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ــد  ــۀ تولی ــوی اتحادی ــتی از س ــن درخواس ــش از ای پی
ــد  ــن تأیی ــر گرفت ــی ب ــف مبن ــۀ کن ــای دان ــراورده ه ف
ــوالت در  ــن محص ــتفاده از ای ــرای اس ــدرال ب ــت ف دول
خــوراک مــرغ تخمگــذار ارائــه شــده بــود بــا ایــن حــال 
تــاش هــا بــرای گرفتــن ایــن تأییدیــه بــرای اســتفاده 

ــه دارد. ــز ادام ــتی نی ــرغ گوش ــوراک م در خ
ــاالت  ــداری ای ــیون مرغ ــازی فدراس ــی مج در گردهمای
غــرب میانــۀ امریــکا کــه در تاریــخ 18 – 21 مــاه مــی 
برگــزار شــد، نائــب رئیــس اتحادیــۀ تولیــد فــراورده های 
ــت  ــن درخواس ــد ای ــف Andrew Bish از رون ــۀ کن دان

گفــت.
ــرای اســتفاده در خــوراک  ــۀ کنــف ب ــراورده هــای دان ف
دام و طیــور از ســوی اتحادیــۀ کنتــرل و نظــارت خــوراک 
امریــکا و یــا اســتفاده در داروی دامــی از ســوی ســازمان 

غــذا و داروی امریــکا مجــاز و مــورد تأییــد نیســتند.  

بــا ایــن حــال بــه اعتقــاد Bish و ســازمانی کــه از ســوی ایشــان 
در ایــن گردهمایــی گفتگــو کــرد ایــن تأییــد مــی توانــد بــه نفــع 
ــاس  ــف در مقی ــۀ کن ــای دان ــراورده ه ــد ف ــه تولی ــرا ک باشــد چ
ــی  ــی ارزان قیمت ــای جانب ــراورده ه ــد ف ــه تولی ــر ب ــیع منج وس
ــوراک دام و  ــرای خ ــا ارزشــی ب ــای ب ــاده ه ــه نه ــی شــود ک م
ــف  ــۀ کن ــۀ دان ــن کنجال ــد. همچنی ــی گردن ــوب م ــور محس طی
ــرای  ــگا6 را ب ــگا3 و ام ــل، ام ــن کام ــل پروتئی ــذی مث ــواد مغ م

طیــور تأمیــن مــی کننــد.
درخواســت بــرای اســتفاده از فــراورده هــای دانــۀ کنــف از ســوی 
ایــن ســازمان در دســامبر 2020 میــادی بــه ســازمان کنتــرل و 
نظــارت خــوراک امریــکا و ســازمان غــذا و داروی امریــکا ارائــه 
شــد تــا بــه عنــوان نهــاده و کنجالــه در خــوراک مــرغ تخمگــذار 

اســتفاده گــردد.

 Wenger تحقیقــات بــر روی فــراورده هــای دانــۀ کنــف از ســوی
Group کــه یــک شــرکت پیشــتاز در تولیــد تخــم مــرغ و 

ــا  ــه تنه ــات ن ــر گزارش ــا ب ــت و بن ــه داش ــت ادام ــوراک اس خ
هیــچ مــوردی بــر روی ســامت تخــم مــرغ دیــده نشــده بلکــه 
ــرغ،  ــم م ــتۀ تخ ــت پوس ــر روی ضخام ــم ب ــی ه ــرات مثبت تأثی

ــت. ــته اس ــرب داش ــیدهای چ ــات اس ــگ زرده و ترکیب رن
انتظــار مــی رود کــه در تابســتان ســال جــاری پاســخ درخواســت 

از ســوی ســازمان هــای مذکــور اعــام شــود.

ــتفاده از  ــت تأييد اس درخواس
ــۀ کنف ــای دان ــراورده ه ف

در خوراک مرغ گوشتی
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کشــف آلودگی انگلی در مرغ ها 
با استفاده از يک سنــسور کوچک

ــی  ــخیص آلودگ ــرای تش ــداران ب ــه مرغ ــک ب ــور کم ــه منظ ب
انگلــی در طیــور، تیمــی متشــکل از حشــره شناســان، کارشناســان 
 Amy Murillo کامپیوتــر و بیولوژیســت هــا بــه سرپرســتی
 UC Riverside ــگاه ــی از دانش ــره شناس ــتاد حش ــناس و اس کارش
ــاب  ــه ی ــور کن ــتگاه سنس ــک دس ــداع ی ــه اب ــت ب ــا دس کالیفرنی

ــد. زدن
در ســال هــای اخیــر، از آنجائیکه تشــویق بــه مرغــداری در فضای 
بــاز شــده نگرانــی هــا بابــت ســامت طیــور بیشــتر شــده اســت. 
ــت زندگــی  ــن کیفی ــر رفت ــه باالت ــن آزادی منجــر ب ــر چــه ای اگ
ــرایطی  ــن ش ــور در چنی ــا طی ــردد ام ــی گ ــا م ــاه آنه ــور و رف طی

بیشــتر هــم در معــرض آلودگــی انگلــی قــرار مــی گیرنــد.
ــی  ــه ســبب انگل ــی کــه ب ــر خســارات و ضررهــای مال عــاوه ب
شــدن مــرغ هــا و کمتــر شــدن تخــم گــذاری هــا متوجــه مرغــدار 
مــی گــردد، کنــه هــا باعــث مریــض و ضعیــف شــدن مــرغ هــا 
مــی شــوند و زخــم را بــر روی پوســت طیــور گســترش مــی دهند.
ــداع خــود در ابتــدا 3  ــه منظــور عملــی کــردن اب تیــم Murillo ب
تــا از عــادات طیــور را کــه بســیار بــا ســامت آنهــا مرتبــط اســت 
ــر، و در  ــال و پ ــردِن ب ــز ک ــوک زدن، تمی ــد: ن ــر گرفتن ــر نظ زی
خــاک غلتیــدن. فرضیــۀ تیــم ایــن بــود کــه در طیــور آلــوده بــه 
انــگل میــزان تمیــز کــردن بــال و پــر و غلتیــدن در خــاک بیشــتر 

مــی شــود.

ــه پشــتی هــای  ــی را در کول ــک سنســور حرکت ــا ی آنه
ــدون آزار  ــتند ب ــی توانس ــه م ــد ک ــرار دادن ــی ق کوچک
مــرغ هــا آنهــا را بــر روی پشــت مــرغ هــا ســوار کننــد. 
ــده از  ــه دســت آم ــدی، ترجمــۀ اطاعــات ب ــۀ بع مرحل
ایــن سنســورها و تبدیــل آنهــا بــه الگوریتــم هایــی کــه 
ــی  ــا عبدل ــت. علیرض ــده اس ــار پرن ــدۀ رفت ــان دهن نش
دانشــجوی دکتــرای کامپیوتــر در دانشــگاه UCR اظهــار 
داشــت تحلیــل رفتــار طیــور بــه ســادگی رفتــار انســان 

ــدارد. ــون مشــخصی ن نیســت چــرا کــه قاعــده و قان
کامپیوتــر،  توســط  رفتــار  تشــخیص  منظــور  بــه 
محمدرضــا عبدلــی الگوریتمــی را بــرای کامپیوتــر خــود 
تعریــف کــرد تــا اطاعــات بــه دســت آمــده از سنســور 
و ترســیم شــده بــر روی نمــودار معنــی و مفهومــی پیــدا 
ــی اذعــان داشــت: »روش مــا بســیار  کنــد. آقــای عبدل
ــود چــرا کــه دقــت داده هــا  ــز ب ــب و هیجــان انگی جال
ــرای ســامت  ــَرد و در تصمیــم گیــری ب ــاال مــی بَ را ب
مــرغ هــا بســیار تأثیرگــذار اســت.« تمامــی مطالعــات و 
پژوهــش هایــی کــه تاکنــون بــر روی رفتــار حیوانــات 
ــا و  ــده ه ــه دی ــتی ب ــاً بایس ــده حتم ــی ش ــام م انج
ــم  ــه ه ــد ک ــی کردن ــکا م ــده ات ــط ش ــای ضب ویدیوه
وقــت گیــر بــود و هــم درصــد خطــای باالیــی داشــت.

ــور  ــتۀ طی ــر روی دس ــروژه ب ــاز پ ــز در آغ Murillo نی

نظــارت داشــت تــا بــه صحــت نتایــج بــه دســت آمــده 
از کامپیوتــر اعتمــاد کنــد؛ امــا بــه محــض اینکــه بــه این 
اطمینــان دســت یافــت دیگــر نیــازی بــه مشــاهده نبود.

طیــوری کــه مــورد بررســی قــرار گرفتنــد دچــار 
آلودگــی انگلــی بودنــد و تیــم تحقیقــات شــاهد افزایــش 
رفتارهــای تمیــز کــردن بــال و پــر در طیــور بودنــد. بــه 
محــض درمــان طیــور، داده هــا هــم نشــان مــی داد کــه 
رفتارهــای پــر و بــال تمیــز کــردن و در خــاک غلتیــدن 
کاهــش یافتــه و بــه حــد طبیعــی خــود رســیده اســت.

Murillo اذعــان داشــت: »ایــن سنســورها حــاوی 

ــتند. از روی  ــداران هس ــرای مرغ ــی ب ــات مهم اطاع
همیــن داده هــا مرغــدار متوجــه هجــوم انگلــی در طیــور 

ــد.« ــی کن ــاز م ــان را آغ ــود و درم ــی ش ــود م خ
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ســه هفتــه پیــش و پــس از زایمــان را مــی تــوان مهــم تریــن 
ــن  ــا در ای ــی آنه ــاز بدن ــوخت و س ــه س ــرا ک ــت چ دوره دانس
دوره بســیار افزایــش مــی یابــد و بــدن حیــوان نیــاز بــه تأمیــن 
ــاز  ــورد نی ــرژی م ــن دوره ان ــه در ای ــرژی الزم دارد. چنانچ ان
ــیردهی  ــد، در دورۀ ش ــت نیاورن ــه دس ــی ب ــه خوب ــود را ب خ
ــرژی  ــن ان ــع تأمی ــت. در واق ــد داش ــی خواهن ــرد ضعیف عملک
الزم در دورۀ مذکــور تأثیــر مســتقیم بــر روی زاد و ولــد و 

ــت.  ــد داش ــۀ گاو خواه ــاری گل بیم

ــل  ــیری در اوای ــای ش ــوم گاوه ــک س ــت ی ــوان گف ــی ت م
ــی  ــک م ــا متابولی ــی ی ــای عفون ــاری ه ــار بیم ــیردهی دچ ش
ــت  ــز اهمی ــیار حائ ــگام بس ــخیص زودهن ــن تش ــد. بنابرای گردن
اســت. تشــخیص زودهنــگام شــامل نظــارت بــر میــزان 
مصــرف خــوراک و تولیــد شــیر، امتیــاز وضعیــت بدنــی، کنتــرل 
بیمــاری، آزمایــش هــای ســادۀ متابولیــک ، و سرشــماری 

ــود.  ــی ش ــتارها م کش

اصــاح ســازی هــای ژنتیکــی گاوهــای شــیری طــی 3 دهۀ 
ــه افزایــش بازدهــی  ــه طــور چشــمگیری منجــر ب ــر ب اخی

تولیــدات شــیر شــده اســت.            

ارتبــاط بیــن ویژگــی هــای تولیدمثلــی و میــزان بازدهــی شــیر 
نشــان مــی دهــد کــه بازدهــی باالتــر شــیر بــه طــور ژنتیکــی 
ــر  ــت. ب ــراه اس ــیرده هم ــای ش ــاروری در گاوه ــش ب ــا کاه ب
ــه  ــد، افزایــش بهــره وری شــیر منجــر ب طبــق تحقیقــات جدی
ــزان  ــه می ــردد و در نتیج ــی گ ــذاری م ــک گ ــر در تخم تأخی
ــی  ــر مدیریت ــال؛ تدابی ــا اینح ــد ب ــی یاب ــش م ــل کاه تولیدمث
ــه بســیار  ــل گل ــه عملکــرد خــوب در تولیدمث ــرای رســیدن ب ب

ــذار اســت.  تأثیرگ

ــای  ــش ه ــن بخ ــم تری ــی از مه ــیر یک ــد ش تولی
ــود.  ــی ش ــوب م ــان محس ــاورزی جه ــت کش صنع
ــه یــک میلیــارد انســان در دنیــا در مــزارع  قریــب ب
از طریــق تولیــد شــیر و فــراورده هــای لبنــی 
امــرار معــاش مــی کننــد. تولیــدات شــیری و لبنــی 
بخــش مهــم و ضــروری صنعــت غذایــی محســوب 
ــق  ــرفت مناط ــی در پیش ــش مهم ــردد و نق ــی گ م

روســتایی دارد. 

ــۀ  ــاه گل ــِن رف هــدف از مدیریــت ســامت دام، تأمی
ــل اســت؛  ــد مث ــداوم تولی ــه منظــور ت ــیری ب گاو ش
ــی  ــد مثل ــه تولی ــالم اســت ک ــا دام س ــه تنه ــرا ک چ
ــی  ــودآوری خوب ــًا س ــد داشــت و متعاقب ــالم خواه س

ــال خواهــد داشــت.  ــه دنب هــم ب

اصول اولیۀ تولیدمثل در گلۀ گاو

ــت و  ــر 21 روز اس ــذاری در گاو ه ــک گ دورۀ تخم
ــر 21  ــاده ه ــالۀ م ــه گوس ــت ک ــن معناس ــن بدی ای
ــارداری دارد. چنانچــه سیاســت هــای  روز شــانس ب
مدیریتــی خوبــی در ایــن زمینــه اجــرا شــود بهتریــن 
ــوان از ایــن دوره گرفــت.  نتیجــۀ تولیــدی را مــی ت
ــم  ــی از مه ــوان« یک ــی حی ــت بدن ــرۀ وضعی »نم
تریــن فاکتورهــا در کنتــرل مــداوم ســامت حیــوان 
ــا  ــوع از نظــارت مســتقیمًا ب ــن ن ــع ای اســت. در واق
تولیدمثــل دام مرتبــط اســت. چنانچــه وضعیــت 
ــه اوج  ــیری ب ــد، دام ش ــف باش ــوان ضعی ــی حی بدن

ــید.  ــد رس ــره وری نخواه به

ــالمت دام  اهميت س
بــر روی توليــد مثل 
ــۀ گاو شــيری در گل
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در سرتاســر جهــان بــرای رســیدن بــه بازدهــی 
ــل از تکنیــک هــای  ــق تولیدمث شــیری خــوب از طری
متفاوتــی اســتفاده مــی شــود و البتــه ســامتی گلــه را 

ــد. ــی دهن ــرار م ــت اول ق در اولوی

افزایــش تحقیقــات و اســتفاده از تکنیــک هــای مــدرن 
در کشــورهای خاورمیانــه و حــوزۀ خلیــج فــارس منجــر 
بــه افزایــش درآمــد و ســوددهی در ایــن صنعــت شــده 
ماننــد : همــگام ســازی فحلــی، انتقــال جنیــن، تعییــن 

جنســیت جنیــن، تلقیــح آزمایشــگاهی، همانندســازی. 
گلــه داران روســتایی نیــز بایســتی بــرای حفــظ 
ســامت گلــه آمــوزش هــای الزم را ببیننــد تــا 

عملکــرد بهتــری ارائــه دهنــد.

Charoen Pokphand Foods بزرگتریــن کمپانــی تولیدکننــدۀ 

گوشــت تایلنــدی بــه منظــور ریشــه کنــی مــوج جدیــد کرونــا 
شــعبۀ خــود در شــهر Saraburi تایلنــد را بــه مــدت 5 روز 

ــرد. ــل ک تعطی
ــه در 100  ــداری ک ــوالت مرغ ــراوری محص ــۀ ف ــن کارخان ای
ــود از  ــمی خ ــۀ رس ــرار دارد، در صفح ــوک ق ــری بانک کیلومت
ــای  ــال ابت ــه دنب ــی ب ــن تعطیل ــر داد. ای ــی 5 روزه خب تعطیل
245 نفــر از کارکنــان ایــن کارخانــه بــه کرونــا صــورت گرفــت.

ــا  ــی ب ــه تازگ ــیا ب ــوب شــرقی آس ــزرگ جن ــن اقتصــاد ب دومی
ــت.  ــارزه اس ــال مب ــا در ح ــروس کرون ــدی از وی ــوج جدی م
ــه  ــات Sri Trang Gloves و Cal-Comp Electronics ب کارخانج
منظــور جلوگیــری از شــیوع ویــروس کرونــا در میــان کارکنــان 
ــدند. ــود ش ــای خ ــی کارگاهه ــی برخ ــه تعطیل ــور ب ــود مجب خ

ــن  ــی بزرگتري تعطيل
ــدۀ  ــی توليدکنن کمپان
ــدی ــت تايلن گوشــ
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ــد  ــتی چن ــرغ گوش ــی م ــش بازده ــور افزای ــه منظ ب
ــن  ــه م ــت ک ــر داش ــد نظ ــت م ــی بایس ــه را م نکت
جملــۀ آنهــا ژنتیــک، کیفیــت مــرغ، تغذیــه، ســامت 
داشــتن  همچنیــن  آنهاســت.  پیرامــون  محیــط  و 
ــی  ــای اصل ــه ه ــی در زمین ــش کاف ــات و دان اطاع
ــا  ــور، دم ــا، آب، ن ــوراک آنه ــداری و خ ــت مرغ مدیری
ــیار کمــک  ــدار بس ــت مرغ ــه موفقی ــوا ب ــت ه و کیفی

ــرد. ــد ک خواه

مدیریت بستر کاهی
ــورد اســتفادۀ مجــدد  ــور م چنانچــه بســتر کاهــی طی
قــرار مــی گیــرد، دورۀ اســتراحت کوتــاه مــدت میــان 

دو دورۀ طیــور بســیار اهمیــت پیــدا مــی کنــد.
ــی  ــرار م ــتفاده ق ــورد اس ــه م ــی ک ــتم ضدعفون سیس
ــۀ  ــر گل ــا ه ــه ب ــت. چنانچ ــم اس ــیار مه ــرد بس گی
طیــور، بســتر کاهــی هــم تعویــض مــی شــود 
ــرای  ــط ب ــی محی ــد عفون ــی و ض ــزکاری اصول تمی
گلــۀ بعــدی کافیســت. امــا اگــر بســتر کاهــی مجــدد 
ــرد،  ــرار مــی گی ــدی ق ــۀ بع ــرای گل ــورد اســتفاده ب م
بســته بــه مســألۀ آلودگــی یــا بیمــاری حداقــل 7 روز 
ــی  ــت. در برخ ــه الزم اس ــن دو گل ــی بی ــۀ زمان فاصل
مناطــق ممکــن اســت 15 تــا 20 روز هــم بــرای ضــد 

ــود. ــی الزم ش عفون

اهمیت دورۀ آغازین
ــز و عــاری  ــازه، تمی آب آشــامیدنی جوجــه هــا مــی بایســت ت
ــا pH خــوب  ــا ppm 5( ب ــر )3 ت ــزا باشــد. کل ــل بیماری از عوام
)6 تــا 7( بــه پاییــن آوردن رقــم اکسیداســیون تــا 550 – 750 
مــی گــردد کــه منجــر بــه از بیــن بــردن بخــش عمــدۀ عوامــل 

بیماریــزای خطرنــاک بــرای جوجــه هــا اســت.

جیــرۀ خوراکــی و تغذیــۀ جوجــه هــا باالتریــن اولویــت را دارد. 
قــوام و یکدســتی جیــرۀ غذایــی بســیار اهمیــت دارد؛ طیــور بــه 
کیفیــت جیــرۀ خوراکشــان عــادت مــی کننــد بنابرایــن از ایجــاد 
ــور  ــا بلغ ــل ی ــوره و کرامب ــاد و دســتکاری آن )از پ ــرات زی تغیی
و پلــت( پرهیــز کنیــد. از دســتورالعملی کــه کارشــناس تغذیــه 

بــرای گلــۀ طیورتــان داده پیــروی کنیــد.

ــم  ــیار مه ــداری بس ــتر مرغ ــف و بس ــب ک ــای مناس ــظ دم حف
ــه  ــد جوج ــوب باش ــزان مطل ــر از می ــا کمت ــه دم ــت. چنانچ اس
ــامیدن  ــوردن و آش ــه خ ــل ب ــود و تمای ــی ش ــان م ــا سردش ه
ــره ای  ــم دای ــار ه ــدن در کن ــع ش ــا جم ــن ب ــد. همچنی ندارن
ــاط  ــد. ارتب ــرم کنن ــود را گ ــا خ ــد ت ــی دهن ــکیل م ــزرگ تش ب
بیــن دمــا و کیفیــت هــوا از فاکتورهــای مهــم و تأثیرگــذار در 
بازدهــی اســت. معمــواًل وزن در هفــت روزگــی نشــان دهنــدۀ 
اینســت کــه ایــن فاکتورهــا بــه خوبــی مراعــات شــده یــا خیــر.

از ســوی دیگــر اگــر محیــط مرغــداری بــرای جوجــه هــا گــرم 
باشــد از روی رفتارهــای ظاهــری جوجــه هــا مثــل بــاز کــردن 
بــال هــا، نفــس نفــس زدن و بــاز نگــه داشــتن نــوک مشــخص 

مــی شــود.

در ســر تــا ســر جهــان، فصلــی کــه در آن قــرار داریــم 
ــی در  ــش مهم ــداری نق ــاختمان مرغ ــط و س ــن محی همچنی
ــرای  ــی کــه ب ــد. تجهیزات عملکــرد و بازدهــی جوجــه هــا دارن
مرغــداری هایــی بــا دیوارهــای محکــم و بتنــی الزم اســت بــا 

ــد. ــی کن ــاوت م ــاز تف ــای ب ــداری ه مرغ

ــی      ــش بازده افزاي
ــتی ــرغ گوش مــ
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ــه  ــداری – چ ــای مرغ ــح دم ــت صحی ــل و مدیری ــۀ تون تهوی
ــرۀ  ــرمای نیمک ــه در س ــی و چ ــرۀ جنوب ــرم نیمک ــوای گ در ه

ــت. ــوردار اس ــی برخ ــت باالی ــمالی – از اهمی ش
ــظ و نگهــداری مرغــداری یکــی دیگــر از عوامــل مهــم و  حف
ــا در  ــه ه ــتۀ جوج ــن دس ــه اولی ــس از آنک ــت. پ ــذار اس تأثیرگ
ــپس  ــت و س ــای گرف ــیس ج ــازه تأس ــو و ت ــداری ن ــک مرغ ی
بــرای فــراوری از آنجــا خــارج شــد، دیگــر آن مرغــداری یــک 
ــرد  ــی و عملک ــش بازده ــد نیســت. افزای ــو و جدی ــداری ن مرغ
منــوط بــر داشــتِن برنامــه هــای منظــم بــرای حفــظ و 

ــت. ــداری اس ــداری مرغ نگه
نظــارت بــر دســتۀ طیــور و کنتــرل میــزان مصــرف خــوراک و 
آب آنهــا را فرامــوش نکنیــد – ایــن کار بــه شــما نشــانه هایــی 
ــودن جوجــه هــا و غیــره مــی  ــا بیمــار ب ــر ســامت ی مبنــی ب

دهــد.

بــه منظــور افزایــش بازدهــی مــرغ های گوشــتی سیســتم 
ــیار  ــز بس ــه آن نی ــوط ب ــای مرب ــه ه ــنایی و برنام روش

ــد. ــت دارن اهمی

ــه  ــن زمین ــن در ای ــه محققی ــی ک ــات و پژوهــش های در مطالع
ــور در  ــی در بازدهــی و عملکــرد طی ــاوت های ــد تف انجــام دادن
اســتفاده از نورهــای دیمــر و المــپ هــای LED و فلورســنت و 

غیــره دیــده انــد.

ــه  ــیدن ب ــتار رس ــه خواس ــم چنانچ ــتی بدانی ــان، بایس و در پای
ــتیم  ــتی هس ــای گوش ــرغ ه ــی از م ــه و بازده ــن نتیج بهتری
ــم  ــان فراه ــم برایش ــات را ه ــرایط و امکان ــن ش ــد بهتری بای
ــر در راه  ــیوه ای مؤث ــه ش ــود را ب ــش خ ــه دان ــن ک ــم. ای آوری
ــم  ــکار گیری ــاص ب ــک ژن خ ــری از ی ــۀ حداکث ــِن نتیج گرفت

ــت.  ــر اس ــک هن ــود ی خ

کمپانــی Lely امریــکای شــمالی، بــه تازگــی تولیــد 
ــتان  ــپری مخصــوص پس ــه اس ــود را ک ــد خ جدی
گاو اســت را ارائــه داده اســت. ایــن محصــول کــه 
بــه بــازار هــم ارائــه شــده تولیــد امریکاســت و بــه 
منظــور ضدعفونــی و حفــظ ســامت و بهداشــت 
 Lely Quaress .ــت ــده اس ــی ش ــتان گاو طراح پس
ــه در  ــت ک ــد اس ــدون ی ــانتره ای ب Omnia کنس

تمامــی مراحــل شیردوشــی قابــل اســتفاده اســت. 
 Lely ــک ــی رباتی ــتم شیردوش ــا سیس ــه ب چنانچ
Astronaut A5 مــورد اســتفاده قــرار گیــرد، پــس 
از شیردوشــی بــرای اســپری پســتان گاو اســتعمال 

مــی شــود.

بــه گفتــۀ یکــی از کارشناســان: »ایــن محصــول 
بــود  دامــداران بســیار مفیــد خواهــد  بــرای 
 Lely ــتان گاو ــی پس ــپری ضدعفون ــه اس ــرا ک چ
ــزای ورم پســتان  ــل بیماری Quaress Omnia عوام

)ماســتیت( را بــه ســرعت نابــود مــی کنــد و 
ترکیبــی از لوســیون هــای محافظــت کننــدۀ 
پســتان گاو اســت. از طرفــی دیگــر، از آنجائیکــه 
ــت از  ــانتره اس ــورت کنس ــه ص ــول ب ــن محص ای
نظــر اقتصــادی و قیمــت نیــز مقــرون بــه صرفــه 

ــت.« اس

فــراورده در ضدعفونــی و  ایــن  تأثیــر قــوی 
ــزای ورم پســتان  میکــروب کشــی عوامــل بیماری
تــا 99.999 درصــد بــه اثبــات رســیده اســت. بــر 
ــرای بهداشــت  ــه ب ــی ک خــاف ســایر محصوالت
 Lely Omnia هســت،  بــازار  در  گاو  پســتان 
Quaress هیــچ اثــری از خــود در شــیر بجــا نمــی 

گــذارد و اثــر آن بــر روی عوامــل بیماریــزا 3 برابــر 
ســریع تــر از محصــوالت رقیــب موجــود در بــازار 

اســت.   

ــد  ــپری جدي اســ
پســـــتان گــاو
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7 ســؤال مهمــی کــه به 
ــوراک  ــۀ خ ــگام تهي هن
ــتی  ــرغ گوش ــرای م ب

ــيد ــد پرس باي
همــۀ فــارم هــای مــرغ گوشــتی قــادر بــه تولیــد نهــاده هــای 
ــادۀ  ــوالت آم ــتی محص ــتند و بایس ــوراک نیس ــاز خ ــورد نی م
ــر  ــۀ خــوراک بهت ــگام تهی ــه هن ــد. ب ــداری کنن مصــرف را خری
اســت لیســتی آمــاده در دســت داشــته باشــید. لیســت ســؤاالت 
ــق و درســت  ــد دقی ــا خری ــد ت ــی کن ــما کمــک م ــه ش ــر ب زی

ــری داشــته باشــید. ت

1.غالت به چه وسیله آسیاب شده اند؟

ــا  غــات مصرفــی مــرغ هــای گوشــتی نبایــد خیلــی ریــز و ی
ــز  ــرم و ری ــی ن ــه خیل ــی ک ــند. در صورت ــت باش ــی درش خیل
باشــند ضمــن آنکــه خــوراک گــران تــر خواهــد بــود، چنــدان 
بــرای پرنــده مفیــد هــم نخواهــد بــود و چنانچــه بــه صــورت 
ــوک  ــه ن ــیلوها ب ــدن در س ــل مان ــه دلی ــه شــود ب ــه تهی کنجال
ــش  ــًا کاه ــت او و متعاقب ــه اذی ــر ب ــبد و منج ــی چس ــده م پرن
مصــرف خــوراک مــی گــردد. در صورتــی کــه خیلــی درشــت 
باشــند هضــم غــذا بــرای پرنــده ســخت مــی شــود و شــاخص 
ــای  ــه ه ــع، دان ــد. در واق ــی یاب ــش م ــوراک کاه ــان خ راندم
ــا  ــده آل هســتند ام ــایز متوســط بســیار ای آســیاب شــده در س
ــایزی  ــه س ــه در چ ــا بســتگی دارد ک ــه ه ــوع دان ــه ن بیشــتر ب

آســیاب شــوند.

2.سطح انرژی و متیونین

دانســتن ســطح پروتئین)کــه معمــواًل بــر روی برچســب هــای 
خــوراک نوشــته مــی شــود( بــرای ارزیابــی هــر نــوع خوراکــی 
کافیســت. در مــورد مــرغ هــای گوشــتی، رابطــۀ بیــن انــرژی 
ــز اهمیــت اســت  ــل ســوخت و ســاز و متیونیــن بســیار حائ قاب
ــذار  ــه تأثیرگ ــتی الش ــد و درش ــزان رش ــر روی می ــه ب ــرا ک چ
اســت. بنابرایــن تطابــق و مقایســۀ ایــن دو متغیــر بــا ژن طیــور 

فــارم شــما بســیار مهــم اســت.

3.کیفیت کنجالۀ سویا

ــان  ــن یکس ــویاها از پروتئی ــام س ــه تم ــر چ اگ
ــه یــک شــکل  ــه هــا ب ــد امــا کنجال برخوردارن
ــا  ــراوری آنه ــی ف ــوند. در ط ــی ش ــه نم تهی
توجهــی  قابــل  )طبــخ(  گرمایــی  فراینــد 
دریافــت مــی کننــد و در ایــن پروســه ممکــن 
اســت 2 تــا مشــکل وجــود داشــته باشــد: 
طبــخ بیــش از حــد کــه باعــث از بیــن بــردن 
ــی  ــخ ناکاف ــردد و طب ــی گ ــه م اســیدهای امین
ــه ای  ــل ضدتغذی ــورت عوام ــن ص ــه در ای ک
ــی  ــن نم ــویا از بی ــای س ــه ه ــود در دان موج
آزمــودن  بــرای  متعــددی  راههــای  رود. 
کیفیــت کنجالــۀ ســویا وجــود دارد و البتــه 
ــما  ــت آن ش ــتی از کیفی ــنده بایس ــه فروش ک

ــازد. ــع س را مطل

ها پلت  4.میزان سختی 

ــه  ــت تهی ــورت پل ــه ص ــوراک را ب ــه خ چنانچ
ــل  ــان حاص ــختی آن اطمین ــد از س ــی کنی م
ــا در طــول حمــل و نقــل و جابجایــی  ــد ت کنی
ــت،  ــرای تس ــن روش ب ــوند. بهتری ــرد نش خ
ــور  ــت. طی ــور اس ــوراک طی ــرف خ ــدن ظ دی
ــح  ــوراک ترجی ــرده خ ــه خ ــت را ب ــواًل پل معم
ــا در ظــرف  ــن خــرده ریزه ــد بنابرای ــی دهن م
باقــی مــی مانــد. امــا اگــر میــزان خــرده هــای 
ــی اســت  ــن معن ــاد باشــد بدی ــده زی ــی مان باق
ــی  ــدگاری کاف ــا از ســختی و مان ــت ه ــه پل ک

ــد. ــوردار نبودن برخ

جایگزین های  5.پروتئین 

کنجالــۀ ســویا منبــع پروتئیــن ارزان قیمتــی 
نیســت کــه همیشــه مــورد اســتفاده قــرار گیــرد 
بلکــه برخــی تولیدکننــدگان خــوراک گاهــًا 
وسوســه مــی شــوند تــا از نهــاده هایــی بــا ارزش 
غذایــی پاییــن تــر و بهــای کمتــر اســتفاده کننــد. 
ــر  ــای غی ــاده ه ــن نه ــتفاده از چنی ــۀ اس نتیج
ــش  ــوراک و کاه ــرف خ ــش مص ــی کاه متداول

ــود.  ــد ب ــده خواه ــد پرن رش
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راهــکار معمــول محــدود کــردن ایــن منابــع پروتئینــی در 
ــد از  ــا 10 درص ــن 5 ت ــطح ایم ــه س ــاندن آن ب ــوراک و رس خ
خــوراک اســت. امــا چنانچــه از دو یــا ســه نهــاده ایــن چنینــی در 
خــوراک در همیــن انــدازه مخلــوط کنیــد بــاز هــم همــان نتیجــه 

ــور. ــد داد: کاهــش اشــتها و عملکــرد طی را خواه

6.در خوراک از پروتئین حیوانی استفاده شده است؟

ــد بایســتی  ــه معتقدن ــته ای هســتید ک ــزو آن دس چنانچــه ج
از رژیــم تمامــًا گیاهــی بــرای مــرغ هــای گوشــتی اســتفاده 
ــوراک  ــۀ خ ــواد اولی ــود م ــدم وج ــت از ع ــی بایس ــود م ش
نظیــر پــودر ماهــی، پــودر ماکیــان، پاســما )در پیــش دان(، 
ــد.  ــل کنی ــان حاص ــور اطمین ــوراک طی ــت در خ ــودر گوش پ
اگرچــه کــه ایــن پروتئیــن هــای حیوانــی بســیار در رشــد و 

ــد. ــور مؤثرن مصــرف خــوراک طی

7.از چه مکمل هایی استفاده شده است

ــه  ــه تنهایــی جــای کلــی گفتگــو دارد امــا ب ایــن موضــوع ب
همیــن مقــدار کفایــت مــی کنیــم کــه : 

بهتر!« کمتر،  »هرچه 

 شــاید فزونــی مکمــل هــا در خــوراک منجــر بــه ایــن گــردد 
ــدازه  ــه چــه ان ــم نهــاده هــای خــوراک را ب کــه دیگــر ندانی
ــر  ــد باشــد و ه ــر مکمــل بایســتی هدفمن ــم. ه اســتفاده کنی
ــوان  ــه عن ــدارد. ب ــاز ن ــا نی ــه همــۀ مکمــل ه فارمــی هــم ب
مثــال، چنانچــه پایــۀ خــوراک طیــور شــما ذرت باشــد دیگــر 

ــد. ــۀ آنزیــم غــات نداری ــه تهی ــازی ب نی

ــد  ــم همانن ــتی ه ــرغ گوش ــوراک م ــداری خ ــان، خری در پای
ســایر خریدهاســت. فکــر نکنیــد کــه تهیــه کننــده یــا 
ــد  ــما آگاه باش ــارم ش ــاز ف ــتی از نی ــوراک بایس ــندۀ خ فروش
برعکــس شــما بایســتی معیارهــای کیفیتــی خودتــان را 
بدانیــد و بهتــر آنســت کــه حداقــل در چنــد چرخــۀ پــرورش 
طیــور از متخصــص تغذیــه بــرای نظــارت بــر خــوراک 

ــد. ــتفاده کنی اس
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قطعــًا یکــی از مهــم تریــن دســتاوردهای 30 
ــیری  ــۀ گاو ش ــۀ تغذی ــر در زمین ــال اخی س
هضــم  قابــل  فیبرهــای  اهمیــت  درک 

ــت. اس

ــر  ــی نظی ــاس های ــا و مقی ــتفاده از معیاره ــا اس ب
NDFD30 و uNDF240 در میــزان قابــل هضــم 

ــاوت  ــه تف ــویم ک ــی ش ــه م ــا متوج ــودن فیبره ب
بســیاری وجــود دارد. بــا انجــام آزمایشــات دقیــق، 
محققیــن دریافتــه انــد کــه بــا افــزودن فیبــر قابــل 
ــیر در  ــد ش ــیری تولی ــوراک گاو ش ــه خ ــم ب هض
حیــوان بــه طــرز چشــمگیری افزایــش مــی یابــد.

