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مدیریت صحیح واکسیناسیون دام ها

داشتن حیواناتی سالم و سرحال، امری اتفاقی نیست و پرورش و رشد 
آن ها نیازمند صرف زمان و توجهات ویژه می باشد. اولین گام برای 
حفظ سالمت حیوانات، واکسیناسیون آن ها می باشد که به کمک آن 
نمود.  محافظت  مختلف،  های  بیماری  برابر  در  را  توان حیوانات   می 
به  واکسیناسیون،  باید  ها، حتما  بیماری  برابر  در  محافظت  منظور  به 

درستی مدیریت شود. 
از حیوان محافظت  بیماری های عفونی  برابر  برای آن که واکسن در 
کند، نه تنها باید در زمان صحیح آن را استفاده نمود بلکه باید محصولی 
صحیح و مناسب را نیز انتخاب کرد. این مدیریت، از زمانی که واکسن 
خریداری می شود تا زمانی که به حیوان تزریق می شود باید اعمال 

شود تا ایمن سازی، به عالی ترین شکل ممکن صورت گیرد.
برای این منظور، واکسن را از مراکزی خریداری نمایید که معتبر باشند 
و واکسن هایی با کیفیت باال ارائه دهند. بسیاری از واکسن ها باید در 
باید توجه  اثر می کند و  یخچال نگهداری شوند. گرما، واکسن را بی 
داشت که نمی توان آن ها را در محیط بسته اتاق نیز نگهداری کرد. 
همچنین مطمئن شوید که واکسن ها از یخ زدن، محافظت شوند زیرا 

این امر می تواند تاثیر واکسن را از بین ببرد.
این  برای  به ترکیب دارد،  نیاز  اید که  اگر واکسنی را خریداری کرده 
منظور فقط از محلول های دارای آب استفاده نمایید. تعیین کنید که 
تعداد  همان  اندازه  به  فقط  و  بزنید  واکسن  باید  را  حیوان  تعداد  چه 
واکسن را مخلوط کنید. اگر واکسنی باقی بماند، باید دور ریخته شود 
برای  رود.  بین می  از  زمان ذخیره سازی  در طول  آن  اثربخشی  زیرا 
بعضی از واکسن ها، این خاصیت تاثیرگذاری ، خیلی سریع طی یک 
یا دو ساعت بعد از ترکیب شدن آن با آب از بین می رود.  در نتیجه، 
فقط زمانی که به واکسن نیاز دارید و در مدت زمان بسیار کوتاه آن 

ها را ترکیب نمایید. 
به طور کلی دو نوع واکسن وجود دارد: واکسن زنده تغییر داده شده 

و واکسن کشته شده. واکسن های زنده تغییر داده شده، به گونه ای 
ساخته شده اند که ویروس های آن، قادر به بیماری زایی نیستند بلکه 
به حیوان این امکان را می دهند تا در برابر بیماری، ایمنی به وجود 
آورند. این ویروس تغییر داده شده، زمانی عمل می کند که ویروس در 
بدن حیوان تکثیر شود و سیستم ایمنی حیوان در آن زمان علیه آن، 
پادتن تولید  کند. این واکسن ها، برای حیوانات باردار ایمن نیستند زیرا 
در دوران بارداری، این واکسن شبیه به عفونت عمل می کند. واکسن 
های کشته شده، از ویروس ها یا باکتری هایی ساخته می شوند که 
دیگر فعال نیستند. این نوع واکسن، بدن حیوان را تحریک می کند تا 
پادتن هایی را تولید کند که در صورت قرار گرفتن حیوان در معرض 
آن عامل بیماری زا، از بیمار شدن حیوان جلوگیری  کند. از این واکسن 

ها برای حیوانات باردار نیز می توان استفاده نمود.
لیبل دستورالعمل ها و نحوه تزریق واکسن ها را مطالعه نمایید. بعضی 
واکسن ها باید به صورت زیرپوستی تزریق شوند. بعضی دیگر باید در 
داخل عضله تزریق شوند. واکسن های زیر پوستی، موثرتر می باشند 
بهترین  رسانند.  می  حداقل  به  را  عضله  بافت  به  رسانی  آسیب  زیرا 
منطقه برای تزریق این واکسن های زیر پوستی، گردن یا جلوی شانه 

می باشد. 
عالوه بر محل تزریق، زمان واکسیناسیون نیز مهم است. مطمئن شوید 
حیوانات  اید.  کرده  پیروی  درستی  به  شده،  داده  دستورالعمل  از  که 
واکسیناسیون  مجددا  بعد  هفته  چهار  تا  دو  که  دارند  نیاز  تر،  جوان 
دیگری برایشان انجام شود. همچنین به طور ساالنه نیز باید مقدار دوز 
مشخصی تزریق شود. اگر قرار است گوشت حیوانی که به آن واکسن 
زده می شود مورد استفاده قرار بگیرد، زمان های منع مصرف را در نظر 
بگیرید. اغلب، زمان  منع مصرف 21 تا 28 روز بعد از تزریق واکسن 
می باشد. کنترل و مدیریت دقیق واکسیناسیون، به شما کمک خواهد 

کرد تا از حیوانات خود در برابر بیماری های خاص، محافظت نمایید.

ITPNews بخش بین الملل
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تجارت جهانی  بازارهای  از  آمریکا، در گزارشاتی که  وزارت کشاورزی 
دام و طیور منتشر کرده است، اظهار داشته است: »پیش بینی می شود 
که میزان تولیدات جهانی مرغ گوشتی در سال 2018 میالدی، افزایش 
1 درصدی داشته باشد و به 91.3 میلیون تن برسد و مهمترین دلیل 
اتحادیه  افزایش میزان تولید در کشورهای آمریکا، برزیل، هند و  آن، 
اروپا خواهد بود«. اتحادیه اروپا و هند تصمیم دارند تا تولیدات خود را 
کاهش دهند اما کشورهای برزیل و آمریکا، همچنان به افزایش میزان 

تولیدات خود ادامه خواهند داد.
سیری  المللی،  بین  سطوح  در  نیز  صادرات  میزان  تولید،  با  همگام 
صعودی داشته است. بر اساس این گزارشات، پیش بینی می شود که 
در سال 2018 میالدی، در زمینه صادرات، شاهد افزایشی 3 درصدی 
باشیم و در نتیجه، این رقم به 11.4 درصد برسد. از آنجایی که بعضی 

از رقبای کشور برزیل، به علت ابتال به آنفلوانزای پرندگان، با محدودیت 
هایی در زمینه صادرات مواجه شده اند، کشور برزیل از این موقعیت 
را 4 درصد  نموده و در سال 2018  میالدی، صادرات خود  استفاده 

افزایش خواهد داد.
کشور چین با آنفلوانزای پرندگان مقابله می کند

از آن جایی که کشور چین، در حال مبارزه با اثرات نا مطلوب آنفلوانزای 
فوق حاد پرندگان می باشد، تولیدات این کشور در سال 2018 میالدی، 
با افزایش 5 درصدی رو به رو خواهد شد. این سومین سال متوالی است 
که کشور چین، تولیدات خود را کاهش می دهد؛ چین در سال 2016 
 6 شاهد  میالدی،  سال 2017  در  و  کاهش  درصد   8 شاهد  میالدی، 

درصد کاهش در تولیدات مرغ گوشتی خود بوده است.

میزان  بر  تاثیرگذاری  بر  عالوه  پرندگان،  حاد  فوق  آنفلوانزای  شیوع 
تولیدات در کشور چین، باعث از بین بردن موجودیت ژنتیکی آن ها نیز 
شده است و در نتیجه، تقاضای مصرف کننده ها در این کشور، کاهش 
یافته است. تاثیر آنفلوانزای پرندگان بر تولیدکنندگان چینی، متفاوت 
اقتصاد دان کشاورزی   ،)Tyler Cozzens( تایلر کازنس بوده است. 
وزارت کشاورزی آمریکا اظهار داشت: »بعضی از مرغداران بر اثر شیوع 
این بیماری، خسارت های کمی دیده اند در حالی که برخی دیگر، به 
دلیل معدوم سازی گله ها، بسته شدن بازار فروش و کاهش تقاضای 

مصرف کننده ها، خسارت های بیشتری را متحمل شده اند.«
مبحث ژنتیک، هنوز هم برای کشور چین، یک فاکتور محدودیت زا به 
شمار می آید. پیش از این، کشورآمریکا با تمامی گله های مادر خود، 
کشور چین را تامین می کرد. اما بعد از وقوع آنفلوانزای پرندگان در 
این  ایجاد محدودیت های وارداتی در چین،  – 2014 و  سال 2015 
کشور، مرغ های مورد نیاز خود را از کشور فرانسه تامین کرده است. 
با این حال، وقوع آنفلوانزا در کشور فرانسه در سال   2016 میالدی، 
کشور چین را دوباره مجبور ساخته است تا تامین کننده خود را تغییر 
دهد. این کشور، هم اکنون در تالش است تا با بیماری آنفلوانزا مبارزه 

نماید. 
به همین دلیل، وزارت کشاورزی آمریکا پیش بینی می کند که میزان 
واردات گوشت مرغ در کشور چین در سال  2018 میالدی،  7 درصد 
افزایش یابد. گزارشات نشان می دهند که برزیل، در حال استفاده از 
این وضعیت رخ داده در کشور چین می باشد.  کشور آمریکا تا سال 
2009 میالدی، 75 درصد سهام بازار گوشت مرغ را در اختیار داشته 
های  محدودیت  و  چین  دامپینگ  ضد  های  سیاست  دلیل  به  است. 
ناشی از شیوع آنفلوانزای فوق حاد در کشور آمریکا، ارسال بار از آمریکا 
متوقف شد و در نتیجه، کشور برزیل توانست مهم ترین و عمده ترین 
تامین کننده مرغ چین در سال 2010 میالدی بشود و 40 درصد سهام 
بازار را در اختیار بگیرد. کازنس اظهار داشت که برزیل در سال 2016 
میالدی، 90 درصد سهام بازار چین را در اختیار داشته و انتظار می رود 

که همچنان به یکه تازی های خود در کشور چین ادامه دهد.
بازار مرغ در کشور آمریکا

میزان تولید گوشت مرغ در کشور آمریکا، 2 درصد افزایش خواهد یافت 
و پیش بینی می شود که در سال 2018 میالدی، به رکورد 19 میلیون 
افزایش خواهد  این کشور، 3 درصد  نیز در  برسد. میزان صادرات  تن 
یافت و به 3.2 میلیون تن خواهد رسید. کشور آمریکا بر خالف چین، 
 2017 سال  اوت  ماه  از  ندارد.  پرندگان  آنفلوانزای  با  زیادی  درگیری 
کشور،  این  در  حاد  فوق  آنفلوانزای  به  ابتال  از  موردی  هیچ  میالدی، 
گزارش نشده است. این امر، به افزایش میزان صادرات از کشور آمریکا 
به مکزیک کمک می کند و هم چنین موجب افزایش تقاضا از سوی 

این کشور خواهد شد.

تخمین افزایش 1 درصدی 

تولید مـرغ گوشتی

 در جهـان تا سال

 2018 میالدی
ITPNews بخش بین الملل
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تدابیری  با  مرغ  تخم  نرخ  گذشته،  های  ماه  طی  اگرچه 
که صورت گرفته بود، روندی کاهشی یافت، اما از سه هفته 

گذشته بهای این محصول در بازار سیر صعودی گرفته است.
طی چند ماه گذشته قیمت تخم مرغ در خرده فروشی ها با نوسانات 

زیادی همراه بوده است. بر همین اساس، زمزمه کاهش تعرفه تخم مرغ برای 
واردات در رسانه ها پیچید، اما این خبر اعتراض بخش خصوصی تولیدکنندگان 

را برانگیخت. زیرا اتحادیه میهن، خود را در تنظیم بازار دخیل و موثر دانسته و در آن 
زمان مدیرعامل این اتحادیه به ایانا گفت که بخش خصوصی از چند هفته قبل برای تنظیم 

بازار این محصول ورود کرده و برنامه های مدونی برای این منظور چیده شده است.
رضا ترکاشوند، با اشاره به اینکه پیش از اقدام دولت، تعرفه واردات تخم مرغ باالی 30 درصد بود، 

عنوان کرده بود: »برخی ها با جوسازی و متشنج نشان دادن جو بازار، کمبود تخم مرغ را در فضای داخلی 
به پنج درصد  این محصول  تعرفه واردات  بر کاهش  به تصمیم دولت مبنی  نهایت منجر  القا کردند که در 

شد. این در حالی است که دستور کار اتحادیه میهن، تنظیم بازار و تعادل بخشی به آن بود و هم اکنون نیز قیمت 
تخم مرغ باال نیست؛ بنابراین نباید چنین اتفاقی می افتاد.«

البته آنطور که از شواهد و قرائن پیداست، به دلیل ایجاد تعادلی نسبی در قیمت ها، تاکنون تخم مرغی به منظور تنظیم 
بازار وارد کشور نشده و این اتحادیه توانست روند کاهشی نرخ ها را تاحدودی حفظ کند. تا اینکه طبق گزارش بانک مرکزی، 

بهای این محصول در آخرین هفته شهریورماه در میادین به 10 هزار تومان و در خرده فروشی ها به 11 هزار تومان به ازای هر شانه 
رسید. البته در هفته نخست مهر ماه نیز قیمت تخم مرغ با کاهشی 4.2 درصدی به 10 هزار و 55 تومان نزول کرد و در هفته دوم یعنی 

هفته منتهی به 14 مهر، روند کاهشی کندتر شده و با 0.8 درصد، نرخ آن روی عدد 10 هزار و 47 تومان ایستاد.
اما این وضعیت، ثبات پیدا نکرد و در هفته منتهی به 21 مهر ماه، افزایش 3.7 درصدی و در هفته منتهی به 28 همین ماه افزایش 1.7 درصدی 

را در آمار خود نشان داد. به طوری که هم اکنون قیمت این محصول به 11 هزار و 52 تومان به ازای هر شانه رسیده است.
اگرچه قیمت این محصول طی هفته های اخیر شیب صعودی داشت، اما باز هم نسبت به زمانی که نرخ آن به باالی 13 هزار تومان )هفته منتهی 
به 20 مرداد ماه امسال( رسیده و به شکلی سرسام آور رشد کرده بود، روندی متعادل تر دارد. بنابراین گران شدن تخم مرغ در هفته های گذشته، 
عاملی نیست که دغدغه آفرین باشد. زیرا بدون شک باز هم اتحادیه میهن برای تنظیم بازار ورود کرده و تا متعادل شدن قیمت ها نقش آفرینی 
می کند و عالوه بر آن، با شروع فصل سرما و افزایش مصرف، برای از بین بردن تنش در بازار، کمی فرصت الزم است. حال به نظر می رسد برخی 

به بهانه گران شدن جزئی تخم مرغ سعی دارند دوباره موضوع کاهش تعرفه واردات این محصول به پنج درصد را پیش بکشند.

باز هم پای سوداگران در میان است؟

منبع: ایانا
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   بهبود کیفیت 

اطالع سریع از بارداری در صنایع دامی، امری ضروری است که رفاه و 
سالمت حیوانات را بهبود می بخشد و در عین حال، هزینه های مصرفی 

را کاهش می دهد. 
در طول شش سال گذشته، انجام تست بارداری به گونه ای ساده تر، 
ارزان تر و ایمن تر، موجب پیشرفت هایی در صنعت گاوداری شده است 
و همچنین موجب شده که فروش آن از مرز 10 میلیون دالر در سال 
بگذرد. پیشرفت این تست، از کشف یک پروتئین ضروری برای بارداری 

موفق، طی سی سال گذشته به وجود آمده است.
هایشان  مزرعه  حیوانات  بارداری  به  زیادی  امید  همیشه  کشاورزان، 
دارند. چرا بعضی از حیوانات در طول یک دوره فحلی، باردار نمی شوند 
اما در دوره بعدی، بارداری صورت می گیرد در حالی که بقیه گاوها، 
هرگز باردار نمی شوند و به نوعی یک ضرر اقتصادی به شمار می آیند؟ 
 )interferon tau( تاو  اینترفرون  که  بارداری  برای  پروتئین ضروری 
در  آن  سقط  از  جلوگیری  و  جنین  موفق  گزینی  النه  برای  دارد،  نام 
تحقیقاتی  از جمله گاوها و گوسفندها ضروری است.  نشخوارکنندگان 
برای  همکارانش  و  رابرتس  مایکل  پروفسور  های  یافته  اساس  بر  که 
پیشرفت تست بارداری گاوها و با توجه به پروتئین های جفت انجام شده 
و گلیکوپروتئین مرتبط با بارداری )به طور خالصه PAGs( نامیده می 
شود، موجب می شود تا بعد از 25 روز، امکان بارداری مجدد فراهم شود.

این روش نسبت به تشخیص از طریق سونوگرافی، بسیار موثرتر است و 
در کاهش هزینه های حیوان، تولید غذای بیشتر، رفاه حیوان و سالمت 
بیشتر انسان ، نقش دارد. اگرچه  30 سال پیش به این عملکرد کلیدی 

اینترفرون تاو در بارداری پی برده شده است اما همین امر، امروزه در 
تحقیقات باروری و کارهای کشاورزی  تاثیر بسزایی دارد.

ما  های  پیشرفت  که  خوشبینم  »من  داشت:  اظهار  رابرتس  پروفسور 
باروری  تا  بارداری، به ما این امکان را خواهد داد  در زمینه تشخیص 
که می  ای  تراشه  دهیم،  تشخیص  ژنی  تراشه  یک  از طریق  را  گاوها 
تواند حیواناتی را که ترکیب ژنی مطلوب تری دارند را شناسایی کند. 
ها  بارداری  که  دهد  می  نشان  ژنتیکی صحیح،  های  ترکیب  شناخت 
موفقیت آمیزتر خواهند بود. روش های این چنینی برای صنایع دامی ، 

پدیده ای نوظهور می باشند«.
در سال 2002، پروفسور رابرتس به همراه همکارش پروفسور فولر بازر، 
دو  این  به  جایزه  این  اهدای  علت  ولف کشاورزی شدند.  جایزه  برنده 
پروفسور، کشف اینترفرون تاو و دیگر پروتئین های مرتبط با بارداری 
بوده است که راز بیولوژیکی سیگنال های دریافتی میان جنین و مادر 
را برای حفظ بارداری توضیح داده است که این امر ، تاثیراتی عمیق 
بر روی سوددهی سیستم های پرورش و تولید حیوان ها و سالمت و 

رفاه انسان دارد.
پروفسور رابرتس اظهار داشت: »بارداری های موفق، موجب بازدهی 
نتیجه،  در  شوند.  می  طبیعی  فیبر  و  گوشتی  لبنی،  صنایع  بیشتر 
اهمیت  بارداری،  عالئم  دیگر  و  تاو  اینترفرون  کلیدی  نقش  کشف 
عملی و اقتصادی بسیاری داشته است. کشف اینترفرون تاو، دیدگاه 
باروری  با  مرتبط  فیزیولوژیکی  های  مکانیسم  با  رابطه  در  جدیدی 

فراهم نموده است«.

ITPNews بخش بین الملل

محصوالت دامی             
با انجام تست بارداری

تولید مشترک گوسفند توسط ایران و فرانسه
بر اساس تفاهم نامه مشترک ایران و فرانسه، انتقال دانش پرورش گوسفند،مشارکت و فروش دام میان دو کشور به امضا رسید.

تفاهم نامه مشارکت و تامین13هزار راس گوسفند بین شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر به نمایندگی از ایران  و 
اتحادیه گوسفند فرانسه منعقد شد.

این سند  با حضور وزرای کشاورزی دو کشور،  فرانسه،  و  ایران  بین دولت  اسناد همکاری مشترک  امضای  در جریان 
همکاری در مقر فرمانداری شهر کلرمون فرانسه امضا شد.

انتقال دانش پرورش گوسفند،مشارکت و فروش دام در مزارع کرمانشاه و مازندران شرکت  نامه  تفاهم  این  بر اساس 
کشاورزی کوثر از سوی اتحادیه گوسفند فرانسه فراهم خواهد شد.

ترابی مدیر عامل شرکت اجداد سپیدان در این ارتباط گفت:چهار سند همکاری بین دولت ایران و فرانسه امضا شد و 
یکی از این چهار سند مربوط به همکاری اجداد سپیدان کوثر و شرکت فداتست فرانسه بود.

وی گفت:برنامه جامع تولید و توسعه دام سبک در ایران به صورت مشترک شامل چهار موضوع است. تولید و پرورش 
مشترک گوسفند در ایران، ایجاد مرکز اصالح نژاد و تولید دام مولد در ایران، تولید مواد ژنتیکی شامل اسپرم،جنین و 
تامین مولد نر ژنومیک و پروف امکان صدور گواهی های رسمی و شناسامه ی دام های تولیدی در ایران توسط اجداد 

سپیدان با مدارک رسمی فرانسوی جهت صادرات به کشورهای منطقه از جمله این موارد است.
وی اظهار داشت: با اقدامات صورت گرفته ،گام های بلندی در توسعه دام سبک کشور به صورت صنعتی برداشته میشود.

افکار نیوز
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صـادرات
 سوسیس و کـالباس 

جای نفـت

صـادرات
 سوسیس و کـالباس 

جای نفـت
گوشت و فراورده های گوشتی نقش مهمی در سبد غذایی مردم کشور 
ما دارد. عالوه بر نیاز داخلی مردم، به ویژه بخش کم درآمد جامعه برای 
جایگزینی این محصوالت با گوشت قرمز، پیشرفت چشمگیر تولیدات 
این ماده غذایی، موجب حضور این صنعت در چشم انداز برنامه ششم 

توسعه شده است.
که  هستند  صنایعی  مهم ترین  از  گوشتی  فراورده های  صنایع  اکنون 
برای  بنابراین  غیرنفتی اند.  توسعه صادرات  مسیر  در  در حال حرکت 
حضور در بازارهای جهانی توجه به کیفیت در تولید آنها از ضروریات 

به شمار می رود.
با توجه به تغییر نحوه زندگی و اشتغال، الگوی مصرف غذا در جهان 
تغییر کرده و تمایل به مصرف غذاهای آماده و فست فودها بیشتر شده 
است. سوسیس و کالباس به عنوان قدیمی ترین و پرمصرف ترین غذای 
در  دارد.  غذایی مصرف کنندگان جهان  در سبد  ویژه ای  جایگاه  آماده 
اخیر  در چندسال  به ویژه  گوشتی  فراورده های  تولید  صنایع  ما  کشور 
چنانچه  و  می رود  شمار  به  غذا  صنعت  شاخه های  مهم ترین  از  یکی 
و  آید  عمل  به  الزم  و  کافی  دقت  غذایی  فراورده های  این  تولید  در 
سیستم های نظارتی و کنترل به خوبی کار کند، می تواند نقش مهمی در 
باشد. توسعه شهرنشینی  تغذیه و سبد غذایی مصرف کنندگان داشته 
باعث شده روند رو به رشد این قبیل محصوالت ادامه یابد، به طوری که 
هر ساله شاهد افزایش تولید و مصرف آن در کشور هستیم. البته میزان 
مصرف آن در کشور ما در مقایسه با سایر کشورها تفاوت فاحشی دارد 
که در این زمینه می توان به مسائل تحمیل شده به این صنعت اشاره 
کرد. آگاهی مردم از حقایق تولید و آشنایی با فراورده های سوسیس و 
کالباس موجب اطمینان مصرف کننده می شود. بدون شک پیامد چنین 
غذای  کیفیت  از  باید  مردم  بود.  خواهد  کشور  اقتصادی  رونق  روشی 
شهرنشینان  بین  حاضر  درحال  باشند.  داشته  اطمینان  مصرفی شان 
دست کم  هفته  در  که  یافت  می توان  را  فردی  یا  خانواده  کمتر  ایران 
فوق الذکر  گوشتی  فراورده های  از  یکی  که  آماده ای  غذای  از  یک بار 
این  سرانه  مصرف  نکند.  استفاده  می دهد،  تشکیل  را  آن  اصلی  ماده 
محصول درکشور ما 2کیلوگرم در سال است، در حالی که در برخی از 
کشورها این مصرف به 40 تا 60کیلوگرم هم می رسد. تولید کنندگان 
فراورده های گوشتی به دالیل خاص حیطه فعالیت خود را در محدوده 
و  تولید  باالبودن ظرفیت  امر  تعریف کرده اند. همین  جغرافیای کشور 
در  می ریزد.  هم  به  را  اقتصادی  معادالت  و  مصرف  با  آن  ناهمخوانی 
چنین شرایطی باید چگونگی رقابت و اعتقاد به بازارهای همیشگی و 
بازار و خالقیت و جلب نظر مصرف کنندگان  بر  وجدان کاری و تسلط 
در نظر مدیران باشد. بدون شک تولید کننده ای موفق است و می تواند 
بازار  آینده  به  که  بگیرد  مطلوب  نتیجه  خود  سرمایه گذاری های  از 

محصوالت تولیدی خود بیندیشد و برای باالبردن و افزایش بهره وری 
و رقابت سالم را مدنظر داشته باشد. درحال حاضر تولید صنعتی انواع 
فراورده های گوشتی، جایگاه مهمی در صنایع غذایی و تغذیه مردم دارد 
و این امر موجب شده که بخش عمده ای از سرمایه گذاری های صنعتی 

درگروه غذایی به تولید فراورده های گوشتی اختصاص یابد.

صادرات فراورده های گوشتی
درحال حاضر انواع گوناگونی از فراورده های گوشتی با کیفیت متفاوت 
در داخل کشور تولید و عرضه می شود که در بعضی از موارد نمونه های 
به کارگیری  و  مرغوب  )گوشت(  اولیه  مواد  از  استفاده  به دلیل  تولیدی 
آن  خارجی  مشابه های  از  بهتر  مناسب  ساخت  دانش  و  تکنولوژی 
به خارج  این کاالها  امکان صدور  نویدبخش  امر خود  این  هستند که 
انجام  صادرات،  امر  جانبی  مشکالت  به دلیل  متاسفانه  ولی  هستند، 
باعث عدم تمایل  این خود  و  است  غیرممکن  یا حتی  کار مشکل  این 
پروانه  دارای  که  واحدهایی  کلیه  می شود.  امر  این  به  تولید کنندگان 
بهره برداری از اداره نظارت بر مواد غذایی هستند، می توانند محصوالت 
تولیدی خود را پس از گذراندن مراحل قانونی و انجام آزمایشات الزم 
بر  منطبق  بایستی  که  فوق  اداره  از  پروانه ساخت  دریافت  در صورت 
انجمن  بازار مصرف عرضه کنند.  دبیر  استاندارهای مربوطه باشد، به 
فراورده های گوشتی ایران در مورد صادرات فراورده های گوشتی گفته 
تامین  بر  عالوه  که  گرفته ایم  قرار  نقطه ای  در  حاضر  حال  در  است: 
به  موفق  سال 94-95  در  تن،  میزان 500 هزار  به  کشور  داخلی  نیاز 
صادرات چهار هزار تن محصوالت گوشتی به خارج کشور شده ایم. مجید 
افالکی معتقد است: اگرچه این اقدام، گامی کوچک در صادرات به شمار 
می رود، اما در مورد حضور در بازارهای منطقه ای و جهانی گامی بسیار 
بزرگ بوده است. در نگاه کلی، میزان تولید رشد قابل مالحظه ای داشته 
است، اما باید گفت که در بحث صادرات هنوز نوپا هستیم. امید داریم 
گوشتی  فراورده های  تن  یک میلیون  تولید  به  توسعه  برنامه ششم  در 
در سال برسیم و پیش بینی می شود صادرات فراورده های گوشتی در 

چشم انداز سال 1400 به 20 هزار تن در سال افزایش یابد.

