــا بــه آخریــن تغییراتــی کــه ابــاغ
شــده ،مقــرر میشــود ایــن نرخهــا تــا زمانــی کــه
هزینههــای تولیــد افزایــش نــدارد برقــرار باشــد.
وی افزود:
اخیــرا جلســات متعــددی از ســوی اتحادیــه نانوایــان بــا
مراجــع ذیربــط مثــل کارگــروه تنظیــم بــازار ،کارگــروه
ملــی آرد و نــان برگــزار شــده و مباحــث کارشناســی
در ســطح وزارت صنعــت ،معــدن و تجــارت مطــرح
گردیــده ،امــا اینکــه در رســانهها و افــکار عمومــی
اینطــور مطــرح شــده کــه دولــت بــرای افزایــش قبمــت
نــان چــراغ ســبز نشــان داده ،خیــر ،تــا امــروز چــراغ
ســبزی مبنــی بــر افزایــش قیمــت نــان مطــرح نشــده
اســت.
میرمحمــدی ضمــن تاکیــد بــر اینکــه بایــد روشــنگری
در افــکار عمومــی صــورت بگیــرد ،ابــراز داشــت:
البتــه افزایــش هزینههــای تولیــد مثــل نــرخ دســتمزد
کارگــر کــه هــر ســال شــاهد تغییــرات آن هســتیم یــا
افزایــش هزینــه حمــل و نقــل و  ...از جملــه مــواردی
بــوده کــه در جلســات مختلــف از ســوی اتحادیــه
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نانوایــان و نماینــدگان آنهــا طــرح و پیگیــری شــده
اســت .البتــه نانــی را کــه مــا تهیــه میکنیــم ،تنهــا
بــه هزینــه گنــدم و آرد خالصــه نمیشــود .بالــغ بــر
 ۲۵تــا  ۳۰درصــد قیمــت تمــام شــده بــه گنــدم و آرد
برمــی گــردد .هزینههــای دیگــری هــم در کنــار آن
قــرار دارد.
وی ادامه داد:
تــا امــروز ،هیــچ تغییــری در ارتبــاط بــا افزایــش
قیمــت نــان اعــام نشــده و هــر واحــد صنفــی کــه
افزایــش قیمــت داشــته ،مرتکــب تخلــف شــده اســت.
بــازرس کل امــور صنعــت ،معــدن و تجــارت
ســازمان بازرســی کل کشــور اشــاره کــرد
مشــکالت نانوایــان اســتماع شــده و نقطــه نظــر
نماینــدگان و اتحادیــه هــم مطــرح و بررســی
شــده اســت .ضمــن اینکــه ســتاد تنظیــم بــازار
اختیــار را بــه کارگــروه ملــی آرد و نــان واگــذار
کــرده اســت.
وی ادامه داد:
در ســطح اســتانها نیــز موضــوع توســط
کارگروههــای اســتانی مــورد بررســی و پیگیــری
قــرار میگیــرد .امــا بــه هــر حــال پیشــنهادات
بایســتی از ســوی وزارت کشــور و صمــت مــورد
تاییــد قــرار بگیــرد کــه تــا بــه امــروز ایــن امــر
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
در ایــن خصــوص مالحظــه کردنــد میتواننــد بــه
ســامانه  ۱۲۴ســازمان حمایــت و همچنیــن ســامانه
تعزیــرات حکومتــی اعــام کننــد.
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زنجیــره تولیــد محصول
دام ســبک بایــد کامــل
ـود
شـ
مدیرعامــل اتحادیــه مرکــزی دام ســبک کشــور گفــت:
بــرای حمایــت از تولیدکننــدگان بایــد از تــک محصولی
بــودن تولیــد گوشــت قرمــز خــارج شــویم و تکمیــل
زنجیــره آن را مــورد توجــه قــرار دهیــم کــه ایــن
موضــوع در ســال  ۱۴۰۰مــورد توجــه قــرار گرفتــه
اســت.

زنجیــره تولیــد محصــول دام ســبک بایــد کامــل
شــودبه گــزارش آقــای افشــین صــدردادرس ،دربــاره
برنامههــای ســال  ۱۴۰۰افــزود :امســال دو محــور
تکمیــل زنجیــره گوشــت قرمــز (بازاریابــی و کمــک بــه
عرضــه دام) و همچنیــن اقتصــاد دام ســبک و خــروج
از تــک محصولــی بــودن در دســتور کار قــرار دارد کــه
میتوانــد در ایــن صنعــت تحــول ایجــاد کنــد.
وی اضافــه کــرد :در زنجیــره گوشــت قرمــز و بازاریابــی
بایــد بتوانیــم مصــرف کننــدگان عمــده گوشــت قرمــز
را پــای میــز بیاوریــم کــه بــه نتایجــی برســیم تــا
تولیدکننــده و مصــرف کننــده مــا از ایــن تــوان تولیــد
برخــوردار شــوند و هیــچ یــک متضــرر نشــوند.
صدردادرســی گفــت :اقتصــاد دام ســبک را از تــک
محصولــی خــارج کنیــم بدیــن جهــت بــه دنبــال
زنجیــره تولیــد و ارزش پشــم هســتیم تــا بــا ایجــاد این
زنجیــره بتوانیــم درامدزایــی در کنــار گوشــت قرمــز
بــرای تولیدکننــدگان ایجــاد کنیــم.
وی بــی توجهــی بــه تولیــد پشــم را مشــکل دانســت و
تصریــح کــرد :طــی ســالهای گذشــته روی موضــوع
زنجیــره تولیــد پشــم دام ســبک در کشــور کار نشــده

و تــاش مــا ایــن اســت کــه اقتصــاد دام ســبک را از تــک
محصولــی بــودن خــارج کــرده تــا دامــدار از زیــر فشــار فقــط
تولیــد گوشــت خــارج شــود.
بــه گفتــه مدیرعامــل اتحادیــه مرکــزی دام ســبک کشــور،
طبــق آمارهــا در ســال  ۹۹حــدود  ۶۰میلیــون رس دام ســبک
در کشــور تولیــد شــد کــه بیشــترین حجــم تولیــد مربــوط بــه
اســتانهای آذربایجــان غربــی ،آذربایجــان شــرقی ،خراســان
شــمالی و خراســان رضــوی بــوده اســت.
صدردادرســی در ســال رفــع موانــع تولیــد گفــت :در ایــن
بخــش بــرای توزیــع دام زنــده و گوشــت قرمــز بایــد ســاز و
کار اندیشــیده شــود تــا قیمــت بــرای مصــرف کننــدگان کاهــش
پیــدا کنــد و عوامــل غیرضــروری در شــبکه توزیــع حــذف شــود.
وی بــا بیــان اینکــه  ۳۰درصــد دام تولیــدی کشــور در اختیــار
عشــایر اســت اظهارداشــت :مســئله بعــدی بــا توجــه بــه
خشکســالی تامیــن نهادههــای مــورد نیــاز بخــش دام ســبک
بــه شــکل علوفــه دســتی اســت در غیرایــن صــورت دام ســبک
دچــار خســارتهای جــدی میشــود.
صــدردادرس افــزود :در بحــث رفــع موانــع تولیــد ،یکســری
قوانیــن دســت و پــا گیــر بایــد حــذف شــود ،زیــرا مشــکالتی
کــه در مســائل تولیــد در دام ســبک وجــود دارد بایــد مقــررات
تســهیل شــود تــا تولیــد هــم جنبــه روان تــری پیــدا کنــد.
وی تصریــح کــرد :در بحــث تســهیالت بخــش کشــاورزی
صنعــت دامــداری و دامپــروری کشــور از جملــه تولیــد دام
ســبک و ســنگین نیازمنــد کمــک اســت بــه طــور قطــع بایــد
ایــن تســهیالت متناســب بــا کار و بخــش تولیــدی باشــد اگــر
اینگونــه نباشــد کســی نمیتوانــد از ایــن تســهیالت و امکانــات
اســتفاده کنــد.
مدیرعامــل اتحادیــه مرکــزی دام ســبک کشــور اعتمــاد بــه
تشــکلها را از دیگــر موانــع رفــع تولیــد دانســت و افــزود:
الزم اســت بخشــی از تصــدی گریهــای دولــت بــه بخــش
خصوصــی واگــذار شــود ،در ســالهای گذشــته دولتهــا بــه
تشــکلها اعتمــاد کردنــد و تشــکلها بــازوان اجتماعــی و
اقتصــادی بخــش اقتصــادی بودنــد و کمــک کردنــد ،امــا گــر
ایــن اعتمــاد نباشــد بــه طــور حتــم مشــکالت پیچیــده میشــود.
وی اضافــه کــرد :ســال  ۹۹اگــر بــه تشــکلها اعتمــاد میشــد
مــا بــه طــور حتــم بــا مشــکل کمبــود و توزیــع مــرغ و افزایــش
سرســام آور قیمــت گوشــت قرمــز روبــرو نمیشــدیم.
بــه گفتــه صــدردارس ،تشــکلها طــی ســنوات مختلــف امتحــان
پــس دادنــد میتواننــد کمــک حــال بخــش دولتــی باشــند.
طبــق آمــار وزارت جهــاد کشــاورزی در ســال  ۹۹حــدود ۸۸۰
هــزار تــن گوشــت قرمــز در کشــور تولیــد شــد ،ایــن در حالــی
اســت کــه تولیــد گوشــت قرمــز در ســال  ۹۲حــدود  ۷۵۵هــزار
تــن بــوده کــه آمارهــا نشــان میدهــد طــی ســالهای اخیــر
تولیــد گوشــت قرمــز  ۲.۵درصــد رشــد داشــته اســت.
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عربســتان ســعودی
واردات از  11کمپانــی