ــی  ــی منف ــدی NDF عامل ــای مدی ــدت ه ــا م ت
 NDF محســوب مــی شــد چــرا کــه افزایــش
ــًا  ــوان و متعاقب ــه کاهــش مصــرف در حی منجــر ب
ــه  ــا در رابط ــردد؛ ام ــی گ ــیر م ــد ش ــش تولی کاه
ــر در  ــی مؤث ــوان عامل ــه عن ــی ب ــر خوراک ــا فیب ب
افزایــش بازدهــی خــوراک محســوب مــی گــردد. 
بــرای اینکــه میــزان فیبــر علوفــۀ خوراکــی مــان را 
بســنجیم نیــاز اســت تــا بــه دو طــرف ایــن معادلــه 
 NDF و درصــد هضــم پذیــری NDF نــگاه کنیــم؛
ــه  ــر در نمون ــن اگ ــان NDFD30 . بنابرای ــا هم ی
ــته  ــود داش ــا NDFD30 50% وج ای NNN 36% ب
باشــد ایــن نمونــه علوفــه %18 فیبــر قابــل هضــم 
ــت. ــد داش ــاعت خواه ــی 30 س )dNDF30( در ط

افزایــش  در   uNDF240 همــراه  بــه   dNDF30
راندمــان  افزایــش  و  خــوراک  علوفــۀ  نســبت 
ــد.  ــی گردن ــوب م ــی محس ــل مهم ــوراک عام خ
بــا افزایــش نســبت فیبــر خوراکــی، قــادر خواهیــم 
ــان  ــش و زم ــوراک را کاه ــانترۀ خ ــا کنس ــود ت ب
ــم  ــش دهی ــوان را افزای ــخوار حی ــرای نش الزم ب
ــرژی  ــذا بیشــتر و در نتیجــه ان ــن هضــم غ بنابرای

ــن  ــوع ای ــد آورد. مجم ــت خواه ــه دس ــز ب ــتری نی بیش
عوامــل بــه گاو ایــن امــکان را مــی دهــد تــا هــر گــرم 
ــی داشــته باشــد؛ شــیر  ــی باالی ــوراک، ارزش  غذای از خ
بیشــتر بــه همــراه دفــع کمتــر از بهتریــن دســتاوردهای 
ــش وزن  ــا کاه ــه ب ــر اینک ــروط ب ــود مش ــد ب آن خواه

ــد. ــراه نباش هم

چطور می توانیم چنین دستاوردی داشته باشیم؟

ــه  ــیلوی ذرت و یونج ــداران از س ــیاری دام ــواًل بس معم
بــه عنــوان مــواد پایــۀ خــوراک اســتفاده مــی کننــد. در 
حالیکــه ســیلوی ذرت قابلیــت هضــم بهتــری در مقایســه 
بــا یونجــه دارد امــا هیــچ کــدام از ایــن دو فیبــر باالیــی 
)NDF( ندارنــد؛ بنابرایــن در حالــی کــه یونجــه بــا 
لیگنیــن پاییــن و میــزان متابولیســم پایــۀ ذرت در هضــم 
پذیــری فیبــر مؤثــر هســتند امــا آنهــا تنهــا بــر روی یــک 

ــد. ــر مــی گذارن ــۀ dNDF تأثی طــرف معادل

بــه هــر حــال بــرای رســیدن بــه نتیجــۀ مطلــوب دامــدار 
بایســتی بــه دنبــال علوفــه هایــی در خــوراک دام باشــد 
کــه باالتریــن میــزان فیبــر قابــل هضــم را داشــته باشــد.

علوفــۀ فصــول خنــک اروپــا نظیــر فتــوک، تلخــۀ 
ایتالیایــی، فســتولولیوم، و یــا علوفــۀ فصــول گــرم ســال 
مثــل ذرت خوشــه ای، ارزن و غــات کوچــک زمســتانی 
مثــل تریتیــکال )گیاهــی کــه از پیونــد گنــدم و زیــره بــه 
دســت مــی آیــد( تمــام ایــن خصوصیــات را در بــر دارنــد 
ــت  ــح و مدیری ــاب صحی ــه انتخ ــرطی ک ــه ش ــه ب البت

ــرد.    درســتی صــورت بگی

افزايــش فيبــر قابــل هضــم
در خـوراک گـاو شـــيری
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ــات مجمــع عمومــی فــوق العــاده و  ــر اســاس مصوب ب
مجمــع عمومــی عــادی انجمــن ملــی طیــور ایــران در 
ــکل  ــور تش ــر ام ــور مدی ــورخ 1400/07/18 در حض م
ــاورزی  ــادن و کش ــع، مع ــی ،صنای ــاق بازرگان ــای ات ه

ــل اتخــاذ و تصویــب شــد: ــران  تصمیمــات ذی ای

1-  از آنجاییکــه حداقــل 90% تشــکل هــای رســمی 
ــت  ــره ارزش صنع ــف زنجی ــای مختل ــوزه ه ــی ح مل
طیــور در عضویــت انجمــن ملــی بــوده و ایــن انجمــن 
ــذا  ــد ل ــی نمای ــت م ــتی فعالی ــکل باالدس ــوان تش بعن
برمبنــای تطبیــق قوانیــن و آییــن نامــه هــای اجرایــی 
ــران  ــور ای ــی طی ــن مل ــنامه انجم ــران اساس ــاق ای ات
اصــاح و جایــگاه تشــکلی آن بــه« فدراســیون طیــور 
ایــران« ارتقــا یافــت کــه از ایــن ببعــد تحــت عنــوان 

ــود. ــد نم ــت خواه ــیون فعالی فدراس

2- از بیــن 15 تشــکل عضــو انجمــن شــامل اتحادیه سراســری 
ــه  ــران، اتحادی ــتی ای ــداران گوش ــاورزی مرغ ــای کش تعاونی ه
واردکننــدگان نهاده هــای دام و طیــور ایــران ، انجمــن صنفــی 
ــران  تولیدکننــدگان و صادرکننــدگان تخم مــرغ شناســنامه دار ای
، انجمــن صنفــی واردکننــدگان دارو، واکســن و مــواد بیولوژیک 
ــدگان  ــی و صادرکنن ــی کشــتارگاه های صنعت ــن صنف دام، انجم
طیــور کشــور، انجمــن تولیدکننــدگان زنجیــره ای گوشــت مرغ ، 
اتحادیــه تعاونی هــای کارخانجــات خــوراک دام، طیــور و آبزیــان 
ــندیکای  ــان ، س ــور و آبزی ــوراک دام ، طی ــع خ ــن صنای ، انجم
ــری  ــون سراس ــران ، کان ــی ای ــای دام ــدگان داروه تولیدکنن
انجمن هــای صنفــی پــرورش دهنــدگان مــرغ تخمگــذار ایــران 
ــی مرغــداران گوشــتی ،  ــون سراســری انجمن هــای صنف ، کان
انجمــن صنفــی صنعــت بســته بندی گوشــت و مــواد پروتئینــی 
ــن  ــران ، انجم ــرغ ای ــده فروشــان تخم م ــی عم ، انجمــن صنف
صنفــی تولیدکننــدگان مکمــل و کنســانتره )دام، طیــور و 
آبزیــان( ، انجمــن صنفــی توزیع کننــدگان نهاده هــای دام و 

طیــور 

ــب  ــای  داوطل ــه و کاندیداه ــر در جلس ــای حاض ــن اعض از بی
ــدل  ــی الب ــی و عل ــای اصل ــوان اعض ــل بعن ــای ذی ــکل ه ،تش

ــره   ــت مدی هیئ
مرغــداران  کشــاورزی  تعاونی هــای  سراســری  اتحادیــه 

ایــران،  گوشــتی 
اتحادیــه واردکنندگان نهاده های دام و طیور ایران ، 

انجمــن صنفــی تولیدکننــدگان و صادرکننــدگان تخم مــرغ 
ــران ،  ــنامه دار ای شناس

انجمــن صنفــی واردکننــدگان دارو، واکســن و مــواد بیولوژیــک 
دام، 

انجمن تولیدکنندگان زنجیره ای گوشــت مرغ ،
انجمــن صنایع خوراک دام ، طیور و آبزیان ،

انجمن صنفی صنعت بسته بندی گوشت و مواد پروتئینی ، 

ــی  ــی و عل ــازرس اصل ــوان ب ــز بعن ــل نی ــای ذی ــکل ه و تش
ــدند :  ــاب ش ــدل  انتخ الب

ــدگان  ــادر کنن ــی و ص ــتارگاه های صنعت ــی کش ــن صنف انجم
ــور،  ــور کش طی

انجمــن صنفی توزیع کنندگان نهاده های دام و طیور

ــکلی  ــگاه تش ــای جاي ارتق
ــه  ــور ب ــی طي ــن مل انجم
ــران ــور اي ــيون طي فدراس
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ــور ــۀ دام و طي تغذي
ــرات ــا حشــــ ب

در اتحادیــۀ اروپــا حشــرات پرورشــی 
ــت؟ ــا از چیس ــۀ آنه ــتند، تغذی هس

در واقــع حشــرات از ترکیبــی از فــراورده هــای جانبــی 
حاصــل از صنایــع کشــاورزی و منابــع غیــر مصرفــی 
ــوالت  ــن محص ــد. ای ــی کنن ــه م ــان تغذی ــرای انس ب
ــوه و  ــته، می ــات، نشاس ــرۀ غ ــت از زنجی ــن اس ممک
ــر شــده،  ــه هــای تقطی ســبزیجات مثــل ســبوس، دان
ــل از  ــازاد حاص ــا م ــبزیجات ی ــوه و س ــت می ــا پوس ی

ــد. ــه دســت آی ــی ب ــراوری غذای ف
ــوان از محصــوالت کشــاورزی  ــی ت ــان م ــن می در ای
ــر مصرفــی  ــدات غذایــی غی ــا تولی ــه و ی فــروش نرفت
ــواد  ــن م ــا اینحــال؛ ای ــد. ب بیشــترین اســتفاده را دارن
بــه  زیــادی  بســتگی  توســط حشــرات  مصرفــی 

ــه دارد. ــی منطق ــۀ غذای ــواد اولی ــودی م موج

ــع ســهم روشــنی در  ــا در واق ــۀ اســتفاده از حشــرات اروپ برنام
ــات  ــاندِن ضایع ــف رس ــه نص ــرای ب ــا ب ــۀ اروپ ــدف اتحادی ه
غذایــی تــا ســال 2030 میــادی دارد. در همیــن راســتا 
یکــی از کارهایــی کــه بــرای جلوگیــری از اتــاف و بــه هــدر 
رفتــِن مــواد غذایــی مــی شــود انجــام داد اینســت کــه همــان 
ضایعــات مــواد غذایــی کــه مــورد مصــرف انســان قــرار نمــی 

ــاع داد. ــرورش حشــرات ارج ــای پ ــارم ه ــه ف ــرد را ب گی

در حــال حاضــر، اســتفاده از حشــرات تغذیــه شــده از ضایعــات 
پروتئیــن دامــی در خــوراک شــیات و حیوانــات خانگــی مجــاز 
اســت. امــا بــه دنبــال رفــع برخــی دیگــر از محدودیــت هــای 
اســتفاده از پروتئیــن هــای دامــی بــه عنــوان نهــاده، کمیســیون 
اروپــا در حــال حاضــر ســخت در تــاش هســتند تــا کشــورهای 
عضــو اتحادیــه مجــوز الزم بــرای اســتفاده از حشــرات تغذیــه 
شــده از ضایعــات پروتئیــن دامــی در نهــادۀ خــوراک طیــور را 
نیــز بدهنــد. امیــد مــی رود چــراغ ســبزی کــه کمیســیون اروپــا 
نشــان داده موجــب تنظیــم مقــررات جدیــد و تشــویِق ســرمایه 

گــذاری در بخــش پــرورش حشــرات گــردد.

چالش اصلی چه خواهد بود؟

تضمیــن غــذا و نهــاده از اولویــت هــای اصلــی صنعــت 
ــرِح  ــرای ط ــای اج ــور اعض ــن منظ ــود. بدی ــی ش ــوب م محس
اســتفاده از حشــرات بــرای غــذا و نهــاده، همــان طــور کــه در 
پیــش نویــس ایــن قانــون بــر اجــرای پروتــکل هــای بهداشــتی 
تأکیــد شــده، تدابیــر تولیــد و پــرورش خــوب در زمینــۀ پــرورش 
حشــرات را اجــرا مــی کننــد. ایــن پیــش نویــس بــه زودی بــه 
کمیســیون اروپــا ارائــه خواهــد شــد و انتظــار مــی رود کــه بــا 
ــرورش حشــرات  ــه عنــوان اولیــن راهنمــای پ ــار ب کســب اعتب
در سرتاســر اروپــا، بــه راه انــدازی مشــاغل و اســتارت آپ هــا 

ــه کمــک خواهــد کــرد. در ایــن زمین
ــتی  ــا بایس ــۀ اروپ ــرات در اتحادی ــرورش حش ــا پ ــه ب در رابط
توجــه داشــت کــه حشــرات فقــط مــی بایســت از مــواد غذایــی 

ــه شــوند. ــل خــوردن تغذی قاب
نهــاد IPIFF کــه از حامیــان بخــش تولیــد و پــرورش حشــرات 
ــخت و  ــتانداردهای س ــعۀ اس ــود را از توس ــت خ ــتند حمای هس
ــرای فعالیــت هــا در زمینــۀ پــرورش حشــرات اعــام  موثــق ب

کــرده اســت.  

طــرح Green Deal اروپــا تأثیــرات مثبــت چشــمگیری 
ــال خواهــد  ــه دنب ــروری ب ــر روی کشــاورزی و دامپ ب
داشــت. در ایــن مقالــه مــا بــه واکنــش هــا بــه طــرح 
ــادۀ  ــوان م ــه عن ــرات ب ــتفاده از حش ــی اس ــن الملل بی
غذایــی و نهــاده بــرای خــوراک دام خواهیــم پرداخــت.
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مدرک و تحصیات یک ارزیاب دام
ــه  ــازی ب ــید نی ــاب دام باش ــک ارزی ــه ی ــرای اینک ــع ب درواق
مــدرک دانشــگاهی نداریــد امــا داشــتن تجربــۀ عملــی و ســابقۀ 
مفیــد در ایــن زمینــه الزامــی اســت. اکثــر ارزیــاب هــای موفــق 
تجربــۀ کاری در زمینــۀ پــرورش دام یــا ســایر مشــاغل در ایــن 

زمینــه داشــته انــد.
ــدارد  ــت ن ــگاهی اهمی ــدرک دانش ــتن م ــه داش ــن آن ک ضم
امــا گذرانــدن دوره هــای آموزشــی در ایــن زمینــه مــی توانــد 
ــم  ــدرک ه ــی دام م ــرای ارزیاب ــه ب ــد. البت ــد باش ــیار مفی بس
ــس از  ــکا پ ــی دام امری ــی ارزیاب ــن الملل ــن بی ــت و انجم هس

ــد. ــی کن ــه م ــدرک ارائ ــدن دوره م گذران

مهارت های الزم و صاحیت ارزیاب دام
ــۀ عملــی و  ــر داشــتن تجرب ــاب دام موفــق عــاوه ب یــک ارزی
ــه بایســتی از یــک ســری مهــارت هــای  ــن زمین ســابقه در ای
ــان،  ــت زم ــل مدیری ــی مث ــارت های ــد مه ــوردار باش الزم برخ
انجــام محاســبات، تجزیــه و تحلیــل، ارتباطــات و روابــط 

ــات. ــه جزئی ــاال ب ــت ب ــاال و دق ــی ب عموم

چشم انداز این شغل
انجمــن آمــار مشــاغل رشــد شــغلی 14درصــد را بــرای ارزیابــی 
ــی  ــرآورد م ــادی ب ــا 2026 می ــای 2016 ت ــال ه ــن س دام بی

کنــد کــه نــرخ رشــد ســریعی هســت.  

يک ارزياب دام چه ميکند
ارزیــاب هــای دام در واقــع ارزش بــازاری و 

قیمــت رســمی دام را تعییــن مــی کننــد.

گزارشــی که ارزیاب تهیه می کند شامل
1-قیمت و ارزش دام،

ــی  ــر آن دارد دام را ارزیاب ــه بخاط ــی ک 2- هدف
مــی کنــد )کــه شــامل خیلــی مــوارد مثــل بیمــه، 
ــی  ــا حت ــی و ی ــروش، وام، حسابرس ــد و ف خری
حــق و حقــوق مربــوط بــه طــاق و ورشکســتگی 

و غیــره باشــد(، 
ــای  ــه ه ــده و گواهینام ــتیبانی ش ــناد پش 3- اس
ــد. ــی باش ــت م ــان صنع ــه هم ــوط ب ــر مرب معتب

وظایف و مسئولیت های ارزیاب دام

ــخصات دام  ــل از مش ــزارش کام ــۀ گ -تهی
نظیــر نــوع دام )مثــا شــیری یــا گوشــتی(، 

ســایز، وزن، جنســیت و قیمــت.

-وارسی و معاینۀ کامل حیوان

ــرای گذاشــتن  -تهیــۀ عکــس از حیــوان ب
در مــدارک

ــه  ــه ب ــابهی ک ــای مش ــا دام ه ــه ب -مقایس
ــد ــه ان ــروش رفت ف

-تهیــۀ گزارشــات ثبــت شــده در خصــوص 
ارزش و بهــای دام
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مدیــرکل تامیــن دام و فــرآوری محصــوالت دامی شــرکت 
ــر  ــل مه ــرد: از اوای ــان ک ــر نش ــور دام، خاط ــیبانی ام پش
ــور  ــه ســازمان پشــتیبانی ام ــه دار ب ــرغ نطف واردات تخم م
ــرغ  ــون تخم م ــرکت 25 میلی ــن ش ــد و ای ــذار ش دام واگ

نطفــه دار را وارد کشــور کــرد.

محمــد جعفــری در مــورد آخریــن وضعیــت واردات تخــم 
مــرغ نطفــه دار گفــت: واردات تخم مــرغ نطفــه دار گوشــتی 
ــت.  ــده اس ــذار ش ــور دام، واگ ــتیبانی ام ــرکت پش ــه ش ب
ــات واردات را از  ــه مقدم ــدور اباغی ــد از ص ــرکت بع ش
ــل مهــر واردات تخم مــرغ  اواخــر شــهریور آغــاز و در اوای

را عملیاتــی کــرد.
وی ادامــه داد: براســاس برنامه ریــزی انجــام شــده در 
ســازمان، تاکنــون حــدود 25 میلیــون تخم مــرغ نطفــه دار 
گوشــتی وارد کشــور شــده اســت. طــی تفاهم نامــه منعقــد 
شــده بــا فعــاالن ایــن بخــش 40 درصــد از حجــم واردات 
ــور  ــک روزه کش ــه ی ــدگان جوج ــن تولیدکنن ــه انجم ب

تخصیــص داده شــد.
ایــن مقــام مســئول بابیــان اینکــه قــرارداد تولیــد گوشــت 
مــرغ گــرم یــا منجمــد بــا انجمــن تولیدکننــدگان جوجــه 
ــد  ــت تولی ــت: گوش ــت، گف ــده اس ــته ش ــک روزه بس ی
شــده بنــا بــه نیــاز بــه بــازار تزریــق خواهــد شــد. دولــت 
مشــخص خواهــد کــرد چــه نــوع گوشــتی وارد بازار شــود. 
اگــر نیــاز بــه تنظیــم بــازار باشــد گوشــت گــرم بــه بــازار 
تزریــق خواهــد شــد و اگــر بــازار در شــرایط مطلوبی باشــد 
شــرکت پشــیبانی امــور دام به صــورت منجمــد و بــه نــرخ 

مصــوب آن را خریــداری خواهــد کــرد.
ــا اشــاره بــه افزایــش تقاضــا گوشــت مــرغ در  جعفــری ب
ــه  ــبت ب ــال نس ــزی امس ــت: جوجه ری ــاری، گف ــال ج س

ــش داشــته اســت. ســال گذشــته 10 درصــد افزای
وی بابیــان اینکــه بخشــی از تخم مــرغ نطفــه دار گوشــتی 
ــازمان های  ــزود: س ــد، اف ــداران داده ش ــه مرغ ــه اتحادی ب

ــون  واردات ۲۵ ميليـــــ
جهــاد کشــاورزی اســتان ها، مرغــداران را بــه تخم مــرغ نطفــه دار گوشــتی

ــد. ــی می کن ــور دام معرف ــیبانی ام ــرکت پش ش

ایــن مقــام مســئول نــرخ تحویــل تخم مــرغ 
ــزود:  ــرد و اف ــام ک ــان اع ــه دار را 4200 توم نطف
نــرخ هنــوز تغییــر نکــرده اســت و اگــر تغییــر کنــد 
ــد  ــورت خواه ــد ص ــرخ جدی ــا ن ــه ب ــل جوج تحوی

ــت. گرف
ــه  ــه چ ــش ک ــن پرس ــه ای ــخ ب ــری در پاس جعف
ــه دار  ــرغ نطف ــرای واردات تخم م ــار ب ــزان اعتب می
ــی  ــت: محدودیت ــت؟ گف ــده اس ــص داده ش تخصی
بــرای واردات تخــم مــرغ نطفــه دار گوشــتی وجــود 
ــم  ــم نداری ــی ه ــکل مال ــبختانه مش ــدارد؛ خوش ن
ــه  ــدام ب ــی اق ــاز داخل ــه نی ــه ب ــم باتوج و می توانی
ــزان  ــوان می ــر نمی ت ــال حاض ــم. درح واردات کنی
ارز و اعتبــار تخصیــص داده شــده بــه ایــن بخــش 
از  خریــد  نرخ هــای  چراکــه  کنیــم  اعــام  را 
کشــورهای مختلــف متفــاوت اســت. بایــد منتظــر 
ــه  ــال ب ــان س ــا پای ــد واردات ت ــه فراین ــم ک بمانی

ــد. ــام برس اتم

بــه گفتــه وی، ایــران از کشــورهای ترکیه، اســپانیا، 
ــه دار  ــرغ نطف ــک تخم م ــد و بلژی ــتان، هلن مجارس
ــه از  ــود ک ــن ب ــر ای ــرار ب ــد. ق گوشــتی وارد می کن
کشــور برزیــل نیــز وارد داشــته باشــیم کــه هنــوز 

عملیاتــی نشــده اســت.

ــش  ــن پرس ــه ای ــخ ب ــئول در پاس ــام مس ــن مق ای
ــه  ــه دار چ ــرغ نطف ــن حجــم تخم م ــق ای ــه تزری ک
ــدون  ــزود: ب ــد گذاشــت، اف ــازار خواه ــری در ب تاثی
تردیــد بــازار را تنظیــم خواهیــم کــرد چراکــه حجــم 
واردات بســیار قابــل توجــه اســت و در تولیــد جوجه 
ــود از  ــد ب ــر خواه ــه موث ــت جوج ــک روزه و قیم ی
ســوی دیگــر میــزان تولیــد گوشــت کشــور را ارتقــا 

ــم داد. خواهی
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ــات مرغداری ــت ضايع بازياف

ــون  ــتر از 100 میلی ــاله بیش ــر س ــادا ه ــداری کان ــت مرغ صنع
کیلوگــرم پَــر و 36 میلیــون مــرغ تخمگــذاری کــه دیگــر تخــم 
ــق  ــد از طری ــازاد تولی ــن م ــر ای ــد دارد. اکث ــد تولی ــی گذارن نم
ســوزاندن، دفــن کــردن و یــا کمپوســت پاکســازی و حــذف مــی 
گردنــد امــا بــه تازگــی Aman Ullah بــه دنبــال کشــف راههایــی 

ــرای اســتفادۀ مجــدد از آنهاســت.  ب

Aman Ullah کــه اســتادیار دانشــکدۀ کشــاورزی و علــوم تغذیــۀ 

دانشــگاه آلبرتــا اســت یکــی از شــاخه هــای تحقیقاتــی خــود را 
اســتخراج مــوادی جدیــد از مــواد مســتعمل و مــازاد قــرار داده و 
البتــه دولــت کانــادا هــم منابــع مــورد نیــاز وی را در اختیــارش 

قــرار مــی دهــد. 

ــذار  ــای تخمگ ــرغ ه ــتفاده از م ــای او اس ــروژه ه ــی از پ یک
ــر مــرغ بــرای تولیــد بیوفیلــم هــای نــو مــورد  غیرمســتعمل و پَ
اســتفاده در بســته بنــدی هــا و همچنیــن تهیــۀ جــاذب زیســتی 
)biosorbent( بــرای زدودن آالینــده هــا از فاضــاب هــای نفتــی 

اســت. 

ــه  ــه ای ک ــد، در جامع ــرژی( جدی ــِع )ان ــِن مناب ــرای یافت ــاز ب نی
عمــدۀ زیربنــای اقتصــاد آن طبیعــی اســت و کمتــر بــه ســوخت 
هــای فســیلی دارد، انگیــزۀ بیشــتر تحقیقــات Aman Ullah بــوده 

اســت.
ــرای  ــازاد مرغــداری کــه دیگــر ب ــد: »م Aman Ullah مــی گوی

تولیــد غــذای انســانی یــا خــوراک دام مــورد اســتفاده قــرار نمــی 
گیرنــد، منابــع خوبــی بــرای تولیــد مــواد جدیــد هســتند.« 

موارد استفاده از ضایعات مرغداری 

اســتادیار Aman Ullah در آزمایشــگاه خــود بــا اســتفاده از امــواج 
میکــرو، توانســته لیپیدهــا و پروتئیــن هــا را از ضایعــات طیــور 
اســتخراج ســازد. از ایــن مــواد اولیــۀ طبیعــی در ســاخت مواردی 
همچــون PVC هــا و تولیــدات پاســتیکی، بیوپلیمرهــای مــورد 
اســتفاده در بســته بنــدی غــذا و منومرهــای مــورد اســتفاده برای 

لــوازم آرایشــی اســتفاده مــی شــود. 

کمپوست سازی با الشۀ طیور

تولیــدات کشــاورزی  در دهــۀ گذشــته، کمپانــی مشــهور 
 Green تولیــدات  توزیــع  و  تهیــه  در   Lucknow Products

Machine کــه یــک دســتگاه کمپوســت خــودکار در کاناداســت 

ــت. ــته اس ــکاری داش هم
ایــن  در   Lucknow Products کمپانــی  مســئوالن  از  یکــی 
خصــوص مــی گویــد: » Green Machine یــک دســتگاه میکســر 
بــا 4 غلتــک و چرخــش افقــی بســیار آرام اســت کــه بــه منظــور 
ــای چــوب  ــا تراشــه ه ــور را ب ــای طی ــر، الشــه ه ــۀ بهت تجزی
ترکیــب مــی کنــد. بدیــن ترتیــب طــی تنهــا 72 ســاعت یــک 

کــود غنــی دریافــت مــی کنیــد!«  
ــه طــور مرتــب مــواد را  ــا ب ــد ت غلتــک هــا زمانبنــدی شــده ان
ــرای تســریع  ــب اکســیژن الزم ب ــن ترتی ــد و بدی ــر و رو کنن زی
در تجزیــۀ مــواد در تمــام دســتگاه وجــود خواهد داشــت. ســپس 
مــواد کمپوســت شــده در هــوای آزاد پهــن مــی شــود تــا زمانــی 

کــه قابــل اســتفاده در مــزارع گردنــد. 
ــادا در  ــکا و کان ــی از امری ــتر در مناطق ــه بیش ــتگاه ک ــن دس ای
ــا  حــال اســتفاده اســت از جنــس فــوالد ضــد زنــگ اســت و ب
فــوم عایــق بنــدی شــده تــا دمــای داخــل دســتگاه را بــاال نگــه 

دارد.
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ــت انســان و کاهــش نیــروی کار،  کــم کــردِن دخال
ــور را  ــراوری طی ــه ماشــین هــای خــودکاِر ف ــاز ب نی
ــوش  ــتفاده از ه ــده اس ــت. در آین ــش داده اس افزای
ــا  ــت ب ــن صنع ــه ای در ای ــزار رایان ــی و اب مصنوع

ــد. ــد ش ــه خواه ــتری مواج ــد بیش رش

ــرای  ــون دالر ب ــی 10 میلی ــه تازگ ــروه Tyson ب گ
ــازار  ــی در ب ــوش مصنوع ــک و ه ــزات رباتی تجهی
ــد.  ــذاری کردن ــرمایه گ ــرغ س ــت م ــراوری گوش ف
ــا در طــول 5  ــار نیســت آنه ــن نخســتین ب ــه ای البت
ــرمایه  ــون دالر س ــدود 215 میلی ــته ح ــال گذش س

ــد. ــرده ان ــذاری ک گ

بــه دنبــال شــیوع ویــروس همــه گیــر کوویــد 19 و 
کمتــر شــدِن نیــروی کار انســانی، نیــاز بــه کاهــش 
دخالــت انســانی افزایــش یافــت. امــروزه وابســتگی 
بــه هــوش مصنوعــی و تجهیــزات ماشــینی در 
صنعــت فــراوری بــه نظــر تنهــا راه بــرای پیشــرفت 
در صنایــع غذایــی محســوب مــی شــوند. بــه عــاوه 
ــدۀ  ــای بری ــت ه ــرای گوش ــا ب ــش تقاض ــا افزای ب
ــاز  ــادۀ مصــرف، نی ــای آم ــته ه ــه، و بس ــاده، فیل آم
روزمــره بــه ایــن تجهیــزات ماشــینی و ابــزار رایانــه 

ــته اســت. ای بســیار بیشــتر از گذش

ــدِن  ــينی ش ماشــ
صنعــت فــرآوری 

مرغــداری

OPTIX دستگاه هوشمند فیلۀ ران مرغ

کمپانــی Foodmate دســتگاه هوشــمند OPTIX را در ســال 
ــس  ــعۀ ایک ــک اش ــا کم ــه ب ــرد ک ــی ک ــادی معرف 2019 می
ــه خصــوص در  ــوژی ب ــن تکنول ــرغ مــی دهــد. ای ــۀ ران م فیل
دوران پاندمــی کــه نیــروی کار انســانی کاهــش یافــت کارایــی 

ــت. ــمگیری داش چش

  PPO تکنولوژی عکس برداری فراطیفی

ــه  ــت و ب ــی اس ــوش مصنوع ــد دارای ه ــوژی جدی ــن تکنول ای
فــراوری کننــدگان ایــن امــکان را مــی دهــد تــا در کوتاهتریــن 
ــوط  ــل مرب ــات و تحلی ــان ممکــن اطاعــات کامــل و جزئی زم

ــه ترکیبــات و کیفیــت غــذا را دریافــت کننــد. ب
سیســتم هوشــمند PPO قابلیــت تشــخیص مــواد خارجــی 
ــز دارد  ــوا را نی ــذ و مق ــتیک، کاغ ــر پاس ــا نظی ــی ه و آلودگ
ــا از  ــاب ه ــس و فلزی ــعۀ ایک ــد اش ــتگاهها مانن ــایر دس ــه س ک

تشــخیص آن ناتواننــد.

SINTEF’s Gribbot

5 ســال پیــش مهندســان کمپانــی SINTEF – کــه یــک مرکــز 
ــات Gribbot را  ــت % رب ــکاندیناوی اس ــتقل اس ــی مس تحقیقات
ــه هــای مــرغ را جمــع آوری  ــا فیل ــد ت طراحــی و توســعه دادن
ــد  ــل، سیســتم دی ــل و نق ــک سیســتم حم ــد. Gribbot از ی کن
ماشــینی، بــازوی رباتیــک و یــک دســته تشــکیل شــده اســت.

ــت  ــام هس ــی خ ــواد غذای ــا م ــب کار ب ــه مناس ــات ک ــن رب ای
ــوع خــود مــی باشــد. هــر  ــازوی رباتیــک در ن ــن ب ســریع تری
ــات Gribbot جایگزیــن 30 نفــر نیــروی کار انســانی اســت؛  رب

ــه اســت. ــه صرف ــه بســیار ب ــت و هزین ــب در وق ــن ترتی بدی

  Marel

ربــات هوشــمند TrimSort 122 I-Cut قــادر اســت فیلــه هــای 
بــا کیفیــت و مرغوبــی را بــا ســرعتی بــاال آمــاده و ســپس در 
دو الیــن تقســیم کنــد. ایــن ربــات هوشــمند قــادر اســت فیلــه 
ــوب و  ــای خ ــرش ه ــر تقســیم و ب ــات کوچکت ــه قطع ــا را ب ه

مفیــد بدهــد.
ــرم  ــن ن ــه جدیدتری ــز ب ــمند مجه ــات هوش ــن رب ــن ای همچنی
افــزار ارتباطــی و اداره کــردن اســت کــه قــادر اســت اطاعــات 
جمــع آوری شــده مربــوط بــه هــر محصــول بــر روی نقالــه را 

ــه مقاصــد مــورد نظــر آمــاده ســازد. ــع ب ــرای توزی حفــظ و ب
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ــود  ــی خ ــات فصل ــن گزارش ــازه تری Rabobank در ت

ــه  ــی دارد ک ــار م ــال 2021( اظه ــومین فصــل س )س
بــه دنبــال بهتــر شــدن رونــد واکسیناســیون، اوضــاع 
ــر خواهــد شــد و ایــن  ــز بهت ــی و منطقــه ای نی جهان
ــی  ــات غذای ــرای خدم ــزان تقاضــا ب ــر روی می ــر ب ام
را افزایــش خواهــد داد کــه خــود یــک ســوم تقاضــا 

ــرد. ــی گی ــر م ــداری را در ب ــرای محصــوالت مرغ ب

ــن  ــد پروتئی ــر ارش ــای Nan-Dirk Mulder تحلیلگ آق
ــن  ــه چنی ــه ب ــواًل عرض ــه معم ــی، از آنجائیک حیوان
افزایــش تقاضایــی بــه ُکنــدی پیــش مــی رود انتظــار 
ــت  ــان قیم ــال نوس ــۀ دوم س ــه در نیم ــی رود ک م
چشــمگیری داشــته باشــیم بخصــوص اینکــه قیمــت 
ــز  ــزای مرغــی نی ــان باالســت و انفوالن ــاده همچن نه
ــذار  ــداری تأثیرگ ــوالت مرغ ــارت محص ــر روی تج ب

ــود. خواهــد ب

ــداری جهان  ــت مرغ صنع
ــه  ــد رو ب ــس از کووي پ

ــی رود ــودی م بهب

B.V Meyn تکنولوژی هوشمند فراوری غذای

ــام  ــمند تم ــراوری هوش ــتم ف ــق سیس ــی Meyn در خل کمپان
 Meyn Maestro Plus اتوماتیــک پیشــتاز بــوده تجهیزاتــی مثــل
ــز  ــات ری ــع آوری قطع ــرای جم ــات ب ــام اتوم ــه ماشــینی تم ک
ــینۀ  ــدۀ س ــه کنن ــین فیل ــر( اســت، ماش ــل دل و جگ ــرغ )مث م
 HY Pro و ماشــین بــرش بــال ، Meyn Rapid Plus M4.2 مــرغ
کــه جدیدتــر از قبلــی هاســت. و آخریــن دســتاورد از ایــن برنــد 
ــی  ــه م ــت ارائ ــی یکدس ــرش های ــه ب Meyn Killer M2.0 ک
ــدت  ــین م ــن ماش ــوژی در ای ــدِن تکنول ــر ش ــا جدیدت ــد. ب ده
ــف  ــایزهای مختل ــور در س ــۀ طی ــح گل ــرای ذب ــان الزم ب زم
ــین  ــن ماش ــا ای ــردن ب ــن کار ک ــت. همچنی ــده اس ــر ش کمت
هوشــمند بــرای کاربــر ایمــن هســت چــرا کــه صفحــۀ کنتــرل 
و دکمــه هــا از چاقــو و ابــزار متحــرک دور هســتند و بــا یــک 

ــوند. ــی ش ــدا م درب متحــرک ج

  BAADER ماشین هوشمند

ایــن ماشــین هوشــمند اجــزای نــرم را از اجزای ســفت و خشــن 
ــه  ــی ارائ ــرم و مرغوب ــی ســازد و گوشــت چرخکــردۀ ن جــدا م
مــی دهــد کــه هیچگونــه اســتخوان، غضــروف یــا رگ و پــی 
نــدارد. کابیــن کنتــرل و صفحــه کلیــد دسترســی آســانی دارنــد 
ــد ســالم در آن در نظــر  ــر و تولی ــی کارب ــوارد ایمن ــی م و تمام
ــا  ــاچ( نمایشــگر، کار ب ــه شــده اســت. صفحــۀ لمســی )ت گرفت
ــزات  ــِل تمــام ایــن تجهی ــر مــی ســازد. در مقاب آن را آســان ت
ــری در  ــه کار گی ــرای ب ــینی ب ــمند و ماش ــزار آالت هوش و اب
فــراوری مرغــداری، بــزرگ تریــن کمپانــی فــراوری مرغــداری 
ــر  ــی Putnu Fabrika Kekava اســاس کار خــود را ب کشــور لتون
ــۀ خورشــیدی  ــا محیــط زیســت گذاشــته و کارحان ســازگاری ب
ــه ای راه  ــای گلخان ــدِن گازه ــر ش ــور کمت ــه منظ ــود را ب خ
انــدازی کــرد. Linas Agro Group شــرکت مــادِر ایــن کمپانــی، 
ــدار  ــا ســال 2030 میــادی سیاســت هــای پای در نظــر دارد ت

ــۀ طــرح و اجــرا برســاند.   ــه مرحل بســیاری را ب
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ــونامی افزايش  س
ــرغ ــت مـ قيم
در راه اســــت

آقــای Mulder افــزود جریــان تجــارت جهانــی در حــال تغییــر و 
دگرگونــی اســت؛ بــا توجــه بــه رشــد منابــع محلــی، تمرکــزات 
ــه  ــه ب ــر از قبــل اســت و در مــورد خاورمیان ــر روی چیــن کمت ب
دالیــل بهداشــت و ســامت مــواد غذایــی بیشــتر تمرکــزات بــر 

روی کشــورهای شــمال شــرقی آســیا و اروپاســت.

ــدات در 6 کشــور  ــک دورۀ بســیار ســخت رکــود تولی ــس از ی پ
ــد  ــا 17 درص ــد ب ــه هلن ــن جمل ــی م ــدۀ اروپای ــر تولیدکنن برت
ــت هــای  ــع محدودی ــا رف ــد شــرایط کــم کــم و ب افــت در تولی
تجــاری در اروپــا رو بــه بهبــودی مــی رود. بــا اینحــال بــه دنبــال 
ــه  ــن کشــور ب ــز ای ــا و تمرک ــۀ اروپ ــروج انگلســتان از اتحادی خ
ســایر کشــورهای خــارج از اتحادیــۀ اروپــا، انتظــار مــی رود کــه 
ــش  ــد کاه ــادی 2-3 درص ــال 2021 می ــا در س ــدات اروپ تولی

داشــته باشــد.