نگرانی از استفاده خمیر مرغ
خمیرمرغ همان گوشت مرغ است که به روش مکانیکی و توسط دستگاه 
جدا کننده گوشت از استخوان مرغ جدا شده و به دست می آید. از آنجا 
که تهیه این محصول جای شک و شبهه فراوانی دارد و گفته می  شود در 
مراکز تولید، امعا و احشای غیرخوراکی از مرغ جداسازی نمی شود و این 
خمیر مرغ در مراکز زیرزمینی که زیرنظر سازمان دامپزشکی نیست، به 
شیوه ای غیربهداشتی تهیه می  شود، اختالف نظرهایی در مورد استفاده 

اقتصاد آنالین
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از آن وجود دارد. معاون سازمان ملی 
استفاده  است:  گفته  ایران  استاندارد 
و  سوسیس  تولید  در  خمیرمرغ  از 
کالباس مشکلی ندارد، اما باید سه 
از خمیرمرغ  استفاده  عدم  شرط 
از  استفاده  عدم  دپوشده، 
ضایعات مرغ و تولید خمیرمرغ 
واحد  در  حتی االمکان 
تولیدی فراورده های گوشتی 
حمل و نقل  با  جابه جایی  یا 
رعایت  بهداشتی  کامال 
مرندی مقدم  وحید  شود. 
وضعیت  آخرین  درباره 
مرغ  خمیر  از  استفاده 
و  سوسیس  تولید  در 
بارها  کرد:  اظهار  کالباس 
استفاده  که  کردیم  اعالم 
در  فی نفسه  مرغ  خمیر  از 
کالباس  یا  سوسیس  تولید 
در  باید  اما  ندارد،  ایرادی 
باشیم  مطمئن  زمینه  این 

خمیر  استفاده شده  ماده  که 
دیگری  مواد  از  و  بوده  مرغ 

داد:  ادامه  او  نمی شود.  استفاده 
می شود  ایجاد  زمانی  مشکل 

ضایعات  از  خمیرمرغ  به جای  که 
کالباس  و  سوسیس  تولید  در  مرغ 

قابل  دیگر  مساله  می شود.  استفاده 
واحد  این است که خمیرمرغ در  اشاره 

باالبودن  به  توجه  با  و  شود  تهیه  دیگری 
حمل و نقل  مرغ،  خمیر  آالیندگی   درصد 

موجب خواهد شد که با چنین مساله ای مواجه 
در  مقصد  به  رسیدن  تا  مبدا  فاصله  در  و  شود 

مرغ  خمیر  آلودگی  برای  عاملی  حمل و نقل  شرایط 
ملی  سازمان  استاندارد  اجرای  بر  نظارت  معاون  باشد. 

ملی  سازمان  مخالفت  علل  به  اشاره  با  ایران  استاندارد 
و  سوسیس  تولید  در  خمیرمرغ  از  استفاده  در  استاندارد 

کالباس خاطرنشان کرد: ما به دو دلیل مورد اشاره با استفاده از 
خمیرمرغ در تولید سوسیس و کالباس مخالف هستیم و برهمین 

اساس اعالم کردیم واحدهایی که در خودشان مرغ را به خمیرمرغ 
تبدیل می کنند و مرغ را از مراکز مجاز خریداری کرده باشند و نیز به 

شرط آنکه خمیرمرغ تهیه شده در همان روز مورد استفاده قرار گرفته و 
با  استاندارد مشکلی  بهداشت و سازمان ملی  وزارت  نگیرد،  دپویی صورت 

استفاده از خمیر مرغ در تولید سوسیس و کالباس ندارند. مرندی مقدم افزود: 
اگر واحد تولیدی سوسیس و کالباس از مراکز مجاز که دارای گواهینامه مربوطه 

از سازمان دامپزشکی هستند، خمیرمرغ تهیه و در همان روز در چرخه تولید از 
آن استفاده کند نیز مشکلی در این راستا وجود ندارد. او در مورد چگونگی نحوه  

از  جلوگیری  و  کالباس  و  سوسیس  تولید  در  خمیرمرغ  از  استفاده  جهت  نظارت 
سوءاستفاده های احتمالی در این رابطه تصریح کرد: در حال حاضر هم سازمان ملی 

استاندارد و نیز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در واحدهای تولیدی، موضوع 
استفاده از خمیرمرغ در تولید سوسیس و کالباس را مدنظر قرار داده و در واحدهای 

کشتارگاهی مسئولیت آن با سازمان دامپزشکی است.
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رقابتی شدن بازار نهاده های دامی 
با تعریف سازوکارهای تعرفه ای

عضوکمیسیون کشاورزی مجلس گفت :تشکل ها و اتحادیه 
ها به دلیل گردش نقدینگی نامناسب توان مالی تامین فراگیر 

نهاده های دامی دامداری ها را ندارند.
علی ابراهیمی درباره  عوامل گرانی گوشت در بازار،گفت:تشکل 
ها و اتحادیه ها توان مالی الزم برای تامین  نهاده های دامی 
دامداری ها را  به طریق فراگیر ندارند زیرا  تشکلها و اتحادیه 

ها گردش نقدینگی مناسبی ندارد.
عضو کمیسیون کشاورزی ،آب و منابع طبیعی مجلس،گفت:اگر 
انتظار داریم تشکل ها و اتحادیه ها به رسالت واقعی خود در 
چرخه تولید عمل کنند باید گردش نقدینگی  و مالی اتحادیه 
ها و تشکلها متناسب با ظرفیت مورد نیاز نهاده های دامی در 

دامداری های کشور افزایش یابد.

تنظیم  بازار گوشت با بها دادن به تشکل ها 
برای تامین نهاده های  دامی دامداران

،تصریح  اسالمی  شورای  مجلس  در  شازند  مردم  نماینده   
برای تنظیم نرخ گوشت در  از راهبردهای اساسی  کرد:یکی 
ها  تشکل  عملکرد   و  توسعه  به  ویژه  و  کاربردی  نگاه  بازار 
نحو  به  دامداران  برای  تولید  هزینه  بتوان  تا  است  تعاونی  و 

منطقی  کاهش داد.
وی ادامه داد: دام در دامداری های کشور به دو روش سنتی 
ویژه  نظارت  باید  سنتی  روش  در  شود؛  می  ذبح  صنعتی  و 
کاالی  در  دامی  بیماری  شیوع  از   تا  شود  اعمال  بهداشتی 
اساسی همچون گوشت جلوگیری شود، بنابراین بدیهی است 
از سالمت شهروندان ذبح در کشتارگاه های  برای پاسداری 

صنعتی نسبت به دولتی در اولویت قرار دارد.

تغییر در نوع فروش گوشت  راهکاری  برای 
ایجاد تعادل  در بازار 

ابراهیمی افزود:یکی از راهکارهای اقتصادی که می تواند نرخ 

در  گوشت  فروش  نوع  در  تغییر  برساند،  ثبات  به  را  گوشت 
کشور است زیرا فروش گوشت در کشتارگاه به طریق الشه 

ای نمی تواند بازارگوشت را به تعادل منطقی برساند.
وی ادامه داد:زمانی  که گوشت به طریق الشه ای به قصاب 
ها فروخته می شود،قصابها نیز طبق نظر مشتری،  قسمتهای 
مختلف گوشت را بدون بسته قیمت گذاری شد ،بفروش می 
رسانند بنابراین مشخص است نمی توان نظارت دقیق بر نرخ 

گذاری گوشت در کشور با  این اوصاف اعمال کرد.

فروش گوشت الشه ای  عاملی  برای  شیوع گران  فروشی
و  ،قطعه  ای  الشه  طریق  به  گوشت  افزود:فروش  ابراهیمی 
برای  را  فضا  قیمت  برند  و  شکیل  بندی  بسته  بدون  قطعه 

ایجاد گران فروش گوشت در بازار را مهیا می کند.
ویژه  نظارت  افزود:برای  مجلس  در  شازند  مردم  نماینده 
دستگاه های نظارتی باید گوشت به طریق برندسازی شده به 
فروش برود زیرا زمانی که  گوشت بدون بسته بندی قانونی 
بفروش برود  بطور  حتم  احتمال جعل مهر های  بهداشتی 

های دامپزشکی نیز  وجود خواهد داشت.

اتصال زنجیره  های تولید محصوالت دامی  
راهبردی  برای حذف واسطه ها 

ای  چاره  دامی  محصوالت  بازار  ثبات  داد:برای  ادامه  وی 
جز اتصال زنجیره  نهاده های خوراک  دام، کشتارگاه ها و 
کارخانجات لبنی را با برنامه ریزی اقتصادی  نداریم تا بتوان 
بازار گوشت و لبنیات را  با نظارت سیستمی کنترل کرد و 
بدیهی است با این شرایط واسطه ها نیز از بازار تولیدات دامی 

حذف خواهند شد.
ابراهیمی افزود:برای رعایت حقوق مصرف کننده باید فکری 
اساسی برای توسعه صنعت بسته بندی در بازار گوشت کرد 
تا توزیع گوشت همراه با رعایت مولفه های بهداشتی ،حفظ 

خانه ملت
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کیفیت و قیمت گذاری مطمن هدفمند شود.
ابراهیمی افزود:زمانی که قصابی ها در کشور گوشت را قیمت گذاری 
شده در بسته بندی شکیل بفروش برسانند ،خودبه خود کشتارگاه 
دامداران  از  متعارف  نرخ  با  را  زنده  دام  شوند،  می  مکلف  هم  ها 

خریداری کنند.

تعدادی  دست  در  دامی  های  نهاده  واردات 
واردکننده قرار دارد

وی تصریح کرد:چندسالی است که نهادههای دامی از قبیل ذرت و سویا 
به عنوان دوکاالی اساسی خوراک دام در انحصار بخش دولتی و غیر 
دولتی قرار دارند و این در حالی است که واردات نهاده های دامی در 

دست تعدادی واردکننده قرار دارد.
افرادی که  برای  افزود: هرچند می گویند، هیج محدودیتی  ابراهیمی 
ثبت سفارش کردند نیست اما در عمل به گونه ای حرکت می کنند که 

رقبای دیگر قابل رقابت با آنان نیستند.

تعریف  با  دامی  های  نهاده  بازار  شدن  رقابتی 
سازوکارهای تعرفه ای

نماینده مردم شازند در مجلس ادامه داد: برای رقابتی شدن بازار نهاده 
های دامی  ما نیازمند  تعیین سازوکارهای تعرفه ای در زمینه واردات 
به سمت  را  دامی  های  نهاده  بازار  بتوان  تا  هستیم  دامی  های  نهاده 

فضای رقابتی کاربردی سوق داد.
وی ادامه داد:اطالع رسانی به موقع و کم کردن حجم واردات به روش 
رقابتی  راهکارهای  دیگر  از  دام  امور  پشتیبانی  شرکت  توسط  دولتی 

کردن بازار نهاده های دامی است.
نرخ  زمانی که  انحصار موجب شده است که  افزود:متاسفانه  ابراهیمی 
قیمت جهانی محصول نیز کاهش می یابد، نرخ کاال در کشور با کاهش 
روبرو نشود در صورتی اگر بازار  رقابتی شود، این تنش هادر بازار بین 
المللی کنترل می شود  و در نتیجه اقتصاد داخلی تحت تاثیر قرار نمی 
گیرد بنابراین برای آرامش نرخ نهاده های دامی در بازار  دولت باید تنها 
در شرایط بحرانی وارد عمل شود و بازار نهاده دامی را برای ایجاد ثبات 

پایدار  دست تشکل ها و نهاده های دامی بسپارد.
ابراهیمی افزود:ورود هر کاالیی به بورس کاال می تواند منجر به ایجاد 
ثبات در بازار شود، بنابراین باید از ورود  هرگونه کاالی کشاورزی در 

بورس کاال حمایت الزم را بعمل آورد.

نظارت جامع بر قیمت گذاری  مزیت برتر  بورس کاال
نماینده مردم شازند در مجلس ادامه داد:یکی از شرایط منحصر به فرد 
بورس کاال برای خرید و فروش تولیدات کشاورزی این است که عرضه 
کنندکان و مشتریان در لوایی قیمت گذاری مطمن و نظارت جامع بر 
از  بورس  تقریبی  وبطور  انجام می دهند  را  تجاری  ،تبادالت  نرخ کاال 

دیگر مکان های تجاری نیز از شفافیت باالتری برخوردار است.
 عضو کمیسیون کشاورزی ،آب و منابع طبیعی مجلس،یادآورشد:ورود 
برتوزیع  نظارت  نظیر  مثبتی   پیامدهای  کاال    بورس  به  گوشت  
افزایش  و  اقتصادی  سالم  بازار  در  ثبات  ایجاد  و  کیفیت  ،افزایش 
معامالت شفاف در بازار گوشت را در بردارد  و از همین رو  با اطالع 
رسانی مناسب در بورس کاال ،دالالن و سودجویان نیز  از چرخه بازار 

گوشت حذف  می شوند

خطر ورشکستگی صنعت لبنیات ایران 
را تهدید می کند

گفت:  ایران  کشاورزی  و  معادن  صنایع،  بازرگانی،  اتاق  رئیس  نائب 
افزایش تعرفه محصوالت لبنی از سوی عراقی ها، این صنعت را با خطر 

ورشکستگی مواجه کرده است.
»حسین سالح ورزی«در هفتاد و یکمین نشست شورای گفت وگوی 
امور  وزیر  کرباسیان«  »مسعود  حضور  با  خصوصی  بخش  و  دولت 
اقتصادی و دارایی در محل اتاق ایران افزود: در چند روز گذشته عراقی 

ها تعرفه لبنیات ایران را از پنج به 25 درصد افزایش داده اند.
بخش  تولیدی  لبنیات  درصد   75 صادرات  به  توجه  با  وی،  گفته  به 
خطر  با  را  لبنیات  صنعت  مساله  این  عراق،  به  کشور  خصوصی 

ورشکستگی مواجه کرده است.
اسالمی  خزانه  اسناد  خرید  قدرت  حفظ  از  ناشی  مشکالت  بررسی 

بند  اجرایی  نامه  آیین  موضوع 
بودجه  قانون   5 تبصره  )ه( 
از  ناشی  مشکالت  بررسی   ،96
وجود واسطه گری و عدم حفظ 
ارزش اوراق مشارکت طرح های 
عمرانی دولت در فرآیند فروش 
آنها و بررسی و تصویب ویرایش 
و  تشکیل  دستورالعمل  جدید 
شورای  جلسات  اداره  چگونگی 
بخش  و  دولت  وگوی  گفت 
این  کار  دستور  خصوصی، 

نشست را تشکیل می دهد.
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ردپای عربستانی ها در افزایش 
تعرفه لبنیات عراق برای ایران

به  ایرانی  لبینات  صادرات  تعرفه  برابری   2.5 از  بیش  افزایش  درپی 
اقدام  این  تاثیرات  ایران و عراق  بازرگانی مشترک  اتاق  عراق، رئیس 
را تشریح و تصریح کرد که انتظار می رود مسئوالن عراقی در زمینه 
مقررات واردات و صادرات شرایط یکسانی را برای همه کشورها لحاظ 
کنند و اینگونه نباشد که برای برخی کشورها مثل عربستان و ترکیه 

تسهیالت قائل شوند اما برای ایران محدودیت ایجاد کنند.
به  عراق  به  ایران  لبنیات  صادرات  تعرفه  که  شد  اعالم  گذشته  هفته 
بر صادرات  کارشناسان  اعتقاد  به  که  اتفاقی  است؛  رسیده  درصد   40
خواهد  منفی  تاثیر  می رود،  عراق  به  آن  درصد   80 که  ایران  لبنیات 
داشت  و شرایط برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان صنایع لبنی در 
ایران سخت تر خواهد شد. در این باره یحیی آل اسحاق در گفت و گو با 
ایسنا،  اظهار کرد:  تعرفه صادرات لبنیات به عراق برای ما به 40 درصد 

رسیده است که درصد بسیار باالیی است.
تمامی  برای  درصدی   40 تعرفه  این  که  است  زمان  یک  افزود:  وی 
کشورهایی که به عراق لبنیات صادر می کنند در نظر گرفته می شود 
تا شرایط رقابتی شکل بگیرد اما یک زمانی است که به شکل تبعیض 
از  بدور  این  که  می شود  لحاظ  ایران  برای  فقط  تعرفه  نرخ  این  آمیز 

انصاف است.
ادامه داد: اکنون عراقی ها  ایران و عراق  بازرگانی مشترک  اتاق  رئیس 
می شود  کشورشان  وارد  ترکیه  یا  اردن  عربستان،  از  که  لبنیاتی  با 
تعرفه های دیگری لحاظ می کنند. اما با محصولی که برای ما است به 
گونه دیگری برخورد می شود. با وجود اینکه در حوزه امنیتی، سیاسی 
با عراق  هم مسئولین دولتی و اجرایی ما همکاری و مساعدت خوبی 
دارند و با اقتداری که وجود دارد داعش در حال از بین رفتن است اما 
این نگاه که در حوزه امنیتی و سیاسی وجود دارد، در بخش اقتصادی 

وجود ندارد.

آل اسحاق تصریح کرد: کارخانه های ما با مشکالت 
نیز  عراقی ها  و  بگیرند  را  عراق  بازار  توانسته اند  زیاد 

اکنون  اما  راضی هستند  بسیار  قیمت  و  کیفیت  نظر  از 
و  است  را تجهیز کرده  آمده و یک شرکت خود  عربستان 

کاالیش را با قیمت چند برابر ارزان تر از قیمت تمام شده عرضه 
بازار عراقی رفته است و در مدت  می کند و به این شکل سراغ 

زمان کوتاه تر و با قیمت ارزان تری محصولش را می فروشد.
داعش  به  که  پولی  می گوید  صراحتا  عربستان  دولت  داد:  ادامه  وی 
می داده تا ایران از عراق بیرون برود اکنون آن پول را به بخش اقتصاد 
می دهد. امروزعراقی ها مرزهایی را که از زمان صدام تا کنون بسته شده 
بود باز کرده اند و برای ما تعرفه های باال گذاشتند و برای عربستانی ها 
همه  داریم؟  تفاوتی  چه  اردن  یا  ترکیه  با  ما  کردند.  لحاظ  تخفیف 

مقررات تجاری و اقتصادی باید برای همه کشورها یکسان باشد.
رئیس سابق اتاق بازرگانی تهران تصریح کرد:  اگر به ما کمک نمی کنند 
نباید محدودیت هم  برای ما ایجاد کنند. در حال حاضر در  مسائل 
گمرکی، حمل و نقل و استاندارد ما سنگ اندازی می کنند اما برای 
کشورهای دیگر اینگونه نیست. حداقل باید اینگونه باشد که با ما هم 

مثل دیگر کشورها برخورد شود.
وی اضافه کرد: عراقی هایی که بخواهند از ایران کاال بخرند باید با ارز 
بازار آزاد کار کنند و بانک مرکزی ارز آزاد به آن ها می دهد اما عراقی هایی 
که بخواهند از عربستان کاال وارد کنند از ارز دولتی استفاده می کنند. 
در حال حاضر اگر یک تاجر عراقی برود از عربستان کاال وارد کند ارز که 
دریافت می کند 10 درصد ارزان برایش لحاظ می شود تا اینکه بخواهد از 
ایران کاال وارد کند. البته این مسئله هم اهمیت دارد که تولیدکنندگان 
و صادرکنندگان ما هم باید کاالی با کیفیت، قیمت مناسب و بسته بندی 

مطلوب را صادر کنند و بانک مرکزی هم باید کمک کند.

ایسنا

مرغداران اروپایی باید خود را برای مقابله با تعداد زیادی از سویه های 
مختلف آنفلوانزای پرندگان که در فصل پاییز و با شروع مهاجرت پرنده 

ها آغاز می شود، آماده نمایند.
مرغداران، با خطر جدی وقوع آنفلوانزای فوق حاد H5N8 مواجهند. این 
سویه همچنان در محیط باقی مانده است و اغلب در طیور مناطق جنوب 

ایتالیا و پرندگان وحشی ایتالیا، سوئیس و آلمان مشاهده می شود.

ضرورت بیوسکیوریتی مزرعه
فارم هایی که امنیت زیستی آن ها ناکافی است، با خطر زیادی روبه 
رو هستند و سازمان سالمت حیوانات انگلستان در ماه جاری میالدی، 
در مورد پتانسیل تهاجم جدید و پر قدرت ویروس H5N8 از پرندگان 

مهاجر قسمت مرکزی و جنوب اوراسیا هشدار داده است. 
 Dr. Helen( و دکتر هلن رابرتس )Ian Brown( پروفسور یان براون
Roberts( از متخصصان انجمن سالمت عمومی آمریکا، در آخرین گزارش 
خود اعالم کردند که »امکان این که اروپا، به علت وجود پرنده های وحشی 
با H5N8 درگیر شود، بسیار باالست. طی سال جاری، مواردی از ابتال به 

این ویروس، در پرندگان وحشی و طیور مشاهده شده است.

اهمیت مسیر شیوع آنفلوانزا در سال 2014
در   H5N8 آنفلوانزای که مسیر شیوع  دادند  توضیح  متخصصان  این 
سال 2014 حائز اهمیت است. در سال 2014 میالدی، این ویروس در 
ژاپن و کره جنوبی و در میان پرندگان وحشی دیده شد و کمی بعد، 

این ویروس در اروپا و آمریکای شمالی نیز مشاهده شد.
این دو متخصص اظهار داشتند: » اگر امسال نیز مسیر شیوع آنفلوانزای 
پرندگان به همین صورت باشد، انتظار خواهیم داشت که شاهد گسترش 
H5N6 در همان مناطق باشیم زیرا این سویه در طول تابستان، در 
میان تعداد زیادی از پرندگان مهاجر، در داخل کشور ژاپن و همچنین 

در کره جنوبی دیده شده است.«
برخالف  ویروس  »این  داشتند:  اظهار  رابرتس  دکتر  و  براون  پروفسور 
ویروس H5N8، شباهت هایی به سلول های انسانی دارد و به همین 
دلیل در مواجهه با آن، مسائل مربوط به سالمت عمومی باید به دقت 

در نظر گرفته شوند«.
و  جنوبی  آفریقای  در   H5N8 گسترش  میزان  روی  بر  گزارش  این 
گزارش اخیر فائو تاکید می کند و به آسیب پذیری این مناطق به دلیل 

درآمد کم مرغداری های کوچک، اشاره کرده است.

انجمن سالمت عمومی آمریکا: تهدید جدی آنفلوانزا در پاییز امسال
ITPNews بخش بین الملل
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جایگزین شیر
 گـوسالـه

جایگزین شیر
 گـوسالـه

را  جایگزین  شیر  پودرهای  توان  می  که  دادند  نشان  اخیر  تحقیقات 
بالفاصله پس از قطع آغوز استفاده کرد و جایگزین های شیر گوساله 
مناسب ترین راه برای تغذیه گوساله ها قبل از شروع نشخوار و پیش از 

توسعه شکمبه می باشد.
از طرف دیگر برخی از کارشناسان معتقدند که با توجه به ارزش غذایی 
و ایمنی زایی شیر مادر در تغذیه گوساله ، بهتر است پس از قطع آغوز، 
چند روز از شیر گاو در تغذیه گوساله استفاده شود و پس از آن پودر 

شیر جایگزین شیر گردد.
جهت  مادر  شیر  زایی  ایمنی  و  غذایی  ارزش  به  توجه  با  است  بهتر 
دستیابی به باالترین بازدهی، در تغذیه تمام گوساله های شیرخوار از 
زمان قطع آغوز تا 14 روزگی از مخلوط جایگزین شیر و شیر گاو به 

نسبت 3 به 1 تا 1 به 1 استفاده گردد.
پس از روز 14 تا زمان از شیر گیری پودر جایگزین شیر به طور کامل 

قابل مصرف می باشد.

بطور معمول درصد پروتئین موجود در شیر جایگزین20 تا 28درصد 
می باشد. که در حالت عادی بین 20 تا 22درصد می باشد. چربی خام 
 A . بین 10 تا 22درصد است که میزان معمول آن 15 تا 20درصد
D وE و عناصر کم مصرف می باشد و بهتر است که تغذیه گوساله با 

جایگزین های شیر 2 بار در روز انجام شود.
را  پروتئین  بیشتری  میزان  حاوی  جایگزین  شیر  که  گوساله هایی 
دوره  در  بهتر  روزانه  وزن  افزایش  جهت  می بایست  می کنند  دریافت 
بعدی، ماده خشک بیشتری دریافت نمایند. اگر ماده خشک مصرفی 
اولین عامل  انرژی  زیرا  پروتئین مازاد هدر می رود،  زیاد نشود  روزانه 

محدود کننده می باشد.
روش آماده سازی بدین صورت می باشد که افزودن یک کیلوگرم پودر 
آماده  برای  آب  دمای  بهترین  باشد.  می  شده  گرم  آب  لیتر   8-9 در 

سازی 60-45 درجه سانتی گراد می باشد.
بهتر است ابتدا مقداری پودر را در یک سطل تمیز با یک تا دو برابر 
حجم آب مخلوط کرده و کاماًل بهم بزنیم تا محلول کاماًل یکنواخت و 
غلیظ حاصل شود و برای بازدهی بیشتر، الزم است دمای آب در زمان 
در  و  گراد  سانتی  درجه  تابستان حداقل 45  فصل  در  کردن  مخلوط 

فصول دیگر حداقل 60- 55 درجه سانتی گراد باشد.

بدون شک بهترین روش خورانیدن شیر جایگزین به گوساله ها استفاده 
از دستگاههای اتوماتیک شیرخوران می باشد.

این دستگاهها شیر جایگزین را با دما و فشار ثابت به تمام گوساله ها 
می رسانند. گوساله با میک زدن یکنواخت سر پستانک این دستگاهها، 

مقدار شیر مورد نیاز را دریافت می کند.

