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كشيدن ترمز صنعت مرغدارى با توقف كاميون ها!

در مورد مشكالت پيش روى صنعت مرغداران بزرگترين مشكل فعلى صنعت مرغداران نوسانات 
شديد و قيمت آن است كه سبب آزار توليد كننده مى شود و بيشتر پرورش دهندگان مرغ گوشتى 
و تخم گذار با اشاره به افت شديد قيمت ها دليل هاى متعددى براى افت قيمت و ورشكستگى 
توليدكنندگان مى دانند، لذا عمده منافع آن عايد واسطه ها شده و كاهش و يا افزايش قيمت ها در بازار 
مصرف تاثير زيادى در حاشيه سود توليدكنندگان اين پخش ندارد زيرا هر نرخى باالتر از اين ميزان 
سودش به جيب دالالن و واسطه ها مى رود و توليدكنندگان هيچ نفعى از اين افزايش نمى برند. اين 

روزها صنعت مرغدارى ايران يكى از صنايعى شده كه بخت و شانس ازآن روى برگردانده و هيچ تاسى در تخته اين صنعت خوب 
نمى آيد و هر مهره اى را تكان مى دهى در جايى ديگر ضربه اى سنگين تر را تحمل مى كنى. آنفوالنزاى فوق حاد پرندگان در سال 
96، واردات تخم مرغ در اوج توليد، قيمت پايين گوشت مرغ، ضرر توليدكنندگان تخم مرغ، كاهش شديد قيمت جوجه يكروزه 
همه و همه حكايت از داستانهاى خبرهاى بد در صنعت مرغدارى ايران مى دهد. مديران و توليدكنندگان هر روز با يك چالشى 
روبرو هستند و هنوز مشكل قبلى را حل نكرده و به سرانجام نرسانده ؛ مصيبت بعدى متولد مى شود و اين داستان و مشكالت كه 
در نهايت به بحث مديريت كالن ختم مى گردد، در نقطه اى از تصميمات به يك گره كور حل نشدنى مى رسد كه امان از اميد به 
آينده را در مى آورد. به فرمايشات جوانان امروزى، اعتصاب كاميون دارها را كجاى دلمان بگذاريم؟ چند روز است كه كاميون داران 
به علت هاى متفاوتى فعاليت خود را متوقف كرده اند و آن تعدادى هم كه مشغول به فعاليت هستند، رسماً با ترس و لرز اقدام به 
فعاليت مى كنند كه اميدواريم اين مشكل هر چه سريعتر از سوى مسئولين رسيدگى و برطرف گردد اما مصائب ايجاده شده از اين 

عدم فعاليت كم نبوده و رسماً ترمز فعاليت روزانه صنعت مرغدارى ايران را كشيده است.
جوجه هاى يكروزه كه هر چه سريعتر بايد به سالن مرغدارى ها منتقل شوند، در جوجه كشى ها مانده و بعضاً مجبور به معدوم سازى 
آنها شده يا جوجه ها با تاخير زياد به دست مرغداران مى رسد كه ضرر اين تاخير به شكل تلفات از جيب مرغداران مى رود و اين 
تلفات يه منزله كاهش توليد و كاهش گوشت مرغ در يك ماه آينده خواهد بود كه خود به خود باعث افزايش قيمت آن خواهد شد.

مرغ هاى زنده اى كه بايد به كشتارگاه منتقل شوند در سالن هاى مرغدارى جا خشك كرده اند و در حال خالى كردن انبار ذرت 
و سوياهائى مى باشند كه اين روزها حكم طال را دارند. نهاده ها بارگيرى نمى شود تا جوجه هاى در حال رشد در وضعيت گشنگى 
قرار گيرند. داروها به دست مرغداران نمى رسد و بيمارى در بين مرغدارى ها رو به تلفات مى رود و مشكالت توليدى فراوانى در 
همين خصوص پيش خواهد آمد.  تخم مرغ هاى توليدى توليدكنندگان به استان ها و شهرستان ها ارسال نمى گردد و احتماال در 

بعضى از استان هاى كم توليد و در همين ماه مبارك رمضان شاهد افزايش قيمت تخم مرغ خواهيم بود.
نبايد فراموش كرد كه بار موجود زنده با بار آهن و سيمان و سوخت و كابل برق و.... فرق دارد. ضررى كه به صنعت مرغدارى 

و هر فعاليتى كه با موجود زنده ارتباط دارد ضرر هنگفت و شديدى است كه آن واحد پرورشى را با خاك يكسان مى كند.
امروز در اين لحظه صنعت مرغدارى ايران و قيمت محصوالت پروتئينى كه قرار است در سفره مردم قرار گيرد رابطه مستقيمى 
با تصميمات دولتمردان در خصوص حل مشكالت و بحران هاى موجود در سطح كشور را دارد. شايد ضررى كه توقف كاميون 
داران به صنعت مرغدارى ايران وارد مى نمايد اگر به صورت روزانه محاسبه گردد چيزى كمتر از شيوع يك بيمارى خطرناك نباشد 
و چه بسا همسان و هم اندازه نيز باشد. از اين رو يافتن راه حلى منطقى، ملى و سريع مى تواند بخشى از ضررهاى ناخواسته صنعت 

مرغدارى ايران را بكاهد و بدون شك و قطعا اين حل و فصل نبايد بيش از اين ها به طول بيانجامد.
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مقاله
سر
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له لهمقا مقا

تلقيح به مرغ بايد كامال به سرعت وبا ماليمت انجام گيرد.براى سهولت كار وجود دونفر مورد احتياج است.يك 
كارگر مرغ رادر زير دست قرار مى دهد،به طورى كه سر آن به طرف عقب كلوآك به طرف جلو باشد.با يك دست دو 
پا را گرفته و با دست ديگر پرهاى دم راباال مى زند،سپس با فشار به اطراف مقعد اوى دوكت را خارج مى كنند.مشخص 
كردن اوى دوكت بسيار آسان است زيرا در طرف چب قرار گرفته واز قسمت هاى ديگر پررنگ تر است،فشار بايد به 

آهستگى در ناحيه شكم بين دو پا و همچنين اطراف مقعد باشد تا به آسانى اوى دو كت خارج گردد.
در مرغهاى تخم گذار كه تخم گذارده اند برگرداندن اوى دوكت به سهولت انجام مى گيرد و در مرغهاى جوان 
و چاق عمل مشكلتر است. در مرغهايى كه تخم نگذاشته اند يا تازه شروع به تخم گذارى كرده اند برگرداندن اوى 

دو كت تقريبا مشكل و در بعضى اوقات تقريبا غير ممكن است.
وقتى كه اوى دوكت كامال و به خوبى خارج شد نبايد در مورد تلقيح شتاب نمود زيرا اغلب ممكن است در اين 
هنگام مدفوع مرغ خارج شده واسپرم را آلوده كند،از اين رو بهتر است كمى صبر كرد سپس لوله سرنگ تلقيح را به 

ماليمت وارد مجراى اوى دوكت نمود.
براى تلقيح مرغ مى توان از سرنگ هاى مخصوص تزريق توبركولين استفاده نمود.معموال پيچ هاى سرنگ 1/0 
cc تنظيم شده وبه سر سرنگ لوله نازك پالستيكى وصل مى كنند به طوريكه درهنگام كشيدن اسپرم ،داخل سرنگ 
با اسپرم آغشته نشود وفقط اسپرم در پالستيكى مزبور وجود داشته باشد.سپس لوله مزبور را در داخل ظرف اسپرم 
كرده و cc 1/0 آن را مى كشند وبه مرغ تلقيح مى كنند.مى توان پس از هر تلقيح لوله پالستيكى را تعويض كرد 
ولى اين امر احتياج به وقت زياد دارد.از اين رو اگر عمل به خوبى انجام گيرد مى توان تعداد زيادى مرغ را با همان 
لوله پالستيكى تلقيح كرد.بعداز اينكه نوك سرنگ وارد اوى دوكت شد معموال عضالت آن در برابر سرنگ مقاومت 
مى نمايند ،از اين رو بايد آن را بافشار ولى با ماليمت وارد اوى دوكت كرد وسپس اسپرم را به آهستگى تلقيح نمود.

مقدار تلقيح به هرمرغ در حدود CC 1/0 با يك ميليمتر مكعب است ولى گاهى تا5/0 ميليمتر مكعب هم بسته 
به كيفيت اسپرم مى توان تلقيح نمود.ولى بهتر است CC 1/0تزريق شود زيرا نتيجه حاصله بهتر است.بدين ترتيب 
با انزال هر خروس به طور متوسط بين 10-15 مرغ را در هر بار مى توان تلقيحح نمود وبا در نظر گرفتن اين امر كه 
مى توان هفته اى 3-5 بار از هر خروس اسپرم اخذ كرد ،در اين صورت هر خروس را مى توان براى بارورى تخم 
مرغهاى 30-50 مرغ در نظر گرفت.عمل تلقيح بهتر است بعداز ظهر هاصورت گيرد.زيرا طبق تجربيات حاصله در 
هلند در صبح ها تخم مرغ پوسته دار اغلب در داخل اوى دوكت وجود دارد از اين رو شانس بارورى كمتر است.در 
حالى كه در بعداز ظهرها در اوى دوكت تخم مرغ پوسته دار وجود ندارد واسپرم بسرعت وسهولت مى تواند خود را به 

شيپور رسانده وبارورى صورت گيرد.
از نظر علمى در بنگاه هاى مرغدارى اغلب بين ساعات 2-4 بعدازظهر عمل تلقيح به مرغ انجام مى گيرد.طبق 
مطالعاتى كه در هلند انجام گرفته اگر تلقيح صبح ها انجام گيرد 10-20درصد نتيجه بارورى كمتر است.بارورى معموال 
در ناحيه شيپور (Funnel) صورت مى گيرد.معموال 5 دقيقه بعد از اينكه زرده از تخمدان جدا شد ودر داخل فانل 
افتادبهترين موقع براى بارورى است (FErtilization) بعد از19-22 ساعت تخم مرغ نطفه دار به دست مى آيد.

عمل تلقيح مصنوعى در مرغ 



تغذيه نقش مهمى در توليد گوشت و ساير محصوالت 
مربوط به شترمرغ ايفا مى كند چرا كه مخارج غذاى جوجه ها 
از روزهاى آغازين تا سن كشتار، بزرگترين هزينه (حدود �80 
كل هزينه ها) را تشكيل مى دهد. غذاى طبيعى شترمرغ 
عمدتاً متشكل از علوفه جات سبز، ميوه جات خانواده توت 
ها، دانه جات، گياهان تازه و آبدار و حشرات كوچك مى باشد.

شترمرغ ها در طول 120 روز اول زندگى از تبديل غذايى 
خوب و كارآمدى برخوردار هستند. پس از گذشت 330 روز 
بدن آنها از لحاظ تبديل غذايى ناكارآمد شده و افت پيدا 
خواهد كرد. بنابراين الزم است تا وقتى جوجه ها اين دوره را 
سپرى نكرده اند به نحو بهينه تغذيه شوند تا بتوانند در اسرع 
وقت به وزن ايده آل كشتار 90 الى 100 كيلوگرم دست يابند.

جوجه ها در حيات وحش نحوه خوردن غذا و آشاميدن آب 
را با تقليد از رفتار والدين خود ياد مى گيرند. در سيستم 
”مادر  يك  از  اصطالح  به  مى توان  نيز  صنعتى  توليد 
غذا  نحوه  آموزش  جهت  بزرگتر  جوجه  يا  و  جايگزين“ 
خوردن و آشاميدن آب به جوجه هاى كوچك استفاده نمود. 

جوجه هاى شترمرغ در 10 الى 14 روز اول زندگى جهت 
تآمين بخش بزرگى از مواد مغذى مورد نياز خود وابسته 
به محتواى كيسه زرده بوده و لذا مصرف دان در اين دوره 
كمتر است؛ به همين دليل بايد پس از اتمام اين دوره به 
خوبى تغذيه گردند تا از رشد و نمو نرمالى برخوردار باشند.

شترمرغ ها جهت خرد شدن غذا در سنگدان به سنگريزه هاى 
كوچك نياز دارند بنابراين الزم است سنگريزه نيز در اختيار 
جوجه ها قرار بگيرد. اين كار تا زمانى ادامه مى يابد كه 
جوجه ها به سنى برسند كه به چراگاه برده شده و خود 
غذا  همراه  به  را  نيازشان  مورد  سنگريزه  طبيعى  بطور 
به  شده  اضافه  سنگريزه  دانه هاى  اندازه  بدهند.  قورت 
جيره غذايى جوجه هاى شترمرغ بايد در حد نصف ناخن 
پرنده بوده و در جوجه هاييكه به تازگى متولد شده اند 
اين اندازه بايد در حد يك دانه برنج باشد. پس از اينكه 
جوجه ها بطور كامل غذا خوردن را ياد گرفتند بايد علوفه 
جات خرد شده مانند شبدر، يونجه و كلم روزانه 3 الى 
4 بار عالوه بر غذاى آردى در اختيار آنان قرار بگيرد.

تغذيه جوجه هاى شترمرغ

له لهمقا مقا



و  معده  پيش  در  انباشتگى  خطر  دليل  به  تذكر: 
برگ  از  تنها  اول  مــاه   1 در  اســت  الزم  سنگدان 
گــردد. استفاده  آنــان)  ساقه  نه  (و  جــات  علوفه 

غذاى جوجه ها بايد در تغارها يا سينى هاى كم عمق قرار 
داده شود. غذاى جوجه هاى شترمرغ مى تواند به حالت 
پلت يا آردى در اختيار آنان قرار بگيرد. از آن جائيكه هزينه 
جيره ى غذايى پلتى باال است معموًال غذا به فرم آردى به 
جوجه ها داده مى شود. استفاده از غذاى آردى مزيت ديگرى 
نيز دارد چرا كه جوجه ها زمان بيشترى صرف نوك زنى به 
ظرف غذا براى تآمين مقادير جيره غذايى مورد نياز خود 
نموده به اين ترتيب بيشتر مشغول شده و ناهنجاريهاى 
رفتارى كمترى از خود بروز مى دهند. الزم به ذكر است 
كه جوجه ها معموًال غذاى مرطوب را بيشتر دوست دارند. 
همچنين جهت كاهش ميزان ريخت و پاش و گرد و غبار 
ناشى از غذاى آردى و افزايش لذت غذاى مصرفى، مى توان 
شيره قند و يا چربى تثبيت شده به غذاى فارم اضافه نمود. 
اين كار منجر به اتالف كمتر، حداقل ميزان گرد و غبار و 
جداسازى كمتر اجزاى تركيبى غذاى پرندگان مى گردد.
جوجه هاى شترمرغ مى توانند تا سن 13 هفتگى با جيره 
غذايى استارتر حاوى مقادير باالى پروتئين خام تغذيه شوند. 
نياز شترمرغ ها به پروتئين به وضوح تعيين نگرديده است. 
سطوح پروتئين خام موجود در غذاى مصرفى اين پرندگان 
از 15 تا 24 درصد متغير مى باشد. در حالت كلى پرندگان 
جوان بيشترين مقدار پروتئين را مصرف مى كنند كه با 
باال رفتن سن مقادير آن كاهش مى يابد.از 13 تا 40 هفته 
غذاى جوجه ها به جيره ى غذايى رشد تغيير داده مى شود. 
از 40 هفتگى تا زمان كشتار نيز جوجه هاى شترمرغ با 
جيره غذايى نگهدارنده تغذيه مى شوند كه اين نيز وابسته 
به شرايط جسمانى و تدابير مربوط به عرضه به بازار مى باشد.

اجزاء غذايى متداول در تغذيه جوجه هاى شترمرغ عبارت 
از: آرد ذرت بعنوان منبع سرشارى از انرژى و يونجه به 
عنوان منبعى براى ساخت ماهيچه ها و گوشت بدن پرنده، 

فيبر و پروتئين مى باشند.
پودر استخوان ماهى و پودر بادام زمينى نيز منابعى از 
پروتئين خام و ليپيد على الخصوص آمينو اسيدهاى ضرورى 

مى باشند. متوناين و ليسين اغلب آمينو اسيدهاى ضرورى در 
رژيم غذايى طيور محسوب مى گردند چرا كه اين آمينواسيدها 
در بيشتر اجزاى تركيبى غذاى طيور محدود مى باشند.

پيش اميخته هاى ويتامينى / معدنى نيز بايد بعنوان منبعى از 
ويتامين ها و مواد معدنى بخصوص مواد معدنى ميكرو در جيره 
غذايى پرندگان گنجانده شوند. سنگ آهك بعنوان منبعى از 
كلسيم مى باشد در حاليكه ”مونوكلسيم فسفات“ كلسيم و 
فسفر را تؤاماً تأمين مى كند. پنبه دانه و محصوالت آن حاوى 
ماده ”گاسيپول“ مى باشند كه يك عامل ضدتغذيه اى بوده و 
باعث بروز مسموميت ”گاسيپول“ در شترمرغ ها مى گردد و 
به همين دليل نبايد در جيره غذايى اين پرندگان لحاظ شود.

نمك موجود در جيره ى غذايى تركيب شده نبايد بيش از 
5درصد جيره را تشكيل دهد. نمك معمولى جهت ايجاد تعادل 
الكتروليتى در بدن پرندگان مورد نياز بوده و همچنين بعنوان 
يك چاشنى جهت تحريك مصرف غذا محسوب مى گردد.
آب تازه و تميز نيز بايد در مقادير فراوان در دسترس جوجه ها 
قرا بگيرد. دسترسى به آب رابطه مستقيمى با مصرف غذا 

دارد.
 در حالت كلى طيور به ازاى يك گرم غذاى خشك 
مصرفى به 2 گرم آب نياز دارند. مقدار آب مصرفى جوجه هاى 
شترمرغ نسبت به مصرف كنسانتره (غذاى آردى يا پلت) 

در حالت كلى بايد 1,5 الى 2 برابر باشد.
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پراكندگي:پراكندگي:
14 گونه مختلف از اين نوع پرنده تا كنون شناسايي شده 
است. زيستگاه طبيعي اين پرنده از كوههاي منطقه خاورميانه 
صغير  آسياي   ، بلغارستان  جنوب  و  يونان  شرق  از  آسيا  و 
تا منچوري چين گسترده است. كبك در آمريكاي شمالي، 
هاوايي و نيوزيلند نيز از جمعيت خوبي برخوردار شده است. 

زيستگاه طبيعي:زيستگاه طبيعي:
كبك را مى توان در دامنه ها، كوه ها و صخره ها يافت. 

مشخصات ظاهري:مشخصات ظاهري:
 وزن: از 510 تا 680 گرم با متوسط 595 گرم 

نرها (با وزن 510 تا 800 گرم) كمي از ماده ها (با وزن 
450 تا 680 گرم) از لحاظ طول و وزن بزرگترند. تركيب پرها 
در هر دو جنس نر و ماده يكسان است. رنگ اين پرنده قهوه 
اي مايل به خاكستري در باال و زرد كمرنگ در قسمت شكم 
است. يك خط سياه از قسمت جلوي سر آغاز شده و پس از 
عبور از چشمها و گردن، در قسمت باالي سينه تمام مى شود 
و سر و سينه خاكستري پرنده را از قسمت سفيد رنگ گلو جدا 
مى كند. پهلوي پرنده با تركيبي از رنگ سياه و شاه بلوطي 
متمايل به سفيد پوشانده شده و پرهاي انتهايي بال، به رنگ 
شاه بلوطي هستند. نوك، لبه پلكها، ساق و پاهاي كبك به 

رنگ صورتي تا قرمز سير هستند. 
توليد مثل: توليد مثل: 

جوجه هاى كبكجوجه هاى كبك
 فواصل توليد مثل: كبك ها بسته به شرايط محيطي، يك 

مرتبه در سال توليد مثل مى كنند. 
فصل توليد مثل: از فروردين آغاز شده و بسته به منطقه 
جغرافيايي ممكن است تا اواخر تير و اوايل مرداد نيز در مناطق 

سردسير ادامه يابد. 
تعداد تخم ها: از 7 تا 21 عدد 

مدت زمان خوابيدن بر روي تخم ها: 24 روز به طور 

متوسط 
كبك ها تك همسر هستند. نرها با نشان دادن تمايل خود 
به ماده با كج كردن سر و باز كردن بالها و نمايش آنها در 
اواخر اسفند اقدام به جفت گيري مى كنند. هنگام خشكسالي و 
كمبود غذا، عمل توليد مثل ممكن است محدود به چند پرنده 
شود. نرها از ماده ها در مقابل نرهاي ديگر محافظت مى كنند. 
آشيانه كبك از ساقه هاي ساده كه گاهي با پر و خاشاك 
پوشانده مى شود، در ميان صخره ها و يا مناطق پر از بوته و 
خاشاك، تشكيل مى گردد. يافتن آشيانه كبك ها مشكل است 
و به خوبي تحت مطالعه قرار نگرفته اند. تعداد تخم ها بسته 
به شرايط محيطي از 7 تا 21 عدد متغير است. دوره خوابيدن 
روي تخم ها معموال 24 روز است و اين عمل معموال وظيفه 
ماده است. از اواسط ارديبهشت تا اواسط مرداد، جوجه ها از 
تخم بيرون مى آيند كه بستگي به موفقيت تخم اول دارد. 
جوجه ها در هنگام بيرون آمدن از تخم، باهوش و توانا هستند و 
مى توانند پس از چند هفته، پرواز كنند. پس از گذشت 12 هفته، 
جوجه ها بالغ مى شوند. نرها معموال تا زمان پرورش جوجه ها با 
خانواده مى مانند، اگرچه بعضي از آنها پس از تخمگذاري ماده، 
خانواده را ترك و به نرهاي ديگر ملحق مى شوند. هنوز زمان 
زيادي تا شناختن كامل عادات توليد مثل كبك ها مانده است. 
مادر و شايد هم پدر، از جوجه ها مراقبت مى كنند تا آنها 

مستقل گردند. 
رفتار:رفتار:

 كبك ها در هنگام صبح و بعد از ظهر در روي زمين به 
چرا مشغولند. آنها مهاجرت نمي كنند و جابجايي هاي فصلي 
آنها فقط در ارتفاع است. پرواز كبك معموال در هنگام احساس 
خطر انجام مى شود و به مسافتهاي كوتاه و در سراشيبي 
محدود است. هنگام عبور از ناهمواريهاي سطح زمين، كبكها 
بر روي پاهاي خود جست مى كنند و ترجيح مى دهند بدوند 
تا پرواز كنند. گروه اجتماعي اوليه از يك دسته كبك شامل 

همه چيز درباره كبكهمه چيز درباره كبك
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تعداد گوناگوني از بالغ ها و جوجه هايشان تشكيل مى شود و 
بزرگترين گروه ها را مى توان در چشمه ها ديد. گروههاي بزرگتر 
در زمستان تشكيل مى شوند. كبك ها در هنگام شب را زير بوته ها 
و يا داخل صخره ها به سر مى برند. نرها به طور فعال از قلمرو 

خود دفاع مى كنند.
خصوصيات در رفتار وعادات:خصوصيات در رفتار وعادات:

زيستگاه خود را درمناطق ناهموارولخت د ره ها (با درختان 
پراكنده )انتخاب مى كنند معموال4تا 5پرنده با هم ديده مى شوند 
ولي در پائيز اين دسته ها به دسته هاي 50تائي مى رسد فصل 

آشيانه سازي بر حسب ارتفاع منطقه زيست تغيير مى كند.
غذاي اين پرنده را گياهان و بذر تشكيل مى دهد.همزمان 
با تغذيه از مواد فوق مقدار زيادي سنگ ريزه مى بلعد كه اين 

كاربه خرد شدن غذاي خورده شده درچينه دان كمك ميكند.
ماده هادر فصل جفت گيري هنگام شب وروز آواز مى خواند 
دراين موقع پرنده نر در ارتفاعات مستقر شده صداي مخصوصي 
از خود بروز مى دهدكه باعث پيدا شدن جفت آن مى شود. نرها 
بسيار جنگجو مى باشند ودر موقع فرار يا پرواز به سرعت پرواز 
نموده وصداي ديگري ازخودنشان مى دهد كه تقريبا صدايي 

مثل جيغ مى باشد وهمواره يك مسيرپرواز را انتخاب مى كند.
جفت گيري:جفت گيري:

اين پرنده در طبيعت در زمستان از نظر فعاليتهاي جنسي 
حالتي خنثي دارد آنها در اين هنگام به صورت اجتماعي يا مفرد 
ديده مى شود.در مواقعي ممكن است به صورت جفت جفت 
ديده مى شود امادر اين هنگام هم رفتار جنسي نشان نمي دهند.