تجــارت جهانــی بــه دنبــال شــیوع کوویــد 19 بــه شــدت آســیب 
دیــد و حجــم معامــات فصــل 5 تــا 10 درصــد کاهــش یافــت. 
بهتــر شــدن شــرایط بــازار در اروپــا، کشــورهای شــمال شــرقی 
آســیا و مکزیــک بــه بهبــود جریــان معامــات در ایــن مناطــق 
کمــک خواهــد کــرد. ایــن روال قطعــًا بــر روی شــرایط ســخت 
تجــاری چیــن و منطقــۀ خاورمیانــه نیــز تأثیرگــذار خواهــد بــود.

واردات نـــهاده های 
ــل دامی از برزيــ

رو به کاهش است

ــران و برزیــل  ــی ای ــاق مشــترک بازرگان رییــس ات
اظهــار کــرد: بــه دلیــل برخــی مشــکات درحــال 
کار  اعتبــاری  صــورت  بــه  کشــتی ها  حاضــر 
ــر  ــن خاط ــه همی ــد، ب ــی می کنن ــا را خال و باره
واردات نهاده هــای دامــی بــه نســبت در حــال 
ــوده امــا اطاعــات و جزییــات آن تنهــا  کاهــش ب

ــت. ــاورزی اس ــاد کش ــار وزارت جه در اختی
ســید فخرالدیــن عامریــان  در مــورد آخریــن 
ــرد:  ــار ک ــل اظه ــران و برزی ــارت ای ــت تج وضعی
ــورت  ــه ص ــری ب ــتی های کانتین ــه کش ــا ک از آنج
ــی  ــل عل ــه جب ــد و ب ــران نمی آین ــه ای ــتقیم ب مس
ــار  ــن آم ــود بنابرای ــتاف می ش ــراس اس ــه و ک رفت
ــی  ــدارد. ول ــی از تجــارت دو کشــور وجــود ن دقیق
ــه برزیــل  ــرآورد می شــود کــه صــادرات ایــران ب ب
کمتــر از 100 میلیــون دالر باشــد کــه بخــش 
عمــده آن اوره، پتروشــیمی، فــرش دســتبافت، 

ــت. ــی اس ــواد غذای ــمش و م ــته، کش پس

ــی  ــای اساس ــتر کااله ــل بیش ــزود: در مقاب وی اف
مــا از طریــق برزیــل تامیــن می شــود امــا از آنجــا 
کــه بارنامه هــا بــه مقصــد دبــی یــا دیگــر مقاصــد 
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ــوض  ــا ع ــاره بارنامه ه ــا دوب ــده و از آنج ــته ش نوش
ــد  ــی ندارن ــار دقیق ــم آم ــا ه ــن آنه ــود بنابرای می ش
امــا برآوردهــا بیــش از 4 میلیــارد دالر واردات ســاالنه 
از برزیــل اســت. گوشــت گوســفند، گوشــت گوســاله، 
ــی  ــای خوراک ــویا، ذرت و روغن ه ــه س ــرغ، کنجال م

ــن کشــور اســت. ــا از ای ــده واردات م عم

عامریــان اضافــه کــرد: البتــه بــه دلیــل برخــی 
مشــکات درحــال حاضــر کشــتی ها بــه صــورت 
ــن  ــه همی ــد، ب ــی می کنن ــا را خال ــاری کار و باره اعتب
ــه نســبت در حــال  خاطــر واردات نهاده هــای دامــی ب
ــا در  ــات آن تنه ــات جزیی ــا اطاع ــوده ام ــش ب کاه

ــت. ــاورزی اس ــاد کش ــار وزارت جه اختی
ــا  ــادرات م ــد: واردات و ص ــر ش ــن متذک وی همچنی

ــا  ــا کاهــش ی ــه ســال گذشــته ب ــل نســبت ب ــا برزی ب
افزایــش خاصــی مواجــه نبــوده، ســال گذشــته کمــی 
میــزان صــادرات اوره مــا بــه ایــن کشــور بیشــتر بــود 
امــا میــزان تفــاوت رقــم قابــل توجهــی نبــوده اســت.

ــل  ــران و برزی ــی ای ــترک بازرگان ــاق مش ــس ات ریی
ــدازی  ــت راه ان ــورد وضعی ــوالی در م ــه س ــخ ب در پاس
ــت:  ــل گف ــران و برزی ــتیرانی ای ــتقیم کش ــط مس خ
ــد  ــا می آین ــادر م ــا بن ــتقیما ت ــر مس ــتی های فله ب کش
ــری،  ــن اســت کــه کشــتی های کانتین ــا مشــکل ای ام
هیــچ یــک مســتقیما از برزیــل بــه بنــادر مــا نمی آینــد 
ــه  ــی و بعــد از آنجــا ب ــه جبــل عل ــدا ب ــد ابت بلکــه بای

ــد.  ــاس بیای ــدر عب بن

ــک  ــرای ی ــی ب ــل عل ــا جب ــل ت ــی از برزی ــه جابجای هزین
کانتینــر اگــر 6 هــزار دالر باشــد مــا همیــن مبلــغ را دوبــاره 
ــم، یعنــی هزینه هــای  ــران می دهی ــه ای ــال آن ب ــرای انتق ب
حمــل و نقــل مــا بــه خاطــر نبــود کشــتی دوبرابــر اســت.

وی افــزود: مــا بارهــا در جلســات مختلــف مطــرح کرده ایــم 
کــه ایــن موضــوع قابــل حــل اســت.  ممکــن اســت 
ــا،  ــا چینی ه ــد ام ــا کار نکنن ــا م ــتیرانی ب ــای کش غول ه
شــرکت های  آســیایی  کشــورهای  دیگــر  و  ژاپنی هــا 
ــی  ــد متول ــت می توان ــد کــه دول ــر کشــتیرانی دارن کوچک ت
ــد.  ــد کن ــراردادی را منعق ــا ق ــی از آنه ــا یک ــده و ب کار ش
ــرای  ــود کــه شــاید کانتینــر کافــی ب تــرس آنهــا از ایــن ب
ــی  ــه راحت ــا ب ــت م ــن مســیر وجــود نداشــته باشــد، دول ای

ــود دارد. ــار وج ــن ب ــه ای ــد ک ــن بده ــد تضمی می توان

عامریــان اضافــه کــرد: مقــدار زیــادی فقــط گوشــت مــرغ 
ــد  ــا می توان ــود، همین ه ــا می ش ــور م ــل وارد کش از برزی
بــه طــور مســتقیم وارد ایــران شــود کــه از نظــر بهداشــتی 
و اقتصــادی بهتــر اســت. مطمئنــا بــه دلیــل دمــای جبــل 
ــرغ  ــای گوشــت و م ــتاف، دم ــراس اس ــان ک ــی در زم عل
تحــت تاثیــر قــرار می گیــرد. متاســفانه تــا امــروز در 
مــورد راه انــدازی خــط مســتقیم کشــتیرانی اقدامــی نشــده 
ــام  ــال انج ــتاف درح ــراس اس ــا ک ــادالت ب ــوز مب و هن
اســت. دلیــل ایــن مشــکل کمبــود کشــتی نیســت بلکــه 
ــه  ــری ک ــئوالن اســت. تاج ــرف مس ــری از ط ــدم پیگی ع
ــا  ــد کــه ب فقــط 50 کانتینــر کاالی وارداتــی دارد نمی توان
شــرکت کشــتیرانی قــرارداد بنــدد بلکــه دولــت یعنــی اداره 
ــن  ــد ای ــامی می توان ــوری اس ــتیرانی جمه ــا کش ــادر ی بن
کار را انجــام داده و بــه شــکل چارتــری کار را پیــش ببــرد.



فصلنامه اطالعات مرغداری و دامپروری   شماره 90   پاييز 401400

امــروزه عمــر مفیــد مــرغ تخمگــذار در حــدود 100 هفتــه 
ــی انتظــار مــی رود کــه آنهــا  ــازۀ زمان ــن ب اســت و در ای
ــم  ــالم و محک ــتۀ س ــا پوس ــرغ ب ــم م ــدود 500 تخ در ح
ــرورش  ــدگان و پ ــد کنن ــن منظــور تولی ــد. بدی ــد کنن تولی
ــرغ  ــص در م ــن خصائ ــود ای ــتی از وج ــدگان بایس دهن

ــد: ــل کنن ــان حاص ــذار اطمین تخمگ

برخورداری از یک بنیۀ درشت و قوی
یــک مــرغ تخمگــذار قــوی از ســامت کامــل برخــوردار 
اســت و بدیــن ترتیــب ســریع تــر و راحــت تــر از چنــگال 
ــی  ــامتی رهای ــه س ــوط ب ــای مرب ــش ه ــاری و چال بیم
مــی یابــد و بــدن آمــاده تــری بــرای تخمگــذاری خواهــد 

داشــت.

برخــورداری از بنیــۀ قــوی بــه خصــوص در مراحــل 
ــد  ــی کن ــت م ــه واکســن دریاف ــرغ ک ــی م ــن زندگ آغازی
ــده،  ــی پرن ــۀ زندگ ــه منطق ــته ب ــت دارد. بس ــیار اهمی بس
ــم  ــن ه ــوع واکس ــا 10 ن ــت ت ــن اس ــرغ ممک ــک م ی
ــوی،  ــۀ ق ــک بنی ــورداری از ی ــدون برخ ــد. ب ــت کن دریاف
ــاز  ــورد نی ــادی م ــی ب ــود آنت ــادر نخواهــد ب ــرغ ق ــدن م ب

ــد. ــد کن ــا را تولی ــاری ه ــا بیم ــه ب ــرای مقابل ــدن ب ب

اسکلت قوی و پاهای سالم
برخــورداری از پاهــای ســالم و اســکلت قــوی 
ــه  ــرغ ب ــات م ــن حی ــل آغازی ــان مراح در هم
دو دلیــل از اهمیــت برخــوردار اســت. نخســت 
ــی از  ــا ســن 15 هفتگ ــرغ ت ــه چنانچــه م آنک
ــردد،  ــوردار نگ ــی برخ ــتخوانی کاف ــم اس تراک
ــار  ــت دچ ــن اس ــم ممک ــد تخ ــۀ تولی در مرحل
ــر  ــن ام ــه ای ــود ک ــتخوان ش ــای اس ــرک ه ت
بــر روی ســامت کلــی او تأثیــر مــی گــذارد. 
دلیــل دیگــر آن اســت کــه ســامت اســکلت 
تأثیــر مســتقیم بــر روی کیفیــت پوســتۀ تخــم 
مــرغ دارد. پوســتۀ تخــم مــرغ ســاختار خــود را 
از ذخیــرۀ کلســیم اســتخوانی مــرغ مــی گیــرد 
بنابرایــن چنانچــه اســکلت قــوی نداشــته 
باشــد پوســته کیفیــت پایینــی خواهــد داشــت.

تداوم در تخمگذاری  
ــت  ــی اس ــذاری از فاکتورهای ــداوم در تخمگ ت
ــت  ــودآوری صنع ــر روی س ــتقیمًا ب ــه مس ک
ــه  ــه ک ــذارد. آنچ ــی گ ــر م ــرغ تأثی ــم م تخ
ــر  ــرای ه ــد ب ــه اوج تولی ــیدن ب ــش از رس بی
گلــۀ ژنتیکــی اهمیــت دارد نگــه داشــتن 
ــد  ــر روی تولی ــه ب ــد هفت ــدت چن ــه م ــه ب گل

ــت. ــری اس حداکث

بــا بــاال بــردن قــوت و ســامت اســکلت بــدن 
ــه  ــری ک ــد حداکث ــه تولی ــوان ب ــی ت ــرغ، م م
ــت،  ــر هس ــورد نظ ــرغ م ــات م ــۀ حی در چرخ

رســید.

رونــدی کــه صنعــت در پیــش گرفتــه چالــش 
ــم  ــدگان تخ ــرای تولیدکنن ــدی ب ــای جدی ه

ــود آورده اســت ــه وج ــرغ ب م

ســه ويژگــی کــه نشــانگر 
ــذار و  ــالمت مرغ تخمگ س
پوســتۀ تخــم مــرغ اســت
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ــه و تقاضــای  ــش گرفت ــت در پی ــه صنع ــی ک ــا اینحــال روال ب
ــه  ــده ب ــتیابی تولیدکنن ــر، دس ــوی دیگ ــده از س ــرف کنن مص
ویژگــی هــای ایــده آل بــرای مــرغ تخمگــذارش را ســخت تــر 
ــرور  ــا را م ــش ه ــن چال ــی از ای ــاخته اســت. در اینجــا برخ س

ــم: مــی کنی

پرورش مرغ با سیســتم خارج از قفس
ــده  ــرف کنن ــرای مص ــات ب ــال حیوان ــاه ح ــألۀ رف ــروزه مس ام
ــم  ــد تخ ــازار تولی ــن ب ــت بنابرای ــرح اس ــته مط ــش از گذش بی

ــت. ــد اس ــه رش ــز رو ب ــس نی ــدون قف ــتم ب ــرغ در سیس م
همیــن امــر پــرورش طیــور را بــرای مرغــدار بســیار ســخت تــر 
ــرغ  ــدون قفــس، م ــرغ ب ــرورش م ــرده اســت. در سیســتم پ ک
هــا بیشــتر در دور و اطــراف چــرخ مــی زننــد بنابرایــن احتمــال 
زخــم شــدن یــا آســیب پاهــا یــا اســکلت مــرغ بیشــتر مطــرح 
اســت و از ســوی دیگــر، طیــور معمــواًل بــدون مصــرف آنتــی 
بیوتیــک پــرورش مــی یابنــد. بنابرایــن در ایــن سیســتم پرنــده 
ــرار  ــی ق ــی و ویروس ــی باکتریای ــرض آلودگ ــتر در مع ــا بیش ه

مــی گیرنــد.

تخم مرغ های غنی شده
ــی  ــرغ های ــم م ــال تخ ــه دنب ــن ب ــدگان همچنی ــرف کنن مص
هســتند کــه آنهــا را از ســامت بیشــتر برخــوردار ســازد. ایــن 
ــی از  ــای غن ــرغ ه ــم م ــش تخ ــد پیدای ــه رش ــر ب ــر منج ام
ویتامیــن در بــازار مصــرف شــده اســت. غنــی کــردن خــوراک 
طیــور بــا مکمــل هــا منجــر بــه غنــی شــدن زرده و آلبومیــن 

ــردد. ــی گ ــل آهــن، روی، و ســلنیوم م ــی مث ــواد معدن ــا م ب
ــک روزگــی  ــا مکمــل هــا از ی ــرۀ خــوراک ب ــی کــردن جی غن
ــور و  ــکلت طی ــتحکام اس ــرای اس ــر ب ــن تدابی ــی از بهتری یک
ــرغ  ــم م ــتۀ تخ ــت پوس ــاء کیفی ــًا ارتق ــا و متعاقب ــامت پاه س

اســت.

ــح  ــوزش تلقي ــد آم ــا واح تنه
ــل  ــه زنبور عس ــی ملک مصنوع

در خاورميانــه

ــدان در  ــتان هم ــرد: اس ــار ک ــو اظه ــا قراگوزل علیرض
ــای  ــه حلقه ه ــه کلی ــت ک ــزی اس ــا مرک ــور تنه کش
زنجیــره تولیــد زنبــور عســل در آن وجــود دارد و تنهــا 
واحــد آمــوزش تکنیــک تلقیــح مصنوعــی ملکــه زنبور 
ــتان  ــه اس ــوط ب ــه مرب ــور و خاورمیان ــل در کش عس
ــد  ــه نحــوی کــه از کشــورهایی مانن ــوده ب همــدان ب
ــه  ــوزش ب ــرای آم ــتان ب ــراق و افغانس ــتان ،ع پاکس

ــد. ــه می کنن ــدان مراجع ــتان هم اس
ــه  ــان اینکــه اســتان همــدان رتب ــا بی ــه ب وی در ادام
دهــم  کشــور در تولیــد زنبــور عســل بــه شــمار مــی 
رود تصریــح کــرد: یکــی از سیاســت های موجــود 
در  همــدان  اســتان  کشــاورزی  جهــاد  ســازمان 
ــره وری  ــش به ــورداری افزای ــور و زنب ــا زنب ــه ب رابط

زنبورســتان های ســطح اســتان اســت.
ــتان   ــطح اس ــای س ــتان ه ــداد زنبورس ــو تع قراگوزل
همــدان را 27 هــزار و 957 زنبورســتان برشــمرد 
ــردار در  ــره ب ــزار و 263به ــه ه ــد: س ــاد آور ش و ی
ــدود 336  ــال و در ح ــتان فع ــورداری اس ــت زنب صنع
هــزار و 234 کلنــی زنبــور عســل نیــز در ســطح 

ــت. ــرداری اس ــره ب ــال به ــتان در ح اس

مدیــر طیــور و زنبــور عســل جهــاد کشــاورزی اســتان 
همــدان گفــت: ایــن اســتان یکــی از مهمتریــن 
ــور عســل و تنهــا  ــد ملکــه زنب قطب هــای مهــم تولی
واحــد آمــوزش تکنیــک تلقیــح مصنوعــی ملکــه 

ــت. ــه اس ــور و خاورمیان ــل در کش ــور عس زنب
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وی خاطــر نشــان کــرد: ایــن اســتان هرســاله 
از اســتان و شهرســتان های دیگــر نیــز میزبــان 
بیــن  ایــن  در  کــه  بــوده  مهاجــر  زنبــورداران 
شهرســتان های رزن ،اســدآباد و نهاونــد پذیــرای 
ــه  ــورداران مهاجــر در ســطح اســتان ب بیشــترین زنب

ــی رود. ــمار م ش

پیش بینی تولید 3 هزار و 485 ُتن عسل 
در سطح استان همدان

قراگوزلــو در ادامــه از پیــش بینــی تولیــد ســه هــزار 
و 485 ُتــن عســل در ســطح اســتان همــدان در 
ــاس  ــر اس ــرد: ب ــان ک ــر داد و بی ــاری خب ــال ج س
ایــن پیــش بینی هــا میــزان تولیــد و برداشــت 
ــدان  ــتان هم ــتان های اس ــطح زنبورس ــال از س امس
ــل خشکســالی و  ــه دلی ــته ب ــه نســبت ســال گذش ب
ــش  ــت و کاه ــن اُف ــا 614 ُت ــا ب ــش بارندگی ه کاه

ــود. ــد ب ــه خواه ــد مواج تولی

وی میــزان تولیــد ســال گذشــته عســل ســطح 
اســتان را چهــار هــزار و 99 ُتــن برشــمرد و افــزود: 
ــوم ،900  ــن م ــزار 500 ُت ــته 118 ه ــال گذش در س
ــرم  ــل ،310 کیلوگ ــور عس ــه زنب ــدد ملک ــزار ع ه
ــال در اســتان  ــرم ژل روی ــزار گ ــوم  و 36 ه ــره م ب

ــت. ــده اس ــد ش ــدان تولی هم

مدیــر طیــور و زنبــور عســل جهادکشــاورزی اســتان 
ــتن  ــت داش ــه عل ــدان ب ــتان هم ــت: اس ــدان گف هم
ــزارع و  ــع، م ــان در مرات ــف گیاه ــای مختل گونه ه
ــرای  ــبی ب ــه مناس ــوع زمین ــای متن ــتن باغ ه داش

ــت. ــورداری اس ــه زنب ــت حرف فعالی

عســل  کنــار  در  اینکــه  بیــان  بــا  قراگوزلــو 
ــور عســل  ــا ارزشــی چــون زهــر زنب فرآورده هــای ب
ــت  ــای صنع ــر فرآورده ه ــز از دیگ ــوم نی ــره م و ب
زنبــورداری اســت، ادامــه داد: از دو ســال پیــش 
ــل  ــور عس ــر زنب ــتحصال زه ــه  اس ــت در زمین فعالی
در اســتان همــدان بــا هــدف افزایــش درآمــد زنبــور 
ــن  ــه در همی ــده ک ــاز ش ــتان آغ ــطح اس داران س
ــال  ــا از س ــده ت ــکیل داده ش ــروه تش ــه دو گ رابط
ــدا  ــوزه ورود پی ــن ح ــه الزم در ای ــا برنام ــده ب آین

ــم. کنی

ــای  ــره و ن ــورم حنج ــا ت ــی ی ــت عفون ــاری الرنگوتراکی بیم
ــی در  ــای تنفس ــاری ه ــن بیم ــری تری ــی از مس ــی یک عفون
میــان گلــۀ مــرغ تخمگــذار اســت کــه صنعــت مرغــداری بــه 

ــت. ــا آن آشناس ــی ب خوب

بیمــاری الرنگوتراکیــت عفونی و نحوۀ تشــخیص آن

ــای  ــره و ن ــورم حنج ــا ت ــی ی ــت عفون ــاری الرنگوتراکی بیم
عفونــی یکــی از بیمــاری هــای مربــوط بــه صنعــت مرغــداری 
اســت کــه بــه لحــاظ اقتصــادی اهمیــت ویــژه ای دارد. عامــل 
ــط  ــه توس ــد ک ــی دانن ــال م ــروس تبخ ــاری را وی ــن بیم ای
پرنــدۀ آلــوده و از طریــق تمــاس مســتقیم پرنــده یــا ترشــحات 
ــل  ــدگان دیگــر منتق ــه پرن ــوده ب ــدۀ آل ــی پرن ــا دفع تنفســی ی

مــی شــود.

ــن  ــه ای ــد، ب ــه باش ــورت نهفت ــه ص ــت ب ــن اس ــت ممک عفون
ــدارد و  ــم ن ــا عائ ــده وجــود دارد ام ــدن پرن صــورت کــه در ب
پرنــده ناقــل ایــن بیمــاری باشــد و بیمــاری را بــه ســایر طیــور 

ــد. ــارم هــای دیگــر منتقــل کن ــا حتــی ف ــارم و ی ف

از آنجایــی کــه ایــن یــک بیمــاری تنفســی اســت نشــانه هــای 
رایجــی مثــل آبریــزش بینــی کــه حتــی ممکــن اســت همــراه 
بــا خــون باشــد، التهــاب و قرمــزی چشــم و تنفــس صــدا دار و 

بــا بینــی گرفتــه دارد. 

ــان داده  ــات نش ــت و تحقیق ــردار اس ــدت واگی ــه ش ــاری ب بیم
ــا 100  ــور معمــواًل 50 ت ــۀ طی ــان گل ــر در می کــه شــدت واگی
ــا 70  ــن 10 ت ــز بی ــر نی ــرگ و می ــزان م ــت و می ــد اس درص
درصــد مــی باشــد. چنانچــه طیــور در ســن تخمگــذاری باشــند 

ــده مــی شــود. ــرغ دی ــد تخــم م معمــواًل کاهــش در تولی

ــاری  ــا بيم ــه ب مقابل
الرنگوتراکيــت عفونی
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ــم  ــم ک ــت ک ــه عفون ــا 3 هفت ــس از دو ت ــواًل پ اص
برطــرف مــی شــود امــا در طــول ایــن مــدت تولیــد بــه 
ــودی  ــس از بهب ــی پ ــت دارد. حت طــرز چشــمگیری اف
کامــل نیــز ایــن طیــور بــه عنــوان ناقــل مــادام العمــر 
شــناخته مــی شــوند کــه بــرای طیــور دیگــر خطرنــاک 
اســت. بــا آلــوده شــدن طیــور درمــان مشــخصی بــرای 
ــت  ــرای عفون ــک ب ــی بیوتی ــا آنت ــدارد ام ــود ن آن وج
هــای ثانویــه اســتفاده مــی شــود. محصــوالت گیاهــی 
ــه  ــد ب ــی توان ــی م ــد التهاب ــت ض ــا خاصی ــی ب درمان

ــد. ــوده کمــک کن ــور آل تســکین طی

محافظت از طیور در مقابــل الرنگوتراکیت عفونی
  

بهتریــن راه پیشــگیری و کاهــش شــیوع بیمــاری، 
ــت.  ــارم اس ــتی در ف ــای بهداش ــکل ه ــت پروت رعای
محدودیــت تــردد بــه مرغــداری، ضــد عفونــی کــردن 
پاپــوش هــا قبــل و بعــد از رفــت و آمــد بــه مرغــداری، 
ــه  ــتند ک ــری هس ــی از تدابی ــدگان همگ ــرل جون کنت
فــارم را از شــیوع بیمــاری مصــون و ایمــن نگــه مــی 

دارد.
ــدگان مرغــداری  ــل دهــه 60 میــادی تولیدکنن از اوای
از واکسیناســیون بــه عنــوان اصلــی تریــن شــیوه بــرای 
کنتــرل بیمــاری اســتفاده مــی کردنــد. بــا گســترده تــر 
ــیون  ــم، واکسیناس ــوآوری در عل ــات و ن ــدن تحقیق ش
ــا  ــه ه ــه جوج ــت ک ــرار گرف ــترس ق ــدی در دس جدی
را در مقابــل 3 بیمــاری عفونــی مصــون مــی ســاخت: 
ــاری  ــت )ILT(، و بیم ــل، الرنگوتراکی ــروس نیوکاس وی
ــری  ــور اســترس کمت ــدام هــم طی ــن اق ــا ای ــارک. ب م
ــدار  ــت کاری مرغ ــم در وق ــد و ه ــی کنن ــل م را تحم

بیشــتر صرفــه جویــی مــی شــود.

بــه دو  انجــام آن هــم در جوجــه کشــی و  روش 
ــوزن درون  ــردن س ــرو ب ــق و ف ــت: تزری ــورت اس ص
ــه  ــرای جوج ــدی ب ــر جل ــق زی ــا تزری ــرغ و ی ــم م تخ

ــک روزه. ــای ی ه

از آنجائیکــه ایــن واکســن یــک واکســن ترکیبــی 
دوگانــه اســت بــا برداشــتِن کــد بنــدی هــای ویــروس 
نیوکاســل و الرنگوتراکیــت و تزریــق آن در ناقــل 
ویــروس تبخــال بوقلمــون اقــدام مــی کننــد کــه خــود 
ــب  ــن ترتی ــد. بدی ــی کن ــل م ــان عم ــوان میزب ــه عن ب
بیمــاری هــای نیوکاســل و الرنگوتراکیــت عفونــی 
ــی  ــرایت نم ــر س ــدۀ دیگ ــه پرن ــده ای ب ــر از پرن دیگ

ــد. ــی ده ــان نم ــی نش ــم بالین ــد و عائ کن

ــان داده  ــی نش ــه خوب ــده ب ــل آم ــه عم ــات ب مطالع
ــرات  ــه تأثی ــی چ ــت عفون ــاری الرنگوتراکی ــه بیم ک
منفــی و طوالنــی مدتــی را بــر روی طیــور و تولیــدات 
مرغــداری بــه جــا مــی گــذارد بنابرایــن اســتعمال ایــن 
واکســن بــر روی طیــور ضمــن اینکــه راه حــل آســان 
تــری بــرای مرغــداران محســوب مــی شــود از طیــور 
نیــز بــه خوبــی در مقابــل ایــن بیمــاری محافظــت مــی 

کنــد.   
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ــف از  ــای مختل ــه ه ــق برنام ــاله از طری ــه س ــن هم ــت ژاپ دول
تولیــد کننــدگان داخلــی مــرغ و تخــم مــرغ، دامــداری، و لبنیــات 
حمایــت مالــی بــه عمــل مــی آورد. در آخریــن گــزارش خــود بــه 
ــن از 6  ــت ژاپ ــی، دول مجمــع کشــاورزی ســازمان تجــارت جهان
ــی  ــال مال ــی در س ــک مال ــن( کم ــارد یِ ــارد دالر )648 میلی میلی
2018 در زمینــۀ حمایــت هــای کشــاورزی بــرای صنعــت گوشــت 
ــن  ــت ژاپ ــن، دول ــر ای ــزارش داده اســت.عاوه ب ــات گ گاو و لبنی
ــی از صنعــت  ــن( حمایــت مال ــارد یِ از 45 میلیــون دالر )4.9 میلی
ــر  ــن وزی ــزارش داد. همچنی ــه گ ــه صــورت جداگان ــرغ ب تخــم م
ــه منظــور بهبــود و ارتقــاء  کشــاورزی، جنــگل داری و شــیات ب
ــارد دالر )647  ــاص 5.9 میلی ــیری، از اختص ــی و ش ــدات دام تولی

ــر داد. ــی در ســال 2021 میــادی خب ــن( بودجــۀ مال ــارد یِ میلی
در مجمــوع دولــت ژاپــن 8 برنامــۀ حمایتــی دارد کــه از دو تــای 
آن بــا عنــوان برنامــه هــای »اســتاندارد« عنــوان مــی کنــد کــه 
در آن پرداخــت تضمینــی اســت امــا مقــدار آن بســته بــه وضعیــت 
بــازار تفــاوت مــی کنــد؛ و 6 تــای دیگــر برنامــه هــای »مشــروط« 
ــی  ــازار عمل ــاص در ب ــی خ ــروز وضعیت ــورت ب ــه در ص ــت ک اس

مــی گــردد.

خالصه ای از برنامه های 
حمايتی دولت ژاپن از صنعت 

دام و طيور

برنامه های حمایت مالی استاندارد

-    برنامۀ حمایت مالی از گاوهای پرواری و 
شیری

ایــن برنامــه تنهــا بخشــی از برنامــه هــای حمایتــی 
مالــی وزارت کشــاورزی در حمایــت از انجمــن هــای 
ــتای  ــه در راس ــت ک ــهامدارانی اس ــایر س ــی و س دام
ــوراک  ــرغ و خ ــم م ــور، تخ ــدات دام، طی ــاء تولی ارتق
ــن  ــی 2020، انجم ــال مال ــد. در س ــی کنن ــت م فعالی
دامــداران 441 میلیــون دالر )48.1 میلیــارد یــن( 

ــرد. ــت ک ــی دریاف ــۀ دولت بودج

ــش  ــرای بخ ــی ب ــت تکمیل ــۀ پرداخ -برنام
ــیر ــراوری ش ف

ایــن برنامــه بــه منظــور ُپــر کــردِن فاصلــۀ درآمــدی 
بیــن شــیر مایــع مصرفــی و شــیر مــورد اســتفاده برای 
ــه  ــن برنام ــت. در ای ــده اس ــراوری ش ــوالت ف محص
حمایــت مالــی دو دســته را تحــت حمایــت دارد: تولیــد 

کننــدگان شــیر و توزیــع کننــدگان شــیر.
وزیــر  توســط  ســاله  هــر  پرداختــی  مقــدار 
کشــاورزی و بــر اســاس هــر کیلوگــرم شــیر 
خشــک تولیــد شــده تعییــن مــی گــردد. نمونــه ای 
از پرداختــی هــای 3 ســالۀ اخیــر بــه همــراه مقــدار 

ــت. ــده اس ــل آم ــدول ذی ــی در ج ــیر دریافت ش
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برنامــه های حمایت مالی به منظور ثبات 
قیمت در بخش دام  

ــه متوســط  ــی ک ــی، در صورت ــۀ حمایت ــن برنام تحــت ای
هزینــه هــای پــرورش دام از متوســط درآمد بیشــتر باشــد، 
پرداخــت بــه تولیدکننــدگان گوشــت گاو تعلــق مــی گیــرد 
و تــا 90 درصــد ایــن مابــه التفــاوت پرداخــت مــی گــردد 
هماننــد آنچــه کــه بــه دنبــال شــیوع کوویــد-19 رخ داد.

به منظور ثبات قیمت نهاده ها  

ــی از متوســط  ــای واردات ــاده ه ــه قیمــت نه ــی ک هنگام
قیمــت اخیــر ژاپــن باالتــر باشــد، ژاپــن بــه منظــور ثبــات 
قیمــت نهــاده بــه حمایــت مالــی تولیدکننــدگان در بخــش 
هــای دام و طیــور و لبنیــات مــی پــردازد. هنگامــی کــه 
ذرت،  نظیــر  هایــی  نهــاده  واردات  قیمــت  متوســط 
ســورگوم، کنجالــۀ ســویا، جــو و گنــدم در مــواردی خــاص 
ــه متوســط بهــای واردات در ماههــای  از ســال نســبت ب
گذشــته افزایــش داشــته باشــد. چنانچــه بهــای خــوراک 
وارداتــی باالتــر از 115 درصــد قیمــت اســتاندارد خــوراک 
باشــد، برنامــۀ حمایــت مالــی غرامتــی بــرای جبــران مابــه 

التفــاوت اقــدام مــی کنــد.

برنامۀ حمایتی از تولیدکنندگان تخم مرغ

برنامــۀ حمایــت مالــی از تولیدکننــدگان تخــم مــرغ خــود 
شــامل دو زیــر مجموعــه اســت: پرداخــت غرامــت مالــی 
در شــرایط کاهــش قیمــت تخــم مــرغ و پرداخــت مالــی 
بــرای مرغــداری هــای بیــکار. هــر دوی ایــن برنامــه هــا 
توســط اتحادیــۀ مرغــداری ژاپــن اداره مــی شــود. برنامــۀ 
اول یــا همــان پرداخــت غرامــت مالــی در شــرایط کاهش 
قیمــت تخــم مــرغ در مواقعــی صــورت مــی گیــرد کــه 
ــتاندارد  ــت اس ــر از قیم ــرغ کمت ــم م ــۀ تخ ــت ماهان قیم
ــت از  ــد غرام ــرایطی 75 درص ــن ش ــود؛ در چنی ــده ش ش
ــت  ــر کشــاورزی و 25 درصــد از ســوی صنع ســوی وزی

پرداخــت مــی گــردد.

برنامــۀ دوم کــه شــامل پرداخــت مالــی بــرای 
ــداری  ــامل مرغ ــت ش ــکار اس ــای بی ــداری ه مرغ
ــداری خــود را  ــاه مرغ ــا 6 م ــه 2 ت ــی اســت ک های

ــد. ــه دارن ــی نگ خال

ایــن اتفــاق در شــرایطی مــی افتــد کــه قیمــت روز 
ــت  ــتاندارد ثب ــت اس ــر از قیم ــن ت ــرغ پایی ــم م تخ
ــدگان  ــویق تولیدکنن ــور تش ــه منظ ــد و ب ــده باش ش
ــا  ــت ه ــود قیم ــد و بهب ــردن تولی ــدود ک ــه مح ب

ــرد.  ــی گی صــورت م
گردنــد  برنامــه  ایــن  شــامل  اینکــه  بــرای 
تولیدکننــدگان مــی بایســت حداقــل از 30 روز قبــل 
از افــت قیمــت مــرغ هــای تخمگــذار را ذبــح کــرده 
و بــه مــدت حداقــل 60 روز آتــی مرغــداری خــود را 

ــد.  ــه دارن ــی نگ خال
بســته بــه تعــداد طیــور هــر مرغــداری و همچنیــن 
تعــداد روزهایــی کــه مرغــداری را خالــی نگــه 

ــت. ــاوت اس ــت متف ــد پرداخ دارن

برنامۀ پرداخت غرامت برای گوساله های پرواری  

ــاله  ــرای گوس ــی ب ــت مال ــت غرام ــۀ پرداخ برنام
ــه  ــود ک ــی ش ــی م ــامل مواقع ــرواری ش ــای پ ه
قیمــت گوســاله در بــازار پاییــن تــر از قیمــت 

اســتاندارد باشــد. 

در چنیــن شــرایطی پرداخــت غرامــت از ســوی 
ــۀ هــر رأس  ــر پای ــه دامــدار و ب ــت( ب ــاف )دول اصن
ــه 50  ــب ک ــن ترتی ــرد؛ بدی ــی گی ــورت م دام ص
ــکل  ــط تش ــد توس ــت و 25 درص ــد آن را دول درص

ــود.  ــی ش ــت م ــتانی پرداخ ــاف اس ــا اصن ــا ی ه
البتــه ایــن غرامــت بســته بــه نــژاد گوســاله 
متفــاوت اســت و بــرای بیشــتر نژادهــا پرداخــت هــا 

ــرد. ــی گی ــورت م ــی ص ــت فصل ــۀ پرداخ ــر پای ب
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ــر  ــت تهات ــه اهمی ــاره ب ــا اش ــان ب ــور پوری منص
ــت:  ــت داش ــار داش ــاورزی اظه ــش کش در بخ
ــا  ــت و م ــاد اس ــی در اقتص ــت قدیم ــر فعالی تهات
ــا  ــت ی ــم در ازای نف ــتفاده از آن می توانی ــا اس ب
ــم. ــور کنی ــی وارد کش ــقات آن، کاالی اساس مش

ــد از تحریم هــای  ــه اطــاع دارم بع ــی ک ــا جای ت
بانکــی بیشــتر خریدهــای مــا بــه صــورت تهاتــر 
کاالیــی پیــش می رفــت یعنــی کاال در ازای 
ــدام  ــر ک ــرای ه ــه ب ــورت ک ــن ص ــه ای کاال، ب
قیمتــی تعریــف می شــده ســپس مــا بــه تفــاوت 

ــد. ــه می ش ــا کاال مبادل آنه

ــا  ــی کااله ــرای بعض ــران ب ــه داد: در ای وی ادام
وضعیــت نســبی داریــم، شــاید بــرای تهیــه 
بعضــی کاالهــا بــا مشــکل رو بــه رو شــویم امــا 
ــاز  ــورد نی ــم کاالی م ــر می توانی ــک تهات ــا کم ب
را تهیــه کنیــم. از زمانــی کــه مشــکات بانکــی 
ــا  ــر ب و تحریم هــا بیشــتر شــد شــاهد رشــد تهات
کشــورهایی کــه امــکان تعامــل داشــتند بودیــم.