اما هنوز هم از روشهای قدیمی مصرف شیر یا شیر جایگزین استفاده 
مکانیسم  تفاوت  به  توجه  با  باشد.  از سطل می  استفاده  که  می شود 
عمل مکیدن و سرد شدن سریع محلول آماده شده، آمیخته شدن بزاق 
حیوان با باقیمانده شیر موجود در سطل، میزان اشتها، خوردن و هضم 

و بازدهی، جایگزین شیر کاهش می یابد .
هرچه از دمای محلول شیر کاسته شود، از میزان اشتها و تمایل گوساله 
برای خوردن جایگزین شیر کم می شود. این گرسنگی در کنار خوردن 
حرکات  شدید  کاهش  جذب،  کاهش  هاضمه،  سوء  موجب  سرد  شیر 
روده ای در مراحل اولیه و سپس تغییرات شیمیایی و میکروبی روده 
به  تغییر آن  و  ای  تغذیه  اسهال  بروز  احتمال  از آن  می گردد و پس 

اسهال میکروبی را تقویت می کند.

برخی از مزایای جایگزین شیر و استفاده از آن :
1-ترکیب ثابت و بدون تغییر از لحاظ میزان پروتئین و چربی

2-تامین نیاز گوساله به انواع ویتامین ها و مواد معدنی مورد نیاز
3-کم کردن میزان کار کارگری در جایگاه گوساله ها و نیز در زمان 

انتقال شیر از شیر دوشی به گوساله دانی .
منتقل  گوساله  به  مادر  از  با شیر  که  هایی  بیماری  ریسک  4-کاهش 

می شوند .
انواع بهبود دهنده های رشد مثل پروبیوتیک ها  5-امکان استفاده از 

در جایگزین شیر
6-افزایش نسبی اشتها و مصرف غذا در زمان های از شیر گیری و آغاز 

مصرف غذای خشک
7-امکان اندازه گیری و تعیین آسانتر میزان شیر خوردن هر گوساله

8-صرفه جویی اقتصادی به دلیل اختالف قیمت با شیر گاو

برخی نکات درباره استفاده از جایگزین شیر :
1- شست و شو و ضدعفونی دقیق دستگاه، لوله ها، بطری ها، سطل ها، 
سر پستانک ها و ظروف آماده سازی و مصرف جایگزین شیر بصورت 

مرتب و پس از هر بار شیر خوراندن توصیه می گردد .
2- توصیه می شود در زمان تغییر نوع جایگزین شیر به میزان پروتئین، 
چربی، فیبر، میزان ویتامین ها و نمک های معدنی بخصوص ویتامین 
پروبیوتیک ها  و  A . B . C کولین، آهن، روی، مس، سلنیوم  های 

دقت شود .

تغذیه با شیر جایگزین مرغوب منجر به :
1-رشد بهتر گوساله جوان )دو برابر وزن تولد در زمان از شیرگیری(

2-از دست دادن تعداد کمتری از گوساله ها
3-درگیری کمتر با بیماریها و درمانهای کمتر و در نتیجه هزینه های 

درمانی کمتر
4-استفاده آسان در سیستم اتوماتیک و دستی

تر  ساده  پرورش  سیستم  آوردن  فراهم  و  وقت  در  جویی  5-صرفه 
برای دامدار

دامدار برتر
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اگرچه در سال گذشته رشد 25 درصدی صادرات لبنیات مشهود بود، 
اما ادامه این مسیر با وابستگی ایران به بازار عراق، کمی دور از دسترس 

به نظر می رسد.
تولید شیر خام کشور از سال 92 تا 95 با رشدی 16.7 درصدی به بیش 
از 9 میلیون و 650 هزار تن رسیده است. بنابراین با توجه به مصرف 
پایین لبنیات در کشور، تنها راه خروج مازاد تولید، گسترش صادرات 
فروش  برای  بیشتری  تعامل  بتواند  که  است  راهکارهایی  افزایش  و 
محصوالت مختلف لبنی با دنیا برقرار کند. در این میان دولت از سال 
گذشته با وعده ارائه مشوق صادراتی 200 میلیارد تومانی تا حدودی 
محصوالت  تن  هزار  و 850  کرده  سنگین تر  را  صادرات  وزنه  توانست 
برنامه  که طبق  است  در حالی  این  ببرد.  بیرون  مرزها  از  را  گوناگون 
ریزی های صورت گرفته، باید این مقدار برای سال جاری به حداقل یک 
میلیون تن برسد. به همین دلیل، بازاریابی برای یافتن بازارهای جدید، 

یکی از اقداماتی است که ایرانی ها باید آن را مد نظر قرار دهند.

با  مقایسه  در  و  برسد  به 0.7 درصد  میان شاید  این  در  روسیه  سهم 
بازارهای دیگر مانند عراق، سهمی بسیار ناچیز دارد. این در حالی است 
که طبق گزارش سازمان توسعه تجارت، روسیه در صادرات لبنیات به 
عراق از ایران پیشی گرفته است. به عبارتی، کشوری که خود متقاضی 
سهم  عراق،  به  خود  محصوالت  ارسال  برای  بود،  ایران  از  شیرخشک 
بیشتری را در منطقه برداشته و به گونه ای می توان گفت که جای ایران 

را تنگ تر کرده است.
بود  از گفته  ایران و عراق، پیش  بازرگانی  اتاق  از طرفی دیگر، رئیس 
که عراق به شدت به دنبال خودکفایی در زمینه های مختلف، به ویژه 
محصوالت کشاورزی است. به گفته یحیی آل اسحاق، بنابراین نمی توان 

تا 10 یا 15 سال آینده روی این بازار حسابی باز کرد.
سخنان این کارشناس اقتصادی در حالی است که ما هنوز به بازار عراق 
دلخوش کرده و در صادرات محصوالت گوناگون از جمله لبنیات به این 
کشور، دست و پا می زنیم. البته به یمن همین رویکرد، صادرات شیر و 
فراورده های لبنی، عسل، تخم پرندگان و محصوالت خوراکی با منشا دامی، 
طی شش ماهه نخست سال جاری رشدی 54 درصدی را نسبت به مدت 

مشابه سال قبل تجربه کرد. اما آیا تمام ماجرا به این موضوع ختم می شود؟
واقعیت اینجاست همانطور که در خودکفایی محصولی مانند گندم، با 
نیاز، کشورهای خارجی  تا مبادا در صورت  تمام توان تالش می کنیم 
ببندند، در صادرات محصوالت کشاورزی  ما  به روی  را  مرزهای خود 
مانند لبنیات نیز نباید تنها به یک بازار، دلخوش کرد. طبق آمار منتشر 
شده توسط گمرک، عراق در خرید محصوالت لبنی از ایران سهمی 81 
درصدی دارد. به عبارتی اگر به هر دلیلی، این کشور از خرید لبنیات از 
ایران منصرف شود، دست کم 80 درصد صادرات ما از بین خواهد رفت 

و حداقل 625 میلیون دالر ارزآوری به صفر می رسد.
کما اینکه اکنون مسئوالن این کشور، تعرفه ورود انواع محصوالت لبنی 
را  تاجران  نگرانی  موضوع  این  و  داده  افزایش  برابر   2.5 تا  را  ایران  از 
برانگیخته است. این در حالی است که روسیه ساالنه 650 میلیون دالر 
شیر و خامه، 730 میلیون دالر پنیر و 80 میلیون دالر ماست و دوغ 
از کشورهای مختلف خریداری می کند. تمام شرایط در صورتی است 
که در سال گذشته، مجموع صادرات لبنیات ایران، 774 میلیون دالر 
ارزآوری داشت؛ عددی که کشور روسیه ساالنه تنها برای واردات پنیر 

پرداخت می کند!
وابستگی به بازار عراق، یکی از نقاط ضعفی است که تحلیلگران سازمان 
توسعه تجارت نیز بر آن انگشت گذاشته اند. آنها معتقدند اینکه تجار 
ایرانی تنها روی بازار عراق متمرکز باشند و از جهتی رعایت استاندارد 
کاالها در مرزهای خروجی به ویژه شملچه به حاشیه رفته و آن را نادیده 
بگیرند، به مرور زمان صادرات را با مشکل روبه رو خواهد کرد. البته از 
طرفی افزایش تعرفه واردات کاالهای ایرانی به عراق، کاهش تولید جو 
در کشور، باال رفتن قیمت نهاده ها و خوراک دام از مهم ترین عواملی 

هستند که به عنوان موانع داخلی شناخته می شوند.
به  باید  بحران  از  نجات  برای  ایران  لبنیات  که  نیست  شکی  بنابراین 
یا  یک  که  تنظیم شود  گونه ای  به  صادرات  این  و  باشد  صادرات  فکر 
دو کشور نتوانند با تصمیمات مقطعی و هرازگاهی خود، تعادل آن را 
به  ایران و عراق  اکنون در مورد تعامل بین  بریزند؛ چیزی که  به هم 
چشم می خورد. ایرانی ها تمام تخم مرغ های خود را در سبد عراقی ها 

ریخته اند!

تمام تخم مرغ های ایرانی 
در سبد عراقی ها
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علوفه های زمستانی :
 کاهش هزینه ها و افزایش وزن گاوها

 The Texas A&M( متخصصان خدمات توسعه کشاورزی تگزاس
موفقیت  کاشت  که  معتقدند   )  AgriLife Extension Service
آمیز علوفه های زمستانی می تواند هزینه های مکمل های خوراکی را 

کاهش دهند و افزایش وزن گاوها و گوساله ها را بهبود بخشند. 
متخصص   ،)Vanessa Corriher-Olson( اولسون  کوریهر-  وانسا 
 Jason( بانتا  جیسون  و   ،AgriLife Extension شرکت  علوفه 
 ،AgriLife Extension متخصص گاوهای گوشتی شرکت ،)Banta

موارد زیر را برای بهبود وضعیت علوفه های زمستانی ارائه داده اند.
بر طبق بیانات کوریهر- اولسون ، تولیدکنندگان ، انتخاب های زیادی 
برای علوفه های زمستانی دارند که شامل چچم و دانه های کوچک، 
مانند جو، گندم و چاودار می باشند. تولیدکنندگان باید نوع گیاه و تنوع 
آن را بر اساس منطقه، بارش سالیانه، نوع خاک، نیازهای تولید خود و 

زمان نیاز گله به علوفه انتخاب کنند.
بارش سالیانه و نوع خاک در بخش های خاصی از منطقه تگزاس ، عامل 
بسیار مهمی برای این تصمیم گیری بوده است که کدام علوفه به طور 
موفقیت آمیز ، نیازهای چرای حیوانات را برطرف می کند. برای مثال، 
بارش ها و سازگاری  به دلیل  آمریکا  بزرگراه میان ایالتی35  چچم در 

انواع آن با نوع خاک آن جا ، محبوب تر است.

کوریهر- اولسون اظهار داشت که آزمایش خاک و آماده سازی آن برای 
گونه های خاص ، ضروری است. زه کشی، چه آب آن تخلیه شود و چه 

جمع شود، بر موفقیت تولید تاثیر گذار خواهد بود.
کوریهر- اولسون گفت که تولیدکنندگان باید دانه ها را در عمق توصیه 
کاشته  متری  سانتی  یک  از  بیشتر  عمق  در  نباید  بکارند. چچم  شده 
شود. دانه های کوچک باید در عمق حداقل سه سانتی متری کاشته 

شوند.
وی ادامه داد: »توجه به عمق کاشت دانه ، برای جوانه زنی و موفقیت 

هرچه سریعتر ضروری است«.
دارد.  تولید  بر  بسزایی  تاثیر   ، صحیح  کوددهی  که  داشت  اعالم  وی 
نیتروژن برای دانه های کوچک و تولید چچم ضروری است. پتاسیم و 

فسفر برای تمامی علوفه ها مهم می باشند.
وی گفت: »باید از توصیه هایی که در زمان آزمایش خاک ارائه شده 

، پیروی کرد.«
توجه به نیازهای زمانی نیز برای تولیدکنندگان بسیار مهم است.

کوریهر- اولسون اظهار داشت: »اگرچه این علوفه را علوفه زمستانی می 
نامیم و بعضی از آن ها در پاییز و ابتدای زمستان رشد می کنند ، اما 
بیشتر رشد آن ها در بهار خواهد بود، یعنی از ماه فوریه تا آوریل برای 
دانه های کوچک و از ماه فوریه تا می برای چچم. برای مثال، چچم 
در پاییز و ابتدای زمستان محصول می دهد، اما ماه های فوریه تا می 

زمانی است که تولید آن زیاد است«.

بانتا گفت که علوفه های زمستانی ، راهی با هزینه موثر برای چرا می 
به  پاییز  در  هایی می شوند که  وزن گوساله  افزایش  و موجب  باشند 

دنیا می آیند.
بانتا در ادامه گفت: »برای مثال، اگر قیمت چچم 15 تا 18 دالر در هر 
جریب باشد و 90 دالر بر جریب نیز هزینه کود باشد، هزینه هر تن 
علوفه تولیدی تقریبا 25 تا 55 دالر می شود. میزان هزینه ها با توجه به 
محصول علوفه و نیاز به کود ، متفاوت است اما به طور قابل مالحظه ای 
ارزان تر از یونجه و دیگر برنامه های خوراک دهی زمستان می باشد.«

وی ادامه داد: »اگر کارها به درستی انجام شود، علوفه های زمستانی 
می توانند نیاز به تغذیه مکمل را رفع کنند و پروتئین و انرژی خوبی 

برای گاوها و گوساله ها در زمان های بحرانی تامین کنند«.
بانتا گفت که تصمیم گیری در مورد این که تولید کنندگان باید چه 
تعداد گاو یا گاو و گوساله در هر جریب داشته باشند ، بستگی به زمان 
بندی دارد. راهنمای مناسبی که باید از آن پیروی کرد این است که دو 
یا سه گاوی را که در بهار زایمان می کنند را دریک جریب قرار دهید 
و یک جریب نیز برای هرجفت گاو و گوساله ای در نظر بگیرید که در 

پاییز زایمان می کنند.
قابل مالحظه ضروری  ، یک مطلب  زایمان  برنامه های  بانتا گفت که 

برای بهره وری از علوفه های کاشته شده است.
وی گفت به این ترتیب گاوها و گوساله های آن ها در پاییز می توانند 
زایمان  از  قبل  گاوها  اگر  باشند.  داشته  دسترسی  چرا  به  وقت  تمام 
در سه ماهه آخر سال باشند، گاوداران باید دسترسی گاوها به علوفه 

زمستانی را محدود کنند.
بانتا در پایان اظهار داشت: »بهتر است دسترسی این گاوها به علوفه 
را به دو ساعت در روز محدود کنید. علت آن است که در علوفه های 
زمستانی ، پروتئین و انرژی بیشتری وجود دارد که این مسئله ، وزن 
هنگام تولید را افزایش می دهد و برای زایمان مشکل ایجاد می کند«.

ITPNews بخش بین الملل
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به حداقل رساندن استرس گوساله ها
 در طول مسیر انتقال به پروارگاه

بر  عالوه  ها،  گوساله 
مادرشان  از  جدایی  استرس  آنکه 
مراحل  از  باید  شوند،  می  متحمل  را 
و  جدید  مکانی  در  گرفتن  قرار  واکسیناسیون، 
اخته کردن نیز بگذرند. عالوه بر آن، سفری طوالنی در 

پیش دارند تا به فارم جدیدی منتقل شوند.
و  پنسیلوانیا  دانشگاه  استاد   ،)Tara Felix( فلیکس  تارا 
متخصص توسعه گوشت گاو، در این باره اظهار داشت: »در این سن، 

استرس بسیار زیادی به گوساله ها وارد می شود«.
دامپروران باید تا آنجا که ممکن است، فرآیند نقل و انتقال گوساله ها را 
آسان تر کنند. اگر گوساله ها در این مرحله مریض شوند، هرگز از نظر 
عملکرد یا کیفیت الشه ، شبیه به هم سن و ساالن خود نخواهند شد. 
زمانی که گوساله به فارم می رسد، باید آب و علفی با کیفیت متوسط 
جهت مصرف در دسترس داشته باشد. در صورتی که علوفه همراه با 
باعث می شود که  این کار  باشد،  آب جاری در دسترس گوساله ها 

گوساله ها عالوه بر شنیدن صدای آب، خود آن را نیز ببینند.
دامپروران، برای انتخاب نوع علوفه، باید از فروشندگان مربوطه سوال 

کنند که با چه علفی کار تغذیه را آغاز نمایند. 
برای این مرحله، علوفه هایی با ساقه بلند، بهترین گزینه انتخابی می 
باشند زیرا برای پر کردن شکم گوساله ها، بسیار به صرفه تر از علوفه 

هایی با کیفیت باال هستند. 
قرار دادن رول های علوفه در وسط آغل، فکر خوبی نیست. گوساله 
هایی که به تازگی از شیر گرفته شده اند، بیشتر تمایل دارند تا در 
اطراف حصارها حرکت کنند و در نتیجه برای غذا خوردن، به وسط 

آغل نمی روند.
گوساله ها عموما قبل از آن که غذا خوردن را در آخور آغاز نمایند، به 

21 روز زمان احتیاج دارند.
از  با طیف وسیعی  اند،  وارد آخور شده  تازگی  به  گوساله هایی که  
مواد غذایی روبرو می شوند؛ در نتیجه دامپروران باید از این سه هفته 

ابتدایی، نهایت استفاده را ببرند تا گوساله ها قوی تر شوند.
اگر  سازند.  محدود  را  مصرفی  خوراک  میزان  باید  ابتدا  دامپروران، 
نیاز دارند به آخور دسترسی داشته  بتوانند هر زمانی که  گوساله ها 

باشند، عادت های غذایی نادرستی در آن ها پرورش می یابد.
گرسنه  کمی  باید  ها  گوساله  شود،  می  آخور  وارد  گاودار  که  زمانی 
باشند. فلیکس می گوید: »به گوساله ها یاد بدهید که آمدن شما به 

معنای غذا خوردن است«.
گاوداران در طول این دوره، اغلب با کمبود پروتئین مواجهند. فلیکس 
در این باره اظهار داشته است: »از آن جایی که پروتئین، ماده ای گران 
قیمت است، معموال از بررسی وضعیت پروتئین مواد خوراکی گوساله 
ها گریزانیم. این گرانی قیمت، حقیقت دارد اما به این فکر کنید که آیا 
پروتئین، گران قیمت تر و ارزشمندتر است یا گوساله 200 کیلویی؟«

گوساله ها باید یک جیره غذایی بر پایه دانه ها داشته باشند. مدتی 
طول می کشد تا میکروب های معده نشخوارکنندگان، به غذای جدید 

عادت کنند.

ITPNews بخش بین الملل
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میزان درصد دانه در رژیم های غذایی، می تواند هر پنج تا هفت روز 
و بر اساس عملکرد گوساله ها افزایش یابد. بهتر است که این روند، به 

آرامی پیش رود تا بعدها با مشکلی مواجه نشوید.
استفاده از بعضی علوفه ها در جیره غذایی، می تواند عملکرد را بهبود 
بخشد، اما فلیکس، علوفه رول شده را پیشنهاد نمی کند. وی معتقد 
است که اگر به گوساله ها اجازه دهید که خودشان برای غذا خوردن 

تصمیم بگیرند، برنامه غذایی آنها با مشکل رو به رو می شود.
فلیکس اعتقاد دارد که گاوها در مورد مصرف مواد خوراکی و در زمینه 
علوفه  معموال  گاوها  دارند.  نادرستی  گیری  تصمیم  اغلب  مثل،  تولید 
ها را برای خوردن انتخاب می کنند در حالی که مصرف دانه ها، رشد 

گوساله ها را سریعتر می کند.
تاریخچه طوالنی ایالت پنسیلوانیا در زمینه گاوهای شیری، ممکن است 
گاوداران را در مورد فرآوری مواد خوراکی، سختگیرتر کند. علوفه ها 
و دانه های مخصوص گاوهای گوشتی، نباید به اندازه گاوهای شیری 

شکسته  شوند.
گاوداران، نباید نگران ترکیبات تشکیل دهنده جیره های غذایی باشند. 
وجود چهار مورد از این مواد، کافی می باشد. فلیکس خاطر نشان کرد: 

»اهمیت تاثیر جیره های غذایی را به یاد داشته باشید«.
داشتن جیره هایی که مقدار کامال دقیق و مناسبی از پروتئین و انرژی 
را داشته باشند، واقع گرایانه نیست. در یکی از کالس های پروفسور 
درصد   12 که  کرد  طراحی  را  ای  جیره  دانشجویان  از  یکی  فلیکس، 
آن، متشکل از روغن سویا بود؛ این جیره، خاصیت بسیار چسبنده ای 
داشت. یکی دیگر از دانشجویان، دوز باالیی از داروی کوکسیدیوز را به 

جیره غذایی اضافه کرد که کار بسیار خطرناکی بود.
بعضی مواد از قبیل پودر خون و پنبه دانه، به علت قیمت باالیی که 

داشتند، باید از جیره غذایی گاوها حذف می شدند. 
از آن جایی که جیره غذایی گاوها، به جیره غذایی بر پایه دانه تغییر 
خوراکی  مواد  برای  متنوعی  های  انتخاب  گاودارها  است،  شده  داده 

مصرفی خود دارند.

ذرت، با داشتن رطوبت باال، انرژی زیادی را به گاوها می رساند اما گاوداران 
کمابیش مجبورند که از این ماده غذایی در فارم  استفاده نمایند.

سیستم های تولیدکننده بخار آب نیز به اندازه ذرت های با رطوبت باال، 
انرژی تولید می کنند اما هزینه این سیستم ها باال است. 

سیالژهای ذرت که در ایالت پنسیلوانیا رواج دارند، برای پرورش گاوها 
پرورش آن ها  به  پایان دادن  برای  اما  و مناسب هستند  بسیار خوب 

کافی نمی باشند.
دانه های کوچک، باید خرد و شکسته  شوند تا میکروب ها به حداکثر 
دستگاه  در  کوچک،  ذرات  زیرا  باشند؛  داشته  دسترسی  تماس  سطح 

گوارش گاوها به سرعت حرکت می کنند.
تالش برای موفقیت در امر پرورش گاوها، از قبل از ورود آنها به اصطبل 

آغاز می شود.
دامپرورانی که در مقیاس کوچک گاوداری می کنند، باید طبق برنامه 
عمل کنند. اگر فردی به درستی به وظیفه خود عمل نکند، در کار بقیه 

افراد هم مشکل ایجاد می شود.
این بدان معناست که در گاوداری های کوچک نیز نیازهای مرتبط با 
وزن و نژاد، فرآیند جابجایی گاوها و بردن  آنها به محلی که الزم است، 

باید به صورت همزمان در نظر گرفته شود.
اما  دارند  عالقه  تر  کوچک  گاوهای  داشتن  به  دامداران،  از  بعضی 
دامدارانی که زمین های بزرگ دارند، گوساله های بزرگ تر را ترجیح 
می دهند زیرا می توانند  به میزان بیشتری به آنها غذا بدهند و آن ها 

نیز سریع تر رشد می کنند.
اگر گوساله ای، بیماری مزمن یا بیضه نزول نکرده داشته باشد، نباید به 
آخور فرستاده شود. گوساله های اخته قبل از آن که به آخور فرستاده 

شوند، باید درمان شوند.
عادت دادن گاوها به انسان نیز، کمک بزرگی به صاحبان اصطبل ها می نماید. 
کردن  فراهم  و  ثبت  جزئیات  حفظ  با  ها،  گوساله  دهندگان  پرورش 
محصوالتی با کیفیت، می توانند طبق برنامه پرورش گوساله، پیش بروند.

صـادراتی شدن مرغ ایرانی با تزریق یارانه تولید
مجلس،گفت:ثبات  طبیعی  منابع  و  کشاورزی،آب  کمیسیون  عضو 
دامی  نهاده های  ارزانی  درگرو  کشور  مرغداری های  تولید  هزینه های 

است تا بتوان مرغ را با نرخ صادراتی در بازار به فروش رساند.
نورمحمد تربتی نژاد درباره صادرات مرغ به بازارهای هدف،گفت: برای 
بازار  مصرف  میزان  طبق  باید  مرغداران  دست  روی  بر  مرغ  نماندن 

داخلی و خارجی،مرغ را  به ریل تولید رهنمون کرد.
عضو کمیسیون کشاورزی،آب ومنابع طبیعی مجلس شورای اسالمی با 
بیان اینکه دولت و اتحادیه ها بایدبا برنامه ریزی آمایشی میزان تولید 
مرغ را مدیریت کنند،تصریح کرد: دولت باید برای جان گرفتن اقتصاد 
مرغداران یارانه تولید برای مرغداران در نظر بگیرند تا مرغداران بتوانند 
مرغ  را با هزینه تولید پایین و همسو با تعیین نرخ صادراتی روانه بازار 

اقتصادی کنند.
نماینده مردم گرگان و آق قال در مجلس،تصریح کرد:برای تعادل در 
بازار مصرفی مرغ،شرکت پشتیبانی دام بایدبا رهیافت های کارشناسی 
شده میزان مصرف مرغ در بازار داخلی و خارجی را تجزیه و تحلیل کند 
تا بتوان عرضه وتقاضا مرغ  را در بازار به نوعی تعیین کردکه در زمانی 
که  با کسری مرغ در بازار روبرو هستیم، بتوان  با مرغ  های ذخیره 

شده در انبارها، بازار مصرفی  مرغ  را تامین کرد.
 وی با بیان اینکه عدم ثبات کافی سیستم بازرگانی و تجارت خارجی مانعی 

برای  صادرات مرغ به بازارهای بین المللی تلقی می شود، تصریح کرد: 
برای تدوام صادرات مرغ به بازارهای بین الملل باید عالوه بر در نظرگرفتن  

استاندارهای بین المللی تولید،سالیق مشتری را نیز مدنظر قرارداد.

ثبات هزینه تولید با ارزان رساندن نهاده های دامی بدست مرغداران
منابع طبیعی مجلس،یادآورشد:ثبات  و  عضو کمیسیون کشاورزی،آب 
نهاده های  ارزان  رساندن  تولید مرغداری های کشور  در گرو  هزینه 
کردن  منطقی  برای  باید  دولت  بنابراین  است  مرغداران  بدست  دامی 

قیمت  خوراک مرغ  باید تدابیر منطقی در این راستا  اتخاذ کند./

خانه ملت
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دبیرکل کانون سراسری مرغ تخمگذار ایران سرانه مصرف مستقیم خانوار و صنعت در ایران 
را حدود 198 عدد تخم مرغ عنوان کرد وگفت: طبق مصوبه ستاد کشوری ترویج مصرف تخم مرغ، 

بنا داریم تا پایان برنامه ششم توسعه سرانه مصرف برای هر نفر به 250 عدد برسد.
فرزاد طالکش پیش بینی تولید تخم مرغ امسال را نزدیک 950 هزار تن دانست و افزود: با کنترل های بهداشتی 

انجام شده در زمینه بیماری آنفلوانزای پرندگان برآورد می شود تا پایان سال جاری نزدیک به 850 هزار تن تخم مرغ 
صنعتی و حدود 100 هزار تن تخم مرغ بومی تولید شود.