فــراروری برزیلــی را

متوقــف کــرد

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

در  6مــی ســال جــاری ،عربســتان ســعودی
واردات محصــوالت مرغــداری فــراوری شــده از
 11شــرکت برزیلــی کــه  7کمپانــی آن مربــوط
بــه کارخانجــات مطــرح  JBS Groupبودنــد،
را لغــو کــرد .ایــن تصمیــم در  23مــاه مــی
اجــرا مــی گــردد .عربســتان ســعودی در واقــع
دومیــن مقصــد صادراتــی مهــم و بــزرگ بــرای
محصــوالت مرغــداری برزیــل محســوب مــی
شــد.
وزارت بهداشــت عربســتان ســعودی و ســازمان
غــذا و داروی ایــن کشــور در یادداشــتی کمپانــی
هــای مجــاز بــه صــادرات بــه عربســتان ســعودی
را اعــام کردنــد امــا هیــچ توضیــح یــا جزئیــات
دیگــری نیافزودنــد.
از ســال  2016میــادی تاکنــون صنعــت
مرغــداری عربســتان ســعودی در تــاش اســت تــا
تولیــدات مــرغ خــود را بــاال ببــرد و بــه خودکفایی
برســد .توقــف همــکاری بــا کارخانجــات برزیلــی
در همــان هفتــه ای اعــام شــد کــه کمپانــی
«المراعــی» کــه یکــی از بزرگتریــن تولیــد
کننــدگان مرغــداری عربســتان ســعودی اســت
اظهــار کــرد بــا ســرمایه گــذاری  1.8میلیــارد

دالری ســعی در دو برابــر ســازی تولیــدات خــود دارد.
بنــا بــر یادداشــت مشــترکی از ســوی وزارت کشــاورزی و وزارت
خارجــه برزیــل :
«مقامــات عربســتان ســعودی هیــچ اعــان قبلــی و یــا
هیــچ گونــه دلیــل و توجیهــی بــرای ایــن کارشــان
ندادنــد».

در حــال حاضــر هیــچ گونــه روابــط تجــاری بیــن کمپانــی
 JBS Groupو بــازار مرغــداری عربســتان ســعودی نیســت.
کمپانــی  JBSاذعــان کــرد :
«تمامــی محصــول تولیــد شــده ای کــه بنــا بــود بــه
بــازار ســعودی وارد شــود اکنــون بایــد بــه مقاصــد
دیگــری ارجــاع داده شــود».

برزیــل در ســدد اســت تــا از ســازمان تجــارت جهانــی در ایــن
راســتا کمــک بخواهــد.
در حــال حاضــر ،تنهــا از  4کارخانــۀ  BRFو  5شــرکت
صادراتــی کوچــک برزیلــی بــه عربســتان ســعودی واردات
مرغــداری ادامــه دارد.
اتحادیۀ پروتئین دامی برزیل:
«تصمیمی یک طرفه و غافلگیر کننده!»

در اولیــن فصــل ســال  2021میــادی ،صــادرات گوشــت مــرغ
برزیلــی بــه عربســتان ســعودی بــا  8.5درصــد رشــد نســبت بــه
دورۀ مشــابه در ســال  2020میــادی بــه  120800تــن رســید.
اتحادیــۀ پروتئیــن دامــی برزیــل در یادداشــتی ایــن تصمیــم
ناگهانــی عربســتان ســعودی را «تصمیمــی یــک طرفــه و
غافلگیــر کننــده» خوانــد.
تاکنــون بــازار عربســتان ســعودی اصلــی تریــن مقصــد صادراتــی
بــرای محصــوالت مرغــداری برزیــل محســوب مــی شــد اگــر
چــه در ســال  2019میــادی ،چیــن بــه دلیــل شــیوع بیمــاری در
میــان گلــۀ دامــی بزرگتریــن وارد کننــدۀ محصــوالت مرغــداری
برزیــل شــد.
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ناصــر نبــی پــور رئیــس هیئــت مدیــره اتحادیــه مــرغ تخــم
گــذار اســتان تهــران  ،بــا اشــاره بــه اینکــه بــازار تخــم مــرغ
تعریفــی نــدارد ،اظهــار کــرد:
هــم اکنــون متوســط نــرخ هــر کیلــو تخــم مــرغ درب
مرغــداری  ۱۰هــزار و  ۵۰۰تومــان معــادل شــانهای ۲۱
هــزار تومــان اســت کــه بــا نــرخ مصــوب قبلــی  ۳هــزار و

 ۵۰۰تومــان فاصلــه دارد.

 7هــزار تومــان زیــان در
ـم مرغ
ـو تخـ
ـر کیلـ
ـد هـ
تولیـ

او افزود:

بــا توجــه بــه افزایــش  ۱۵درصــدی قیمــت مصــوب
ذرت و کنجالــه ســویا و افزایــش  ۳۱درصــدی حمــل
و نقــل ،قیمــت تمــام شــده  ۷هــزار تومــان از نــرخ
کنونــی تخــم مــرغ باالتــر اســت.

نبی پور ادامه داد:

روزانــه  ۲هــزار و  ۷۰۰تــن تخــم مــرغ تولید میشــود
کــه مرغــداران در فــروش هــر کیلــو محصــول  ۷هــزار
تومــان زیــان میکننــد کــه بــا ایــن وجــود مجمــوع
زیــان مرغــداران رقــم چشــمگیری اســت.

ایــن مقــام مســئول کاهــش مصــرف تخــم مــرغ در
فصــل گرمــا و مــاه رمضــان را یکــی از دالیــل افــت
قیمــت محصــول در بــازار اعــام کــرد و گفــت:
علــی رغــم آنکــه طــی یــک مــاه اخیــر  ۲هــزار و ۶۰۰
تــن تخــم مــرغ صــادر شــد ،امــا در رونــد قیمتهــا
تغییــری ایجــاد نکــرده اســت.
او تولیــد روزانــه تخــم مــرغ را  ۲هــزار و  ۶۰۰تــا ۲
هــزار و  ۷۰۰تــن اعــام کــرد و افــزود :بــا احتســاب
ســرانه مصــرف  ۱۱کیلــو تخــم مــرغ در ســال ،روزانــه
حداقــل  ۲۰۰تــا  ۲۵۰تــن از میــزان تولیــد مــازاد اســت
کــه بــا توجــه بــه اخــذ تعرفــه  ۳هــزار و  ۵۰۰تومانــی
امــکان صــادرات هــم وجــود نــدارد.
نبــی پــور دربــاره آخریــن وضعیــت تامیــن نهادههــای
دامــی بیــان کــرد:
بعــد از گذشــت  ۵۰تــا  ۶۰روز ،ذرت و کنجالــه ســویا
از ســامانه بــازارگاه توزیــع میشــود ،هــر چنــد قیمــت
مصــوب ذرت از یــک هــزار و  ۷۰۰بــه یــک هــزار و
 ۹۰۰تومــان و کنجالــه از  ۳هــزار و  ۲۰۰بــه  ۳هــزار و
 ۴۰۰تومــان افزایــش یافتــه اســت.
او بــا اشــاره بــه نابســامانیهای بــازار جوجــه یــک
روزه گفــت:
جوجــه یــک روزه تخــم گــذار در بــازار بــا نــرخ ۱۵
هــزار تومــان عرضــه میشــود ،در حالــی کــه قیمــت
مصــوب آن  ۸هــزار تومــان اســت کــه ایــن موضــوع
در افزایــش هزینههــای تولیــد تاثیــر بســزایی دارد .بــه
عنــوان مثــال طــی ماههــای تیــر ،مــرداد و شــهریور
تولیــد جوجــه افزایــش و قیمــت آن بــه شــدت
افــت میکنــد کــه ایــن امــر خســارات جــدی بــه
تولیدکننــدگان وارد میکنــد.
رئیــس هیئــت مدیــره اتحادیــه مــرغ تخــم گــذار
اســتان تهــران در پایــان بــا انتقــاد از بــی توجهــی
مســئوالن بــه خریــد تضمینــی تخــم مــرغ تصریــح
کــرد:
مرغــداران و تشــکلها از وزارت جهــاد کشــاورزی و
وزارت صمــت بایــد شــکایت کننــد کــه چــرا در مواقعــی
کــه قیمــت باالســت ،اقــدام بــه خریــد بــا نــرخ مصــوب
میکننــد و در مواقعــی کــه قیمــت کاهــش مییابــد،
حاضــر بــه خریــد از مرغــدار نیســتند.
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قیمت هــای دســتوری
و برخــورد تهدیدآمیز،
ـت
ـت بازار اسـ
آفــــ
بزچلویــی گفــت :کاهــش جوجــه ریــزی در مقاطــع گذشــته،
قاچــاق مــرغ ،مصــرف بــاالی مــرغ ،کمبــود جوجــه ،ســوء
مدیریــت دولــت در توزیــع نهــاده هــای دامــی از جملــه دالیــل
کمبــود مــرغ در بــازار اســت.
احمــد بزچلویــی مدیرعامــل اتحادیــه مرغــداران اســتان
مرکــزی بــا اشــاره بــه آخریــن وضعیــت بــازار مــرغ در
اســتان گفــت :مســئله کمبــود مــرغ در بــازار دالیــل متعــددی
دارد کــه یکــی از آنهــا بــه دلیــل کاهــش جوجــه ریــزی در
مقاطــع گذشــته بــود کــه متأســفانه امــروز و روزهــای آینــده
ایــن مســئله نمــود خــود را نشــان مــی دهــد و ایــن مســائل
بــرای یــک ســال گذشــته اســت کــه امــروز آثــار و نتایــج آن
را مشــاهده مــی کنیــم.
وی افــزود :مســئله قاچــاق مــرغ یکــی دیگــر از دالیــل کمبــود
امــروز مــرغ اســت و البتــه ایــن مســئله تــا حــدودی جلــوی
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.
مدیرعامــل اتحادیــه مرغــداران اســتان مرکــزی اظهــار کــرد:
یکــی دیگــر از مســائلی کــه امــروز بــر کمبــود مــرغ تأثیــر
گذاشــته مصــرف بــاالی مــرغ اســت چراکــه قیمــت ســایر
محصــوالت پروتئینــی همچــون گوشــت و ماهــی افزایــش
چشــمگیری داشــته و ایــن مســئله موجــب شــده مــردم بــه
مصــرف مــرغ گرایــش بیشــتری داشــته باشــند.
وی بیــان کــرد :یکــی دیگــر از دالیــل کمبــود جوجــه کــه
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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.
بزچلویــی عــدم تأمیــن ارز بــرای واردکننــده هــای نهــاده هــا
را مهمتریــن ســوء مدیریــت دولــت در تأمیــن نهــاده هــا خوانــد
و گفــت :ایــن مســئله خســارت هــای ســنگین بــه مرغــداران
و جوجــه ریــزان وارد کــرده البتــه معــدم ســازی بســیاری از
جوجــه هــای یــک روزه در اواخــر ســال  ۹۸نیــز بــه علــت نبــود
نهــاده بــود و امــروز آثــار ایــن بــی تدبیــری هــا بــه وضــوح
قابــل مشــاهده اســت.
وی بــا تأکیــد بــر اینکــه نمــی تــوان بــا قیمــت هــای دســتوری
و برخوردهــای تهدیــد آمیــز بــازار مــرغ و تخــم مــرغ را کنتــرل
کــرد ،افــزود :ایــن مســئله موجــب بــی انگیزگــی مرغــداران
بــه تولیــد شــده و بــه دلیــل اینکــه عرضــه کــم و تقاضــا
زیــاد اســت و بــرای کشــتارگاه هــا صرفــه اقتصــادی نــدارد
مشــکالتی را شــاهد هســتیم.
مدیرعامــل اتحادیــه مرغــداران اســتان مرکــزی ادامــه داد:
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
اســت و مرغــدار در تهــران مــرغ خــود را بــاالی بیســت و
پنــج هــزار تومــان ارائــه مــی کنــد مشــکالتی در اراک شــاهد
هســتیم.
وی خاطــر نشــان کــرد :مــرغ و تخــم مــرغ کاالیــی نیســت
کــه احتــکار شــود و در انبــاری بمانــد بلکــه دولــت بایــد بــه
موقــع نهــاده هــا را تأمیــن کنــد و بــه تولیــد مــرغ آســیب وارد
نشــود ولــی زمانــی کــه نهــاده نباشــد و تولیــد نشــود قیمــت
هــا عــاوه بــر اینکــه افزایــش پیــدا مــی کنــد شــاهد کمبــود
مــرغ در بــازار خواهیــم بــود.
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دامداران در دام مشکالت