رئیــس شــورای تامین کننــدگان دام کشــور تصریــح کــرد: 
یکــی از مشــکات کشــور مــا فــروش نفــت اســت، بــا 
ــل  ــم در مقاب ــا بتوانی ــود ت ــور می ش ــت ارز وارد کش ــروش نف ف
ــه  ــن مبادل ــه ای ــم. البت ــن کنی ــاز را تامی ــورد نی آن کاالهــای م
ــال  ــرای مث ــت انجــام نمی شــود ب ــا نف ــا کاال همیشــه ب کاال ب
ــل  ــا در مقاب ــم ام ــد ســنگ می دهی ــه مانن ــاده اولی ــن م ــه چی ب

کاالی نهایــی تحویــل می گیریــم.

•  مثــا مــا در ســال های اخیــر موضــوع تهاتــر نفــت و 
نهاده هــای دامــی بــا روســیه را داشــتیم

ــا در  ــری کااله ــک س ــود ی ــه وج ــه اینک ــاره ب ــا اش ــان ب پوری
ایــران امتیــاز خوبــی بــرای واردات و صــادرات محســوب 
ــد  ــد صــورت مانن ــه چن ــت: واردات و صــادرات ب ــوند گف می ش
ــتفاده ارز  ــر اس ــال حاض ــرد. درح ــورت می گی ــر ص ارز و تهات
بــرای کشــور مــا امــکان پذیــر نیســت امــا تهاتــر انجــام ایــن 

ــت. ــرده اس ــن ک ــا ممک ــرای م کار را ب

ایــن مســئول بــا اشــاره بــه مشــکاتی کــه صــادرات به وســیله 
ــی  ــرد: یک ــوان ک ــود عن ــود آورده ب ــاد به وج ــرای اقتص ارز ب
از مشــکات ارزی بــود کــه وارد کشــور می کردیــم، زیــرا 
ــود  ــود ارز، کمب ــا بحــث نب ــد وارد سیســتم ارزی می شــد ام بای
ارز و عــدم بازگشــت ارز ســبب شــد مجموعــه اقتصــادی 

ــده  ــر دام زن ــنهاد تهات پيش

ــه وزارت  ــاده  را ب ــا نه ب

ــم ــاورزی دادي کش

کشــور  دام  تامین کننــدگان  شــورای  رئیــس 
ــه  ــه ب ــا توج ــاری ب ــال ج ــت: در س ــار داش اظه
ــتر  ــرف، بیش ــش مص ــی و کاه ــرایط کرونای ش
نخســت  نیمــه  و   99 زمســتان  پــرواری  دام 
ــث  ــده و باع ــدار مان ــت دام ــاری دس ــال ج س
شــده کــه دام چربــی بگیــرد. بطوریکــه در حــال 
ــفند  ــون راس گوس ــه 7 میلی ــک ب ــر نزدی حاض
ــاالی  ــاله ب ــزار راس گوس ــه و 200 ه چربی گرفت
ــده  ــت تولیدکنن ــه دس ــم ک ــرم داری 800 کیلوگ

ــت. ــده اس مان
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ــیاری از  ــتا بس ــن راس ــود. در ای ــه رو ش ــا مشــکل روب کشــور ب
ــور  ــه مجب ــه شــدند ک ــا مشــکل مواج ــان ب ــدگان چن صادرکنن

ــدند. ــان ش ــی کارش ــه تعطیل ب

ــاز  ــورد نی ــوان کاالی م ــر می ت ــه  وســیله تهات ــه داد: ب وی ادام
ــی  ــروز مشــکل اصل کشــور را وارد و مشــکل را حــل کــرد. ام
ایــران واردات اســت امــا ایــن کار یکــی ابزارهایــی اســت کــه 

می زنــد. دور  را  تحریم هــا 

پوریــان در مــورد اســتفاده از تهاتــر در بخــش کشــاورزی 
ــر  ــر موضــوع تهات ــا در ســال های اخی ــا م ــار داشــت: مث اظه
ــا در ســال  ــا روســیه را داشــتیم، ی نفــت و نهاده هــای دامــی ب
97 می توانســتیم در ازای واردات 2 کیلوگــرم الشــه گــرم، 
ــه مشــکل مــا  ــده صــادر کنیــم و اینگون یــک کیلوگــرم دام زن

ــت. ــداوم نیاف ــفانه ت ــه متاس ــد ک ــرف می ش برط

وی افــزود: در همیــن راســتا مــا پیشــنهاد تهاتــر دام زنــده بــا 
ــفانه  ــه متاس ــم ک ــه داده ای ــه وزارتخان ــی را ب ــای دام نهاده ه

ــده اســت. ــدون پاســخ مان ــون ب تاکن

رییــس شــورای تامیــن دام کشــور بــا بیــان اینکــه بــا مشــکل 
انباشــت دام پــرواری روبــه رو هســتیم، گفــت: در ســال جــاری 
بــا توجــه بــه شــرایط کرونایــی و کاهــش مصــرف، بیشــتر دام 
ــت  ــاری دس ــال ج ــت س ــه نخس ــتان 99 و نیم ــرواری زمس پ
دامــدار مانــده و باعــث شــده کــه دام چربــی بگیــرد. بطوریکــه 
گوســفند  راس  میلیــون   7 بــه  نزدیــک  حاضــر  حــال  در 
چربی گرفتــه و 200 هــزار راس گوســاله بــاالی 800 کیلوگــرم 

ــده اســت. ــده مان ــم کــه دســت تولیدکنن داری

ــت؛   ــفید اس ــگ س ــه رن ــده ب ــن پرن ــم ای ــا تخ تنه
ــای  ــدام ه ــی ان ــا و حت ــوک، پاه ــت، ن ــا، پوس پره
ــل آن را  ــگ ســیاه اســت کــه دلی ــه رن ــی هــم ب داخل
ــن  ــام هایپرپیگمنتیش ــه ن ــی ب ــاری ژنتیک ــک ناهنج ی

داننــد. مــی   )hyperpigmentation(

ــود  ــی ش ــداری م ــت آن خری ــر گوش ــًا بخاط - عموم
ــال  ــدود 80 تخــم در س ــا در ح ــه تنه ــا تخــم آن ک ت

ــذارد. ــی گ م

معرفــی مــرغ ســياه 
Kadaknath

ــتخوانش  ــا اس ــوک آن ت ــه از ن ــرغ Kadaknath ک م
ــرادش  ــا پ ــی اســتان مدی ــگ ســیاه اســت بوم ــه رن ب
ــا  ــه Kali Masi ی ــد اســت. ایــن مــرغ ســیاه کــه ب هن
ــروف اســت،  ــز مع ــه Ayam Cemani نی ــزی ب در اندون
ــه تنهــا منبــع غذایــی مهمــی محســوب مــی شــود  ن
ــگ  ــنن و فرهن ــژه ای در آداب و س ــگاه وی ــه جای بلک

ــا دارد. ــی آنه بوم
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ــيون ــعۀ واکسيناس ــد و توس رش

بیمــاری  شــیوع  ســال  از  فصــل  ایــن  در 
عفونــی  و  )تــورم  عفونــی  الرنگوتراکیــت 
شــدن نــای و حنجــره( مســألۀ چالــش برانگیــز 
ــی  ــوب م ــادا محس ــتی در کان ــداران گوش مرغ
ــر  ــن ام ــت ای ــد عل ــان معتقدن ــود و کارشناس ش

وضعیــت فعلــی واکسیناســیون اســت. 

ایــن ویــروس بــه شــیوه هــای متعــددی شــیوع می 
ــدن  ــان در ب ــه صــورت پنه ــد؛ ممکــن اســت ب یاب
پرنــده زیســت کنــد و بــا اســترس طیــور فعال شــده 
ــد بنابرایــن ریشــه  و از طریــق پرریــزی منتشــر یاب

کــن کــردن آن ســخت و مشــکل اســت.
ــرل بیمــاری اســت  ــن راهِ کنت واکسیناســیون بهتری
امــا عملــی کــردِن ایــن اســتراتژی نیازمنــِد تغییراتی 
ــادا واکسیناســیون جوجــه یکــروزه در  اســت. در کان
ــی  ــه کش ــی در جوج ــت عفون ــل الرنگوتراکی مقاب
هــا رایــج نیســت چــرا کــه گــران اســت و ضرورتــی 

ــدارد. ن

برخــی لقــب »المبورگینــی صنعــت مرغــداری« 
را بــه آنهــا داده انــد و در برخــی مناطــق بــرای 
ــا 5000 دالر  ــی ت ــادر حت ــرغ م ــت م ــک جف ی

پرداخــت مــی کننــد.
ــرادی  ــرای اف ــان ب ــه فردش ــر ب ــر منحص ظاه
ــیار  ــتند بس ــاص هس ــژاد خ ــال ن ــه دنب ــه ب ک
جــذاب اســت امــا در اندونــزی و هنــد آنهــا بــر 
ــت  ــرغ خاصی ــن م ــه گوشــت ای ــد ک ــن باورن ای
از  بســیاری  درمــان  در  کــه  دارد  جادویــی 
ــه  ــت بنی ــرای تقوی ــر دارد و ب ــا تأثی ــاری ه بیم

ــت. ــد اس ــیار مفی بس
ــواًل  ــایش معم ــزه آس ــواص معج ــل خ ــه دلی ب
ــه  ــا ب ــد ت ــرده ان ــی ک ــی م ــرغ را قربان ــن م ای
ــار  ــه ب ــی« ب ــوش یمن ــان »خ ــاح برایش اصط
ــرغ  ــن م ــژاد ای ــم ن ــل ه ــن دلی ــه همی آورد ب
رو بــه انقــراض اســت. دولــت نیــز بــر آن شــد 
ــد  ــاز کن ــژاد Kadaknath را آغ ــرورش ن ــۀ پ برنام
تــا ضمــن احیــای مجــدد ایــن نــژاد بــه خانــواده 
هــای کــم درآمــد نیــز کمکــی در جهــت کســب 

ــرده باشــد. ــد ک درآم
خــارج از کشــورهای هنــد و اندونــزی ایــن 
ــورها  ــی کش ــا برخ ــت ام ــادر اس ــًا ن ــژاد تقریب ن
 Grade Eh ســعی در پــرورش آن کــرده انــد مثــل
Farms در کانــادا و Greenfire Farms در فلوریــدای 

ــکا. امری
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 در یــک فــارم گوشــتی و یــا تخمگــذار چنانچــه نگرانــی 
از عفونــی شــدن گلــۀ طیــور وجــود دارد، مــی تــوان طیــور 
را بعــد از 17 روزگــی – یعنــی زمانــی کــه دیگــر دخالــِت 
ــی ســازی واکســن وجــود  ــرای خنث ــادر ب ــادی م ــی ب آنت
ــادا  ــر در کان ــال حاض ــا در ح ــرد. ام ــینه ک ــدارد – واکس ن
ــت  ــراوری اس ــل از ف ــرف دارو 21 روز قب ــع مص دورۀ من
ــا کشــتار و فــراوری در 34 روزگــی در تضــاد  کــه ایــن ب
اســت. کارشناســان معتقدنــد کــه دورۀ منــع مصــرف دارو 
بایســتی کمتــر شــود همانطــور کــه در ســایر کشــورهای 
ــال  ــد س ــن چن ــت و در ای ــاده اس ــاق افت ــن اتف ــر ای دیگ
اخیــر ایــن موضــوع یکــی از موضوعــات چالــش برانگیــز 

کانــادا بــوده اســت. 

آقــای بابــک صانعــی مدیــر خدمــات دامپزشــکی و 
افزودنــی هــای دارویــی کمپانــی Zoetis در ایــن خصــوص 

ــد:  ــی گوی م

»ســازمان بازرســی غــذای کانــادا )CFIA( از قوانیــن 
ــه اینجاســت  ــا نکت ــد ام ــروی مــی کن ــاالت متحــده پی ای
کــه ایــاالت متحــده در نظــر نــدارد تــا دورۀ منــع مصــرف 
را کوتــاه ســازد چــرا کــه ســن کشــتار و فــراوری در آنجــا 
ــادا در  ــه در کان ــی ک ــت در حال ــی اس ــدود 42 روزگ ح

ــی.«  ــدود 34 روزگ ح

ــی  ــح م ــت دام CFC توضی ــذا و بهداش ــامت غ ــر س مدی
دهــد: 

ــۀ  ــع مصــرف واکســن هــای مشــابه در اتحادی » دورۀ من
اروپــا، اســترالیا و نیوزلنــد صفــر اســت«  بنابرایــن از 
درخواســت   )CFIA( کانــادا  غــذای  بازرســی  ســازمان 

ــم دارد. ــن رق ــی در ای بازبین

ــع مصــرف داروی 21 روزه در  ــون من ــن قان ــود ای ــع وج در واق
کانــادا، بــه غیــر از واکسیناســیون ILT )الرنگوتراکیــت عفونــی( 
ــرای برخــی  ــا بوســتر کــه ب ــادآور ی ــع از انجــام واکســن ی مان
واکســن هــا در حــدود ســن 20 روزگــی الزم اســت مــی گــردد.

یکــی از واکســن هــای یــادآور ضــروری بــرای طیــور واکســن 
IBD اســت کــه در حــدود 18 تــا 20 روزگــی انجــام مــی شــود.

راه حلی برای این مشکل 
در آغــاز ســال 2021 میادی، ســازمان بازرســی بهداشــت 
ــا  ــت ه ــۀ اولوی ــود را در زمین ــل خ ــکار عم ــادا ابت دام کان
ــاس  ــر اس ــه ب ــه داد ک ــتی دام را ارائ ــای بهداش در نیازه
ــن  ــن ای ــود. همچنی ــروه از دام ب ــر گ ــاص ه ــای خ نیازه
ــر  ــان دادِن تأثی ــر نش ــه بهت ــر چ ــور ه ــه منظ ــازمان ب س
قوانیــن وضــع شــده بــر روی بهداشــت دام و رفــاه 
ــادا، در ســدد توســعۀ همــکاری  مصــرف کننــدگان در کان
ــکی و  ــت دام، دامپزش ــع بهداش ــن صنای ــتر بی ــای بیش ه

ــازار اســت.   ب

ابزار آموزشی    
یکــی از دامپزشــکان ِکبِــک نــرم افــزاری را بــرای 
ــان  ــه زم ــرده ک ــی ک ــکان طراح ــه داران و دامپزش مزرع
واکسیناســیون و افزایــش ایمنــی بــرای مــرغ هــای 
ــرم  ــن ن ــران در ای ــد. کارب ــی ده ــان م ــتی را نش گوش
افــزار از طریــق شــبیه ســازی گلــه هــای طیــور مشــاهده 
ــور  ــی طی ــر در ایمن ــل مؤث ــا عام ــه تنه ــد ک ــی کنن م
ــر روی  ــددی ب ــل متع ــه عوام ــت بلک ــیون نیس واکسیناس
ــتند  ــل هس ــن دخی ــذاری واکس ــی و تأثیرگ ــش ایمن افزای
ــی خــوب و مناســب  ــز کــردن و ضدعفون ــه تمی مــن جمل
مابیــن دو گلــۀ طیــور، یکدســت بــودِن آنتــی بــادی هــای 
ــن  ــاوت واکس ــواع متف ــتعمال ان ــادر، اس ــرغ م ــدن م ب
ــیون،  ــت واکسیناس ــدی درس ــزی و زمانبن ــه ری ــا، برنام ه

ــره.  ــتی و غی ــای بهداش ــکل ه ــت پروت رعای
ــی  ــان م ــی نش ــه خوب ــزار ب ــرم اف ــن ن ــب ای ــن ترتی بدی
ــا 21  ــور در 19 ت ــیون طی ــه واکسیناس ــه چگون ــد ک ده
ــر  ــر کــردِن دورۀ حــذف دارو( ب روزگــی )در صــورت کمت
روی بــاال بــردن ایمنــی گلــۀ مــرغ هــای گوشــتی کانــادا 
و بــاال بــردن آنتــی بــادی بــدن مــرغ هــای مــادر کمــک 

ــود.  ــد ب ــر خواه ــده و مؤث کنن

رشد و توسعۀ سایر واکسن ها 
ــایر  ــا س ــه ب ــه در رابط ــی ک ــی های ــوص نگران در خص
ــان  ــان اذع ــود دارد، کارشناس ــادا وج ــا در کان ــن ه واکس
مــی دارنــد کــه افزایــش واکســن NE یــا التهــاب روده از 
ــد و  ــی ده ــش م ــاری را کاه ــیوع بیم ــه ش ــر ک ــن نظ ای
ــی  ــای آنت ــور کاهــش مصــرف داروه ــه منظ ــن ب همچنی

ــت. ــت هاس ــک از اولوی بیوتی



فصلنامه اطالعات مرغداری و دامپروری   شماره 90   پاييز 501400

کیفیــت جوجــه هــای بوقلمــون از اهمیــت خاصــی 
برخــوردار اســت و دورۀ آغازیــن بــرای پــرورش دهنــدگان 
ــن دوره در  ــت. در ای ــت اس ــز اهمی ــیار حائ ــون بس بوقلم
واقــع جوجــه هــا وزن گیــری اصلــی را دارنــد، بــا عوامــل 
ــه  ــادی مواج ــای زی ــش ه ــی و چال ــترس زای محیط اس
ــت. ــذار اس ــان تأثیرگ ــر روی سامتش ــه ب ــوند ک ــی ش م

بــرای عبــور از ایــن چالــش هــا در طــول حیــات بوقلمــون 
هــا و بــرای اینکــه بتوانیــد ســودآوری خوبــی از پــرورش 
ــا  ــان داشــته باشــید بایســتی از اینکــه آنه بوقلمــون هایت
تغذیــۀ اولیــۀ خوبــی دارنــد اطمینــان حاصــل کنیــد. 
ــد در دورۀ  ــی مفی ــواد معدن ــود م ــادل در وج ــراری تع برق
ــر  ــده در زی ــوان ش ــل عن ــه دالی ــد ب ــی توان ــن م آغازی

ــد: ــده باش کمــک کنن

ــی  ــتم ایمن ــدۀ سیس ــت کنن ــذی تقوی ــواد مغ ــن م • ای
ــد  ــارزه خواهن ــزا مب ــل بیماری ــا عوام ــتند و ب ــدن هس ب
کــرد، و بــا کمــک بــه تشــکیل مغــز اســتخوان از نکــروز 

ــد آورد. ــل خواه ــه عم ــت ب ــی ممانع غضروف
• مــواد مــورد نیــاز بــرای ســامت پاهــا را تأمیــن مــی 
کنــد بنابرایــن بــا وزن گرفتــن بوقلمــون هــا، آنهــا دچــار 

مشــکات پــا و لنــگ زدن نخواهنــد شــد.

مديريــت  بهبــود  اهميــت 
ــن  ــه در دورۀ آغازي تغذيـــ

ــا ــون ه ــه بوقلمـ جوج

ــنین  ــی در س ــن ســامت عموم ــا تضمی • ب
خوبــی  خــوراک  تبدیــل  پاییــن، ضریــب 
ــت  ــه و گوش ــه الش ــت در نتیج ــد داش خواه
مرغــوب و ســوددهی مطلوبــی عایــد پــرورش 

ــد. ــد ش ــده خواه دهن

تغذیــۀ مناســب بوقلمــون هــا در مرحلــۀ 
آغازیــن از اهمیــت ویــژه ای برخــوردار اســت 
امــا بــا تغذیــۀ نســل مــی تــوان حتــی پیــش 
ــان  ــۀ خوبش ــا از تغذی ــدن آنه ــا آم ــه دنی از ب
ــن  ــا تأمی ــع ب ــرد. در واق ــان حاصــل ک اطمین
مــواد معدنــی مــورد نیــاز گلــۀ مــادر، آنهــا را 
ــه نســل بعــد  در انتقــال ایــن مــواد مغــذی ب

ــم. ــرده ای ــاری ک ــان ی از خودش
عملکــرد  و  بازدهــی  روی  بــر  تحقیقــات 
ــا در  ــوده ام ــج نب ــی رای ــا خیل ــون ه بوقلم
ســال 2020 میــادی دو تحقیــق صــورت 
گرفــت تــا از یــک ســو تغذیــۀ گلــۀ مــادر بــا 
ــر روی  ــرات آن ب ــی Zinpro و تأثی ــواد معدن م
ــد و از ســوی دیگــر  ــازه متول جوجــه هــای ت
ــه  ــن جوج ــد آن در دورۀ آغازی ــرات مفی تأثی

ــد. ــی کنن ــا را بررس ه

تأثیر مثبت بر روی وزن گیری و ضریب 
تبدیل خوراک

مطالعــات انجــام شــده نشــان داد کــه تغذیــۀ 
در   Zinpro معدنــی  مــواد  بــا  هــا  جوجــه 
ــا دریافــت منابــع غیرطبیعــی روی،  مقایســه ب
ــًا  ــر و متعاقب ــری بهت ــس وزن گی ــز و م منگن
ضریــب تبدیــل خــوراک پاییــن تــری را 

ــی آورد. ــان م ــه ارمغ ــا ب ــه ه ــرای جوج ب
ــه  ــی ک ــد از مادران ــازه متول ــای ت ــه ه جوج
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ــد  ــدند، 3 درص ــی ش ــه م ــی Zinpro تغذی ــواد معدن ــا م ب
ــی  ــتند در حال ــوراک داش ــل خ ــب تبدی ــش در ضری افزای
کــه طیــوری کــه در مرحلــۀ آغازیــن از ایــن مــواد 
ــب  ــش ضری ــد افزای ــا 4.6 درص ــد ت ــی کردن ــت م دریاف

ــتند. ــل داش تبدی
ــی  ــواد معدن ــت م ــه دریاف ــت ک ــی اس ــن معن ــن بدی ای
ــا  ــج و ی ــی رای ــوراک دریافت ــدار خ ــان مق ــا هم Zinpro ب

حتــی کمتــر، گوشــت بیشــتری را بــه تولیــد کننــده 
ــا  ــتر ب ــودآوری بیش ــای س ــه معن ــن ب ــد داد و ای خواه
ــده  ــرای تولیدکنن ــدار ب ــد پای ــر و تولی ــۀ کمت صــرف هزین
ــه  ــم صرف ــرف آب ه ــه در مص ــن آنک ــود ضم ــد ب خواه
جویــی شــده و انتشــار گازهــای گلخانــه ای نیــز کاهــش 

ــد.   ــی یاب م

سامت پاها

در هــر دوی ایــن مطالعــات مشــخص شــد طیــوری کــه از 
مــواد معدنــی Zinpro مصــرف کــرده انــد تراکم اســتخوانی 
باالیــی دارنــد و از ســامت پاهــا برخوردارنــد. در خصوص 
 Zinpro جوجــه هایــی کــه در دورۀ آغازیــن از مــواد معدنــی
تغذیــه کردنــد در 50 روزگــی تــا 4.5 درصــد بهتــر شــدن 

کیفیــت اســتخوان درشــت نــی مشــاهده شــد.
ــه  ــادر تغذی ــۀ م ــه از گل ــی ک ــه های ــا جوج ــه ب و در رابط
ــپس  ــدند و س ــد ش ــی Zinpro متول ــواد معدن ــا م ــده ب ش
ــه شــدند،  ــواد تغذی ــن م ــن خــود هــم از ای در دورۀ آغازی
کاهــش طولــی غضــروف پاهایشــان در 112 روزگــی 
دیــده مــی شــد کــه ایــن امــر منجــر بــه قــوی تــر شــدن 
پاهــا و کاهــش احتمــال شکســتگی و لنــگ زدن پــا مــی 

شــود.

افزایش سودآوری و برگشت سرمایه

ــۀ  ــا گل ــا و ی ــه ه ــۀ جوج ــا تغذی ــه ب ــه اینک ــه ب ــا توج ب
مــرغ مــادر از مــواد معدنــی Zinpro بــه وزن گیــری بهتــر، 
ــل خــوراک و اســتحکام اســتخوان  ــب تبدی کاهــش ضری
ــه  ــت ک ــه گرف ــوان نتیج ــی ت ــد، م ــی کن ــک م ــا کم ه
ــبت  ــردد. نس ــی گ ــر م ــز منج ــرمایه نی ــت س ــه بازگش ب
برگشــت ســرمایه بــه هنــگام تغذیــۀ گلــۀ مــادر بــا مــواد 
ــگام  ــه هن ــرمایه ب ــت س ــبت برگش ــی 2.9:1 و نس معدن
ــی  ــه بزرگ ــی ب ــن رقم ــا در دورۀ آغازی ــه ه ــۀ جوج تغذی

ــت. 5:1 اس

نیــاز  مــورد  معدنــی  مــواد  تأمیــن  بــا 
بوقلمــون هــا در دورۀ آغازیــن و حتــی 
ــد  ــی توانی ــادر، م ــۀ م ــه گل ــش از آن ب پی
ثبــات و پایــداری در تولیــد را از نظــر مــوارد 

ــد: ــن کنی ــل تضمی ذی

• وزن گیری
• ضریب تبدیل خوراک

• سامت پاها
• یکدست شدن گله

• کاهش عوامل بیماریزا
• برگشت سرمایه

ــرات و اصاحــات در دورۀ  ــن تغیی ایجــاد ای
آغازیــن منجــر بــه کاهــش مــرگ و میــر و 

ارتقــاء ســامت بوقلمــون هــا مــی گــردد.

ــواد  ــدن م ــا گنجان ــد ب ــداری تولی پای
معدنــی در جیــرۀ خــوراک بوقلمــون ها
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در  انحصارگرايــی هــا 
حمــل نهــاده هــای دامی

شــورای  دبیرخانــه  رئیــس  لبافــی،  علی اکبــر 
ــان  ــی خراس ــش خصوص ــت و بخ ــوی دول گفت وگ
رضــوی، در توضیــح ماوقــع ماجــرا گفــت: حمــل و 
ــتان  ــه اس ــدر ب ــه بن ــی از س ــای دام ــل نهاده ه نق
صــورت می گیــرد کــه 80 درصــد آن از طریــق 
ــاد و  ــاس، امیرآب ــادر عب ــی از بن ــام و مابق ــدر ام بن
ــن  ــر در ای ــال حاض ــود. در ح ــام می ش ــار انج چابه
ــه  ــتیم ک ــه هس ــکل مواج ــد مش ــا چن ــوع ب موض
بارنامه نویسی هاســت.  پشــت  آن هــا،  از  یکــی 
ــی را  ــه مضاعف ــل کاال، هزین ــت حم ــدگان باب رانن
از صاحــب کاال طلــب مــی کننــد کــه البتــه شــکل 
ــادی آن را  ــال اقتص ــر فع ــدارد و اگ ــم ن ــمی ه رس
قبــول نکنــد، حمــل کاالی وی بــه تاخیــر می افتــد 

ــز  ــه نی ــدد در بارنام ــن ع ــود. ای ــی ش ــام نم ــی انج ــا حت ی
ثبــت نمی شــود و همیــن موضــوع موجــب شــده تــا 
ــات و  ــرد کارخانج ــره هزینه ک ــی، آن را در زم ــاد مالیات نه
ــوع  ــر، موض ــه دیگ ــد. نکت ــاظ نکن ــدی لح ــای تولی واحده
ــا،  ــتان م ــا اس ــام ت ــدر ام ــت. بن ــیم کاالس ــع و تقس توزی
1720 کیلومتــر فاصلــه دارد و همیــن امــر، اســتهاک 
ــود و مصــرف  ــی ش ــب م ــا موج ــرای خودروه ــادی را ب زی
بــاالی ســوخت را در پــی دارد؛ لــذا محــل تقســیم و 
ــتان  ــر اس ــافت ه ــاس مس ــد براس ــا بای ــص نهاده ه تخصی
تــا بنــدر مربوطــه تعریــف شــود. اگــر مســیر انتقــال 
ــر  ــاد تغیی ــدر امیرآب ــه بن ــام ب ــدر ام ــی از بن ــای دام نهاده ه
کنــد، طــی 9 مــاه حــدود 17 میلیــون لیتــر گازوئیــل 

صرفه جویــی خواهــد شــد.

ــرمایه  ــان س ــارد توم ــدن 11میلی ــل مان معط
تولیدکننــدگان خــوراک دام در بنــدر امام

اتحادیــه کارخانجــات  فریــدون کافــی، مدیــر عامــل 
ــن  ــز در همی ــوی نی ــان رض ــور خراس ــوراک دام و طی خ
ــوراک  ــه خ ــان رضــوی 85 کارخان ــت: خراس خصــوص گف
ــون  ــا 3.5 میلی ــد آن ه ــت تولی ــه ظرفی ــال دارد ک دام فع
ــوراک دام در  ــن خ ــه 4000 ت ــون روزان ــن اســت. هم اکن ت
ــن آن  ــه 1200 ت ــود ک ــد می ش ــتان تولی ــات اس کارخانج
ــا 70 درصــد نهاده هــا  ــور اســت. حــدودا 60 ت خــوراک طی
ــی  ــل م ــا منتق ــتان م ــات اس ــه کارخانج ــام ب ــدر ام از بن

ــود. ش

ــرای واحدهــای  ــی ب ــای دام ــن نهاده ه ــش تأمی چال
تولیــدی خــوراک دام و فعــاالن حــوزه دام و طیــور، 
ــل ُرخ  ــای حمل ونق ــش هزینه ه ــا افزای ــار ب ــن ب ای
نمــوده اســت. ایــن موضــوع، محــور بحــث هشــتاد 
و چهارمیــن جلســه شــورای گفــت و گــوی دولــت و 

بخــش خصوصــی خراســان رضــوی نیــز بــود.
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در روزهــای گــرم تابســتان هســتیم و وقتــی مــا از گرمــا 
شــکایت مــی کنیــم قطعــاً طیــور مــا نیــز همین حــس را 

دارنــد و نیــاز بــه سیســتم خنــک کننــده دارنــد.

از آنجائیکــه طیــور تعریــق ندارنــد بنابرایــن تنهــا راهــی 
کــه از طریــق آن خنــک مــی شــوند نفــس نفــس زدن 

یــا تــکان دادن بــال هاســت.
ــایش و  ــد آس ــی توانن ــی م ــای آب ــبختانه، کولره خوش

ــد. ــم آورن ــه فراه ــا را در طویل ــون ه ــی بوقلم راحت

دما و رطوبت هوا
سیســتم هــای خنــک کننــده ای کــه رطوبــت هــوا را مــی افزاینــد 
بــرای طیــور مناســب نیســتند؛ اگــر رطوبــت هــوا زیــاد باشــد طیور 
بــه نفــس نفــس زدن می افتنــد. دمــا و رطوبــت ارتبــاط تنگاتنگی 
بــا یکدیگــر دارنــد. وقتــی دمــا بــاالی 27 درجــۀ ســانتیگراد مــی 
گــردد، میــزان رطوبــت هــوا معمــواًل زیــر 80 درصــد اســت. یــک 
اصــل وجــود دارد و آن ایــن اســت کــه وقتــی رطوبــت هوا بیشــتر 
از 80 درصــد باشــد نبایــد از کولــر آبــی اســتفاده کــرد. کولــر آبــی 
بــه تنهایــی قــادر بــه کــم کــردن اســترس طیــور نیســت؛ بلکــه 
ســرعت وزش بــاد نیــز بایســتی متناســب باشــد. ســرعت وزشــی 
در حــدود 180 متــر در دقیقــه مــی توانــد تــا 8 درجــۀ ســانتیگراد 

بــاد خنــک داشــته باشــد.

کولرهای سلولزی
در ایــن کولرهــا، از صفحــات ســلولزی اســتفاده مــی شــود کــه در 
گوشــه ای از آغــل یــا مرغدانــی گذاشــته مــی شــود. ایــن کولرهــا 
تــا 11 درجــۀ ســانتیگراد دمــا را خنــک مــی ســازند. بنابرایــن اگــر 
در منطقــه ای زندگــی مــی کنیــد کــه تابســتان هــای گــرم دارد، 
ــاه  ــایش و رف ــن آس ــرای تأمی ــد ب ــی توان ــلولزی م ــای س کولره

طیورتــان بــه شــما کمــک بســزایی کنــد.
بــه عنــوان مثــال، اگــر در جایــی کــه دمــای مرغدانــی 41 درجــۀ 
ــه  ــا توجــه ب ســانتیگراد اســت از ایــن کولرهــا اســتفاده گــردد؛ ب
ــا 8  ــاد در کولرهــای ســلولزی خنکایــی ب اینکــه ســرعت وزش ب
درجــۀ ســانتیگراد تولیــد مــی کنــد ایــن خنــکا بــه عــاوۀ ســرمای 
11 درجــۀ تولیــد شــده توســط صفحــات ســلولزی دمایــی معــادل 
ــوع  ــوب و مطب ــیار مطل ــه بس ــد ک ــی کن ــد م ــه تولی ــا 22 درج ب

.) 22C = 8C – }C 11 – C 41{(ــت ــی اس مرغدان

راهـــــکار بخش خصوصی 
ــازار  ــش ب ــل چال ــرای ح ب

نهــاده هــای دامــی
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ــۀ  ــن نیازهــای گل ــه در تأمی ــت علوف ــه کیفی ــت ب اهمی
ــت دارد. ــذی بســیار اهمی ــواد مغ ــه م گاو شــیری ب

تغذیــۀ  کارشــناس  کرکلنــد  ریچــارد  دکتــر 
ــی دارد:  ــان م ــن خصــوص اذع ــخوارکنندگان در ای نش
»تهیــۀ جیــرۀ زمســتانی گاوهــا را بایســتی بــا آنالیــز و 
ــۀ جیــره باکیفیــت  ــا پای تحلیــل علوفــه شــروع کــرد ت
ــراه  ــاز هم ــورد نی ــذی م ــواد مغ ــد و م ــوب باش و مرغ
ــکر،  ــته، ش ــر، نشاس ــل فیب ــا مث ــذی ه ــت مغ ــا درش ب
ــن  ــد و همچنی ــن کن ــا را تأمی ــی ه ــن، و چرب پروتئی

ــد.«  ــته باش ــی داش ــرژی باالی ان

تأمیــن انــرژی الزم بــرای تولیــد شــیر معمــواًل از چالش 
ــته دار در  ــات نشاس ــت. غ ــیر اس ــای گاوداری ش ه
مقایســه بــا فیبرهــای قابــل هضــم بســیار بهتــر عمــل 
مــی کننــد امــا مســألۀ محدودیــت اســتفاده نیــز مطــرح 
هســت چــرا کــه اســتفادۀ بــاالی هــر کــدام از ایــن دو 

گــروه منجــر بــه مشــکاتی مــی گــردد. 

ــر  ــاالی تخمی ــرعت ب ــو، س ــدم و ج ــا گن ــه ب در رابط
ــید  ــد اس ــه تولی ــر ب ــوان منج ــکمبۀ حی ــته در ش نشاس
مــی گــردد کــه در نتیجــۀ آن pH شــکمبه پاییــن مــی 

ــی رود.  ــاال م ــیدوز ب ــًا ریســک اس ــد و متعاقب آی
ایــن عــوارض در بررســی شــیر کامــًا مشــهود اســت 
ــی شــیر بســیار کاهــش مــی  ــن صــورت کــه چرب بدی
یابــد. امــا عــوارض عملکــرد ضعیــِف شــکمبه در 
ــی  ــان م ــودش را نش ــتر خ ــر بیش ــِم فیب ــِش هض کاه

ــا.  ــی گاوه ــألۀ لنگ ــش مس ــاوۀ افزای ــه ع ــد ب ده
در رابطــه بــا مســألۀ ُکندتــر شــدِن میــزان تخمیــر، ذرت 
را مــی تــوان نــوع ایمــن تــر یــا ســالم تــری از نشاســته 

دانســت کــه تراکــم انــرژی باالتــری هــم دارد. 

ــه  ــد از جمل ــدر قن ــات و چغن ــپ مرکب ــویا، پال پوســت س
منابــع فیبــری قابــل هضمــی هســتند کــه بــه برقــراری 
ــر  ــرد بهت ــته دار،  عملک ــرژی نشاس ــع ان ــادل در مناب تع

ــد.  ــر شــیر کمــک مــی کنن ــی بهت شــکمبه و چرب

دکتــر کرکلنــد توضیــح مــی دهــد: »همانطــور کــه همــۀ 
مــا مــی دانیــم اولیــن منبــع انــرژی چربــی هــا هســتند 
ــرژی  ــر ان ــرم 2.5 براب ــر کیلوگ ــه ازای ه ــًا ب ــه تقریب ک
بیشــتر از غــات دارنــد ضمــن آن کــه در شــکمبۀ 
ــی  ــدن نم ــیدوز ش ــًا اس ــید و متعاقب ــد اس ــوان تولی حی
ــای  ــان داده گاوه ــات نش ــه تحقیق ــور ک ــد. همانط کنن
ــود را  ــاز خ ــورد نی ــرژی م ــد ان ــا 20 درص ــیری 15 ت ش
ــد. ایــن بدیــن معناســت کــه 6  ــی هــا مــی گیرن از چرب
ــک  ــی خش ــرۀ غذای ــت در جی ــی بایس ــی م ــد چرب درص
ــد پاســخگوی  ــا بتوان ــده شــود ت گاوهــای شــیری گنجان

ــد.«   ــیر باش ــد ش ــرای تولی ــوان ب ــاز حی نی

اســیدهای چــرب مــورد نیــاز بــرای عملکرد 
ــوان  بهتر حی

در رابطــه بــا گاوهــای شــیرده جــوان ایــن مســأله بســیار 
اهمیــت دارد کــه نمــرۀ وضعیــت بــدن افــت نکنــد و گاو 
ــه ازای  ــواًل ب ــه معم ــارور شــود چــرا ک ــاره ب جــوان دوب
ــاز بدنــی گاو، شــانس تولیــد  هــر یــک واحــد افــت امتی
مثــل 10 درصــد کاهــش مــی یابــد. در طــول ایــن دوره، 
فاکتــور 18:1% )اســید اولئیــک( یــک اســید چــرب مهــم 
محســوب مــی گــردد چــرا کــه قابلیــت هضــم چربــی را 
افزایــش داده و در نتیجــه منجــر بــه بــاال رفتــن انــرژی 

و افزایــش بهــره وری خــوراک مــی گــردد. 