وی اظهارداشت: برای افزایش سرانه مصرف داخلی این محصول، بخش دولتی و اصناف باید تالش کنند باورهای غلط نسبت 
به تخم مرغ را اصالح کنند چرا که امروزه در دنیا تامین پروتئین از طریق تخم مرغ جبران می شود زیرا سالم ترین و ارزانترین 

نوع پروتیین که برای همه سنین مناسب است.
وی سرانه مصرف تخم مرغ را در اروپا برای هر نفر 270 عدد برشمرد و گفت: با اثبات علمی عدم تاثیر کلسترول تخم مرغ بر بدن انسان 

در آمریکا نیز سرانه مصرف این محصول بعد از 10 سال به 265 عدد رسیده است.
طالکش با بیان این که طبق آخرین آمار یک هزار و 670 واحد تولید مرغ تخمگذار در کشور وجود دارد، گفت: ظرفیت اسمی تولید این 

واحدها ساالنه حدود یک میلیون و 100 هزار تن تخم مرغ است، اما 15 درصد این واحدها به علت داخل شدن در حریم شهری و یا مشکالت 
وراثتی غیر فعالند.

وی با بیان این که بعد از برنامه چهارم توسعه، تشویق وزارت جهاد کشاورزی برای تولید در همه بخش ها به ویژه بخش مرغ و تخم مرغ، در بخش 
مرغ تخم گذار و امنیت خوب پیش رفته است، اظهار داشت: ما هم به لحاظ تولید صنعتی و هم بهره وری در جایگاه خوبی قرار داریم به طوری که 

ضریب تبدیل و میزان تولید در این بخش افزایش نشان می دهد.
دبیر ستاد کشوری ترویج مصرف تخم مرغ اضافه کرد: ضریب تبدیل خوراک به ازای تولید یک کیلوگرم تخم مرغ 2.2 کیلوگرم است در حالی که 

بعضی از واحد های تولیدی در کشور ضریب تبدیل را به 1.9 کیلوگرم رسانده اند که عدد قابل توجهی است.
وی ادامه داد: با انجام روش های بهنژادی در ایران برخی از واحدهای مرغداری در یک دوره تخم گذاری برای یک مرغ تا 24 کیلوگرم تولید می 

کنند در صورتی که این عدد در شرایط معمولی در یک دوره تخم گذاری برای یک مرغ 20 کیلوگرم می باشد.
طالکش درباره وضعیت صادرات این محصول گفت: از اردیبهشت ماه امسال با رفع ممنوعیت صادرات تخم مرغ به علت بیماری آنفلوانزا مشکل 

قیمتی پیش آمد و از این رو کل صادرات ما تا امروز حدود هفت هزار تن بوده است.
وی سال 94 را سال پر رونق صادرات تخم مرغ دانست و افزود: در سال مذکور 95 هزارتن تخم مرغ به کشورهای متقاضی صادر شد.

طالکش با اشاره به این که ساالنه 10 درصد تولید تخم مرغ باید صادر شود، تصریح کرد: در سال گذشته به علت بیماری آنفلوانزای پرندگان 
این هدف محقق نشد و کل صادرات به 40 هزار تن رسید.

وی افزود: به علت باالرفتن پایه قیمت این محصول در داخل بر اثر تلف شدن مرغ ها به علت بیماری آنفلوانزای پرندگان در سال 95، 
فاصله مان با کشورهای رقیب مانند ترکیه، پاکستان و هند زیاد شده و از این رو دولت باید از صادرات تخم مرغ حمایت کند.

دبیر کل کانون سراسری مرغ تخمگذار ایران با بیان این که سازمان دامپزشکی کشور با شروع سرما اطالع رسانی خوبی در زمینه 
بیماری آنفلوانزای پرندگان داشته است ابراز امیدواری کرد که مرغداران از اکنون آمادگی بهداشتی و قرنطینه ای داشته باشند.
وی با اشاره به روز جهانی تخم مرغ در 17 مهر ماه جاری گفت: امسال شعار ما در روز جهانی تخم مرغ تغذیه مناسب، 

شادابی و سالمت پالس نامگذاری شده است.

سرانه مصرف تخـم مـرغ در کـشور
به 250 عدد می رسد

هما همت خواه



w
w

w
.IT

PN
ew

s.c
o

m
61

ره 
شما

 9
6  

ان
  آب

ی 
رور

امپ
و د

ی 
دار

رغ
ت م

العا
اط

27

ترکیه، کشوری هوشمند در صادرات تخـم مـرغ
گذار  تخم  مرغ  سراسری  کانون  کل  دبیر  طالکش،  فرزاد  سید  دکتر 
ایران، دبیر انجمن صنفی تخم مرغ شناسنامه دار و دبیر ستاد کشاورزی 
در  »آنتن«   تصویری  برنامه  با  مصاحبه  در  مرغ،  تخم  مصرف  ترویج 
خصوص صادرات تخم مرغ و نوسان داشتن صادرات گفت: » نوسانات 
صادرات بحث بازار است و دولت در 3 سال گذشته هیچ ممانعتی برای 

صادرات نداشته است.«
وی گفت: » سیاست دولت در 3 سال گذشته این بود که به هر صورت 
ممکن صادرات انجام شود. حتی در سال 94 که در ماه آذر آنفلوآنزا 
وارد قم شد و سپس به تهران رسید و قیمت تخم مرغ 5500 تومان 
شد، اتحادیه میهن از نگرانی اینکه دستگاه های نظارتی فعال نشوند، 
تصمیم گرفت جلوی صادرات را بگیرد اما مدیران وزارت جهاد اعالم 

کردند که این قیمت خط قرمز ما نیست و صادرات باید انجام شود.«
به علت نوسانات قیمت  بازار عراق و قطر فقط  ایران در  وی گفت: » 

ناموفق بوده است. ترکیه رقیب اصلی ما در زمینه صادرات است.«
وی افزود: »از اردیبهشت ماه که سازمان دامپزشکی اعالم کرد آنفلوآنزا در 
ایران وجود ندارد، دیگر هیچ ممانعتی برای صادرات وجود ندارد اما حدود 
دو ماه طول کشید تا بازار عراق به روی تخم مرغ صادراتی ایران باز شود.«

بزودی بازار عراق و افغانستان در زمینه تولید تخم 
مرغ مستقل می شوند و در 5 سال آینده دیگر 

نیازی به تخم مرغ های ایران ندارند

بندی  بسته  صورت  به  کامال  »صادرات  داشت:  اظهار  طالکش  دکتر 
 IR کد  خواهند  می  که  واحدهایی  شود.  می  انجام  دار  شناسنامه  و 
و  شوند.  می  معرفی  دار  شناسنامه  انجمن  طریق  از  بگیرند  صادرات 

عملکرد آنها دقیقا مورد نظارت قرار می گیرد. «
قیمت صادرات تخم مرغ

وی در خصوص قیمت صادرات گفت: »قیمت صادرات در حال حاضر به 
صورت کیلویی مشخص می شود که میانگین آن اکنون 4000 تومان 
بوده و هنگام انتقال به مرز عراق به 4400 تا 4500 تومان در هر کیلو 
می رسد. در حالی که ترکیه با تحویل در داخل خاک عراق حدود 200 

تومان کمتر از این قیمت صادرات تخم مرغ خود را  انجام می دهد.«
وی با اعالم اینکه ما کمک هزینه صادرات نمی خواهیم گفت: »دولت با 
کمک به تولیدکنندگان و صادرکنندگان برتر و ارائه تسهیالت یکساله 
صادراتی می تواند از صادر کنندگان حمایت کند ودر انتهای هر سال 

مالی، اقدام به تسویه حساب خود نماید.«
تولید تخم مرغ مستقل می  زمینه  افغانستان در  و  بازار عراق  بزودی 

شوند و در 5 سال آینده دیگر نیازی به تخم مرغ های ایران ندارند
وی در پایان گفت: »6000 تن صادرات تخم مرغ اصال عدد قابل قبولی  
نیست. از 2 سال گذشته تاکنون صادرات ایران به بازارهای آسیای میانه 
بازار  فقط  و  شده  متوقف  ترکمنستان  و  ارمنستان  تاجیکستان،  مثل 
افغانستان و عراق باقی مانده که این بازارها نیز تا 5 سال آینده مستقل 
خواهند شد و دیگر به آنها نیز صادرات نخواهیم داشت و به همین دلیل 
انجمن شناسنامه دار به دنبال رقابت در بازار اروپا و آمریکا و آفریقا است.

ITPNews

انستیتوی ملی علوم و تکنولوژی صنعتی پیشرفته ناحیه کانسای ژاپن 
مواد  حاوی  ها  آن  تخم  که  دهند  پرورش  را  هایی  مرغ  اند  توانسته 
و  مانند سرطان  بیماری هایی  برای درمان  توانند  دارویی است و می 

هپاتیت استفاده شوند.
در  که  است  داده  گزارش   The Japan News خبری  وبسایت 
تا  از تکنولوژی ویرایش ژنوم استفاده شده است  روند تولید این تخم 
پروتئین  نوعی  بتا  اینترفرون  کند؛  تولید  کم  هزینه  با  بتا  اینترفرون 

مرتبط با سیستم ایمنی است.
نیز  دیگر  تحقیقاتی  شرکت  یک  آینده  سال  ابتدای  در  است  قرار 
داروهایی را به عنوان رآکتور تحقیقاتی با قیمتی نصف قیمت محصول 
قراردادی به فروش برساند. محققان امیدوارند تا قیمت این مواد دارویی 

را 10 درصد نسبت به قیمت کنونی کاهش دهند.
اینترفرون بتا در درمان سرطان بدخیم پوست و هپاتیت استفاده می 

شود.
تولید قراردادی این تخم مرغ نیازمند ابزارهای تولید در مقیاس بزرگ 
است. تولید یک واحد از این ماده با وزن فقط چند میکروگرم هزینه ای 

برابر با 30 هزار ین تا 100 هزار ین دارد.  
سازمان  کانسای،  تکنولوژی  و  علوم  ملی  انستیتوی  تحقیقاتی  تیم 
راکتور  فروش  و  واردات  کارخانه  و  ملی  غذایی  و  تحقیقات کشاورزی 
Cosmo Bio Co در توکیو بر روی این روش تولید تخم مرغ کار 

کرده اند. 
این تیم ابتدا ژن هایی را ایجاد کردند که از طریق تکنولوژی ویرایش 

ژنوم، در سلول های تولید کننده اسپرم جوجه اینترفرون بتا تولید می 
کند. این سلول ها برای بارور کردن تخم هایی استفاده می شود که 

جوجه های نر از آن به دست می آیند.
جوجه های نر به وجود آمده با چندین جوجه ماده جفت گیری می 

کنند تا جوجه هایی با همین ژن های ارثی پرورش دهند.
در اواخر ماه جوالی در کمپانی پرورش این جوجه های تحقیقاتی، مرغ 
هایی که تغییر ژن داشتند تخم هایی گذاشتند که محققان تایید کردند 

که سفیده این تخم ها حاوی اینترفرون بتا بوده است.
در حال حاضر، سه مرغ تغییر ژنتیک داده شده هر روز یا هر دو روز 

یک بار تخم می کنند.
این تیم تحقیقاتی تصمیم دارد تا در آینده به صورت مداوم اینترفرون 
تا  از حدود دوازده میلی گرم  تولید کند و در یک عدد تخم مرغ  بتا 
100 میلی گرم اینترفرون بتا وجود داشته باشد؛ این امر موجب کاهش 

شدید هزینه های تولید دارو می شود.
با این حال، از آن جایی که استانداردهای امنیتی برای داروها باال است، 
این تیم تصمیم دارد تا کار خود را با تولید اینترفرون بتا برای استفاده 

به عنوان رآکتور تحقیقاتی آغاز کند. 
پرفسور هیرونوبو هوجو )Hironobu Hojo( از دانشگاه اوساکا اظهار 
توسعه  و  پیشرفت  موجب  تحقیقاتی  کار  این  که  است  »امید  داشت: 
داروهای ارزان تر شود. در آینده حتما باید ویژگی های موادی که درون 
تخم مرغ ها وجود دارد آزمایش شود و مشخص شود که آیا این مواد از 

نظر دارویی امن هستند یا خیر«.

تولید تخم مرغ های حاوی 
داروی ضد سرطان

ITPNews بخش بین الملل
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تاثیر  روی  بر   Regional Strategic. Ltd شرکت 
اقصادی جمع آوری، فرآوری و ارسال بوته ذرت – یعنی 
مجموع ساقه، ریشه و برگ های ذرت- به عنوان محصول 
ذرت  بوته  است.  کرده  آزمایش  اتانول  تهیه  برای  جانبی 
فشرده و تبدیل به زیست توده جامد )یا پلت( شده است 
و  ها سوزاند  نیروگاه  در  ذغال  مانند  را  آن  توان  می  که 
و  کاهش  را  اکسید  دی  کربن  گاز  پخش  ترتیب  این  به 
کار  این  داد.  افزایش  را  انرژی  تجدیدپذیر  منابع  تعداد 
در واقع شبیه به  استفاده از پلت های چوب در نیروگاه 

های اروپا است.
در  که   Trestle Energy و   Larksen LLC شرکت 
این  در  را  مطالعاتی  دارند،  فعالیت  ها  توده  زیست  تامین 
زمینه انجام داده اند. شرکت Energy LLC یک شرکت 
زیست سوخت در کالیفرنیا است که در سیستم های تولید 

کم کربن تخصص دارد. 
کرده  تمرکز  آیووا  و  نبراسکا  منطقه  دو  در  مطالعات  این 
است زیرا این دو منطقه در تولید اتانول آمریکا پیشگام می 
باشند. این مطالعات نشان داده است که با سرمایه گذاری 
متعادل در زیرساخت، ساختن حتی یک کارخانه پلت می 
تواند مزایای اقتصادی قابل توجهی را در اقتصاد فارم داشته 
باشد. توسعه صنعتی گسترده تر در زمینه بوته ذرت چندین 

بیلیون دالر سود به همراه دارد.

مزایای مختلف
برداشت بوته ذرت برای کشاورزان به معنای کسب ارزش 
پلت  سوزاندن  برقی،  وسایل  برای  است.  ها  دانه  از  بیشتر 
و  هزینه  کم  تولیدات  کاهش  موجب  توده،  زیست  های 
موجود  های  کارخانه  از  تجدیدپذیر  انرژی  شدن  فراهم 
تولید می  اتانول  ایالت هایی که در آن ها  برای  می شود. 
شود، گسترش ظرفیت انرژی زیستی سرمایه های اقتصادی 

های  موقعیت  افزایش  شامل  که  دارد  چشمگیری 
شغلی، محصول اقتصادی و تولید ناخالص داخلی شود.

مختصری در مورد ایالت نبراسکا
ذرت  بوته  تن  میلیون   8.32 ساالنه  نبراسکا  اتانول  صنعت 
قابل برداشت تولید می کند. تحلیل ها نشان می دهد که 
پتانسیل  ایالت،  این  در  بوته ذرت  ایجاد صنعت  در صورت 
ایجاد 840 میلیون دالر درآمد کشاورزی و 1.5 بیلیون تولید 

ناخالص داخلی تا سال 2030  میالدی ایجاد می شود.

مختصری در مورد ایالت آیووا
صنعت آیووا ساالنه حدود 15.6 میلیون تن بوته ذرت قابل 
برداشت تولید می کند. تاثیرات اقتصادی نشان می دهد که 
ساخت صنعت بوته ذرت برای تولید اتانول در این ایالت می 
 2 و  بیشتر  درآمد  بیلیون   1 میالدی  سال 2030  تا  تواند 

بیلیون دالر درآمد ناخالص داخلی ایجاد کند.

چرا بوته؟
استفاده از بوته ذرت برای کاهش پخش گاز کربن، به طور 
کلی تاثیر کربن را در اتانول کاهش می دهد و ارزش اتانول 
استانداردهای  یا  و  کربن  کم  سوخت  استانداردهای  با  را 
سوخت پاک مطابقت دهد. این ارزش افزایشی به کشاورزان 
تری  اضافی  سود  خود  ذرت  های  بوته  از  تا  کند  می  کم 
مناطق  برای  را  تری  اقتصادی  سوخت  و  آورند  دست  به 

کشاورزی عرضه می کند.

چه کاری باید انجام شود؟
ساخت  امکان  باید  متعادل  زیرساختی  گذاهای  سرمایه 
نیروگاه های سوخت زغال سنگ را فراهم می کند تا زیست 

توده را با مخلوطی از سوخت آن ها ترکیب نماید.

مزایای سوزاندن پلت های

بوته ذرت
ITPNews بخش بین الملل
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قیمت گوشت گاو صادراتی
 شمال استرالیا همچنان باال است

گاوها  خرید  برای  همچنان  استرالیا  شمال  زنده  گاو  کنندگان  صادر 
مبلغی باال پرداخت می کنند در حالی که در جنوب این کشور قیمت 

ها با کاهش رو به رو شده است.
عدم توازن قیمت باعث شده تا خریدان گاو در شمال کشور برای خرید 

دام به مناطق دور دستی همچون ایالت ویکتوریا سفر کنند.
کشور  این  داروین  بندر  در  پرواری  گاوهای  دهندگان  پرورش  امسال 
گاوهای خود را با قیمت 3.30 دالر در کیلو به فروش رسانده اند در 
حالی که در ایالت های شرقی و جنوبی پرورش دهندگان در ماه های 
اخیر تالش کرده اند تا بتوانند با قیمت باالتر از 3 دالر در کیلوگرم به 

فروش برسانند.
استوارت کمپ )Stuart Kemp( مدیر اجرایی اتحادیه صادرکنندگان 
گاو  که  است  غیرعادی  داشت  اظهار  استرالیا  شمالی  بخش  در  دام 
و  پروارگاه  برای  باشد که  از گاو داخلی داشته  باالتر  قیمتی  صادراتی 

کشتارگاه ارسال می شود.
بار  نیز چندین  »این مسئله چند سال پیش  اظهار داشت:  آقای کمپ 
صادرات  سرسختانه  الزامات  و  عرضه  بودن  ناکافی  است.  افتاده  اتفاق 
موجب شد تا صادرکنندگان گاو زنده هزینه بیشتری را پرداخت کنند. 
اگر چه این اتفاق چند وقت پیش نیز رخ داده بود اما قطعا رایج نبوده 

است«
مشکل دیگری که امسال رخ داد این بود که قیمت صادرات گاو زنده از 

میانه مارس تاکنون به شکل مداومی باال بوده است.
الگوی خاصی را در طول سال  ادامه گفت:»ما معموال  آقای کمپ در 
انتظار داریم که در آن قیمت ها در ماه آوریل، مه و ژوئن به پایین ترین 
میزان می رسد و سپس در ماه های سرد سال افزایش پیدا می کند. 
با این حال، چیزی که امسال مشاهده نمودیم احتماال به دلیل کاهش 
عرضه و کاهش تقاضا بوده است و ارتباطی با ظرفیت صادرات نداشته 

است زیرا قیمت تقریبا ثابت بوده است.«

تامین سخت و دشوار گاوها
باشد، صنعت صادرات  باال می  در حالی که قیمت گاو زنده همچنان 
گاو زنده همچنان به تالش های خود ادامه داده است تا صادرات در 

جریان باشد.
به طور کلی ماه اوت تا اکتبر برای صادر کنندگانی که خارج از شمال 
استرالیا قرار دارند زمانی بسیار شلوغ است اما امسال تقریبا زمانی آرام 
بوده است و تعداد گاوهای حمل شده به طور غیر معمولی کم بوده است.
آقای کمپ در حالی که این مشکل را ناشی از عرضه کم دانسته است، 
اظهار داشت: »نباید انتظار داشت که همه مشکالت یک دفعه حل شود«.
سوی  از  تقاضا  است،  بوده  پایین  نسبتا  گاو  »عرضه  داد:  ادامه  وی 
کشورهای آن سوی دریا کم بوده و ظرفیت حمل ما نیز نسبتا پایین 
بوده است. گاوها معموال با فصول سرد سازگاری ندارند. تصور ما بر این 
است که مردم گاوها را بیش از زمان عادی نگهداری کرده اند. اما اگر 
مسئله این بود، زمانی که خوراک در ماه جوالی تا ماه اوت در دسترس 
نبود باید شاهد عرضه این گاوها به بازار می بودیم اما این اتفاق نیفتاد 

پس گاوها در دست مردم نیستند.«
آقای کمپ گفت که در قسمت شمال استرالیا، صادرات گاو زنده نسبتا 

آرام بوده است.
اوت سال 2016 میالدی، 565 هزار راس  ماه  انتهای  وی گفت: »در 
مناطق  به  تاونزویل،  تا  بروم  بندر  از  بندرهای شمالی،  از  بوفالو  و  گاو 
مختلف ارسال شده اند. سال گذشته در همین تاریخ، 425 هزار راس 
داشتیم، یعنی در حال حاضر نسبت به سال گذشته 140 هزار راس 

گاو کم داریم«.
والرد )Wellard( شرکت صادرات دام زنده گفت تامین مقدار کافی 
گاو از شمال استرالیا برای پاسخگویی به سفارشات بسیار دشوار است.

کمپانی MV Ocean Drover که یکی از بزرگ ترین شرکت های 
دارد  گاو  راس  هزار  معادل 20  و ظرفیتی  است  دام  کشتیرانی حمل 

تالش کرد تا امسال بتواند کشتی خود را پر کند.
کمپانی  این  که  داشت  اظهار  والرد،  کمپانی  کل  مدیر  لومکس،  جما 
مجبور بود تا از تمامی سه بندر گاو بارگیری کند تا فقط بتواند یکی از 

سفارش های امسال را تامین کند.
سال  از  زمان  این  برای  که  چه  آن  به  نسبت  میزان  »این  گفت:  وی 
بزرگ  این کشتی های  پر کردن  بوده است.  تر  انتظار داشتیم سخت 

کار دشواری بود و به همین دلیل ما از چند بندر بارگیری داشتیم«.

قیمت گاو استرالیا کاهش خواهد یافت
قیمت های باالی گاو در استرالیا باعث شده که کشور اندونزی، یکی 
از مهم ترین مشتریان دام زنده استرالیا، برای تامین پروتئین خود به 

منابع دیگری رجوع کند.
واردکنندگان  برای  قدر  آن  استرالیا  زنده  گاو  که  معناست  بدان  این 
اندونزیایی گران بوده است که یا نمی توانستند آن را خریداری کنند یا 
در صورت خرید باید گاو را با ضرر و زیان به کشتارگاه ها می فروختند.

باال بودن قیمت ها همچنین نشان می دهد که چرا اندونزیایی ها به 
سمت مصرف گوشت بوفالوی هندی که پروتئینی ارزان تر است روی 
آورده اند. گوشت بوفالوی هندی در حال حاضر رقیبی برای گاو زنده 

استرالیایی به حساب می آید.
با این حال، اقای کمپ اظهار داشت که قیمت گوشت گاو از این قیمت 

باالتر نخواهد رفت.
وی همچنین اظهار داشت که حتی ممکن است قیمت ها کاهش نیز 
افزایش  استرالیا  و جنوب  گاو شمال  بازار  در  رقابت  زیرا  باشد  داشته 

داشته است. 
ما  های  قیمت  اگر  که  است  این  افتاده  اتفاق  که  »چیزی  گفت:  وی 
در شمال استرالیا پایین باشد و قیمت های جنوب استرالیا باال باشد، 
جنوبی ها به شمال کشورمی آیند و گاو را از ما می خرند و این امر 

باعث توازن قیمت ها می شود. «
به همین ترتیب اگر صادر کنندگان به جنوب کشور بروند تا بازار ما را 
تغذیه کنند این باعث می شود که بازار آن ها باال کشیده شود و بازار 

ما پایین بیاید و به این ترتیب توازن برقرار می شود«

ITPNews بخش بین الملل
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راهکارهایی جهت پرورش گله های مادر 
به منظور افزایش پیک تولید

ITPNews بخش بین الملل

نژادهای گوشتی،  به این دلیل انتخاب می شوند که به طور موثری 
مواد خوراکی را به وزن تبدیل می کنند.  با این حال، باید چگونگی 
خوراک دهی صحیح به پرنده ها را در پرورش گله های مادر، به یاد 
داشته باشیم تا در زمینه تولید تخم های نطفه دار، به حداکثر توان 

تولیدی خود برسیم.
 

مرحله 1: 1 روزگی تا 4 هفتگی
فیزیولوژیکی  های  سیستم  و  ها  ارگان  پیشرفت  برای  مرحله،  این 
و شامل  است  بسیار مهم و ضروری  ایمنی،  از جمله سیستم  بدن، 
شرایط پرورش مطلوب می شود. بدون توجه به نوع خوراک و برنامه 
وزن  به  ما، دستیابی  اولویت  مهمترین  استفاده شده،  خوراک دهی 
استاندارد بدن از طریق افزایش وزن می باشد. همچنین داشتن یک 
برنامه واکسیناسیون مناسب، که در برابر ویروس های مختلف )عمدتا 
و  سالمونال  مایکوپالسما،  )عمدتا  ها  باکتری  تنفسی(،  های  ویروس 
اشریشیاکلی( و انگل ها )عمدتا کوکسیدیا( مصونیت ایجاد می کند، 

امری ضروری است.
موفق  باشد؛  داشته  نیز  بیشتری  اهمیت  تواند  می  بیوسکیوریتی 
ترین امکانات موجود در محل های مستعد بیماری یا در طول وقوع 
بیماری، مربوط به محل هایی است که عالوه بر تعویض کامل لباس 
ها و کفش ها، از سیستم دو دوش در داخل و یک دوش در خارج 

استفاده می کنند.

مرحله 2: 5  تا 12 هفتگی
از  شود.  می  شناخته  یکنواختی  اصالح  زمان  عنوان  به  مرحله  این 
طریق خوراک دهی دقیق و مدیریت وزن بدن، می توان با موفقیت 
یافت.  دست  مرحله   این  به 
تا   3 بین  باید  ها،  پرنده 
صورت  به  هفتگی   4
انتخاب  جداگانه 
شوند و به سه گروه 
مورد  وزن  دارای 
از  تر  پایین  نظر، 
و  نظر  مورد  وزن 
تقسیم  وزن  اضافه 
به  باید  ها  پرنده  شوند. 
خوراک  و  آب  به  برابر  طور 

کنند.  پیدا  پرورش  یکنواخت،  شکلی  به  تا  باشند  داشته  دسترسی 
پرنده ها نباید به شکل روزانه یا هفتگی دسته بندی شوند مگر زمانی 

که یکنواختی و یکدستی آن ها به بیش از 80 درصد برسد.
این تنها شانسی است که برای اصالح وزن بدن گله تا 12 هفتگی 
از رشد اسکلت بدن  تنها 9 درصد  وجود دارد زیرا در 12 هفتگی، 
هفتگی  افزایش  حداقل  سنگین،  های  گروه  برای  است.  کامل شده 
خوراک برای هر مرغ، باید 1 گرم باشد. هرگز غذای مرغ را کاهش 
افزایش  درصد   10 حداکثر  کم،  وزن  با  هایی  گروه  برای  ندهید. 
خوراک در هفته برای هر مرغ قابل قبول است؛ در غیر این صورت، 
پرنده ها چاق می شوند و در زمان جفت گیری با نرها و در زمان تخم 

گذاری، دچار مشکل می شوند.
حداقل فضا برای خوراک دهی، باید 10 سانتی متر به ازای هر مرغ 
باشد و نباید بیش از 13 ماده غذایی در هر 35 سانتی متر قطر وجود 
داشته باشد. در زمینه اصالح مسائل مربوط به اضافه خوردن خوراک 

یا کم خوردن آن قبل از 12 هفتگی، محدودیت هایی وجود دارد.