با نزديك شدن فصل بهار با هم جفت مى شوند پس از تشكيل 
جفت جفتگيري صورت مى گيرد در پي آن آشيانه سازي –تخم 
گذاري –پرورش جوجه ها انجام مى گيرد. قبل از جفتگيري براي 
جلب توجه يكديگر دست به اعمالي مى زنند كه به آن نمايش 
گفته مى شود اگر چه ماده ها هم در نمايشهاي جنسي شركت 
مى كنند ولي اغلب اين نمايشها را نرها انجام مى دهند از آنجا كه 
نرها داراي پرهاي رنگين وجالبتري هستند اين نمايشها به طور 
واضح تري در آنها ديده مى شود و همان طور كه قبال گفته شد 

در فصل جفت گيري پرنده نر هنگام شب وروز آواز مى خواند.
تولد:تولد:

در پايان جوجه كشي جوجه ها با نوك زدن به پوسته تخم 

وحركت در داخل تخم، پوسته را شكسته از تخم خارج مى شوند 
در انتهاي منقار زائده اي به نام الماس وجود دارد كه مخصوص 
شكستن تخم است اين زائده روي منقارجوجه ها چند روز پس از 
تولد از بين مى رود. وضعيت برخورد جوجه ها پس از خروج از تخم 
با شرايط جديد محيطي در پرندگان به دو دسته تقسيم مى شود:

1-زود رس: به جوجه هايي گفته مى شود كه براي رشد 
احتياج زيادي به والدين ندارند اين جوجه ها پس از خروج از 
تخم پوشيده از كرك پر بوده به محض اينكه پرهايشان خشك 
شود توان حركت كردن – دويدن و شنا كردن دارند ومي توانند 
غذا تهيه كنند مثل جوجه اردك وماكيان كه جوجه كبك هم 
از اين دسته مى باشند،عموما به جوجه هايي كه بعد از تولد فورا 
«آشيانه را ترك كرده وبه جستجوي غذا مى روند جوجه هايالنه 

گريز مى گويند.
2: دير رس: به جوجه هايي گفته مى شود كه زندگييشان 
اين  بدون  داشته  والدين  بوسيله  وتغذيه  مواظبت  به  بستگي 
مراقبت از بين مى روند اين جوجه ها مانند جوجه شاهينها وكبوتر 
پس از تولد برهنه وناتوانند كه به اين جوجه ها النه پا مى گويند.

همانطوركه گفته شد جوجه كبك جزء دسته اول يعني 
زودرس ميباشد بدين ترتيب كه بعد از خروج از تخم بدن آن 
كامال» پوشيده از كرك مى باشد وبه محض خشك شدن به 
خوبي با مادر براي تغذيه به راه مى افتد و آشيانه را ترك مى نمايد 
كه جزءجوجه هاي النه گريز مى باشند نا گفته نماند كه بسيار 
زرنگ وبه طور غريزي در مقابل خطرات عكس العمل نشان 
مى دهند وخود رادر سوراخ سنگ يا زير بوته اي پنهان مى كنند تا 
اينكه خطر به طور كل برطرف شود.  نكته قابل توجه اينجاست 
كه پرنده ماده كه مادر تعدادي جوجه است در هنگام خطر به 
خاطر اينكه نظر شكار چي يا حيوانات وحشي را به جهتي خالف 
جوجه ها تغيير دهد خود را در فاصله اي دورتر از جوجه ها به 
صورت زخمي وعاجز از پرواز نشان مى دهد به صورتي كهچند 
بار خود را به زمين مى زند وبلند مى شود راه مى رود وبه اين 
ترتيب شكارچي به فكر اين كه لقمه را حتي دستگيرش شده به 
طرف او مى رود ولي مادر فاصله خود را حفظ مى كند ودر اولين 
فرصتي كه از جهت جوجه ها خيالش راحت شد به سرعت پرواز 
كرده وفرار مى كند وشكارچي رامبهوت مى نمايد در اين فاصله 

جوجه ها خود را به محل امن يا در زير سنگ مخفي كرده اند.
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آنفلوانزاى فوق حاد طيور يك بيمارى ويروسى پرندگان 
 A ،B،C است، ويروس هاى آنفلوانزا داراى سه نوع تيپ

است ، در طيور فقط تيپ A مى تواند ايجاد بيمارى نمايد. 
پرندگان وحشى و آبزى مى توانند بدون اين كه خود مبتال 

چند سالى است كه انتشار ويروس آنفلوانزا، صنعت پرورش 
طيور قم را دچار خسارت هاى سنگين كرده و مقابله منسجم و همه جانبه با اين بيمارى 

به يكى از دغدغه هاى مهم مسئوالن استان درآمده است.
حدود 006 واحد مرغدارى در استان قم وجود دارد كه از اين تعداد 113 واحد مرغدارى گوشتى به ظرفيت پنج 

ميليون و 007 هزار قطعه و 471 واحد مرغدارى تخمگذار به ظرفيت هشت ميليون و 007 هزار قطعه است.
قم چهارمين استان كشور از نظر تراكم مرغدارى هاى فعال است؛ اين استان رشد قابل توجهى در صنعت طيور دارد و 

به طور ميانگين هشت درصد نياز تخم مرغ و سه درصد نياز مرغ گوشتى كشور را تامين مى كند.
همچنين هرساله در قم حدود 07 هزار تن تخم مرغ و 04 هزار تن گوشت مرغ توليد مى شود كه حجم بااليى از آن 

به ساير استان هاى كشور صادر مى شود.
سهم باالى قم در صنعت طيور كشور باعث شده، خسارت هاى ويروس آنفلوانزا به مرغدارى 

هاى اين استان قابل توجه باشد و خطراتى را متوجه اين قطب توليد مرغ گوشتى و 
تخم مرغ كشور نمايد.

صنعت 
مرغدارى قم 

آماده مقابله با 
آنفلوانزا

ندا ترابىندا ترابى
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به بيمارى شوند ويروس آنفلوانزاى طيور را با خود جابه 
جا كنند؛ مرغ و خروس، بوقلمون، مرغ شاخدار، پرندگان 
زينتى، پرندگان وحشى و شترمرغ از پرندگان حساس به 

بيمارى محسوب مى شوند.
شروع ناگهانى تلفات با روند افزايش درگله، انتشار 
ناگهانى بيمارى در گله، بيحالى شديد، پژمردگى و دور هم 
جمع شدن گله، كاهش شديد مصرف دان، افت ناگهانى 
و شديد توليد تخم مرغ روزانه، عالئم تنفسى حاد و سياه 
شدن و خونريزى تاج، ريش و ساق پا از جمله نشانه هاى 

اين بيمارى به شمار مى آيد.
مقابله موثر با ويروس آنفلوانزا در قم مساله مهمى 
است كه خبرنگار ايرنا براى بررسى اقدام هاى صورت 
گرفته در اين زمينه، با شمارى از مسئوالن استان به گفت 

و گو پرداخت.

قرنطينه جدى گرفته شودقرنطينه جدى گرفته شود
استاندار قم در اين رابطه گفت: با توجه به شرايط 
اقتصادى كشور، بايد قرنطينه واحدهاى مرغدارى براى 
جلوگيرى از زيان هاى احتمالى آنفلوانزا مرغى جدى تر از 

سال هاى گذشته پيگيرى شود.
سيد مهدى صادقى با بيان اين كه سال گذشته شيوع 
آنفلوانزا مرغى تلفات بسيار زيادى به مرغداران استان وارد 
نمود، اضافه كرد: دليل اصلى شيوع و زيان هاى اقتصادى 
اين بيمارى بايد آسيب شناسى شود تا ديگر شاهد اين 

اتفاق در استان نباشيم.
صادقى با اشاره به لزوم استفاده از مباحث كارشناسى 
در اين خصوص، گفت: آنچه كه كارشناسان روى آن تاكيد 
مى كنند، قرنطينه واحدهاى آلوده يا پيشگيرى از شيوع اين 

ويروس است كه بايد در اولويت قرار گيرد.
وى تاكيد كرد: اگر تمام همت خودمان را براى اجراى 
شرايط قرنطينه در مرغدارى يا خارج از آن قرار دهيم و بر 
اساس تجربه هاى گذشته عمل كنيم، در كارمان موفق 

خواهيم شد.
صادقى به لزوم آموزش هاى الزم درخصوص صنعت 

مرغدارى تاكيد كرد و گفت: اگر اين آموزش ها همراه با 
توجيه افراد باشد، به طور حتم اثرگذارى بيشترى دارد.

استاندار قم ادامه داد: اگر مرغداران به خوبى توجيه 
شوند و تشخيص دهند كه پيشگيرى و قرنطينه منافعشان 
را تامين و از ضرر و زيان جلوگيرى مى كند، با كارشناسان 
همراهى مى كنند، به شرطى كه خودمان نيز عامل به انجام 

جدى اين طرح باشيم.
بيمارى آنفلوانزا فوق حاد پرندگان از نيمه آذرماه تا 
نيمه اسفندماه سال گذشته در قم شيوع پيدا كرد و حدود 
165 واحد از 620 واحد مرغدارى گوشتى و تخم گذار در 

اين استان درگير آن شدند.

ويروس آنفلوانزا در مرغدارى هاى قم كنترل ويروس آنفلوانزا در مرغدارى هاى قم كنترل 
مى شودمى شود

رئيس سازمان جهاد كشاورزى قم در اين رابطه به ايرنا، 
گفت: سال گذشته به جهت متراكم بودن ساختار مرغدارى 
ها، ويروس آنفلوانزا مرغى به ميزان زيادى در استان شيوع 
پيدا كرد كه در همين زمينه الزم است با اصالح ساختار 

مرغدارى ها، اين بيمارى در قم كنترل و مديريت شود.
محمد رضا طاليى، بيان كرد: در جريان همه گير شدن 
اين بيمارى در واحدهاى مرغدارى استان، به صنعت طيور 

قم به ويژه در حوزه تخم گذار آسيب زيادى وارد شد.
وى با بيان اين كه در زمان حاضر قم يكى از پاكترين 
خطرناك  و  مهلك  ويروس  اين  از  كشور  هاى  استان 
محسوب مى شود، به اقدام هاى پيشگيرانه صورت گرفته 
براى جلوگيرى از وقوع اين بيمارى در 6 ماهه دوم سال 
اشاره كرد و افزود: با تشكيل كميته اى متشكل از نظام 
مهندسى كشاورزى و منابع طبيعى، نظام دامپزشكى و 
معاونت دام و طيور جهاد كشاورزى استان براى ساماندهى 
و ايمن سازى مرغدارى ها، ارزيابى هاى الزم انجام و 
در خصوص اعطاى مجوز جوجه ريزى سخت گيرى و 

محدوديت هايى اعمال خواهد شد.
طاليى همچنين با اشاره به همكارى بسيار خوب 
مرغداران در اجراى فرايند مقابله با آنفلوانزا مرغى، گفت: 
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در زمان حاضر حدود 35 درصد مرغدارى هاى قم مشغول 
به توليد هستند و واحدهاى ديگر نيز به مرور زمان به لحاظ 
بهداشتى اصالح ساختار پيدا كرده و طرح امنيت زيستى 

آنها نيز تهيه و اجرا مى شود.
رئيس سازمان جهاد كشاورزى قم گفت: هر واحد 
مرغدارى كه مسائل بهداشتى را رعايت كند، مى تواند 

با تاييد كميته مذكور مجوز جوجه ريزى را دريافت كند.
وى با اشاره به اين كه استقرار 6 ايستگاه قرنطينه را 
در مبادى ورودى و خروجى استان در دستور كار داريم، 
افزود: با هماهنگى نيروى انتظامى نخستين قرنطينه را 

در جاده كاشان - قم مستقر كرديم.
طاليى با اذعان به اين كه در مورد نقل و انتقال 
كودهاى مرغى و خارج نشدن آن از مرغدارى ها نيز تدابير 
الزم اتخاذ شده است، افزود: با باغدارانى كه از كودهاى 
مرغى استفاده مى كنند نيز جلسه هايى را برگزار و خطر 
به كارگيرى كودهايى كه از خارج از استان وارد مى شود 

را به آنها گوشزد كرديم.

نيروى انتظامى به صحنه بيايدنيروى انتظامى به صحنه بيايد
مديركل دامپزشكى قم نيز دراين رابطه گفت: هر 
كجا كه پست قرنطينه است بايد گشت نيروى انتظامى 
نيز مستقر باشد، چرا كه دامپزشكى به تنهايى توانايى انجام 

اين كار را ندارد.
مهدى رفيعى با بيان اينكه براى جلوگيرى از بيمارى 
فوق حاد پرندگان راهكارهاى مختلفى وجود دارد، افزود: 
ايجاد پستهاى قرنطينه مرغ بدون حضور نيروى انتظامى 

براى كنترل آنفلوانزا كارساز نيست.
وى ادامه داد: در رابطه با ايجاد قرنطينه 2 راهكار مطرح 
است، يكى كنترل بين استانى كه ورود مرغ از استان هاى 
ديگر به قم تحت نظارت قرار گيرد و ديگرى كنترل واحد 
به واحد است و دراين رابطه سال گذشته 11 هزار و 200 

نفر ساعت قرنطينه با هزينه 4 ميليارد ريال انجام شد.
مديركل دامپزشكى قم گفت: در سال جارى براى 
مقابله با آنفلوانزا حدود 76 مصوبه در 8 محور پيش بينى 

شده كه يكى از آنها ايجاد پست قرنطينه است.
وى جانمايى قرنطينه را نيز مهم دانست و افزود: گلوگاه 

هاى ورودى قم بايد داراى پست قرنطينه باشند.
رفيعى به ايرنا، گفت: آنفلوانزا پرندگان از نيمه آذرماه 
تا نيمه اسفندماه سال گذشته در قم شيوع پيدا كرد و حدود 
165 واحد از 620 واحد مرغدارى گوشتى و تخم گذار در 

استان درگير آن شدند.
وى با اذعان به اين كه هفت ميليون و 775 هزار قطعه 
طيور معدوم سازى شد، افزود: اين بيمارى در ابتدا واحدهاى 
تخم گذار و جوجه هاى پولت و سپس واحدهاى گوشتى، 
مزارع مرغ مادر، بوقلمون و بلدرچين را تحت تاثير خود 
قرار داد. رفيعى اضافه كرد: همچنين 570 تن تخم مرغ و 
يك هزار و 400 تن دان مرغ در واحدهاى درگير بيمارى 

آنفلوانزاى پرندگان معدوم شد.
وى با اشاره اين كه بيش از چهار ميليون متر مكعب 
واحدهاى مرغدارى در قم ضد عفونى شد، افزود: در اين 
راستا بيش از 11 هزار نفر ساعت به صورت شبانه روزى 

كار قرنطينه اى انجام گرديد و همچنان ادامه دارد.
و  سازى  معدوم  كار  بر  عالوه  كه  اين  بيان  با  وى 
قرنطينه، تمامى مرغ ها بويژه مرغ هاى تخم گذار قبل از 
انتقال به كشتارگاه مورد آزمايش و بازرسى قرار گرفتند، 
افزود: منشاء اين بيمارى يك واحد مرغدارى روستايى و 

غير مجاز در استان بود.
مديركل دامپزشكى قم با بيان اين كه يكى از مهمترين 
راه هاى انتقال ويروس آنفلوانزاى پرندگان، كودهاى آلوده 
استفاده شده در زمين هاى كشاورزى موجود در مجاورت 
مرغدارى ها است، گفت: در برخى از مزارع باغ پسته قم 
از كودهاى توليدى در خارج از اين استان استفاده مى شد 
كه اين كار نيز از علل اصلى اين بيمارى محسوب مى شود.

استانى  هاى  كارگروه  گيرى  شكل  به  بااشاره  وى 
و ملى مقابله با آنفلوانزاى مرغى و بازديدهاى به عمل 
آمده توسط كارشناسان از واحدهاى مرغدارى قم، افزود: 
مطابق تصميم اين كارگروه يك تيم چهار نفره از واحدهاى 
مرغدارى بازديد كرده و تمامى مرغدارى هايى كه در بحث 

له لهمقا مقا



رعايت مسائل بهداشتى و پرورشى امتياز الزم را كسب 
كنند، با تاييد كميته فنى مجوز جوجه ريزى را دريافت 

خواهند كرد.
وى با تاكيد بر اينكه فارغ از همه اقدام هاى نظارتى 
و كنترلى، مرغداران نقش اصلى و مهمى را در پيشگيرى 
از اين بيمارى ايفا مى كنند، گفت: مرغدارى ها بايد براى 
كاهش خطر انتقال ويروس در واحدهاى خود كود را فقط به 
صورت سيلو و پوشانده شده با پالستيك ذخيره سازى كنند.

كه  اين  بيان  با  پايان  در  قم  دامپزشكى  مديركل 
شهروندان هيچ گونه نگرانى براى مصرف مرغ و تخم 
مرغ نداشته باشند، توصيه كرد: تمامى مراكز مجاز عرضه 
مرغ و تخم مرغ تحت نظارت دامپزشكى قرار دارند، از 
اين رو مردم اين كاالها را فقط از اين مراكز تهيه نموده و 

از خريد از مراكز غير مجاز خوددارى كنند.

مقابله با آنفلوانزا حفظ سرمايه ملى استمقابله با آنفلوانزا حفظ سرمايه ملى است
فرماندار قم نيز با اشاره به شيوع آنفلوانزا مرغى در سال 
گذشته گفت: اين بيمارى در قم، هفت و نيم ميليون قطعه 
مرغ با ارزش ريالى حدود 800 ميليارد ريال را تلف كرد و 
برخى كارآفرينان و توليدكنندگان نيز متضرر شدند؛ بنابراين 

براى حفظ سرمايه ملى بايد با اين بيمارى مقابله كرد.
رضا سيار خاطرنشان كرد: دراين راستا حدود 500 
ميليارد ريال هم منفعت حاصل از تخم ريزى اين مرغ ها 
نيز از بين رفته است، اين هدر رفت سرمايه ملى است، 
اما دامپزشكى و جهاد كشاورزى و ساير نهادهاى متولى 

نهايت تالش خود را به كار گرفتند.
وى ادامه داد: بيمارى آنفلوانزا مرغى حدود 11 سال 
است كه ميهمان كشورمان شده ولى به گونه اى مديريت 
شده كه خسارت كمترى به همراه داشته باشد، شيوع اين 
بيمارى نيز توسط پرندگان وحشى صورت گرفته و به 

استان هاى مختلف منتقل شد.
سيار تصريح كرد: اگر مرغ داران متوجه اين بيمارى در 
واحدهاى خود شدند به سرعت اطالع دهند ولى با كمك 
دامپزشكى اكنون مرغ ها واكسينه شده و مشكل خاصى 

در اين زمينه نيست.
فرماندار قم اظهار داشت: هر توليد كننده بايد فرآيند 
صدور مجوز توليد را به درستى طى كرده وبا بخشدارها 
نيز هماهنگ باشند، برخى استعالم ها مانند محيط زيست، 
بهداشت، جهاد كشاورزى و منابع طبيعى ضرورى است 

و بايد انجام شود
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بررسى يك الگوى تجارى در صنعت طيور 
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بر اساس نظرات منتشر شده در ساليان گذشته، اين نكته آشكار است كه بسيارى از مردم در كشور روسيه، تمايل به خودكفايى 
در بخش توليد مرغ دارند. اما آيا روسيه بايد در جهت خودكفايى تالش نمايد ؟ جالب آن كه برخى مفسرين، خودكفايى اين كشور 
در توليد مرغ را بهترين راه ممكن نمى دانند. شايد واردات و صادرات مرغ به صورت دوطرفه، بهترين راه پيش روى صنعتگران اين 
كشور باشد. اما چرا تجرات بهتر است ؟ به منظور دستيابى به پاسخ اين سوال، بهتر است به اصول اوليه تجارت بازگرديم. اصوال چرا 
تجارت صورت مى گيرد ؟ چرا تمامى كشورها در خودكفايى تمامى محصوالت خود تالش نمى كنند ؟ اقتصاد سرشار از تناقض است. 
در مواردى نيز ديده ميشود كه خودكفايى در برخى محصوالت، راهى است به سوى فقر. توجه داشته باشيم كه تجارت و همچنين، 

واردات و صادرات است كه سبب ارزآورى و بهبود وضعيت اقتصادى ميشود و نه قطع ارتباط با بازارهاى خارجى.
مورد فوق، حقيقتى شناخته شده است و بسيارى از مفسرين اقتصادى با اصول آن، موافقند. شرايط فوق، زمانى پيچيده خواهد 

شد كه شرايط محصولى خاص، تحت تاثير قرار گيرد.
در سال جارى ميالدى، كشور روسيه واردات محصوالت طيور خود را كاهش داد. اين در حاليست كه بر اساس آمارهاى منتشر 
شده، حجم واردات طيور از اياالت متحده به يك چهارم، تقليل ياقته است. اما از سوى ديگر، كاهش واردات اين محصوالت، سبب 
افزايش قيمت محلى گرديد. با كاهش واردات محصوالت طيور به يك چهارم قيمت محصوالت طيور محلى افزايش يافت. اين در 

حالى بود كه مصرف اين محصوالت نيز در پى افزايش قيمت، كاهش يافت.
در واقع، شرايط فوق سبب خروج بسيارى از مردم از بازار مصرفى محصوالت طيور شد. نتيجه اين كاهش مصرف نيز كاهش 
سودآورى توليدكنندگان صنعت فوق بود. در جهت درك اثرات مفيد واردات محصوالت طيور به روسيه، بهتر است شما شرايطى را 
متصور شويد كه اين واردات، ممنوع گردد. با كاهش واردات مرغ از ساير كشورها و به خصوص اياالت متحده به روسيه، قيمت مرغ 

در اين كشور باال رفت. اين در حالى بود كه قيمت اين محصول در صادركننده ها به اين كشور، كمتر بود.
تحت چنين شرايطى، قشر كم درآمد در اياالت متحده، به صورت موقت از شرايط ايجاد شده نفع خواهند برد. در حالى كه قشر 
كم درآمد در روسيه، قربانى چنين جريانى خواهند بود. در نتيجه، قشر كم درآمد در روسيه، يارانه قشر كم درآمد در اياالت متحده 
خواهند شد. بنابراين، به نظر ميرسد كه صرفا از ديدگاه اقتصادى، ورود محصوالت طيور اياالت متحده به بازارهاى داخلى روسيه، 
سبب افزايش مصرف قشر كم درآمد جامعه شده و تاثيرات مخرب زيادى را نيز بر صنعت طيور محلى اين كشور نخواهد گذاشت. 
اين وضعيت، با وجود طبقه متوسط در روسيه رو به افزايش است. چنين حالتى ميتواند تضمينى باشد بر ادامه توليد محصوالت طيور 

در كشور فوق. از سوى ديگر، قشر كم درآمد جامعه نيز امكان استفاده از محصوالت وارداتى ارزان را خواهند داشت.
شايد براى برخى از افراد، واردات و صادرات همزمان اندكى عجيب به نظر برسد. اما بايد اين نكته را به خاطر داشته باشيد كه 
اين برنامه در بسيارى از كشورها در حال اجراست. چين و برخى از كشورهاى اتحاديه اروپا، به صورت همزمان، به واردات و صادرات 
گوشت مرغ مى پردازند. اياالت متحده نيز در مقادير بسيار زيادى به واردات و صادرات گوشت گوساله و خوك مى پردازد. اين استراتژى 
در حوزه هاى غير از كشاورزى نيز معمول است. به عنوان مثال، در اكثر كشورها، ميزان واردات و صادرات خودرو برابر است. در انتها 
اين نكته يادآورى ميشود كه استفاده از مزاياى تفاوت قيمت ميان دو يا چند بازار، فرايندى است كه بارها اجرا شده است. ترجيح 
مردم در استفاده از قطعات مختلف گوشت مرغ، وجود فرهنگهاى مختلف، استقبال يا عدم استقبال از مرغ تازه يا منجمد از جمله 
مواردى ميباشند كه در كشورهاى پهناور، ديده ميشود و بايستى با توجه به آنها به سياست گذارى توليد و صادرات و واردات پرداخت.
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ايران از نظر رتبه بندى در شاخص هاى جهانى محصوالت دام در سال 2010، داراى رتبه بندى به شرح 
زير است: 

   با توجه به اين كه نژادهاى خروس به تنهايى ذكر نمى شوند، معموًال نژادهاى مرغ (ماكيان) به معنى 
نژاد مشترك مرغ وخروس مطرح مى شود،  هرچند كه در برخى از نژادها شكل ظاهرى خروس با شكل 
ظاهرى مرغ از همان نژاد تفاوت آشكارى دارد، اما معموًال در اغلب نژادهاى ماكيان شباهت هاى زيادى بين 

مرغ وخروس در يك نژاد مخصوص ديده مى شود. 
خروس معموًال بيشتر از يك جفت (مرغ) براى خود انتخاب مى كند و چون نمى تواند محافظت از تك تك 

معرفى معرفى 22 نژاد شاخص مرغ نژاد شاخص مرغ
 و خروس بومى و خروس بومى

تحقيق و تدوين:  آرش ساعدى - كارشناس كشاورزىتحقيق و تدوين:  آرش ساعدى - كارشناس كشاورزى