ــتانی  ــرۀ زمس ــۀ جي تهيـ
ــا ــرای گاوه ب
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ــا  ــلمًا تنه ــد: »مس ــی گوی ــه م ــن زمین ــد در ای ــر کرکلن دکت
ــدن  ــذب ب ــم و ج ــی هض ــه خوب ــذی ب ــواد مغ ــه م ــی ک زمان
ــری  ــات اخی ــد. در تحقیق ــی کنن ــم م ــرژی ه ــد ان ــوند تولی ش
ــر روی  ــور C18:1 ب ــد فاکت ــرات مفی ــه از اث ــورت گرفت ــه ص ک
وضعیــت انســولین بــدن، تقســیم بنــدی انــرژی و مــواد مغــذی 
ــده  ــان داده ش ــی نش ــه خوب ــدن ب ــت ب ــود وضعی ــرای بهب ب

اســت. 
ــا و  ــک ه ــد تخم ــر روی رش ــتقیمی ب ــر مس ــن تأثی همچنی
ــه  ــرای رســیدن ب ــا ب ــل دارد. ام ــد مث ــاروری و تولی ــش ب افزای
ایــن هــدف، مــی بایســت C18:1 از طریــق شــکمبه وارد رودۀ 
کوچــک شــود و ایــن امــر بــا مکمــل هــای اســید چــرب مفیــد 
ــی  ــه م ــیم ارائ ــک کلس ــورت نم ــه ص ــه ب ــکمبه ک ــرای ش ب

ــن اســت.  ــل تأمی شــود، قاب
در اطاعــات گــردآوری شــده در ایــن زمینــه بــه خوبــی 
مشــخص شــده کــه ســایزهای درشــت تــر گرانــول در تجزیــه 
ــال  ــه انتق ــتند و در نتیج ــر هس ــکمبه مؤثرت ــر ش ــم بهت و هض
فاکتــور C18:1 بــه رودۀ کوچــک نیــز بهتــر صــورت مــی 

ــرد.«  گی

ــک  ــید پالمیتی ــا اس ــطح C16:0 ی ــه س ــی ک ــل های مکم
بیشــتری دارنــد در تولیــد شــیر پرچــرب مؤثرتــر 

ــتند.  هس

تحقیقــات نشــان داده کــه ایــن مکمــل بــه هضــم بهتــر فیبــر 
نیــز کمــک مــی کنــد و در افزایــش چربــی شــیر مؤثــر اســت 
امــا نکتــه اینجاســت کــه در خصــوص گاوهــای شــیرده جــوان 
مــی بایســت مراقــب بــود تــا از چــاق شــدن و افزایــش وزن در 
حیــوان جلوگیــری شــود کــه منجــر بــه افــت وضعیــت بدنــی 

گاو مــی گــردد. 

مکمــل چربــی چنــد منظــورۀ Mega-Max بــا حــدود 60 درصــد 
C16:0 و 30 درصــد C18:1 راهــی مؤثــر بــرای تأمیــن نیازهــای 

تغذیــه ای گلــۀ گاو در هــر مرحلــه از شــیردهی اســت. 
و در پایــان دکتــر کرکلنــد افــزود: »برقــراری تعــادل در نســبت 
هــای جیــره هــای غذایــی در حفــظ ســامت گاوهــا و تــداوِم 
عملکــرد گاوهــای شــیری بســیار اهمیــت دارد؛ امــا بــه خاطــر 
داشــته باشــید کــه تأمیــن انــرژی مــورد نیــاز گاوهــای شــیری 

بــرای تولیــد شــیر از اهــم مســائل محســوب مــی گــردد.«

مدیــر عامــل اتحادیــه سراســری مرغــداران کشــور 
از شــارژ ذرت و ســویای مــورد نیــاز مرغداری هــا در 

ــر داد. ــازارگاه خب ــامانه ب س
تامیــن  وضعیــت  آخریــن   ، اســداهلل نژاد  حبیــب 
ــرد  ــریح ک ــا را تش ــاز مرغداری ه ــورد نی ــای م نهاده ه
ــاد  ــات وزارت جه ــام اقدام ــری و انج ــا پیگی ــت: ب و گف
ــه، ذرت و  ــص ارز  مربوط ــن و تخصی ــاورزی و تامی کش
ســویای مــورد نیــاز مرغــداران کشــور تامین و در ســامانه 

ــد. ــارژ ش ــازارگاه ش ب
ــاه  ــخ 22 آذرم ــا تاری ــه ت ــی ک ــه داد: مرغداران وی ادام
ــود را  ــویای خ ــد س ــی توانن ــد، م ــزی  کرده ان جوجه ری
ــد ذرت  ــکان خری ــد و ام ــد کنن ــازارگاه خری ــامانه ب از س
نیــز بــرای مرغدارانــی کــه تــا 12 آذرمــاه جوجــه ریــزی 

ــد، فراهــم شــده اســت. کــرده ان
مدیــر عامــل اتحادیــه سراســری مرغــداران کشــور اضافه 
کــرد: بــر اســاس اعــام دفتــر خدمــات بازرگانــی وزارت 
ــاز  ــدگان مج ــک از واردکنن ــچ ی ــاورزی هی ــاد کش جه
نیســتند پــس از خریــد نهــاده توســط مرغــدار، بارگیــری 

ــد. ــر بیندازن ــه تاخی آن را بیــش از 10 روز ب
ــری  ــر در بارگی اســداهلل نژاد یکــی از مشــکات در  تاخی
ــه  ــل کرای ــادل اص ــا مع ــا ت ــت بعض ــا را درخواس نهاده ه
حمــل تحــت عنــوان پشــت بارنامــه توســط راننــدگان و 

شــرکت هــای حمــل و نقــل عنــوان کــرد.

ــد  ــاده نباي ــری نه بارگي
بيــش از 10 روز طول بکشــد
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جديدتريــن بســته بنــدی 
قابــل  پالســـتيکی  هــای 
بازيافــت بــرای گوشــت مــرغ

ــت  ــل بازیاف ــای پاســتیکی قاب ــدی ه ــن بســته بن اولی
ــرکت  ــط ش ــور توس ــرغ و طی ــای م ــراورده ه ــرای ف ب
 Eco-Tite ــه ــن محصــول ک ــد. ای ــازار آم ــه ب Amcor ب

 PVDC ــام دارد کیســه هــای پاســتیکی از جنــس R ن
اســت و بــرای گوشــت مــرغ تــازه و فــراوری شــده قابــل 
اســتفاده اســت. هــدف از ارائــۀ ایــن محصــول افزایــش 
طــول عمــر فــراورده هــا در فروشــگاه، حفــظ ســامت 
ــت  ــی اس ــات غذای ــش ضایع ــت و کاه ــت گوش و کیفی

ــل بازیافــت اســت. ضمــن اینکــه قاب

ــان  ــرکت اذع ــن ش ــی ای ــئول بازاریاب Rosalinova مس

داشــت: »ایــن گامــی بــزرگ در جهــت منافــع مصــرف 
کننــده اســت و بــه خوبــی نشــان مــی دهــد کــه رفــع 
برخــی مشــکات موجــود مــی توانــد ســامت و امنیــت 

ــال داشــته باشــد.« ــه دنب را ب

بنــدی  بســته  یــک   Amcor Eco-Tite R محصــول
پاســتیکی تــک پلــی اتیلنــی و چنــد الیــه اســت کــه 
حتــی در محیــط هــای بــا رطوبــت بــاال ماننــد مانعــی 
قــوی در برابــر اکســیژن و بخــار آب عمــل مــی کنــد. 

در ایــن مقالــه در نظــر داریــم تــا همــه چیــز را دربــارۀ خــوراک 
جوجــۀ تــازه متولــد و ایــن کــه چــه نــوع غذایــی بــرای آنهــا 

مناســب اســت را بگوئیــم.
ــد  ــه پــس از اینکــه ســر از تخــم در مــی آورن بافاصل

ــد! ــچ خوراکــی ندهی هی
ــه  ــا 48 ســاعت پــس از ب ــد ت ــازه متول اصــواًل جوجــه هــای ت
ــن  ــت ای ــد . عل ــاز ندارن ــا خوراکــی نی ــچ آب ی ــا آمــدن هی دنی
ــکنند و  ــم را بش ــه تخ ــش از آنک ــا پی ــه آنه ــت ک ــر آن اس ام
ــه  ــد. ب ــی کنن ــه م ــرغ تغذی ــم م ــد از زردۀ تخ ــرون بیاین بی
ــی  ــد را م ــازه متول ــای ت ــه ه ــه جوج ــت ک ــل اس ــن دلی همی
ــداری  ــه مرغ ــذا ب ــدون آب و غ ــا ب ــی ه ــه کش ــوان از جوج ت

ــرد.   ــا ارســال ک ه
درون  را  متولــد  تــازه  جوجــۀ  وقتــی  بنابرایــن 
انکوباتــور بــدون آب و خــوراک دیدیــد نگــران 

نباشــید.

نوع خوراک مورد نیاز جوجه ها

جوجــه هــا در چنــد هفتــۀ اول حیاتشــان ســرعت رشــد باالیــی 
دارنــد و بــرای حفــظ ســامتی آنهــا الزم اســت کــه خــوراک 
خــوب و متعادلــی را دریافــت کننــد کــه معمــواًل عنــوان 

ــتارتر دارد. ــا اس ــش دان« ی »پی
تهیــۀ خــوراک مخصــوص جوجــه هــا اهمیــت ویــژه ای دارد ؛ 
بــه هیــچ عنــوان خــوراک مــرغ هــای بالــغ را بــه جوجــه هــا 
ندهیــد چــرا کــه کلســیم باالیــی دارد و کلیــۀ جوجــه هــا قــادر 
بــه تحمــل آن نیســت و همینطــور پروتئیــن کافــی بــرای رشــد 

جوجــه هــا را در بــر نــدارد.
خــوراک جوجــه هــا بهتــر اســت ارگانیــک بــوده و 15 تــا 20 
ــه  ــی تهی ــتید خوراک ــه توانس ــد. چنانچ ــن باش ــد پروتئی درص

ــد. ــراوری نشــده باش ــوده و ف ــل ب ــات کام ــه از غ ــد ک کنی

ــت  ــرط بازگشـ شـ
ــازار مرغ تعـادل به بـ
 اصـالح قيـمت اسـت
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آیــا خــودم مــی توانــم خــوراک جوجــه ام را 
آمــاده کنــم؟

ــی  ــه دالیل ــا ب ــد ام ــن کار را مــی کنن ــراد ای برخــی اف
کــه گفتــه شــد توصیــه نمــی شــود! بــه منظــور حفــظ 
ســامت و رشــد مطلــوب جوجــه هــا بســیار الزم 
ــوراک  ــذی در خ ــاز و مغ ــورد نی ــواد م ــه م ــت ک اس
ــاال  ــن ب ــی باشــد )پروتئی ــدار کاف ــه مق جوجــه هــا و ب

ــن(. ــیم پایی و کلس

آیا دارو در خوراک گنجانده شود یا خیر؟
ــه  ــزه، ک ــی پاکی ــا را در محیط ــه ه ــما جوج ــر ش اگ
مرتــب فضــوالت جوجــه هــا از آنجــا زدوده مــی 
ــی  ــا فضــای کاف ــه ه ــی شــود و جوج ــز م شــود و تمی
داشــته باشــند نگهــداری مــی کنیــد، نیــازی بــه دارو در 
خــوراک نیســت. چنانچــه جوجــه هــا را از جوجــه کشــی 
خریــداری کــرده ایــد بایســتی اطمینــان حاصــل کنیــد 
کــه واکســن کوکســیدوز دریافــت کــرده انــد یــا خیــر. 
چنانچــه دریافــت کــرده انــد بــه هیــچ وجــه جوجــه هــا 
نبایــد بــا خــوراک دارو بگیرنــد چــرا کــه اثــر واکســن را 

ــرد. از بیــن مــی ب
امــا توجــه داشــته باشــید جوجــه هایــی کــه در مرغداری 
هــای شــلوغ بــا فضــای ناکافــی و تنــگ % همانگونــه 
کــه در اکثــر مرغــداری هــای تجــاری اتفــاق مــی افتــد 
% رشــد و پــرورش مــی یابنــد، بایســتی خــوراک حــاوی 
ــری  ــاری جلوگی ــیوع بیم ــا از ش ــد ت ــت کنن دارو دریاف
گــردد. امــا در مرغــداری هــای خانگــی نیــازی بــه ایــن 
ــی  ــت مرغ ــد گوش ــر بخواهی ــوص اگ ــت بخص کار نیس
ــکل  ــل، پروت ــید. در مقاب ــته باش ــک داش ــالم و ارگانی س
هــای بهداشــتی را در نگهــداری و پــرورش طیــور 

بایســتی بــه خوبــی رعایــت کنیــد.

ــد را از  ــازه متول ــای ت ــه ه ــه جوج ــض اینک ــه مح ب
ــی  ــادر مصنوع ــدۀ م ــرم کنن ــتگاه گ ــه دس ــور ب انکوبات
انتقــال دادیــد بــرای آنهــا آب بگذاریــد. خــوراک 
آنقدرهــا مهــم نیســت! آنهــا قــرار نیســت از گرســنگی 
ــازه  ــط ت ــا محی ــا ب ــد ت ــازه دهی ــا اول اج ــد ام بمیرن

ــوند. ــنا ش ــوب آش خ

خوراک جوجه های ضعیف تر یا مریض
اگــر در بیــن جوجــه هــا دیدیــد کــه تعــدادی خــوب تغذیه 
ــد؛  ــز بدهی ــرغ آب پ ــورۀ تخــم م ــا پ ــه آنه ــد ب نمــی کنن
ــه  ــرای جوج ــش ب ــن باالی ــل پروتئی ــه دلی ــرغ ب تخــم م
ــد  هایــی کــه ضعیــف هســتند و خــوب غــذا نمــی خورن

منبــع خــوب غذایــی محســوب مــی شــود.
جوجــه هــای ضعیــف را همیشــه هیدراتــه نگــه داریــد؛ آب 

بــرای جوجــه هــای کوچــک نقــش خیلــی مهمــی دارد.

چــه موقــع مــی تــوان خــوراک جوجــه هــا را 
ــر داد؟ تغیی

ــوراک  ــتی از خ ــه بایس ــدود 8 هفت ــا ح ــا ت ــه ه جوج
پیــش دان )اســتارتر( تغذیــه شــوند و پــس از آن مــی 
ــغ تغییــر  ــه خــوراک مــرغ بال ــوان خــوراک آنهــا را ب ت
داد. اگــر از خــوراک اســتارتر باقــی مانــده مــی توانیــد 
ــغ میکــس  ــا خــوراک مــرغ بال ــه نســبت 50 % 50 ب ب
کنیــد و تــا مدتــی بــه جوجــه هــا بدهیــد. بــرای تغییــر 
ذائقــۀ جوجــه هــا از خــوراک پیــش دان نیــز خــوب و 
ــادت  ــد ع ــم جدی ــه طع ــا ب ــه ه ــا جوج ــد اســت ت مفی
ــتارتر را  ــوراک اس ــه خ ــوید ک ــه نش ــًا وسوس کنند.اص
ــازه متولدتــان نگــه  بــرای ســری بعــد جوجــه هــای ت
داریــد چــرا کــه کپــک مــی زنــد و باکتــری آن بــرای 

جوجــه هــا کشــنده اســت!
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ــل  ــش قاب ــرغ افزای ــت تخم م ــر قیم ــاه اخی ــک م در ی
توجــه ای داشــته اســت بــه نحــوی کــه قیمــت هــر عــدد 
بــه طــور متوســط بــه 1700 تومــان رســیده اســت، بــه 
ــرغ 30  ــانه تخم م ــر ش ــر ه ــر درحال حاض ــارت دیگ عب
عــددی بیــش از 50 هــزار تومــان بــه فــروش می رســد. 

ــوب،  ــت مص ــا قیم ــوراک دام ب ــای خ ــود نهاده ه کمب
حــذف گله هــای مرغ هــای تخمگــذار در واحدهــای 
ــرغ  ــرف تخم م ــرای مص ــتر ب ــای بیش ــداری، تقاض مرغ
ــی  ــت ضمن ــی، موافق ــع پروتئین ــایر مناب ــی س در گران
ــوب  ــت مص ــش قیم ــا افزای ــاورزی ب ــاد کش وزارت جه
تخم مــرغ و تخلــف در شــبکه توزیــع از اصلی تریــن 
دالیلــی اســت کــه از ســوی کارشناســان بــرای افزایــش 

ــود. ــوان می ش ــرغ عن ــت تخم م ــه قیم ــل توج قاب

درحال حاضــر  می دهــد  نشــان  میدانــی  گــزارش   
ــرز 50  ــرغ از م ــددی تخم م ــانه 30 ع ــر ش ــت ه قیم
هــزار تومــان گذشــته اســت و در برخــی مناطــق 
ــاه  ــد. از م ــز می رس ــان نی ــزار توم ــه 55 ه ــت ب پایتخ
ــد افزایــش قیمــت تخم مــرغ آغــاز شــده و  گذشــته رون

ــه دارد.  ــف ادام ــدون توق ــد ب ــر می رس ــه نظ ب
ــه  ــه ب ــا توج ــن کاال ب ــازار ای ــاالن ب ــداران و فع مرغ
مشــکات تولیــد و شــرایط بــازار، از ماه هــا قبــل 
ــد. ــدار داده بودن ــت آن هش ــش قیم ــه افزای ــبت ب نس

ــاز  ــورد نی ــه م ــواد اولی ــد از م 45 درص
ارز آزاد  نــرخ  بــا  تولیــد تخم مــرغ 

ست ا

ــه  ــره اتحادی ــات مدی ــس هی ــانی، ریی ــد کاش حمی
ایــن  از  یکــی  میهــن،  مرغــداران  مرکــزی 

اســت. کارشناســان 
توجــه  قابــل  افزایــش  دالیــل  دربــاره  وی 
ــت:  ــن گف ــاد آنای ــگار اقتص ــه خبرن ــرغ ب تخم م
ــاده  ــاق افت ــرغ اتف ــازار تخم م ــون در ب ــه اکن آنچ
ــا  ــش ب ــا پی ــا از ماه ه ــود و م ــی ب ــل پیش بین قاب
تشــدید مشــکات مرغــداران نســبت بــه افزایــش 
داده  هشــدار  تخم مــرغ  قیمــت  توجــه  قابــل 

ــم. بودی

ــد  ــان بودن وی ادامــه داد: مرغــداران ماه هــا در زی
و قیمــت خریــد تخم مــرغ پاســخگوی هزینــه 

ــا را نمــی داد. ــد آنه ــام شــده تولی تم

ــذار در  ــم و تاثیر گ ــل مه ــی از عوام ــانی یک کاش
افزایــش قیمــت تمــام شــده تولیــد تخم مــرغ 
ــا  ــی ب ــورک دام ــای خ ــودن نهاده ه ــی نب را کاف
ــکل  ــزود: مش ــرد و اف ــوان ک ــوب عن ــت مص قیم
نبــودن نهاده هــای خــوراک دامــی بــا قیمــت 

۵دليل افزايش
 قيمت تخم مرغ  
مرغداران روزانه بيش از 1۶ميليارد تومان ضرر می  کنند
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ــی از  ــط بخش ــت و فق ــان پرجاس ــی همچن ــوب دولت مص
ــا قیمــت مصــوب  ــه ســویا ب ــاده کنجال ــه نه ــا ب ــاز آنه نی

می رســد. مرغــداران  به دســت 
بــه گفتــه وی در ســه ماهــه اخیــر ایــن مشــکات تشــدید 
شــده و مرغــداران حداقــل 50 درصــد نیــاز بــه ذرت دامــی 
را از بــازار آزاد بــا قیمــت بســیار باالتــر از قیمــت مصــوب 

ــد. ــن می کنن تامی

ــا بیــان اینکــه فاصلــه قیمــت مصــوب دولتــی  کاشــانی ب
ــط 4  ــور متوس ــه ط ــازار آزاد ب ــا ب ــرم ذرت ب ــر کیلوگ ه
هــزار و 100 تومــان اســت، افــزود: قیمــت مصــوب 
ــان  ــزار و 900 توم ــک ه ــرم ذرت ی ــر کیلوگ ــی ه دولت
اســت در حالــی کــه متوســط قیمــت هــر کیلوگــرم آن در 

ــت. ــان اس ــزار توم ــازار آزاد 6 ه ب

ــه  ــه ماه ــت در س ــش قیم ــن افزای ــرد: ای ــح ک وی تصری
ــه  ــان ادام ــت و همچن ــته اس ــودی داش ــد صع ــر رون اخی

ــد. ــته باش داش

رییــس هیــات مدیــره اتحادیــه مرکــزی مرغــداران 
تامیــن  مشــکل  بــر  عــاوه  کــرد:  اضافــه  میهــن 
ــداران  ــب، مرغ ــت مناس ــا قیم ــوراک دام ب ــای خ نهاده ه
ــاال رفتــن دســتمزد نیــروی  ــا مشــکات دیگــر ماننــد ب ب
ــته بندی  ــن بس ــرغ و کارت ــانه تخم م ــل، ش کار، حمل ونق

ــتند. ــه هس ــز مواج ــول نی محص

ــرآورد مــا مرغــداران  ــر اســاس ب کاشــانی اظهــار کــرد: ب
بــرای تولیــد هــر کیلوگــرم تخم مــرغ 45 درصــد از 
ــن  ــرخ ارز آزاد تامی ــا ن ــاز خــود را ب ــورد نی ــه م ــواد اولی م

. می کننــد

کاشــانی نتیجــه ایــن مشــکات را حــذف گله هــای مــرغ 
تخمگــذار در واحدهــای مرغــداری عنــوان کــرد.

وی گفــت: بــر اســاس آمــار تنهــا در ســه ماهــه نخســت 
امســال 14 میلیــون قطعــه مــرغ تخمگــذار توســط 

مرغــداران راهــی کشــتارگاه ها شــده اســت.

کاشــانی همچنیــن از حــذف 1 تــا 2 میلیــون قطعــه مــرغ 
ــر  ــر ب ــه اخی ــک ماه ــداران در ی ــط مرغ ــذار توس تخمگ

ــر داد. ــه خب ــرآورد اتحادی اســاس ب

ــداران  ــزی مرغ ــه مرک ــره اتحادی ــات مدی ــس هی ریی
میهــن معتقــد اســت؛ عــدم اطمینــان از آینــده موجــب 
ــای  ــر حــذف گله ه ــه فک ــداران بیشــتری ب شــده مرغ

خــود باشــند.
ــر  ــه ب ــذار ک ــرغ تخمگ ــای م ــذف گله ه ــانی ح کاش
ــوده اســت را عامــل  ــر ب ــزان عرضــه تخم مــرغ موث می

ــت. ــرغ دانس ــا تخم م ــن قیمت ه ــاال رفت ــی ب اصل

ــرم  ــر کیلوگ ــر ه ــال حاض ــده ح ــام ش ــه تم وی هزین
ــرد  ــام ک ــان اع ــزار توم ــش از 19 ه ــرغ را بی تخم م
ــد  ــوب خری ــت مص ــاح قیم ــرای اص ــا ب ــزود: م و اف
ــان  ــزار توم ــه 19 ه ــان ب ــزار توم ــرغ از 14 ه تخم م
ــی  ــا دســتگاه های مربوطــه مذاکــره و موافقــت ضمن ب
ــت  ــت دریاف ــن قیم ــرای ای ــاد کشــاورزی ب وزارت جه

کرده ایــم.

کاشــانی گفــت: بــا توجــه بــه موافقــت ضمنــی وزارت 
ــد،  ــوب جدی ــت مص ــش قیم ــا افزای ــاورزی ب جهادکش
مرغــداران هــم اکنــون هــر کیلوگــرم تخم مــرغ را 19 
ــه فــروش می رســانند. هــزار تومــان درب مرغــداری ب
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه بــه طبــع بــه نســبت افزایــش 
ــرای  ــت ب ــداران قیم ــرغ از مرغ ــد تخم م ــت خری قیم
ــرد:  ــار ک ــد، اظه ــش می یاب ــز افزای ــده نی مصرف کنن
از  تخم مــرغ  خریــد  قیمــت  افزایــش  توجــه  بــا 
ــرغ  ــددی تخم م ــانه 30 ع ــر ش ــت ه ــداران قیم مرغ
ــان  ــزار توم ــر 45 ه ــد حداکث ــده بای ــرای مصرف کنن ب

ــد. باش
دولــت ارزی بــرای خریــد نهاده هــای 

خــوراک دام نــدارد

ناصــر نبــی پــور، رییــس هیــات مدیــره اتحادیــه مــرغ 
ــر  ــل موث ــانی در عوام ــا کاش ــز ب ــران، نی ــذار ته تخم گ
ــا  ــت، ام ــر اس ــم نظ ــرغ ه ــت تخم م ــش قیم در افزای
مهم تریــن  آنایــن  اقتصــاد  بــا  گفت وگــو  در  وی 
عامــل افزایــش قیمــت را بــد قولــی دولــت در تحویــل 
ــد. ــداران می دان ــه مرغ ــی ب ــوراک دام ــای خ نهاده ه

در  را  دام  خــوراک  نهاده هــای  دولــت  گفــت:  وی 
ــداران  ــه مرغ ــه ب ــر 3 ماه ــا تاخی ــع ب بســیاری از مواق

می دهــد. تحویــل 
نبــی پــور افــزود: در ایــن مــدت مرغــداران بــه اجبــار 

ــه  ــود ک ــاز خ ــورد نی ــوراک دام م ــای خ نهاده ه
ــتند را از  ــویا و ذرت هس ــه س ــا کنجال ــن آنه اصلی تری
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ــاال تامیــن می کننــد کــه  ــا نرخ هــای بســیار ب ــازار آزاد ب ب
تاثیــر زیــادی در افزایــش هزینــه تمــام شــده تولیــد دارد.

ــازارگاه ) ســامانه  ــه مشــکات ســامانه ب ــا اشــاره ب وی ب
ــدار  ــرد: مرغ ــار ک ــوراک دام(، اظه ــای خ ــع نهاده ه توزی
ــی را  ــای نهاده هــای خــوراک دام ــازارگاه به در ســامانه ب
ــق دریافــت  ــه آنکــه از موعــد دقی ــد بدون پرداخــت می کن
نهاده هــا مطلــع و اطمینــان از دریافــت آن در زمــان 
ــد  ــرای تولی ــاس آن ب ــر اس ــا ب ــد ت ــته باش ــب داش مناس

ــد. ــزی کن ــود برنامه ری خ

ــنه  ــی از گرس ــدت نگران ــن م ــه داد: در ای ــور ادام ــی پ نب
ــود  ــب می ش ــداری موج ــای مرغ ــرغ در واحده ــدن م مان
مرغــدار بــا صــرف هزینــه زیــاد اقــدام بــه خریــد بخشــی 
ــازار آزاد  ــه نهاده هــای خــوراک دامــی از ب ــاز خــود ب از نی

ــد. ــاال کن ــای ب ــا قیمت ه ب

ــران  ــذار ته ــرغ تخم گ ــه م ــره اتحادی ــات مدی ــس هی ریی
بــر ایــن بــاور اســت؛ مشــکل تامیــن ارز بــرای نهاده هــای 
ــای  ــع نهاده ه ــن و توزی ــوراک دام ریشــه مشــکل تامی خ

خــوراک دام اســت.

ــوراک دام در  ــاده خ ــادی نه ــم زی ــزود: حج ــور اف ــی پ نب
بنــادر کشــور انباشــت شــده اســت، امــا دولــت ارزی بــرای 

پرداخــت بــه تجــار بــرای خریــد آنهــا نــدارد.

وی بــا بیــان اینکــه صــرف هزینــه مضاعــف بــرای تامیــن 
خــوراک دام بخشــی مشــکات مرغــداران اســت، اظهــار 
ــه  ــواد اولی ــی از م ــت برخ ــمگیر قیم ــش چش ــرد: افزای ک
ــار  ــز فش ــرغ نی ــانه تخم م ــن و ش ــه کارت ــد از جمل تولی

ــد. ــداران وارد می کن ــر مرغ ــادی ب ــی زی مال

ــر قیمــت هــر عــدد  ــور در یکســال اخی ــی پ ــه نب ــه گفت ب
 11 بــه  تومــان   800 از  تخم مــرغ  بســته بندی  کارت 
ــرغ از  ــذی تخم م ــانه کاغ ــدد ش ــر ع ــان و ه ــزار توم ه
60 تومــان بــه یــک هــزار و 200 تومــان افزایــش یافتــه 

اســت.

وی تصریــح کــرد: در 4 ماهــه نخســت امســال مرغــداران 
ــان  ــرگذارندن و زی ــادی را از س ــد اقتص ــیار ب ــرایط بس ش
ســنگینی بــه دلیــل افزایــش هزینــه تولیــد و پاییــن بــودن 

قیمــت خریــد بــر آنهــا تحمیــل شــد.
ــت  ــه نخس ــه در 4 ماه ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــور ب ــی پ نب

ــل  ــرغ حداق ــرم تخم م ــر کیلوگ ــداران در ه ــال مرغ امس
6 هــزار تومــان زیــان دیدنــد، افــزود: بــا توجــه بــه اینکــه 
میــزان تولیــد روزانــه تخم مــرغ در کشــور 2 هــزار و 700 
تــن اســت مرغــداران در 4 ماهــه نخســت امســال در هــر 
ــد. ــان کرده ان ــان زی ــون توم ــارد و 200 میلی روز 16 میلی

ــران  ــذار ته ــرغ تخم گ ــه م ــره اتحادی ــات مدی ــس هی ریی
ــرغ را  ــرف تخم م ــرای مص ــا ب ــش تقاض ــن افزای همچنی
دلیــل مهــم دیگــر افزایــش قیمــت ایــن کاال عنــوان کــرد.

ــی  ــع پروتئین ــایر مناب ــودن س ــران ب ــت: گ ــور گف ــی پ نب
ماننــد گوشــت قرمــز، ماهــی و مــرغ موجــب شــده مــردم 
ــع  ــک منب ــوان ی ــه عن ــرغ ب ــتر تخم م ــرف بیش ــه مص ب

ــد. ــن روی بیاورن ــی جایگزی پروتئین

وی روی آوردن مــردم بــه مصــرف بیشــتر تخم مــرغ 
ــی ارزان قیمــت را عامــل  ــع پروتئین ــوان یــک منب ــه عن ب
افزایــش تقاضــا در بــازار ایــن کاال برشــمرد کــه در کنــار 
ــذار  ــرغ تاثیر گ ــت تخم م ــش قیم ــر افزای ــل ب ــایر عوام س

ــوده اســت. ب

ــرم  ــر کیلوگ ــد ه ــب خری ــت مناس ــز قیم ــور نی ــی پ نب
تخم مــرغ از مرغــدار را 19 هــزار تومــان و قیمــت منطقــی 
ــده را  ــرای مصرف کنن ــرغ ب ــددی تخم م ــانه 30 ع ــر ش ه

45 هــزار تومــان اعــام کــرد.

افزایــش  بــه  بــا توجــه  ایــن گــزارش  اســاس  بــر 
هزینه هــای تولیــد تخم مــرغ و مشــکات مرغــداران 
ــی و  ــزان کاف ــه می ــوراک دام ب ــای خ ــن نهاده ه در تامی
ــازار  ــرغ در ب ــت تخم م ــش قیم ــب افزای ــت مناس ــا قیم ب

ــت. ــی اس طبیع
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ردیــف کــردن و خشــک کــردن بســتر کاهــی طیــور مــی 
ــه  ــط ب ــطح متوس ــه در س ــی ک ــرای تولیدکنندگان ــد ب توان
پاییــن هســتند مزایــای اقتصــادی بــه دنبــال داشــته باشــد.
بنــا بــر نظــر Casey Ritz اســتاد دانشــگاه جورجیــا در 
ــداری در  ــدگان مرغ ــور، تولیدکنن ــات طی ــت ضایع مدیری
ــدل  ــرم و معت ــول گ ــت در فص ــی بایس ــل م ــورت تمای ص

ــد. ــن کار کنن ــه ای ــدام ب اق

نکاتی برای موفقیت بیشتر
ــی  ــرای هواده ــد ب ــی گوین ــه م ــن زمین متخصصــان در ای
ــرض 3  ــت در ع ــور الزم اس ــتر طی ــردن بس ــک ک و خش
ــانتیگراد  ــۀ س ــای 54 درج ــه دم ــور ب ــتر طی ــا 4 روز بس ت
ــه طــرز چشــمگیری  ــزا ب ــا ســطح عوامــل بیماری برســند ت
کاهــش یابــد. همچنیــن بــرای انجــام ایــن پروســه، بایــد 
ــا 14 روز  ــل 12 ت ــداری حداق ــد مرغ ــن دو دورۀ تولی در بی
ــا  ــت ت ــی الزم اس ــدت زمان ــه م ــرا ک ــد چ ــتراحت باش اس
ردیــف هــای دســته شــدۀ بســتر کاهــی بــه دمــای مطلــوب 
خــود برســند، از گاز آمونیــاک و آفــات زدوده شــوند، ســپس 
صــاف و گســترده شــوند تــا خشــک و خنــک شــده و بــرای 
اســتفادۀ دســتۀ بعــدی طیــور مــورد اســتفاده قــرار بگیرنــد.

رديــف کــردن و خشــک کردن 
بســتر کاهــی طيــور بــه منظور 
ــرات ــری و حش ــش باکت کاه

وی بــرای انجــام بهتــر ایــن پروســه نــکات 
زیــر را عنــوان کــرد:

• حتماً یک دورۀ 12 تا 14 روز استراحت را مابین 
دسته های طیور مد نظر قرار دهید.

• از عمق 8 تا 15 سانتیمتری بستر شروع کنید.

• به منظور از بین بردن هر چه بهتِر عوامل 
بیماریزا می بایست طی 3 تا 4 روز دمای دسته 
های کاهی را به 54 درجۀ سانتیگراد و یا بیشتر 

برسانید.

• هر 3 تا 4 روز ردیف های کاهی را برگردانید 
)2-3 مرتبه کافیست(

• حداقل 4 روز پیش از آمدن گلۀ جوجه ها می 
بایست بستر کاهی را پهن کنید تا دما به حد 
مطلوب برسد و سطح امونیاک و رطوبت نیز 

کاهش یابد.

• به منظور کاهش و کنترل سطح امونیاک بهتر 
است از فراورده های مرتبط برای بستر کاهی 

)litter amendment( استفاده کنید.

• به منظور کاهش سطح امونیاک در طول 
پروسه از تهویه استفاده کنید.
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ــکا  ــمالی امری ــای ش ــگاه کارولین ــن دانش محققی
ــری  ــه باکت ــد ک ــی بردن ــود پ ــات خ در تحقیق
مــرغ  گوشــت  محصــوالت  در  کامپیلوباکتــر 
ــا  ــی ه ــرده فروش ــگاهها و خ ــود در فروش موج

وجــود دارد. 

ــی  ــاره م ــن ب ــان در ای ــم محقق ــت تی سرپرس
گویــد: »دو نــوع ســویه کامپیلوباکتــر وجــود 
 C.coli ــویۀ ــتند: س ــده هس ــران کنن ــه نگ دارد ک
درصــد   90 در   C.jejuni ســویۀ   .  C.jejuni و 
مســمومیت هــای غذایــی ناشــی از آلودگــی 
ــن  ــت ای ــۀ مثب ــا نکت ــر نقــش دارد ام کامپیلوباکت
اســت کــه ایــن ســویه حامــل ژن هــای مقــاوم 
 C.coli ــویۀ ــل، س ــت. در مقاب ــا نیس ــه داروه ب
حامــل ژن هــای مقــاوم بــه دارو اســت امــا 
عامــل بیماریــزای قــوی انســانی محســوب نمــی 

ــردد.« گ
کامپیلوباکترهــا  آنجائیکــه  »از  داد:  ادامــه  وی 
ــی  ــا م ــویه ه ــد س ــر دارن ــر پذی ــاختاری تغیی س
ــد.  ــر دهن ــود را تغیی ــی خ ــت ژنتیک ــد ماهی توانن
ــادی ســویۀ  ــه تعــداد زی چنانچــه ســویۀ C.coli ب
C.jejuni تبدیــل شــود و در واقــع قــدرت بیمــاری 

زایــی خــود را افزایــش دهــد بدیــن ترتیــب 
احتمــال ابتــا و آلودگــی افزایــش مــی یابــد کــه 

ــتند.« ــم هس ــک ه ــی بیوتی ــه آنت ــاوم ب مق

در  کامپیلوباکتــر  هــای  وجــود ســویه  روی  بــر  محققیــن 
مرغــداری هــا و فــراوری هــا و یــا فروشــگاههای خــرده 
 C.coli فروشــی تحقیــق کردنــد و طبــق تحقیقــات آنهــا ســویۀ
بیشــتر در فــارم هــای مرغــداری وجــود دارد )54 تــا 60 درصــد( 
ــًا در فروشــگاهها و خــرده  در حالــی کــه ســویۀ C.jejuni عمدت
ــن در  ــپس محققی ــد(. س ــود دارد )69درص ــا وج ــی ه فرروش
 )AMR( ــه آنتــی بیوتیــک خصــوص وجــود ژن هــای مقــاوم ب
ــد و متوجــه شــدند کــه 90  در قطعــه هــای مــرغ تســت کردن
درصــد از هــر دو ســویۀ C.coli و C.jejuni حــاوی حداقــل یــک 
ژن مقــاوم بــه آنتــی بیوتیــک هســتند در حالــی کــه 43 درصــد 
ــی  ــد داروی آنت ــا چن ــه دو ی ــاوم ب ــای مق ــاوی ژن ه ــا ح آنه

ــتند. ــک هس بیوتی

24 درصــد از ســویه هــای C.jejuni حــاوی ژن هــای 
مقــاوم بــه آنتــی بیوتیــک فلوروکینولــون هســتند – کــه 

آخریــن راه دفاعــی در مقابــل کامپیلوباکترهاســت.
 