مرحله 3: 12 تا 16 هفتگی
هدف اصلی ما، رسیدن به وضعیتی یکنواخت در وزن بدن و استخوان 
بندی و اطمینان حاصل کردن از رشد هورمونی، بدون افزایش وزن 
است. در این مرحله، به 95 درصد پیشرفت اسکلت بدن دست پیدا 
کرده ایم و در نتیجه، هیچ راهی برای اصالح بیشتر اندازه استخوان 
مکان،  یک  در  یکسان  های  پرنده  کردن  جمع  ندارد.  وجود  بندی 
جوجه هایی با وزن یکسان به وجود می آورد و خوراک دهی به آن 
ها برابر شده و در نتیجه، یکنواختی در گله به وجود می آید و در 
دوره تخم گذاری، بیشترین میزان تولید تخم را خواهیم داشت. رشد 

هورمونی، به حداقل خوراک اما با کیفیت عالی نیاز دارد.
افزایش خوراک هفتگی برای مرغ  با 3-/+ گرم  ما یک رژیم غذایی 
بر اساس حجم خوراک، فصل،  افزایش،  این  را دنبال کردیم که  ها 
دهی،  خوراک  فضای  بود.  متغیر  غذایی،  برنامه  و  سالمت  وضعیت 
نباید بیشتر از 15 سانتی متر برای هر مرغ باشد و تعداد مرغ ها در 
اطراف ظرف خوراک دهی، نباید بیش از 12 مرغ باشد. پرنده ها باید 
در آرامش کامل نگهداری شوند تا از آسیب های فیزیکی و پر کنی 
در امان باشند. 5 المپ به رنگ سفید )با دمای رنگ 3000 کلوین( 
تهیه کنید. اضافه کردن چوب هایی برای نشستن مرغ ها ، به آن ها 
کمک می کند تا قبل از رفتن به النه های تخم گذاری، با آن ها آشنا 

شوند. این چوب ها، باعث افزایش فضا نیز می شوند.
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مرحله 4: 16 تا 20 هفتگی
این مرحله، مهم ترین زمان در آماده سازی مرغ ها به منظور دستیابی به حداکثر میزان تولید تخم 
است. مرغ ها نیاز دارند تا ذخایر الزم برای بدن خود را جهت شروع تخم گذاری، به دست آورند. 
این امر، به گلیکوپروتئین انباشته شده در ذخایر بستگی دارد؛ نه به انرژی مازادی که خوراک دهی 
بیشتر ایجاد می کند. ما باید میزان گوشت سینه مرغ ها را افزایش دهیم )نمره 3(، همچنین باید 
میزان چربی استخوان های لگن و زیر بال ها را نیز باالتر ببریم )نمره 3(. گله هایی که بهترین 

عملکرد را دارند، افزایش وزن حداقل 33 تا 35 درصدی در طول این دوره خواهند داشت.
افزودن خوراک، باید به اندازه کافی صورت بگیرد تا وزن بدن، در راستای منحنی استاندارد یا حتی 
بهتر از آن قرار بگیرد. در 16 تا 17 هفتگی جوجه ها، رژیم خوراکی باید به وضعیت خوراک دهی 
روزانه برگردد؛ این امر کمک می کند تا یکدستی و یکنواختی، به گله بازگردد. انتخاب یا دسته 
بندی دوباره پرنده ها با وزن و استخوان بندی مشابه، به آمیزش مرغ ها با خروس ها و همچنین 
زمان تحریک نوری مرغ ها که مهم ترین تصمیم در دوران زندگی یک مرغ است، کمک می کند.

مرحله 5: از 21 هفتگی تا پیک تولید
پرنده های کوچک را از مرغداری ها، به یک النه انتقال دهید و با آن ها مانند گله ای جوان و 
یکدست رفتار نمایید. زمان تحریک نوری را به تاخیر بیندازید تا از نظر جنسی به بلوغ برسند و 
ذخایر بدن آن ها به میزان کافی افزایش یابد. پرنده هایی که اضافه وزن دارند، می توانند به یک 
النه انتقال داده شوند و در 147 روزگی، به مدت چهار ساعت، از نور بیشتری برخوردار شوند. در 
خاورمیانه، گله هایی که بهترین عملکرد را دارند، در 154 تا 157 روزگی تحریک نوری می شوند 
و در زمان تخم گذاری نیز 15 ساعت نوردهی دارند، در صورتی که 14 ساعت نوردهی نیز برای 

آن ها می تواند کافی باشد.
آمیزش نرها با ماده ها فقط زمانی می تواند صورت گیرد که از نظر جنسی، با هم هماهنگ باشند. 
این کار می تواند در 22 هفتگی انجام شود. ابتدا 5 درصد از نرها را وارد آمیزش کنید، سپس 2 
درصد دیگر را وارد کنید و 3 تا 5 روز بعد 2 درصد دیگر آن ها را به ماده ها معرفی نمایید. وارد 

شدن تدریجی نرها، برای ماده ها قابل قبول تر است زیرا نمی خواهیم

جمع کردن پرنده های یکسان در 
یک مکان،جوجه هایی با وزن یکسان

 به وجود می آورد و خوراک دهی به آنها 
برابر شده و در نتیجه، یکنواختی در گله 

به وجود می آید
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از واحدهای مرغ مادرغیرفعال هستند32
 77 تنها  ایران،  آمار  مرکز  توسط  اخذشده  آمارهای  اساس  بر 
درصد مؤسسه های مرغ مادر موجود در کشور در حال فعالیت 
هستند و از این مقدار، محصوالتی به ارزش حدود 13.5 میلیارد 

ریال تولید می شود.
وارد  با   1333 سال  از  ایران  در  صنعتی  به شکل  مرغ  پرورش 
از  نطفه دار  مرغ های  تخم  با  یکروزه  مرغ های  جوجه  کردن 
نژادهای اصالح شده خارجی آغاز شد و توسعه آن در این مدت 
از  توجهی  قابل  بخش  است  توانسته  امروزه  که  بود  حدی  به 
پروتئین حیوانی کشور را فراهم کند. در حال حاضر واحدهای 
ایران  گوناگون  نقاط  در  و  وسیع  سطح  در  مرغداری  مختلف 
توسعه یافته به طوری که در رابطه با برخی فعالیت ها توسعه این 
و مشکالت  به دلیل وجود مسائل  اما  است،  نیاز  در حد  صنعت 
به طور  زمینه  این  در  شده  انجام  سرمایه گذاری های  از  فراوان، 

کامل و صحیح استفاده نمی شود.
بر اساس نتایج حاصل از آمارگیری واحدهای مرغ مادر در سال 
وجود  در کشور  مادر  مرغ  پرورش  موسسه  تعداد 603   ،1395
داشته که از این تعداد 466 واحد فعال و 137 واحد غیرفعال 
است. همچنین از تعداد کل مؤسسه های موجود، 562 واحد به 
فعالیت  به  واحد   18 گوشتی،  نژاد  نطفه دار  تخم  تولید  فعالیت 
تولید تخم نطفه دار نژاد تخمگذار و 23 واحد نیز به فعالیت تولید 
تخم نطفه دار نژاد بومی اشتغال داشته اند. ضمن اینکه استان های 
مازندران، آذربایجان غربی و گیالن، بیشترین تعداد موسسه را در 

کشور به خود اختصاص داده اند.
سرشماری،  این  اجرای  از  حاصل  ارقام  و  آمار  اساس  بر 
مؤسسه های پرورش مرغ مادر کشور در سال 95 مجموعاً دارای 
4838 سالن پرورش با مساحت چهار میلیون مترمربع و ظرفیت 
 4552 تعداد  این  از  بوده اند.  خروس  و  مرغ  قطعه  میلیون   25
میلیون  ظرفیت 23  و  مترمربع  میلیون   3.7 مساحت  به  سالن 
قطعه مرغ و خروس به سیستم دانخوری اتوماتیک مجهز است.

مؤسسه های پرورش مرغ مادر در سال 94 تعداد 1374 میلیون 
نطفه دار  میلیون عدد تخم  عدد تخم نطفه دار مرغ گوشتی، 59 
مرغ تخمگذار و 12 میلیون عدد تخم نطفه دار مرغ بومی تولید 
مقدار 15  این سال مؤسسه های مذکور،  در  کرده اند. همچنین 
هزار تن تخم مرغ خوراکی، سه هزار تن ضایعات، 22 هزار تن 
مرغ و خروس حذفی و 135 هزار تن کود تولید شده است. ارزش 
کل تولیدات یاد شده نیز بیش از 13 هزار و 456 میلیارد ریال 

است که از این مبلغ 11 هزار و 497 میلیارد ریال مربوط به ارزش تخم مرغ 
نطفه دار نژاد گوشتی، 558 میلیارد ریال مربوط به ارزش تخم مرغ نطفه دار 
نژاد تخمگذار، 77 میلیارد ریال مربوط به ارزش تخم مرغ نطفه دار نژاد بومی و 

مابقی مربوط به سایر تولیدات این مؤسسه ها است.

ایانا2۳ درصد
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تاثیر مسائل مربوط به خوراک دهی و تغذیه 
در پر درآوری طیور گوشتی

ITPNews بخش بین الملل

متخصصان صنعت طیور در مورد این که چگونه یکنواختی خوراک در مرغ های ماده گوشتی به پولت های آن ها در زمان پر 
در آوری و باروری کمک می کند.

حفظ پوشش پرهای طیور گوشتی ماده می تواند وظیفه مدیریتی چالش بر انگیزی در کارهای مربوط به طیور گوشتی باشد اما 
این امر در رسیدن به هدف جفت گیری در گله ها و باروری تخم های نطفه دار تولیدی ضروری است.

میزان نامناسب پوشش دهی پرها می تواند باعث کاهش باروری، از دست دادن وزن بدن و تبدیل ضعیف خوراک به گوشت 
شود. اگرچه در بعضی مواقع تعیین علت از دست دادن پرها در طیور گوشتی امری دشوار است، موارد مدیریتی ای وجود دارد 

که می توان از آن ها برای جلوگیری از وقوع موقعیت های ناخواسته و نامطلوب استفاده کرد.

انتخاب ژنتیکی
هم انتخاب ژنتیکی و هم برنامه های خوراک دهی در مشکالت مرتبط با از دست دادن پر سهیم بوده اند. این دو مورد همچنین 
تولیدکنندگان را مجبور کرده اند تا تولید تخم مرغ خود را کاهش دهند؛ این امر موجب شده که میزان مرگ و میر در مرغ 
ها نیز افزایش پیدا کند. با این حال، محدودیت در خوراک بعضی از تاثیرات منفی را که تصور می شود در ارتباط با ژنتیک 
باشند کاهش داده است. اعمال برنامه های مختلف خوراک دهی با توجه به سیستم مدیریت می تواند تاثیرات مثبت یا منفی 

داشته باشد.

تاثیرات پر در آوری
میزان کم پروتئین می تواند بر پر در آوری تاثیر بگذارد. میکرومغذی ها به دلیل تفاوتشان در خوراک مصرفی تاثیر منفی بر 
روی پر در آوری دارد و به همین دلیل یکنواختی در تغذیه بسیار مهم است. یکنواختی در ابتدای رشد از اهمیت 
باالیی برخوردار است زیرا درست در همین زمان است که مهم ترین دسته از پرها شروع به رشد می کنند. 
مطالعات اخیر در مورد طیور گوشتی نشان می دهد که میزان پایین پروتئین در جیره های غذایی 
پولت ها می تواند پوشش پر را ضعیف کند اگرچه همیشه پر در آوری را با مشکل مواجه 
نمی کند. دیگر مطالعات نشان می دهد که انرژی باالی جیره های غذایی در 
با  مرغ های تخم گذار موجب کاهش پوشش دهی پرها در مقایسه 
جیره های با انرژی استاندارد می شود. مرغ هایی که حجم 
زمان کمتری الزم  کمتری غذا مصرف می کنند، 
دارند تا غذا بخورند و در نتیجه زمانشان 
ها  تخم  روی  نشستن  صرف  را 
کیفیت  کنند.  می 
مواد  پایین 

تشکیل 
نیز  دهنده 
یکی  تواند  می 
مربوط  مسائل  از 
به پر در آوری باشد.
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بازارها و تجارت جهانی دام و طیور
و  مرغ  گوشت  جهانی  تولید  برای  پرندگان،  آنفلوانزای  بروز  رغم  علی 

تجارت آن ، روندی رو به رشد پیش بینی می شود.

تولید گوشت مرغ:  پیش بینی افزایش تولیدات در 
سال 201۷

از  زیادی  موارد  بروز  شاهد    2016 2017ـ  سال  زمستان  فصل  در 
آسیا،  در  جهان،  سرتاسر  در   )HPAI( پرندگان  حاد  فوق  آنفلوانزای 
 ، آنفلوانزا  به  ابتال  شیوع  اگرچه  بودیم.  آمریکا  و  روسیه  اروپا،  آفریقا، 
افزایش تولید را با محدودیت مواجه خواهد کرد اما پیش بینی می شود 
که تولید گوشت مرغ در جهان 1 درصد افزایش یابد و به 89/5 میلیون 
تن در سال 2017 برسد. تولیدات برزیل، آمریکا، اتحادیه اروپا و هند 
برای  تقاضا  کرد.  خواهد  جبران  را  چین  کشور  در  تولیدات  کاهش   ،
پروتئین حیوانی کم قیمت همچنان قوی باقی خواهد ماند و بسیاری 
از کشورهای مهم در امر واردات به شکل روزافزونی از همگرایی منطقه 
ای استفاده می کنند و به این ترتیب محدودیت های تجاری ناشی از 

آنفلوانزای فوق حاد پرندگان کاهش می یابد.

از  را  سودآوری  بیشترین  برزیل   ،  201۷ سال  در 

تجارت گوشت مرغ  داشته است
پیش بینی می شود صادرات جهانی در سال 2017 به میزان 4 درصد 
افزایش یابد و به 2/11 میلیون تن برسد که این امر ، به دلیل افزایش 
آنجایی که  از  بوده است.  برزیل و آمریکا  از سوی کشورهای  صادرات 
تاثیر وقوع آنفلوانزای فوق حاد در جهان همچنان ادامه دارد، تقاضا برای 
محصوالت برزیل نسبتا باال و قوی باقی مانده است زیرا وضعیت این 
کشور که همچنان بدون آنفلوانزای فوق حاد به سر می برد ، دسترسی 
بازار را آسان می کند. با وجود اختالل کوتاه مدتی که به علت نگرانی 
از بابت سالمتی در تجارت مرغ رخ داد، سهم برزیل از صادرات جهانی ، 
10 درصد افزایش یافت و به 4/3 میلیون تن رسید که این مسئله ، به 
دلیل افزایش میزان تقاضا از جانب قاره آسیا و به ویژه کشور چین بوده 
است. با وجود شیوع اخیر آنفلوانزای فوق حاد پرندگان، پیش بینی می 
شود که صادرات آمریکا به میزان 4 درصد افزایش یابد و به 1/3 میلیون 
است.  بوده  جهانی  باالی  تقاضای  دلیل  به  افزایش  این  که  برسد  تن 
صادرات گوشت مرغ اتحادیه اروپا با 8 درصد کاهش به 2/1میلیون تن 
خواهد رسید؛ کاهش در صادرات اتحادیه اروپا به دلیل محدودیت های 
تجاری ناشی از آنفلوانزای فوق حادی بوده که بر بسیاری از کشورهای 

عضو اتحادیه اروپا تاثیر گذاشته است.

واردات گوشت مرغ: تقاضا از سوی بازارهای آسیا 
باعث افزایش صادرات در سال 201۷ می شود

متعدد  های  سویه  با  کردن  نرم  پنجه  و  دست  دلیل  به  چین  کشور 
آنفلوانزای فوق حاد پرندگان نمی تواند به عرضه محصوالت خود ادامه 
دهد. به عالوه، رسیدن به عرضه داخلی مناسب برای مرغ های پر سفید، 
بهبود صنعت را با محدودیت مواجه می کند زیرا برای شرکای تجاری 
این کشور، به ویژه آمریکا و اتحادیه اروپا، محدودیت هایی در ارتباط با 
آنفلوانزای فوق حاد پرندگان وجود دارد. از آن جایی که تولیدات کشور 
چین در سال 2017 همچنان روندی رو به کاهش دارد، تقاضاهای برآورد 
نشده تا حدودی با واردات بیشتر ، جبران شده اند که این امر ، درست 
مانند سال گذشته بوده است. در نتیجه، پیش بینی می شود که واردات 

چین تقریبا 40 درصد افزایش یابد و به 600 هزار تن برسد.

اگرچه بخش طیور گوشتی در کشور کره جنوبی به شدت تحت تاثیر 
وقوع آنفلوانزای اخیر قرار گرفته است اما محدودیت های حمل و نقل 
دلیل جمعیت  به  مادر  های  مرغ  تعداد  کاهش  و  قرنطینه  مناطق  در 
زدایی ، بر عرضه داخلی تاثیرگذار خواهد بود. پیش بینی می شود که 

میزان واردات 13 درصد افزایش پیدا کند و به 145 هزار تن برسد.
 ،   2017 سال  در  واردات  تن  هزار   960 با  ژاپن  که  رود  می  انتظار 
همچنان در صدر واردکنندگان جهانی گوشت مرغ باشد. مکزیک نیز 
با 825 هزار تن گوشت مرغ ، دومین وارد کننده عمده گوشت مرغ در 
جهان خواهد بود. هر دوی این کشورها از همگرایی منطقه ای استفاده 
آنفلوانزا  با  که  را  ای  تجاری  شرکای  محصوالت  واردات  تا  کنند  می 
درگیر هستند با محدودیت مواجه سازند و این امر ، سیر اثر گذاری بر 

روی واردات ژاپن و مکزیک را مالیم تر می کند.

ترجمه: سپیده حکمت
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گوشت گاو و گوساله

تولید جهانی
پیش بینی می شود که تولیدات جهانی در سال 2017 ، 
رشدی کمتر از 2 درصد داشته باشد و به 62 میلیون تن 
برسد، که این امر در وهله اول به دلیل سودهای حاصله 
در آمریکا، برزیل و آرژانتین می باشد. رشد کشور برزیل 
در این صنعت به دلیل صادرات باالی این کشور به قاره 
آسیا و گسترش تقاضای داخلی به دلیل بهبود وضعیت 
با حذف  آرژانتین  تولیدات  بوده است.  برزیل  اقتصادی 
مالیات های صادراتی و آزادسازی ارزی افزایش خواهد 
یافت و به این ترتیب ، تقاضاهای صادراتی نیز روندی 
رو به بهبود خواهند داشت. تولید گوشت در استرالیا و 
آفریقای جنوبی کاهش بیشتری خواهد یافت زیرا  گله 
از طرف  ، دوباره احیا می شوند.  ها بعد از خشکسالی 
نسبتا کاهش  نیوزیلند  در  تولید گوشت  میزان   ، دیگر 
خواهد داشت زیرا تولیدکنندگان، گاوها و تلیسه ها را 

برای تشکیل دوباره گله نگه می دارند.

تجارت جهانی
پیش بینی می شود که صادرات جهانی در سال 2017 

آنفلوانزای فوق حاد پرندگان در آمریکا در سال 201۷
سالمت  بازرسی  خدمات   ،2017 سال  مارس  ماه  ابتدای  در 
حیوانات وزارت کشاورزی آمریکا )APHIS( ، وجود آنفلوانزای 
فوق حاد پرندگان H7N9 را در یک گله تجاری جوجه در ایالت 
تنسی تایید کرد. با این حال، با توجه به این که تاثیرات کشف 
ویروس محدود بوده است، پیش بینی می شود که تولید گوشت 
مرغ ، به میزان 2 درصد افزایش یابد و به 6/18 میلیون تن برسد 

و صادرات نیز با 4 درصد افزایش به 1/3 میلیون تن برسد.



w
w

w
.IT

PN
ew

s.c
o

m
61

ره 
شما

 9
6  

ان
  آب

ی 
رور

امپ
و د

ی 
دار

رغ
ت م

العا
اط

36

با 2 درصد افزایش به 9/6 میلیون تن برسد. صادرات باال از سوی آمریکای جنوبی، هند و آمریکا ، کاهش صادرات استرالیا و نیوزیلند را جبران 
خواهد کرد . افزایش مصرف در شرق آسیا  به ویژه در کشور چین ، صادرات را باال نگه خواهد داشت. با این حال، تقاضا از سوی دیگر واردکنندگان 
عمده، از جمله مصر )به دلیل افت ارزش پول آن کشور( و روسیه )به دلیل محدودیت قدرت خرید و رقابت انواع دیگر گوشت ها( در سال 2017 
کاهش خواهد داشت. تقاضا برای گوشت گاو در خاورمیانه و آفریقای شمالی ثابت باقی خواهد ماند زیرا قیمت نفت خام هنوز پایین است و این 

امر ، مانع از رشد اقتصادی می شود.

تولید و تجارت آمریکا
سال  در  گوساله  و  گاو  گوشت  تولید  رود  می  انتظار 
 12 از  بیش  به  افزایش  درصد   5 از   بیش  با   2017
میلیون تن برسد. این نهمین سال افزایش تولیدات این 
کشور است. در حال حاضر، در سومین سال از چرخه 
جدید پرورش گوساله، عرضه بیشتر و قیمت های کمتر 
گوشت گاو استرالیا ، صادرات به کشورهای ژاپن و کره 
جنوبی را افزایش خواهد داد و این در حالی است که 
خواهد  کاهش  آمریکا  کشور  سوی  از  واردات  میزان 
یافت. آمریکا نیز از کاهش عرضه از سوی استرالیا بهره 
با  آسیایی  بازارهای  در  دو کشور  این  زیرا  برد  خواهد 
هم رقابت دارند. قدرت نسبی دالر برای رشد صادرات 
در بعضی بازارها مثل مکزیک و کانادا ، به صورت یک 
پایین  های  قیمت  چه  اگر  ماند،  خواهد  باقی  چالش 
را خنثی  ارزی  تبادالت  تاثیرات  از  بعضی   ، آمریکا  در 

خواهد نمود. 
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گوشت مرغ

تولید جهانی
 1 با  مرغ  گوشت  جهانی  تولید  که  شود  می  بینی  پیش 
زیرا  برسد  تن  میلیون   89/5 رکورد  به  افزایش  درصد 
و  برزیل، هند  آمریکا،  از سوی کشورهای  تولید  گسترش 
اتحادیه اروپا می تواند کاهش تولید از سوی کشور چین 
را جبران کند. تقاضای خارجی قوی موجب افزایش تولید 
از سوی آمریکا و برزیل می شود  و این در حالی است که 
مصرف داخلی باال از درآمدهای حاصله در هند و اتحادیه 
اروپا حمایت خواهد کرد. پیش بینی می شود تولید گوشت 
مرغ در کشور چین برای سال 2017 کاهش 11 درصدی 
ثبت  به  کاهش  درصد   8 نیز  باشد.در سال 2016  داشته 
دلیل  به  همچنان  چین  که  جایی  آن  از  است.  رسیده 
محدودیت های ناشی از آنفلوانزای فوق حاد پرندگان در 
ژنتیک  ذخیره  مراکز  کسب  برای  اروپا  اتحادیه  و  آمریکا 
مناسب تالش می کند، این کاهش در میزان تولید ممکن 
است  با سرعت بیشتری رخ دهد که این امر، از بروز مداوم 

آنفلوانزای فوق حاد پرندگان ناشی می شود.

تجارت جهانی
تاجران  از سوی  صادرات  میزان  که  می شود  بینی  پیش 
اصلی با 4 درصد افزایش به رکورد 11/2 میلیون تن برسد. 
سوی  از  صادرات  میزان  افزایش  بینی  پیش  به  توجه  با 
کشورهای برزیل و آمریکا ، برزیل به دلیل نداشتن آنفلوانزا 
و افزایش تقاضا از سوی بازارهای آسیایی، به ویژه از سوی 
واردات  کرد.  خواهد  کسب  را  باالیی  بسیار  درآمد  چین، 
کره جنوبی نیز تقریبا 13 درصد افزایش خواهد یافت زیرا 
گله های بسیار زیادی، به ویژه در گله های تخم گذار، در 
حاد  فوق  آنفلوانزای  شیوع  تا  اند  شده  معدوم  کشور  این 

کنترل شود.