رتبه ايران در خاورميانه رتبه ايران در دنيا نوع محصول رديف 
1 4 گوشت گوسفند 1 
2 7 گوشت بز 2 
1 8 عسل 3 
1 8 شير 4 
1 9 گوشت طيور 5 
2 11 گوشت گاوميش 6 
1 12 تخم مرغ 7 
7 20 گوشت شتر 8 
3 31 گوشت گاو 9 
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النه مرغها انجام بدهد، لذا عموماً منطقه اى را كه مرغهايش در 
آنجا هستند مراقبت مى كند و چنانچه خروس ديگرى به محدوده 
او نزديك شود به او حمله خواهد كرد. در طى روز خروس در جائى 
بلندتر از زمين (بين 2-1 متر) مى نشيند و مراقبت از محدوده و 
مرغهايش را در مقابل خطر حمله ديگر جانوران و خروسهاى 
ديگر انجام مى دهد و چنانچه احساس خطرى بكند با درآوردن 

صداهايى از خود به مرغها اعالم خطر مى كند. 
  مرغ خانگى (Gallus gallus، Gallus gallus domesticus) يكى از ماكيان سانان است. مرغ 
خانگى نر، خروس ناميده مى شود. مرغ يا ماكيان پرنده اى است از خانوادة قرقاوالن (Phasianidae) يا سيخك 
داران، زير ردة نومرغان، از راستة ماكيان  سانان Galliformes) ). گفته مى شود كه همه نژادهاى ماكيان از چهار 

نوع وحشى زير پديد آمده اند: 
1) گالوس-گالوس: مثل مرغ جنگلى قرمز 

2) گالوس – الفايتى: مثل مرغ جنگلى سيالن 
3) گالوس سونراتى: مثل مرغ جنگلى خاكسترى 

4) گالوس – واريوس: مثل مرغ جنگلى آبى و سبز 
  

يافته هاى اخير نشان مى دهد كه اهلى كردن مرغ خانگى، بيش از 10,000 سال پيش در ويتنام صورت گرفته  
است. تا پيش از اين باور عمومى بر اين بود كه اين كار در هند انجام شده  است. سپس مرغ اهلى راه خود را از هند 
به سوى ايران پيدا كرد. پس از آن از قلمرو ليديه كه توسط ايرانيان فتح شده بود، در قرن 5 پيش از ميالد به يونان 
راه يافت. مرغ از دوران سلسله 18ام فراعنه در مصر شناخته شده بوده و طبق گزارش ساالنة توتموس سوم، پرنده اى 
كه هر روز تخم مى گذارد، به عنوان  خراج از سرزمين مابين صحراى سينا و سوريه، يعنى بابل، به مصر آورده شده  

است. اما در عهد عتيق هيچ نشانه اى از مرغ ديده نمى شود. 
 (G.sonnerati) تحقيقات ژنتيك حاكى از آن است كه نياى مرغ خانگى، خروس جنگلى قرمز و خاكسترى
است. گرچه نسلى دورگه اى كه حاصل اين دو نژاد باشد در اكثر مواقع نازا و عقيم مى باشد، اما ژن عامل پوست زرد 
در مرغ در خروس جنگلى قرمز (نزديكترين خويشاوند مرغ) نبوده و به احتمال بسيار زياد اين ژن از گونة خاكسترى 

به ميراث گرفته شده است. 
مرغ پرشمارترين و شايع ترين جانور اهلى در جهان مى باشد. با جمعيتى بيش از 24 ميليارد در سال 2003. هيچ 

پرنده اى در جهان به اين شماره نمى رسد. 
مرغها معموال تمايل دارند در جايى تخمگذارى كنند كه از قبل در آنجا تخم بوده باشد و تخمهاى آشيانه هاى 
اطراف را نيز به محل خود انتقال مى دهند. گاهى نيز بر سر تخمگذارى در يك محل خاص بسيار لجوج و يكدنده 
مى شوند. بسيار اتفاق مى افتد كه دو مرغ بر سر جاى تخمگذارى با هم درگير شده و حتى اگر محل كوچك باشد 

بر روى هم تخم مى گذارند. 
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مرغها توانايى پريدن براى مسافتهاى بلند و طوالنى را ندارند، اما در نژادهاى سبكتر مى توانند كه بر روى نرده 
و يا شاخه ها، جايى كه بطور طبيعى استراحتگاه آنهاست، بپرند. مرغها معموال عمل پريدن را براى جستجو و يا 

اجتناب از خطر انجام مى دهند. 
مرغها اجتماعى بوده و گله اى زندگى مى كنند. 

مرغها در درون خود يك نوع سلسله مراتب (pecking order) دارند كه در آن عده اى از پرندگان در 
بدست آوردن غذا و محل استراحت برترى دارند. برداشتن مرغ و خروسها از گله سبب اخالل در اين نظم مى شود 
تا دوباره سلسله مراتب جديد برقرار شود. افزودن پرندگان جديد-بويژه پرندگان جوان- به گله معموال موجب نزاع 

و ايجاد جراحت مى شود. 
   1)    مرندى 

 نژاد:  نژاد: 
بهترين نژاد تخم گذار ايران 

  
 رنگ:  رنگ: 

مشكى و سفيد. رنگ مشكى مقبوليت بيشترى دارد. 
  

 پراكندگى:  پراكندگى: 
اصل اين نژاد از مرند آذربايجان بوده و پراكندگى اين نژاد در آذربايجان و غرب ايران زياد است. 

  
  جمعيت: جمعيت: 

تعداد نامعلوم و رو به انقراض. 
  

 سن تخمگذارى:  سن تخمگذارى: 
در 6 يا 7 ماهگى بوده و در سن بلوغ، خروس ها حدود 3 كيلوگرم 

و مرغها 2 كيلوگرم وزن دارند. 
  

 ميزان تخمگذارى:  ميزان تخمگذارى: 
ساليانه حدود 120 تا 180 و در شرايط مناسب به 250 عدد 

نيز مى رسد. 
  

 وزن تخم مرغ:  وزن تخم مرغ: 
50 گرم و رنگ پوست تخم مرغ، قهوه اى روشن است. 
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 خصوصيات ظاهرى:  خصوصيات ظاهرى: 
1- منقار سياه يا خاكسترى. 

2- الله گوش كوچك سفيد. 
3- ريش قرمز و به اندازة متوسط. 

4- جثه عميق و با طول متوسط بطوريكه بدن جمع و 
جور به  نظر مى رسد. 

5- ساق پا داراى پر و جهت پرها به  طرف خارج است. 
6- پنجه ها بدون پر مى باشد. 

7- رنگ پر و بال سياه با انعكاس سبز رنگ. 
در  و  كيلوگرم  مرغ ها 2-2/2  در  بلوغ  سن  در  وزن   -8

خروس ها 3-2/5 كيلوگرم است. 
9- بلوغ جنسى خوب و در 7-6 ماهگى به تخم مى آيد. 

10- ميزان تخمگذارى ساليانه در شرايط روستائى 120 تا 150 عدد و در شرايط مناسب حتى 180 عدد نيز مى رسد. 
11- وزن تخم مرغ در حدود 50 گرم و از نظر خاصيت مادرى و كرچى مرغ خوبى مى باشد. 

12- كرچى معموًال در بهار و پائيز ديده مى شود. 
13- رنگ تخم مرغ قهوه اى روشن مى باشد. 

14- نطفه دارى تخم مرغ در اين نژاد مناسب است. 
2)    نژاد الرى 

نژاد: نژاد: 
آرام و ساكت (بر خالف ظاهر و عقيده عموم)، گوشتى با ظرفيت ژنتيكى باال 

  
 جثه:  جثه: 

بزرگ، بلند، كشيده. فرم بدن در هر دو جنس كامًال شبيه به  هم است و فقط از نظر اندازه جثه و وزن با هم فرق 
دارند. سينه پهن و عميق و پرگوشت، گوشت سينه سفت و پر، پشت پهن و داراى شيب از جلو به عقب مى باشد. 
بال ها محكم به بدن چسبيده است، پرهاى دم با زاويه 45 درجه باالتر از امتداد پشت قرار گرفته است (درصورتيكه 
در نژاد ماالى امتداد زاويه اتصال پرها به بدن به طرف پائين متمايل است) ساق پا با زاويه ماليمى به ران متصل 

شده است. از اين رو به طور كلى فرم مخصوصى به بدن اين نژاد مى دهد. 
  

 رنگ:  رنگ: 
قرمز، قهوه اى، گل  باقالئى و سفيد. 

  
 پراكنش:  پراكنش: 

اكثرا در تهران، خراسان و اردبيل. تعداد كمى 
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در ناحيه الر، چاه بهار و كنارك. معموال خالص ترين نوع اين نژاد در اردبيل پرورش داده مى شود. در خراسان به 
خصوص در نواحى مرزى تعدادى از اين نژاد يافت مى شود. (در نواحى مرزى افغانستان با ايران نژادى شبيه به نژاد 
الرى پرورش داده مى شود كه نژاد افغانى نام دارد ولى بر اساس شواهدى، اين نژاد نيز نوعى از نژاد الرى است كه 

تنها از نظر وزن از نژاد الرى سنگين تر است و ساير خصوصيات مشابه است). 
  

 خصوصيات توليدى:  خصوصيات توليدى: 
1- مرغ هاى نژاد الرى از نظر كلى جزء نژادهاى سنگين هستند. سرعت رشد و رويش پرها در بين افراد اين 

گروه نژادى در ابتدا كند مى باشد ولى از سن سه ماهگى به بعد از سرعت رشد نسبى خوبى برخوردارند. 
2- سن بلوغ جنسى و تخمگذارى اغلب در 7 ماهگى (27 تا 28 هفتگى) بوده و تخمگذارى با تخم مرغ هاى 

ريز شروع مى شود. 
3- مقدار تخمگذارى ساليانه اغلب در حدود 100-80 عدد با وزن متوسط هر تخم مرغ 50 گرم مى باشد. چون 
مرغداران اغلب انتخاب را از نظر وزن انجام مى دهند از اين رو توجه چندانى به توليد تخم مرغ در اين نژاد نشده 
است ولى به نظر مى رسد چنانچه سلكسيون از نظر توليد تخم مرغ انجام مى گيرد افزايشى در ميزان توليد و حتى 

وزن تخم مرغ به وجود خواهد آمد. 
4- ضريب تبديل غذايى بسيار نامطلوب مى باشد، بطوريكه در مقابل حدود 20 كيلوگرم غذاى مصرفى، 1 

كيلوگرم تخم مرغ توليد مى شود. 
5- گوشت و تخم مرغ آنها داراى طعمى مطلوب بوده ولى در سنين پايين از گوشت خوبى برخوردار نمى باشند. 

  
 خصوصيات ظاهرى:  خصوصيات ظاهرى: 

1- سر: نسبت به بدن كوچك به نظر مى رسد. فرم سر به اصطالح مارى مى باشد. تاج اغلب در انواع اصيل، 
توت  فرنگى شكل است. 

2- چشم: چشم هاى درخشان و عقابى و نارنجى رنگ است. 
3- تاج و ريش: اغلب كم است. تاج در خروس ها قرمز تيره و در مرغ ها قرمز معمولى است. 

4- الله گوش: در تمام انواع اين نژاد قرمز است. 
5- منقار: كوتاه و رنگ آن زرد است. در بعضى انواع، لكه هاى 
بسيار  منقار  خود  دارد.  وجود  باالئى  منقار  در  رنگ  قهوه اى 

محكم مى باشد. 
6- گردن: نسبتاً بلند و استوانه اى است و انتهاى آن تقريبًا 

در بدن فرو رفته است. 
و  كيلوگرم  حدود 3-4  يكساله  بالغ  مرغ هاى  وزن:   -7
خروس ها در همين سن، 5-4 كيلوگرم و بيشتر مى باشد. در 
خروس هاى مسن، وزن گاهى به 6,5-6 كيلوگرم و بيشتر هم 

مى رسد. 

ى
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8- تخم مرغ: به رنگ كرم تا قهوه اى تيره و به شكل بيضى كشيده 
و با پوسته اى نسبتا ضخيم است و قالب تخم مرغ، اغلب كمى كشيده تر 

از حد معمول مى باشد. 
9- قلم پا: كلفت و بلند و رنگ آن اغلب در نژادهاى اصيل، زرد مايل 

به قهوه اى و در برخى انواع، قهوه اى پر رنگ و حتى تيره مى باشد. 
10- پنجه: پهن و داراى 4 انگشت. 

11- دفعات كرچى: تقريباً زياد و معموًال 3-2 بار كرچى در سال ديده 
مى شود. بدين ترتيب كه معموًال بعد از گذاردن هر 40-30 تخم، مرغ 

دچار كرچى مى شود. 
12- زمان كرچى: معموال از اوايل اسفند تا خرداد و در اوايل پائيز روى مى دهد. 

13- حس مادرى و جوجه كشى: نژاد خوبى از اين نظر محسوب نمى شوند. زيرا به مناسبت فرم مخصوص بدن و 
سنگينى جثه و فرم سينه و باالخره عدم توجه، اغلب تخم ها را شكسته و مى خورند. همچنين در هنگام خروج جوجه ها 
از تخم در اثر عدم توجه ممكن است جوجه ها را در زير بدن سنگين خود خفه كنند. اغلب نسبت جوجه هاى به دست 
آمده به تخم مرغ هائى كه در زير مرغ گذارده شده نصف و حتى به نسبت يك  سوم است. از اينرو كمتر از مرغ هاى 
اين نژاد براى جوجه كشى طبيعى استفاده مى شود و بيشتر مرغداران براى زياد نمودن اين نژاد تخم مرغ هاى مزبور 
را در زير مرغ هاى نژاد ديگر مى خوابانند و پاره اى نيز اخيراً از ماشين هاى جوجه كشى كوچك براى توليد جوجه در 

اين نژاد استفاده مى كنند. 
14- درصد نطفه  دارى: نسبتاً خوب. شايد علت اين امر زياد بودن نسبت خروس ها در گله مرغ ها مى باشد. زيرا 

اغلب مرغداران براى هر 3 تا 4 مرغ يك خروس در گله رها مى كنند. 
  

 ساير اطالعات:  ساير اطالعات: 
مطالعات انجام شده روى اين نژاد نشان داده است كه فرم بدن نژاد به طوركلى شبيه به نژاد Malay و نژاد 
كورنيش (Cornish) است. در طى قرن 16 و 17 ميالدى، دريانوردان انگليسى تعدادى از مرغ هاى نژاد ماالى را 
از آسياى شرقى به انگلستان منتقل كردند و سپس در آنجا با آميخته گرى اين دو نژاد با نژادهاى بومى نژاد كورنيش 
را به وجود آوردند.  طبق روايت در آن هنگام در موقع توقف كشتى هاى مزبور در سواحل خليج هميشه پارس ايران، 
تعدادى از مرغ هاى ماال را نيز به ساكنين بنادر فروختند. بدين ترتيب به نظر مى رسد كه نژاد الرى اولين بار از اعقاب 
مرغ هاى مزبور در ناحيه الرى تشكيل شده است و به اين داليل به نژاد الرى معروف شده و سپس به مرور از الر 

به ساير نقاط ايران برده شده است. 
تشابه فرم بدن اين نژاد با نژاد ماالى و همچنين عدم شباهت قالب بدن اين نژاد با نژادهاى بومى ديگر در ايران 
و باالخره مبداء اوليه تشكيل اين نژاد كه در كناره خليج فارس بوده است همگى مؤيد فرضيه قرابت نزديك اين نژاد 

با نژاد ماالى مى باشد. 
اين نژاد در ايران بيشترى براى جنگ انداختن به كار برده مى شود و از اينرو نگهدارى اين نژاد هنوز كامًال جنبه 
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اقتصادى پيدا نكرده است. معهذا عالقه مندان به اين نژاد اغلب 
سعى دارند كه آن را به طور خالص نگهدارى كنند. به همين سبب 
اين نژاد را مى توان تنها نژاد خالص ايران محسوب كرد. اين 
نژاد از نظر توليد گوشت و فرم مناسب بدن و همچنين ظرفيت 
ژنتيكى توليد بسيار جالب مى باشد. بعالوه در تهران و برخى از 
شهرستان ها صاحبان اين نژاد عالقه زيادى به جنگ انداختن 
خروس ها دارند و بر سر پيروزى خروس ها شرط بندى هاى زياد و 

گاه كالنى صورت مى گيرد. 
معموًال نژاد الرى، نژاد آرام و ساكت است ولى خروس هائى 
كه براى به جنگ انداختن به كار مى روند به طور خاصى (با خوراندن 
گوشت و خون) مورد تربيت قرار مى گيرند و حس مبارزه  طلبى 

و جنگ  جوئى آنها تحريك مى گردد، بطوركه كامًال خصوصيات 
نژادهاى جنگى را پيدا مى كنند و حتى گاهى اوقات به انسان و بخصوص به كودكان نيز حمله مى كنند. 

نكته جالب در خروس هاى الرى اين است كه خروس هاى اين نژاد، در ميدان نزاع به هيچ  وجه عقب  نشينى 
نمى كنند و تا آخرين نفس مبارزه را ادامه مى دهند. 

  
 انواع نژاد الرى:  انواع نژاد الرى: 

نژادهاى مختلفى از نژاد الرى در ايران مشخص شده است، فرم بدن در تمام اين جورها تقريباً شبيه به هم بوده 
و طبق استانداردى است كه قبًال شرح داده شده است، فقط از نظر رنگ پر و بال با هم فرق دارند، به طوركلى از 

نظر رنگ پر و بال جورهاى مختلف نژاد الرى كه در ايران وجود دارد به قرار زير مى باشد: 
1- الرى قرمز: مهم ترين و اصيل ترين اين نژاد را تشكيل مى دهد. رنگ پر و بال خروس درخشنده و با تالءلو 
زرد رنگ و لكه هاى سياه در پر و بال و مخصوصاً در زير شكم و بال ها است. پرهاى دم در قاعده قرمز و در انتها 

سياه است. رنگ مرغ ها روشن تر از رنگ خروس ها مى باشد. 
2- الرى قهوه اى: منظره عمومى پرها قهوه اى و اغلب رگه هاى سياه در آن ديده مى شود. رنگ سينه سياه تر 
از رنگ قسمت هاى ديگر بدن است، در اين نوع معموًال برعكس نوع قبلى رنگ خروس ها روشن تر از رنگ مرغ ها 

مى باشد. 
3- الرى گل  باقالئى و سفيد: رنگ پر و بال در 
بعضى از انواع الرى ها سفيد است، رنگ سفيد به ندرت 
ديده مى شود چون اغلب داراى نوارها و لكه هاى سياه 
و يا طوسى و يا زرد مى باشند. اين نوارها بيشتر در 
پرهاى پشت و پرهاى بال و شانه و گردن وجود دارد. 
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متخصصان صنعت طيور، در مورد متغيرهاى متعددى 
كه بر كيفيت پوسته تخم مرغ ها اثر مى گذارند، بحث 
 ،(Dr. Kayla Price) نموده اند دكتر كايال پرايس
مدير فنى شركت آلتك كانادا، در وبينارى كه با عنوان 
 Egg-cellent shell quality: Learn the »
basics» در تاريخ 9 نوامبر برگزار شد، اظهار داشت كه 
مرغ هاى تخم گذار در سرتاسر جهان، توسط انواع مختلفى 
از سيستم ها، پرورش پيدا مى كنند و در هر سيستمى، 
كيفيت پوسته تخم مرغ آن ها از اهميت بااليى برخوردار 
است. بسيارى از كشورهاى جهان، براى تعيين كيفيت 
تخم مرغ ها، نظام درجه بندى خاص خودشان را دارند. در 
حالى كه بسيارى از كشورها مانند كانادا، بر روى كيفيت 
پوسته خارجى تخم مرغ تاكيد دارند، اما كشور آمريكا، 
بيشتر بر روى كيفيت داخلى تخم مرغ تاكيد مى كند. 
فارغ از تمامى اين موارد، كيفيت خوب پوسته تخم مرغ، 
براى اكثر توليدكنندگان اهميت بسيارى دارد زيرا آنها 
در تالشند تا بتوانند محصولى با كيفيت را به مصرف 

كننده، ارائه دهند.

رشد و پيشرفت صحيح تخم مرغ، رشد و پيشرفت صحيح تخم مرغ، 
از همان ابتدا صورت مى گيرداز همان ابتدا صورت مى گيرد

دكتر پرايس اظهار داشت كه رشد تخم مرغ و كيفيت 
خوب آن، از همان ابتدا يعنى از زمانى كه مرغ هاى تخم 
گذار در محل تخم گذارى قرار مى گيرند، آغاز مى شود. 
در همين محل هاى تخم گذارى است كه سيستم ايمنى، 
اسكلت بندى و دستگاه گوارش آن ها شكل مى گيرد و 
حتما بايد اين كار با مديريت صحيح صورت گيرد تا از 

طول عمر مرغ هاى تخم گذار، كاسته نشود. 

پرايس، در ادامه صحبت هاى خود گفت كه اين امر، 
نيازمند مديريت صحيح وزن و حفظ يكنواختى گله از 

سوى توليدكنندگان مى باشد.
در هفته 19 كه مرغ ها از محل تخم گذارى جا به 
جا مى شوند، بايد به ياد داشت كه اين تغيير براى مرغ 
ها، با استرس زيادى همراه است. پرايس گفت: «مرغ ها 
درست در زمانى كه بايد تخم مرغ توليد كنند، دچار 
استرس مى شوند».  وى افزود كه چند هفته زمان مى برد 
تا مرغ ها به محل تخم گذارى خودشان عادت كنند و به 
پيك توليد خودشان برسند. به همين دليل است كه حتما 
بايد اطمينان يافت كه فاكتورهاى ديگرى كه بر كيفيت 

تخم مرغ ها موثر هستند، به بهترين نحو كنترل شوند.

اهميت كلسيم و ديگر مواد ضرورىاهميت كلسيم و ديگر مواد ضرورى
پرايس گفت: «مرغ هايى كه تقريبا روزى يك تخم 
مى گذارند، حتما بايد كلسيم ذخيره شده بااليى، هم براى 
خود و هم براى ساخت پوسته تخم داشته باشند». هرچه 
سن مرغ باالتر مى رود و به حدود 49 هفتگى مى رسد، 
اين سوال پيش مى آيد كه چه ميزان كلسيم بايد به مرغ 
بدهيم تا همچنان سالمتى خودش را حفظ كند و به 

توليدكننده نيز روزى يك تخم بدهد.
مسئله كنترل كلسيم، با باال رفتن سن مرغ، اهميت 
بيشترى پيدا مى كند. پرايس اظهار داشت: «در كانادا، ما 
از مرغ هايى كه سنشان تا 72 هفته است، استفاده مى كنيم 
اما در ديگر نقاط جهان مانند آمريكا، از مرغ هاى 80 تا 

100 هفته اى نيز استفاده مى شود».
كربنات كلسيم، 94 درصد از تركيب پوسته تخم 
مرغ را تشكيل مى دهد. كربنات منيزيم، گليكوپروتئين ها، 

چگونه غذاى مرغ ها، بر كيفيت 
پوسته تخم مرغ آنها تاثير مى گذارد؟
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موكوپروتئين ها، كالژن و موكوپلى ساكاريدها، مابقى 
تركيبات پوسته تخم مرغ را تشكيل مى دهند. پرايس 
گفت: «اگرچه كربنات كلسيم، اغلب تنها ماده اى است 
كه همه ما به آن فكر مى كنيم اما بايد به ديگر عناصر 

موجود در آن نيز توجه شود».
جذب كلسيم، به دو روش صورت مى گيرد. يكى از 
اين روش ها، انتقال فعال بين سلولى  از طريق سلول ها 
مى باشد و ديگرى، انتقال غيرفعال پاراسلولى از طريق 
فضاى ميان سلول ها است. سالمت روده، مى تواند بر 

جذب بهتر كلسيم، تاثير گذار باشد.
اندازه ذرات كلسيم نيز در جذب آن، نقش مهمى 
دارند. پرايس گفت: «ذرات كوچك كلسيم، خيلى سريع 
جذب مى شوند در حالى كه ذرات درشت، به زمان بيشترى 
براى جذب شدن نياز دارند». در هر دو مورد، برنامه هاى 
تغذيه اى مختلف، اهميت خاص خودشان را دارند. تشكيل 
تخم مرغ، عموما در دوره هاى تاريكى صورت مى گيرد؛ 
در نتيجه كلسيم، بايد قبل از خوابيدن مرغ به او خورانده 
شود. وى در ادامه گفت: «توليدكنندگان بايد مطمئن 
شوند كه ميزان كافى اى از كلسيم را در برنامه تغذيه اى 
وارد كرده اند تا مرغ براى توليد تخم مرغ، كلسيم مورد 

نيازش را از استخوان خود، برداشت نكند.»
ديگر مواد مغذى الزم براى غنى شدن تخم مرغ، 
عبارتند از بى كربنات، فسفر، ويتامين دى، مواد معدنى، 
گزانتوفيل ها (براى رنگ دهى)، امگا 3، دوكوساهگزائنوئيك 
اسيد، ويتامين اى (E) و ويتامين هاى گروه ب. پرايس 
اظهار داشت: «استفاده از جيره هاى غذايى بر پايه گندم 
و بدون هيچ نوع رنگدانه اى مانند گزانتوفيل ها، موجب 
توليد تخم مرغ هايى بسيار كم رنگ و حتى بى رنگ 
مى شود». جيره غذايى بر پايه ذرت، معموال تخم هايى 

با زرده پررنگ و زرد رنگ ايجاد مى كند.