ــداد ســویه  ــه بیشــتر شــدِن تع ــن متوج ــم محققی ــن تی همچنی
هــای جدیــد کامپیلوباکترهــا شــدند – 21 ســویه در ســال 
ــت  ــال 2018 ثب ــه در س ــویه ای ک ــل 2 س ــه در مقاب 2019 ک
ــه  ــت ک ــه حاکیس ــن یافت ــت. ای ــی اس ــدد باالی ــود ع ــده ب ش
تغییــرات چشــمگیری در ژنــوم کامپیلوباکتــر رخ مــی دهــد کــه 
پتانســیل الزم بــرای مقــاوم بــه آنتــی بیوتیــک شــدن و عامــل 

ــد. ــتر را دارن ــی بیش بیماریزای

تحقيقــات جديــد حاکيســت

ــيلوباکتر باکتری کامپــ
ــت مرغ هم در محصوالت گوش

 وجود دارد
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ــت  ــتندات قیم ــاس مس ــر اس ــت: ب ــئول گف ــام مس ــک مق ی
ــش  ــد افزای ــی 50 درص ــای جهان ــی در بازاره ــای دام نهاده ه
یافتــه امــا ایــن امــر در تحلیــل دالیــل افزایــش قیمــت 

نهاده هــا در داخــل کشــور مغفــول مانــده اســت.

اتحادیــه  مدیــره  هیــأت  عضــو  طیبــا،  طیبــًا  ســیدجال 
ــه  ــان اینک ــا بی ــران ب ــور ای ــای دام و طی ــدگان نهاده ه واردکنن
ــر اســاس مســتندات، قیمــت نهاده هــای دامــی در بازارهــای  ب
ــل  ــر در تحلی ــن ام ــا ای ــه ام ــش یافت ــی 50 درصــد افزای جهان
ــول  ــور مغف ــل کش ــا در داخ ــت نهاده ه ــش قیم ــل افزای دالی
ــن  ــواره در ای ــه هم ــی ک ــرد: موضوع ــار ک ــت. اظه ــده اس مان
روزهــا بــه آن پرداختــه می شــود عــدم تأثیــر یارانــه پرداختــی 
از طریــق ارز 4200 تومانــی روی کاالهــای نهایــی مــورد 
ــای  ــت کااله ــدگان در قیم ــش واردکنن ــردم و نق ــرف م مص

ــت. ــی اس اساس

وی افــزود: نکتــه مغفــول مانــده در ایــن فرآینــد نقــش تغییرات 
ــای  ــایر هزینه ه ــش س ــا و افزای ــی نهاده ه ــای جهان قیمت ه
ــی  ــازار داخل ــی در ب ــن قیمــت کاالی نهای ــاال رفت ــی در ب داخل

اســت.

قيمــت جهانی نهــاده  هــای دامی
ــت ــش ياف ــد افزايــ ۵0درص

طیبًا طیبا ادامه داد:
ــای  ــد به ــرخ رش ــود؛ ن ــتندات موج ــاس مس ــر اس ب
ــاه  ــا تیرم ــال 1399 ت ــاه س ــا از تیرم ــی نهاده ه جهان
ــاده شــامل ذرت،  ــروه نه ــرای ســه گ ســال 1400 ب
ــوده  ــد ب ــر 50 درص ــغ ب ــویا بال ــه س ــو و کنجال ج

اســت.

واردکننــدگان  اتحادیــه  مدیــره  هیــأت  عضــو 
کــرد: تصریــح  ایــران  طیــور  و  دام  نهاده هــای 

نــرخ مصــوب فــروش داخلــی در ایــن فاصلــه زمانــی 
ــرده  ــدا ک ــش پی ــد افزای ــر از 30 درص ــن کمت میانگی
و ایــن در حالــی اســت کــه ســایر هزینه هــای 
ــارج از  ــال ارز خ ــل و انتق ــه نق ــدگان از جمل واردکنن
ــتی ها  ــف کش ــی از توق ــوراژ ناش ــی، دم ــبکه بانک ش
بــه  پرداخــت  در  تأخیــر  هزینه هــای  بنــادر،  در 
ــی  ــای داخل ــی هزینه ه ــی و حت ــندگان خارج فروش
ناشــی از تخلیــه و انبــارداری کاال در بنــادر افزایــش 

ــت. ــته اس ــمگیری داش چش

این مســئول صنفی خاطرنشان کرد:
ــه افزایــش تمامــی هزینه هــای مؤثــر در  ــا توجــه ب ب
ــرکت های  ــی از ش ــل توجه ــداد قاب واردات کاال، تع
واردکننــده از چرخــه واردات ایــن کاالهــا خــارج 
ــا ســودهای  ــان و ی ــا زی شــده و مابقــی شــرکت ها ب

ــد. ــه می دهن ــود ادام ــت خ ــه فعالی ــدک ب ان
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ــت  ــش قيم ــی افزاي ــت اصل عل
نهاده هــای دامــی چيســت؟

واردات  بــرای  تومانــی   4200 ارز  تخصیــص  وجــود  بــا 
چالش هــای  در ســال گذشــته، شــاهد  دامــی  نهاده هــای 
فروانــی در حــوزه تامیــن و قیمت گــذاری ایــن نهاده هــا و 
ــور  ــی در کش ــوالت دام ــازار محص ــر ب ــی آن ب ــرات منف تاثی
بودیــم؛ بــا بررســی دالیــل شــکل گیری ایــن مشــکات 
از  بــرای حمایــت همزمــان  می تــوان راهــکاری مناســب 

تولیدکننــده و مصــرف کننــده ارائــه داد.

امنیــت غذایــی پایــدار یکــی از مؤلفه هــای اصلــی هــر کشــور 
ــک  ــرای کم ــا ب ــر آن، دولت ه ــاوه ب ــت ع ــت؛ الزم اس اس
بــه اقشــار آســیب پذیر بــه ویــژه در شــرایط تورمــی نیــز 
ــن  ــت چندی ــه گذش ــالی ک ــند. در س ــته باش ــی داش برنامه های
بــار بــا افزایــش قیمــت مــرغ روبــه رو بودیــم و قیمــت گوشــت 
قرمــز نیــز بــه قــدری افزایــش یافتــه کــه بســیاری از خانوارهــا 

آن را از ســفره های خــود حــذف کرده انــد.

ــد کــه چــاره ای  ــن اعــام کردن ــن بی ــز در ای ــدگان نی تولیدکنن
زیــرا  ندارنــد،  خــود  محصــوالت  قیمــت  افزایــش  جــز 
هزینه هــای تولیــد بــه ویــژه نهاده هــای دامــی افزایــش 
ــی  ــن در برخ ــت. همچنی ــته اس ــی داش ــل توجه ــت قاب قیم
ــه  ــازار و ب ــی در ب ــاده دام ــود نه ــاهد نب ــی ش ــا حت از زمان ه
ــری قیمــت  ــد براب ــود عرضــه شــاهد افزایــش چن واســطه کمب

آن بودیــم.

ــای  ــرای واردات نهاده ه ــت ب ــه دول ــت ک ــی اس ــن در حال ای
دامــی ارز چهــار هــزار و 200 تومانــی تخصیــص داده و انتظــار 
ــد  ــا تولی ــن نهاده ه ــطه ای ــه واس ــه ب ــی ک ــت محصوالت می رف
می شــود افزایــش قیمــت چندانــی نداشــته باشــد. در ایــن بیــن 
ــا  ــه دولت ه ــوده ک ــکاری ب ــتوری راه ــای دس ــت گذاری ه قیم
ــال  ــه دنب ــی ب ــج منف ــواره نتای ــا هم ــد، ام ــش گرفته ان در پی

داشــته اســت.

ــه تفــاوت  ــا ایــن موضــوع کــه چــه چیــز منجــر ب در رابطــه ب
ــه  ــد ک ــا مقص ــدا ت ــی از مب ــای دام ــش نهاده ه ــت فاح قیم
ــی،  ــر شاهنوش ــا ناص ــود ب ــت می ش ــده اس ــد کنن ــان تولی هم

ــت علمــی دانشــگاه فردوســی مشــهد و پژوهشــگر  عضــو هیئ
ــرح آن را  ــه ش ــتیم ک ــی داش ــت و گوی ــاورزی گف اقتصــاد کش

در زیــر می خوانیــد:

آیــا واردات نهاده هــای دامــی بــرای 
ایــران ضــرورت دارد؟

دامــی  و  کشــاورزی  محصــوالت  از  بســیاری  نهاده هــای 
ــفید،  ــد گوشــت س ــه در تولی ــوان نمون ــه عن ــی اســت؛ ب واردات
بیــش از 85 درصــد نهاده هــا از جملــه ســویا و ذرت، از طریــق 
واردات تأمیــن می شــود، صنعــت گوشــت ســفید از جملــه مــرغ 
ظرفیت هــای خوبــی دارد، اکنــون فقــط در حــدود 55 درصــد از 

ظرفیــت اســمی تولیــد مــرغ گوشــتی در مــدار اســت. 

ــر  ــز آب ب ــون ذرت نی ــفید همچ ــت س ــد گوش ــای تولی نهاده ه
ــدارد  ــکالی ن ــوزه اش ــن ح ــاده در ای ــن واردات نه ــت بنابرای اس
ــول  ــق محص ــا خل ــور ب ــک آن در کش ــه کم ــوان ب ــرا می ت زی
ــرد. اســاس واردات  ــزوده و اشــتغال ایجــاد ک ــی، ارزش اف نهای

ــت. ــول اس ــل قب ــی قاب ــای دام نهاده ه

محصــوالت کشــاورزی از جملــه محصــوالت بخــش دام و 
طیــور از جملــه نیازهــای اصلــی زندگــی مــردم اســت بنابرایــن 
افــرادی کــه در حــوزه واردات نهاده هــای دام و طیــور فعالیــت 
ــوالت را وارد  ــن محص ــای ای ــر نهاده ه ــد اگ ــد می دانن می کنن
کننــد حتمــًا بــازار فــروش آن در کشــور وجــود دارد؛ از طــرف 
دیگــر حاکمیــت سیاســی در کشــور مــا اهمیــت ویــژه ای بــرای 
تأمیــن محصــوالت مصرفــی خانوارهــای شــهری قائــل اســت 
ــوان  ــردم وارد نشــده و بت ــر م ــورم ب ــار ت ــه فش ــوری ک ــه ط ب

ــرار کــرد. ــات اجتماعــی را برق ثب

بنابرایــن حاکمیــت بــه رغــم آنکــه از واردات بســیاری از 
ــری  ــودرو جلوگی ــون خ ــس همچ ــی و لوک ــوالت صنعت محص
ــرده و  ــم ک ــی را فراه ــای دام ــکان واردات نهاده ه ــد، ام می کن

ــد. ــاش می کن ــز ت ــهیل آن نی ــرای تس ب
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چرا با وجود تخصیص ارز 4200 تومانی قیمت نهاده های 
دامی باال است؟

ــده دارد؛  ــن ش ــازار تضمی ــی ب ــای دام ــع واردات نهاده ه در واق
تخصیــص ارز چهــار هــزار و 200 تومانــی بــه نهاده هــای 
دامــی و بــه طــور کلــی چنــد نرخــی بــودن ارز، تجربه ای اســت 
ــج فســاد  ــز نتای ــی پــس از انقــاب نی کــه در ســال های ابتدای
آفریــن آن مشــهود بــود، چنــد نرخــی بــودن ارز بــا فســاد گــره 
ــزار  ــار ه ــص ارز چه ــه تخصی ــر اینک ــاوه ب ــورده اســت. ع خ
ــد  ــد، در فراین ــق می کن ــترده ای خل ــت گس ــی ران و 200 تومان
ــه  ــد ب ــز اخــال ایجــاد می کن ــا نی ــن نهاده ه ــانی ای ــازار رس ب
ــیدن  ــا رس ــی ت ــای دام ــان واردات نهاده ه ــه از زم ــوری ک ط
ــدی در  ــورت عم ــه ص ــی ب ــد اختاالت ــای تولی ــه واحده آن ب
سیســتم بــازار رســانی انجــام می شــود کــه منجــر بــه افزایــش 
قیمــت ایــن نهاده هــا می شــود. بــه همیــن دلیــل شــاهد ایــن 
ــزار  ــار ه ــص ارز چه ــود تخصی ــا وج ــه ب ــتیم ک ــوع هس موض
ــته  ــال گذش ــی، در س ــای اساس ــرای نهاده ه ــی ب و 200 تومان
ــوده کــه بیشــترین  ــی ب ــی یکــی از گروه های ــواد غذای گــروه م
ــاالت  ــن اخت ــت ای ــت، ماهی ــرده اس ــه ک ــز تجرب ــورم را نی ت
ــا و  ــت، کااله ــوده اس ــی ب ــص ارز دولت ــی از تخصی ــز ناش نی
ــوده و  ــروری ب ــای ض ــه نیازه ــز از جمل ــی نی ــوالت دام محص

ــد. ــد آن را مصــرف کنن ــردم مجبورن م
ــد برداشــته  ــت بای ــن ران ــرای حــذف ای ــی کــه ب ــن گام اولی

ــت. ــی اس ــزار و 200 تومان ــار ه ــذف ارز چه ــود، ح ش

چرا این فساد شکل می گیرد و آیا قیمت گذاری محصوالت 
نیز فسادزا است؟

نهاده هــای دامــی بــازار تضمیــن شــده ای در داخــل دارد، 
ــه  ــرد ک ــرار می گی ــانی ق ــار کس ــازار در اختی ــن ب ــن ای بنابرای
بتواننــد از ایــن رانــت بهــره منــد شــوند. بخشــی از اختاالتــی 
ــد  ــود می آی ــه وج ــک روزه ب ــه ی ــه واردات جوج ــه در زمین ک
ــون  ــه اکن ــر اینک ــاوه ب ــرا ع ــت، زی ــا اس ــی از تحریم ه ناش
اســت،  مواجــه  اشــکاالتی  بــا  واردات  و  صــادرات  نظــام 
ــش از  ــادالت را بی ــوده و مب ــی ب ــام بانک ــامل نظ ــا ش تحریم ه
ــی  ــای کاالی ــت تحریم ه ــرده اس ــه ک ــختی مواج ــا س ــش ب پی
ــی  ــتم بانک ــم سیس ــا تحری ــی دور زد ام ــه راحت ــوان ب را می ت

دارد. اثــرات مخرب تــری 

ــی  ــای دام ــازی نهاده ه ــازار س ــی در ب ــار ویرانگ ــا آث تحریم ه
ــی  ــای دام ــدگان نهاده ه ــن وارد کنن ــر ای ــاوه ب ــز دارد، ع نی
ــرای  ــا ب ــه تقاض ــد ک ــی وارد کرده ان ــد محصول ــون می دانن چ
آن در بــازار وجــود دارد، بــا شــیوه هایی ســعی می کننــد قیمــت 
آن را افزایــش دهنــد تــا ســود تضمیــن شــده آنــان بیشــتر نیــز 
ــی اگــر قیمت هــا افزایــش  شــود. در واردات محصــوالت صنعت
ــن  ــی ای ــا در نهاده هــای دام ــد ام ــد، تقاضــا کاهــش می یاب یاب
موضــوع صــادق نبــوده کــه منجــر بــه افزایــش تفــاوت قیمــت 
ــد  ــه دســت تولی ــا ب ــه نهاده ه ــی ک ــام شــده واردات و قیمت تم

ــرده اســت. ــده می رســد ایجــاد ک کنن
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اگر دالر 4200 تومانی حذف شود چه اتفاقی می افتد؟

ــه  ــد، ب ــا باش ــده قیمت ه ــن کنن ــازار تعیی ــم ب ــازه دهی ــد اج بای
ــا  ــود را ب ــول خ ــد محص ــده دام بتوان ــد کنن ــه تولی ــوری ک ط
قیمتــی کــه بــرای آن هزینــه کــرده اســت در بــازار بــه فــروش 
برســاند و پــس از آن بــه اقشــار خاصــی از جامعــه کارت هــای 
ــه بــرای خریــد کاالهــای مصرفــی اساســی تعلــق گیــرد.  یاران
بــه عنــوان نمونــه دولــت بــرای حمایــت از اقشــار کــم درآمــد 
جامعــه در برابــر افزایــش قیمــت مــرغ می توانــد تفــاوت 
قیمــت مــرغ را بــه صــورت یارانــه خریــد ایــن کاال در اختیــار 

آنــان قــرار دهــد.
ایــن کار بــازار را بــه تعــادل می رســاند و بــا توجــه بــه 
ــر  ــور، اگ ــی در کش ــوالت دام ــد محص ــاالی تولی ــت ب ظرفی
ــن  ــا را تأمی ــن واحده ــاز ای ــورد نی ــی م ــای دام ــوان نهاده ه بت
ــل  ــد تعدی ــش تولی ــا افزای ــز ب ــازار نی ــرور قیمــت ب ــه م ــرد ب ک

ــد. ــد ش خواه

نبود علوفه چه تأثیری بر تولید محصوالت دامی داشــته 
است؟

ــد  ــت، بای ــود داش ــالی وج ــی خشکس ــش بین ــته پی ــال گذش س
ــور  ــاز دام کش ــورد نی ــای م ــا نهاده ه ــد ت ــزی می ش برنامه ری
واردات شــود تــا اخالــی در رونــد تولیــد ایجــاد نشــود، بســیاری 
ــل  ــا در مقاب ــت ام ــن رف ــالی از بی ــل خشکس ــه دلی ــع ب از مرات
واردات انجــام نشــد. همیــن امســال نیــز دولــت می توانــد بــرای 
ــا از  ــد ت ــزی کن ــه برنامه ری ــی و علوف ــای دام واردات نهاده ه

ــد تولیــد جلوگیــری شــود. اخــال در رون
برخــی از محصــوالت همچــون جــو، کــه کــم آب بــر اســت را 
می تــوان بــا قیمــت تضمیــن شــده نســبی از کشــاورزان خریــد 
کــرده و بــه الگــوی کشــت کشــاورزان اضافــه کــرد؛ می تــوان 
ــو در کشــور را  ــد ج ــی، تولی ــده داخل ــد کنن ــت از تولی ــا حمای ب
ــه ذرت،  ــی از جمل ــا محصوالت ــه ب ــا در رابط ــش داد، ام افزای
ــادی  ــرای کشــت آن آب زی یونجــه و دانه هــای روغنــی کــه ب
مصــرف می شــود، بایــد اجــازه واردات داده شــود، تــا بــه 
کمــک آن تولیــد محصــوالت نهایــی در کشــور افزایــش یافتــه 
و ارزش افــزوده ایجــاد شــود. در زمینــه تولیــد گوشــت مرغــی 
ــای  ــت نهاده ه ــه الزم اس ــم البت ــبی داری ــت نس ــران مزی در ای
ــد واردات نهاده هــای  ــن بای ــع وارد شــود بنابرای ــه موق دامــی ب
ــا وجــود چنیــن ظرفیتــی نبایــد  دامــی تســهیل شــود؛ ایــران ب
ــت  ــع دول ــد و در واق ــز وارد کن ــت قرم ــتی و گوش ــرغ گوش م

ــد. ــد آن را تســهیل کن ــد تولی بای

تحميــل هزينــه اضافــه
 بــه زنجيـــــره مرغ

ــور  ــی طی ــی کشــتارگاه های صنعت ــن صنف ــر انجم دبی
ایــران، بــا تاکیــد بــر اینکــه ضعــف در ســامانه پســت 
موجــب انحــراف اطاعــات کشــتارگاه ها شــده اســت، 
ــه  ــه ب ــه اضاف ــل هزین ــت تحمی ــامانه پس ــزود: س اف

ــرغ اســت. ــع م ــد و توزی ــره تولی زنجی

کــه  کــرد  اعــام  صمــت  وزرات  پیــش  روز  دو 
ــک  ــت کم ــرغ از اداره پس ــازار م ــاماندهی ب ــرای س ب
می گیــرد. روش کار بــه ایــن شــکل اســت کــه 
ــوان  ــه عن ــود ب ــف« خ ــی ن ــگاه داده »ج ــت پای پس
ــاری، اداری،   ــن تج ــذاری اماک ــع در کدگ ــک مرج ی
مســکونی و ... بســیاری از اطاعــات مکانــی را در 

اختیــار دســتگاه هــای دولتــی قــرار می دهــد.

ــه  ــا از جمل ــع کااله ــرح توزی ــاس در ط ــن اس ــر ای ب
ــد  ــی و بارک ــای مکان ــق کده ــوان از طری ــرغ می ت م
ــی از  ــام توزیع ــام اق ــا تم ــرای کااله ــده ب ــه ش تهی

ــرد. ــری ک ــد رهگی ــا مقص ــدا ت مب

ــه  ــت هیچگون ــی پس ــرکت مل ــر ش ــارت دیگ ــه عب ب
دخالتــی در حمــل نــدارد و فقــط نظــارت بــه صــورت 
ــر  ــا نصــب سیســتم و تولیــد بارکــد کــه ب هوشــمند ب
ــال  ــای دیجیت ــی و امض ــات جغرافیای ــاس مختص اس

انجــام می گیــرد.

 بــر همیــن اســاس از طریــق شناســه کاال یــا شناســه 
ــا  ــدا ت ــه کاال از مب ــه لحظ ــه ب ــد لحظ ــاری رص تج
ــکار،  ــت، احت ــا از انباش ــد ت ــد ش ــام خواه ــد انج مقص

ــود. ــری ش ــی کاال جلوگی ــاق و دالل قاچ
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ــی  ــرکت مل ــل ش ــر، مدیرعام ــبحانی ف ــته س روز گذش
ــن ســامانه  ــاره ای ــی درب ــه تلویزیون پســت، در یــک برنام
اظهــار کــرد: »بــرای بررســی بهتــر توزیــع مــرغ شــرکت 
ملــی پســت از کشــتارگاه ورود مــی کنــد تــا رصــد شــود 
ــع  ــده و توزی ــل کنن ــده، حم ــد کنن ــدار تولی ــه مق ــه چ ک
ــرده  ــا خ ــی ی ــده فروش ــورت عم ــه ص ــرغ ب ــده م کنن
فروشــی وجــود دارد. پــس از مشــخص شــدن مکانهــای 
ــد  ــرای هرواح ــال ب ــر وزن ارس ــی نظی ــق و اطاعات دقی
صنفــی بارکدهــای اختصاصــی بــرای هرمــکان بــر 
ــه  ــس از تهی ــد و پ ــی تولی ــات جغرافیای ــاس مختص اس
رســید بارکــد و ثبــت در  ســامانه های پســت بــه ســامانه 
جامــع تجــارت اطاعــات انتقــال داده مــی شــود بــر ایــن 
ــه  ــتارگاه ب ــروج از کش ــان خ ــد از زم ــید بارک ــاس رس اس
کامیونهــای حمــل و بــه مقاصــد و فروشــگاه های اصلــی  
ارائــه و تــا زمــان تحویــل و مقــدار تحویلــی کامــا رصــد 

خواهــد شــد.

بــه گفتــه وی؛ تاکنــون تعــداد 228 آدرس کشــتارگاه بــه 
ــا آدرس  ــا ی ــد آن ه ــه 40 درص ــده  ک ــام ش ــت اع پس
آن هــا انحرافــی بــود و یــا وجــود خارجــی نداشــت کــه در 
ایــن خصــوص تــا کنــون هیــچ دســتگاهی امــکان رصــد 

آنهــا را نداشــته اســت.«
ادعــای مطــرح شــده دربــاره کشــتارگاه ها در حالــی 
ــی  ــن صنف ــر انجم ــان زاده، دبی ــاد قرب ــه فره ــت ک اس
ــا  ــو ب ــران، در گفت وگ ــور ای ــی طی ــتارگاه های صنعت کش
ــاده و  ــاق نیفت ــی اتف ــچ انحراف ــه هی ــرد ک ــد ک ــا تاکی ایلن

ــت. ــت اس ــامانه پس ــکل از س مش
وی ادامــه داد: چنــدی پیــش وزارت صمــت بــه مــا ابــاغ 
کــرد کــه تمامــی مالکیــن بایــد مســتندات کشــتارگاه های 

خــود را در ســامانه جامــع تجــارت ثبــت کننــد.

قربــان زاده بــا بیــان اینکــه ثبــت در ایــن ســامانه 
ــا شناســه ملــی شــماره، پروانــه بهره بــرداری و  ب
کــد کارگاه انجــام شــد، افــزود: ایــن مشــخصات 
از  کشــتارگاه ها  اطاعــات  تمامــی  شــامل 
محــل اســتقرار تــا ظرفیــت و غیــر اســت و 
ــخصات  ــن مش ــتن ای ــدون داش ــخصی ب ــر ش اگ
ــت  ــود را ثب ــامانه خ ــته در س ــات توانس و اطاع

ــت. ــامانه اس ــکل از س ــد مش کن
ــف و  ــد ضع ــر می رس ــه نظ ــح داد: ب وی توضی
مشــکات در ســامانه موجــب شــده کســانی در 
ــاال  ــد و ح ــتارگاه ندارن ــه کش ــوند ک ــت ش آن ثب
ــا  ــه می شــود کــه 40 درصــد کشــتارگاه ها ی گفت
آدرس آن هــا انحرافــی بــود و یــا وجــود خارجــی 

ــد. ندارن
ایــن  احتمــاال  اســت؛  معتقــد  قربــان زاده 
متخلفــان کســانی هســتند بــه اصــاح بــه آن هــا 

می شــود. گفتــه  کشــتارکن 
ــتند  ــی هس ــتارکن ها دالالن ــه داد: کش وی ادام
ــد مــرغ از مرغــداران کــرده  ــه خری کــه اقــدام ب
ــطح  ــازار در س ــرغ را در ب ــتار، م ــس از کش و پ
ــد. ــع می کنن ــی ها توزی ــرده فروش ــا خ ــده ی عم

ــح کــرد: کشــتارکن ها همیشــه  ــان زاده تصری قرب
ــز  ــد و ســامانه نی ــره نظــارت خــارج بوده ان از دای
نتوانســته اســت آن هــا را بــه درســتی تکفیــک و 

از زنجیــره حــذف کنــد.
ــی  ــر انجمــن صنفــی کشــتارگاه هــای صنعت دبی
ــراف  ــه انح ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــران ب ــور ای طی
نشــان از ورود بی نتیجــه ســامانه پســت بــه 
ــت  ــامانه پس ــزود: س ــت، اف ــرغ اس ــره م زنجی
ــد و  ــره تولی ــه زنجی ــه ب ــه اضاف ــل هزین تحمی
عرضــه مــرغ اســت کــه نمی توانــد نتایــج مــورد 
ــت را  ــرغ اس ــع م ــکل توزی ــع مش ــه رف ــر ک نظ

ــد. ــع کن مرتف
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ــر تکرار  ــوز ب دولت هنـ
ــرار دارد ــباه اص اشتــ

ــم  ــه تصمی ــرغ س ــازار م ــد در ب ــر در آن واح ــال حاض در ح
متفــاوت در حــال اجــرا اســت. در آخریــن جلســه ســتاد 
تنظیــم بــازار قیمــت هــر کیلوگــرم مــرغ منجمــد از 25 هــزار 
ــش از آن  ــت، پی ــش یاف ــان کاه ــزار توم ــه 20 ه ــان ب توم
ــتند  ــدگان داش ــا تولیدکنن ــه ب ــی ک ــی توافق ــئوالن در پ مس
ــان  ــزار و 900 توم ــرم را از 24 ه ــرغ گ ــوب م ــت مص قیم
ــه  ــر ب ــوی دیگ ــد، از س ــش داد ن ــان افزای ــزار توم ــه 31 ه ب
اســتانداری ها اجــازه داده انــد کــه قیمــت مصــوب مــرغ را بــا 
اختیــارات خــود تعییــن کننــد. ایــن یعنــی اجــرای 3 تصمیــم 
ــه آن  ــه نتیج ــد ک ــک کاالی واح ــازار ی ــرای ب ــاوت ب متف

ــت. ــازار اس ــفتگی در ب آش

ــازار  ــم ب ــتاد تنظی ــه س ــن جلس ــته در آخری ــنبه گذش چهارش
کــه بــا حضــور وزرای جهــاد کشــاورزی، صمــت، ارتباطــات و 
فنــاوری اطاعــات و راه و شهرســازی و همچنیــن نماینــدگان 
دســتگاه هــای مختلــف برگــزارش شــد، حضــار بــا تاکیــد بــر 
اینکــه شایســته نظــام جمهــوری اســامی ایــران نیســت کــه 
مــردم بــرای رفــع نیازهــای اساســی روزمــره خــود در صــف 
بایســتند، اعــام کردنــد: هیچ گونــه تفــاوت قیمــت کاالهــای 
اساســی بــا قیمــت مصــوب ســتاد تنظیــم بــازار قابــل قبــول 
ــد  ــد اجــازه داد عــده ای ســودجو و دالل در رون نیســت و نبای

توزیــع کاالهــای مــورد نیــاز مــردم اخــال ایجــاد کننــد.
ــرغ  ــرم م ــر کیلوگ ــت ه ــد، قیم ــرر ش ــه مق ــن جلس در ای
ــش  ــان کاه ــزار توم ــه 20 ه ــان ب ــزار توم ــد از 25 ه منجم
ــرف  ــار مص ــار در اختی ــره ب ــوه و ت ــن می ــه و در میادی یافت

ــرد. ــرار گی ــدگان ق کنن

ــئوالن  ــاری مس ــال ج ــاه س ــر م ــان مه ــن در پای ــل از ای قب
ــت و  ــن دول ــق بی ــاس تواف ــر اس ــرغ ب ــت م ــش قیم از افزای
تولیدکننــدگان از 24 هــزار و 900 تومــان  بــه 31 هــزار 
ــازار  ــد و ب ــاالن تولی ــه فع ــه گفت ــد. ب ــر داده بودن ــان خب توم
ــن  ــه ای ــی، ب ــه اباغ ــت و ن ــی اس ــت اعمال ــن قیم ــرغ ای م
ــرای آن  ــه ای ب ــمی مصوب ــور رس ــه ط ــوز ب ــه هن ــی ک معن

ــت. ــده اس ــادر نش ص

ــی  ــای طبیع ــۀ گازه ــی bp تهی ــرژی طبیع ــی ان کمپان
ــود  ــف خ ــت وظای ــه لیس ــی ب ــه تازگ ــر را ب تجدیدپذی
ــه دســت  ــور ب ــزوده – کــه همگــی از فضــوالت طی اف

ــد! ــد آم خواه
ــه در  ــر CleanBay ک ــای تجدیدپذی ــرژی ه ــرکت ان ش
ســال 2013 میــادی در مریلنــد امریــکا تأســیس 
ــا  ــر ب ــرژی ســالم و تجدیدپذی ــۀ ان شــد و هدفــش تهی
اســتفاده از علــم و تکنولــوژی در کشــاورزی اســت بــه 
تازگــی بــا غــول کمپانــی هــای ســوخت bp وارد یــک 

ــق 15 ســاله شــده اســت. تواف

ــر  ــراوری ب ــا ف ــق، CleanBay ب ــن تواف ــاس ای ــر اس ب
روی فضــوالت طیــور بــه ســوخت تجدیدپذیــر دســت 

ــت. ــد یاف خواه
گازهــای  شــرکت  مدیرعامــل   Donal Buckley

تجدیدپذیــر CleanBay اظهــار داشــت: »ســاالنه حــدود 
46 میلیــون تــن فضــوالت طیــور در جهــان تولیــد مــی 
ــد  ــی توانن ــا م ــای م ــه ه ــدام از کارخان ــر ک ــردد. ه گ
 MMBtu 2100 روزانــه حــدود 150 هــزار تــن بگیرنــد و
ســوخت تولیــد کننــد. شــاید ایــن رقم بــرای لولــه های 
بــزرگ گاز کوچــک باشــد امــا در دنیــای انــرژی هــای 

ــل توجهــی اســت!«    ــر رقــم قاب تجدیدپذی

تهيــۀ گاز طبيعــی 
ــور ــوالت طي از فض
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ــری از  ــرای جلوگی ــا ب ــتانداری ه ــی اس ــر برخ ــوی دیگ از س
ــد، افزایــش قیمــت را  ــان انباشــته مرغــداران اجــازه یافته ان زی
ــام  ــه تم ــود و هزین ــتان خ ــد در اس ــرایط تولی ــا ش ــب ب متناس

ــند. ــته باش ــد داش ــده تولی ش

ــب  ــرغ موج ــازار م ــرای ب ــر ب ــات اخی ــدد تصمیم  تع
ــت در  ــان قیم ــفتگی و نوس ــاهد آش ــون ش ــده اکن ش

ــیم. ــی باش ــن کاالی اساس ــازار ای ب

اتحادیــه  عالــی  مشــاور  کمالــی سروســتانی،  محمدعلــی 
ــاره  ــتی ایران،درب ــرغ گوش ــدگان م ــرورش دهن ــری پ سراس
شــرایط کنونــی بــازار مــرغ و آینــده آن بــا توجــه بــه تصمیمات 
متعــدد، اظهــار کــرد: آخریــن قیمــت مصــوب رســمی مــرغ بــه 
ــه  ــر اینک ــاوه ب ــدت ع ــن م ــردد، در ای ــش برمی گ ــاه پی 8 م
دولــت خــود قیمــت نهــاده هــای تولیــد شــامل نــرخ مصــوب 
ــت  ــت، قیم ــش داده اس ــویا را افزای ــه س ــد ذرت  و کنجال مانن
ســایر نهــاده هــای تولیــد نیــز همپــای نــرخ تــورم در بــازار آزاد 

ــه اســت. ــش یافت افزای
وی یــادآور شــد: 40 درصــد هزینــه تولیــد هــر کیلوگــرم مــرغ 
از طریــق یارانــه دولتــی بــا ارز ترجیحــی 4 هــزار و 200 
تومانــی تامیــن می شــود و 60 درصــد آن بــا نــرخ ارز نیمایــی 

ــد. ــداران می رس ــت مرغ ــه دس ــا آزاد ب ی

ــه  ــرایطی ک ــتانی در ش ــی سروس ــه کمال ــه گفت ب
نهــاده هــای شــامل یارانــه دولتــی و نهــاده 
ــت  ــه قیم ــل توج ــش قاب ــر دو افزی ــای آزاد ه ه
ــرای  ــرغ ب ــش قیمــت مصــوب م داشــته اند، افزای

ــت. ــی اس ــد منطق ــداوم تولی ت

ــت  ــش قیم ــد ، افزای ــر چن ــت؛ ه ــد اس وی معتق
مصــوب مــرغ بــرای تــداوم تولیــد منطقــی اســت، 
ــرای  ــت در تصمیمــات خــود ب ــی دول ــا چندگان ام
ــفتگی در  ــاهد آش ــده ش ــب ش ــرغ موج ــت م قیم

ــن کاال باشــیم. ــازار ای ب

ــوان  ــی ت ــرد: نم ــد ک ــتانی تاکی ــی سروس کمال
ــرغ داد و  ــت م ــش قیم ــازه افزی ــو اج ــک س از ی
اســتانداری هــا را در تعییــن نــرخ آن آزاد گذاشــت 
و از ســوی دیگــر قیمــت مــرغ منجمــد را کاهــش 

داد.

وی بــا بیــان اینکــه چگونگــی تامیــن مــرغ 
منجمــد بــه میــزان نیــاز بــا قیمــت عنــوان شــده 
ــا در  ــزود: تنه ــش دارد، اف ــای پرس ــود ج ــز خ نی
ــن  ــزار ت ــا 130 ه ــه 120 ت ــه روزان ــت ب پایتخ
ــت  ــت، دول ــاز اس ــازار نی ــم ب ــرای تنظی ــرغ ب م
چگونــه می خواهــد در شــرایطی کــه در مــاه 
ــاال  ــل ب ــه دلی ــد ب ــش تولی ــته کاه ــای گذش ه
رفتــن قیمــت جوجــه یکــروزه اتفــاق افتــاده، ایــن 
ــا قیمــت مصــوب  ــرای سراســر کشــور ب کاال را ب

ــد. ــن کن تامی

ــرای  ــم واحــد ب ــن گــزارش؛ تصمی ــر اســاس ای ب
ــم  قیمــت یــک کاال از راهکارهــای بدیهــی تنظی

ــازار اســت.  ب
ــاوت  ــم متف ــان 3 تصمی ــر همزم ــال حاض در ح
ــه در  ــت ک ــرا اس ــال اج ــرغ در ح ــازار م ــرای ب ب
ایــن شــرایط نواســان قیمــت و آشــفتگی در بــازار 

ــت. ــار اس ــل انتظ ــی و قاب ــری طبیع ام
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ــای  ــدن دام ه ــی ش راه
ــالخ خانه ــه س ــنه ب گرس

ــه  ــاخ خان ــه س ــر روز ب ــدران ه ــنه مازن ــای گرس دام ه
ــرک و  ــای گم ــوتر و در انباره ــی آن س ــا کم ــد ام می رون

بنــادر اســتان، نهاده هــای دامــی می پوســند.