ـت دامپروری
ـح صنعـ
ذبـ
زیــر تیــغ مشــکالت

صنعــت دامپــروری در چنــد ســال اخیــر بــا مشــکالت بســیار
جــدی در بحــث تامیــن نهــاده ،گرانــی علوفــه ،کســادی بــازار و
 ...مواجــه شــد ،خشکســالی ناشــی از کاهــش بــارش در ســال
زراعــی جــاری ایــن صنعــت را نیــز تحــت تاثیــر تبعــات منفــی
خــود قــرار داده اســت ،نگهــداری دام بــرای دامــداران در شــرایط
فعلــی مقــرون بهصرفــه نیســت و ایــن مســئله دامهــای مولــد را
در صــف کشــتار قــرار داده اســت.
وضعیــت دامداریهــا باوجــود ایــن مشــکالت ریــز و درشــت
مطلــوب نیســت و امــکان دارد در آینــدهای نــه چنــدان دور اگــر
چــارهای بــرای رفــع مشــکالت فعــاالن ایــن حــوزه اندیشــیده
نشــود ،ایــن واحدهــا نیــز در صــف تعطیلــی و ورشکســتگی قــرار
بگیرنــد و در نهایــت ایــن مســئله منجــر بــه بیــکاری کارگــران
شــاغل در ایــن واحدهــا شــود.
لبنیــات و گوشــت قرمــز یکــی از نیازهــای ضــروری در ســبد
کاالی خانوارهــا محســوب میشــود ،افزایــش قیمــت و کمبــود
ایــن محصــول در بــازار میتوانــد ســبد تغذی ـهای خانوارهــا را بــا
مشــکالت 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 قطبهــای دامپــروری در
کشــور اســت ،امــا ایــن روزهــا دامــداران و واحدهــای دامــداری
حــال خوشــی ندارنــد ،گالیههــای ایــن قشــر ســر بــه فلــک
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.

محمــود عالیــی یکــی از مدیــران عامــل مجموعــه
دامــداری در چهارمحــال و بختیــاری در خصــوص
مشــکالت دامداریهــای اســتان اظهــار کــرد:
عمــده واحدهــای دامــداری فعــال در ایــن اســتان
کوچــک و متوســط هســتند و تنهــا یــک واحــد
دامــداری بــزرگ در اســتان وجــود دارد ،معمــوال
هزینههــای تولیــد در ایــن دامداریهــا بســیار
باالتــر از دامداریهــای بــزرگ اســت.
وی ادامــه داد :بهعلــت کوچــک بــودن واحــد
دامــداری ،دامــداران بــرای بــرآورده کــردن
احتیاجــات خــود مجبــور هســتند کــه هزینههــای
بیشتــری را پرداخــت کننــد ،زیــرا ســرمایه آنهــا
نیــز محــدود اســت ،همچنیــن تعــداد کارگــری کــه
در واحدهــای کوچــک بهکارگیــری میشــود بــه
نســبت واحدهــای بــزرگ زیــاد اســت و این مســئله
قیمــت تمــام شــده محصــول را نیــز بــاال میبــرد.
عالیــی بــا اشــاره بــه اینکــه دامهــای موجــود
در دامداریهــای کوچــک معمــوال راندمــان
پایینتــری نســبت بــه دامهــای واحدهــای
بــزرگ دارنــد ،خاطرنشــان کــرد :متوســط شــیر
تولیــدی هــر راس دام در واحدهــای کوچــک
روزانــه نزدیــک بــه  ۳۲کیلوگــرم اســت ،امــا در
دامداریهــای بــزرگ هــر دام حــدود  ۴۲کیلوگــرم
شــیر تولیــد میکنــد.
ایــن مدیرعامــل واحــد دامــداری بیــان کــرد:
دولــت حــدود  ۶۰درصــد نهــاده موردنیــاز
دامداریهــا را بــا قیمــت مصــوب در اختیــار آنهــا
قــرار میدهــد ،خوشــبختانه وضعیــت تخصیــص
نهــاده نســبت بــه گذشــته بهتــر شــده اســت ،امــا
بحــث خشکســالی موجــب افزایــش قیمــت علوفــه
و کاه گنــدم و جــو شــده اســت ،بــرای مثــال کاه
در ســال گذشــته بــا قیمــت  ۸۰۰تومــان بــه ازای
هــر کیلوگــرم بهفــروش میرســید ،امــا اکنــون
قیمــت آن حــدود ســه برابــر شــده اســت و بــا
قیمــت حداقــل  ۲۵۰۰تومــان عرضــه میشــود.
وی بــا بیــان اینکــه قیمــت شــیر باوجــود افزایــش
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قیمــت نهــاده و علوفــه افزایــش چندانــی پیــدا نکــرده اســت،
گفــت :اگــر رونــد افزایــش قیمــت علوفــه و کمبــود نهــاده دامــی
ادامــه پیــدا کنــد ،دامــداران مجبــور میشــوند دام مولــد خــود
را کشــتار کننــد ،ایــن مســئله باعــث کاهــش تولیــد لبنیــات
و گوشــت در کشــور خواهــد شــد و اشــتغال پایــداری کــه از
طریــق ایــن دامداریهــای بــرای روســتائیان ایجــاد شــده ،از
بیــن خواهــد رفــت.
عالیــی آزادســازی صــادرات محصــوالت لبنــی ماننــد شــیر و
کــره را راهــی بــرای حمایــت دولــت از دامــداران عنــوان کــرد
و افــزود :ایــن مســئله معضــل شــیر خــام را نیــز حــل میکنــد،
همچنیــن نیــاز اســت کــه تعرفــه صــادرات بــرای پــودر شــیر
نیــز حــذف شــود ،در حــال حاضــر تعرفــه آن حــدود  ۱۶هــزار
تومــان بــه ازای هــر کیلوگــرم اســت.
ایــن دامــدار تاکیــد کــرد :در حــال حاضــر کاهــش بارندگــی
موجــب کاهــش تولیــد یونجــه و ذرت علوفــهای در کشــور
شــده اســت ،بنابرایــن دولــت میتوانــد بــا واردات علوفــه و
یونجــه خشــک آب مجــازی در کشــور تولیــد کنــد و مشــکالت
دامــداران را نیــز بــرای تامیــن علوفــه موردنیــاز برطــرف کنــد،
همچنیــن ایــن کار باعــث افزایــش تولیــد شــیر و گوشــت در
کشــور خواهــد شــد.
کمبــود و گرانــی علوفــه و نهــاده ،دامهــا را روانــه
کشــتارگاه میکنــد