مواد معدنى، داراى ارزش غذايى نيز هستندمواد معدنى، داراى ارزش غذايى نيز هستند
خانم دكتر پرايس همچنين اظهار داشت كه مواد 
معدنى اى كه در جيره غذايى مرغ هاى تخم گذار، ارزشمند 
مى باشند، عبارتند از: سلنيوم (براى حفاظت سلولى دستگاه 

توليدمثل استفاده مى شود)، مس (براى پيشرفت و رشد 
پوسته تخم مرغ، تشكيل رنگدانه و كالژن كاربرد دارد)، 
منگنز (در تشكيل غشاى پوسته تخم مرغ، اهميت بااليى 
دارد و به تشكيل استخوان و بافت آلى پوسته تخم مرغ 
كمك مى كند)، زينك (در آهك سازى استخوان و پوسته 
تخم مرغ استفاده مى شود) و كراتين (در تشكيل غشا و 

توليد كربنات پوسته تخم مرغ استفاده مى شود).

مولفه هاى ديگرى نيز بر كيفيت مولفه هاى ديگرى نيز بر كيفيت 
پوسته تخم مرغ، موثر استپوسته تخم مرغ، موثر است

پرايس، گفت: « مواد مغذى، به خصوص كلسيم، بر 
كيفيت پوسته تخم مرغ، اثر فراوانى دارند؛ اما اين عامل، 
تنها مولفه موثر نيست. منگنز، سن و سال مرغ، محيط 
و وضعيت سالمتى او نيز نقش مهمى در اين زمينه ايفا 
مى كنند. پرايس اظهار داشت: « مهم ترين فاكتورى كه 
اغلب فراموش مى شود، كيفيت آب است. كيفيت آب، 
بايد تست شود و توليد كنندگان بايد الين هاى آبرسانى را 
تميز نگه دارند». آب، تاثير بسيار زيادى بر روى عملكرد 
سلول ها دارد. استرس گرمايى نيز بر توانايى مرغ هاى 
تخم گذار در توليد تخم، تاثير مى گذارد. گرماى باال، 

همچنين تنفس را در مرغ ها دچار مشكل مى كند. 
سالمتى، موضوع بسيار مهمى است. سالمت روده، 
در فرآيند جذب، اهميت بسيار زيادى دارد؛ اما بايد از 
خطرات بيمارى هايى كه مى توانند در عملكرد طيور تخم 
گذار ايجاد مشكل بكنند نيز غافل نشد. پرايس اظهار 
داشت: «بيمارى هاى ويروسى، باكتريايى و عفونت هاى 
باكتريايى ثانويه، عوامل بسيار مضرى مى باشند، در نتيجه 
حتما بايد برنامه واكسيناسيون مناسبى داشته باشيم». 
هر گونه بيمارى مى تواند بر ميزان استرس مرغ بيفزايد.

طيور  سالمت  در  مهمى  نقش  مى تواند  نيز  سن 
تخم گذار داشته باشد. افزايش سن طيور، مى تواند تخم 
باعث  نتيجه  در  و  كند  ايجاد  نازكتر  پوسته  با  مرغى 
شكنندگى آن مى شود.  پرايس اظهار داشت: «تغذيه 
مناسب و مديريت صحيح، كليدهاى كيفيت خوب پوسته 

مى باشند.»
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نژادهاى گوشتى، به اين دليل انتخاب مى شوند كه به طور موثرى مواد خوراكى را به وزن تبديل 
مى كنند. با اين حال، بايد چگونگى خوراك دهى صحيح به پرنده ها را در پرورش گله هاى مادر، به ياد 

داشته باشيم تا در زمينه توليد تخم هاى نطفه دار، به حداكثر توان توليدى خود برسيم.
 

مرحله مرحله 11: : 11 روزگى تا  روزگى تا 44 هفتگى هفتگى

اين مرحله، براى پيشرفت ارگان ها و سيستم هاى فيزيولوژيكى بدن، از جمله سيستم ايمنى، بسيار 
مهم و ضرورى است و شامل شرايط پرورش مطلوب مى شود. بدون توجه به نوع خوراك و برنامه 
خوراك دهى استفاده شده،  مهم ترين اولويت ما، دستيابى به وزن استاندارد بدن از طريق افزايش وزن 
مى باشد. همچنين داشتن يك برنامه واكسيناسيون مناسب، كه در برابر ويروس هاى مختلف (عمدتا 
ويروس هاى تنفسى)، باكترى ها (عمدتا مايكوپالسما، سالمونال و اشريشياكلى) و انگل ها (عمدتا 
كوكسيديا) مصونيت ايجاد مى كند، امرى ضرورى است. بيوسكيوريتى مى تواند اهميت بيشترى نيز 

داشته باشد؛ موفق ترين امكانات موجود در محل هاى مستعد بيمارى يا در طول وقوع بيمارى، مربوط به محل هايى است كه 
عالوه بر تعويض كامل لباس ها و كفش ها، از سيستم 2 دوش در داخل و يك دوش در خارج استفاده مى كنند.

مرحله مرحله 22: : 55 تا  تا 1212 هفتگى هفتگى

اين مرحله به عنوان زمان اصالح يكنواختى شناخته مى شود. از طريق خوراك دهى دقيق و مديريت وزن بدن، مى توان با 
موفقيت به اين مرحله دست يافت. پرنده ها، بايد بين 3 تا 4 هفتگى به صورت جداگانه انتخاب شوند و به 3گروه داراى وزن 
مورد نظر، پايين تر از وزن مورد نظر و اضافه وزن تقسيم شوند. پرنده ها بايد به طور برابر به آب و خوراك دسترسى داشته باشند 
تا به شكلى يكنواخت، پرورش پيدا كنند. پرنده ها نبايد به شكل روزانه يا هفتگى دسته بندى شوند مگر زمانى كه يكنواختى 

و يكدستى آنها به بيش از 80 درصد برسد.
اين تنها شانسى است كه براى اصالح وزن بدن گله تا 12 هفتگى وجود دارد زيرا در 12 هفتگى، تنها 9 درصد از رشد 
اسكلت بدن كامل شده است. براى گروه هاى سنگين، حداقل افزايش هفتگى خوراك براى هر مرغ، بايد 1 گرم باشد. هرگز 
غذاى مرغ را كاهش ندهيد. براى گروه هايى با وزن كم، حداكثر 10 درصد افزايش خوراك در هفته براى هر مرغ قابل قبول 
است؛ در غير اين صورت، پرنده ها چاق مى شوند و در زمان جفت گيرى با نرها و در زمان تخم گذارى، دچار مشكل مى شوند.

حداقل فضا براى خوراك دهى، بايد 10 سانتى متر به ازاى هر مرغ باشد و نبايد بيش از 13 ماده غذايى در هر 35 سانتى 
متر قطر وجود داشته باشد. در زمينه اصالح مسائل مربوط به اضافه خوردن خوراك يا كم خوردن آن قبل از 12 هفتگى، 

محدوديت هايى وجود دارد.

پيك توليد منظور افزايش  مادر به  پرورش گله هاى  توليدراهكارهايى  براى  پيك  منظور افزايش  مادر به  راهكارهايى  براى پرورش گله هاى 

ندا ترابىندا ترابى
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مرحله مرحله 33: : 1212 تا  تا 1616 هفتگى هفتگى

هدف اصلى ما، رسيدن به وضعى يكنواخت در وزن بدن و استخوان بندى و اطمينان حاصل كردن از رشد هورمونى، 
بدون افزايش وزن است. در اين مرحله، به 95 درصد پيشرفت اسكلت بدن دست پيدا كرده ايم و در نتيجه، هيچ راهى براى 
اصالح بيشتر اندازه استخوان بندى وجود ندارد. جمع كردن پرنده هاى يكسان در يك مكان، جوجه هايى با وزن يكسان به 
وجود مى آورد و خوراك دهى به آنها برابر شده و در نتيجه، يكنواختى در گله به وجود مى آيد و در دوره تخم گذارى، بيشترين 

ميزان توليد تخم را خواهيم داشت. رشد هورمونى، به حداقل خوراك اما با كيفيت عالى نياز دارد.
ما يك رژيم غذايى با 3-/+ گرم افزايش خوراك هفتگى براى مرغ ها را دنبال كرديم كه اين 
افزايش، بر اساس حجم خوراك، فصل، وضع سالمت و برنامه غذايى، متغير بود. فضاى خوراك دهى، 
نبايد بيشتر از 15 سانتى متر براى هر مرغ باشد و تعداد مرغ ها در اطراف ظرف خوراك دهى، نبايد 
بيش از 12 مرغ باشد. پرنده ها بايد در آرامش كامل نگهدارى شوند تا از آسيب هاى فيزيكى و پر كنى 
در امان باشند. 5 المپ به رنگ سفيد (با دماى رنگ 3000 كلوين) تهيه كنيد. اضافه كردن چوب هايى 
براى نشستن مرغ ها، به آنها كمك مى كند  تا قبل از رفتن به النه هاى تخم گذارى، با آنها آشنا شوند. 

اين چوب ها، باعث افزايش فضا نيز مى شوند.

مرحله مرحله 44: : 1616 تا  تا 2020 هفتگى هفتگى

اين مرحله، مهم ترين زمان در آماده سازى مرغ ها به منظور دستيابى به حداكثر ميزان توليد تخم 
است. مرغ ها نياز دارند تا ذخاير الزم براى بدن خود را جهت شروع تخم گذارى، به دست آورند. اين 
امر، به گليكوپروتئين انباشته شده در ذخاير بستگى دارد؛ نه به انرژى مازادى كه خوراك دهى بيشتر ايجاد مى كند. ما بايد 
ميزان گوشت سينه مرغ ها را افزايش دهيم (نمره 3)، همچنين بايد ميزان چربى استخوان هاى لگن و زير بال ها را نيز باالتر 
ببريم (نمره 3). گله هايى كه بهترين عملكرد را دارند، افزايش وزن حداقل 33 تا 35 درصدى در طول اين دوره خواهند داشت.
افزودن خوراك، بايد به اندازه كافى صورت بگيرد تا وزن بدن، در راستاى منحنى استاندارد يا حتى بهتر از آن قرار بگيرد. 
در 16 تا 17 هفتگى جوجه ها، رژيم خوراكى بايد به وضع خوراك دهى روزانه برگردد؛ اين امر كمك مى كند  تا يكدستى و 
يكنواختى، به گله بازگردد. انتخاب يا دسته بندى دوباره پرنده ها با وزن و استخوان بندى مشابه، به آميزش مرغ ها با خروس ها 

و همچنين زمان تحريك نورى مرغ ها كه مهم ترين تصميم در دوران زندگى يك مرغ است، كمك مى كند.

مرحله مرحله 55: از : از 2121 هفتگى تا پيك توليد هفتگى تا پيك توليد

پرنده هاى كوچك را از مرغدارى ها، به يك النه انتقال دهيد و با آنها مانند گله اى جوان و يكدست رفتار نماييد. زمان 
تحريك نورى را به تاخير بيندازيد تا از نظر جنسى به بلوغ برسند و ذخاير بدن آنها به ميزان كافى افزايش يابد. پرنده هايى كه 
اضافه وزن دارند، مى توانند به يك النه انتقال داده شوند و در 147 روزگى، به مدت 4 ساعت، از نور بيشترى برخوردار شوند. 
در خاورميانه، گله هايى كه بهترين عملكرد را دارند، در 154 تا 157 روزگى تحريك نورى مى شوند و در زمان تخم گذارى نيز 

15 ساعت نوردهى دارند، در صورتى كه 14 ساعت نوردهى نيز براى آنها مى تواند كافى باشد.
آميزش نرها با ماده ها فقط زمانى مى تواند صورت گيرد كه از نظر جنسى، با هم هماهنگ باشند. اين كار مى تواند در 
22 هفتگى انجام شود. ابتدا 5 درصد از نرها را وارد آميزش كنيد، سپس 2 درصد ديگر را وارد كنيد و 3 تا 5 روز بعد 2 درصد 

ديگر آنها را به ماده ها معرفى نماييد. 

له لهمقا مقا



امروزه استفاده از افزودنى هاى گياهى مسئله اى مهم 
و قابل اهميت در تهيه خوراك مناسب براى طيور است. 
و همواره مرغداران و توليدكنندگان طيور در تغذيه 
مى كنند  استفاده  گياهى  افزودنى هاى  از  خود  طيور 
به طورمعمول اين تركيبات گياهى به عنوان طعم دهنده 
يا چاشنى و يا نگه دارنده در تغذيه انسان مورداستفاده 

قرار مى گيرند. البته استفاده دارويى از اين افزودنى ها 
از ديگر كاربردهاى آنها در سيستم تغذيه طيور است. 

بخش اعظمى از اين گياهان و ادويه جات درواقع 
نوعى محرك طبيعى رشد هستند كه در جدول شماره 
1 به رايج ترين آنها اشاره شده است. گفتنى است كه 
بسيارى از اين گياهان حاوى مقادير قابل توجهى از مواد 

تأمين سالمت روده و بهبود عملكرد آن با استفاده 
از افزودنى هاى گياهى به خوراك طيور

ترجمه و تدوين:  ندا ترابىترجمه و تدوين:  ندا ترابى
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تأثير گزار هستند كه ميزان اثربخشى آنها را در طبيعت 
مشخص مى كند. 

كه  فهميد؛  مى توان  باال  جــدول  به  توجه  با 
افزودنى هاى خوراكى كه اجزاى اصلى تشكيل دهنده 
آنها كارواكرول، تيمول، سينامالدئيد و آنتول هستند 
عناصر مؤثر بيشترى را در بر مى گيرند و تنوع بيشترى 

دارند. 
افزودنى هاى خوراك گياهى به صورت هاى جامد، 
گاهى  نيز  و  هستند  دسترس  در  پودر  و  خشك شده 
به صورت عصاره يا روغن مورداستفاده قرار مى گيرند. 
در ميان اين افزودنى ها، افزودنى هاى گياهى بر 
اساس تركيبات، تأثيرات آب و هوايى و زمان و مكان 
برداشت، عناصر و مواد تشكيل دهندة شيميايى شان 

متفاوت هستند. 
بر اين مبنا مى توان گفت كه تفاوت ميزان اثرگذارى 
انواع افزودنى هاى گياهى موجود در بازار به عناصر 

شيميايى تشكيل دهندة آنها بستگى دارد. 
روغن هاى گياهى داراى بو و رايحه هستند؛ اين 
روغن ها اغلب محصوالت فرعى گياهان هستند و مواد 

فعال گياهى در آنها وجود دارند از مواد فعال گياهى 
مى توان به هيدروكربن ها (مثل ترپن ها، سسكى ترپن 
ها)، تركيبات اكسيژنى (مثل الكل، آلدهيت ها، كتون ها) 
و درصد كمى از باقى مانده هاى غير فرار (مثل پارافين، 
وكس) اشاره كرد. درواقع مواد فعال گياهى از مواد خام 

و از طريق تقطير بخار به دست مى آيند. 
 يكى از ويژگى هاى مثبت افزودنى هاى گياهى 
اين است كه اين افزودنى ها در مقايسه با داروهاى 
آنتى بيوتيك خطر به مانده در فراورده هاى حيوانى را 
ندارد عالوه بر اين ويژگى هاى ديگرى چون: بهبود 
ضريب تبديل خوراك (FCR)، افزايش وزن گيرى 
حيوان و نيز پيشگيرى از بيمارى ها، از مزاياى اين 

افزودنى ها به شمار مى آيند. 

افزودنى هاى گياهى چگونه عمل مى كنندافزودنى هاى گياهى چگونه عمل مى كنند
تشكيل دهندة  تركيبات  غربالگرى  درزمينة 
آنها  بيولوژيكى  تأثيرات  و  گياهى  افزودنى هاى 
مطالعات بسيارى شده است و بر اساس اين مطالعات 
مى توان گفت كه برخى از عصاره هاى گياهى، خواص 

اجزاء اصلى سازندهگونة گياهىعنوان التيننام گياه
كارواكرول، تيمولوابسته به گياهان لب شكافتهOreganum vulgareپونة كوهى
تيمول، كارواكرولوابسته به گياهان لب شكافتهThymus vulgareآويشن
دى آليل دى سولفيد، آلين، آليسينسيرى - پيازىAllium sativum L. سير

HorseradishArmoracia rusticanaآليل ايزوتيوسياناتشب بوها
كپسايسينبادنجانيانCapsicum frutescensفلفل، فلفل قرمز

جوهر نعناع خشك، كارواكرولوابسته به گياهان لب شكافتهMentha piperitaنعنا
سينامالدئيدبرگ بوCinnamomum cassiaدارچين

آنتولچتريانPimpinella anisumباديان رومى
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ضد ميكروبى، ضد باكتريايى و آنتى اكسيدانى دارند 
(مفيد)  چربى  خاصيت  ذكرشده  موارد  بر  عالوه  و 
است.  گياهى  عصاره هاى  اين  ديگر  ويژگى هاى  از 
به عنوان نمونه، افزودنى هاى گياهى با تركيب پونة 
گياهى، آويشن و دارچين اثربخشى فراوانى در مقابله 
 E. coli، salmonella با عوامل بيمارى زايى نظير

و Clostridium دارند. 
 درباره نحوة عملكرد افزودنى هاى گياهى موجود 
در بازار اطالعات چندانى در دست نيست و اين امر 
سبب مى شود  كه در صورت نامشخص بودن و يا تغيير 
تركيبات مواد آزمايشى، ارزيابى تأثيرات بيولوژيكى 

سخت شوند. 
 لذا مى بايست افزودنى هاى گياهى خوراك در 
اندازه و تركيبات استانداردى كه بر پايه انتخاب مواد 
خام است ارائه شوند و قبل از ارائه، مراحل كنترل كيفى 

كامل و استاندارد را طى كنند. 
(سينرژيك)  هم افزايى  تركيب  از  استفاده  با 
روغن هاى گياهى پونه كوهى، رازيانه، مركبات و مواد 
پربيوتيك آزمايش هاى مختلفى صورت گرفته است. 
نمودار 1. نحوة عملكرد اصلى افزودنى گياهى بر 

پاية روغن پونة كوهى، باديان رومى و مركبات
علوم  و  طبيعى  منابع  ”دانشگاه  در  مطالعه  اين 
و  است  شده  پايه گذارى  وين  در  كاربردى“  زندگى 
ادامه يافته است هم چنين، دانشگاه علوم دامپزشكى 
 Weihenstephan ” وين و دانشگاه فنى مونيخ

” در اين پروژه همكارى كرده اند. 
افزودنى هاى  كه  مى دهند  نشان  مطالعات  اين 
سيستم  ترشحات  افزايش  سبب  خوراك،  گياهى 

گوارشى نظير بزاق و آنزيم هاى گوارش مى شوند. 

 در حال حاضر مطالعات بسيارى درزمينة تشخيص 
مكانيسم هاى احتمالى كه ادغام افزودنى هاى گياهى 
به خوراك انواع گونه هاى حيوانى مى تواند به همراه 

داشته باشد در دست انجام است. 

در  خوراك  گياهى  افزودنى هاى  در تأثير  خوراك  گياهى  افزودنى هاى  تأثير 
پرورش مرغ گوشتىپرورش مرغ گوشتى

 FCR باال بردن ضريب تبديل خوراك يا همان
هدف نهايى و اصلى در پرورش مرغ گوشتى است. 
در مطالعه اى كه در دانشگاه كشاورزى آتن صورت 
 Digestarom P. E. P گرفت، فراوردة گياهى
(كه از افزودنى هاى گياهى خوراك و توليد كمپانى 
موردبررسى  مختلف  دوره اى  در  است)   Biomin
قرار گرفت. در اين مطالعه آزمايش هاى مختلفى بر 
جوجه هاى گوشتى نر يك روزة Cobb انجام شد، در 
اين آزمايش ها اين جوجه ها در 3 گروه 105 تايى قرار 
گرفتند. جوجه هاى گروه آزمايشى ”منفى“ هيچ گونه 
محرك رشدى را دريافت نكردند، جوجه هاى گروه 
آزمايشى ”مثبت“ آويالمايسين دريافت كردند و در 
 Digestarom گروه سوم، طيور با فراوردة گياهى
P. E. P و به ترتيب با دوز 125 يا 250 گرم/تن 
مشاهده   4 و   3 نمودار  در  چنانچه  و  شدند؛  تغذيه 
 Digestarom P. E. مى شود ، فراوردة گياهى
P منجر به افزايش وزن گيرى طيور شده است و 
به طور قابل توجهى FCR (ضريب تبديل خوراك) 
را باالبرده است. در اين آزمايش تفاوت ميزان دوز 
Digestarom P. E. P بسيار كم بوده است كه 
اين امر نشان دهندة اين است كه استعمال دوز 125 
گرم/تن در شرايط آزمايشگاهى بسيار مطلوب بوده 
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است.  نمودار 3.
نمودار 3. تأثيرات افزودنى هاى گياهى و 
آنتى بيوتيك محرك رشد، بر وزن گيرى مرغ 

گوشتى (دانشگاه كشاورزى آتن يونان(
نمودار 4. تأثيرات افزودنى هاى گياهى و 
آنتى بيوتيك محرك رشد، بر ضريب تبديل 
(دانشگاه  گوشتى  مرغ   (FCR) خــوراك 

كشاورزى آتن يونان)

تأثير افزودنى هاى گياهى خوراك بر تأثير افزودنى هاى گياهى خوراك بر 
توليد تخم مرغتوليد تخم مرغ

 در مطالعه اى كه در آن تأثير ميزان كارايى و صرفة 
 Digestarom P. E. P اقتصادى فراوردة گياهى
در مراحل اولية چرخة توليد تخم مرغ بررسى شده است 
 Lohman در طول 12 هفته مرغ هاى بسيار سودآور
اين  در  گرفتند.  قرار  مطالعه  مورد  مورد   Brown
پژوهش 96 پرنده در 6 گروه 16 تايى و هر گروه در 
ساختمانى مجهز نگه دارى شدند. سن طيور در ابتداى 
اين آزمايش 20 هفته و در پايان 32 هفته بود. در اين 
آزمايش طيور تحت 2 آزمايش تغذيه اى 1- كنترل 
(بدون دريافت افزودنى ها) 2- كنترل همراه با افزودنى 
گياهى Digestarom P. E. P؛ قرار گرفتند و بر 

همه طيور واكسيناسيون Newcastle و برونشيت 
هر 6 هفته صورت گرفت. جدول 2 نشان مى دهد 
كه مرغ هايى كه افزودنى گياهى دريافت كرده اند در 
مقايسه با ساير طيور خوراك كمترى خوردند و بازدهى 
تخم مرغ آنها باالتر بوده است. درمجموع، دريافت 
خوراك روزانه در اين گروه به طور متوسط 1. 8 درصد 

كاهش يافته است. 
در اين پژوهش اثبات شده است كه طيورى كه 
مكمل گياهى دريافت كرده اند تخم مرغ بيشترى را 
نيز توليد كرده اند و در مقايسه با گروه كنترل ضريب 

تبديل خوراك بهترى داشته اند. 
 نتيجه قابل توجه ديگرى كه از اين آزمايش به 
دست آماده است اين است ارائة مكمل گياهى در كنار 

له لهمقا مقا



خوراك، بر كيفيت پوستة تخم مرغ تأثير مثبتى داشته 
 .0>P) است (جدول 3) به عنوان نمونه ضخامت پوسته
05)، ميزان آلبومين و مطابق جدول، كيفيت مواد درونى 

تخم مرغ امتياز باالترى را (82 در مقابل 79) دارند. 
Haugh Units-1 ارتباط بين وزن تخم مرغ 

و ميزان آلبومين است. 
گياهى  افزودنى  داخلى،  قيمت هاى  به  توجه  با 
Digestarom P. E. P با 1. 74 درصد كاهش 
هزينه، باال بردن سطح بهره ورى را به همراه داشته اند 
(47. 09 در مقابل 47. 74 دالر به ازاى 1000 تخم مرغ)

تأثير مكمل هاى گياهى بر انتريت نكروتيزى تأثير مكمل هاى گياهى بر انتريت نكروتيزى 
((NENE))

بيمارى  يك   (NE) نكروتيزى  انتريت  بيمارى 

به حساب  گوشتى  مرغ  مدرن  پرورش  در  پرهزينه 
مى آيد. اين بيمارى (در سال 2006 ميالدى) در گلة 
مرغ گوشتى تجارى خسارتى معادل 5 سنت امريكا 
به ازاى هر پرنده را به همراه داشت. عامل اصلى اين 
بيمارى باكترى موسوم به كلوستريديوم پرفرنژنس 
است. اين باكترى درواقع از انواع باكترى هاى گرم 
مثبت بى هوازى و هاگ شكل است كه در محيط 
 (β، -α ،∑ و l-toxin) به وفور وجود دارد. 5 گونه
از اين باكترى ها وجود دارند كه بر اساس ميزان توليد 

اگزوتاكسين (برون زهرابه) طبقه بندى مى شوند. 
در اين ميان باكترى نوع-α عمل ايجاد شكل 
حاد بيمارى NE است؛ كه درواقع فسفوليپازى است 
نشانه هاى  از  مى برد.  بين  از  را  سلولى  غشاى  كه 
رايج بيمارى NE مى توان به كاهش رشد، افزايش 
ايجاد  و  مرگ ومير  ميزان 
معده  بر  شديد  زخم هاى 
تصور  كرد.  اشاره  روده  و 
مكمل هاى  كه  مى شد 
گياهى بتوانند در كاهش 
عالئم بالينى اين بيمارى 

جدول 2. تأثير مكمل هاى گياهى بر بازدهى مرغ تخم گذار (طيور از 20 تا 31 هفته)
تفاوت (درصد)+مكمل گياهىكنترل 

1. 8-112110ميزان خوراك روزانة هر مرغ (گرم)
1. 8-9. 926. 42مجموع خوراك هر مرغ (كيلوگرم)

1. 0+93. 925. 6توليد تخم مرغ
1. 0+78. 776. 8تعداد تخم مرغ به ازاى هر مرغ

ضريب تبديل خوراك (كيلوگرم خوراك/
كيلوگرم تخم مرغ)

069 .2034 .2-7 .1

جدول 3. تأثيرات مكمل هاى گياهى بر تخم مرغ
+مكمل گياهىكنترل 

0. 0478. 416ضخامت پوسته (ميلى متر)
7. 609. 57ميزان آلبومين (ميلى متر)

Haugh aunits17982
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 Mc در مرغ هاى گوشتى مؤثر باشند و به همين جهت
Reynolds و همكارانش در سال 2008 ميالدى 
پژوهشى را در وزارت كشاورزى امريكا در اين زمينه 
انجام دادند. پژوهشى كه نتايج اميدواركننده اى را به 
Dige- همراه داشت و نشان داد كه افزودنى گياهى

 NE با كاهش عالئم بيمارى starom P. E. P
در طيور، تأثيرات به سزايى در روند درمان اين بيمارى 

دارد. 