ــل  ــه دلی ــز ب ــود و پایی ــع خشــک ب ــار و تابســتان مرات به
ــدی  ــی پرواربن ــتگاه پایان ــی، ایس ــای دام ــود نهاده ه کمب
گاو و گوســفند اســت و دامــداران، سرمایه هایشــان را 
ــه حــراج گذاشــته اند  ــد و ب ــه حاشــیه جاده هــا آوردن ــا ب ی
ــی  ــان از ب ــد. دردش ــا کرده ان ــاخ خانه ه ــه س ــا روان و ی
ــازار نهاده هــای دامــی، کمبــود و گرانــی  ســر وســامانی ب

آن اســت.

ــود،  ــدران نب ــداری مازن ــرای دام ــی ب ــال خوب ــال س امس
گاو و گوســفندها الغــر شــدند و هــر روز وزن کــم 
ــان،  ــرای جلوگیــری از ضــرر و زی ــد و دامــداران ب می کنن
ــی وکشــتارگاه هــا  ــرای کشــتار در قصاب دام هایشــان را ب

ــاندند. ــف کش ــه ص ب

از ایــن ســو بــه ســمت دریــا و انبارهــای گمــرکات 
دپــوی  و  انبــار  حکایــت  می رویــم،  خــزر  درحاشــیه 
ــه  ــه ریش ــه ب ــدن آن، تیش ــد ش ــی و فاس ــای دام نهاده ه
ــه در  ــی ک ــت، نهاده های ــتان زده اس ــی اس ــت دام صنع
روزگار گرســنگی و قحطــی آذوقــه دامــی، پوســیده شــدند 

ــوند. ــارج ش ــه خ ــد از چرخ و بای

ــا  ــدران ب ــروری مازن ــه دامپ ــس اتحادی ــی زاده، رئی ــار ول الهی
اشــاره بــه اینکــه کمبــود و توزیــع نامناســب نهاده هــا از 
مهمتریــن چالش هــای فــراروی بــه شــمار مــی رود، بــه 
ــع  ــت: توزی ــرد و گف ــدران اشــاره ک ــژه اســتان مازن شــرایط وی
ــن  ــرای تأمی ــداران ب ــا دام ــده ت ــبب ش ــا س ــب نهاده ه نامناس

ــوند. ــرو ش ــکل روب ــا مش ــاده ب ــه و نه علوف
ــا  ــد ت ــبب ش ــع س ــدن مرات ــک ش ــه خش ــه اینک ــاره ب ــا اش ب
دامــداران بــرای تأمیــن علوفــه دچــار مشــکل شــوند، گفــت: در 
اســتان های دیگــر نظیــر گلســتان، گاوداران و دامــداران بــرای 
دریافــت نهاده هــا از طریــق ســامانه بــازارگاه ســاماندهی 

شــدند.
وی افــزود: ایــن درحالــی کــه در مازنــدران بیــش از 90 درصــد 
ــکی،  ــل خش ــه دلی ــع ب ــتند و مرات ــفنددار هس ــداران گوس دام
ــرده  ــخت ک ــه را س ــن علوف ــات، تأمی ــه باغ ــی ب ــل اراض تبدی

اســت.
ایــن درحالــی کــه در مازنــدران بیــش از 90 درصــد دامــداران 
گوســفنددار هســتند و مراتــع بــه دلیــل خشــکی، تبدیــل 
ــت ــرده اس ــخت ک ــه را س ــن علوف ــات، تأمی ــه باغ ــی ب اراض

ولــی زاده بــا اشــاره بــه اینکــه نیــاز دامــداران بــه علوفه هــای 
ــتان  ــن در اس ــد: همچنی ــادآور ش ــت، ی ــدان اس ــه ای دوچن دان
ــه  ــی نگ ــداران را راض ــی دام ــد تمام ــل دارن ــئوالن تمای مس
دارنــد ولــی در حــوزه دام، کســی کــه 10 دام دارد بــرای تأمیــن 
ــه  ــئله نقیص ــن مس ــه ای ــود ک ــی می ش ــی معرف ــه دولت علوف

محســوب می شــود.
وی بــا تاکیــد براینکــه بایــد نهاده هــا بــه دامدارانــی داده شــود 
ــه  ــد نســبت ب ــح کــرد: بای ــد، تصری ــادی دارن کــه دام هــای زی
ــداران ســنتی و  ــرای دام ــا ب ــا از بازاره ــد مســتقیم نهاده ه خری
کوچــک برنامــه ریــزی شــود وگرنــه صنعــت دامپــروری اســتان 

ــا خطــر مواجــه می شــود. ب

ــت  ــا قیم ــاری و ب ــر ناچ ــداران از س ــوان دام ــا عن ــی زاده ب ول
مفــت و ناچیــز دام هایشــان را در حــال کشــتار هســتند، افــزود: 
ــی در انتظــار  ــا فاجعــه مل ــد ســبب می شــود ت ــن رون ــداوم ای ت

صنعــت دامــی کشــور باشــد.

ــه ای اســت کــه  ــه گون ــدران ب اوضــاع و احــوال دامــداری مازن
ــاد  ــد و اعتق ــه می کنن ــداران گری ــال دام ــه ح ــز ب ــان نی قصاب
ــتار از  ــل کش ــه دلی ــت ب ــت گوش ــات قیم ــش و ثب ــد کاه دارن
ســر ناچــاری دام، هماننــد آتــش زیرخاکســتر بــوده کــه دامــن 

ــت. ــد گرف ــروری را خواه ــت دامپ صنع
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خطری در راه است

ــروش گوشــت  ــه ف ــس اتحادی ــژاد، رئی ــری ن ــر اصغ ســید اصغ
ــه  ــاره ب ــا اش ــر ب ــگار مه ــا خبرن ــو ب ــاری در گفتگ ــز در س قرم
ــا  ــت: ب ــتان گف ــز اس ــت در مرک ــت گوش ــات قیم ــد باثب رون
ــل  ــه دلی ــتار دام ب ــال کش ــداران در ح ــه دام ــه اینک ــه ب توج
ــده ســبب می شــود  ــد در آین ــن رون ــه هســتند، ای ــود علوف کمب

ــود. ــر ش ــد براب ــت گوشــت چن ــا قیم ت

ــال  ــد در ح ــتن و مول ــای آبس ــفانه دام ه ــه داد: متأس وی ادام
ــت  ــرای صنع ــری ب ــگ خط ــئله زن ــن مس ــت و ای ــتار اس کش

ــت. ــوی آن را گرف ــد جل ــود و بای ــوب می ش ــی محس دام

وی ادامــه داد: از ثبــات قیمــت گوشــت در حــال حاضــر نبایــد 
ــه چنــدان دور شــاهد  ــود زیــرا در آینــده ای ن چنــدان راضــی ب

جهــش بــی ســابقه قیمــت گوشــت خواهیــم بــود.

ــا و  ــی نهاده ه ــود و گران ــل کمب ــه دلی ــداران ب ــی دام در حال
ــتارگاه  ــغ کش ــه تی ــتن را ب ــد و آبس ــای مول ــامانی دام ه نابس
ــش از 300  ــتان بی ــرکات اس ــای گم ــه در انباره ــپرده اند ک س
ــن نهــاده در حــال خــاک خــوردن و پوســیدن اســت. هــزار ت

نهاده ها در انبارها فاسد شدند.

ــس کل  ــری رئی ــادق اکب ــری محمدص ــام اکب ــت االس حج
دادگســتری مازنــدران در بازدیــد ســرزده از ســیلوها و مخــازن 
نهاده هــای دامــی بنــدر امیرآبــاد بهشــهر گفــت: مقــدار 
ــادر  ــادی نهــاده دامــی از قبیــل جــو و ذرت در انبارهــای بن زی
مازنــدران دپــو شــده و خــاک می خــورد درحالیکــه دامــداران و 
فعــاالن حــوزه دام بــرای غــذای دام دچــار مشــکات فراوانــی 
ــده و  ــد ش ــا فاس ــی از آن ه ــم بخش ــا می بینی ــده اند و اینج ش

ــز نیســت. ــرای دام هــا نی ــل اســتفاده ب قاب

راهی شــدن دام های گرسنه به ساخ خانه

نهاده ها در انبارها می پوسد.

رئیــس کل دادگســتری اســتان مازنــدران افــزود: متأســفانه 
مقــدار بســیار زیــادی نهــاده دامــی جــو کــه از 2 ســال قبــل 
ــن  ــود ترخیــص و تعیی ــو شــده ب ــاد دپ ــدر امیرآب ــار بن در انب
تکلیــف نشــده و فاســد شــده اســت و بایــد بــرای مصــارف 
دیگــری مــورد بهــره بــرداری قــرار گیــرد یــا معــدوم شــود.

ــه  ــتگاه های مربوط ــه داد: دس ــری ادام ــام اکب حجت االس
بایــد هــر چــه ســریع تر بــه ترخیــص کاالهــای دپــو شــده 

در انبــار بنــادر و گمــرکات اســتان مازنــدران اقــدام کننــد.

ــدران و  ــتان مازن ــز اس ــتانی مرک ــه دادس ــان اینک ــا بی وی ب
ــو  ــای دپ ــص کااله ــل در ترخی ــه تعل ــر گون ــا ه ــهر ب بهش
ــای  ــت: نهاده ه ــرد، گف ــد ک ــی خواهن ــدام قانون ــده اق ش
ــتان  ــرکات اس ــادر و گم ــای بن ــده در انباره ــو ش ــی دپ دام
بایــد در مــدت یــک مــاه تعییــن تکلیــف و ترخیــص شــود.

و  بنــادر  انبارهــای  در  شــده  دپــو  دامــی  نهاده هــای 
گمــرکات اســتان بایــد در مــدت یــک مــاه تعییــن تکلیــف 

ــود ــص ش و ترخی
رئیــس کل دادگســتری مازنــدران افــزود: نهاده هــای دامــی 
کــه تــازه وارد انبــار بنــادر و گمــرکات اســتان شــده اســت، 
نیــز بــا هماهنگــی دســتگاه های مرتبــط و مذاکــره بــا 
واردکننــدگان هــر چــه ســریع تر تعییــن تکلیــف و ترخیــص 

شــود.
ــر  ــری، پیگی ــد دیگ ــاه در بازدی ــرد: 17 آذرم ــح ک وی تصری
ــوی  ــد ج ــد و بای ــم ش ــروز خواهی ــدات ام ــا و تعه وعده ه
ــریع تر  ــه س ــت هرچ ــاد اس ــرض فس ــه در مع ــده ک ــو ش دپ

ــود. ــف ش ــن تکلی تعیی
ــامانه  ــال در س ــا، اخت ــع نهاده ه ــازار توزی ــامانی در ب نابس
ــوی  ــا و از س ــه و نهاده ه ــود علوف ــی و کمب ــازارگاه، گران ب
ــال  ــادر، ح ــای بن ــدن آن در انباره ــد ش ــو و فاس ــر دپ دیگ
ــه  ــف از جمل ــق مختل ــداری را در مناط ــت دام و روز صنع

ــرده اســت. ــد ک ــدران ب مازن
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سیدجوادســاداتی نــژاد، وزیــر جهــاد کشــاورزی و رئیــس 
شــورای قیمت گــذاری و اتخــاذ سیاســت های حمایتــی 
بــه  نامــه ای  در  کشــاورزی،  اساســی  محصــوالت 
معاونــت امــور تولیــدات دامــی وزارت جهــاد کشــاورزی 
ــه  ــب نام ــور دام کشــور، تصوی و شــرکت پشــتیبانی ام
ایــن شــورا در زمینــه »خریــد حمایتــی دام روســتایی« 

را ابــاغ کــرد.

متن این تصویب نامه به شرح زیر است:
ــماره 17646/020  ــه ش ــب نام ــه تصوی ــتناد ب ــا اس ب
ــاذ  ــذاری و اتخ ــت گ ــورای قیم ــورخ 8/8/1400 ش م
اساســی  محصــوالت  حمایتــی  سیاســت های 
کشــاورزی در خصــوص حمایــت از تولیدکننــدگان 
دام روســتایی در مقابلــه بــا شــرایط خشکســالی در 
ــه  ــده )6( مصوب ــق بن ــیله وف ــن وس ــال 1400، بدی س
ــت از  ــرای حمای ــتورالعمل نحــوه اج ــر »دس ــوق الذک ف
ــل جهــت  ــه شــرح ذی ــدگان دام روســتایی« ب تولیدکنن

اجــرا ابــاغ می شــود:

ــوان  ــه عن ــور ب ــور دام کش ــتیبانی ام ــرکت پش 1( ش
مباشــر خریــد دام روســتایی تعییــن می گــردد.

2( قیمــت خریــد بــره زنــده نــر پــرواری بــه ازای هــر 
ــن  ــه از ای ــود ک ــد ب ــال خواه ــرم 620.000 ری کیلوگ
مبلــغ 530.000 ریــال نقــد و مابقــی در قالــب خــوراک 
دام آمــاده )کنســتانتره( بــه مقــدار )2.2( کیلوگــرم بدون 

ــردد. ــل می گ ــداران تحوی ــه دام ــذ وج اخ

3( وزن بــره زنــده نــر پــرواری بــا حداکثــر )2( کیلوگــرم 
ــرم  ــر 55 کیلوگ ــرم و حداکث ــل 40 کیلوگ ــه، حداق دنب

قابــل تحویــل خواهــد بــود.

تبصــره: در صــورت تحویــل دام بــا بیــش از 2 کیلوگــرم 
دنبــه بــه ازای هــر کیلوگــرم دنبــه مــازاد تحویلــی، از وزن 

ــده یــک کیلوگــرم کســر می گــردد. دام زن

ــه ازای  ــرواری ب ــر پ ــده ن ــاله زن ــد گوس ــت خری 4( قیم
ــود کــه از ایــن  ــال خواهــد ب هــر کیلوگــرم 000/590 ری
ــال نقــد پرداخــت می گــردد و مابقــی  ــغ 500،000 ری مبل
ــدار  ــه مق ــتانتره( ب ــاده )کنس ــوراک دام آم ــب خ در قال
ــه دامــداران تحویــل  )2.2( کیلوگــرم بــدون اخــذ وجــه ب

می گــردد.

تبصــره 1: وزن زنــده گوســاله نــر پــرواری حداقــل 
ــد و در  ــرم می باش ــر 650 کیلوگ ــرم و حداکث 400 کیلوگ
ــا 750  ــر ت ــن و حداکث ــش از ای ــل دام بی ــورت تحوی ص
ــود، از وزن 650  ــد ب ــرش خواه ــل پذی ــه قاب ــرم ک کیلوگ
کیلوگــرم دام زنــده تــا ســقف اعامــی تــا )50( کیلوگــرم 
یــک درصــد از وزن دام کســر خواهــد شــد. )از 651 الــی 
700 کیلوگــرم، یــک درصــد و از 701 تــا 750 کیلوگــرم 2 

ــده کســر خواهــد شــد.( درصــد از وزن دام زن

ــی دام  ــب الشــه تحویل ــی کــه ضری تبصــره 2: در صورت
زنــده گوســاله نــر پــرواری بیــش از 52 درصــد باشــد بــه 
ازای هــر یــک درصــد مــازاد از مقــدار تعییــن شــده یــک 
ــرخ  ــا ن ــه و ب ــی اضاف ــده تحویل ــه وزن دام زن ــد ب درص

ــردد. ــت می گ ــده پرداخ ــن ش تعیی

تبصــره 3: در صورتــی کــه ضریــب الشــه تحویلــی 
گوســاله زنــده نــر پــرواری کمتــر از 50 درصــد باشــد بــه 
ــده  ــن ش ــدار تعیی ــش، از مق ــد کاه ــک درص ــر ی ازای ه

ــردد. ــر می گ ــی کس ــد از وزن دام تحویل ــک درص ی

ــتورالعمل  ــالغ دســـ اب
ــت از  ــرای حماي ــوه اج نح
ــتايی توليدکنندگان دام روس
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5( بــره زنــده نــر پــرواری و گوســاله زنــده نــر پــرواری تحویلــی 
از ســوی دامــداران بایــد ســالم بــوده و چنانچــه بنــا بــه اعــام 
ناظــر دامپزشــکی مســتقر در محــل کشــتارگاه مبنــی بــر اقــدام 
بــه حــذف و ضبــط الشــه، بــه وزن زنــده دام الشــه ضبــط شــده 

از میــزان وزن دام هــای زنــده تحویلــی کســر می گــردد.

ــوی  ــی از س ــتارگاه های اعام ــل دام درب کش ــل تحوی 6( مح
ــود. مباشــر خواهــد ب

ــاد  ــه انعق ــبت ب ــزد نس ــت کارم ــا پرداخ ــد ب ــر می توان 7( مباش
ــروش  ــته بندی، ف ــتار، بس ــل دام، کش ــت )تحوی ــرارداد عاملی ق
ــا  ــد( ب ــه منجم ــورت 6 تک ــه ص ــت ب ــل گوش ــش و تحوی آالی
ــد و ســایر  ــداران توانمن ــا، دام ــی ه ــا، تعاون ــه ه ــت اتحادی اولوی

ــد. ــدام نمای ــط اق ــکل های ذی رب تش

ــی  ــا، تعاون ــه ه ــارکت اتحادی ــدم مش ــورت ع ــره: در ص تبص
ــر  ــط، مباش ــکل های ذیرب ــایر تش ــد و س ــداران توانمن ــا، دام ه
ــل دام،  ــت )تحوی ــرارداد عاملی ــاد ق ــه انعق ــبت ب ــد نس می توان
ــه  ــل گوشــت ب ــش و تحوی ــروش آرای ــدی، ف کشــتار، بســته بن
ــی  ــط قانون ــررات و ضواب ــق مق ــد( طب ــه منجم ــورت 6 تک ص

ــد. ــدام نمای اق

8( آنالیــز خــوراک دام آمــاده )کنســانتره( تحویلــی بــه دامــداران 
ــوی  ــتورالعمل( از س ــن دس ــد 2 و 3 ای ــدرج در بن ــوع من )موض
ــتیبانی  ــرکت پش ــط ش ــن و توس ــی تعیی ــدات دام ــت تولی معاون
ــل  ــه تحوی ــتان مربوط ــل اس ــد و در مح ــور تولی ــور دام کش ام

دامــدار می گــردد.

9( مــدت زمــان اجــرای خریــد از زمــان ابــاغ ایــن دســتورالعمل 
تــا پایــان ســال 1400 تعییــن می گــردد.

تبصــره: خریــد گوســاله زنــده نــر پــرواری انجــام شــده توســط 
شــرکت پشــتیبانی امــور دام کشــور در ســال جــاری نیز مشــمول 
ــتورالعمل  ــن دس ــدرج در ای ــرایط من ــر و ش ــوق الذک ــه ف مصوب

خواهــد بــود.

ــه شــورای قیمــت گــذاری در  ــه بنــد 2 مصوب ــا عنایــت ب 10( ب
ــد قــراردادی، شــرکت پشــتیبانی امــور دام  اجــرای فعالیــت تولی
ــاده  ــرار دادن نه ــار ق ــه در اختی کشــور موظــف اســت نســبت ب
ــر  ــر ب ــای ن ــاله و بره ه ــدی گوس ــت پرواربن ــاز جه ــورد نی م
اســاس ترکیــب جیــره، مــدت پــروار و قیمــت تمــام شــده هــر 
ــدات  ــور تولی ــت ام ــی از ســوی معاون ــده اعام ــرم دام زن کیلوگ
دامــی در قالــب تولیــد قــراردادی مطابــق بــا ضوابــط، مقــررات و 

ــد. ــدام نمای ــن موضــوع اق قوانی

ــه شــورای قیمــت گــذاری در  ــد 3 مصوب ــه بن ــا عنایــت ب 11( ب
اجــرای فعالیــت قــرارداد امانــی بــا دامــداران، شــرکت پشــتیبانی 
ــراردادن نهــاده  ــار ق ــا در اختی امــور دام کشــور موظــف اســت ب
مــورد نیــاز بــرای دام مولــد نســبت بــه تشــکیل کمیتــه اســتانی 

اقــدام نمایــد.

ــاد  ــازمان جه ــس س ــکل از رئی ــتانی متش ــه اس ــره 1: کمیت تبص
کشــاورزی اســتان بــه عنــوان رئیــس کمیتــه و شــرکت 
پشــتیبانی امــور دام اســتان بــه عنــوان دبیــر و نماینــده ســازمان 
ــه  ــو کمیت ــوان عض ــه عن ــط ب ــکل های زی رب ــکی، تش دامپزش

می باشــد.

تبصــره 2: تامیــن نهــاده موضــوع ایــن دســتورالعمل از موجــودی 
ذخایــر راهبــردی خواهــد بــود.

تبصــره 3: شــرکت پشــتیبانی امــور دام کشــور بــر اســاس 
معرفــی نامــه صــادره از ســوی کمیتــه مذکــور اقــدام بــه تحویــل 
نهــاده مــدت دار ســه ماهــه بــا نــرخ مصــوب در قالــب ضمانــت 
نامــه بانکــی معتبــر بــدون اخــذ وجــه التــزام از ســوی دامــداران 
ــه ضمانتنامــه  ــود. در صــورت عــدم ارائ معرفــی شــده خواهــد ب

ــرد. ــدی صــورت می پذی ــه صــورت نق ــروش ب بانکــی ف

تبصــره 4: مــدت زمــان اجــرای بنــد )11( حداکثــر تــا پایــان دی 
مــاه ســال جــاری خواهــد بــود.

12( معاونــت امــور تولیــدات دامــی و شــرکت پشــتیبانی امــور دام 
کشــور مکلفنــد گــزارش اقدامــات صــورت گرفتــه را بــه تفکیــک 
خریــد )تعــداد رأس بــره زنــده نــر پــرواری و گوســاله زنــده نــر 
پــرواری و میــزان مربوطــه، میــزان خــوراک دام تحویــل و ارزش 
ریالــی هــر کــدام، میــزان و ارزش الشــه خریــداری شــده بــرای 
ــه شــورای  ــه دبیرخان ــه صــورت هفتگــی ب ــردی( ب ــر راهب ذخای
قیمت گــذاری و اتخــاذ سیاســت های حمایتــی محصــوالت 

اساســی کشــور ارســال نماینــد.
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او گفــت: در عیــن حــال بایــد توجــه داشــت مــرغ در حــال حاضــر 
ارزان تریــن و در دســترس ترین مــاده پروتئینــی بــرای مــردم اســت 
و بــا افزایــش قیمــت گوشــت و مــوج تورمــی، بخــش مهمــی از 

تقاضــای محصــوالت پروتئینــی بــر مــرغ متمرکــز شــده اســت.
او ادامــه داد: گرانــی ایــن کاال می توانــد مشــکاتی را بــرای 
مصــرف کننــده و تولیــد کننــده بــه صــورت توامــان در بــر داشــته 
باشــد از ایــن رو بایــد ماحظــات الزم در دســتور کارقــرار گیــرد. 
وی در جــواب ایــن ســئوال کــه ایــا توضیحــی از ســوی مقامــات 
دولتــی دربــاره زمــان حــذف ارز 4200 تومانــی بــه شــما داده شــده 
یــا خیــر؟ گفــت: نکتــه مهــم ایــن اســت کــه گفتــه انــد تــا پایــان 
ســال تغییــری در وضعیــت ایجــاد نمــی شــود امــا ســابقه اقــدام 
ــد  ــوع تولی ــن موض ــود دارد و همی ــران وج ــی در ای ــی و ناگهان ان
کننــدگان را نگــران کــرده اســت. بــه گفتــه وی دو نرخــی بــودن 
ارز مــی توانــد زمینــه رابــرای ســوء اســتفاده و توزیــع رانــت فراهم 
ــز رخ داده و مابه التفــاوت قیمــت ارز 4200  ــن اتفــاق نی ــد و ای کن
تومانــی بــا ارز آزاد بــه جیــب تولیدکننــده و مصرف کننــده نرفتــه 
اســت امــا تغییــر ایــن ســاختار بایــد بــا مراقبــت ویــژه و خــاص 

باشــد تــا مبــادا مشــکات در ایــن حــوزه افزایــش یابــد.
بــه گفتــه وی بایــد ایــن نکتــه را در نظــر گرفــت کــه تنهــا حــذف 
ارز 4200 تومانــی نیســت کــه هزینــه تولیــد را افزایــش می دهــد 
ــش  ــزان افزای ــن می ــرژی و همچنی بلکــه موضــوع حامل هــای ان
قیمــت حمــل و نقــل و ... همگــی در افزایــش هزینــه تولیــد موثــر 
ــذف ارز 4200  ــس از ح ــی پ ــه حت ــنهاد داد ک ــتند. وی پیش هس
تومانــی الزم اســت ســامانه بــازارگاه برقــرار باقــی بماندچــرا کــه 
ــا قطــع دســت حلقــه هــای واســط باعــث شــده  ایــن ســامانه ب
ــد و  ــا ندهن ــطه ه ــه واس ــی ب ــای اضاف ــه ه ــداران هزین ــا مرغ ت
ــا  ــه اینروزه ــی ک ــا ســودجویی های ــود قطع ــن ســامانه نب ــر ای اگ
در خصــوص جوجــه اتفــاق مــی افتــد در مــورد مــرغ هــم اتفــاق 

مــی افتــاد.

حـــــذف ارز 4۲00 
ــت  ــا قيم ــی ب تومان
ــد؟ ــه می کن ــرغ چ م

ــون انجمــن صنفــی مرغــداران گوشــتی  ــب رییــس کان نائ
کشــور  گفــت: حــذف ارز 4200 تومانــی بــدون مهیــا شــدن 
زیرســاخت ها تولیــد کننــدگان و مصــر ف کننــدگان مــرغ را 

بــا بحــران مواجــه خواهــد کــرد.  
حبیــب اســداهلل نــژاد گفــت: حــذف ارز 4200 تومانــی بــدون 
مهیــا شــدن زیرســاخت ها هــم تولیــد کننــدگان وهــم مصــر 
ف کننــدگان مــرغ را بــا بحــران مواجــه خواهــد کــرد. ایــن 
کارشــناس و مدیــر صنعــت مرغــداری دربــاه تبعــات حــذف 
ارز 4200 تومانــی گفــت: در شــرایط کنونــی در حــوزه تولیــد 
ــا ارز 4200  ــویا ب ــی ذرت و س ــی یعن ــاده دام ــرغ، دو نه م
تومانــی وارد می شــود و جوجــه علیرغــم برخــورداری از 
قیمــت  برابــر  از دو  بیــش  ترجیحــی  ارز  حمایت هــای 

مصــوب بدســت مرغــداران میرســد.
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه حــذف ارز 4200 تومانــی می توانــد 
ــت:  ــد، گف ــش ده ــر افزای ــش از دو براب ــرغ را بی ــت م قیم
بایــد توجــه داشــت کــه بــا ایــن اقــدام واحدهــای تولیــدی 
ــد و  ــدا می کنن ــاز پی ــتری نی ــردش بیش ــرمایه در گ ــه س ب
همیــن امــر ســبب بــروز مشــکاتی خواهــد شــد. از ســوی 
دیگــر بیــم آن مــی رود بــا رشــد قیمت هــا در بــازار، شــاهد 
کاهــش مصــرف و کاهــش کشــش بــازار باشــیم کــه ایــن 
ــده  ــد کنن ــرای تولی ــه بحــران را ب ــز در نتیجــه دامن ــر نی ام

ــد. ــش می ده افزای
ایــن فعــال صنعــت مــرغ در توضیــح مطلــب مذکــور ادامــه 
داد: الزم اســت زیرســاخت هایی بــرای پیشــگیری از بحــران 
ــه ســرمایه در  ــک ســو ضــرورت دارد ک فراهــم شــود، از ی
گــردش واحدهــای تولیــدی تامیــن شــود و از ســوی دیگــر 
بــا اقداماتــی قــدرت خریــد مصرف کننــده بایــد حفــظ شــود، 
ــاری و ...  ــص کارت اعتب ــا تخصی ــه ب ــورت ک ــن ص ــه ای ب

امــکان خریــد مــرغ را بــرای مــردم فراهــم کــرد. 
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خودکفايــی در توليــد 
ــد  ــوراک دام باي خــ
ــود ــه شــ جدی گرفتـ

ــت:  ــزد گف ــه ی ــام جمع ــتان و ام ــه در اس ــی فقی ــده ول نماین
خودکفایــی در تولیــد دام بایــد جــدی گرفتــه شــود و الزم اســت 
ــدام جــدی و جهــادی انجــام دهــد. ــه اق ــن زمین ــت در ای دول

بــا مســئوالن  ناصــری« در دیــدار  آیــت اهلل »محمدرضــا 
ــا  ــکی ب ــه دامپزش ــبت هفت ــه مناس ــزد ب ــتان ی ــکی اس دامپزش
ــک  ــه ی ــی آن ب ــت دام و گران ــروز قیم ــه ام ــه اینک ــاره ب اش
ــن  ــل ای ــل شــده اســت، اظهــار کــرد: عمــده دلی معضــل تبدی
ــودن  ــی ب ــی آن و واردات ــوراک دام و گران ــود خ ــی، کمب گران

ــت. آن اس

وی عنــوان کــرد: بــرای کشــور مــا بــا ایــن تنــوع آب و هوایــی، 
ــه  ــته ب ــوراک دام وابس ــن خ ــرای تامی ــه ب ــت ک ــته نیس شایس
خــارج از کشــور باشــیم و بایــد در ایــن زمینــه بــه خودکفایــی 

برســیم.

ــان کــرد: برخــی اســتان ها، آب و فضــای  ــزد بی امــام جمعــه ی
کافــی بــرای کشــت ذرت، جــو و ســویا دارنــد و بایــد در ایــن 

زمینــه بــه ســرعت وارد عمــل شــوند.

ناصــری تصریــح کــرد: بایــد یــک دســتور انقابــی بــه جهــاد 
ــدت  ــرف م ــا ظ ــود ت ــور داده ش ــر کش ــاورزی در سراس کش
ــاز  ــورد نی ــوراک دام م ــن خ ــتان ها در تامی ــه اس ــی، هم کوتاه

ــوند. ــا ش ــود خودکف خ

وی بــا اشــاره بــه اتفاقاتــی کــه ماه هــا قبــل در زمینــه انهــدام 
دام هــای مولــد رخ داد، عنــوان کــرد: بــه دلیــل نبــود خــوراک 
دام، دام هــای مولــد را ســر بریدنــد و اکنــون بــا کمبــود گوشــت 
ــی  ــل آن گران ــه دلی ــتیم ک ــه هس ــی آن مواج ــرغ و گران و م

خــوراک دام اســت.

امــام جمعــه یــزد تاکیــد کــرد: حتــی اگــر تولیــد 
ــره  ــد ذخی ــد، بای ــاز باش ــد نی ــش از ح ــت بی گوش
ســازی شــود و دامپزشــکی بایــد نســبت بــه 
ــد حساســیت داشــته باشــد. کشــتار دام هــای مول
ــی  ــتان ها م ــی اس ــه برخ ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
گوینــد خودکفــا هســتند در حالــی کــه خودکفایــی 
یــک اســتان کافــی نیســت، تصریــح کــرد: همــه 
بایــد دســت بــه دســت هــم دهنــد و تمــام کشــور 
ــن  ــه تامی ــه را در زمین ــورهای منطق ــی کش و حت
خــوراک دام و تامیــن دام مــورد نیــاز مــردم 
خودکفــا کننــد و بــه اســتان خــود کفایــت نکننــد.

ناصــری ادامــه داد: ایــن بــی عرضگــی اســت کــه 
ــر  ــویم و اگ ــا ش ــه خودکف ــن زمین ــم در ای نتوانی
اقدامــی نشــود، تنــگ نظــری اســت و همــه بایــد 

در ایــن زمینــه دغدغــه داشــته باشــند.

وی تصریــح کــرد: اگــر همیــن پولــی کــه صــرف 
حمــل و نقــل واردات مــی شــود، بــه کشــاورز داده 
ــه  ــن زمین ــق در ای ــه ســرعت شــاهد رون شــود، ب

باشــیم.

ــا  ناصــری در بخــش دیگــری از ســخنان خــود ب
ــدن  ــج ش ــال رای ــه در ح ــی ک ــه فرهنگ ــاره ب اش
افــزود: ســگ گردانــی و  در کشــور ماســت، 
ــات  ــی از اقدام ــه یک ــگ در خان ــتن س ــه داش نگ
بی فایــده اســت کــه هــم از نظــر شــرعی و 
ــیاری دارد  ــکات بس ــی مش ــر فرهنگ ــم از نظ ه
ــد  ــه هــا جــای فرزن و متاســفانه در بعضــی از خان

ــت. ــه اس را گرفت
ــمن  ــت و دش ــه اس ــا فتن ــرد: اینه ــح ک وی تصری
ــج کــرده کــه  ــا رای ــن فرهنــگ را در کشــور م ای
ــد و در  ــدآوری نرون ــه ســمت فرزن ــا ب ــواده ه خان
ــرای  ــوم نیســت چــه اتفاقــی ب ایــن صــورت، معل
ــر  ــده دیگ ــال آین ــد و 30 س ــا می افت ــور م کش
ــه  ــد ک ــی مان ــی نم ــور باق ــن کش ــی در ای جوان
بخواهــد چــرخ صنعــت و اشــتغال ایــن کشــور را 

ــد. بچرخان

ــن  ــز در ای ــزد نی ــتان ی ــر کل دامپزشــکی اس مدی
نشســت بــه ارائــه گزارشــی از واکسیناســیون 
طــول  در  اســتان  ســطح  در  شــده  انجــام 
انــدازی  راه  همچنیــن  گذشــته  ســال  یــک 
آزمایشــگاه های دامپزشــکی اســتان پرداخــت.
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ــتار مســتثنی  ــورداری کشــور، خواس مجــری طــرح توســعه زنب
ــری  ــد رهگی ــا و ک ــه یکت ــذ کدشناس ــورداران از اخ ــدن زنب ش
حمــل خودرویــی کندو هــای عســل هنــگام کــوچ ماننــد 

ــد. ــایر ش عش
ــور،  ــورداران کش ــکات زنب ــی از مش ــور« یک ــین اکبرپ »حس
ــی  ــل خودروی ــری حم ــد رهگی ــا و ک ــه یکت ــد شناس ــذ ک اخ
ــان  ــور در زم ــکی کش ــازمان دامپزش ــل از س ــای عس کندو ه
ــار و  ــل دوب ــال حداق ــر س ــورداران ه ــزود: زنب ــت، اف ــوچ اس ک
ــوع پوشــش  ــرای اســتفاده از تن ــار ب ــا شــش ب ــج ت ــر پن حداکث
شــهد  از  بهره گیــری  و  هوایــی  و  آب  شــرایط  در  گیاهــی 
ــای  ــا، کلنی ه ــه زنبوره ــور تغذی ــه منظ ــف ب ــای مختل گل ه
ــد. ــا می کنن ــر جابج ــه دیگ ــه منطق ــه ای ب ــور را از منطق زنب

ــت: در  ــار داش ــور اظه ــورداری کش ــعه زنب ــرح توس ــری ط مج
ــد  ــاورزی، بای ــدات کش ــی از تولی ــت مانع زدای ــتای سیاس راس
شــرایط تولیــد بــرای زنبــورداران کشــور تســهیل شــود تــا آنــان 

ــد. ــد بپردازن ــه تولی ــراغ خاطــر ب ــا ف ب
اکبرپــور خاطرنشــان کــرد: ســابقه اخــذ کــد شناســه یکتــا و کــد 
ــکی  ــارمان دامپزش ــط س ــی دام توس ــل خودروی ــری حم رهگی

ــردد. ــاز می گ ــال 97 ب ــه س ب
وی افــزود: در آن ســال، ســازمان دامپزشــکی بــر اســاس 
ــده  ــداری دام زن ــل و نگه ــروش، حم ــد، ف ــتورالعمل خری دس
ــگام  ــا هن ــام دام ه ــرای تم ــرد ب ــزم ک ــنگین، مل ــبک و س س
حمــل، نگهــداری و خریــد و فــروش بایــد کــد شناســه یکتــا و 
ســپس کــد رهگیــری حمــل خودرویــی اخــذ شــود و براســاس 
بنــد )ث( مــاده )4( همیــن دســتورالعمل عشــایر از دریافــت کــد 

ــودن مســتثنی  ــه دلیــل کــوچ رو ب رهگیــری حمــل دام ب
شــدند.

ــا  مجــری طــرح توســعه زنبــورداری کشــور ادامــه داد: ب
ــان  ــوچ دامش ــت ک ــه عل ــایر ب ــه عش ــن ک ــه ای ــه ب توج
از ایــن قاعــده مســتثنی شــدند، معاونــت امــور تولیــدات 
دامــی وزارتخانــه بــرای جابجایــی کندو هــای زنبــور 
عســل در زمــان کــوچ تقاضــا کــرد کــه آنــان هــم ماننــد 
عشــایر از اخــذ کــد شناســه یکتــا و کــد رهگیــری حمــل 
خودرویــی مســتثنی شــوند و ســازمان دامپزشــکی کشــور 
در ســال 97 بــرای 18 مــاه بــا ایــن درخواســت موافقــت 

کــرد.
ــت  ــد نوب ــاه، چن ــام 18 م ــس از اتم ــرد: پ ــه ک وی اضاف
دیگــر نیــز زنبــورداران بــه دلیــل کــوچ رو بــودن فعالیــت 

ــدند. ــتثنی ش ــا مس ــن کد ه ــذ ای ــورداری از اخ زنب

ــذ  ــورد اخ ــورداران در م ــکات زنب ــاره مش ــور درب اکبرپ
ــی  ــل خودروی ــری حم ــد رهگی ــا و ک ــه یکت ــد شناس ک
دام زنــده در زمــان کــوچ توضیــح داد: عــاوه بــر 
ــور  ــای زنب ــی کلنی ه ــورداران و جابجای ــوچ زنب ــدد ک تع
عســل، دریافــت کــد شناســه یکتــا نیــاز بــه کــد پســتی 
ــیاری  ــه بس ــت ک ــی اس ــن در حال ــورداران دارد و ای زنب
ــع  ــع طبیعــی و مرات ــا در عرصــه مناب ــورداران الژام از زنب
ــد و از  کــوچ می کننــد و در آن مناطــق کــد پســتی ندارن
ــه دنبــال آن  ایــن رو اساســا نمی تواننــد کــد شناســه و ب

ــد. ــذ کنن ــی اخ ــل خودروی ــری حم ــد رهگی ک

خدمات رايگان دامپزشـکی در 
گلستان گسترش و پايـدارسازی 

می شود
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رئیــس شــورای تامین کننــدگان دام کشــور خاطــر نشــان کــرد: 
ــرای دامــدار اســت، ایــن  صــادرات دام یــک بســته حمایتــی ب
ــادرات  ــی ص ــور توانای ــداران کش ــتر دام ــه بیش ــت ک درحالیس

نــدارد.