تولید و تجارت گوشت مرغ در آمریکا 
کشور  در  مرغ  گوشت  تولیدات  که  شود  می  بینی  پیش 
آمریکا ، به دلیل تقاضای قوی داخلی و خارجی با 2 درصد 
افزایش به رکورد 18/6 میلیون تن برسد. همچنین انتظار 
می رود میزان صادرات در کشور آمریکا با 4 درصد کاهش 
، به 3/1 میلیون تن برسد. علی رغم آنکه کشور آمریکا در 
ابتدای ماه مارس ، اولین مورد آنفلوانزای فوق حاد خود را 
تایید کرد اما این موضوع هیچ تاثیر چشمگیری بر تولید 
یا تجارت این کشور نداشت زیرا تالش های بسیاری برای 
کنترل آنفلوانزا انجام گرفته بود. بسیاری از شرکای تجاری 
، محدودیت های تجاری خود را به سطح ایالتی و یا استانی 

کاهش دادند.
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اما  قوی   :201۷ سال  در  مرغ  تولید گوشت  وسعت 
محدود به علت عدم وجود امنیت زیستی

پیش بینی می شود تولیدات گوشت مرغ با 5 درصد افزایش به 170 
هزار تن برسد البته این امر در صورتی است که فرض بر آن باشد که 
آنفلوانزای پرندگان بیشتری رخ ندهد. این افزایش ، به دلیل گسترش 
تولید در منطقه کردستان عراق بوده است که کاهش تولید در مناطق 
به  تولید در کردستان عراق  نیز جبران کرده است. گسترش  را  دیگر 
دلیل سرمایه گذاری مثبت زیست محیطی، امنیت پایدار، قیمت کم 
خوراک و میزان درخواست ، قوی بوده است. تولید در استان های دیگر 
مناطق  است.  داشته  کاهش   ، ناپایدار  امنیتی  وضعیت  دلیل  به  عراق 
اطراف شهر بغداد ، بیشترین میزان تولید کشاورزی را در عراق دارند. 
اما تولید گوشت مرغ در منطقه بغداد تقریبا به دلیل ناپایداری اوضاع و 

نبود امنیت ، متوقف شده است.
در سال 2016، مرغداران با 11 مورد وقوع آنفلوانزا مواجه بودند. طبق 
اعالم انجمن  تولیدکنندگان طیور عراق )IPPA(، میزان تلفات در گله 
ها ، به میزان 15 تا 30 درصد بوده است. در ماه ژوئن و ژوئیه سال 
بوده  عراق  مرکز  در   H5N1 آنفلوانزای  عمده  وقوع  میالدی،   2016
تاثیر قرار داده  ، را تحت  است که بغداد و استان همسایه آن، واسط 

دالر  میلیون   80 معادل  ای  هزینه  با  پرنده  میلیون   3 از  بیش  است. 
در  طیور  تولیدات  ممنوعیت  اعمال  با  عراقی  مسئوالن  شدند.  معدوم 
مناطق آلوده به مدت سه ماه، از تاریخ 1 ژوئیه، به مبارزه با این بیماری 

برخواستند.
امنیت  های  پروتکل  از  تولیدکنندگان  نامناسب  و  نادرست  تبعیت 
زیستی و امنیتی، مدیریت نامناسب و انتظارات کم برای بهبود پتانسیل 
میر  و  باالی مرگ  میزان  است.  بوده  عراق  از مشکالت کشور   ، تولید 
گله ها به همراه هزینه های باالی خوراک ، همچنان رشد صنعت را با 

مشکل مواجه خواهند ساخت.

درصد  عراق 1  در  مرغ  ، مصرف گوشت  انجام شده  برآوردهای  طبق 
افزایش خواهد یافت و به 833 هزار تن در سال 2017 خواهد رسید. 
کندی رشد میزان مصرف ، به دلیل وضعیت امنیت ناپایدار و  تولید 
ناخالص داخلی کم این کشور بوده است. با توجه به محدودیت تولیدات 
داخلی، واردات برای پاسخگویی به مصرف صورت می گیرد؛ در سال 
های اخیر ، واردات سهم 80 درصدی در بازار داشته است. گوشت مرغ 
موجود  حیوانی  های  پروتئین  میان  در  را  قیمت  ترین  کم   ، وارداتی 
در عراق دارد؛ قیمت گوشت مرغ  ، یک سوم گوشت گاو یا گوسفند 

وارداتی و یا تولید داخلی است.

بهبود  برای  خوراکی  مواد  موجودیت  افزایش 
گسترش گوشت مرغ

وابسته  خوراکی  اولیه  مواد  واردات  به  به شدت  همچنان  عراق  کشور 
از  اغلب  و  است  نامناسب  این کشور  داخلی  منابع  و  زیرا عرضه  است 
با  کنندگان خوراک  وارد  این حال،  با  است.  برخوردار  پایینی  کیفیت 
چالش های زیست محیطی رو به رو هستند که این به دلیل قوانین 
وارداتی سختگیرانه کشور عراق و همچنین آشفتگی هایی است که در 
کشور همسایه یعنی سوریه رخ داده است. در گذشته، واردات به عراق 
با کشتی و از طریق کشور سوریه انجام می شد و اکنون این کار باید از 
طریق ترکیه صورت گیرد و در نتیجه ، هزینه ها افزایش خواهد یافت.

ذرت: ذرت در کشور عراق ، به شکل وسیعی برداشت شده ، با دست 
کم  کردن  دانه  دارد.  پایینی  بسیار  کیفیت  و  می شود  تمیز  و  زدوده 
کیفیت به همراه ظرفیت خشک کردن محدود و همچنین ذخیره سازی 
نامناسب این کشور ، احتمال آلودگی با افالتوکسین را افزایش می دهد. 
بیشتر تولیدات محلی ، به  یک شرکت تولید دانه در بین النهرین )به 
اختصار MoA( فروخته می شود که این میزان ، 40 درصد تقاضای 
مرغداری  این حال،  با  کند.  تامین می  را  این شرکت  مرغداران  ذرت 
هایی که به شکل وسیعی ادغام شده اند ، از کیفیت آن ناراضی هستند 
و ترجیح می دهند که از این ذرت استفاده نکنند. عراق ، واردات ذرت 
و  یابد  افزایش  داخلی  تولیدات  تا  است  کرده  ممنوع  را  بیوتکنولوژی 

همچنین محصوالتی که عرضه و بهبود کیفیت را محدود می سازند و 
قیمت های باالیی دارند را نیز ممنوع اعالم کرده است. واردات ذرت و 
پلت های خوراکی که معموال به شکل بسته های 50 کیلوگرمی ارسال 
می شوند ، به شکل وسیعی از اوکراین، روسیه و ترکیه تامین می شود.

است.  نگرفته  عراق صورت  از سوی کشور  واردات جو  گونه  جو: هیچ 
افزایش شدید تولید جو در سال های اخیر موجب شده تا عرضه خوراک 

، برای افزایش تولید گوشت مرغ صورت بگیرد.

غذاهای  روغنی،  های  دانه  محدود  تولید  دلیل  به  روغنی:  های  دانه 
پروتئینی محلی کم می باشند. تولید تخمه آفتابگردان و کنجد تقریبا 
برای استفاده های صرفا غذایی است )مثال برای استفاده در قنادی ها(. 
اگرچه تولید پنبه رو به بهبود است اما تولید دانه کتان برای تقاضای 
صنعت دام عراق ، کم می باشد. نوآوری شرکت MoA  طیور که در 
بهار سال 2010 آن را اعالم کرده بود ، در نهایت در سال 2016 اعمال 
شد. هدف از این نوآوری ، حمایت از  کشاورزان و سرمایه گذاران در 
تمامی بخش های کشاورزی و اعطای وام بدون بهره بوده است. در سال 
نوآوری خود،  برنامه  این  از  به عنوان بخشی   MoA ، شرکت   2016
75000 تن کنجاله سویا را وارد نمود که این میزان ، یک سوم واردات 
کنجاله سویا را به خود اختصاص داده است. کنجاله سویا به شکل بسته 

های 50 کیلوگرمی و از کشور آرژانتین وارد می شود.
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واردات: برزیل ، سهام بازارهای ترکیه، اوکراین و ایران 
را از دست داده است

پیش بینی می شود که واردات گوشت مرغ کشور عراق در سال 2017 ، 
تقریبا 633 هزار تن باقی بماند.

کشور عراق برای انجام واردات نیازمند آن است که در کشور مبدا و قبل از 
ارسال بار ، شخصی ثالث گوشت مرغ را بازرسی و تایید نماید. باید یادآور 
را  ارسال  از  بازرسی قبل  وارد کردن گوشت،  برای  شد که کردستان عراق 

الزامی نکرده است.
سهام بازار برزیل در سال های اخیر به شکل چشمگیری افت داشته است 

زیرا رقابت از سوی تامین کنندگان تمامی انواع طیور مثل ترکیه، اوکراین و ایران افزایش یافته است. پس از اشغال چهار استان کشور عراق توسط 
داعش  در ژوئن سال 2014 ، حمل و نقل از کشور ترکیه به مرکز و جنوب عراق با مشکل مواجه شد، صادرات از سوی ایران افزایش یافت و 

محصوالت ایرانی فرصت حضور در بازار را پیدا کردند. 
نیاز به گواهی تایید قبل از انجام واردات و افزایش رقابت از سوی دیگر تامین کنندگان برای بهبود صادرات گوشت مرغ از کشور آمریکا به عراق 
در سال 2017 محدودیت هایی را ایجاد خواهد کرد. کاهش صادرات گوشت مرغ آمریکا به عراق در سال 2014 و 2015 در وهله اول به دلیل 

محدودیت میزان واردات به دلیل آنفلوانزای پرندگان بوده است.

بندی  بسته  و  پروسس  شرکت 
افغان دوست تنها تامین کننده ای 
است که می تواند به طیف وسیعی 
کشور  طیور  صنعت  مسائل  از 

افغانستان پاسخ دهد.
این شرکت فرآوری و بسته بندی 
کردن  محدود  و  کاهش  برای 
واردات گوشت جوجه و تخم مرغ 

و افزایش تولید محصوالت داخلی با کیفیت باال و با قیمت پایین در 
افغانستان تالش هایی کرده بود.

 The احمد شاه احمدی رئیس این شرکت در گفت و گو با خبرگزاری
Kabul Times اظهار داشت: »ما پانزده سال است که گوشت جوجه 
و تخم مرغ وارد می کنیم اما تصمیم گرفته ایم که یک فارم طیور در 
افغانستان تاسیس کنیم. ما در چهار بخش با استانداردهای تعیین شده 

نفر  کردیم. 300  آغاز  را  خود  کار 
نیز در شرکت استخدام کردیم.  را 
با تاسیس فارم های طیور، واردات 
کاهش  درصد   70 جوجه  گوشت 
تا  کردیم  تالش  ما  است.  یافته 
را  کشور  کل  نیازهای  بتوانیم 
شده  تاسیس  فارم  دهیم.  پوشش 
را  مرغ  قطعه   100.000 ظرفیت 
دارد که از طریق آن 80.000 تا 90.000 تخم مرغ در روز تولید کنیم.«
آقای احمدی اظهار داشت: »ما در تالشیم تا با استفاده از استانداردها 
نوع  سه  ما  شرکت  در  کنیم.  تولید  نیز  را  طیور  خوراک  ضوابط  و 
است،  خوراک  به  مربوط  ها  آن  از  یک  دارد،  وجود  آالت  ماشین 
دیگری برای کشتار است و ماشین دیگر برای از بین بردن بوی فارم 

استفاده می شود«.

فعالیت ۳000 فارم طیور در افغانستان
ITPNews بخش بین الملل



w
w

w
.IT

PN
ew

s.c
o

m
61

ره 
شما

 9
6  

ان
  آب

ی 
رور

امپ
و د

ی 
دار

رغ
ت م

العا
اط

40

موارد با اهمیت در گـاوها 
به منظور داشتن گوساله های بهتر

ترجمه: سپیده حکمت 
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سال  بهار  و  امسال  زمستان  در  شما  گاوهای  که   ای  خوراکی  مواد 
آینده می خورند ،  تاثیر زیادی بر گوساله های آنها در زمان از شیر 

گرفتنشان دارد.
سالمت گوساله ، موضوعی پیچیده است و ما هنوز در مورد چگونگی 
تاثیرپذیری آن از مواد خوراکی ای که در طول دوران بارداری به گاوها 
می دهیم ، اطالعات دقیقی در دست نداریم. در واقع، تحقیقات نشان 
بر  تواند  می  دهیم  می  باردار  گاو  به  که  ای  خوراکی  مواد  دهند  می 
عملکرد گوساله ها در طول زندگی و حتی بعد از  گرفتنشان از شیر ، 

تاثیر گذار باشد.
دیوید بونرت )David Bohnert(، متخصص توسعه و متخصص تغذیه 
نشخوارکنندگان در مرکز تحقیقات کشاورزی اورگن شرقی اظهار کرد: 
»از نظر تاریخی، ما واقعا متوجه نشده ایم که چگونه تغذیه گاو در طول 
بارداری بر عملکرد گوساله در زمان از شیر گرفتن تاثیر می گذارد. اما 
به تازگی اطالعاتی پیدا کرده ایم که نشان می دهد چگونه تغذیه در 
دوران بارداری بر باروری آن گوساله در طول زندگی تاثیر گذار است.«

یکی از مطالعاتی که بونرت روی آن کار کرده است این بوده که چگونه 
آیا  این که  وضعیت بدنی گاو و وزن آن در طول سال نوسان دارد و 
اگر شرایط بدنی گاو در طول بارداری تغییر کند این نوسان می تواند 

تفاوتی ایجاد کند یا خیر.
بونرت گفت: »با توجه به این که گله ها اکثرا در فصل بهار گوساله به 
از  اند را  تابستان داشته  ابتدای  دنیا می آورند، گاوها شرایطی که در 
دست می دهند و در فصل پاییز و زمستان که هزینه ها کمتر است 
یعنی زمانی که نیازهای تغذیه ای گاوها کاهش داشته است ، ما دوباره 
این شرایط را برای آن ها به وجود می آوریم. ما این گاوها را همیشه در 

نمره وضعیت بدنی ثابت نگه نمی داریم.«
وی ادامه داد: »بعضی از اطالعات جدیدتر نشان می دهند که به نظر 
می رسد زمانی که در اواخر بارداری به گاوها مکمل می دهیم،  گوساله 
ها عملکرد بهتری دارند. در مطالعاتی که در ایالت نبراسکا و در ایالت 
اورگن داشتم نشان داده شده است که می توانیم تنها با کمک تغدیه 
،  وزن زمان از شیر گرفتن را افزایش دهیم و سالمت گوساله را بهبود 
را  گاو  است،  گاو  رحم  در  گوساله  که  زمانی  وسیله  بدین  و  بخشیم 
مدیریت کنیم«. اگر گاو در وضعیت سالمت و وضعیت بدنی خوبی باشد 
و کلستروم آن بهینه باشد، گوساله شروع زندگی بهتری خواهد داشت.

وی ادامه داد: » مطالعه دیگری که انجام داده ایم در این باره است که 
در چه دوره ای از بارداری ، وضعیت بدنی گاو بهبود می یابد. کمی بعد 
از زایمان، گله را به چند گروه تقسیم بندی می کنیم. یکی از گروه ها، 
گاوهایی هستند که نمره وضعیت بدنی آن ها 4.5 است )زیرا بسیاری 
از گاوهای گله در آن زمان نمره 4.5 داشته اند(. آن ها به هر طریقی 
در طول بارداری تا زمان زایمان این گروه را در نمره وضعیت بدنی 4.5 
نگه می دارند. بعضی از گاوها نمره وضعیت بدنی 6 داشتند و این گروه 

نیز در طول بارداری در همین وضعیت نگه داشته شدند.«
بونرت گفت: »ما گاوها را در سه گروه تقسیم بندی کردیم. یکی از گروه 
ها برای رسیدن از نمره وضعیت بدنی 4.5 به نمره 6 در پایان سه ماهه 
اول سال مدیریت شدند و سپس برای ادامه بارداری در همان وضعیت 
نگه داشته شدند. گروه دیگر تا شروع سه ماهه دوم سال در نمره 4.5 نگه 
داشته شدند و سپس به نمره 6 رسیدند. گروه دیگر را نیز تا شروع سه 
ماهه سوم در نمره 4.5 نگه داشتیم و تا زمان زایمان به نمره 6 رساندیم«.
متفاوتی  تغذیه  مدیریت   ، بارداری  مختلف  مراحل  در  ها  گروه  این 
تمامی  در  که  گاوهایی  با  مقایسه  »در  داشت:  اظهار  بونرت  داشتند. 
زمان ها نمره 4.5 و 6 داشتند، گروه هایی که در طول سه ماهه دوم 
یا سوم به نمره 6 رسیدند ، گوساله های سنگین تری در زمان از شیر 
گرفتنشان داشتند. این امر نشان می دهد که ظاهرا در بعضی از مواقع 

، افزایش مواد مغذی برای گاوها در طول سه ماهه دوم یا سوم بارداری، 
مزایای بهتری برای گوساله ها در افزایش وزن آن ها دارد.«

اهمیت مواد معدنی
تحقیقات نشان داده اند که مکمل های معدنی نیز در تغذیه بسیار مهم 
است. زمانی که به گاوها بیش از حداقل میزان  مورد نیاز آن ها در طول 

بارداری مواد معدنی داده می شود، گوساله ها عملکرد بهتری دارند. 
بونرت می گوید: »در طول سه ماهه آخر، گروهی از گاوها را داشتیم 
که نیازهایشان به مواد معدنی برطرف شده بود و دو گروه دیگر ، دو 
برابر بیشتر از نیازشان مس، روی، منگنز و کوبالت دریافت کردند. یکی 
غیرارگانیک  معدنی  مواد  دیگری  و  ارگانیک   منابع   ، ها  گروه  آن  از 

دریافت کردند. 
وی گفت: »بعد از زایمان، تمامی گوساله ها در زمان از شیر گرفتنشان 
به همان شکل مدیریت شدند. ما متوجه شدیم که گاوهایی که مواد 
معدنی ارگانیک دریافت کرده اند ، گوساله هایشان 50 پوند بیشتر از 
دریافت  مواد معدنی  نیازشان  مورد  اندازه  به  داشتند که  گروهی وزن 
بودند  بودند. گروهی که مواد معدنی غیرارگانیک دریافت کرده  کرده 
، گوساله هایشان 25 پوند بیشتر از گروه تحت کنترل وزن داشتند«. 
دلیل افزایش وزن بیشتر در موارد مصرف مواد معدنی ارگانیک  شاید 
این بوده است که این مواد معدنی سریعتر جذب می شوند و بدن آن 

ها را با سرعت بیشتری مصرف می کند.
اما  نداریم  تئوری  این  از  برای حمایت  کافی  اطالعات  »ما  افزود:  وی 
در  خوبی  احساس  صنعت،  یک  عنوان  به  که  دارد  وجود  امکان  این 
مورد نیازهای کنونی گاو باردار و جنین در حال رشد به مواد معدنی 

نداشته باشیم.«
وی ادامه داد: »در گذشته، ما فقط به نیازهای گاو به مواد معدنی توجه 
کرده ایم اما تحقیقات ما و سایرین نشان می دهد که نیازهای گاو به 
مواد معدنی ممکن است در اواخر دوران بارداری اش بیشتر باشد و این 

امر بر عملکرد آن اثرگذار است«.
گاوهایی که  تنها وزن  نه  دارد.  مواد معدنی  به  زیادی  نیاز  جنین هم 
مواد معدنی بیشتری دریافت می کنند باالتر است بلکه سالمتی آن ها 
نیز بیشتر است. در گوساله های به دنیا آمده از گاوهایی که دو برابر 
بیشتر از گاوهای تحت کنترل مکمل مصرف کرده اند ، بیماری تنفسی 
گاو )BRD( کمتر اتفاق افتاد و در این میان ، گروهی که مواد معدنی 
ارگانیک دریافت کردند ، بهترین گروه بودند. عملکرد سیستم ایمنی 

وابستگی زیادی به مصرف مواد معدنی کم با مقدار مناسب دارد.
این مکمل  از  استفاده  که  بود  این  توجه  بونرت گفت: »مسئله جالب 
ها فقط در 90 روز آخر بارداری بوده است، اما این جایگزینی بر روی 
سالمت گوساله ها در زمان تولد تاثیر زیادی داشته است. ما این گوساله 
ها را به خوراندگاه بردیم. آن ها سالمتیشان را به خوبی حفظ کردند و  

وزنشان افزایش یافت.«

مکمل های چربی
می   ، باردار  گاوهای  غذایی  های  مکمل  مورد  »در  داشت:  اظهار  وی 
بارداری  اواخر  در  را  نشده  اشباع  حلقه  دارای  چرب  اسیدهای  توانیم 
مانند مواد  نیز  به نظر می رسد که مکمل های چربی  امتحان کنیم. 
معدنی در افزایش وزن و سالمت گوساله ها نقش دارند اما ظاهرا تاثیر 

آن ها زیاد نبوده است«.
بونرت گفت: »ما تصمیم داریم که در آینده مطالعات بیشتری در این 
زمینه داشته باشیم زیرا مشاهده کردیم که بدن این گوساله ها ویژگی 
های بهتری دارند و وزن آن ها نیز کمی بیشتر است  و همه این ها به 

سالمت بیشتر گوساله ها کمک می کند«.
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نماینده مردم گلپایگان و خوانسار در مجلس،گفت:صادرات لبنیات به 
بازارهای هدف نیازمند نگاه ویژه دولت به مقوله مشوق های ارزی است، 

تا بتواند در بازار جهانی با شرکت های بزرگ لبنی وارد رقابت شود.
المللی،  بین  بازارهای  به  لبنی  درباره صادرات محصوالت  بختیار  علی 
گفت:برای بهبود وضعیت دامداران و چرخش بهینه اقتصاد کارخانجات 
بتوان   تا  بگیرد،  قرار  کار  دستور  در  آمایشی  ریزی  برنامه  باید  لبنی 
های  فرآورده  مصرفی  بازار  زمینه   در  را  مختلف   کشورهای  سالیق 

مختلف لبنی شناسایی کرد. 

کلید بهینه صادرات لبنیات نیازمند  شناسایی نیازهای 
بازارهای بین المللی  مختلف

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی، تصریح کرد:کلید بهینه 
صادرات لبنیات شناسایی نیازهای کشورهای مختلف، در عرصه لبنیات  
است تا بتوان پس از شناسایی نیازهای بازارهای هدف  با تدوام  تولید، 

نیازهای مشتریان خارجی در بازار لبنیات  را تامین کرد. 
نماینده مردم گلپایگان و خوانسار در مجلس شورای اسالمی،ادامه داد: 
مطرح شدن صنعت لبنیات و شیر کشور در بازار جهانی نیازمند توسعه 
بازاریابی بین المللی است، تا بتوان به طریق مستمر بازار های مصرفی 
خارجی را در شرایطی که برای  اقتصاد کشاورزی نیز ارزآوری ایجاد 

کند، تامین  کنیم.

قطر و روسیه  مقصد مناسبی برای صادرات محصوالت لبنی
لبنی  محصوالت  برای  صادراتی  بالقوه  های  ظرفیت  کرد:  تصریح  وی 
میانه  آسیای  کشورهای  و  ترکیه  روسیه،  قطر،  همچون  درکشورهای 
وجود دارد، اما متاسفانه ما  از فرصت های صادراتی  بین المللی در بازار 

جهانی، لبنیات به نحو شایانی استفاده نمی کنیم.
افزود:  اسالمی،  در مجلس شورای  و خوانسار  گلپایگان  مردم  نماینده 
از   اقتصادی  نیازمند رعایت مولفه های  لبنیات  بازار صادراتی  به  ورود 

صنعت  در  مدرن  تکنولوژی  از  استفاده  و  رقابتی  بازار  به  ورود  جمله 
لبنیات  است، اما متاسفانه ما در این راستا عملکرد بهینه ای نداشتیم.

صادراتی شدن قیمت  تمام شده لبنیات نیازمند ورود 
تکنولوژی مدرن

بختیار تصریح کرد: برای صادراتی شدن قیمت لبنیات باید تکنولوژی 
بهینه وارد چرخه تولید لبنیات شود، تا بتوان لبنیات  را با هزینه تولید 

پایین  روانه بازار جهانی کرد.
وی ادامه داد: به عنوان مثال اگر  قصد داشته باشیم در بازار  جهانی 
لبنیات ذائقه های متفاوت  تمام مشتریان را پوشش دهیم باید محصولی 
همچون پنیر را با تنوع های مختلف وارد بازارکنیم  زیرا هم اکنون 500 

نوع  پنیر در بازار  جهانی وجود دارد.
برای  تاکتیک  بهترین  افزود:  دهم،  مجلس  در  مردم  نماینده  این 
صادرات محصوالت لبنی به بازارهای بین المللی لبنیات  این است که 
کارخانجات لبنی خرد با تبدیل به هلدینگ های  بزرگ لبنی بتوانند 
با برند مشخص  بین المللی، بازار جهانی  را با افزایش توان تولید بر 

دست بگیرند.

ساماندهی تولیدات لبنی نیازمند برنامه ریزی جامع 
صادراتی

وی با بیان اینکه ساماندهی تولیدات لبنی نیازمند برنامه ریزی جامع 
لبنیات در  تولید  به ظرفیت  توجه  با  است، خاطرنشان کرد:  صادراتی 
کشورهای  مصرفی  نیازهای  اقتصادی  دیپلماسی  با  دارد،  جا  کشور 

منطقه برای ایجاد سازوکارهای صادراتی شناسایی شود.
عضو کمیسیون  انرژی مجلس شورای اسالمی ،یادآورشد: برای صادرات 
مقوله  به  ویژه دولت  نگاه  نیازمند  ما  بازارهای هدف  به  لبنیات  بهینه 
مشوق های ارزی هستیم، تا بتوان در بازارجهانی با شرکت های بزرگ 

لبنی وارد رقابت شد

کاهش قیمت تمام شده لبنیات با 
ورود تکنولوژی های مدرن

خانه ملت
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تدوین استاندارد آموزشی پرورش بوقلمون
 در شاخه کاردانش

با  پرورش  و  آموزش  وزارت 
همکاری وزارت جهاد کشاورزی، 
برای شاخه کار و دانش استاندارد 
تدوین  بوقلمون  پرورش  آموزش 

کرد.
در راستای اجرای نظام جدید آموزش 
و پرورش کشور )نظام 6 :3 : 3(، آموزش 
رشته های مهارتی کاردانش کشاورزی نیز از دو 
این  به  برای رسیدن  یافت.  تغییر  آموزش  به سه سال  سال 
مورد  نیز  فوق  های  رشته  آموزشی  استانداردهای  که  مقرر شد  هدف 
بازنگری قرار گیرد. با توجه  به جایگاه  باالی صنعت پرورش طیور در 
کشور از لحاظ تامین منابع پروتئینی ارزان، حجم باالی گردش سرمایه 
و همچنین تعداد زیاد افراد شاغل در این بخش، اهمیت آموزش های 
مهارتی در این صنعت بیش از پیش احساس می شود؛ به طوری که 
کشورهای  استانداردهای  با  هنوز  صنعت  این  در  تولید  های  شاخص 
افزایش سطح آگاهی و مهارت پرورش  این رو   از  فاصله دارد.  مدرن 
دهندگان و تامین نیروی کار مهار برای آینده این صنعت از ضروریات 

کشور به شمار می رود.

کشاورزی  جهاد  کاربردی  علمی  عالی  آموزش  موسسه  راستا  این  در 
فکری  هم  و  همکاری  با  پرورش  و  آموزش  وزارت  کاردانش  دفتر  و 
متخصصان و نخبگان این صنعت بازنگری رشته های مرغداری صنعتی 
کاردانش را در دستور کار خود قرار دادند.  با توجه به پیشرفت های 
اخیر صنعت بوقلمون در کشور و افق های روشن این صنعت در تامین 

ایرانی،  استاندارد  از سالم ترین منابع پروتئینی سبد خانوار هر  یکی 
آموزشی پرورش بوقلمون گوشتی توسط حسین پاشا زانوسی، رئیس 
گروه برنامه ریزی درسی موسسه، کامبیز جعفری، کارشناس مهندسی 
فناوری پرورش طیور صنعتی و نماینده تعاونی صنعت بوقلمون ایران 
با همکاری مسعود موسوی رئیس گروه امور طیور بومی و سایر ماکیان 

وزارت جهادکشاوری مورد تدوین قرار گرفت.