نتيجه گيرىنتيجه گيرى
مكمل هاى  مؤثرترين  از  گياهى  مكمل هاى 
خوراك دام هستند؛ و بايد به اين نكته توجه داشت 
كه تنها از يك مكمل گياهى با تركيب خوب و علمى 

و اجزاى متشكلة تأثيرگذار و با خواص تعريف شده 
مى توان انتظار داشت كه براى توليدكننده مزيت هاى 

بى شمار داشته باشد. 
بر  كه  علمى  مطالعات  نتايج  به  نگاهى  اگر   
مزرعه هاى پرورش مرغ و دامدارى هايى كه از تركيب 
پونة كوهى، باديان رومى و عصارة مركبات در خوراك 
استفاده مى كردند بيندازيم، مشاهده خواهيم كرد كه 
نتايج اين مطالعات تائيد  كننده سودآورى و افزايش 

بهره ورى اين نوع از مكمل گياهى هستند. 
امروزه، توليدكنندگان و پرورش دهندگان زيادى 
استفاده از مكمل هاى گياهى را راه حلى قابل توجه براى 

افزايش بازدهى و سودآورى مى دانند. 
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بزرگترى  جنين هاى  بزرگتر  مرغ هاى  تخم 
نسبت به تخم مرغ هاى كوچك دارند يك گرم 
تفاوت وزن تخم مرغ منجر به ايجاد 10 گرم 
اختالف وزن در 56 روزگى مى شود. همبستگى 
تخم  دارد  وجود  جوجه  و  مرغ  تخم  وزن  بين 
مرغ هاى حاصله از مادران گوشتى به دليل وزن 
كم تخم مرغ در ابتداى توليد جوجه هايى با وزن 
پايين توليد مى كنند، همچنين نتايج آزمايشات 

مختلف نشان مى دهد كه تخم مرغ هاى حاصله 
از گله هاى مادر مسن تر سنگين تر هستند و لذا 
داراى درصد بيشترى زرده مى باشند مشابه با آن 
نسبت بيشترى آلبومين و پوسته در مقايسه با تخم 
مرغ هاى حاصله از گله هاى مادر جوان داشتند. 
جوجه هايى كه از تخم مرغ هاى بزرگتر حاصل 
مى شوند، بزرگتر بوده و ذخاير غذايى بيشترى به 
همراه دارد ثابت شده است كه وزن تخم مرغ و وزن 

تزريق اسيدهاى آمينه به تخم مرغ مادران تزريق اسيدهاى آمينه به تخم مرغ مادران 
گوشتى و اثر آن بر درصد جوجه درآورىگوشتى و اثر آن بر درصد جوجه درآورى
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جوجه در هنگام درآمدن از تخم رابطه نزديكى با 
يكديگر دارند. البته اندازه جنين قبل و طى جوجه 
درآورى ممكن است تحت تاثير وزن تخم مرغ 
و شرايط انكوباسيون تغيير كند. نسبت بين وزن 
جوجه هاى از تخم در آمده و اندازه تخم مرغ ها از 
0/615 تا 0/760 تغيير پيدا مى كند. اين نسبت به 
2 علت در تخم مرغ هايى باوزن بيشتر بزرگتر است:

الف - در طول مدت انكوباسيون ميزان از 
دست دادن آب كاهش مى يابد. 

ب- دومين علت مربوط به اثر پوسته مى باشد 
زيرا نسبت سطح پوسته به حجم تخم مرغ هاى 

بزرگ كاهش مى يابد. 
با اين حال تاثير وزن تخم مرغ تا زمان عرضه 
به بازار نيز همچنان باقى مى ماند به طورى كه هر 
گرم اضافه وزن جوجه ها در هنگام خروج از تخم 
باعث مى شود كه وزن جوجه در سن 6 هفتگى 
2 تا 13 گرم سنگين تر باشد. از آن جا كه رشد 
مرغ ها كمتر از رشد خروس ها است، تاثير وزن تخم 
مرغ بر وزن مرغ ها نيز به اندازه خروس ها نيست. 
به طور متوسط هر تخم مرغ از 58/5 درصد 
سفيده و 31 درصد زرده و 10/5 درصد پوسته 
تشكيل شده است. البته اين نسبت ها ثابت نبوده 
بلكه بسته به سن مرغ و زمينه ژنتيكى قابل تغيير 
مى باشد. وزن تخم مرغ با افزايش سن مرغ زياد 
شده، اين مورد باعث افزايش نسبت زرده به سفيده 
مى گردد. همچنين تفاوت هاى ژنتيكى در مرغ ها 

پوسته  و  سفيده  زرده،  بين  نسبت  در  مى تواند 
تغييراتى ايجاد كند. 

آب بيشترين درصد محتويات تخم مرغ را 
تشكيل مى دهد. سفيده حاوى بيشترين ميزان 
آب 88/8 درصد، زرده 47/5 درصد و پوسته 1 

درصد آب دارا مى باشد. 
بيشترين ميزان پروتئين تخم مرغ در سفيده 
قرار گرفته، در حالى كه چربى ها تقريبا به طور كامل 
در زرده يافت مى شوند. حداكثر ميزان كربنات 
كليسم در پوسته يافت مى شود. سفيده شامل چند 
پروتئين است و بيش از 0/90 ماده خشك آن 
را تشكيل مى دهد كه شامل پروتئين هاى ساده 

هستند. 
اووگلوبولين ها و ليزوزيم ها كه در ساختمان 
خود ئيدارت كربن نيز دارند به ترتيب 8 و 3/5 
درصد باقى مانده را تشكيل مى دهند. ماده خشك 
زرده شامل پروتئين و چربى تقريبا به نسبت 2 
به 1 مى باشد و عمده ماده خشك شامل يك 
ليپوپروتئين با چگالى بسيار كم است كه باعث 
آبكى شدن زرده مى شود. اين ليپوپروتئين عمدتا 
در كبد توليد شده و مقدار كمى از منشاء روده اى 
دارد. فسفوويتين دومين يپوپروتئين اصلى زرده 
است كه در حدود 11 درصد وزنش را فسفر تشكيل 
مى دهد. چربى هاى زرده شامل 72/5 درصد ترى 
گليسريد، 24/4 درصد فسفوليپيد و 3/95 درصد 

كلسترول مى باشد. 
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اكسيداسيون اين اسيدهاى چرب منبع بزرگى 
محسوب  جنين  نياز  مورد  انرژى  تامين  براى 
مى گردد. اما اغلب فسفوليپيد به خصوص لستين 
ممكن است در طول رشد و تكامل جنين بدون 

تغيير باقى بماند. 
در آزمايشاتى كه صورت گرفته گزارش شده 
است كه تفاوت هاى حاصله از سن گله مادر به دليل 
تاثيرى كه بر روى ميزان مواد مغذى موجود در زرده 
جوجه هاى  چون  باشد  مهم  مى تواند  مى گذارد، 
حاصله از گله هاى خيلى جوان داراى مرگ و مير 
بيشتر و عملكرد حياتى كمترى بدليل كمبود مواد 

مغذى زرده مى باشند. 
دليل مرگ و مير زياد جنينى در جوجه هاى 
متابوليسم  كاهش  با  جوان  مرغ هاى  از  حاصل 
جنينى  روزگــى   19 سن  در  زرده  چربى هاى 
همبستگى نشان داده است. اين امر تكامل جنين 

را طى هفته آخر انكوباسيون كاهش مى دهد. 
ثابت شده است كه زرده تخم مرغ هاى حاصل 
از مرغ هايى با سن 41 هفته فسفوليپيد و كلسترول 
كمترى نسبت به تخم مرغ هاى حاصله از گله مادر 
با سن 25 هفتگى دارد، زيرا در سن باال چربى ها 

بيشتر به صورت ترى گلسيريد مى باشد. 

تزريق اسيــد آميــنه به تخم مــرغتزريق اسيــد آميــنه به تخم مــرغ
كه  كرد  اعالم   (2002  Al-Murrani)
تزريق مخلوطى از اسيدهاى آمينه به جنين هاى 
در حال رشد باعث افزايش وزن بيشتر جوجه ها 

در هنگام خروج از تخم و همچنين در 56 روزگى 
مى شود. صنعت طيور ايالت متحده آمريكا تزريق 
واكسن به داخل تخم مرغ را تاييد كرده است و 
اين موضوع كه آيا مى توان ساير مواد مغذى را 
به داخل تخم مرغ تزريق كرد، نياز به تحقيقات و 

بررسى هاى بيشترى دارد. 
OHTa در سال 1999 آزمايشى بر روى 

تخم مرغ هاى حاصله از نژاد Cobb انجام داد، 
جنين تخم مرغ هايى كه طى 24 ساعت جمع آورى 
شده بودند، در درجه حرارت 37/8 و رطوبت نسبى 

60درصد نگهدارى شدند. 

آزمايش اول:آزمايش اول:
بررسى انتقال مواد مغذى از تخم مرغ به جنين 
در روزهاى مختلف جوجه كشى مى پردازد. 100 
تخم مرغ به طور تصادفى انتخاب و به 4 گروه 25 
تايى تقسيم شدند. ميانگين وزن هر تخم مرغ 0/3 
گرم بود و در روزهاى 0 و 7 و 14 و 19 جوجه كشى، 
20 تخم مرغ از هر گروه وزن شدند و محتويات 

تخم مرغ و جنين جمع آورى شد. 
جنين ها از مايع آمنيوتيك جمع آورى و كيسه 
زرده آنها جدا شد، سپس محتويات 5 جنين با هم 
تركيب و نمونه ها فريز شد و براى پروتئين خام 
و چربى خام و رطوبت و اسيد آمينه آناليز شدند. 
پروتئين خام تخم مرغ و جنين از سوى روش 
ميكروكلدال اندازه گيرى و چربى خام از سوى 
روش عصاره گيرى تعيين شد. رطوبت نيز از سوى 
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روش A0Ac كه مواد در 105 سانتى گراد به مدت 
24 ساعت خشك و تعيين شد. تمامى اسيدهاى 
آمينه به جز متيونين و سيستين اندازه گيرى شد. 
متيونين و سيستئين قبل از تعيين از سوى اسيد 

پرفرميك هيدروليز شدند. 

در آزمايش دوم: در آزمايش دوم: 
محلول 0/5 ميلى ليتر اسيد آمينه كه كامال 
منطبق با الگوى اسيدهاى آمينه تخم مرغ بود، 
به 9 كيسه زرده يا اتاقك هوايى 15 تخم مرغى 
كه ميانگين وزنى آنها 3/8 گرم بود در روز 0 و 7 
جوجه كشى تزريق شده، Al-Murrani گفته 
بود كه تفاوت در محتواى پروتئين تخم مرغ ها در 
روز هفتم جوجه كشى بر رشد جنين موثر است. 

 D و همكاران پيش ساز ويتامين Elaouss

را در روز اول جوجه كشى به تخم مرغ بلدرچين 

ژاپنى تزريق كردند. اگر امكان تزريق اسيد آمينه 
به تخم مرغ قبل از قرار دادن تخم مرغ در ماشين 
جوجه كشى ممكن باشد، اين كار بهتر و مطمئن 

تر خواهد بود. 

در تمامى اين آزمايشها:در تمامى اين آزمايشها:
اسيدهاى آمينه در روزهاى 0 و 7 جوجه كشى 
از از انتهاى بزرگ تخم مرغ به داخل تخم مرغ 
تزريق شدند. تخم مرغ ها قبل از تزريق با اتانل 
0/70 استرليزه شده بودند. محلول تزريقى شامل 
ml 5/0 از اسيد آمينه و ml 5/0 آب استريل بود. 

ميزان تريپتوفان نيز از نسبت تريپتوفان به 
 5/0 ml ليزين تخم مرغ محاسبه شد. تزريق
از محلول فوق به مدت 5 بار در طى 24 ساعت 
صورت گرفت و هر بار ml 1/0 محلول به اتاقك 
هوايى تزريق شد چون اتاقك هوايى كوچك تر از 
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آن است كه تمامى ml 5/0 محلول مورد 
نظر به داخل آن تزريق شود. در روز صفر 
انكوباسيون محل تزريق در پوسته بالفاصله 
از سوى پارافين پوشانده شد و سپس تخم 
مرغ ها در ماشين جوجه كشى قرار گرفتند. 

هفتم  روز  از  بعد  پوسته  وزن  كاهش 
مى باشد.  نمايانگر  بيشتر  كشى  جوجه 
مجموع وزن جنين تخم مرغ و پوسته تا 
88 درصد وزن اوليه در روز 19 جوجه كشى 
كاهش مى يابد. با افزايش زمان جوجه كشى 
ميزان پروتئين خام و چربى خام و رطوبت 
تخم مرغ كاهش و به همان نسبت ميزان 
پروتئين خام و چربى خام و رطوبت جنين 

افزايش مى يابد. 

جدول 1- تركيب محلول اسيد آمينه تزريقى به داخل تخم مرغ
الگوميزاناسيد آمينه
درصد ليزين mg/5/0 mlآسپارتيك

5/31140/5اسيد آسپارتيك
2/5366/9ترئونين
3/86102/1سرين

6/99184/9اسيدگلوتاميك
1/7746/8گليسين
3/0179/6آالنين
3/3488/4والين

1/1029/1سيستئين
1/9150/5متيونين

2/7171/7ايزولوسين
4/53119/8لوسين
1/8448/7تيروزين

2/8174/3فنيل آالنين
3/78100ليزين

1/3535/7هيستيدين
3/2485/7آرژنين
1/9651/9پرولين

0/9525/1تريپتوفان
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تغييرات پروتئين با افزايش زمان جوجه كشى 
رطوبت تا 90 درصد كاهش مى يابد و چربى خام 
نيز كاهشى برابر با 60 درصد در تخم مرغ را 

نشان مى دهد. 
و  خام  چربى  و  خام  پروتئين  انتقال  ميزان 
رطوبت به جنين در روز 19 انكوباسيون به ترتيب 
58 و 29 و 64 درصد تخم مرغ بود كه كمترين 
انتقال براى چربى خام مى باشد. به اين دليل كه 
چربى خام به عنوان منبع انرژى از سوى جنين 
مورد استفاده قرار مى گيرد، الگوى اسيدهاى آمينه 
تخم مرغ در طول مدت انكوباسيون ثابت مى باشد. 
اسيدهاى آمينه آلبومين تخم مرغ با يك نسبت 
مشابه به جنين منتقل مى شوند. آلبومين جذب 
كيسه زرده مى گردد و اسيدهاى آمينه آلبومين و 
زرده در يك نسبت ثابتى ممكن است مصرف شود. 
با افزايش مدت زمان انكوباسيون تمامى اسيدهاى 
آمينه تخم مرغ ها و جنين ها به استثنا گليسين و 
پرولين به طور مشابهى تغيير مى كنند و اين مطلب 
بيانگر اين است كه الگوى اسيدهاى آمينه تخم 
مرغ يك الگوى ايده آل براى رشد جنين مى باشد. 
اگرچه نسبت گليسين و پرولين ممكن است 
از ساير اسيدهاى آمينه در طول مدت انكوباسيون 
سنتز شوند پرولين از چند اسيد امينه سنتز مى شود، 
در حالى كه پيش ساز گليسين تنها به ترئونين و 

سرين محدود مى شود. 
كل وزن مولكولى گليسين، سرين وترئونين 
در طول مراحل انكوباسيون ثابت مى ماند و از 

اين مطلب مى توان نتيجه گيرى كرد كه الگوى 
اسيدهاى آمينه تزريقى به تخم مرغ بايد مطابق 
الگوى اسيد آمينه تخم مرغ قبل از انكوباسيون 
باشد. البته تحقيقات اندكى در مورد زمان و محل 
مناسب تزريق اسيد آمينه به تخم مرغ انجام شد، 
نتايج آزمايش دوم مشخص كرد كه تزريق محلول 
اسيدهاى آمينه به داخل زرده تخم مرغ ممكن 
است به طور فزاينده اى باعث افزايش اندازه جوجه 

بدون كاهش درصد جوجه درآورى شود. 
بهترين نتيجه زمانى حاصل مى شود كه تزريق 
اسيد آمينه به زرده در روز هفتم انكوباسيون صورت 
گيرد علت تفاوت هاى ناشى از تزريق به كيسه 
هوايى و زرده بدين صورت مى باشد كه جنين 
مواد مغذى از غشا كيسه زرده جذب مى كند و 
اكسيژن مورد نياز را از كوريون اتاقك هوايى جذب 
مى كند و ثابت شده است كه غشا كوريون اتاقك 
هوايى نسبت به اسيدهاى آمينه حساس مى باشد 
و لذا مى توان تفاوت ها را به اين شكل توجيه كرد. 
ميزان اسيدهاى آمينه تخم مرغ به طور معنى 

دارى بر درصد جوجه درآورى موثر است. 
تزريق اسيد آمينه منجر به افزايش مصرف 
اسيد آمينه از سوى جنين شده و از اين رو بر روى 
افزايش وزن جوجه هاى از تخم خارج شده و وزن 

پايان پرورش موثر خواهد بود. 
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نظر  از  اى  هفته   35 دسته هاى  در  مرغ ها 
و  مى شوند  روبه رو  بارورى  افت  با  فيزيولوژيكى 
تحقيقاتى براى حفظ سطح بارورى آنان از ديرباز در 
حال انجام است. خروس در اين سن عالقة كمترى به 
جفت گيرى از خود نشان مى دهد، بنابر اين براى بدست 
آوردن سطح بارورى مشابه در دسته هاى مسن بايد 
توجه بيشترى به خروس هاى دسته طيور اعمال شود. 
اجراى روش اسپايكينگ در اين امر كمك كننده است. 
 Doetinchem، the خروس 45 هفته اى از

Netherlands. Wiebe van der Sluis

جوجه هاى  هفتگى   40 سن  در  بارورى  ميزان 
گوشتى به طور طبيعى كاهش پيدا مى كند. در اين 
سن ميزان جفت گيرى خروس افت پيدا مى كند. در 
اغلب موارد براى حفظ بارورى طيور نياز به محرك 
احساس مى شود. در اين مرحله بايد به وزن دسته طيور 
توجه شود كه البته كاهش وزن گيرى امرى طبيعى 
است. تجمع بيش از حد چربى بر روى بارورى آنان 
اثر منفى دارد. مقابله با كاهش طبيعى بارورى امروزه 

اسپايكينگ و مبارزه با افت بارورىاسپايكينگ و مبارزه با افت بارورى
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تحت عنوان روش اسپايكينگ معرفى مى شود. 
دكتر Jeanna L Wilson دانشمند شاغل در 
وزارت علوم طيور دانشگاه جورجيا در اياالت متحده 
مقاالت بسيارى در زمينه اسپايكينگ به رشته تحرير 
درآورده است. از توصيه هاى كلى او در زمينه سن 
دسته طيور، از افزودن 7 تا 8 خروس در مقابل 100 
مرغ و جفت گيرى با خروس هاى جوان مى توان ياد 
كرد. بهترين زمان براى اضافه كردن خروس جوان 
به دسته طيور، در 45 تا 50 هفتگى است كه 2 درصد 
خروس به تعداد خروس هاى موجود اضافه مى شود. 

در همين حال خروس هاى غير مولد نيز بايد حذف 
شوند. حذف خروس هاى داراى پر بزرگ و قطع فعاليت 
خروس هاى غير مولد به تنهايى باعث افزايش بارورى 
طيور مى شود. خروس هاى مورد استفاده در اين روش 
بايد از 25 تا 28 هفته سن داشته و 20 تا 25 درصد 
بيشتر از ميانگين وزن مرغ هاى گله وزن داشته باشند. 

مرغدارى هاى داربست بندى شدهمرغدارى هاى داربست بندى شده
دكتر Wilson توضيح داد كه روش اسپايكينگ 
مرغدار  بر  بسيارى  هزينه  پذيرى  انعطاف  وجود  با 
تحميل مى كند. وى دليل اين افزايش هزينه را اضافه 
مرغ هاى  دسته  به  بيشتر  جوان  خروس هاى  كردن 
مادر عنوان كرد. هنگامى كه مرغ ها وارد سن 20 تا 
21 هفتگى شدند آنها را براى تخمگذارى وارد سالن 

مرغدارى مى كنند. 

در اين سالن خروس هاى جوان بيشترى وجود دارد 
كه اين خروس ها تا رسيدن به سن 26 تا 28 هفتگى 

در اين سالن نگهدارى مى شوند. 
پس از آن كه خروس ها بالغ شده و بيش از 20 تا 25 
درصد از ميانگين وزن مرغ هاى 40 هفته اى رسيدند، 
به دسته مرغ ها براى اجراى روش اسپايكينگ اضافه 
داربست بندى  مى شوند. پرورش مرغ در قفس هاى 
شده مزاياى آشكارى دارد. به طور كلى با توجه به 
نيازهاى اين گروه خاص از مرغ ها كه در قفس نگهدارى 
مى شوند ميزان موفقيت جفت گيرى خروس جديد 

الورود را افزايش مى دهد. 
بزرگترين نقطه ضعف اين روش تحميل هزينه هاى 
اضافى براى اداره قفس هاى جداگانه است. اين سيستم 
پرورش مرغ بايد قفس هاى جداگانه و سيستم هاى 
خاص تغذيه براى هر گروه سنى از خروس ها بايد داشته 
باشد. هر كدام از خروس ها به 3/ 0 تا 4/ 0 متر مربع 
فضا و در حدود 12 تا 14 ساعت روشنايى احتياج دارند. 
دكتر Wilson به مشاركت كنندگان در اين طرح 
پيشنهاد مى دهد كه خروس ها را در قفس هاى مشابه 
با وسايل تغذيه و نوشيدنى مشابة قفس هاى پرورش 
مرغ ها تجهيز كنند تا زمانى كه به قفس مرغ ها انتقال 
مى دهند قابليت تطبيق پذيرى آنها افزايش پيدا كند. 
وى به ارائه فضاى تغذيه كافى براى راحتى هر خروس 

تأكيد ويژه اى دارد. 
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خنك سازى قفس براى جلوگيرى از تنش گرمايى 
قبل از انتقال خروس ها به النة مرغ ها به شدت احساس 
مى شود. هدف اوليه از اجراى اين دورة موقتى براى 
افزايش وزن و بلوغ جنسى خروس هاى جوان براى 
ايجاد رقابت با خروس هاى مسن تر در قفس مرغ ها 
است. هدف دوم محدود كردن ميزان مرگ و مير و 
آسيب هاى وارده بر خروس ها در اين گونه فارم هاى 

پرورش مرغ است. 