محســن رضایــی مدیرعامــل یکــی دیگــر از مجموعههــای
دامپــروری در چهارمحــال و بختیــاری بــا اشــاره بــه وضعیــت
کنونــی دامداریهــای اســتان ،اظهــار کــرد :دولــت در ســالیان
گذشــته بــرای بحــث تولیــد گوشــت و لبنیــات بــر روی
مجموعههــای دامــداری در کشــور ســرمایهگذاری کــرده اســت
و بــا حمایتهــای انجــام شــده صنعــت دامپــروری بــه جایــگاه
کنونــی خــود رســید ،امــروز ایــران یکــی از صادرکننــدگان دام
بــه کشــورهای خارجــی اســت.
وی افــزود :متاســفانه بیتدبیریهــای اخیــر ،کمبــود نهــاده،
گرانــی علوفــه و  ....صنعــت دامپــرروی را در کشــور و بالتبــع آن
در چهارمحــال و بختیــاری بــا مشــکالت بســیاری روبــرو کــرده
اســت ،اگــر بــرای بهبــود شــرایط دامــداران چــارهای اندیشــیده
نشــود ،در آینــده بایــد نیــاز کشــور بــه گوشــت قرمــز و شــیر از
خــارج از کشــور تامیــن شــود.
رضایــی بــا بیــان اینکــه در شــرایط فعلــی نگهــداری دام در
دامپروریهــا بــرای دامــداران مقــرون بهصرفــه نیســت،
گفــت :دامــداران ،گاو شــیرده خــود را بــه کشــتارگاه میدهنــد،
دولــت حمایتهایــی را در بحــث تامیــن نهــاده دارد ،امــا ایــن
حمایتهــا کافــی نیســت ،قیمــت علوفــه تولیــدی در کشــور
ســر بــه فلــک کشــیده اســت.
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ایــن دامــدار در ادامــه بــا بیــان اینکــه دالالن در بحــث
توزیــع نهادههــای دامــی در کشــور اختــال ایجــاد
میکننــد ،عنــوان کــرد :متاســفانه نهادههایــی کــه بــا ارز
دولتــی وارد کشــور میشــوند ،توســط دالالن در بــازار آزاد
بهفــروش میرســد ،گوشــت و شــیر تولیــدی از دامــداران بــا
قیمــت پایینــی خریــداری و توســط واســطهها بــا چنــد برابــر
قیمــت در بــازار عرضــه میشــود.
وی ادامــه داد :شــیر تولیــدی در دامداریهــا توســط
کارخانجــات بــا قیمــت پاییــن خریــداری میشــود و
هزینــه آن پــس از گذشــت چنــد مــاه پرداخــت میشــود،
در حالیکــه قیمــت لبنیــات تولیــدی در ایــن واحدهــا روزانــه
تغییــر میکنــد ،عمومــا در ایــن فرآینــد ســود چندانــی عایــد
تولیدکننــده نمیشــود و واســطهها ســود میبرنــد.
رضایــی تاکیــد کــرد :بــرای قطــع دســت واســطهها و
نظــارت بــر قیمتگــذاری لبنیــات و گوشــت بایــد نهادهــای
نظارتــی وارد عرضــه شــوند و اجــازه ندهنــد دامــدار متضــرر
شــود.

کمبــود علوفه مشــهود اســت
علوفــه وارد خواهــد شــد
یحیــی حســینپور مدیــرکل امــور عشــایر چهارمحــال و
بختیــاری بــا اشــاره بــه اینکــه خشکســالی باعــث افزایــش
قیمــت علوفــه شــده اســت ،اظهــار کــرد :کمبــود علوفــه در
مراتــع مشــهود اســت ،بنابرایــن ســازمان امــور عشــایر بــرای
تامیــن علوفــه از خــارج از کشــور برنامــه دارد تــا عشــایر و
دامــداران بــا مشــکل مواجــه نشــوند.
وی بیــان کــرد :مراتــع ضعیــف شــدهاند ،تغذیــه نامناســب
دام باعــث ایجــاد بیمــاری در آنهــا و کاهــش تولیــد لبنیــات
و گوشــت قرمــز خواهــد شــد ،بایــد علوفــه یارانـهای تامیــن و
در اختیــار دامــدار قــرار بگیــرد.
حســینپور بــا بیــان اینکــه طبــق بــرآورد انجــام شــده در
بحــث عشــایری یــک میلیــون و  ۵۰۰هــزار رأس دام در
چهارمحــال و بختیــاری داریــم ،اظهــار کــرد :عشــایر ۲۰
درصــد گوشــت اســتان ۳۵ ،درصــد مواداولیــه صنایــع تبدیلــی
و  ۳۷هــزار تــن شــیر و لبنیــات تولیــد میکننــد.
مدیــرکل امــور عشــایر چهارمحــال و بختیــاری بــا بیــان
اینکــه بــرای حمایــت از دامــداران خریــد تضمینــی دام مــازاد
عشــایر در دســتور کار قــرار گرفتــه اســت ،توضیــح داد :مقــرر
شــد یــک میلیــون رأس دام عشــایر بــا قیمــت  ۴۵هــزار
تومــان بــه ازای هــر کیلوگــرم در کشــور خریــداری شــود.
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آبــی کشــت میشــود .تولیــد ذرت علوفــهای بهطــور متوســط
 11.5میلیــون تــن بــرآورد میشــود کــه بــرای مصــرف
دامداریهــا مــورد اســتفاده قــرار میگیــرد .بــرای مرغداریهــا
و دامداریهــا ســاالنه حــدود  8.5میلیــون تــن ذرت دانــهای
نیــاز اســت کــه بــا توجــه بــه تولیــد حــدود  1.2میلیــون تنــی
ذرت دانــهای در کشــور ایــن حجــم تولیــد پاســخگوی نیــاز
داخلــی کشــور نیســت و بایســتی حــدود  7میلیــون تــن واردات
صــورت گیــرد.

 ۸چالــش بــزرگ تولید و
ـی
ـای دامـ
واردات نهادههـ
تولیــد نهــاده هــای دامــی بــه ویــژه ذرت دامــی کــه ســاالنه
بخــش زیــادی از ارز کشــور بــرای واردات ایــن محصــول
اختصــاص مــی یابــد ،بــرای بــه ثمــر نشســتن و خودکفایــی
کشــور در تولیــد ایــن محصــول بــا چالــش هــای مهمــی
روبروســت کــه بایــد توســط دولــت برداشــته شــود.
ذرت دامــی یکــی از مهمتریــن انــواع نهادههــا در تغذیــه دام
و طیــور محســوب میشــود .ایــن نهــاده بــه دو شــکل ذرت
علوفــهای و ذرت دانــهای تولیــد میشــود .ذرت علوفــهای
جهــت تغذیــهی دام مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه و ذرت
دان ـهای بیشــتر جهــت مصــرف طیــور مــورد اســتفاده قــرار
میگیــرد.
صنعــت دام و طیــور از مهمتریــن صنایــع داخــل کشــور
محســوب میشــود کــه نقــش مهمــی در تأمین غذایــی مردم
داشــته و عــاوه بــر تأمیــن بخــش عمــده پروتئیــن حیوانــی
مصرفــی کشــور (گوشــت مــرغ و تخممــرغ) در اشــتغال
بهویــژه در بخــش اشــتغال روســتایی اهمیــت فراوانــی دارد.
ازای ـنرو توجــه بــه رفــع موانــع تولیــد ایــن صنعــت کمــک
شــایانی بــه امنیــت غذایــی کشــور و اشــتغال مناطــق کمتــر
برخــوردار میکنــد .از آنجاییکــه نهادههــای ایــن صنعــت
و بهطــور ویــژه خــوراک طیــور ،تأثیــر مســتقیمی بــر قیمــت
تمامشــده هــر کیلوگــرم گوشــت ســفید و تخممــرغ دارد،
بــه دنبــال نوســان تولیــد ،قیمــت گوشــت مــرغ و تخممــرغ
تحــت تاثیــر قــرار مــی گیــرد.
بــا توجــه بــه آمارنامــه وزارت جهــاد کشــاورزی در ســال
زراعــی  98-99ســطح زیــر کشــت ذرت دانــهای حــدود
 138هــزار هکتــار و ســطح زیــر کشــت ذرت علوفـهای 220
هــزار هکتــار بــوده اســت و هــر دو محصــول بهصــورت