در  دامــداری  صنعــت 
ــرار دارد ــرايط رکود ق ش

منصــور پوریــان در پاســخ بــه ایــن پرســش کــه 
صــادرات دام چــه تاثیــری بــر بــازار داخلــی می گــذارد، 
ــر  ــخ 17 تی ــده از تاری ــادرات دام زن ــه ص ــت: مصوب گف
یعنــی در دوره ریاســت جمهــوری پیشــین صــادر شــد؛ 
امــا در آن دولــت ایــن مصوبــه مســکوت مانــد. دولــت 
جدیــد بــا رویکــرد حمایــت از تولیدکننــده داخلــی 

ــرد. ــادر ک ــادرات دام ص ــرای ص ــدی ب ــه  جدی اباغی
ــه  ــاوت اباغی ــه تف ــاره ب ــا اش ــال اقتصــادی ب ــن فع ای
ــد  ــه جدی ــرد: در اباغی ــان ک ــر نش ــادرات دام، خاط ص
بــه ســازمان  دام  مدیریــت صــادرات  و  مســئولیت 

ــت. ــده اس ــذار ش ــور دام واگ ــتیبانی ام پش
ــه از ســوی  ــی نشــدن اباغی ــه عملیات ــا اشــاره ب وی ب
شــرکت پشــتیبانی امــور دام، بیــان کــرد: ایــن شــرکت 
ــه امــروز شــیوه نامه اجرایــی شــدن ایــن اباغیــه  ــا ب ت

را اعــام نکــرده اســت.  

ــه  ــد ک ــر بگیری ــه را در نظ ــن نکت ــرد: ای ــح ک ــان تصری پوری
پروســه خریــد دام تــا بــازار طوالنــی اســت بنابرایــن دام 
ــل و  ــدی، حم ــتار، تکه بن ــداری، کش ــون نگه ــی چ در مراحل
ــرد.  از  ــود می گی ــه خ ــدی ب ــت جدی ــی قیم ــل و جابه جای نق
ــر پــرواری کیلویــی 55 هــزار تومــان  دامــدار هــر کیلــو بــره ن
ــان و  ــای پنه ــاب هزینه ه ــا احتس ــه ب ــود ک ــداری می ش خری

ــد. ــدار نمی صرف ــرای دام ــت ب ــن قیم ــروار دام ای پ

بــه گفتــه وی، حــذف انگیــزه اقتصــادی در تولیــد بــه 
معنــی توقــف در رونــد تولیــد اســت.

ایــن فعــال اقتصــادی بــا بیــان اینکــه بخــش پــرواری در ســال 
92 رشــد قابــل توجهــی کــرد، افــزود: همانطــور کــه از نــام آن 
مشــخص اســت دام هــای پــای پــروار از ســوی روســتاییان وع 
شــایر خریــداری و بــا افزایــش ضریــب گوشــتی آن را در بــازار 
ــور در  ــرواری کش ــش پ ــون بخ ــا هم اکن ــد ام ــه می کردن عرض

حــال متضــرر شــدن اســت.

رئیــس شــورای تامین کننــدگان دام کشــور، در پاســخ بــه 
ایــن پرســش کــه صــادرات دام چــه تاثیراتــی در بــازار داخلــی 
ــرایط  ــور در ش ــداری کش ــت دام ــزود: صنع ــد، اف ــاد می کن ایج
رکــود قــرار دارد، از ایــن رو بایــد تــاش کنیــم کــه ایــن رکــود 
ــر  ــی ب ــر روان ــد صــادرات دام تاثی ــدون تردی ــود. ب شکســته ش
ــا  ــد ام ــد ش ــادی خواه ــی ع ــد از مدت ــه بع ــذارد ک ــازار می گ ب
بایــد بــر ایــن نکتــه تاکیــد کنــم کــه صــادرات خللــی در بــازار 
ــم  ــه نخواهی ــود دام مواج ــا کمب ــد و ب ــاد نمی کن ــی ایج داخل

شــد.

ــف از  ــکل های مختل ــه ش ــون ب ــه هم اکن ــان اینک ــا بی وی ب
جملــه قاچــاق دام از کشــور خــارج می شــود، افــزود: صــادرات 
نبایــد در بخــش دام متوقــف شــود مــا در کشــور مــازاد گوشــت 

ــر اســت. ــه تقاضــا باالت ــم و نســبت عرضــه ب داری

پوریــان تصریــح کــرد: چگونگــی بازگشــت ارز و هزینــه بــاالی 
ــدگان  ــرای صادرکنن ــه مشــکات پیشــرو ب ــه دام ازجمل قرنطین
ــوان  ــت می ت ــو گوش ــک کیل ــادرات ی ــت. در ازای ص دام اس
ــود  ــظ ش ــازار حف ــادل ب ــه تع ــا اینگون ــرد ت ــو وارد ک ــک کیل ی
ــه  ــت توجی ــر واردات گوش ــرخ ارز دیگ ــن ن ــاال رفت ــا ب ــه ب البت
 پذیــر نیســت. در هــر روی راه هــای زیــادی پیشــروی ســازمان 
ــی را  ــازار داخل ــادل ب ــا تع ــود دارد ت ــور دام وج ــتیبانی ام پش

ــد. حفــظ کن
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از  ناشــی  فشــار  تولیــد،  هزینه هــای  افزایــش 
ــه تامیــن خــوراک دام،  ــوط ب خشکســالی، مســائل مرب
ــازار و البتــه عــدم افزایــش قیمــت  تــورم موجــود در ب
ــای  ــن هزینه ه ــاال رفت ــل ب ــز و در مقاب ــت قرم گوش
دامــداران همزمــان بــا کاهــش درآمــد آنهــا و تاثیــرات 
نامطلــوب آن در کشــتار دام، همــه و همــه از مشــکات 

ــان رضــوی اســت. ــداران خراس ــی دام کنون

طــی ســال گذشــته مشــکات متعــدد در تامیــن، تولیــد 
ــوراک دام،  ــای خ ــدید در به ــورم ش ــا، ت ــاده ه ــع نه و توزی
ــان  ــن دارو و درم ــری، تامی ــم از کارگ ــا اع ــش هزینه ه افزای
دام، تجهیــزات، واکسیناســیون و غیــره در حالــی دخــل و خــرج 
ــالی و  ــز خشکس ــال نی ــه امس ــود ک ــم زده ب ــداران را بره دام
ــد  ــدید تولی ــش ش ــه کاه ــی از آن در زمین ــدی ناش ــات ج تبع
ــد آن  ــکان تولی ــه ام ــو، ک ــه ج ــی از جمل ــه و نهاده های علوف
ــداری در  ــت دام ــد صنع ــب ش ــت، موج ــدک اس ــل ان در داخ
ــار  ــاده گرفت ــود نه ــالی و کمب ــنگین خشکس ــع س ــه دو مان میان
آمــده و ادامــه حرکــت آن بــا مشــکل مواجــه شــده و در ســال 
»افزایــش تولیــد، پشــتیبانی ها و مانع زدایی هــا« همچنــان 
درجــا زده و آخریــن بــرگ برنــده خــود بــرای تولیــد، یعنــی دام 

ــذارد. ــراج بگ ــه ح ــز ب ــد را نی مول

ــی  ــده ضرورت ــرای آین ــن آن ب ــد و تضمی ــه تولی ــی ک در حال
در راســتای تامیــن امنیــت غذایــی، بــه عنــوان یکــی از 
ــن  ــود، تامی ــی ش ــوب م ــور محس ــی کش ــاختهای امنیت زیرس
نهاده هــای دامــی و تاثیــر آن در تولیــد امــروز و فــردا از 
مســائل مهمــی اســت کــه بایــد مــورد توجــه و حمایــت دولــت 

ــرد. ــرار گی ق

ــرورش  ــی، پ ــای دام ــد و واردات نهاده ه ــت، تولی ــره کش زنجی
ــذار  ــتی و تخمگ ــرغ گوش ــنگین، م ــبک و س ــش دام س و افزای
ــی  ــی و لبن ــای دام ــراورده ه ــی و ف ــام پروتئین ــد اق و تولی
ــال و  ــیر اخت ــن مس ــر در ای ــوده و اگ ــم ب ــار ه ــه در کن هم
ــده  ــن کنن ــی تامی ــه خوب ــد ب ــی توانن ــود، م ــاد نش ــی ایج مانع
ــه  ــا هرگون ــند، ام ــر باش ــت حاض ــردای جمعی ــروز و ف ــاز ام نی
ــره  ــن زنجی ــق ای ــورم در تحق ــر، ت ــال، تاخی ــی، اخت بی نظم
ــه آن  ــن حلق ــتین و مهمتری ــه نخس ــت ک ــن اس ــکل آفری مش

ــت. ــی اس ــای دام ــد نهاده ه ــن و تولی تامی

ــا،  ــن نهاده ه تاميـــ
ــش روی رونق  ــی پي مانع
ــد دامی در  ــن تولي گرفت

خراســان رضــوی
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ــا 15.8 میلیــون واحــد دامــی،  اســتان خراســان رضــوی کــه ب
ــول  ــن محص ــزار ت ــون و 400 ه ــک میلی ــش از ی ــاالنه بی س
ــه  ــر رتب ــن نظ ــد و از ای ــد می کن ــور تولی ــوزه دام و طی در ح
برتــر را در کشــور داشــته و دارنــده رتبه هــای متعــدد در 
مــواد  تامیــن  و  تولیــد  از  بخــش  ایــن  زیرمجموعه هــای 
غذایــی اســت، ایــن روزهــا بــه شــدت درگیــر بحــران کشــتار 
ــی  ــددی ناش ــل متع ــه از عوام ــی ک ــت، وضعیت ــد اس دام مول
ــا  ــر ی ــت، دی ــزی و حمای ــدم برنامه ری ــورت ع ــده و در ص ش
ــرای اســتان و  ــر آن ب ــران ناپذی ــار جب ــات و آث زود شــاهد تبع

ــود. ــم ب ــور خواهی کش

تیر خاص خشکسالی بر شقیقه دامداری 

ــن  ــان رضــوی در ای ــی خراس ــه گاوداران صنعت ــس اتحادی ریی
ــا در ســطح  ــت: کشــت نهاده ه ــا گف ــگار ایرن ــه خبرن ــه ب رابط
ــه  ــیار پرهزین ــادی بس ــالی های متم ــل خشکس ــه دلی ــتان ب اس
شــده و کاهــش تولیــد چشــمگیری را در ایــن حــوزه بــه 
اســتان تحمیــل کــرده  اســت بــه طــوری کــه در تولیــد نهــاده 
ــته 40  ــال گذش ــه س ــبت ب ــر نس ــی اخی ــال زراع ــو در س ج

ــم. ــته ای کاهــش داش

ــا توزیــع انــدک  فرشــید صــراف گفــت: ایــن کاهــش تولیــد ب
نهــاده هــا هماننــد ســال گذشــته باعــث افــت تولیــد و روانــه 
ــفانه  ــت و متأس ــده اس ــتارگاه ها ش ــه کش ــد ب ــدن دام مول ش
نهاده هــای توزیعــی بــا ارز ترجیحــی چهــار هــزار و 200 
ــال  ــن ح ــا ای ــد ب ــتان را نمی ده ــاز دام اس ــخ نی ــی، پاس تومان
جــای ســوال اســت در جایــی کــه مبــادی ورودی و ارز 
ــن نهــاده در  ــه ای ــن اســت، چگون تخصیصــی مشــخص و معی
ــاال بــه  ــا قیمــت هــای ب ــازار آزاد بــه وفــور یافــت شــده و ب ب

ــد؟ ــی رس ــداران م دســت دام
ــفانه در  ــاد کشــاورزی متأس ــار جه ــق آم ــرد: طب ــار ک وی اظه
ــدود 51  ــو، ح ــاده ج ــد از نه ــدود 21 درص ــته ح ــال گذش س
درصــد ذرت و 73 درصــد از نیــاز دام اســتان بــه کنجالــه ســویا 
از محــل نهــاده هــای وارداتــی و بــا ارز دولتــی تأمیــن گردیــده 

اســت.
ــزود:  ــوی اف ــان رض ــی خراس ــه گاوداران صنعت ــس اتحادی ریی
ــدود 24  ــه ح ــال ب ــته امس ــاه گذش ــت م ــار در هش ــن آم ای
ــه  ــد کنجال ــد ذرت و 52 درص ــو، 42 درص ــاده ج ــد نه درص
ســویا رســیده اســت و ایــن در حالــی اســت کــه ارائــه نهــاده 
ــه  ــز وج ــان واری ــر و از زم ــا حــدود 40 روز تأخی ــازارگاه ب در ب
ــاده  ــه نه ــدار ب ــا دام ــی کشــد ت ــل 45 روز طــول م کاال حداق

ــد. ــود برس خ

وی بــا بیــان اینکــه ایــن بــدان معناســت کــه نهــاده درخواســتی 
مردادمــاه امســال در آبــان تحویــل می گــردد، ادامــه داد: 
ــی شــرکت هــای  ــن مال ــز اهمیــت اســت کــه تأمی بســیار حائ
ــز وجــه توســط  ــده نهــاده هــای دامــی از محــل واری وارد کنن
ــه رانــت بزرگــی  دامــداران صــورت مــی گیــرد کــه ایــن مقول
ــاالی  ــم ب ــا حج ــی ب ــت و از طرف ــرکتها اس ــن ش ــرای ای ب
ــفانه  ــاوررزی، متأس ــک کش ــه بان ــده ب ــرازیر ش ــی س نقدینگ
ــی  ــن نقدینگ ــل ای ــک از مح ــن بان ــده ای ــه ش ــات ارائ خدم

ــت. ــه اس ــل توجی ــدک و غیرقاب ــیار ان بس

ــه  ــی ک ــم نقدینگ ــن حج ــود ای ــا وج ــرد: ب ــار ک ــراف اظه ص
ــداران  ــرد، دام ــی گی ــرار م ــک ق ــدگان و بان ــار واردکنن در اختی
ــتری  ــوان بیش ــدرت و ت ــا ق ــد ب ــی توانن ــان م ــکلهای آن و تش
ــی عــدم تخصیــص  ــد ول ــدام کنن ــن نهــاده اق ــه تأمی نســبت ب
ــه  ــاورزی ب ــک کش ــار بان ــزی و اعتب ــک مرک ــوی بان ارز از س
ــد  ــرای تولی ــده ای ب ــداران، باعــث مشــکات عدی ــده دام نماین
گردیــده اســت کــه امیدواریــم بــا درایــت دولــت ایــن مســائل 

ــر شــود. کمت

وی تاکیــد کــرد: بایــد گفــت در شــرایط کنونــی تولیــد بســیار 
ــای  ــر به ــاه اخی ــک م ــورم در ی ــه اســت و ت ســخت و پرهزین
تمــام شــده شــیر خــام را بــه کیلویــی 85 هــزار ریــال و قیمــت 
گوشــت قرمــز را بــه یــک میلیــون و 220 هــزار ریــال افزایــش 
داده اســت کــه امیدواریــم بــا درایــت دولــت و تــا زمانــی کــه 
ــده اســت، مشــکات هرچــه ســریع  ــه تولیــد مان ــی در بدن جان

تــر کاهــش یابــد.

تاخیر در تحویل نهاده های مرغی مشــکلی جدی

مدیرعامــل اتحادیــه مرغــداران مــرغ تخمگــذار خراســان 
رضــوی بــا بیــان اینکــه تاخیــر فــراوان در تحویــل نهاده هــای 
دولتــی مشــکل جــدی مرغــداران زیــر پوشــش ایــن اتحادیــه 

ــرد: ــار ک در اســتان اســت، اظه
ــذاری،  ــازارگاه در بارگ ــه ســامانه ب ــاه اســت ک ــک م  حــدود ی
ــه  ــت، ب ــده اس ــکل ش ــار مش ــاده دچ ــل نه ــص و تحوی تخصی
طــوری کــه هنــوز ذرت ســهمیه آبانمــاه مرغــداران در ســامانه 

بارگــذاری نشــده اســت.
ــی اســت  ــن در حال ــد کــرد: ای ــژاد تاکی سیدحســین موســوی ن
کــه تامیــن بــه موقــع نهاده هــای دامــی از ضروریــات فعالیــت 
در ایــن بخــش اســت و مــرغ گرســنه داخــل قفــس، چنیــن بــی 
ــه مشــکل و اختــال  نظمی هایــی را درک نمــی کنــد و هرگون

در تامیــن نهــاده بــرای حــوزه تولیــد مشــکل آفریــن اســت.
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ــای  ــام نهاده ه ــی اق ــا برخ ــه داد: بعض ــژاد ادام ــوی ن موس
ــاه  ــهریور و تیرم ــرداد، ش ــای م ــرای ماهه ــده ب ــداری ش خری

ــت. ــده اس ــل داده نش ــل تحوی ــورت کام ــه ص ــوز ب ــم هن ه

مدیرعامــل اتحادیــه مرغــداران مــرغ تخمگــذار خراســان 
ــرای  ــدی ب ــران ج ــار بح ــفانه دچ ــرد: متاس ــار ک ــوی اظه رض
ــد  ــه بای ــتیم ک ــتان هس ــویا در اس ــه س ــن ذرت و کنجال تامی

ــرد. ــورت گی ــه ص ــن زمین ــری در ای ــی موث ــاره اندیش چ

وی گفــت: بــه عنــوان نمونــه مبالــغ مربــوط بــه نهــاده 
ــده  ــز ش ــداران واری ــط مرغ ــش توس ــاه پی ــهریورماه از 2 م ش
ــده  ــص آن نش ــاده و تخصی ــه نه ــل ب ــوز تبدی ــا هن ــت ام اس

ــت. اس

موســوی نــژاد افــزود: ایــن وضعیــت در حالــی رغــم می خــورد 
ــازار آزاد و افزایــش  ــن نهــاده از ب ــه تامی کــه مرغــدار ناچــار ب
هزینه هــای تولیــد اســت، حــال آنکــه محصــول خــود را 
ــر  ــن ام ــد و همی ــازار عرضــه کن ــه ب ــرخ مصــوب ب ــه ن ــد ب بای

ــد. ــکل می کن ــار مش ــدگان را دچ تولیدکنن

ــده  ــاظ ش ــود لح ــرخ س ــا ن ــام دنی ــه در تم ــان اینک ــا بی وی ب
ــت،  ــد اس ــاورزی 30 درص ــدات کش ــوالت و تولی ــرای محص ب
ــرم  ــر کیلوگ ــده ه ــام ش ــت تم ــه قیم ــی ک ــه داد: در حال ادام
تخــم مــرغ بــرای مرغــدار 18 هــزار تومــان اســت و بــا لحــاظ 
15 درصــد ســود بایــد هــر کیلوگــرم 20 هــزار تومــان در محــل 
مرغــداری عرضــه شــود، قیمــت مصــوب ایــن کاال 18 هــزار و 

ــن شــده اســت. ــان تعیی 500 توم

مدیرعامــل اتحادیــه مرغــداران مــرغ تخمگــذار خراســان 
رضــوی بــا بیــان اینکــه ســامانه بــازارگاه بــه صــورت متمرکــز 
از تهــران مدیریــت و کنتــرل می شــود و اســتانها نقشــی 
ــت از  ــرای حمای ــد ب ــت بای ــرد: دول ــد ک ــد، تاکی در آن ندارن
ــوده و از  ــود نم ــکل موج ــل مش ــه ح ــدام ب ــدگان اق تولیدکنن
ــری  ــی جلوگی ــای مرغ ــاده ه ــل نه ــر در تحوی ــه تاخی هرگون

ــد. کن

تنزل رتبه خراســان رضوی در تولید تخم مرغ

وی بــا اشــاره بــه فعالیــت 2 هــزار و 920 واحــد مــرغ بــا هشــت 
میلیــون قطعــه مــرغ تخمگــذار در اســتان، افــزود: هــم اکنــون 

روزانــه 320 تــن تخــم مــرغ در ایــن اســتان تولیــد می شــود.

مدیرعامــل اتحادیــه مرغــداران مــرغ تخمگــذار خراســان 
ــدن  ــر ش ــری پی ــه تعبی ــن و ب ــش س ــت: افزای ــوی گف رض
گله هــای مــرغ تخمگــذار موجــب کاهــش 50 درصــدی تولیــد 

ــت. ــده اس ــتان ش ــن اس ــرغ در ای تخم م

موســوی نژاد گفــت: در ســال 98 روزانــه 600 تــن تخــم مــرغ 
ــه 320  ــزان ب ــن می ــون ای ــا اکن ــد مــی شــد ام در اســتان تولی
تــن در روز کاهــش یافتــه اســت کــه عامــل اصلــی آن در کنــار 
ــی و تامیــن نهــاده، پیرشــدن گله هاســت. ــد گران ــی مانن عوامل

وی ادامــه داد: ایــن میــزان کاهــش تولیــد درحالــی اســت کــه 
از 60 درصــد ظرفیــت تولیــد واحدهــا اســتفاده مــی شــود.

مدیرعامــل اتحادیــه مرغــداران مــرغ تخمگــذار خراســان 
ــذار  ــرغ تخمگ ــه م ــون قطع ــت میلی ــود هش ــه وج ــوی، ب رض
ــه  ــت ک ــی اس ــن در حال ــرد: ای ــان ک ــاره و بی ــتان اش در اس
ــت  ــوی ظرفی ــان رض ــوزه در خراس ــن ح ــال ای ــای فع واحده

ــد.  ــذار را دارن ــرغ تخمگ ــه م ــون قطع ــتن 12 میلی داش

ــه  ــبت ب ــر نس ــتفاده کمت ــاوت و اس ــن تف ــت ای ــت: عل وی گف
ــاده  ــن نه ــدم تامی ــتوری، ع ــای دس ــال قیمت ه ــت اعم ظرفی
بــه میــزان الزم و نبــود حمایــت الزم از مرغــداران اســت 
ــود در  ــت خ ــد ظرفی ــا 60 درص ــتان ب ــداران اس ــن مرغ بنابرای

ــتند. ــال کار هس ح

ــه  ــرآورد صــورت گرفت ــر اســاس ب ــه داد: ب ــژاد ادام موســوی ن
در حالــی حجــم امســال تولیــد تخم مــرغ در خراســان رضــوی 
117 هــزار تــن اســت کــه ایــن حجــم در ســال 1398 حــدود 
219 هــزار تــن بــود و همیــن وضعیــت موجــب شــد خراســان 
رضــوی کــه حداقــل 2 ســال رتبــه نخســت تولیــد تخــم مــرغ 
کشــور را داشــت اکنــون بعــد از اســتان اصفهــان بــه رتبــه دوم 

کشــور تنــزل کنــد.

کشتار دام مولد سنگین همچنان باال

هــم اکنــون 346 هــزار راس دام ســنگین در خراســان رضــوی 
وجــود دارد کــه 225 هــزار راس از ایــن تعــداد، در دامداریهــای 
ــی نگهــداری می شــوند؛ کشــتارگاه مشــهد  ســنتی و نیمه صنعت
ــوی را  ــان رض ــنگین خراس ــتار دام س ــد کش ــدود 70 درص ح
ــتان  ــتانهای اس ــایر شهرس ــتار در س ــه کش ــده دارد و بقی برعه

ــود. ــام می ش انج
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ــاد کشــاورزی خراســان رضــوی  ــور دام ســازمان جه ــر ام مدی
ــتار دام  ــد از کل کش ــتار دام مول ــبت کش ــه نس ــان اینک ــا بی ب
ــاد  ــوز زی ــتان هن ــهد اس ــی مش ــتارگاه صنعت ــنگین در کش س
اســت، گفــت: آمــار کشــتار دام ســنگین)مولد و غیرمولــد( 
امســال بــا افزایــش همــراه بــود کــه ایــن رونــد در خردادمــاه 
امســال بــا 11 هــزار و 192 راس کشــتار در کشــتارگاه صنعتــی 

ــید. ــود رس ــه اوج خ مشــهد ب

احمــد داوطلــب افــزود: وضعیــت کشــتار دام در ایــن بخــش در 
مهرمــاه نیــز بــا هفــت هــزار و 371 راس کشــتار بــه کمتریــن 
میــزان خــود در طــول امســال رســید امــا همچنــان نســبت بــه 

پارســال شــاهد افزایــش کشــتار هســتیم.
وی ادامــه داد: میــزان کشــتار دام در مهــر امســال در مقایســه 
ــا ســه هــزار و 821 راس کاهــش، نشــان  ــا خــرداد امســال ب ب

از کاهــش 34 درصــدی کشــتار دام ســنگین در اســتان دارد.

داوطلــب بــا اشــاره بــه اینکــه امســال بیشــترین میــزان کشــتار 
ــا هفــت هــزار  ــد شــامل گاو و گوســاله مــاده اســتان ب دام مول
ــال  ــاه پارس ــت: در مهرم ــاه رخ داد، گف و 368 راس در خردادم
کشــتار چهــار هــزار و 798 راس دام مولــد در خراســان رضــوی 
ثبــت شــده اســت کــه البتــه آمــار کشــتار مهرمــاه پارســال در 
مقایســه بــا خــرداد آن ســال 2 هــزار و 570 راس، معــادل 34.8 

درصــد کاهــش داشــته اســت. 
ــاد کشــاورزی خراســان رضــوی  ــور دام ســازمان جه ــر ام مدی
ــال  ــه دوم امس ــتار دام در نیم ــبی کش ــود نس ــوص بهب در خص
ــت  ــش قیم ــت: افزای ــز گف ــت آن نی ــه نخس ــه نیم ــبت ب نس
شــیر در شــهریورماه امســال موجــب بهبــود وضعیــت اقتصــادی 
گاوداری هــای اســتان شــده اســت عــاوه بــر ایــن قیمــت دام 
زنــده تــا حــدودی افزایــش یافتــه اســت بــه ایــن ترتیــب گاودار 
ــی  ــد نقدینگ ــود، می توان ــری از دام خ ــمار کمت ــذف ش ــا ح ب

ــه دســت آورد. ــاز را ب ــورد نی م
داوطلــب افــزود: افزایــش قیمــت نهاده هــای دامــی کــه 
می شــود،  مشــاهده  داخــل  تولیــد  نهاده هــای  در  بیشــتر 

همچنــان وجــود دارد.

اهمیت دام مولد

ــروری و  ــت دامپ ــی در صنع ــی تخصص ــد« اصطاح »دام مول
ــد  ــرای تولی ــب ب ــرایط مناس ــاده دارای ش ــای »دام م ــه معن ب
مثــل بــه منظــور آبســتنی و زایمــان دامهــای مرغــوب کیفــی 

ــیر« اســت.    ــا ش ــس و وزن گوشــت ی از لحــاظ جن

ــوز  ــه هن ــدی ک ــذف دام  مول ــتار و ح ــاس کش ــن اس ــر ای ب
ــرای  ــدی ب ــران و تهدی ــل جب ــی غیرقاب ــی دارد، »اقدام کارای
ــره  ــن ذخی ــه خطــر انداخت ــا ب ــی کشــور ب ــت غذای ــن امنی تامی
ــازار گوشــت و لبنیــات  ژنتیکــی دام کشــور، بحرانــی نمــودن ب
بــا تضعیــف رکــن اصلــی تولیــد ایــن بخــش یعنــی دام هــای 
ــه  ــاد و چرخ ــرای اقتص ــش ب ــاد چال ــت ایج ــد« و در نهای مول

ــود. ــوب می ش ــی محس ــد مل تولی

ــش  ــا افزای ــان ب ــال 1384 همزم ــد از س ــد کشــتار دام مول رون
ــه  ــداران ب ــویق دام ــفند و تش ــت گوس ــت گوش ــمگیر قیم چش

ــاز شــد. ــد آغ ــردن برخــی از دامهــای مول ــغ ب ــر تی زی

امــا ادامــه ایــن رونــد تاســفبار ظــرف ســالهای بعــدی تاکنــون 
دیگــر ناشــی از افزایــش تولیــد یــا بــاال رفتــن تقاضــای 
ــود خــوراک دام و افزایــش سرســام آور  ــوده بلکــه کمب ــازار نب ب
هزینه هــای تولیــد چــاره ای جــز کشــتار دام مولــد بــرای 

ــت. ــته اس ــی نگذاش ــروران باق دامپ

ــد،  ــای مول ــتار دامه ــل کش ــک دلی ــاس هم این ــن اس ــر ای ب
گرانــی و کمبــود خــوراک بــرای ســیر کــردن دامهــا بــه عنــوان 
ــادی  ــار اقتص ــر فش ــداران زی ــدام دام ــن اق ــن و تلخ تری آخری

اســت. 

رونــد فزاینــده ایــن اقــدام مخاطره آمیــز کــه بــه ســمت وقــوع 
ــده ای  ــای نگران کنن ــی رود، آماره ــش م ــی پی ــه مل ــک فاجع ی
ــون  ــال تاکن ــدای امس ــه از ابت ــت چنانک ــته اس ــای گذاش برج
کشــتار دام مولــد در خراســان رضــوی نســبت بــه پارســال 300 

درصــد بیشــتر شــده اســت.

ــه   ــر، کــه ب ــردن شــغل ســه هــزار نف ــن ب ــا از بی ــد ب ــن رون ای
صــورت مســتقیم در صنعــت دامپــروری فعالیــت داشــتند و بــه 
ــر در  ــر دیگ ــزار نف ــتغال غیرمســتقیم 20 ه ــن اش خطــر انداخت
ــرورش دام را در  ــیر و پ ــد ش ــت تولی ــوی، وضعی ــان رض خراس

ــه اســت. ــن اســتان از ســامان انداخت ای

ایــن بحــران در صنعــت دامپــروری نــه تنهــا تــا پایــان 
خردادمــاه امســال افــزون بــر 150 هــزار میلیــارد ریــال 
خســارت بــر جــای گذاشــته، بلکــه خودکفایــی نســبی در تولیــد 
ــز کــه 40 ســال پیشــینه تــاش ســخت  شــیر و گوشــت را نی
ــت.  ــرار داده اس ــودی ق ــرف ناب ــود، در ش ــده ب ــب آن ش موج
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فشار اقتصادی بر صنعت دامداری 

رییــس اتحادیــه گاوداران صنعتــی خراســان رضــوی در ادامــه 
ــارهای  ــت: فش ــار داش ــا اظه ــگار ایرن ــا خبرن ــو ب ــت و گ گف
و  دامــداران  روی  بــر  گوناگــون  جنبه هــای  از  اقتصــادی 
ــا  ــه آنه ــده ک ــاد ش ــدی زی ــه ح ــن بخــش ب ــدگان ای تولیدکنن
ــا خریــد کاالی مــدت دار نمــوده،  ــه اســتقراض و ی را مجبــور ب
ــر آنهــا مضاعــف کــرده  ــی را ب ــر کــه فشــار مال اقدامــی ناگزی

اســت. 

صــراف افــزود: همزمــان بــا تــداوم پدیــده خشکســالی، 
ــی  ــوراک دام، گران ــی خ ــود و گران ــا کمب ــه ب ــی ک دامپروران
ــار  ــد دچ ــری مواجهن ــای کارگ ــد هزینه ه ــن، دارو و رش واکس

شــده اند.  نقدینگــی  کمبــود 
وی ادامــه داد: دامــداران بــرای فــرار از ایــن مشــکات ناگزیــر 

بــه کشــتار همــه دامهــا حتــی دامهــای مولــد خــود شــده اند.

اوضاع نابسامان نهاده های دامی 

ــی،  ــای دام ــت نهاده ه ــام آور قیم ــش سرس ــن افزای وی همچنی
ــه دار،  ــای یاران ــاده ه ــود نه ــن آن و کمب ــا پایی ــت بعض کیفی
همزمــان بــا تنگناهــای ناشــی از خشکســالی را از دیگــر 
مشــکات فــراروی دامپــروران و صنعــت دامپــروری خراســان 

ــمرد.  ــوی برش رض
رییــس اتحادیــه گاوداران صنعتــی خراســان رضــوی در ادامــه 
مصاحبــه بــا خبرنــگار ایرنــا گفــت: مهرمــاه ســال 1398 قیمــت 
ــوان یکــی اقــام مهــم نهاده هــای  ــه عن هــر کیلوگــرم جــو ب
ــا  ــال ب ــاه پارس ــه مهرم ــود ک ــال ب ــزار و 110 ری ــی 6 ه دام
ــید،  ــال رس ــزار ری ــه 33 ه ــش ب ــال افزای ــزار ری ــدود 27 ه ح
ــف نشــد بلکــه مهــر  ــا متوق ــه تنه ــن نوســان قیمــت ن ــا ای ام
ــزار  ــه قیمــت 47 ه ــرم جــو خــوراک دام ب ــر کیلوگ امســال ه
ــا پنــج برابــر افزایــش قیمــت در اختیــار  ریــال رســید، یعنــی ب

ــت. ــرار گرف ــروران ق دامپ
ــورد  ــی م ــاده دام ــر نه ــوان دیگ ــه عن ــزود: »ذرت« ب وی اف
ــرم  ــر کیلوگ ــون ه ــروری، اکن ــت دامپ ــه صنع ــرف روزان مص
ــخ و  ــرخ در تاری ــن ن ــه باالتری ــت دارد ک ــال قیم ــزار ری 51 ه

ــت.  ــده اس ــر تولیدکنن ــی ب ــار مال ــم فش ــانگر حج نش
تعییــن  در  دامــی  نهاده هــای  نــرخ  داد:  ادامــه  صــراف 
ــوراک  ــرا خ ــر داد، زی ــیار موث ــی بس ــدار نقش ــای دام هزینه ه
ــی  ــدات دام ــده تولی ــای تمام ش ــی 70 درصــد به ــه تنهای دام ب

می دهــد.  تشــکیل  را 

افزایش 48درصدی توزیع نهاده

ــاد کشــاورزی خراســان رضــوی  ــازمان جه ــور دام س ــر ام مدی
گفــت: در نیمــه نخســت امســال 370 هــزار تــن نهــاده دامــی 
ــواع کنجاله هــا بیــن دامــداران  شــامل جــو، ذرت ،ســبوس و ان

اســتان توزیــع شــده اســت.
داوطلــب، میانگیــن توزیــع ماهانــه نهــاده هــای دامــی را طــی 
امســال 61 هــزارو 700 تــن در مــاه اعــام کــرد در حالــی کــه 

پارســال ایــن رقــم 41 هــزار و 700 تــن در مــاه بــود.
ــی  ــاده ط ــع نه ــزان توزی ــب می ــن ترتی ــه ای ــه داد: ب وی ادام
نیمــه نخســت امســال حــدود 48 درصــد در مقایســه بــا مــدت 

ــش داشــته اســت. مشــابه پارســال افزای

ایــن مســوول گفــت: از مجمــوع 370 هــزار تــن نهــاده 
ــار  ــن در اختی توزیعــی در نیمــه نخســت امســال، 126 هــزار ت
ــش دام  ــه در بخ ــه و بقی ــرار گرفت ــی ق ــای صنعت گاوداری ه
ســبک و ســنگین غیرصنعتــی و دامداریهــای روســتایی توزیــع 

ــت. ــده اس ش
ــب ادامــه داد: نهــاده توزیعــی در دامداریهــای روســتایی  داوطل

شــامل 52 هــزار تــن جــو خشکســالی بــوده اســت.

تعاون روســتایی و توزیع 600 هزار تن نهاده دامی

ــدای  ــت: از ابت ــوی گف ــان رض ــتایی خراس ــاون روس ــر تع مدی
ــبکه  ــق ش ــوراک دام از طری ــات خ ــه کارخانج ــال اتحادی امس
ــورد  ــی م ــاده  دام ــواع نه ــن ان ــزار ت ــتایی 600 ه ــاون روس تع

ــت. ــرده اس ــع ک ــتان توزی ــروران را در اس ــاز دامپ نی

ایــرج ناصــری  مقــدم افــزود: امســال هماننــد پارســال از 
ــدی و  ــتایی، تولی ــی روس ــبکه های تعاون ــت ش ــترین ظرفی بیش
ــی  ــای دام ــع نهاده ه ــن و توزی ــرای تامی ــتان ب ــاورزی اس کش

ــت. ــده اس ــه ش ــره گرفت به
وی نهاده هــای توزیعــی را شــامل جــو، ذرت، ســویا و ســبوس 
گنــدم ذکــر و بیــان کــرد: فراینــد تامیــن و توزیــع نهاده هــای 
دامــی بــا هــدف تحویــل بــه موقــع آنهــا بــه دامپــروران اســتان 

همچنــان در حــال انجــام اســت.

مدیــر تعــاون روســتایی خراســان رضــوی ادامــه داد: هم اینــک 
ــوی  ــان رض ــی در خراس ــای دام ــد نهاده ه ــه تولی 32 کارخان
ــن اســتان فعالیــت  ــاون روســتایی ای ــر پوشــش ســازمان تع زی

دارنــد.
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