در  جديد  خروس هاى  كردن  در اضافه  جديد  خروس هاى  كردن  اضافه 
مرغدارى مرغدارى 

اين قفس هاى داربست بندى شده در فارم هاى 
پرورش مرغ تنها گزينة موجود نيست، ولى پژوهش هاى 
دكتر Wilson نشان مى دهد كه زمان اضافه كردن 
خروس هاى جديد به اين قفس ها وقتى است كه آنها 
در سن 25 تا 27 هفتگى خود به سر مى برند. به اين 
ترتيب آنها راحت تر با دسته طيور مى آميزند. از مزاياى 
اضافه كردن خروس هاى جوان جديد به اين مرغدارى 
كاهش هزينة تسهيالتى است كه ديگر در قفس هاى 

داربست بندى شده به آنها احتياج نيست. 
البته به گفتة وى اين روش مى تواند معايب خاص 
خودش را داشته باشد. به عنوان مثال اگر اين روش 
براى مرغ هاى تخمگذار استفاده شود، نسبت خروس 
به مرغ هاى موجود ممكن است نابرابر باشد يعنى هر 

10 تا 12 خروس به ازاء هر 100 مرغ. 

خروس ها بايستى بطور هفتگى براى اطمينان 
حاصل كردن از اين كه چاق نشده اند، وزن گيرى شوند. 
خروس هاى داراى وزن باال مى توانند به اندازه 
خروس هاى با محدوديت غذايى از كيفيت اسپرم و 
ميل جنسى خوبى برخوردار باشند، اما حجم بدنى 
باال به آنها اجازه جفتگيرى موثر نمى دهد. همچنين 
وزن باالى بدن مى تواند باعث مشكالت ناحيه پا 
و زانوشود كه متعاقباً مى تواند در مهارت جفتگيرى 

مشكل ايجاد نمايد. 
اين افزايش نسبت ممكن است در پروسة بلوغ 
خروس ها وقفه ايجاد كند و يا حتى باعث افزايش مرگ 
و مير در ميان مرغ و خروس ها شود. البته در عملكرد 
مرغ ها نيز ممكن است اختالل ايجاد كند زمانى كه 
خروس ها در سن 26 تا 29 هفتگى از دسته طيور جدا 
مى شوند در مراحل اوليه ممكن است ميزان بارورى 

كمى افزايش داشته باشد. 
وجود خروس هاى اضافى در اين سالن ها بر روى 
مرگ و مير مرغ ها ممكن است تاثيرگذار باشد ولى از 
سوى ديگر كاهش هزينه خوراك و تجهيزات براى 

دستة طيور را نمى توان ناديده گرفت. 
اين قفس ها از سازه هاى دائمى ساخته شده اند و به 
خروس ها اجازه داده مى شود تا گاهى از اين قفس ها 

خارج شده و در محيط پرسه بزنند. 
معموال هنگامى كه خروس ها وارد قفس مرغ ها 
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مى شوند، بر روى سيستم تغذية آنها نظارت كمترى 
وجود دارد. ناگفته نماند فضاهايى در انتهاى قفس 
مرغ ها وجود دارد كه اكثر مواقع به آن بى توجهى 

مى شود. 
گزارش هاى رسيده از مرگ و مير خروس ها در 
اين قفس هاى كوچك، باال بوده و مديريت بر روى 

عملكرد خروس ها ضعيف تر از حد انتظار است. 

InterspikingInterspikingاينتر اسپايكينگاينتر اسپايكينگ
به عنوان يك راه حل براى رفع مشكالت مربوط 
به اسپايكينگ كه عمدتاً خطر هاى زيست محيطى 
با  اسپايكينگ  اين كه  مشاهدة  و  مى گيرد  بر  در  را 
خروس هاى جوان و از منابع ديگر امكانپذير نمى باشد 
”اينترسپايكينگ“به عنوان راه حلى جديد ارائه مى شود 
كه بدين معنيست كه خروس از فارم ديگرى به فارم 

مورد نظر وارد شود. 
”اينترسپايكينگ“ باعث افزايش معنى دار فعاليت 
جفتگيرى مى گردد. در 3 هفته اول پس از انتقال 
خروس ها اين تحريك فعاليت جنسى بيشتر از آنچه 
در اول حدس زده مى شد تداوم يافت و همچنين باعث 
افزايش معنى دارى در جفتگيرى دسته طيور مى شود. 
بنابراين ديده شده است كه تعدادى از مرغداران 
چند بار عمل ”اينتراسپايكينگ“ را در طول زندگى 

دستة طيور خود انجام مى دهند. 
خروس هاى موجود در فارم نيز در هنگامى كه 
نسبت خروس ها به مرغ ها كم است مى توانند مورد 
استفاده قرار بگيرند. به اين ترتيب كه خروس هايى 
كه قرار بود به فروش بروند از يك دسته طيور حذف 
شده و به دستة ديگر طيور منتقل مى شود كه گاهى 
در ميان اين خروس هاى انتقالى خروس هاى مسن 

تر ولى با بدنى مناسب ديده مى شوند. 
مزيت استفاده از اين خروس هاى فروشى كاهش 
در هزينة جوجه، هزينه هاى پرورش طيور و تسهيالت 
مرتبط با اين امر است. ولى بايد توجه كرد فقط هنگامى 
از اين خروس ها استفاده مى شود كه هيچ خروس 

ديگرى در دسترس نباشد. 
ولى از معايب اين روش مى توان به كاهش قدرت 
بارورى به دليل سن و شرايط متغير خروس ها اشاره 
كرد. بزرگ ترين مشكل اين برنامه خطر هاى ابتال 
به امنيت زيستى است. انجام آزمايشات خون براى 
انتقال خروس به دستة طيور الزم و ضرورى است 
اجراى واكسيناسيون معمول نيز نبايد فراموش شود. 

عناصر كليدى در اسپايكينگعناصر كليدى در اسپايكينگ
توجه به سن خروس هاى موجود و خروس هاى 
جوان اضافه شده، حذف خروس هاى بدون فعاليت، 
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عدم استفاده از خروس هاى بزرگ جثه از جمله 
عواملى است كه بايد به آن توجه داشت. 

- تاثير وارده بر خروس هاى پير- تاثير وارده بر خروس هاى پير
با اضافه كردن 2 يا 3 خروس بازاء هر 100 
مرغ، در مقايسه با برنامه اسپايكينگ معمولى با 
خروس هاى جوان، خروس هاى شركت كرده در 
”اينترا اسپايكينگ“ بالفاصله شروع به جفتگيرى 

نمودند. 
شده  اسپايك  خروس هاى  آزمايش  اين  در 
بيشتر از ميزان مورد انتظار فعاليت جفتگيرى از 
خود نشان دادند. بايد به اين امر توجه كرد كه اگر 
تمامى خروس هاى موجود از نظر فيزيكى ايده آل 

باشند اين افزايش بارورى چشمگير خواهد بود وگرنه 
اگر خروس ها اضافه وزن داشته و يا در ساق پا مشكل 
داشته باشند، به همان ميزان در بارورى تاثير خواهد 
گذاشت. وى افزود اگر خروس هاى قديمى در شرايط 
خوبى باشند اين روش در يك بازه زمانى 4 تا 6 هفته 
اى افزايش جفتگيرى بهمراه دارد و پس از آن به 

مرور زمان از قابليت آن كاسته مى شود. 

- تطبيق خروس هاى اسپايك شده
در اجراى اين روش نه تنها به بلوغ جنسى خروس 
بايد توجه كرد بلكه قابليت رقابت با خروس هاى پير 
براى آب و خوراك هم بايد مدنظر قرار بگيرد تا 
بتوانند با ديگر خروس هاى در جفتگيرى به رقابت 

له لهمقا مقا



برخواسته و بخوبى جفتگيرى كنند. 
از  پس  كه  دادنــد  نشان  آزمايشات  تمامى 
”اسپايكينگ“، رفتار هاى تهاجمى در گله افزايش 
يافته ( ممانعت خروس ها از همديگر براى جفتگيرى 
) و اين امر سبب ساز مرگ و مير ميان خروس ها 

مى شود. 

- تاثير خروس هاى جوان بر دسته طيور- تاثير خروس هاى جوان بر دسته طيور
4 تا 6 هفته طول مى كشد تا خروس هاى جوان و 
بى تجربه در امر جفتگيرى به خروس هاى تاثيرگذار 
تبديل شوند. موقعى كه خروس هاى مسن فعال تر 
شدند بايد اقدام به كاهش خروس هاى جوان كرد. 
در يك پروسة 5 تا 10 هفته اى افزايش ميزان 
بارورى را شاهد خواهيم بود. به اين امر بايد توجه 
كرد كه خروس هاى جوان مسئول افزايش و حفظ 
خروس هاى  هستند.  قديمى  خروس هاى  بارورى 
مورد استفاده در اين روش خروس هاى جايگزين 
نيستند بلكه صرفا به عنوان خروس هاى مكمل مورد 

استفاده قرار مى گيرند. 

- مرگ و مير- مرگ و مير
بعد از اجراى روش اسپايكينگ مرگ و مير 2 
برابر شد يعنى از 1 درصد به 2 تا 3 درصد رسيد، 

ولى اين افزايش بعد از 8 تا 10 هفته فروكش پيدا 
كرد. مرگ و مير مرغ ها نيز با افزايش روبه رو شد 
ولى اين افزايش فقط 1 تا 2 هفته آن هم به ميزان 

3/ 0 تا 1 درصد بود. 

تضمينى براى موفقيت نيست !تضمينى براى موفقيت نيست !
در پايان سخنانش دكتر Wilson به اين نكته 
اشاره كرد كه افزايش بارورى به شرايط خروس هاى 
جوان و پير و ميزان دسترسى آنان به آب و غذا نيز 
بستگى دارد. در حقيقت اضافه شدن خروس جوان 
افزايش فعاليت جفت گيرى و افزايش بارورى در 

كوتاه مدت را بهمراه خواهد داشت. 
به طور كلى، اسپايكينگ در دوره هاى 5 تا 10 
هفته اى در حدود 1 تا 3 درصد افزايش بارورى 
ايجاد مى كند و در دسته هايى با بيش از 60 هفته 
سن، بارورى به ميزان قابل توجهى افزايش خواهد 
داشت. ولى در برخى دسته ها كه خروس توانايى 
تطبيق با النه مرغ را نداشته باشد، اين افزايش قابل 
توجه نيست و يا اصال افزايش پيدا نمى كند. حتى اگر 
خروس هاى مسن از نظر جسمى در شرايط فيزيكى 
قابل قبولى نباشند از اين روش براى تكميل فرايند 

جفتگيرى استفاده مى شود. 

له لهمقا مقا



به گفته رئيس انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتى، به دليل 
وزن  اخير  هفته هاى  در  طيور  خوراك  تامين  در  موجود  مشكالت 

مرغ هاى پرورشى كاهش يافته است.
از اوايل مهر ماه تردد برخى از كاميون داران در اعتراض به برخى 
شرايط اين صنف كاهش يافت. به گفته رئيس انجمن پرورش دهندگان 
مرغ گوشتى، همين موضوع به يكى از دغدغه هاى مرغداران تبديل 
شده است، چراكه تامين خوراك مرغ براى برخى مرغدارى ها با مشكل 

مواجه شده و ممكن است برخى مرغدارى ها به دليل تمام شدن نهاده ها، شاهد تلف شدن طيور باشند.
در اين باره محمد يوسفى - رئيس انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتى - با اشاره به اين كه تاكنون تلفاتى در اين 
بخش گزارش نشده است،  به ايسنا گفت:  در حال حاضر وزن مرغ ها كاهش يافته چراكه مرغداران مجبورند در برخى موارد، 

مرغ ها را بعد از 30 روز نگهدارى به كشتارگاه تحويل دهند.
وى افزود:  اين در حالى است كه معموال مرغ  بعد از 45 روزگى به كشتارگاه فرستاده مى شود.

يوسفى افزود: در حال حاضر با همكارى وزارت جهاد كشاورزى ارسال دان مرغ از مرزها به استان ها توسط راه آهن انجام 
مى شود و وضعيت تا حدودى بهتر شده اما كمبود خوراك مرغ همچنان ادامه دارد.

مديرامور طيور سازمان جهاد كشاورزى آذربايجان شرقى از توليد 10 درصد تخم 
مرغ كشور در اين استان خبر داد.

مدير امور طيور سازمان جهاد كشاورزى استان آذربايجان شرقى، در گفتگو با خبرنگار 
مهر، اظهار داشت: ساالنه 80 هزار و 394 تن تخم مرغ در 232 واحد مرغدارى آذربايجان 

شرقى توليد مى شود.
جاويد بهروزين از صادرات بخش اعظمى از تخم مرغ هاى توليد استان خبر داد و 
ادامه داد: بيش از 37 هزار تن تخم مرغ توليد شده در استان مازاد بر مصرف است كه به 

ساير استانها و كشورهاى همجوار صادر مى شود.
مدير امور طيور سازمان جهاد كشاورزى استان سرانه توليد تخم مرغ در آذربايجان شرقى را 35/20 كيلوگرم اعالم كرد 

و گفت: اين ميزان توليد از سرانه توليد كشور كه 98/10 كيلوگرم مى باشد، 42/9 كيلوگرم بيشتر است.
وى در بخش ديگرى با اشاره به اينكه 5/12 درصد وزن تخم مرغ را پروتئين تشكيل مى دهد كه هم در زرده و هم در 
سفيده وجود دارد، اذعان داشت: كاهش وزن، كلسترول خوب، پروتئين با كيفيت باال، سالمت چشم و غيره برخى از مزاياى 

شگفت انگيز تخم مرغ است.
مدير طيور جهاد كشاورزى آذربايجان شرقى همچنين با بيان اينكه بيشتر ويتامين هاى مورد نياز بدن در تخم مرغ وجود 
دارد، افزود: تخم مرغ منبع خوبى از ويتامين  هاى گروه (آ، اى ، بى) بوده و تمامى امالح تامين سالمتى فرد مانند يد، فسفر 

روى، سلنيوم، آهن و كلسيم را دارا است.
گفتنى است، 17 مهر روز جهانى تخم مرغ نامگذارى شده و شعار امسال اين روز ، «سالمتى براى همه، تخم مرغ 

براى همه» است

آغاز افت 
وزن مرغ ها

10 درصد تخم مرغ 
كشور در آذربايجان 
شرقى توليد مى شود

اخباراخبار



100ميليون قطعه مرغ گرسنه در مرغدارى ها

مديرعامل اتحاديه سراسرى مرغداران كشور 
گفت: هر چند گشايشى در حمل و نقل نهاده هاى 
دامى اتفاق افتاده اما همچنان حدود 100ميليون 
قطعه مرغ گوشتى در مرغدارى ها در خطر گرسنه 

قرار دارند.
برومند چهار آيين، با بيان اينكه در مقطعى 
دو  به  تنها  استان ها  به  دامى  نهاده هاى  ارسال 
كاميون در روز محدود شد، اظهار كرد: در پايان 
ماه گذشته حداقل 659 كاميون در روز نهاده هاى 
دامى از بندر امام به استان ها ارسال مى شد با شروع 
اعتصاب كاميونداران ميزان ارسال سير نزولى به 
خود گرفت به نحوى كه در 97,7,4 فقط 2 كاميون 

نهاده دامى به استان ها ارسال شد.
كاميون هايى  تعداد  چند  هر  داد:  ادامه  وى 
مى كنند  حمل  دامى  نهاده هاى  استان ها  به  كه 
بيشتر شده، اما همچنان يك سوم تعداد معمول 

است و خطر گرسنگى براى 
حدود  100ميليون مرغ در 

مرغدارى ها وجود دارد.
يادآورى  با  چهارآيين 
اينكه طيور گوشتى به دليل 
سوخت و ساز باال مقاومت 
دارد،  گرسنگى  به  كمترى 
گوشتى  مرغ  گله  ــزود:  اف
زودتر از ساير طيور در شرايط 
بيمارى  ــار  دچ گرسنگى 
مى شود و تلفات آن باال است.

تنها  اگر  كرد:  اضافه  وى 
24 ساعت دان در اختيار مرغ 
گوشتى قرار نگيرد مرغ شروع به خودخورى كرده 

و خسارت بسيار سنگين به بار مى آورد.
مديرعامل اتحاديه سراسرى مرغداران كشور 
با تاكيد بر اينكه مرغ منبع تامين  40 درصد پروتئينى 
مورد نياز مردم است، گفت: اين عدد نشان مى دهد 
كه مرغ چه جايگاه پر اهميتى در تامين پروتئين سبد 
خانوار ايرانى دارد و هر خالءاى در صنعت پرورش 

آن مى تواند چه نتايجى به دنبال داشته باشد.
چهارآيين در پايان اظهار كرد: با افزايش 
مشكالت مرغداران شركت پشتيبانى امور 
دام كشور 160 هزارتن  نهاده دامى بين 
آن ها توزيع كرده است، اما ميزان آن كافى 
خواسته هاى  زودتر  است  الزم  و  نيست 
مشكالت  از  و  تامين  كاميونداران  صنفى 

حمل و نقل گره گشايى شود
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نهاده ها به دست مرغداران نمى رسدنهاده ها به دست مرغداران نمى رسد

رئيس هيات مديره مرغ تخم گذار تهران گفت: مرغداران تاكنون نهاده ها را از هم قرض 
مى گرفتند و يا از نهاده هاى محدودى كه پشتيبانى امور دام به آنها داده استفاده كرده اند اما 

ديگر جوابگوى نياز مرغ ها نيستند. امروز هم مرغداران هنوز نهاده ها را دريافت نكرده اند
ناصر نبى پور رئيس هيات مديره مرغ تخم گذار تهران ، در خصوص قيمت تخم مرغ در 
بازار اظهار كرد: ميانگين قيمت تخم مرغ در بازار هر كيلو 7هزار و 200 تومان است كه حدود 
دو هفته است كه اين قيمت ثابت مانده است. وى افزود: هر شانه تخم مرغ دو كيلويى حدود 

15 هزار تومان است اما وزن شانه ها با هم متفاوت است. رئيس هيات مديره مرغ تخم گذار تهران در رابطه با آخرين وضعيت 
شانه و كارتن خاطرنشان كرد: قيمت كارتن و شانه باالى 400 تا 500 درصد افزايش يافته است. شانه تخم مرغ از حدود 500 

تومان به حدود 7 هزار تومان رسيده و كارتن از 800 تومان به 3800 تومان رسيده كه هر دو حدودا 5تا 5,5 برابر شده اند.
نبى پور با اشاره به اين نكته كه نهاده هاى دامى در بنادر وجود دارد، اذعان داشت: نهاده هاى دامى در بنادر وجود دارد اما 
به خاطر برخى مشكالت اين نهاده ها به دست توليدكنندگان نمى رسد. مرغداران نهاده  را خريده اند اما ماشين براى آوردن آن 
به تهران نيست. وى افزود: مرغداران تاكنون نهاده ها را از هم قرض مى گرفتند و يا از نهاده هاى محدودى كه پشتيبانى امور 
دام به آنها داده استفاده كرده اند اما ديگر جوابگوى نياز مرغ ها نيستند. امروز هم مرغداران هنوز نهاده ها را دريافت نكرده اند. 
رئيس هيات مديره مرغ تخم گذار تهران تاكيد كرد: مرغداران در بحران هستند و در صورت نبودن نهاده ها تا پنجشنبه و 
جمعه اين هفته مرغ ها بدون غذا مى مانند. در حال حاضر هم برخى مرغدارى ها چيزى براى تغذيه مرغ ها ندارند و بحران نبود 

نهاده ها مرغداران را نگران كرده است.

اختالل جدى در تامين خوراك طيور
دبيركل كانون سراسرى مرغ تخم گذار با اشاره به اينكه اختالالت ايجاد شده در حمل و نقل موجب بروز چالش 

جدى در تامين خوراك طيور شده است، گفت: دولت بايد براى حل اين مشكل از سايرنهادها كمك بگيرد.
سيد فرزاد طالكش  با اشاره به تداوم مشكالت ايجاد شده براى صنعت طيور در پى اعتراض كاميونداران، اظهارداشت: 
اعتراضات و اعتصاب كاميونداران و اختالالت ايجاد شده در حمل و نقل، بيشترين چالش را براى صنعت طيور ايجاد 
كرده چراكه خوراك طيور بايد به روز تامين شود. وى افزود: متاسفانه در حال حاضر يا بارگيرى انجام نمى شود يا اينكه 

با قيمت هاى بسيار باال و غيرمعقول اين كار صورت مى گيرد كه قيمت تمام شده را بسيار باال مى برد.
دبيركل كانون سراسرى مرغ تخم گذار ايران با بيان اينكه در نتيجه اين مشكالت ايجاد شده مرغداران ناچار شده 
اند از يكديگر دان قرض بگيرند، گفت:رفت و آمد ماشين ها براى حمل و نقل اين دان ها خالف مسائل قرنطينه اى 
است و باعث انتقال بيمارى هاى طيور از جمله آنفلوآنزا مى شود. طالكش تصريح كرد: دولت فعال بايد براى حل اين 
مشكل از ارتش و سپاه كمك بگيرد و اين معضل را رفع كند. وى اضافه كرد: همچنين مرغداران زمانى كه مى بينند 
ممكن است موفق به تامين دان كافى نشوند به تهيه فرموالسيون هاى نامناسبى روى مى آورند كه اين امر، هم موجب 
كاهش كيفيت توليد مى شود و هم سطح ايمنى بدن طيور را كاهش مى دهد كه اين مساله موجب مى شود پرنده مستعد 

مبتال به انواع بيمارى ها از جمله نيوكاسل و آنفلوانزا شوند.

اخباراخبار



48ساعت تا وقوع فاجعه مرگ گله هاى مرغ گوشتى
مشكل  به  اشاره  با  كشور  مرغداران  صنفى  انجمن  كانون  رييس  نايب 
تامين نهاده هاى دامى در پى اعتصاب كاميونداران گفت: مدتى است مرغ ها در 
مرغدارى ها به دليل مشكل تامين نهاده هاى دامى گرسنه مانده اند. به مسئوالن 
هشدار مى دهيم در صورت عدم رفع اين مشكل تا 24 يا 48 ساعت آينده، با فاجعه 
مرگ گله هاى مرغ گوشتى رو به رو خواهيم شد. حبيب اسداهللا نژاد با بيان اينكه 
عرضه ذرت و سويا در بازار كاهش يافته است، اظهار كرد: تخليه و بارگيرى اين 

دو نهاده مهم و ضرورى از بندرها تقريبا متوقف شده است.
وى يادآور شد: مسئوالن وعده داده بودند در صورت عدم توافق با كاميونداران از امكانات خود براى حمل نهاده هاى 
ذرت و سويا استفاده مى كنند، اما از اقدام موثر خبرى نيست. اسداهللا نژاد با تاكيد بر اينكه قيمت هركيلوگرم دان نيز در چند 
روز اخير 30 تا 40 تومان افزايش داشته است، افزود: كمبود نهاده هاى ضرورى همراه با افزايش قيمت دان آماده،  فشار 
اقتصادى بر مرغداران را مضاعف كرده است. وى اظهار كرد: برخى مرغداران به دليل اتمام ذخاير خوراك به اجبار مرغ ها 

را زودتر از زمان مناسب راهى كشتارگاه مى كنند كه اين امر زيان آن ها را به دنبال داشته است.

رئيس سازمان جهاد كشاورزى سيستان و بلوچستان گفت: اين نهاد پنج ميليارد ريال يارانه حمل خوراك دام براى 
تامين نياز دامداران از ساير نقاط كشور به منطقه سيستان را پرداخت كرده است.

مجتبى پيرى اظهار داشت: 2 دهه بروز خشكسالى در سيستان و بلوچستان بويژه سال زراعى گذشته خسارت جدى 
را به بخش كشاورزى منطقه سيستان وارد كرده است.

وى جمعيت دام سنگين سيستان را بيش از 70 هزار راس و دام سبك را 800 هزار راس عنوان كرد و افزود: از 
آنجايى كه خشكسالى اخير به فعاالن اين بخش نيز خسارت وارد كرده تامين علوفه يارانه اى دام براى حفظ وضعيت 
موجود و كمك به دامداران كه بيشترين اشتغال را در منطقه به خود اختصاص داده اند در دستور كار قرار گرفته است.
رئيس سازمان جهاد كشاورزى سيستان و بلوچستان افزود: در اين راستا از ابتداى امسال تاكنون براى حمل سه 
هزار و 500 تن علوفه به سيستان براى تامين خوراك دام هاى منطقه اين نهاد پنج ميليارد ريال پرداخت كرده است.

وى افزود: تمام هزينه حمل خوراك دام به سيستان را سازمان جهاد كشاورزى سيستان و بلوچستان پرداخت كرده 
است. پيرى تصريح كرد: با توجه به تداوم خشكسالى در سيستان كمك هاى جهاد كشاورزى به دامداران منطقه همچنان 
ادامه دارد. به گزارش ايرنا حدود 20 سال از خشكى تاالب هامون و خشكسالى سيستان مى گذرد، اين امر سبب تغيير 
اقليم منطقه به آب و هوايى گرم و خشك و خشن شده كه زندگى را براى مردم از لحاظ اقتصادى و سالمتى دچار 
مشكل كرده است به طورى كه شمارى از مردم بومى آن براى زندگى به ساير نقاط استان و كشور مهاجرت مى كنند.
روزگارى دشت سيستان انبار غله ايران بود اما اكنون با خشكى، توفان، گرد و غبار و ويرانى برخى روستاها رو به 

رو است.