ـارد تومانــ
ـزار میلیـ
ـت  ۳۳هـ
رانـ
طــی ســالهای اخیــر رونــد واردات ذرت دامــی ،رونــد
مشــخصی داشــته اســت و ســاالنه حــدود  9میلیــون تــن ذرت
دامــی وارد کشــور میشــود .درحالیکــه نیــاز داخلــی بــرای
واردات حــدود  7میلیــون تــن اســت .بــا توجــه بــه مــازاد واردات
انجامشــده احســاس میشــود کــه ایــن بخــش یــا بهصــورت
غیــر سیســتمی در بــازار آزاد فروختــه میشــود و یــا بهصــورت
مــاده اولیــه در کارخانجــات مــواد غذایــی مرتبــط مورداســتفاده
قــرار میگیــرد .درواقــع عــدهای بــا اســتفاده از رانــت خــود بــا
دریافــت ارز ترجیحــی واردات ذرت دامــی انجــام داده و پــس از
واردات ،ذرت را خــارج از سیســتم بــازارگاه بــا ارز بــازار آزاد بــه
فــروش میرســانند.
نکتــه حائــز اهمیــت ایــن اســت کــه باوجــود تحریمهــا از
کشــورهای اروپایــی مثــل انگلســتان ،هلنــد و ســوییس واردات
قابلتوجهــی انجامشــده اســت .لــذا نکتــهای کــه بایــد دقــت
کــرد در شــرایط تحریمــی فعلــی بایــد دولــت بــرای تــداوم
واردات و جلوگیــری از بــه خطــر افتــادن واردات نهادههــای
دامــی دیپلماســی فعــال اقتصــادی را مدنظــر قــرار بدهــد.
نکتــه بعــدی اینکــه دولــت بایــد بــا تخصیــص بهموقــع ارز
جهــت واردات ایــن نهادههــا و نیــز ایجــاد هماهنگیهــای الزم
بیــن دســتگاههای مختلــف از جملــه وزارت جهــاد کشــاورزی،
وزارت صمــت و بانــک مرکــزی نیــاز داخلــی را در اســرع وقــت
تأمیــن نمایــد .علــت گــران شــدن قیمــت نهادههــای دامــی
در چندماهــه اخیــر و تأثیــر آن بــر بــازار مــرغ و گوشــت عــدم
تخصیــص بهموقــع ارز جهــت واردات ایــن نهادههــا و عــدم
هماهنگیهــای الزم بیــن دســتگاهها در فراینــد واردات بــوده
اســت.
ذرت دامــی ،در ســال  99بــا وارداتــی حــدود  86درصــدی در
بیــن ســایر نهــاده هــای دامــی بیشــترین حجــم واردات را داشــته
اســت .بــا توجــه بــه ایــن امــر و وابســتگی بــاالی کشــور بــه
واردات ایــن محصــول ،لــزوم حمایــت گســترده از کشــاورزان
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بــرای کشــت ذرت دامــی و اعمــال سیاســتهای تشــویقی
جهــت ترغیــب کشــاورزان بــه تغییــر الگــوی کشــت بــه ســمت
ایــن محصــول در مناطــق پــرآب کشــور بســیار حائــز اهمیــت
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.

قرارگرفتــه اســت .بــا توجــه بــه موضــوع مطرحشــده
بخــش عمــده نهادههــای دامــی موردنیــاز داخــل کشــور
از طریــق واردات تأمیــن میشــود و مابقــی نیــاز داخلــی
بهصــورت محــدود در بخشهــای مســتعد داخــل کشــور
تولیــد میشــود .در فراینــد تولیــد و واردات ایــن محصــول
چالشهــای متعــددی وجــود دارد کــه در ادامــه بــه آنهــا
پرداختــه میشــود.

ـی رود؟
ـانی مـ
ـی به جیب چه کسـ
ــ

 -1مهمتریــن مشــکل در واردات نهادههــای دامــی عــدم
تأمیــن ارز اســت .در  6ماهــه نخســت ســال  1399بــه دلیــل
عــدم تخصیــص ارز کافــی جهــت واردات نهادههــای دامــی
(مخصوص ـ ًا جــو و کنجالــه ســویا) میــزان واردات نســبت بــه
مشــابه ســال قبــل کاهــش داشــت و همیــن موضــوع باعــث
عــدم تأمیــن بهموقــع نهادههــای دام و طیــور موردنیــاز
دامداریهــا و مرغداریهــا شــد و همیــن موضــوع باعــث
تأثیــر مســتقیم برافزایــش شــدید قیمــت گوشــت مــرغ و
تخممــرغ شــد.
بــا توجــه بــه اینکــه ایــن نهادههــا بــا ارز ترجیحــی 4200
تومانــی وارد میشــود لــذا نوســانات قیمتــی اینچنینــی
نبایســتی رخ مــیداد ولــی بــه دلیــل عــدم تخصیــص ارز
کافــی نوســانات قیمتــی در نهادههــا رخ داد .تخصیــص
ارز  4200تومانــی بــه خــوراک دام خصوصــ ًا ذرت دامــی و
کنجالــه ســویا میــزان وابســتگی بــه ایــن محصــوالت اساســی
را 144درصــد افزایــش داده و رانــت  33هــزار میلیــارد تومانــی
را ســبب شــده اســت .بهگونـهای کــه برخــی بــا سوءاســتفاده
از رانــت موجــود ذرت دامــی را بــا ارز ترجیحــی وارد کــرده و
بــا ارز بــازار آزاد بــه فــروش میرســانند .کــه ایــن موضــوع
باعــث نوســان قیمــت در بــازار نهادههــا شــده اســت .از
طرفــی بــه دلیــل عــدم نیازســنجی دقیــق میــزان نهــاده
موردنیــاز واحدهــای مرغــداری و دامــداری ،مقــدار ســهمیه در
نظــر گرفتهشــده از نهادههــا پاســخگوی نیــاز واقعــی ایــن
واحدهــا نبــوده لــذا ایــن واحدهــا جهــت تأمیــن نیــاز خــود
مجبــور بــه خریــد نهــاده از بــازار آزاد هســتند کــه ایــن امــر
قطعــ ًا در قیمــت تمامشــده محصــول تأثیرگــذار اســت.
 -2یکــی دیگــر از مشــکالت در حــوزه تأمیــن نهادههــای
دامــی مخصوصــ ًا ذرت دامــی ســوء مدیریتهــا در واردات
اســت .حــدود  80الــی  90درصــد از نیــاز نهادههــای دامــی
کشــور از طریــق واردات تأمیــن میشــود .در صــورت عــدم
مدیریــت صحیــح و برنامهریــزی دقیــق در کشــور جهــت
واردات ایــن محصــوالت بــا تراکنــش مالــی ســالیانه بالغبــر
حــدود  4.5میلیــارد دالر ،کشــور بــا چالشهــا ،آســیبها و
تهدیــدات جــدی مواجــه خواهــد شــد و بهتبــع ایــن اتفــاق
تولیدکننــدگان دام و طیــور و بهرهبــرداران از ایــن نهادههــا

بنابرایــن توصی ـهای کــه میتــوان دراینبــاره کــرد ایــن اســت
کــه میتــوان توســعه کشــت جــو را در مناطــق حاصلخیــز
افزایــش داد و بخشــی از ارزی کــه جهــت واردات جــو اســتفاده
میشــود را جهــت واردات ذرت صــرف نمــود.
باالتریــن میــزان تولیــد ذرت کشــور در شــمال خوزســتان اســت.
لــذا بهجــز مناطــق شــمال خوزســتان کــه دارای بارندگــی
زیــادی هســت در هیــچ نقطــه دیگــر از کشــور نبایســتی اجــازه
کشــت ذرت را داد .بهطوریکــه کشــت ذرت در مناطــق دیگــر
کشــور از قبیــل کرمانشــاه ،فــارس ،هرمــزگان و  ...وجــود دارد
ولــی بایــد کشــت ذرت در ایــن مناطــق را بــه دلیــل کمبــود آب
حــذف کــرد و بــرای بــاال بــردن عملکــرد کشــت ذرت در شــمال
خوزســتان ســرمایهگذاری کــرد.
تولیــد ذرت دامــی بــا توجــه بــه اســتفاده از ارقــام بــذر مناســب
و ســازگار بــه کمآبــی و کشــت نشــایی طــی چنــد ســال اخیــر
رشــد داشــته اســت ولــی همچنــان بــه دلیــل عــدم امــکان
وابســتگی کامــل بــه تولیــد داخــل ،جهــت تأمیــن نیــاز داخلــی
وابســتگی شــدیدی بــه واردات وجــود دارد .طبــق برنامههــای
وزارت جهــاد کشــاورزی ایــن وزارتخانــه در تــاش اســت،
تــا پایــان برنامــه ششــم توســعه ،کل ذرت کشــور بهصــورت
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
قیمــت نهــاده دامــی میتــوان از بذرهــای اصالحشــده کــه در
برابــر کمآبــی مقــاوم هســتند ،اســتفاده کــرد.
بــا توجــه بــه اینکــه رهبــر معظــم انقــاب امســال را ســال
«تولیــد ،پشــتیبانی هــا و مانــع زدایــی هــا» نامگــذاری
کردهانــد ،افزایــش تولیــد در بخــش تخممــرغ ،گوشــت مــرغ
و ســایر محصــوالت دامــی درگــرو تأمیــن بهموقــع و کافــی
نهادههــای موردنیــاز اســت و ایــن موضــوع دربندهــای «»6
و « »7سیاســتهای کلــی اقتصــاد مقاومتــی مــورد تأکیــد
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بــا کمبــود مــواد اولیــه و خــوراک بــرای دام و طیــور و آبزیــان
خــود مواجــه خواهنــد شــد .درنهایــت بــا افزایــش هزینههــای
تولیــد قیمــت کاالهــای نهایــی تولیــدی بهشــدت افزایــش
مییابــد.
 -3از دیگــر عوامــل مؤثــر بــر واردات کاالهــا ازجملــه
نهادههــای دامــی محــل واردات نهادههــا و تهدیــدات امنیتــی
اســت 90 .درصــد غلــه کشــور از بنــدر امــام وارد میشــود بــا
توجــه بــه ایــن موضــوع در صــورت بــروز اتفــاق امنیتــی در
ایــن بنــدر ،کشــور بــا بحــران جــدی در زمینــه امنیــت غذایــی
مواجــه خواهــد شــد .در ایــن زمینــه میتــوان بــرای جلوگیــری
از بــروز اتفاقــی احتمالــی ،واردات را بیــن بنــادر دیگــر در
ســواحل جنوبــی کشــور تقســیم کــرد و مبــادی وارداتــی را بــا
تجهیــز بنــادر دیگــر متنــوع کــرد .در ایــن صــورت از تهدیــدات
امنیتــی و نظامــی کاســته میشــود .یکــی از دالیــل واردات
عمــده از طریــق بنــدر امــام نزدیکــی ایــن بنــدر بــه نواحــی
غربــی کشــور کــه عمــده جمعیــت کشــور را در بــردارد ،اســت
ولــی بایــد ایــن موضــوع را در نظــر گرفــت کــه در صــورت
تهدیــد امنیتــی ایــن بنــدر کشــور بــا بحــران جــدی مواجــه
خواهــد شــد لــذا بایســتی بنــادر دیگــر ازجملــه بوشــهر و چابهــار
و بندرعبــاس را فعالتــر کــرد و از ظرفیتهــای ایــن بنــادر
نیــز اســتفاده نمــود.
 -4بارندگــی ایــران کمتــر از یکســوم بارندگــی جهانــی و
اســتعداد تبخیــر آب در ایــران حــدود  3برابــر جهــان اســت
یعنــی آب قابلدســترس عمــ ً
ا یکنهــم متوســط جهانــی
اســت 75 .درصــد از بارندگــی تنهــا در  25درصــد از ســطح
کشــور رخ میدهــد و  75درصــد بارندگیهــا در زمانهایــی
رخ میدهــد کــه گیــاه نیــاز بــه آب نــدارد .بــا توجــه بــه ایــن
موضــوع بــه دلیــل اینکــه کشــت ذرت دامــی بســیار آب بــر
اســت ازاینجهــت کشــت محصــول اســتراتژیکی مثــل گنــدم در
اولویــت قــرار دارد لــذا کشــاورزان بــه کاشــت گنــدم کــه نیــاز به
آب کمتــری داشــته و در برابــر کمآبــی مقــاوم اســت مبــادرت
میکننــد .لــذا کشــت ذرت دامــی مقرونبهصرفــه نبــوده و
واردات آن جهــت رفــع نیــاز داخلــی ارجحتــر اســت .لــذا بــا
توجــه بــه بارندگــی کــم در کشــور لــزوم تولیــد ذرت علوفـهای
بــا اســتفاده از ارقــام بــذر مناســب و ســازگار بــه کمآبــی و
کشــت نشــایی ضــروری اســت .طبــق برنامههــای وزارت جهــاد
کشــاورزی ایــن وزارتخانــه در تــاش اســت ،تــا پایــان برنامــه
ششــم توســعه ،کل ذرت کشــور بهصــورت نشــایی کشــت
شــود .کــه در صــورت عملــی شــدن ایــن برنامــه میتــوان
در تولیــد نهادههــای دامــی بــه خودکفایــی کامــل رســید .ولــی
بااینحــال کشــور در شــرایط فعلــی جهــت رفــع نیــاز داخلــی
در نهادههــای دامــی ملــزم بــه واردات اســت.
 -5باوجــود تأکیــد بــر سیســتمی کــردن تخصیــص نهادههــا
بــا توجــه بــه نحــوه عملکــرد واحدهــا همچنــان در برخــی