پرورش  شغل  تحلیل  و  تجزیه  اساس  بر  که  آموزشی  استاندارد  این 
کارگروه  در  است  شده  تنظیم  و  تهیه  صنعتی  گوشتی  بوقلمون 
کاربردی  علمی  عالی  آموزش  موسسه  دامی  علوم  کاردانش  تخصصی 
راثی)عضو  منافی  کمیته حسین  این  اعضای  با حضور  جهادکشاورزی 
هیات علمی و مدیر گروه علوم دامی(، سلمان افشار )کارشناس مسئول 
گروه علوم دامی(، حسین پاشا زانوسی )رئیس گروه برنامه ریزی درسی 
افشار )عضو هیات علمی مرکز تخقیقات  استاندارد مشاغل(، مجید  و 
کشاورزی  مهندسی  نظام  )عضو  اسدی  حامد  جهادکشاورزی(،  وزارت 
وزارت  کاردانش  دفتر  )نماینده  ایرانپور  شاه  جهان  تهران(،  استان 

آموزش و پرورش( به تصویب رسید.
استاندارد آموزشی پرورش بوقلمون گوشتی برای کسب شایستگی های 
مختلف از جمله آماده سازی سالن پرورش، رسیدگی به امور پرورشی 
امور  به  رسیدگی   دهی،  خوراک  و  خوراک  تهیه  گوشتی،  بوقلمون 
بهداشتی در دوران پرورش، بارگیری و حمل به کشتارگاه برای دانش 
آموزان مقطع دوم متوسطه به میزان 180 ساعت به صورت عملی و 

نظری تنظیم شده است.

یوسفی گفت: در مهرماه امسال مصرف مرغ به نسبت ماه های قبل 15 
درصد کاهش داشته است.

مرغ  قیمت  داشت:  بیان  گوشتی  مرغ  اتحادیه  رئیس  یوسفی،  محمد 
به هفته قبل هیچ گونه تغییری نداشته است، االن قیمت مرغ  نسبت 
زنده 4200 تا 4400 تومان و قیمت مرغ آماده به طبخ در میدان بهمن 

6200 تومان و در مغازه های سطح شهر 6380 تومان است.
وی افزود: این قیمت 25 درصد نسبت به قیمت واقعی مرغ کمتر است، 
زیرا سازمان حمایت هم قیمت واقعی مرغ را 7800 تومان می داند اما 
از آن جهت که تولید زیاد است بنابراین قیمت کنونی عرضه این کاال 

با قیمت واقعی فاصله دارد.
یوسفی تأکید کرد: در ماه  مهر به نسبت ماه های قبل تقاضا برای مرغ 
به دلیلی از جمله کم شدن توان خرید مردم 15 درصد کاهش داشته 

و همین نیز موجب کاهش قیمت مرغ شده است.
مشغول  که  است  هم  دام  امور  پشتبانی  شرکت  االن  داد:  ادامه  وی 
جمع آوری مرغ مازاد برای تأمین ذخیره های استراتژیک کرده است و 

تا جایی که بنده مطلع هستم بین 800 تا هزار تن مرغ در روز را جمع 
آوری می کند، و این بدان معنا است که این میزان در ماه های قبل 
توسط مردم مصرف می شده بنابراین این نشان می دهد که به همین 

میزان مصرف مرغ کاهش یافته است.
رئیس اتحادیه مرغ گوشتی در رابطه با ویروس هایی که مرغ های تخمگذار 
را آلوده می کنند، گفت: این ویروس بر روی مرغ های گوشتی هیچ تأثیری 
نیز  مرغ  تخم  برای  مطلع هستم  بنده  که  جایی  تا  که  این  کما  ندارد 
آلوده  را  تخم گذار  مرغ  است خود  بلکه ممکن  نمی کند  ایجاد  مشکلی 
کند که قطعا سازمان دامپزشکی بر روی آن نظارت کامل خواهد داشت.

یوسفی در رابطه با صادرات گفت: در 6 ماه امسال صادرات به نسبت 
زیرا  داشتیم  صادرات  کاهش  درصد   50 حدود  در  چیزی  قبل  سال 
دامپزشکی مجوز صادرات نمی داد، در حال حاضر برای مسیر زائرین 

اربعین هم مقداری مرغ صادر شده است.

کاهش 50 درصدی صادرات مرغ 

در 6 ماهه نخست امسال

دولت بهار

ایانا
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فرار یا زندان، سرانجام صاحبان 
مرغـداری های کهگیلویه

ناتوانی  دلیل  به  کهگیلویه  شهرستان  های  مرغداری  بیشتر  صاحبان 
در پرداخت بدهی به بانک، فروش نرفتن مرغ تولیدی و دست درازی 
دالالن، یا در زندان بسر می برند و یا در گوشه ای به امید فردا مخفی 

شده اند.
تأمین می کند  را  از پروتئین کشور  صنعت پرورش مرغ بخش زیادی 
و درصورت بروز مشکل در چرخه تولید این محصول، مشکالت زیادی 

گریبانگیر تولیدکنندگان و مصرف  کنندگان می شود.
از مهم ترین صنایع تولیدی  اقتصادی، مرغداری را یکی  کارشناسان 
این  اهمیت  به  توجه  با  که  معتقدند  و  دانند  می  کشاورزی  بخش 
موقع  به  آن  مشکالت  برای حل  باید  مردم  غذایی  سبد  در  محصول 

چاره اندیشی کرد.
و  درآمدزایی  در  مرغ  صنعت  اجتماعی  و  اقتصادی  اهمیت  وجود  با 
طرحهای  اندازی  راه  از  سال   20 از  بعد  ،اما  مردم  نیازهای  تامین 
مشکالت  با  هنوز  واحدها  کهگیلویه،این  شهرستان  در  مرغداری 

متعددی روبه رو هستند.
دریافت  و  فراوان  امید  با  کهگیلویه  در شهرستان  مرغداری  واحد   32
سالهای  در  قطعه  هزار  تا 40  کدام 20  هر  با ظرفیت  زیاد  تسهیالت 

گذشته راه اندازی شده است.
این مرغداری ها با حمایت جهاد کشاورزی و دامپزشکی برای تامین 
گوشت سفید مورد نیاز شهرستان تعهد داده اند اما اکنون صاحبان این 
به  برای خرید  تعهدات خود  به  که مسئوالن  گویند  ها می  مرغداری 

موقع مرغ تولیدی آنها عمل نمی کنند.
به گفته آنان ،مرغ مورد نیاز مناطق مختلف شهرستان کهگیلویه توسط 

عامالن توزیع و شبانه از دیگر استانها وارد می شود.
چهار  بخش،  چهار  دارای  جمعیت  نفر  132هزار  حدود  با  کهگیلویه 
و  و دومین شهرستان پرجمعیت کهگیلویه  بوده  شهر و 10 دهستان 

بویراحمد است.
جمعیت استان کهگیلویه و بویراحمد 713هزار نفر است.

در جلسه هفته گذشته تنظیم بازار شهرستان کهگیلویه ،تعداد زیادی از 
مرغداران با ابراز نارضایتی از نظارت جهاد کشاورزی و صنعت و معدن 

،خواستار توجه جدی مسئوالن به مشکالت خود شدند.

هزینه  به  اشاره  با  ای  قطعه  هزار   20 مرغداری  صاحب  پیام  فرامرز 
از  حمایتی  گونه  هیچ  مسئوالن  گفت:  مرغداری  در  ریالی  میلیارد   2

مرغداران انجام نمی دهند.
وی افزود: ماهانه بیش از 150 میلیون ریال به بانک پرداخت می کنم.

پیام اظهار کرد: االن بیش از 15 روز است که مرغ تولید کرده ام اما 
عامالن توزیع از دیگر استانها مرغ تامین می کنند.

اینکه  به  اشاره  با  اتحادیه مرغداران کهگیلویه هم  علی جوشن رئیس 
به  مسئوالن  گفت:  دارند،  زیادی  مشکالت  شهرستان  های  مرغداری 

مشکالت مرغداریها توجه نمی کنند.
وی گفت: بیش از 50 درصد صاحبان مرغداریها 

کهگیلویه  شهرستان  در 

بدهکار و روانه زندان شده اند.
وی گفت: باید مسئوالن بخصوص تعزیرات و نیروی انتظامی با کنترل 
سوی  از  مرغ  تامین  از  کهگیلویه  شهرستان  های  خروجی  و  ورودی 

عامالن از خارج از شهرستان خودداری کنند.
هیچ  کشاورزی  جهاد  اینکه  به  اشاره  با  مرغداران  دیگر  از  پیکر  یاسر 
گونه برنامه ریزی در جوجه ریزی به موقع مرغداران ندارد، گفت: باید 

بر اساس نیاز شهرستان مرغداری ها جوجه ریزی کنند.

یکی دیگر از مرغداران ورشکسته کهگیلویه با بیان اینکه وزن مرغ های 
موجود در واحدهای تولیدی مرغ کهگیلویه در حال حاضر به بیش از 
آنها  نگهداری  روز  هر  هزینه  گوید:  می  است،  رسیده  کیلوگرم  چهار 
زیاد و هر روز باید بیش از 20 میلیون ریال برای خوراک مرغ های هر 
سالن هزینه کنیم و اکنون که این مرغ ها آماده فروش هستند، عاملین 

حمایت نمی کنند.
وجود  به  اشاره  با  بازار  تنظیم  جلسه  در  کهگیلویه  دامپزشکی  رئیس 
32 واحد مرغداری در شهرستان کهگیلویه ،گفت: تعداد زیادی از این 

مرغداری ها به دلیل بدهی تعطیل هستند.
کرم اهلل کیانی ظرفیت تولید اسمی مرغداری های شهرستان را 600 

هزار قطعه در هر دوره ذکر کرد.
و  دانست  عامل   6 را  شهرستان  روز  کشتار  مرغ  عاملین  تعداد  وی 

گفت:مرغ های تولیدی شهرستان باید تحویل کشتارگاه شود.
نبود کشتارگاه مرغداری های شهرستان  به دلیل  کیانی تصریح کرد: 

متحمل هزینه های زیادی می شوند.
می  تولید  مرغ  شهرستان  در  که  است  سال   20 از  بیش  گفت:  وی 
روز در حال  به  روز  انها  نبود کشتارگاه مشکالت  دلیل  به  ولی  شود 

افزایش است.
نیاز ضروری شهرستان  را  احداث یک کشتارگاه صنعتی طیور  کیانی 

کهگیلویه دانست.
رئیس جهاد کشاورزی کهگیلویه نیز با اشاره به اینکه جهاد کشاورزی 
مرغ  وتوزیع  تهیه  عامالن  با  برخورد  راستای  در  تعهدی  گونه  هیچ 

در خارج از شهرستان ندارد ،گفت: باید زمینه همکاری عامالن 
کشتار روز و تولید کنندگان شهرستان فراهم شود.

مرغ  قیمت  وقتی  داشت:  اظهار  تقوی  عمران  سید 
کنند  می  استقبال  توزیع  عامالن  است  پایین 

دیگر  از  قیمت،  افزایش  به  توجه  با  ولی 
نیاز  تر  پایین  قیمت  با  استانها 

شهرستان را تامین می کنند.

حسین خدمتی 
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مخـمر سلنیـوم باعث سود دهی 
تولید در ماکـیان می شود

مخـمر سلنیـوم باعث سود دهی 
تولید در ماکـیان می شود

ارتباط است برای جبران  با بروز 40 مورد بیماری در  کمبود سلنیوم 
محققان  توسط  مختلفی  راههای  انسان  بدن  در  سلنیوم  کمبود 
غنی  ها  روکش  آن  از  یکی  شود.  می  پیشنهاد  تغذیه  دانشمندان  و 
کردن مواد غذایی و فرآورده های تولیدی است. غنی کردن تخم مرغ 
با سلنیوم که در حال حاظر در بسیاری از کشورها مانند هند متداول 
است از روشهای موثردر مقابله با کمبود این ماده است. در مقاله حاظر 
مزایای استفاده از مخمر سلنیوم به عنوان افزودنی جیره ماکیان مورد 

بررسی قرار گرفته است. 
مخمرسلنیوم به خاطر کمترین میزان سمی بودن و فراوانی در طبیعت 
آید. می  حساب  به  ماکیان  خوراک  در  استفاده  برای  منبع  بهترین 

استفاده از مخمر سلنیوم منجربه افزایش عملکرد پرندگان پرورشی و 
کاهش میزان مرگ ومیر می شود .

اثر مثبتی  با بهبود و زن متوسط و نسبت تبدیل غذایی  سلنیوم آلی 
بر روی پرندگان دارد. اثرات مثبت سلنیوم آلی را می توان در قابلیت 
انعطاف پوست و پر )جلوگیری از التهاب یاخته ای ( نیز مشاهده کرد. 
کانادا  در  تغذیه  متخصص  راک  گیسالین  دکتر  به دست  تحقیق  این 
المللی  را در سمیناربین  نتایج تحقیقش  انجام شده است. دکتر راک 
مخمر سلنیوم که در دانمارک انجام شد، ارائه داد. او بر اهمیت آ نتی 
تاًثیرات منفی شیوهای نوین تولید در  اکسیداها در مدیریت و برخی 
ایجاد رادیکال آ زاد که باعث عملکرد کمتر، مشکالت جسمی و کاهش 
کیفیت محصوالت و نهایی )گوشت تخم مرغ ( می شود تاکید کرد. با 
توجه به مقدار وتامین E xPHSG )گلو تاسیون پروکسیداس ( و فعا 
لیت آنزیمی به نظر می رسد که مکمل مخمر سلنیوم می تواند جوجه 

آوری، کیفیت تخم )رنگ( و ویژگی های اکسایشی را بهبود بخشد.
عملکرد بهتر دکتر راک آزمایشی را بر روی 276 قطعه نیمچه گوشتی 
کشتار  روز  تا  نخست  روز  از  ها  نیمچه  .این  داد  انجام  گروه  سه  در 
)5 هفته( جهت مقایسه سلنیت وسلنیوم آلی تحت نظر بودند. او در 
آلی  نیمچه ها در گروه سلنیوم  بهبود وزن روزانه  این آزمایش شاهد 
همچنین بهبود نسبت تبدیل غذایی کلی و وزن کشتار بوسیله سلنیوم 
برای  بازده سرمایه خوبی  که  بود  آلی  غیر  با سلنیوم  مقایسه  در  آلی 

تولید کنندگان به همراه دارد.
در سال 2004 بر روی 250 جوجه خروس آزمون باروری انجام شد. 
بهبود افزایش باروری خروس ها در طی 4 ماه را می توان در افزایش 
آلی  سلنیوم  گروه  در  عرضه  قابل  های  جوجه  تعداد  درصدی   2/4
مشاهده کرد. مکمل سلنیوم آلی نسبت به مقدار مشابه سلنیت منجر 
به افزایش مقدار سلنیوم تخم ها در مرغ های تخم گذار شد. دلیل این 
افزایش را می توان به فراوانی زیستی سلنیوم آلی نسبت داد. آزمونی 
که در سال 2003 انجام شد افزایش 29 درصدی مقدار سلنیوم تخم 

مرغ بوسیله سلنیوم آلی را نشان داد.
افزایش انتقال ایمنی مادر در سال 2003 آزمایشی در وین انجام شد 

که طبق آن به مادران گوشتی در هفته های 20-35 مکمل سلنیت 
بیماری  برابر  در  مادران  پادتن  تولید  تفاوت  تا  بود  وآلکوسلداده شده 
و  بورسی  عفونی  بیماری  بیماری)  دو  بررسی  در  بگیرند.  رااندازه  ها 
رئوویروس( مکمل سلنیوم آلی انتقل ایمنی مادری بهتری را ایجاد کرد 
و با افزایش 25-20 درصدی میزان پادتن موجب تولید بهتر جوجه و 

افزایش قدرت زنده ماندن در 10 روز الشد.
بر اساس گفته های دکتر راک مقدار سلنیوم در بیشتر انسانها بسیار 
کم است. به خاطر رابطه خطی که بین مقدار مخمر سلنیوم در خوراک 
مرغ ومقدار سلنیوم در تخم مرغ ها وجود دارد، تخم مرغ هایی که با 

سلنیوم غنی شده اند می توانند کمبود تغذیه انسان را جبران کنند.
است  سمی  ماده  سلنیوم  دانست  می  اینکه  به  توجه  با  راک  دکتر 
آزمایشی را با مخمر سلنیوم با دوز باال ) mpp5 ( بر روی نیمچه های 
گوشتی انجام داد. در نتیجه به بهبود عملکرد ) RCF و وزن کشتار ( 
چشمگیر و افزایش در سلنیوم ماهیچه وکبد حیوان دست یافت. این 
نتیجه بسیار جالب بود چرا که همین مقدار سلنیوم در شکل معدنی 

می تواند بسیار سمی باشد.
به  باال  دوز  در  سلنیوم  مخمر  کمتر  سم  میزان  که  گیریم  می  نتیجه 

مراتب کمتر است.
مسئول  و  تغذیه  متخصص  راک  گیسالین  راک(  خانم  عکس  زیر   (
روی  بر  که  است  سال  ده  از  بیش  او  است.  کیان  ما  تحقیقی  مزرعه 
آنتی اکسیدان ها در تولید حیوانات کار می کند و سرپرست مطالعات 

بسیاری در زمینه مخمر سلنیوم و سلنیوم غیره آلی بوده است.

1-مخمر سلنیوم متوسط وزن روزنه نیمچه های گوشتی را نسبت به 
سلنیت افزایش می دهد.

2- سلنیوم آلی باروری پرندگان نر را افزایش می دهد.
3- سلنیوم آلی مقدار سلنیوم در تخم مرغ را باال می برد.

4- سلنیوم آلی در طیور گوشتی موجب می شود تا جوجه ها بهتر در 
برابر بیماریهای بورسی و رئوویروسیها مقاومت کنند.

نکات کلیدی درباره سلنیوم :
. روشهای مدرن تولید باعث ناکارایی آنتی اکسیدان در ماکیان می شود.

. سلنیوم آلی )مخمر سلنیوم ( نسبت به سلنیوم غیره آلی در طبیعت 
فراوانتر است.

را  گذار  تخم  و  گوشتی  های  نیمچه  عملکرد  سلنیوم  مخمر  مکمل   .
بهبود می بخشد.

. مکمل مخمر سلنیوم باعث افزایش مقاومت انعطاف پذیری و بهبود 
انتقال ایمنی مادر می شود.

مکمل مخمر سلنیوم باروری وجوجه آوری را بهبود می بخشد.
بهبود  و  مرغ  تخم  در  سلنیوم  افزایش  باعث  مخمرسلنیوم  مکمل   .

نگهداری از آن می شود.
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جوجه های در معرض دمای پایین و 
یا غلظت باالی آمونیاک

یا  و  پایین  دمای  معرض  در  که  هایی  در جوجه  بدن  ایمنی  سیستم 
غلظت باالی آمونیاک قرار می گیرند تضعیف شده و میزان وقوع آسیت 
نهایت کاهش عملکرد  نتیجه آن در  یافت که  افزایش خواهد  آنها  در 

گله خواهد بود. 
تازه متولد شده قادر به تنظیم دمای  اهمیت کنترل دما جوجه های 
زمان  این  در  دارند.  رابطه  این  در  کمی  توانایی  یا  و  نبوده  بدنشان 
تغییرات دمای محیط دمای بدن جوجه را تحت تاثیر قرار می دهد. در 
یک آزمایش 175 جوجه تازه متولد شده به دو گروه آزمایشی تقسیم 

شدند. 
یک گروه آزمایشی در دمای 35 درجه سانتیگراد و گروه آزمایشی دیگر 
به مدت 2 ساعت در دمای 18/3 درجه سانتیگراد و سپس در  ابتدا 
دمای 35 درجه سانتیگراد قرار گرفتند. پس از 4 روز دمای بدن جوجه 
هایی که در معرض سرما قرار گرفته بودند برابر با 38 درجه سانتیگراد 

و دمای گروه شاهد برابر با 38/8 درجه سانتیگراد بود.
دمایی خاصی  در شرایط  بدن  متابولیسمی  های  فعالیت  اینکه  بدلیل 

اوائل دوره پرورش می تواند  انجام می شود بروز استرس سرمایی در 
و  گوارشی  باشد. سیستم  پرنده  ادامه حیات  و  بقا  برای  تهدید جدی 
قسمت های دیگر بدن بطور تدریجی در طول دو هفته اول زندگی رشد 
یافته و پس از آن رشد پرها تکامل سیستم عصبی و افزایش وزن پرنده 

باعث می شود که پرنده بتواند دمای بدنش را تنظیم و کنترل کند. 
دمای پایین باعث کاهش مصرف غذا و آب در اوائل دوره می شود. رشد 
مناسب سیستم ایمنی و دستگاه گوارش پرنده بستگی به تغذیه مناسب 
جوجه در روزهای اول از کیسه زرده و سپس خوراک دارد و در صورت 
تغذیه ناکافی میزان مرگ و میر افزایش خواهد یافت و جوجه هایی هم 
که زنده می مانند دارای سیستم ایمنی و گوارش ضعیف بوده که رشد 
نهایی آنها را تحت تاثیر قرارمی دهد. در شرایط استرس سرمایی تمام 
انرژی که جوجه مصرف می کند به جای رشد عضالت و افزایش وزن 
صرف حفظ دمای بدن می شود و اگر این شرایط برای مدت طوالنی 
یابد بدن پرنده مجبور به مصرف چربی ها و کربوهیدرات های  ادامه 

بافت های بدن خواهد بود تا دمای بدنش را حفظ کند.
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تعیین دمای مناسب در مراحل مختلف پرروش برا ی پرنده از اهمیت 
زیادی برخوردار است. در دمای 26/7 درجه سانتیگراد انسان احساس 
گرما می کند ولی جوجه در این دما سرما می خورد. در یک تحقیق 
جوجه هایی که در دماهای 26/7 و 32/2 درجه سانتیگراد پرورش یافته 
بودند با هم مقایسه شدند. پس از ده روز وزن زنده برای گروه اول 90 
گرم و ضریب تبدیل غذا 1/42 و برای گروه دوم وزن زنده 108 گرم و 
ضریب تبدیل غذا 1/14 بود. عالوه بر مطالب باال استرس سرمایی در 

اوایل دوره پرورش می تواند وقوع آسیت را افزایش دهد. 
مطالعات دانشگاهی افزایش 11 درصدی آسیت را در گله های جوجه 
گوشتی که در دماهای بسیار سرد پرورش یافته بودند نشان می دهد. 
مدیریت دما بدلیل اینکه جوجه ها در اوایل دوره پروش نیاز به دمایی 
در حدود 32/2 درجه سانتیگراد دارند تدارک گرمای اضافی در آشیانه 
ها برای داشتن حداکثر عملکرد بسیار مورد نیاز است. مطالعات مزرعه 
ای در جنوب شرق آمریکا نشان می دهد که در دو مزرعه با مدیریت 
مشابه که در یکی گرمای الزم در اوایل دوره پرورش فراهم نشده بود 
وزن نهایی بدن بین دو مزرعه یکسان بوده ولی ضریب تبدیل غذایی در 
مزرعه ای که دارای شرایط حرارتی مناسب در اوایل دوره پرورش بود 

0/6 کمتر از مزرعه دیگر است. 
دو راه اصلی تولید گرما در آشیانه ها در اوایل پرورش استفاده از مادر 
های مصنوعی و یا تونل های هوای گرم است. در تونل های هوای گرم 
از  کمتر  بستر  دمای  و  کرده  به سمت سقف حرکت  گرم شده  هوای 
دمای ناحیه سقف است لذا برای بهبود این شرایط باید هوای گرم را 
بطور یکنواخت و در سطح پرنده جایگزین کرد. استفاده از فن در زیر 
سقف باعث خروج هوای گرم باال شده و باعث می شود تا هوای سرد در 
ناحیه بستر به سمت باال حرکت کرده و هوای گرم جایگزین آن گردد. 
تحقیقات دانشگاه جورجیا نشان می دهد که استفاده از فن در ناحیه 
این  که  بستر شده  ناحیه  دمای  ای  درجه  افزایش 0/15  باعث  سقف 
مقدار افزایش دما در این ناحیه باعث کاهش مصرف تقریبا 30 درصدی 
سوخت مورد نیاز برای منبع گرمایی می شود.استفاده از تهویه به همراه 
دیواره های با فشار استاتیک کنترل شده و یا استفاده از خروجی های 
هوا در سقف می تواند به تعادل دما در آشیانه کمک کند. استفاده از 
تهویه باعث ورود هوای سرد بیرون به داخل آشیانه و مخلوط شدن با 
هوای گرم سقف شده که این هوا به سمت مرکز آشیانه حرکت کرده و 
باعث حفظ هوای گرم تولید شده توسط مادر های مصنوعی و یا تونل 
های هوای گرم در سطح بستر می شود در نتیجه میزان مصرف سوخت 

گاز پروپان در مادر های مصنوعی کاهش می یابد. 
هواده ها باید از نظر فشار استاتیک کنترل شده باشند همچنین جایگاه 
قابل  غیر  آزمایش  برای  باشد.  ورود هوا  به  نسبت  نفوذ  قابل  غیر  باید 
نفوذ بودن آشیانه می توان تمام در ها و ورودی های هوا را بست و 
سپس یک فن 48 اینچ یا دو فن 36 اینچ را روشن کرد. در این شرایط 
فشار استاتیک محاسبه شده نباید کمتر از 0/15 اینچ در مقیاس فوتو 

هلیک باشد. 
پن کیک ها و مادر های مصنوعی گرما را به شکل مادون قرمز تولید 
می کنند استفاده از گرمای مادون قرمز برای گرم کردن آشیانه بهتر 
از استفاده از هوای گرم است. مزیت مادر های مصنوعی در این است 
که مکان هایی را که دمای بیشتری نیاز دارند گرم می کنند و نیازی 
تفاوت پن  بیشتری نیست.  انرژی  تمام آشیانه و صرف  به گرم کردن 
کیک ها با مادر های مصنوعی در این است که پن کیک ها برای ایجاد 