پرداخت پنج ميليارد ريال يارانه حمل خوراك دام به سيستانپرداخت پنج ميليارد ريال يارانه حمل خوراك دام به سيستان

اخبار
اخبار



عضو هيات مديره بانك كشاورزى، يك سال اخير را
 از پرافتخارترين دوران عملكرد بانك كشاورزى دانست

فرهاد فنودى عضو هيات مديره بانك كشاورزى در كارگروه ويژه 
وصول مطالبات استان خراسان رضوى، سال 1396 را يكى از پر افتخار 

ترين سال هاى عملكرد بانك كشاورزى عنوان كرد.
به گزارش روابط عمومى مديريت شعب بانك كشاورزى در استان 
خراسان رضوى، وى كه روز پنجشنبه دوازدهم مهرماه سال جارى در 
مديريت آن استان حضور يافته بود از همت تك تك كاركنان استان قدردانى 
كرد و گفت: شما عزيزان باعث ايجاد تحوالت بسيار بزرگ و افتخارات 
مثال زدنى در استان خراسان رضوى شده ايد و بحمدهللا آمار استان عملكرد 
مناسبى را نشان مى دهد؛ ليكن اين وضعيت، قابل بازنگرى و ارتقاء بوده 

و تغيير آن نياز به همتى اساسى دارد.
وى افزود : نياز استان، تغيير نگرش هاست؛ تغيير نگرش ها نتيجه نگرش ويژه به نيروى انسانى است و اجرائى شدن آن يك 
همت جدى را مى طلبد؛ كه با برنامه ريزى و نقش آفرينى تمامى شعب و به ويژه با اولويت تعدادى از شعب تاثيرگذار مى توان تغيير 

چشمگيرى در آمار و عملكرد استان ايجاد كرد.
عضو هيات مديره بانك با اشاره به اهميت و نقش حياتى وصول مطالبات به عنوان ركن اصلى تجهيز منابع و گردش بهينه 
منابع در بقاى مؤسسات مالى و خصوصاً بانك ها گفت: اعتبار يك مؤسسه مالى به توانايى در پرداخت است و براى كسب اين 
قدرت، بايد سبد دارايى ها قدرت نقد شوندگى داشته باشند. وى افزود: وصول موفق مطالبات و به تبع آن ريسك اعتبارى مناسب، 

ناظر بر امنيت اين موضوع است.
فنودى در سخنان خود توجه ويژه به اعتبارسنجى مشتريان اعتبارى، بررسى اقتصادى و دقيق طرح ها، رعايت استانداردهاى 
از  را  زمان پرداخت تسهيالت  در  مشترى  ايفاى تعهدات توسط  توانايى  به  و توجه  خوش حسابى  سنجش  زمينه  در  بانكى 
جمله راهكارهاى پيشگيرانه براى توقف روند شكل گيرى تسهيالت ُمشكل دار و كاهش مطالبات مشكوك الوصول، معوق و 
سررسيدگذشته بانكى برشمرد كه رعايت آن در كنار بهبود روند پيگيرى و اتخاذ شيوه هاى نوين وصول مطالبات، بسيار موثر و 

موفقيت آميز خواهد بود.
عضو هيات مديره بانك كشاورزى گفت: هم اكنون در برهه بسيار مهم و تاريخى فعاليت خود قرار داريم و به لحاظ بحث 
سودآورى، منابع و مصارف، جمع آورى منابع ارزان قيمت براى توسعه بخش كشاورزى، استحكام مالى، افزايش سرمايه، ارتقاى 
جايگاه در رده بندى هزار بانك برتر دنيا، توسعه بانكدارى الكترونيك و . . . مى توان گفت كه سال 1396 و به ويژه عملكرد 6 

ماهه اول سال 1397 يكى از پرافتخارترين سال هاى بانك كشاورزى بوده است.
اين گزارش مى افزايد: در ادامه اين جلسه كه با حضور فريدون بهبهانى رييس اداره كل وصول مطالبات و اجراى بانك و 
تعدادى از معاونان و كارشناسان آن اداره كل، مدير استان، معاونان و تعدادى از رؤساى شعب بانك در استان خراسان رضوى 
برگزار شد، مباحث مربوط به پرداخت تسهيالت اشتغال پايدار روستائى و عشايرى در استان و مسائل و مشكالت وصول مطالبات 

به صورت ويژه بررسى شد.

اخبار بانك كشاورزى اخباراخبار



بازديد مديرعامل بانك كشاورزى از نوزدهمين نمايشگاه بين المللى ايران تلكام
 رئيس هيأت مديره و مديرعامل بانك كشاورزى با حضور 
در محل دائمى نمايشگاه هاى بين المللى تهران، از از نوزدهمين 
نمايشگاه بين المللى صنايع مخابرات  و اطالع رسانى ( ايران 

تلكام2018) بازديد كرد.
به گزارش روابط عمومى بانك كشاورزى، روح اله خدارحمى 
در جريان اين بازديد كه صبح روز پنجشنبه دوازدهم مهر ماه 
سال جارى برگزار شد و «محمد حسين حمزه پورى» رئيس 
مركز پژوهش هاى كاربردى اين بانك وى را  همراهى مى كرد، 
ضمن بازديد از نمايشگاه، از غرفه شركت ايران سوالر از شركت 
هاى وابسته به بانك كشاورزى بازديد و با مديران وكارشناسان 

آن گفت و گو كرد.
نمايشگاه  اين  از  دوره  نوزدهمين  گزارش،  اين  اساس  بر 
يازدهم مهرماه با حضور وزير ارتباطات و فناورى اطالعات در 

محل دائمى نمايشگاه هاى بين المللى افتتاح شد و تا چهاردهم همين ماه ادامه خواهد داشت.
 اين گزارش مى افزايد، ارتقاى دانش فناورى و تبادل اطالعات روز در موضوعات صنايع مخابراتى، معرفى آخرين دستاوردها، 
توانمندى ها و پيشرفت هاى كشور در زمينه هاى مخابرات و اطالع رسانى، ارتقاى سطح مبادالت تجارى كشور در جهت توسعه 
صادرات غيرنفتى كشور و آشنايى شركت كنندگان و بازديدكنندگان از نمايشگاه با آخرين دستاوردهاى علمى و پژوهشى كشور 

و جهان، در حوزه ارتباطات از جمله اهداف برگزارى اين نمايشگاه است.

اهداى 2000 بسته لوازم التحرير در مدارس مناطق محروم استان چهارمحال و بختيارى
 توسط بانك كشاورزى

در راستاى اهداف انسان دوستانه و اجراى مسئوليت هاى اجتماعى 
و فرهنگى ، بانك كشاورزى استان چهارمحال و بختيارى 2000 بسته 

لوازم التحرير را بين دانش آموزان مناطق محروم استان توزيع كرد .
به گزارش روابط عمومى مديريت شعب بانك كشاورزى استان 
چهارمحال و بختيارى، در هفته اول مهر ماه ، 2000 بسته لوازم التحرير 

در مدارس مناطق محروم استان چهارمحال و بختيارى توزيع شد.
شايان ذكر است قسمتى از اين هدايا از محل جمع آمورى كمك 
هاى نقدى همكاران بانك كشاورزى استان چهارمحال و بختيارى و با 

آرم بانك و آب بان و به منظور فرهنگ سازى و آشنايى دانش آموزان با باشگاه كودك و نوجوان بانك كشاورزى تهيه شده است .     

اخبار بانك كشاورزى
اااااخخخخخخبببباااااخخخخبببباااخبار
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نامه سرگشاده مرغداران به رئيس جمهور: 
 مرغ ها گرسنه اند

جمعى از تشكل هاى بخش طيور كشور با ارسال نامه اى سرگشاده به رئيس جمهور كشورمان با اشاره به مشكالت تامين 
خوراك دام درباره قطع شدن احتمالى توليد مرغ و تخم مرغ در آينده نزديك هشدار دادند

ه گزارش افكارنيوز، جمعى از تشكل هاى بخش طيور كشور با ارسال نامه اى سرگشاده به حجت االسالم والمسلمين حسن 
روحانى رئيس جمهور كشورمان با اشاره به مشكالت تامين خوراك دام درباره قطع شدن احتمالى توليد مرغ و تخم مرغ در 
آينده نزديك هشدار دادند. در نامه مشترك انجمن توليدكنندگان جوجه يكروزه اتحاديه مرغداران ميهن، انجمن ملى شركتهاى 

زنجيره اى توليد گوشت مرغ و اتحاديه سراسرى مرغداران گوشتى آمده است:

جناب آقاى دكتر روحانى
رئيس محترم جمهورى اسالمى ايران

با سالم و دعاى خير
مدت هاى  كه  مى باشيد  مستحضر  احتراما، 
مصرف  مورد  اساسى  نهاده هاى  تامين  مديدى 
خوراك طيور به علت عدم تخصيص و يا تامين ارز 
با وقفه روبرو شد با حل شدن موقت اين موضوع 
متأسفانه مشكالت كاميونداران به خصوص از اول 
مهرماه بر معضالت موجود اضافه كرد بطورى كه 
اغلب توليدكنندگان به خاطر عدم حمل مواد اوليه از 
مبادى ورودى تقريبا نمى توانند طيور خود را تغذيه 

كنند.
در صورتى كه اقدام عاجلى براى رفع مشكل 
حمل اين مواد اوليه توسط دولت به عمل نيايد 
متاسفانه سرنوشت توليد كامال مبهم و كشور در 
آينده نزديك از نظر توليد جوجه يكروزه (گوشتى 
و تخمگذار)، گوشت و تخم مرغ در مضيقه قرار 

خواهد گرفت.
توليدكنندگان محصوالت طيور تا امروز تمام 
تالش خود را عليرغم زيان بسيار و غيرقابل تحمل 
به كار بستند بلكه اميدب به وجود آيد، لكن ديگر 

تحمل از دست رفته و مسئوليت عدم تامين نهاده ها و به تبع آن توقف توليد متوجه مسئوالن امر مى باشد.
انجمن توليدكنندگان جوجه يكروزه اتحاديه ميهن - اتحاديه سراسرى مرغداران گوشتى - انجمن ملى انجمن توليدكنندگان جوجه يكروزه اتحاديه ميهن - اتحاديه سراسرى مرغداران گوشتى - انجمن ملى 
شركت هاى زنجيره اى توليد گوشت مرغشركت هاى زنجيره اى توليد گوشت مرغ

اخباراخبارااخااخااخاخباراخبار



واردات 2 ميليون و 100 هزارتن نهاده دامى به كشور
معاون بهبود توليدات دامى وزارت جهاد كشاورزى گفت: امسال براى نخستين بار توسط شركت پشتيبانى امور دام كشور 2 

ميليون و 100 هزار تن نهاده دامى خريدارى شده و در حال واردات به كشور است.
 مرتضى رضايى در جلسه بررسى مشكالت مرغداران شهرستان رفسنجان در محل تعاونى مرغداران اين شهرستان، اظهار 
كرد: اين نهاده ها شامل سويا، جو و ذرت است كه از ارديبهشت ماه تاكنون 500 هزارتن به كشور وارد شده و بقيه اين نهاده ها نيز 
به مرور و با تأمين مالى وارد خواهد شد. وى با اشاره به اينكه مرغداران نگران نباشند چون اين نهاده ها خريدارى شده و توزيع 
نيز در حال انجام است، افزود: در كنار واردات نهاده هاى دامى توسط شركت پشتيبانى امور دام كشور، شركت هاى خصوصى نيز 

اين نهاده ها را خريدارى و وارد مى كنند كه نياز مرغدارى ها در اين زمينه به طور كامل برآورده شود.
معاون بهبود توليدات دامى وزارت جهاد كشاورزى با تأكيد بر اينكه مشكل كمبود نهاده هاى دامى در كشور وجود نداشت، يادآور 
شد: مشكل فقط اين بود كه حمل و نقل از مبادى ورودى كشور انجام نمى شد كه خوشبختانه اين مشكل نيز برطرف شده است.

اخبار
اخبار

رئيس اتحاديه مرغداران استان اصفهان بابيان اينكه ظرفيت 12 ميليون جوجه ريزى ماهيانه داريم، گفت: ظرفيت 
ماهيانه 12 ميليون جوجه ريزى داريم اما پنج الى شش ميليون جوجه ريزى اتفاق مى افتد و بيش از 50 درصد مرغدارى ها 
ورشكسته شده اند و فعاليت نمى كنند. فرهاد جعفريان در رابطه با چرايى افزايش قيمت مرغ در روزهاى اخير، اظهار كرد: 

نمى توان گفت افزايش قيمت، در حال حاضر قيمت مرغ واقعى شده است.
رئيس اتحاديه مرغداران استان اصفهان بابيان اينكه قيمت مرغ هنوز هم واقعى نشده كه بستگى به عرضه و تقاضا 

دارد، گفت: امروز شاهد كاهش دويست تومانى قيمت مرغ زنده و سيصد تومانى مرغ در كشتارگاه بوديم.
وى افزود: در كل قيمت واقعى مرغ براى مصرف كننده بين 10 و 11 هزار تومان است و طبق تورم و گرانى هاى اخير، 
هرچه اين قيمت كمتر باشد توليدكننده ضرر مى كند. جعفريان با اشاره به اينكه اعتصاب رانندگان نهاده هاى دامى به شدت 
گران شده است، بيان كرد: اگر مرغ زنده اى در سالن باشد و نهاده ذرت و سويا نباشد كه به آن به دهند، مجبور است 
نهاده هاى دامى را با قيمت گران تر بخرد. وى با تأكيد بر اينكه دولت كار خاصى براى تأمين خوراك طيور نكرده است، 
خاطرنشان كرد: سازمان پشتيبانى امور دام اعالم مى كند كه خوراك دام داديم اما اين خوراك براى يك روز مرغدارى است.

رئيس اتحاديه مرغداران اصفهان ادامه داد: اتفاقى كه چند روز گذشته افتاد اين بود كه با اختصاص ذرت سويا، براى 
مرغداران، حساب كرديم 90 گرم بر اساس جوجه ريزى سهميه مى شود.

وى گفت: به يك مرغدارى كه 50 هزار جوجه ريخته است، چهار و نيم تن ذرت مى دهند كه اين مقدار ذرت براى 
يك روز مرغدارى نمى شود و مصرف يك روز جوجه را بيشتر نداده اند.

جعفريان بابيان اينكه دو هزار و 300 واحد مرغدارى در استان وجود دارد خاطرنشان كرد: ظرفيت اين را داريم كه 
ماهيانه 12 ميليون جوجه ريزى داريم اما پنج الى شش ميليون جوجه ريزى اتفاق مى افتد و بيش از 50 درصد مرغدارى ها 
ورشكسته شده اند و فعاليت نمى كنند. وى تصريح كرد: طبق نظرات كارشناسان وقتى به قيمت 9 هزار تومان برگردد مرغدار 

ضرر مى كند و سال هاى اخير هم كه كمتر از نرخ واقعى عرضه شده باعث تعطيلى خيلى از مرغدارى ها شد

دولت كار خاصى براى تأمين خوراك طيور نكرده است
اخبارررررر
اخبار



رييس اداره طيور معاونت بهبود توليدات دامى جهاد كشاورزى گلستان گفت: از آنجا كه سرمايه گذارى 
توليد مرغ تخم گذار در اين استان تقريبا به حد اشباع رسيده است؛ اولويت اصلى اين سازمان به توسعه و 

افزايش كيفيت توليدات تغيير جهت يافت.
غالمعلى هالكو  اظهار داشت: تاكنون يك هزار و 200 ميليارد ريال سرمايه گذارى در توليد تخم مرغ 
استان گلستان انجام شده كه نتيجه آن توليد ساالنه بيش از 950 هزار تن محصول است بگونه اى كه در 

شرايط كنونى ظرفيت بيشترى (براى عرضه) وجود ندارد.
وى بيان كرد: چهاردرصد تخم مرغ مصرفى كشور در گلستان توليد مى شود كه اين توليدات به دليل استفاده 
كم آنتى بيوتيك در زمان پرورش در مقايسه با محصول ساير واحدهاى كشور از كيفيت بهترى برخوردار است.

هم اكنون در استان گلستان 20 واحد مرغ تخم گذار با ظرفيت دو ميليون و 240 هزار قطعه معادل سه 
درصد ظرفيت پرورش مرغ تخم گذار ايران مشغول فعاليت است.

رييس اداره طيور معاونت بهبود توليدات دامى جهاد كشاورزى گلستان افزود: عالوه بر آن، هفت واحد 
توليد ُپولِت (مرغ تخم گذار) و معادل 12 درصد ظرفيت كشور در گلستان فعال بوده كه همه اينها عارى از 

ابتال به بيمارهاى آنفلوآنزا و همه گير است.
وى ادامه داد: از ابتداى امسال 14 هزار تن تخم مرغ توسط واحدهاى فعال گلستان توليد شد كه 30 درصد 

محصول آنها مازاد بر مصرف بوده و به ساير استان ها عرضه مى شود.
هالكو به سرانه مصرف تخم مرغ در گلستان اشاره كرد و گفت: مردم اين استان ساالنه حدود 11 كيلوگرم 

تخم مرغ مصرف مى كنند كه با ميانگين كشورى برابر است.
وى با يادآورى 17 مهر روز جهانى تخم مرغ اظهار داشت: توزيع بسته صبحانه حاوى تخم مرغ ميان دانش 
آموزان پنج مدرسه در گنبدكاووس، گرگان، على آباد و بندرگز با هدف ترويج فرهنگ مصرف اين محصول و 

قرار گيرى آن در سبد غذايى خانوارها از برنامه هاى اين روز است

ظرفيت سرمايه گذارى توليد مرغ ظرفيت سرمايه گذارى توليد مرغ 
تخم گذار در گلستان تكميل استتخم گذار در گلستان تكميل است

اخباراخبار



معاون وزير جهاد كشاورزى درامر بهبود توليدات 

دامى با بيان اينكه 80 درصد واحدهاى توليدى 

مرغ تخمگذار كشور در مناطق آلوده به ويروس 

آنفلوانزاى فوق حاد پرندگان استقرار دارد، گفت: 

انتقال اين واحدها به مناطق غير آلوده ضرورى است

همايش  در  شنبه  سه  روز  رضايى  مرتضى 

روزجهانى تخم مرغ كه در موسسه تحقيقات علوم 

دامى كشور مستقر در كرج برگزار شد، افزود: اكنون 

يك آفت بزرگ كه بايد زودتر حل شود بحث آمايش 

سرزمين در مورد مرغ هاى تخمگذار بوده كه 80 

درصد واحدهاى توليدى در11 استان كشور فعال 
است.

وى ادامه داد: بيشترين موارد آنفلوآنزاى فوق 

حاد پرندگان در اين استان ها گزارش شده است.

كرد:  اضافه  كشاورزى  جهاد  وزير  معاون 

ابزار  و  ها  مشوق  نيازمند  بخش  اين  ساماندهى 

حاكميتى است كه بايد ورود پيدا كنيم .

وى گفت: رونق بازارهاى صادراتى به عنوان 

يك ابزار بسيار ارزشمند، مى تواند اميد بخش براى 

صادرات و رونق صنعت مرغ تخمگذار باشد.

معاون وزيرجهاد كشاورزى اظهار داشت: اكنون 

به دنبال رونق توليد در زمينه مرغ تخمگذار در بازار 

هستيم ليكن مى بايست شاخص هاى بهداشتى آن 

رعايت شود. وى با بيان اينكه اكنون سرانه مصرف 

تخم مرغ در كشور حدود 190 عدد درسال است، 

گفت: اين سرانه مى بايست به 365 عدد در سال 

برسد. رضايى اظهار داشت: با وجود تغييرات قيمت، 

تخم مرغ يكى از ارزانترين و كامل ترين ماده غذايى 

است كه مى بايست ترويج شود.

معاون وزير جهاد كشاورزى گفت: صنعت مرغ 

و تخم مرغ يك زنجيره ارزشمند غذايى و اقتصادى 

است كه كشاورزان، بازرگانان، صنعتگران ، صنايع 

دارويى، متخصصان و كارشناسان و پرسنل بخش، 

پرورش دهندگان مرغ اجداد، گله هاى مادر، جوجه 

كشى ، ناوگان حمل و نقل، واسطه هاى تامين نهاده 

ها، كشتارگاه ها، صنايع بسته بندى و صنايع فراورى 

تخم مرغ، خرده فروشى ها، صندوق هاى مالى و 

اعتبارى در اين مجموعه فعاليت دارند.

ميليارد  هزار  از100  بيش  ساالنه  افزود:  وى 

تومان ارزش محصوالت صنعت مرغ و تخم مرغ 

كشور است كه بزرگترين توليد كنندگان اين بخش، 
غير دولتى هستند.

رضايى اضافه كرد: يكى ديگر از توليدات در 

بخش دامى، توليد شيرخام است كه سال گذشته 

10ميليون تن توليد داشتيم كه از اين ميزان يك 
ميليون تن آن صادر شد.

معاون وزير جهاد كشاورزى به برخى برنامه هاى 

آتى اين وزارتخانه اشاره كرد و گفت: يكى از اين 

برنامه ها ساماندهى مرغان بومى ، رنگى و سيستم 
پرورش مرغ روستايى است.

وى افزود: درصدد ساماندهى پرورش مرغ بومى 

در كشور هستيم زيرا ساالنه بيش از100 هزار تن 

تخم مرغ دراين بخش توليد مى شود زيرا سيستم خود 

اتكاى روستايى كه نزديك به 50 درصد از غذاى خود 

را از طبيعت به دست مى آورد نيازمند مديريت است

واحدهاى توليدى مرغ تخمگذار 

به مناطق غير آلوده منتقل شود

اخبار
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ترويج مصرف تخم مرغ درايران به خوبى پيش رفته استترويج مصرف تخم مرغ درايران به خوبى پيش رفته است

نماينده فائو در ايران گفت: برنامه هاى ترويجى براى افزايش مصرف تخم مرغ در ايران به خوبى پيش 
رفته است

رائو ماتا روز سه شنبه در همايش روز جهانى تخم مرغ در موسسه تحقيقات علوم دامى كشور مستقر در 
كرج افزود: ايران يكى از كشورهاى برتر در زمينه ترويج اهميت مصرف تخم مرغ است و به همين منظور 

در طول سال هاى گذشته اقدامات خوبى انجام داده است .
وى بيان داشت: تخم مرغ به عنوان يك ماده غذايى مفيد مى بايست اهميت آن بيشتر اطالع رسانى شود.

ماتا گفت: تركيب انواع ويتامين ها ، پروتئين و مواد غذايى در تخم مرغ موجب اهميت باالى غذايى 
آن شده است. نماينده فائو درايران اظهار داشت: سازمان بهداشت جهانى تالش مى كند تا فعاالنه مردم را 

تشويق به مصرف بيشتر تخم مرغ كنند.
ماتا افزود: اكنون يك ميليارد نفر در جهان دچار سوتغذيه هستند كه اين رقم در سال هاى آينده افزايش 
خواهد يافت. وى ادامه داد: تخم مرغ به عنوان يك قرص ويتامين كامل كه عالوه بر مقرون به صرفه بودن 

به حفظ محيط زيست نيز كمك مى كند مى تواند راه حل برجسته اى در تامين مواد غذايى انسان ها باشد.
نماينده فائو در ايران اظهار داشت: تخم مرغ امتياز افزوده باالترى نسبت به ماده غذايى مانند گوشت 
دارد و به عبارتى تامين كننده پروتئين مورد نياز بدن است.سرانه مصرف ساالنه تخم مرغ در ايران 198 عدد 

اعالم شده است.
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اعتراض كاميون داران به وضعيت فعلى
در روزهاى گذشته كاميون داران در اعتراض به برخى شرايط اين صنف، ميزان ترددشان كاهش يافته كه رئيس انجمن 

پرورش دهندگان مرغ گوشتى گفت: به تبع اين شرايط در حمل و نقل، خوراك مرغ در برخى موارد هنوز به مرغدارى ها 

نرسيده كه در صورت ادامه اين وضعيت، احتمال دارد مرغ ها تلف شوند.

به گزارش ايسنا، به دليل باالرفتن هزينه هاى حمل و نقل، تعدادى از رانندگان كاميون نسبت به مقرون به صرفه نبودن 

حمل و نقل اعتراض داشتند و در برخى موارد از ترددشان كاستند كه اين امر باعث بروز مشكالتى در جابجايى برخى كاالها 

شده است.  در اين باره محمد يوسفى - رئيس انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتى - در گفت وگو با ايسنا، اظهار كرد: 

بزرگترين مشكل مرغداران در حال حاضر كاهش تردد وسايل نقليه بارى است كه تامين خوراك مرغ براى برخى مرغدارى ها 

را با مشكل مواجه كرده است و ممكن است برخى مرغدارى ها به دليل تمام شدن نهاده ها، شاهد تلف شدن طيور باشند.