از مــوارد بــا دســتکاری در ایــن سیســتمها و ارائــه آمــار
غیرواقعــی نســبت بــه عملکــرد ،میــزان نهــاده دامــی بیشــتری
در برخــی از واحدهــا دریافــت شــده اســت .رفــع ایــن معضــل،
نیازمنــد گســترش ســازوکارهای نظــارت میدانــی و اصــاح
رونــد برخــورد بــا جرائــم اســت .لــذا ایــن موضــوع نیــز یکــی از
مشــکالت اساســی و عمــده در حــوزه توزیــع نهادههــای دامــی
اســت کــه مســتقیم ًا بــر قیمــت نهادههــا تأثیــر گذاشــته اســت.
 -6یکــی از مشــکالت اساســی کــه در بخشهــای مختلــف
فعالیتهــای اقتصــادی ،کشــور بــا آن مواجــه اســت ،داللــی و
واســطهگری اســت .دراینارتبــاط در بحــث واردات و توزیــع
نهادههــای دامــی دالالن حضــور ویــژهای داشــته و ســود
اصلــی را از تولیدکننــدگان ســلب میکننــد .ایــن موضــوع
طــی ســالهای اخیــر یکــی از عوامــل عمــده مؤثــر بــر بــازار
نهادههــا و نوســانات قیمتــی در ایــن بخــش بــوده اســت .بــا
توجــه بــه رونــد موجــود در بــازار بایــد از فعالیــت واســطه گــران
جلوگیــری کــرده و زمینــه بهرهمنــدی تولیدکننــدگان اصلــی را
از تولیــدات خــود فراهــم کــرد.
 -7یکــی دیگــر از مشــکالت درزمینــه تأمیــن نهادههــای دامــی
بهخصــوص ذرت دامــی ،واردات ایــن نهادههــا بهصــورت
انحصــاری توســط چنــد شــرکت اســت .در ایــن شــرایط
مرغــداران جهــت تأمیــن نیــاز مجبــور بــه تهیــه نهادههــای
موردنیــاز باقیمــت و شــرایط یکطرفــه و نامناســب هســتند.
همچنیــن ایــن شــرکتها و افــراد واردکننــده ،در صــورت
ایجــاد وقفــه در واردات نهادههــا ،میتواننــد امنیــت غذایــی
کشــور را بــا چالــش جــدی مواجــه کننــد.
 -8ازآنجاکــه در ماههــای اخیــر امــکان تأمیــن خــوراک دام
و طیــور بــا مشــکل مواجــه شــده اســت و حــدود  80الــی
 90درصــد از خــوراک ،وارداتــی اســت .لــذا بــا ایــن اوصــاف،
افزایــش شــدید نــرخ ارز باعــث تأثیــر زیــاد بــر قیمــت تمامشــده
گوشــت مــرغ و تخممــرغ داشــته اســت .باوجوداینکــه دولــت
درصــد پایینــی از نهادههــا را بــا ارز ترجیحــی تأمیــن کــرده
و تحویــل مرغداریهــا و دامداریهــا میدهــد .لــذا
تولیدکننــدگان جهــت رفــع نیــاز خــود ،مجبــور بــه خریــد
نهادههــا از بــازار آزاد هســتند کــه ایــن موضــوع هزینــه
تولیــد را بهشــدت افزایــش میدهــد .در ایــن شــرایط اعمــال
قیمتگــذاری دســتوری  100درصــدی توســط دولــت باعــث
نارضایتــی تولیدکننــده میشــود .لــذا در ایــن شــرایط اعمــال
چنیــن سیاســتی باعــث عــدم تبعیــت قیمتهــای بــازاری از
قیمتهــای دســتوری میشــود .لــذا بایســتی بــا توجــه بــه
تخصیــص ارز ترجیحــی بــرای واردات نهــاده ،ایــن نهادههــا
بهطــور کامــل نیــاز واحدهــای تولیــدی را رفــع نمایــد .ایــن
امــر نیازمنــد نیازســنجی دقیــق واحدهــای مرغــداری و دامــداری
توســط وزارت جهــاد کشــاورزی و تخصیــص بهموقــع و
متناســب بــا نیــاز هــر واحــد اســت.
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ـای قاتل
ـول آسـ
ـای غـ
ـدوی زنبورهـ
ـار کنـ
مهـ
همچنیــن در آنجــا  6شــانه  776 ،ســلول 6 ،تخــم نطفــه دار،
 190الرو 112 ،زنبــور کارگــر و  9زنبــور عســل نــر وجود داشــت.
طبــق اظهــارات وزارت کشــاورزی واشــنگتن ایــن زنبورهــای
قاتــل کــه بــه زنبــور ســرخ غــول آســای آســیایی نیــز شــهرت
دارد ،بزرگتریــن گونــۀ زنبورهــای درشــت محســوب مــی شــوند.
آنهــا معمــو ًال بــه کنــدوی زنبورهــای عســل حملــه مــی کننــد و
زدن سـ ِر زنبورهــای عســل و اســتفاده از الرو آنهــا بــه عنــوان
بــا ِ
تغذیــۀ بچــه زنبورهــای خودشــان ،ظــرف چنــد ســاعت کنــدو را
از درون نابــود مــی ســازند.
دانشــمندان بــر ایــن باورنــد کــه ایــن زنبورهــای قاتــل معمــو ًال
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 Truscottاز 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».
در اکتبــر گذشــته محققیــن گــزارش دادنــد کــه در شهرســتان
بلیــن – کــه یــک شــهر مــرزی بیــن ایــاالت متحــده و
کاناداســت – النــۀ زنبورهــای قاتــل آســیایی یافتــه انــد و در
ســدد هســتند تــا آن را نابــود ســازند .بــر طبــق گــزارش ،ایــن
النــه کــه در ارتفــاع  2.5متــری بــر روی درخــت قــرار داشــت
 36ســانتیمتر طــول و  23ســانتیمتر عــرض آن بــود.

مقامــات وزارت کشــاورزی واشــنگتن در مصاحبــه ای
اعــام کردنــد النــۀ زنبــوری کــه اواخــر مــاه گذشــته
یافتنــد شــامل بیــش از  500گونــۀ زنبورهــای غــول آســای
آســیایی بــود کــه در مراحــل مختلــف رشــد و نمــو بودنــد.
در میــان آنهــا  76ملکــه وجــود داشــت کــه هــر کــدام
مــی توانســتند در ســال آتــی کلونــی خودشــان را آغــاز
کننــد؛  108ســلول در بســته بــا شــفیره کــه تصور مــی رود
شــفیرۀ ملکــه هــای جــوان باشــد.