وى افزود: اين كه برخى مرغدارى ها تلفاتى در اين زمينه داشته اند يا خير در حال بررسى است.

يوسفى با اشاره به اين كه مرغداران در مقدار محدودى خوراك مرغ ذخيره مى كنند، اظهار كرد: كاميون داران حدود 

10 روز است كه ترددشان كم شده است؛ بنابراين محموله  نهاده هاى طيور از مناطق شمالى و جنوبى به استان ها نمى رسد.

رئيس انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتى با بيان اين كه اين موضوع روز گذشته در جلسه اى با استاندارى تهران بررسى 

شد، گفت: در صورت ادامه اين شرايط، دولت مى تواند از شركت هاى حمل و نقل متعلق به خود مانند وزارت بازرگانى يا جهاد 
كشاورزى استفاده كند.

مصرف نهاده هاى دامى در كشور كاهش پيدا كرده
بررسى آمار خروجى بنادر نشان مى دهد كه مصرف نهاده هاى دامى در كشور كاهش 
پيدا كرده  است در ماه هاى گذشته به علت قيمت پايين مرغ؛ انگيزه پرورش دهندگان 
طيور براى جوجه ريزى بسيار كم بوده و در يك هفته گذشته وضعيت اندكى بهتر شده و 

جوجه ريزى افزايش پيدا كرده است. پيش بينى مى شود مصرف افزايش پيدا كند.
افزايش جهانى قيمت نهاده هاى دامى و همچنين مشكالت مربوط به حمل ونقل اين 
نهاده ها به كشور و نحوه ترخيصشان در گمركات يكى از عللى است كه بر بازار نهاده ها 
در كشور تاثيرگذار بوده و توانسته در ماه هاى اخير صنعت خوراك دام را دچار تالطم كند 

و به همين علت بر قيمت گوشت و مرغ تاثير به سزايى داشته باشد بسيارى علت اكثر اين مشكالت را در افزايش جهانى نهاده هاى 
دامى مى دانند و عده اى ديگر علت را به مشكالت و نوسانات ارزى داخلى ربط مى دهند. در خصوص تاثير افزايش قيمت هاى جهانى 
و ميزان واردات نهاده هاى دامى به كشور مجيد موافق قديرى رئيس انجمن صنايع خوراك دام، طيور و آبزيان به خبرنگار گروه 
كشاورزى ايانا اعالم كرد: «بررسى آمار خروجى بنادر نشان مى دهد كه مصرف نهاده هاى دامى در كشور كاهش پيدا كرده  است در 
ماه هاى گذشته به علت قيمت پايين مرغ؛ انگيزه پرورش دهندگان طيور براى جوجه ريزى بسيار كم بوده و در يك هفته گذشته وضعيت 
اندكى بهتر شده و جوجه ريزى افزايش پيدا كرده است. پيش بينى مى شود مصرف افزايش پيدا كند، البته مصوبات روزهاى گذشته ستاد 
تنظيم بازار در افزايش قيمت محصوالت پروتئينى همچون شير و گوشت مرغ در انگيزه توليد اهالى اين صنعت بى تاثير نبوده  است.»

گزارش اخبار
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اين روزها افزايش عرضه و تقاضا در صنعت مرغدارى، ميدان هاى جديدى را در مقابل توليدكنندگان طيور و فعاالن اين 
صنعت گشوده است. البته اين افزايش تقاضا فرصت ها و چالش هايى را نيز براى توليدكنندگان و فعاالن اين صنعت به همراه 
داشته است، فرصت ها و تهديدهايى كه به آن ها كمك مى كند تا فضاى بازار اين صنعت را هم چنان رقابتى و پايدار حفظ كنند.
و  است  داشته   صنعت  اين  بر  نامطلوبى  آثــار   (HPAI) طيور  آنفوالنزاى  بيمارى  شيوع  گذشته،  سال هاى   در 
است. كرده  بيمارى  اين  كنترل  و  كردن  ريشه كن  براى  سنگين  هزينه هاى  پرداخت  به  مجبور  را  صنعت  اين  فعاالن 
اين خسارت ها كه به دنبال مرگ ومير طيور، كاهش بازدهى، هزينه هاى مربوط به ريشه كن كردن و كنترل بيمارى و آشفتگى هاى 

طوالنى مدت در بازار به وجود آمده بود تا به امروز نيز از اصلى ترين چالش هاى پيش رو پرورش دهندگان طيور است.

امنيت زيستى و مراقبت هاى الزم در زمان شيوع آنفلوانزاامنيت زيستى و مراقبت هاى الزم در زمان شيوع آنفلوانزا

PoultryWorldPoultryWorldمنبع:منبع:
AA. . Gregorio RosalesGregorio Rosales، كارشناس و مشاور سالمت طيور ، كارشناس و مشاور سالمت طيور 
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آنفوالنزاى طيور؛عاملى براى بى ثباتى بازارآنفوالنزاى طيور؛عاملى براى بى ثباتى بازار
 2018 اول  فصل  تا   2017 دسامبر  از  فصلى  گزارش هاى  و  Rabobank(بررسى ها  گزارش هاى  به  استناد   با 
فراموش  نبايد  را  مهم  مسئله  اين  اما  است؛  اميدواركننده  جهان  مرغدارى  صنعت  چشم انداز  كه  گفت  مى توان  ميالدى) 
كرد كه با همه اميدى كه در اين صنعت به چشم مى خورد اما ادامه بى ثباتى زاييده شده از آنفوالنزاى طيور در اين صنعت، 
باشد. داشته  صنعت  اين  كنترلى  سياست هاى  و  بازار  بر  مخرب  تأثيراتى  مى تواند  چراكه  است  نگران كننده  و  مهم  امر  يك 

افزايش تقاضاى مصرف كنندگان و در پى آن كاهش ميزان ذخاير گوشت مرغ و تخم مرغ در جهان، نه تنها منجر به سودآورى و بهبود 
شرايط كارهايى مى شود كه با استانداردهاى باالى امنيت زيستى مطابقت دارند،بلكه باعث رشد و تقويت ميزان واردات گوشت مرغ 
و تخم مرغ از كشورهاى عارى از آنفوالنزا مى شود . هم چنين اين مسئله بر لزوم پذيرش اصول و قوانين سازمان جهانى سالمت 
دام (OIE) كه مسائلى را در ارتباط با منطقه، بخش و برنامه هاى دقيق و علمى نظارتى براى برقرارى يك تجارت سالم در صنعت 

مرغدارى بيان مى كند نيز تأكيد دارد.

بيوسكيوريتى؛ يك سرمايه گذارى همه جانبهبيوسكيوريتى؛ يك سرمايه گذارى همه جانبه
بيوسكيوريتى يا همان امنيت زيستى مجموعه اى از سياست هاى همه جانبه و تكنيك هايى است كه از سرايت و شيوع عامل 
بيمارى زا پيشگيرى مى كنند. امنيت زيستى اولين و مهم ترين مانع در مقابل تمام بيمارى ها است و سالمت دستة طيور، رفاه حيوانات، 

افزايش ميزان بازدهى و يك توليد مستمر و پايدار را به همراه دارد.

نمودار نمودار 11- امنيت زيستى  يك سرمايه گذارى است- امنيت زيستى  يك سرمايه گذارى است

توليدات مرغدارى هاى مدرن سبب پيدايش يك جريان پيچيدة تجارى مى شوند، جريانى كه سالمت دستة طيور در آن از اهميت 
بااليى برخوردار است و انگيزه اصلى آن بهينه سازى توليدات، تضمين سودآورى، رقابت و پايدارى است. امنيت زيستى به حفظ 
سالمت دستة طيور كمك بسزايى مى كند و توليدكنندگان طيور اين نكته را به خوبى دريافته اند كه اين روش نه تنها شيوه اى درست 

و كارساز است بلكه به آن ها انگيزه الزم براى كار و فعاليت در اين صنعت را مى دهد.

مديريت خطر و امنيت زيستىمديريت خطر و امنيت زيستى
شناخت عوامل بيمارى زا نخستين گام درروند مديريت خطر است. درواقع داشتن يك نقشه اجرايى كارآمد و استفاده از سياست هاى 
مناسب امنيت زيستى نقش مؤثرى در از بين بردن خطر ابتال به بيمارى دارد، اين نقشه بايد، «راهكارهاى نظارتى ويژه مديريت بحران» 

را شامل شود تا با به كارگيرى اين راه كارها بتوان ميزان اثرگذارى و پيشرفت اين نقشه را افزايش داد و نقشه را به خوبى اجرا كرد.
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نمودار نمودار 22 - مديريت خطر و بيوسكيوريتى - مديريت خطر و بيوسكيوريتى

ــرآورد  ب فرآيند  چــراكــه  ــت  اس ــوردار  ــرخ ب بــااليــى  اهميت  از  خطر  ـــرآورد  ب مسئله  خطر  مديريت  ـــد  دررون
باشد. كمك رسان  مديريت  و  ــا  ــوزش ه آم پروتكل ها،  ــالح  اص ــواقــص،  ن تشخيص  جهت  در  مى تواند  خطر 

اصالحات و تغييراتى كه در اين روند انجام مى شود به خطرات ناشى از شيوع بيمارى از مزرعه هاى نزديك و مجاور بستگى دارد؛ 
و نكته مهم در اين راستا اين است كه بدانيم كه منظور از امنيت زيستى؛ جداسازى (محدود كردن تماس با ساير طيور)، كنترل 

حمل ونقل (احتمال سرايت بيمارى از طريق وسايل نقليه) و اصول بهداشتى (تميز و ضدعفونى كردن وسايل و تجهيزات) است.

نمونه اى از يك نقشة امنيت زيستى موفقنمونه اى از يك نقشة امنيت زيستى موفق
«سازمان ملى برنامه ريزى بهبود مرغدارى» وزارت كشاورزى اياالت متحده يا (NPIP) نمونه اى مناسب از اصول حداقلى امنيت 
http://www.poultryim-) زيستى و رهنمودهاى بازرسى و مميزى را در اختيار مرغداران و فعاالن عرصه طيور قرار داده است

provement.org) اين اصول با همكارى آژانس هاى قانون گذار ايالتى كه درزمينه اين  صنعت فعاليت مى كنند تهيه و تدوين شده 
است. در نمودارشماره 3  مى توانيد خطراتى احتمالى را كه غالباً به واسطة سياست هاى امنيت زيستى برطرف مى شوند را مشاهده كنيد.

نمودار 3- عواملى كه مى تواند منجر به سرايت بيمارى به مرغدارى ها شوند.
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تهيه، تنظيم و اجراى يك نقشة امنيت زيستى موفق، نيازمند تعهد و احساس مسئوليت گروهى است و از طريق آموزش، كار 
گروهى، ارتباطات و بازخورد به دست مى آيد. يك برنامه امنيت زيستى نه تنها بايد اجبارى و درعين حال معقول باشد؛ بلكه الزم است 

كه فعاليت هاى عادى و روزمره را شامل شود و دائماً مورد بازرسى و تجديدنظر قرار بگيرد و اصالح شود.

منظور از نظارت و كنترل چيستمنظور از نظارت و كنترل چيست
در جريان ايجاد امنيت زيستى منظور از نظارت و كنترل اين است كه طيور هر مرغدارى به صورت مداوم مورد معاينه و بررسى قرار بگيرند 
تا وجود يا عدم وجود هرگونه آنفوالنزاى خفيف يا حاد (LPAI يا HPAI) در آن ها مشخص شود. به طورمعمول مؤسسات رسمى سالمت دام، 
تركيبى از شيوه هاى نظارتى عامل و غيرعامل را بكار مى گيرند و توليدكنندگان نيز به صورت داوطلبانه و يا اجبارى در اين زمينه همراهى مى كنند.
چون  نشانه هاى  شاهد  مرغداران  زمان  اين  در  مى شود  اجرايى  طيور  مرگ ومير  ميزان  افزايش  زمان  در  غيرعامل  نظارت 
است  مزرعه  در  طيور  دستة  ارزيابى  غيرعامل؛  نظارت  از  منظور  درواقع  هستند.  مرغ  تخم  توليد  افت  و  تنفسى  مشكالت 
به  ابتال  اثر  در  پرنده اى  چنانچه  راستا  اين  در  هم چنين  داد.  گزارش  دامپزشكى ها  به  و  تشخيص  را  بيمارى  عالئم  بتوان  تا 
مى شود. ارائه  آزمايشگاه  به  نمونه هايى  تشخيص  به منظور  و  مى شود  انجام  او  مرگ  از  پس  آزمايش هايى  بميرد  بيمارى 
مى شود. انجام  طيور  دستة  وضعيت  وارسى  به منظور  كه  است  منظم  و  روزمــره  نظارت هاى  همان  عامل  نظارت  اما   و 

 نكته مهم درروند اين نظارت اين است كه حتى اگر اين نظارت بر اساس يك برنامة نظارت رسمى هم نيست بهتر است با  منابع 
آزمايشگاهى در ارتباط باشد تا آلودگى با ويروس HPAI يا LPAI، در كوتاه تر زمان ممكن تشخيص داده شود و يا احتمال تغيير 

نوع ويروس به HPAI را اعالم كند.
هم چنين الزم است كه يك برنامة امنيت زيستى توسط پروسة نظارت آزمايشگاهى كه قادر است وضعيت بيمارى يا هرگونه 
عفونت جديد در طيور را تشخيص دهد و راه حلى سريع به منظور پيشگيرى از سرايت بيمارى ارائه دهد، حمايت شود. نمودار 4 جزئيات 

بيشترى در رابطه با روش هاى تشخيص آنفوالنزاى طيور در اختيار مى گذارد.

گزارش گزارش
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نمودار 4- روش هاى متداول براى تشخيص و تأييد ابتال به آنفوالنزاى طيور

اجرايى كردن  و حفظ يك سيستم امنيت زيستى قوى و داشتن روال نظارتى و كنترل منظم، در تضمين رفاه حيوان و داشتن 
توليدات مستمر مرغدارى امرى ضرورى و غيرقابل انكار است.
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ضايعات
ضايعاتماجراى پرهاى جوجه ها و زندگى جديد 
ماجراى پرهاى جوجه ها و زندگى جديد 

يك شركت اسپانيايى به دنبال اين است تا از پر پرندگان به عنوان نوعى پالستيك استفاده كند و از اين طريق 
به ضايعات، زندگى دوباره بخشد.

تخمين زده شده است كه صنعت طيور اروپا در سال 2014 ميالدى تقريباً 3,1 ميليون تن پر را دور ريخته است. 
اما اكنون سارا مونتس (Sarah Montes) محقق اسپانيايى معتقد است كه اين پرها مى توانند تغيير داده شوند.

  9090 درصد پر از كراتين تشكيل شده است درصد پر از كراتين تشكيل شده است

در حال حاضر ضايعات پر جوجه كه در بيشتر كشورهاى دنيا به مقدار زياد وجود دارد يا دور ريخته مى شود و يا 
به مقدار بسيار كم در غذاى حيوانات استفاده مى شود. اما سارا مونتس معتقد است كه پر اين پتانسيل را دارد كه از 
آن به عنوان يك منبع غذايى مهم استفاده شود چراكه 90 درصد پر از كراتين تشكيل شده است و كراتين نوعى 

پروتئين است كه سبب رشد مو مى شود.

پالستيك هاى سفت و سختپالستيك هاى سفت و سخت

خانم مونتس مى گويد: «بسيارى از ضايعات، موادى هستند كه كارايى دارند و مى توانند بار ديگر مورداستفاده 
قرار بگيرند». او در ادامه مى گويد: پر به دليل داشتن ميزان زيادى كراتين براى توليد پالستيك هاى سفت بسيار 

مناسب است و اين پالستيك ها در مقايسه با پالستيك هاى معمولى در مقابل پارگى مقاوم تر هستند.
مونتس كه در حال تنظيم پروژه اى به نام «كارما2020» است اظهار داشته است كه براى استفاده از پر به 
عنوان يك ماّده خام چالش هايى وجود دارد. پروژه كارما2020 پروژه اى است كه پرهاى ضايعاتى را به پالستيك 

قابل تجزيه زيستى تبديل مى كند.

از بين بردن هر نوع پاتوژناز بين بردن هر نوع پاتوژن
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ابتدا، قبل از فرآورى پرها، بايد آن ها را پاك سازى و ضدعفونى كرد تا هرگونه بيمارى در آن ها از بين برود. 
كارستن نيرمان (Carsten Niermann) مهندس اين پروژه درباره اين پروژه مى گويد: «از آن جهت كه پر 

بسيار سبك است، استفاده از آن در ماشين آالت بسيار دشوار است».
از آن جايى كه يك تيم باتجربه در اين پروژه فعاليت مى كنند، همه مى دانند كه چگونه بايد از پيش، پرها را 

فرآورى كنند تا تميز و بهداشتى باشند و سپس آن ها را به مواد خام تبديل كنند.

مواد خامى كه با پر درست مى شوندمواد خامى كه با پر درست مى شوند

هم چنين اين محققان نمونه اى از مواد را بر پايه پر درست كرده اند كه از طريق فرآورى گرم كردن مواد و ريختن 
داخل قالب مى توان از آن ها براى بسته بندى استفاده كرد. چالش بعدى در راستاى بهره بردارى از ضايعات پر، افزايش 
مقياس فرآورى توليد براى كارخانه هاى صنعتى و هم چنين آزمايش بر روى چگونگى كارآمد بودن مواد خام در 
محصول نهايى است. محققان در حال حاضر در حال بررسى چگونگى ساخت بسته از پر هستند؛ البته آن ها بر روى 

كاربردهاى ديگر پر از جمله كاربرد پر در توليد مواد كامپوزيت و لباس هاى مقاوم در برابر آتش نيز كار كرده اند.

اقتصاد چرخه اىاقتصاد چرخه اى

اين كمپانى معتقد است كه تقاضا براى محصوالتى كه از اقتصاد چرخه اى وارد مى شوند – يعنى محصول جانبى يك 
صنعت به عنوان ماّده خام صنعت ديگر استفاده مى شود - مى تواند از پديده اى به نام مصرف گرايى آگاهانه بهره ببرد.
گزارشى كه شركت يونيليور (Unilever) در سال گذشته منتشر كرده است نشان مى دهد كه يك سوم 

مصرف كنندگان، استفاده از برندهاى توسعه پايدار را ترجيح مى دهند.
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handled hygienically. Photo: Photofusion/REX/Shutterstock 

* FSA comment on the findings
Commenting on the findings، Steve Wearne، FSA direct of food policy، said 

that as well as reducing antibiotic use on farms it was important to understand 

the role that food plays in AMR.

“We are working with the Quadram Institute in Norwich to understand how 

resistance arises and how resistant bacteria survive and are transmitted through 

the food chain.”

Mr Wearne praised the food and farming industry for taking its stewardship 

role seriously: “The use of antibiotics in the poultry meat sector declined by 

82% between 2012 and 2017 and antibiotic use in UK pigs has halved between 

2015 and 2017. There is still more for industry to do and we are challenging all 

food production sectors to go further to reduce the levels of antibiotics they use 

to help with the fight against AMR.”

* RUMA comment on the findings
Gwyn Jones، chair of the Responsible Use of Medicines in Agriculture (RUMA) 

Alliance، said the FSA’s new research would add to the bank of knowledge and 

help identify additional interventions that reduce any antimicrobial resistant 

bacteria in food، while safeguarding continued access to antibiotics that treat 

disease and prevent pain or suffering in animals.

* British Poultry Council comment on the findings
Richard Griffiths، British Poultry Council chief executive، added that the 

sector was upholding the UK’s position at the forefront of international efforts 

to keep antibiotics effective for future generations and tackling antimicrobial 

resistance.

“Through the BPC Antibiotic Stewardship، we’re trying to better understand 

the link between antibiotic use and resistance in poultry production chain.”

The FSA will be discussing AMR at its meeting in Cardiff on 19 September.
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* Campylobacter spp detected
Campylobacter spp were detected in 85 out of 339 of all chicken samples (25%) 

(fresh and frozen). Of these، determination of MICs was performed for a total of 

157 C. jejuni and 45 C. coli isolates. Of the C. coli isolates 46.7% were resistant to 

ciprofloxacin، 6.7% resistant to erythromycin and 60% resistant to tetracycline. 

For the C. jejuni isolates، 38/9% were resistant to ciprofloxacin، 7.6% resistant 

to erythromycin and 61.8% resistant to tetracycline. All isolates were sensitive 

to gentamicin and only one C. coli isolate was resistant to streptomycin.

* E. coli detected
E. coli were detected more frequently in chicken samples (165/339) than in 

pork mince (35/342). Of isolates examined for MIC determination، a higher 

percentage of those from chicken had resistance to ciprofloxacin (26%)، nalidixic 

acid (25%) and gentamicin (7%) compared to those from pork (13%، 3% and 

0%). In contrast، resistance to chloramphenicol and tetracycline occurred more 

often in isolates from pork than from chicken.

* Enterococci detected
Enterococci were isolated more frequently from chicken samples (180/339) 

(53%) than from pork mince samples (103/342) (30%). In the 298 isolates 

tested، resistance was rare، with only 3 (1%) exhibiting vancomycin resistance 

and one (0.3%) showing resistance to teicoplanin.

In contrast، Klebsiella species were detected more frequently in pork mince 

(127/342) (37%) than chicken (22/339) (6.5%). Of the 85 Klebsiella isolates 

examined for MIC determination، rates of resistance were lower than observed 

in E. coli isolates for all antimicrobials tested، with the exception of ampicillin، 

to which Klebsiella species are intrinsically resistant.

The survey took place following an authoritative report by a group established 

by the Advisory Committee on Microbiological Safety of Food (ACMSF)، 

which in the spring made a number of recommendations to the FSA. 

The Food Standards Agency report said the risk of acquiring AMR related 

bacterial infections from these foods was very low provided they are cooked and 
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Antimicrobial resistance was detected in a proportion of all the types of bacteria 

examined in chicken samples with resistance to the most clinically important 

drugs generally more prevalent in chicken isolates than pork.

• Human AMR risk low
However، the Food Standards Agency report said the risk of acquiring AMR 

related bacterial infections from these foods was very low provided they are 

cooked and handled hygienically.

* Study involved raw chicken from UK retailers

The study involved 339 samples of raw chicken (whole or portions) that were 

collected between the beginning of September and end of October last year 

from retailers in England، Wales، Scotland and Northern Ireland.

These were tested for Escherichia coli، Klebsiella spp. and enterococci، as well 

as Campylobacter spp. One isolate of each bacterial type from each sample was 

randomly selected for additional testing to determine the minimum inhibitory 

concentration (MIC) for a range of antimicrobials.

 The study involved 339 samples of raw chicken (whole or portions) that 

were collected between the beginning of September and end of October last 

year from retailers in England، Wales، Scotland and Northern Ireland. Photo: 

Monkey Business Images/REX/Shutterstock 

Study: AMR resistance Study: AMR resistance 
detected in chicken samplesdetected in chicken samples
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مشتركان باشگاه   
مرغدارى جهان   

برای کسب اطالعات بيشتر با تلفن:

 امور مشترکين

 نشريه جهان مرغداری تماس حاصل کنيد

  فرم اشتراك مجله  فرم اشتراك مجله
1- حق اشتراك ساالنه ماهنامه «جهان مرغدارى» (براى 12 شماره) 150/000 تومان است.

2- لطفا پس از تكميل برگ اشتراك و واريز بهاى در خواستى به شماره 5125248  بانك رفاه  
بنام آقاى هوشمند سفيدى تصوير حواله بانكى را همراه برگ اشتراك تكميل شده به نشانى تهران 

– خيابان توحيد – خيابان طوسى - بعدازچهارراه اسكندرى شمالى
 سمت راست - پالك 100 - طبقه دوم - واحد 3 ارسال و يا با تلفكس هاى:

60 - 66564458 تماس حاصل فرمائيد. 
3- تصوير حواله بانكى را تا دريافت اولين شماره نشريه نزد خود نگه داريد. 

4- چنانچه در دريافت ماهنامه مشكلى پيش آمد، مراتب را به طور كتبى اطالع دهيد. 
5- در صورتى كه قبال مشترك بوده ايد، براى تمديد اشتراك حتما شماره اشتراكتان را درج كنيد. 

6- لطفا با دريافت هر شماره از نشريه، وصول آن را دفتر نشريه اعالم كنيد. 
7- هرگونه تغيير در نشانى خود را سريعا به دفتر نشريه اطالع دهيد.

به پيوست حواله بانكى به شماره...................................................................
 به مبلغ...................................................................... ريال بابت حق اشتراك 

ارسال مى شود. 
به  يكسال  مدت  به  شماره.......................  از  را  نشريه  است  خواهشمند 

مشخصات ذيل ارسال كنيد.
نام:........................................................................... سمت شغلى:.........................................................................
شركت/موسسه/سازمان:.........................................................................................................................................
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