 Sven-Erik Spichigerحشــره شناســی کــه در
شناســایی و کشــتن زنبورهــای غــول آســای قاتــل یــاری رســاند
اذعــان داشــت« :بــا وجــود آنکــه بــرای نابــود ســازی ایــن
زنبورهــا چندیــن بــار از دی اکســید کربــن اســتفاده کردیــم و در
فضــای ســرد نگــه داشــتیم ،هنگامــی کــه النــه را بــاز کردیــم
هنــوز اکثــر گونــه هــا جــان داشــتند».
بــه دنبــال نابودســازی موفــق ایــن گونــۀ خطرنــاک ،مقامــات
وزارت کشــاورزی واشــنگتن اعــام کــرد کــه بــه تلــه گــذاری
بــرای از بیــن بــردن ایــن گونــه از زنبورهــای قاتــل بــه مــدت
حداقــل  3ســال آینــده ادامــه خواهــد داد تــا منطقــه را پــاک و
عــاری از آنهــا ســازد.
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افتتــاح شــهر پروتئیــن مهیــا
فصــل نوینــی در صنعــت محصــوالت پروتئینــی
کشــور بــا افتتــاح جدیدتریــن و بزرگتریــن مجتمــع
تولیــد و بســته بنــدی انــواع گوشــت قرمــز،
ســفید ،آبزیــان و انــواع فــرآورده هــای گوشــتی در
مجتمــع صنایــع غدایــی مهیاپروتئیــن آغــاز شــد.

شــهر پروتئیــن مهیــا بــا زیربنــای  ۲۴۰۰۰مترمربــع و
تولیــد بیــش از  ۵۵۰نــوع محصــول مختلــف و ظرفیــت
تولیــد روزانــه حــدود  ۵۰۰تــن محصــوالت پروتئینــی
اعــم از انــواع گوشــت قرمــز  ،ســفید  ،آبزیــان ،
محصــوالت آمــاد ه و نیمــه آمــاده ماننــد همبرگــر ،ناگــت
 ،سوســیس و کالبــاس بــه صــورت تــازه و منجمــد بــا
ســرمایه گــذاری مســتقیم گــروه صنعتــی درخــور بهــره
بــرداری و بــه ســهم خــود در تحقــق شــعار امســال
"جهــش تولیــد" عمــل نمــوده و گامــی بلنــد در جهــت
رونــق تولیــد داخــل برداشــته کــه موجبــات اشــتغال
 ۱۵۰۰نفــر بــه صــورت مســتقیم و بیــش از ۷۵۰۰
نفــر بــه صــورت غیرمســتقیم را فراهــم نمــوده اســت .
بــا توجــه بــه ارتبــاط مســتقیم کیفیــت محصــوالت
غذایــی بــا ســامت افــراد جامعــه  ،مجتمــع
صنایــع غذایــی مهیاپروتئیــن عــاوه بــر رعایــت
 GMPو تمــام اســتانداردهای داخلــی  ،همــگام بــا
اســتانداردهای بیــن المللــی نظیــر  ISOو HACCP
بــه عنــوان اولیــن مجموعــه دارای اســتاندارد
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• داشــتن برچسب اطالعات 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 سالیق
مصرف کننده

صــادرات  ،مبــادرت بــه تولیــد محصــوالت خــود مینمایــد.
افتتــاح شــهر پروتئیــن مهیــا در پایتخــت و همچنیــن راه
انــدازی مراکــز توزیــع و پخــش در سراســر کشــور بــا
نــاوگان ترابــری ویــژه امــکان بهــره منــدی تمــام هموطنــان
از محصــوالت پروتئینــی بــه صــورت بســته بنــدی ایمــن و
اســتاندارد را فراهــم نمــوده اســت  .ایــن مرکــز بــرای ارســال
محصــوالت تــازه و ســالم بــه سراســر کشــور بــه صــورت
 ۲۴ســاعته و فعــال مشــغول بــه خدمــت رســانی میباشــد.
بــرای نخســتین بــار در کشــور محصــوالت گوشــت قرمــز ،
ســفید و فــرآورده هــای وابســته بــا بســته بنــدی بــه روش
اتمســفر اصالح شــده تحــت عنــوان “MAP” ( Modified
 ) Atmosphere Packagingعرضــه میشــوند .
ایــن روش بــا کنتــرل میزان اکســیژن موجــود در بســته بندی
منجــر بــه حفــظ کیفیــت محصــول نهایــی خواهــد شــد .

از دیگــر مزایــای ایــن روش میتــوان بــه افزایــش مانــدگاری
 ،جلوگیــری از تغییــر طعــم و رنــگ محصــول و حفــظ ارزش
غذایــی بــدون هیچگونــه مــواد نگهدارنــده اشــاره نمــود.
در انتهــا بــه بیــان ویژگــی هــای مثبــت خریــد و عرضــه
محصــوالت مــواد پروتئینــی همچــون گوشــت قرمــز ،ســفید و
فــراورده هــای آنهــا بــه صــورت بســته بنــدی اشــاره مینماییــم:

• کنترل بهداشــت و سالمت 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

بــا توجــه بــه آنچــه در بــاال گفتــه شــد بهتــر
اســت بــرای تهیــه محصــوالت پروتئینــی
بــه صــورت ارســال مســتقیم از در کارخانــه و
حمــل توســط وســایل نقلیــه یخچالــدار بــه
همــراه ارســال ســریع و رایــگان میتوانیــد بــه
فروشــگاه اینترنتــی مهیاشــاپ مراجعــه نماییــد.
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مدیــر عامــل اتحادیــه مرکــزی دام ســبک بــا اشــاره
بــه موانــع و مصوبــات غیــر کارشناســی در ایــن حــوزه،
چنــد راهــکار بــرای کاهــش قیمــت دام ارائــه داد.

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
و جــو شــده اســت.وی ادامــه داد :مشــکلی کــه در حــال
حاضــر وجــود دارد ایــن اســت کــه در بعضــی اســتان هــا
ماننــد خوزســتان و ایــام بــا ممنوعیــت خــروج نهــاده و
علوفــه از اســتان هــا مواجــه هســتیم کــه اگــر ایــن رونــد
ادامــه یابــد ،کمــک رســانی بــه اســتان هایــی کــه از
نظــر تامیــن علوفــه دچــار مشــکل هســتند امــکان پذیــر
نخواهــد بــود؛ بنابرایــن بایــد در مــورد مصوبــه هایــی از
ایــن دســت توجــه بیشــتری صــورت گیــرد ،زیــرا در برخــی
اســتان هــا بیــش از نیــاز اســتان علوفــه تولیــد مــی شــود
و برخــی اســتان هــا نیــز بــا مشــکالت جــدی در تامیــن
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؟
نهاده های دامی دو نرخ دارد

وی بــا اشــاره بــه اینکــه جــو ،ذرت و کنجالــه دو نرخــی
اســت ،گفــت :ایــن اقــام در ســامانه بــازارگاه بــا یــک
نــرخ و خــارج از ســامانه بــازارگاه نیــز بــا نــرخ هــای
باالتــری خریــد و فــروش مــی شــود .در حــال حاضــر نیــز
قیمــت هــر کیلــو ذرت و جــو در بــازار آزاد حــدود ۶۰۰۰
تومــان و کنجالــه ســویا حــدود  ۱۰هزارتومــان اســت و
متاثــر از قیمــت ایــن اقــام ،نهــاده هــای تولیــد داخــل
نیــز گــران شــده اســت .جــو بــا وجــود اینکــه فصــل
برداشــت آن در برخــی اســتانها شــروع شــده قیمــت آن
حــدود  ۵۷۰۰تومــان ،یونجــه  ۵۴۰۰تومــان و کاه و کلــش
حــدود  ۴۰۰۰تومــان 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

توزیــع نشــده اســت .سیســتم توزیــع هــم معمــوال بــه ایــن
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
شــرکت هــای تعاونــی نهــاده هــا بیــن دامــداران توزیــع مــی
شــود .وی افــزود :در ایــن میــان امــا بخــش کمــی از نهــاده های
دولتــی بــه دامــداران دام ســبک تعلــق گرفتــه اســت و ایــن
دامــداران ســال گذشــته مظلــوم واقــع و مجبــور شــدند تمــام

ـرای
ـکار بـ
ـد راهـ
چنـ

نهــاده هــای مــورد نیــاز خــود را از بــازار آزاد تهیــه کننــد و بــه
همیــن جهــت امســال دیگــر تــوان ادامــه دادن ندارنــد.
مدیــر عامــل اتحادیــه مرکــزی دام ســبک بــا بیــان اینکــه اکثــر
دامــداران دام ســبک بخــش عمــده ای از نهــاده هــای مــورد
نیــاز خــود را از بــازار آزاد تهیــه مــی کننــد ،گفــت :مســئوالن
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
دامــدار واقعــی رســیده اســت یــا خیــر .دامــداران مــی گوینــد
درصــد کمــی نهــاده از طریــق ســامانه بــازارگاه بــه صــورت
خــوراک دام بــه آنهــا داده شــده اســت.
قیمت تمام شده دام سبک باالی  ۶۰هزار تومان است

وی بــا بیــان اینکــه قیمــت تمــام شــده هــر کیلــو دام ســبک
بــرای دامــداران بیــش از  ۶۰هــزار تومــان اســت ،اظهــار کــرد:
بــا ایــن وجــود چــون مــردم تــوان خریــد ندارنــد و بــازار تعییــن
کننــده قیمــت اســت ،دام ســبک بــا قیمــت کمتــر از  ۶۰هــزار
تومــان در بــازار خریــد و فــروش مــی شــود و میانگیــن قیمــت
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آن در یکــی دو روز اخیــر بــه حــدود  ۵۳هــزار تومــان هم رســیده
اســت .قیمــت هــر کیلــو گوشــت گوســفندی در کشــتارگاه نیــز
حــدود  ۱۲۰هزارتومــان اســت کــه در ســطح شــهر کمتــر از ۱۵۰
هزارتومــان بــه دســت مصــرف کننــده نمــی رســد.
بــه گفتــه صــدر دادرس مشــخص نیســت کــه ایــن فاصلــه ۳۰
هــزار تومانــی از کشــتارگاه تــا مصــرف کننــده بــه جیــب چــه
کســانی مــی رود و ســوال اینجاســت کــه چــرا مســئوالن فکــری
بــه حــال آن نمــی کننــد؟

ـت
ی کاهش قیمت گوشـ

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
وزارت جهــاد کشــاورزی فرســتادیم و از دی مــاه ســال
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
از  ۵۰درصــد اســت  ۳۰تــا  ۴۰درصــد دام دامــداران بــه
صــورت ترکیبــی ،خریــد حمایتــی شــود .در اســتان هــای
دیگــر کــه در معــرض خشکســالی هســتند هــم بــه
میــزان  ۱۰تــا  ۲۰درصــد خریــد حمایتــی صــورت گیــرد.
بــه گفتــه وی بهتــر اســت دام هــای الغــر اســتان هــای
ذکــر شــده بــه دامدارانــی کــه اســتان هایشــان کمتــر در
معــرض خشکســالی اســت در قالــب قــرارداد پرواربنــدی
امانــی تحویــل داده شــود و اجــازه داده نشــود کــه دام
هــای الغــر بــه کشــتارگاه فرســتاده شــوند.
توزیع نهاده های دامی منسجم تر باشد

دامداران دام های مولد خود را می فروشند

مدیــر عامــل اتحادیــه مرکــزی دام ســبک خاطرنشــان کــرد:
دامــداران چــون تــوان نگهــداری دام هایشــان را بــه دلیــل
افزایــش هزینــه هــا ندارنــد بــره هــای الغــر و همچنیــن دام
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؟

وی همچنیــن بــه خریــد حمایتــی دام عشــایر اشــاره کــرد و
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؟
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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
تســهیالت ارزان قیمــت در اختیــار تشــکل هــا قــرار داده
شــود تــا ایــن تشــکل هــا ذرت ،جــو ،علوفــه و کاه و
کلــش خریــداری کننــد و بــا ذخیــره ســازی در انبارهــا
مانــع افزایــش قیمــت ایــن اقــام در بــازار شــوند.
وی همچنیــن بــه صــادرات دام ســبک نیــز اشــاره کــرد
و گفــت:
بایســتی اجــازه دهنــد صــادرات دام ســبک از طریــق
تشــکل هــای تعاونــی صــورت گیــرد و همچنیــن ایــن
اجــازه نیــز داده شــود کــه بــرای تعدیــل بــازار گوشــت،
بــه ازای صــادرات دام زنــده گوشــت وارد شــود تــا نگرانــی
مســئوالن نیــز بــرای افزایــش قیمــت گوشــت برطــرف
شــود .صــدردادرس در پایــان گفــت :یکــی دیگــر از
اقداماتــی کــه مــی توانیــم در راســتای کاهــش قیمــت
دام انجــام دهیــم ایــن اســت کــه از کشــورهای همســایه
ماننــد آذربایجــان ،ارمنســتان ،ترکیــه و عــراق کــه از نظــر
جــوی در شــرایط مناســب تــری هســتند ،علوفــه وارد
کنیــم.
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ـه
ـت  640کارخانـ
فعالیـ
ـا
ـوراک دام بـ
خـ
یک چهارم ظرفیت
عضــو انجمــن صنایــع خــوراک دام ،طیــور و آبزیــان ایــران بــا
بیــان اینکــه سیاســتهای اشــتباه دولــت تولیدکننــدگان را
بــه خــاک ســیاه نشــانده اســت ،گفــت 640 :کارخانــه خــوراک
دام بــه دلیــل اینکــه وزارت جهــاد نهــاده بــه آنهــا نمیدهــد
بــا  25درصــد ظرفیــت کار میکننــد.
ســید کاظــم موســوی عنــوان کــرد :سیاســتهای اشــتباه
دولــت بــه ویــژه وزارت جهــاد کشــاورزی در چنــد ســال
اخیــر مشــکالت زیــادی را بــه تولیدکننــدگان کشــور
تحمیــل کــرده اســت.
وی بــا بیــان اینکــه صنعــت طیــور کشــور پــس از نفــت
دومیــن صنعــت بــزرگ کشــور اســت افــزود :علیرغــم
اینکــه  18الــی  23درصــد ظرفیــت تولیــد مــازاد مــرغ در
کشــور وجــود دارد امــا بــه دلیــل سیاســتهای اشــتباه،
مــردم در شــرایط کرونــا ســاعتها بــرای صفهــای
طویــل مــرغ ایســتادند.
عضــو انجمــن صنایــع خــوراک دام ،طیــور و آبزیــان ایــران
حــذف مــواد اولیــه کارخانجــات خــوراک دام کشــور را یکــی
از ایــن سیاسـتهای اشــتباه عنــوان کــرد و یــادآور شــد :در
یــک ســال گذشــته وزارت جهــاد کشــاورزی هیــچ ســهمیه
نهــادهای بــرای تولیــد خــوراک آمــاده بــه کارخانجــات
خــوراک دام کشــور نــداده اســت.
موســوی ادامــه داد :وزارت جهــاد کشــاورزی در حالــی از
تحویــل نهــاده بــه ایــن کارخانههــا ممانعــت میکنــد
کــه بــر اســاس مصوبــات ســتاد تنظیــم بــازار و ســازمان
حمایــت از مصرفکننــدگان و تولیدکننــدگان  40درصــد
نهــاده وارداتــی بایــد بــه ســمت کارخانههــا هدایــت شــوند.
بــه گفتــه ایــن مســئول 640 ،کارخانــه خــوراک دام در
کشــور وجــود دارد کــه قبــل از ســال  99حــدود  80درصــد
خــوراک دام و طیــور کشــور را تامیــن میکردنــد ،امــا امــروز
کار بــه جایــی رســیده کــه ایــن کارخانههــا تنهــا بــا یــک
چهــارم ظرفیــت کار میکننــد .وی افــزود :در یکســال

گذشــته وزارت جهــاد کشــاورزی تعمــدا هیــچ نهــادهای بــه
کارخانههــا نــداده و نهــاده خــام را مســتقیم بــه مرغــدار و
دامــدار تحویــل میدهــد و بســیاری از بازارهــای ســیاه از ایــن
طریــق شــکل میگیــرد چــرا کــه بــرای مرغــدار فــروش یــک
کامیــون ســویا  200میلیــون تومــان ســودآوری دارد.
موســوی مســئله کمبــود عرضــه مــرغ در بــازار را بــه مشــکالت
کارخانههــای خــوراک دام مرتبــط دانســت و توضیــح داد:
واقعیــت ایــن اســت کــه مرغــداران و دامــداران دسترســی
بــه خــوراک آمــاده کــه کارخانههــا تولیــد میکردنــد ندارنــد،
آنهــا مجبورنــد کــه خودشــان نهادههــا را بــه روشهــای غلــط
ترکیــب کننــد کــه هزینههــای تولیــد را بــه شــدت بــاال
میبــرد .وی بیــان کــرد :اســتفاده از خــوراک آمــاده بــرای
دامــداران  15درصــد صرفهجویــی در مصــرف نهــاده را بــه
دنبــال خواهــد داشــت.
ایــن فعــال اقتصــادی ادامــه داد :مرغــدار و دامــدار بخشــی
از نهــاده خــود را بــه کارخانههــا میدهــد یعنــی مــا بــه
طــور غیرمســتقیم و بــه مقــدار بســیار انــدک از تولیدکننــدگان
میگیریــم و آنهــا خــوراک آمــاده را از مــا بــه نــرخ
مصــوب دولتــی دریافــت میکننــد .موســوی گفــت :اکنــون
کارخانههــای خــوراک دام از چرخــه تولیــد خــارج شــدهاند
و اشــتغال ایــن بخــش هــم خوابیــده اســت در حالــی کــه
میلیاردهــا تومــان بــرای ایــن کارخانههــا هزینــه شــده اســت
و توقــف فعالیــت آنهــا در واقــع چــرخ تولیــد را از حرکــت بــاز
داشــته اســت.
وی بــه ایــن نکتــه هــم اشــاره کــرد کــه درخواســتها و
تقاضاهــای کارخانههــا از معــاون وزیــر جهــاد کشــاورزی کــه
مســئول مســتقیم تولیــدات دام و طیــور کشــور اســت ماههــا
بیپاســخ مانــده اســت.
بــر اســاس ایــن گــزارش ،کارخانههــای خــوراک بــا ترکیــب
صحیــح انــواع نهادههــا و اضافــه کــردن افزودنیهــای مجــاز
و شکســتن فیبــر غــات ،ضریــب تبدیــل خــوراک را کاهــش
میدهنــد کــه بــرای مرغــداران بــه صرفــه اســت.
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