های  مادر  با  مقایسه  در  یکنواخت  غیر  حرارتی  آسایش  منطقه  یک 
مصنوعی طراحی شده اند. در مقایسه با تونل های هوای گرم مادر های 
مصنوعی احتمال سرما خوردن جوجه ها را کاهش داده و سوخت کمتر 
ی مصرف می کنند ولی به مدیریت و مراقبت بیشتری نیاز دارند. در 
اکثر مزارع که از مادر های مصنوعی گازی استفاده می کنند اغلب دو 
مشکل دیده می شود یکی سیستم لوله کشی نامناسب و دیگری وجود 
تنظیم کننده های کوچک در این سیستم ها است. فاصله بین مخزن 
سوخت گاز تا مادر های مصنوعی و همچنین میزان گرمای مورد نیاز 
اندازه لوله ها را مشخص می کند. اندازه تنظیم کننده ها نیز باید به 
گرمای  حداکثر  درصد   130 برای  حداقل  که  شود  انتخاب  ای  گونه 
خروجی مورد نیاز طراحی شده باشد. مخزن سوخت باید دارای اندازه و 
حجم مناسبی بسته به میزان گرمای تولیدی مادر های مصنوعی باشد. 
موقعیت نامناسب حس گر های دما می تواند پرورش دهنده را دچار 
اشتباه کند. در صورتی که حس گر های دما نزدیک مادر های مصنوعی 
آشیانه  داخل  دمای  از  صحیحی  برآورد  توان  نمی  باشند  داشته  قرار 
داشت. درصورتی که مادر های مصنوعی در وسط جایگاه قرار داشته 
باشند حس گر هی دمایی باید بین ردیف های آبخوری ها و دان خوری 
ها قرار گیرند که در حدود 2/7 تا 3 متر از مادر های مصنوعی فاصله 
دارند. همچنین این حس گرها باید 10-7/5 سانتی متر از سطح بستر 
باالتر قرار گیرند. میزان تهویه باید با توجه به سن پرنده تنظیم شده و 
ترموستات باالتر از دمای موردنیاز ست شود. کنترل آمونیاک عالوه بر 
حفظ دمای مناسب در آشیانه و سطح بستر وجود هوای با کیفیت باال 
برای جوجه ها از اهمیت زیادی بر خوردار است. اغلب غلظت آمونیاک 
قرار می گیرد. غلظت های  بررسی  اندازه گیری کیفیت هوا مورد  در 
باالی ppm 25 در اوائل دوره پرورش مقاومت جوجه را به بیماری ها 
و عفونت ها کاهش داده و در پی آن میزان مرگ و میر در گله افزایش 
خواهد یافت. مطالعات نشان داده اند که در غلظت های باالی آمونیاک 
ضریب تبدیل خوراک نیز افزایش می یابد. آمونیاک در بستر تولید شده 
و در چند سانتی متر باالتر از بستر دارای غلظت باالیی است که باعث 
اینکه  از  قبل  و  باال  آسیب دیدن جوجه ها می شود. در غلظت های 
پرورش دهنده بتواند مشکل را تشخیص دهد و یا نشانه های آن در گله 
دیده شود عملکرد گله کاهش خواهد یافت بنابراین پیشگیری از تولید 
آن بسیار اهمیت دارد. اصالح بستر برای جلوگیری از تشکیل آمونیاک 
بطور وسیعی در صنعت پرورش طیور استفاده می شود. عالوه بر این 
کار مدیریت تهویه نیز در این رابطه بسیار حائز اهمیت است. با افزایش 
رطوبت بستر تولید آمونیاک نیز افزایش می یابد. بنابر این باید تهویه 
مناسبی برای خارج کردن رطوبت اضافی بستر وجود داشته باشد.عدم 
وجود تهویه مناسب باعث افزایش رطوبت بستر و غلظت گاز آمونیاک 
بود. میزان مصرف آب  از آن موثر نخواهد  شده که اصالح بستر پس 
در طیور در شرایط معمولی 1/5 تا 2 برابر میزان مصرف ماده خشک 
خوراک است که حدود 80 درصد آن از طریق مدفوع دفع می شود. 
یک جوجه در هفته اول در هر ساعت 1/8 گرم و در هفته دوم 3/08 
گرم آب دفع می کند. این مقادیر اگرچه کوچک اند ولی در یک گله 
20000 یا 25000 قطعه ای مجموع این مقادیر عدد بزرگی را تشکیل 
می دهد. برای تهویه این مقدار رطوبت در هفته اول باید فن های 48 
اینچ و یا 36 اینچ را به مدت 30 تا 45 ثانیه و در فواصل 5 دقیقه ای 
روشن کرد. در هفته دوم زمان روشن بودن هواکش ها را باید به 1/25 

تا 1/5 دقیقه افزایش داد.



w
w

w
.IT

PN
ew

s.c
o

m
61

ره 
شما

 9
6  

ان
  آب

ی 
رور

امپ
و د

ی 
دار

رغ
ت م

العا
اط

50

برزیل به دنبال بهبود زیرساخت ها
 برای جابجایی دانه ها

تاریخ 20 سپتامبر  آمریکا در  وزارت کشاورزی  اساس گزارشی که  بر 
برزیل  اینکه کشور  است، علی رغم  سال جاری میالدی منتشر کرده 
می  جهان  در  کشاورزی  محصوالت  تولیدکنندگان  بزرگترین  از  یکی 
باشد ، اما زیرساخت های این کشور هنوز به نسبت کشورهای دیگر ، 

عقب تر است.
وزارت کشاورزی آمریکا در این گزارش نوشته است: »بسیاری از جاده 
های اصلی حمل و نقل دانه ، هنوز سنگفرش نشده اند و تعداد کمی 
بهبود  دارد.  وجود  کشاورزی  محصوالت  نقل  و  حمل  برای  آهن  راه 
زیرساخت ها ، به آرامی و به تدریج پیش می رود و هزینه های حمل 
و نقل در سال های اخیر کاهش یافته است اما هنور مناطق بسیاری 
وجود دارند که باید زیرساخت های حمل و نقل آن بهبود یابند )علی 
رقابت  بازار  در  برزیل  تا   ) مرکزی  غرب  و  شمالی  مناطق  الخصوص 

جهانی ، باقی بماند.«
بر روی رکورد دانه خود سرمایه گذاری کند ،  برزیل بخواهد که  اگر 
باید زیرساخت های خود را بهبود بخشد. طبق گزارش وزارت کشاورزی 
ذرت  تن  میلیون   98.5 تقریبا   2016-2017 سال  در  برزیل  آمریکا، 
دو  برای هر  رقم   این  است که  تولید کرده  تن سویا  میلیون  و 114 

محصول ، رکورد محسوب می شود.
به گفته انجمن ملی صادرکنندگان دانه برزیل، تقریبا 60 درصد حمل و 
نقل نهاده ها و دانه های روغنی از طریق جاده های این کشور، 30 درصد 

از طریق راه آهن و 10 درصد از طریق راه های آبی صورت می گیرد.
بنادر  که  است  کرده  اعالم  گزارشی  طی   ، آمریکا  کشاورزی  وزارت 
جنوبی برزیل )سانتوس، ریو گراند و پارانگوآ( ، بیشترین مقدار صادرات 
طوالنی  های  مسافت  حال،  این  با  دارند.  را  کشاورزی  محصوالت 
تا  است  شده  باعث   ، بنادر  در  نقل  و  حمل  های  هزینه  بودن  باال  و 

صادرکنندگان ، خواستار گزینه های بیشتری باشند.
است،  داشته  افزایش  برزیل  در  کشاورزی  تولیدات  که  جایی  آن  از   
افزایش  به  بنادر شخصی  با ساخت   ، دانه در بخش خصوصی  تاجران 

تقاضاها پاسخ داده اند.
که:  است  داشته  بیان  آمریکا  کشاورزی  وزارت   ، گزارش  همین  در 
در شهر  بنادری که  مانند  ها،  رودخانه  کنار  بندرهای خصوصی  »این 
میریتیتوبا )Miritituba( وجود دارند، به کمپانی ها این امکان را می 
دهند تا دانه ها و سویاها را از طریق قایق به بندرهای کنار اقیانوس در 
شهر سانتارم )Santarem( و باکارنا )Bacarena( حمل کنند. این 
کار موجب حمل و نقل کارآمدتر دانه ها به بنادر کنار دریا می شود؛ 
همچنین پایانه های حمل و نقل کنار رود آمازون و تاپاژوس ، موجب 

کاهش حجم ترافیک بنادر شمالی و جنوبی می شوند.«
وزارت کشاورزی آمریکا در گزارش خود یادآور شده است که بیشترین 
ای در  بنادر رودخانه  بر روی   ، سرمایه گذاری طی سه سال گذشته 
و   ADM، Bunge مانند  هایی  شرکت  است.  بوده  »پارا«  ایالت 
Cargill بر روی پایانه های خصوصی سرمایه گذاری کرده اند تا دانه 
ها را از ایالت »ماتو گروسو« ، به بنادر رودخانه ای در ایالت »پورتو ولو« 

و »میریتیتوبا« حمل کنند.
طبق گزارشات وزارت کشاورزی آمریکا : »این شرکت ها با استفاده از 
قایق ها که می توانند طی یک سفر ، 50 هزار تن دانه را جابجا کنند 
)در مقایسه با کامیون که در یک سفر می تواند 40 هزار تن را جابه 
جا کند(، از رودهای آمازون و تاپاژوس استفاده می کنند تا به بنادر 

اقیانوسی در ایالت های سانتارم و باکارنا متصل شوند.« 
همچنین ، وزارت کشاورزی آمریکا اعالم کرده است که چندین پروژه 

ناتمام در بخش های شمالی کشور برزیل ، در حال انجام است.
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ITPNews بخش بین الملل

رئیس سازمان جهاد کشاورزی گلستان گفت که این استان با 27 
این بخش دارد و25  را در  میلیون جوجه ریزی مقام دوم کشور 

درصد صادرات طیور از گلستان انجام می  شود.
طیور  اتوماتیک  تمام  کشتارگاه  افتتاح  مراسم  در  مهاجر  مختار 
مزرعه نمونه آق  قال در شمال استان ، اظهار کرد: مزرعه نمونه در 
کنار 14 شرکت دیگر در زمینه تولید بذر نیز فعال بوده و ساالنه 

43 هزار تن بذر غالت برداشت می کند.
،افزود که  نیازمندی های بخش کشاورزی استان  با اشاره به  وی 

باید به سمت تولید بذر صیفی و سبزی  حرکت کنیم.
پرورشی  مرغ  نژاد  یک  تنها  استان  در  گفت:  همچنین  مهاجر 
گوشتی وجود داشت که مزرعه نمونه پرورش یک نمونه دیگر را در 
دستور کار قرارداد و امروز این محصول با دوره رشد کوتاه  تر، وزن 

کمتر و کیفیت باالتر تولید می  شود.

ها،  برنامه  از  دیگر  یکی  گفت:  گلستان  کشاورزی  جهاد  رییس 
اصالح نژاد گاوهای شیری و دام  های سبک است که مزرعه نمونه 

می تواند در این زمینه کمک کند.
وی اضافه کرد که در این بخش مطالعات انجام و قرار شده که در 
این زمینه  اندازی شود که در  دلند یک واحد دو هزار رأسی راه 
از مدیر عامل اتکا می  خواهیم که حمایت های الزم را از استان 

داشته باشد.
اینکه در استان یک  میلیون و 500 هزار رأس دام  بابیان  مهاجر 
سبک داریم، اظهار کرد: مزرعه نمونه و اتکا 10 هزار رأس دام بومی 

دارد که ما انتظار داریم وارد اصالح نژاد شود.
وی همچنین گفت در حوزه آبی و خاکی نیز در استان 48 هزار 
هکتار زیر پوشش آبیاری تحت  فشار و سیستم  های نوین بوده که 

یکهزار هکتار آن در حوزه مزرعه نمونه است.

25درصد صادرات طیور از گلستان انجام می شود
ایرنا
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احداث سـالن مرغـداری وتاسیسات آن

مقدمه
در  که  شوند  ساخته  طریقی  به  بایستی  مرغداری  ساختمانهای 
صحیح  اصول  رعایت   . باشد  خنک  تابستان  ودر  گرم  زمستان 
تهویه  و وجود دستگاههای  ودیوارها  بندی سقف  وعایق  ساختمان 
مانع مرطوب شدن  و  تراکم رطوبت جلوگیری می کند  از  مناسب 
انگلی ازجمله کوکسیدوز  بستر شده به ترتیب از شیوع بیماریهای 

جلوگیری به عمل می آورد .

پنج  به  توجه  مرغداری  ساختمان  با  رابطه  در 
فاکتور مهم است :

1 - دائمی یا موقتی بودن النه
2 - اندازه ساختمان

      الف:انفرادی
      ب:ردیفی

      پ:چند ردیفی
3 - ساختمان از نظر پرورش

4 - شکل از نظر پرورش
5 - مصالح ساختمانی

ساختمان مرغداری را نباید برای استفاده طوالنی در نظر گرفت بلکه 
باید طوری ساخت که حداکثر پس از  10 تا 15 سال بتوان تغییراتی 
همراه با پیشرفتهای روزمره درامورساختمانی درآن به عمل آورد . در 
هلند عقیده بر این است النه را برای مدتی حدود 10 سال ساخت تا 
پس از این مدت بدون این که خسارت زیادی بر مرغداری وارد آید 
بتوان آن خراب کرد و با مصا لح باقیمانده النه جدیدی طبق اصول 

وقواعد روز بنا نمود

ساختمان مرغداری  از نظر پرورش شامل  :
1- ساختمان مرغ مادر )چه مرغ مادر گوشتی چه تخمی(

2- ساختمان انکو باسیون
3- ساختمان پرورشی جهت جوجهای گوشتی

ساختمانهای مرغداری از نظر طراحی شامل :
1- مرغداری گوشتی :

الف: سیستم باز
ب:سیستم بسته
2- مرغ مادر:

الف : سیستم باز  
ب : سیستم بسته

سیستم بسته : الف: سیستم قفس        ب : سیستم بستر
3-ساختمان انکوباسیون

بسته  بندی شد  تقسیم  که  ساختمان  ونوع  پرورش  نوع  از  جدا 
متفاوت  ن  ساختما  طراحی  وهوایی  آب  وشرایط  منطقه  نوع  به 
بسته  است  متفاوت  استفاده  مورد  نوع مصالح  اینکه  یعنی  است 
به میزان سرمایه گزاری  نیز در انتخاب نوع مصالح دخیل است 
چوب  کشورهااز  از  وبسیاری  کشور  شمال  مناطق  در  چنانچه 
بیشتر استفاده می شود جدایی از تفکیک موارد باال جهت تهیه 
مناطق  در  آن  طراحی  باشد  که  نوع  هر  از  مرغداری  ساختمان 

ایران به شرح زیر است :

شکل ساختمان :
ساختمان را ممکن به اشکال ، ساده و دوسقفی ساخت . در نوع 
ازیک  می شود  عمل  های کوچک  مرغداری  در  بیشتر  که  ساده 
سقف مسطح ویا شیبدار استفاده می شود شیب از جلو به عقب 
است واینکار هم سبب گرفتن نور بیشتری می گردد وهم آب باران 
 ، . در ساختمان دو سقفی  نمی شود  در جلوی ساختمان جمع 
وفضای  است  دار  اصلی شیب  گرفته سقف  بخوبی صورت  تهویه 
بین سقف اول ودوم بعنوان انبار می تواند مورد استفاده قرار گیرد .

ITPNews آرشیو مقاله
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مصا لح ساختمانی :
شامل چوب وآجروسیمان وبلوک وهمچنین ورقهای فلزی وآ لومنیوم و یا 
ایرانیت ، البته استفاده ازهرکدام از این مصالح دارای معایب ومزایایی است .

ساختمانهای اداری ومسکونی باید در مدخل فارم احداث شوند . اولین 
نحوی  به  باید  و   است  مزرعه  محل  مرغداری  واحد  احداث  در  قدم 
انتخاب شود که با سایر مراکز پرورش فاصله داشته باشد البته با توجه 
به اینکه بیماریهای مثل نیوکاسل و برونشیت از مسافتهای بسیاردور و 
از طریق مواد به راحتی منتقل می شودوبعضی ازعوامل بیماری زا مثل   

MG از طریق تماس مستقیم و توسط انسان ویا مواد مختلف منتقل
است  زیاد  نسبی  رطوبت  که  کشور  شمال  مثل  درمناطقی  شود.  می 
وامکان استفاده از سیستم خنک کننده تبخیری موجود نیست سیستم 

آشیانه های باز توصیه می گردد .

عملیات ساختمانی :
 پی ساختمان در صورت دائمی بودن ساختمان باید به پی آن توجه 
ضد  و  رساند.  حداقل  به  را  النه  رطوبت  وسیله  بدین  تا  نمود.  زیادی 
عفونی در آن به خوبی صورت گیرد. در کشورهای اروپایی و آمریکایی 
در النه های دائمی برای پی از کانگریت یا سمنت استفاده می گردد 
.در ایران برای پی و پایه های ساختمان از شفته )مخلوط آهک،خاک، 
سنگ . آب( استفاده می کنند. عمق پی 15 تا 60 سانتیمتر، و عرض 
آن حداقل دو برابر عرض دیوار باید باشد. پی حداقل 40 سانتیمتر از 
سطح خاک باالتر باشد تا رطوبت نتواند به آسانی در النه نفوذ کند .کف 
باید طوری باشد که به هر طریق از نفوذ رطوبت زیرین  جلوگیری نماید 
کف بایستی قابل شستشو باشد وبتوان آن را ضد عفونی کرد . از زمین 
طبیعی به عنوان کف جایگاه نمی توان استفاده کرد .کف جایگاه باید 
حداقل 25 الی 30 سانتیمتر از کف زمین بلندتر باشد تا از خشک بودن 

النه اطمینان حاصل کنیم . 

کف ها امروزه به دو صورت ساخته می شوند :
1- کف توری : 

کف توری در ایران زیاد معمول نیست . در اسرائیل و آمریکا و کشورهای 
اروپایی مورد استفاده قرار می گیرد . حدود یک متربلندتراز کف اصلی 
از محاسن این روش   . یا پرده های چوبی نصب می شود  تور سیمی 

مرغ ها برروی فضوالت خود قرار نمی گیرند . از نظر بهداشتی بسیار 
مناسب اماگرانقیمت است.

2-کف معمولی :
 این کف ها رامی توان بدون استفاده از مصالح ساختمانی یا با استفاده 
از مصالح ساختمانی بنا نمود . بدون استفاده از مصالح ساختمانی فقط 

در النه های موقتی به کار می رود.
در ساختن کف می توان از مصالحی چون کف سیمان، کف چوب، کف 

آجر استفاده نمود  .

رایجترین کف در ایران به شرح زیر است :
باید  را  آن  و   . کنند  می  ریزی  شن  را  زمین  سطح  از  سانتیمتر   20
خوب کوبید و طبقه ای ا ز بتون به ضخامت 8 تا 10 سانتیمتر کشید 
بعد عایق بندی یا قیروگونی کرد در آخر ال یه ای به ضخامت 4 تا5 

سانتیمترسیمان بر روی قیر گونی کشید .

دیوار ساختمان:
دیوار  معموالً   . کند  می  فرق  دیوارها  ساختمان  وشکل  نوع  به  بسته 
ساختمانهای انفرادی ساده وکوتاه وارتفاع در ساختمانهای چند ردیفی 
ضلع  در  ارتفاع  است  بلندتر  هستند  دوگانه  سقف  دارای  که  وآنهایی 
جنوبی بلندتر از شمالی است در داخل النه نیز از یک سری دیوارهای 
کوتاه به منظور جدا سازی قسمتهای مختلف استفاده می کنند ، این 

دیوارها به طور معمول از تورهای سیمی ساخته می شود .

دو نوع از دیوارهای مناسب در مرغداری :
داخل  طرف  سانتیمتر   24 توخالی    سیمانی  بلوکهای  از  1-استفاده 
سانتیمتر   5 ضخامت  به  کاه  واز  شده  پرس  ورقهای  توسط  را  بلوکها 
پوشانده توسط میخ به دیوار چسبانده از سطح زمین تاارتفاع یک متری 
سیمان کاری نموده وبقیه را گچ کاری می کنند طرف خارجی را برای 

جلوگیری از نفوذ باران سیمانکاری می کنند .
 2- استفاده از آجر معمولی وعایق کاری نمودن  همچنین استفاده از 
را  بیرون  کنند وطرف  استفاده  رنگ شده  نئوپان  یا  آلومنیوم  ورقهای 

سیمان کاری کنند .

سقف:
با توجه به امکان تبادل سریع حرارتی در سقف آشیانه های مرغداری 

باید سعی در عایق کاری این قسمت از ساختمان نمود  .

سقف دارای انواع زیر است :
، سقف  زاویه مساوی  با  ، سقف شیبدار  ،  سقف شیبدار  سقف ساده 

شیبدار با زاویه نا مساوی .

دروپنجره:
باید بزرگ نباشند . حداقل یک متر پهنا ودو متر  اندازه  از نظر  درها 
بلندی داشته باشند . تعداد پنجره ها را باید حداقل گرفت ، در مناطق 
سردسیر باید از چوب استفاده کرد و درمناطق خیلی سرد بهتر است 
پنجره ها دوبل باشند . مساحت پنجره تابعی از سطح آشیانه است به 
متوسط20 / 1 تا 25 / 1 سطح آشیانه به پنجره اختصاص  می یابد  . 
پنجره هرچه به کف نزدیک تر باشد آفتاب بیشتری به کف خواهد تابید 
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در مناطق سردسیر برای حداکثر استفاده از نور وگرما پنجره ها را  باید 
حتی المکان  به کف نزدیک کرد . البته پیشنهاد می شود که با توجه به 
هزینه ها و مسائلی چون ، تنظیم نور سالن ، جلوگیری از ورود آلودگی 
به داخل سالن و . . . از سیتم ویندولس )بدون پنجره ( استفاده شود .

ارتفاع سالن در مناطق سردسیر   4 / 2 متر و در مناطق گرمسیر 3 
متر باید باشد .

روش های پاک سازی سالن مرغداری:
جهان  سراسر  در  گوشتی  جوجه  و  کشی  قابل جوجه  مرغ  تخم  بازار 
دراین  رود  می  پیش  بیماری  از  عاری  تولیدات  برای  تقاضا  به سمت 
رابطه صنعت پرورش مرغ گوشتی نیز به تنظیم واعمال استانداردهای 
جدید برای غذا ادامه خواهد داد پاک سازی صحیح و موثر سالن های 
مرغداری این اطمینان را ایجاد میکند که بیماری ازگله ای به گله دیگر 
منتقل نمی شود ومصرف کننده را نیز در برابر بیماریهایی که از طریق 
غذا منتقل می شوند محافظت می کند این مقاله قصد دارد که توجه را 

به سمت جنبه های مهم پاک سازی سالن های مرغداری جلب کند .

اهداف
پاک سازی و ضد عفونی سالن به طوری که تمامی عوامل بالقوه بمیاری 
زا برای انسان و پرنده ، حذف شده تعداد باکتری ، ویروس ، انگل و 
حشرات باقی مانده آن قدر کاهش یابند که تاثیر آنها برروی سالمت 

آسایش و عملکرد گله بعدی به حداقل برسد .

طراحی سالن های مرغداری
   طراحی سالن و تجهیزات مرغداری باید به گونه ای باشد که بتوان 
به آسانی و به نحو موثر آنها را تمیز کرد سالن های پرورش باید دارای 
بتونی ، سقف ودیوارهای قابل شستشو و کانال های تهویه قابل  کف 
و ضد  سازی  پاک  باشند  افقی  مهارهای  و  ستون  فاقد  بوده  دسترس 
عفونی کف های خاکی غیرممکن است وجود یک سطح بتونی یا شنی 
در اطراف سالن های مرغداری به عرض 1 تا 3 متر از ورود جوندگان به 
داخل سالن ممانعت کرده در عین حال محلی را برای شستشو و چیدن 

تجهیزات خارج شده از سالن فراهم می اورد .
 

روش کار
سالن  وموثر  مطلوب  سازی  آماده  و  سازی  پاک  اصول  مقاله  این  در 
مرغداری به طور خالصه بیان می شود پاک سازی را می توان به مراحل 

زیر تقسیم بندی کرد .

برنامه ریزی : 
برای پاک سازی موفق الزم است که همه عملیات به موقع انجام گیرد 
پاک  درزمان  مزرعه  معمول  نگهداری  و  تعمیر  برای  فرصت  بهترین 
سازی به وجود خواهد آمد وضروری است که در برنامه گنجانده شود 
برای این که تمامی وظایف با موفقیت اجرا شود الزم است یک برنامه 
مفصل با جزئیات ، تاریخ ، دفعات ، کارگر و تجهیزات مورد نیاز قبل از 

تخلیه مزرعه ، تدوین شود .

کنترل حشرات : 
در  که  آن  از  وقبل  هستند  ها  بیماری  مهم  بسیار  ناقلین   ، حشرات 
قسمت های چوبی ویا درمحل های دیگر مخفی شوند باید نابود گردند 
به محض خارج شدن پرندگان از سالن و درحالی که هنوز سالن گرم 
است بستر ، تجهیزات و تمامی سطوح سالن با یک حشره کش مناسب 
از یک حشره کش مناسب دو  باید اسپری گردد روش دیگر استفاده 
هفته قبل از تخلیه می باشد عمل سم پاشی باید قبل از گاز دادن سالن 

ها تکرار گردد .

 گردگیری : 
تمام گرد وغبار ، ضایعات و تارهای عنکبوت باید از روی محور هواکش 
ها ، تیرها ، قسمت های باز شده پرده ها در سالن های باز ، لبه ها و 
دیوارها پاک گردند بهتراست گرد وغبار با برس روی بستر ریخته شود .

اسپری اولیه : 
با استفاده ازیک اسپری کننده کم فشار باید بروی تمامی قسمت های 
داخلی سالن از سقف تا کف محلول پاک کننده پاشیده شود تا هنگام 
جابجا کردن و تخلیه بستر وتجهیزات ، گردو غبار بلند نشود درسالن 

های باز ، قبل از اسپری کردن ، باید پرده ها بسته شوند .

خارج کردن تجهیزات :
، چوب  ها  دانخوری   ، ها  آبخوری  قبیل  از  لوازم  و  تجهیزات  تمامی   
خواب ها ، النه های تخمگذاری و قطعات مربوط به پن ها و .... باید 
از سالن خارج ودر محوطه بتونی خارج از سالن قرار داده شوند ممکن 
این  نباشد که در  برداشتن النه های تخمگذاری خودکار میسر  است 

مورد برخورد دیگری الزم است .

تخلیه بستر:
 تمامی بستر و ضایعات بایدبه خارج از سالن منتقل گردند تریلرهای 
گیرند  قرار  سالن  درداخل  بارگیری  از  قبل  باید  کود  مخصوص حمل 
جهت اجتناب از پراکنده شدن بستر درمحوطه بیرون سالن الزم است 
تریلرهای بار شده قبل از ترک سالن پوشانده شوند چرخ های تریلرها 
درموقع خروج از سالن باید برس زده شده و با محلول ضد عفونی کننده 

اسپری گردند .

 دفع بستر :
 مواد بستر وکود باید به فاصله حداقل 5 / 1 کیلومتر دورتر ازمزرعه 
زیر  های  روش  از  یکی  به  محلی  و  دولتی  قوانین  طبق  شده  منتقل 

معدوم گردند :
·  روی یک زمین مزروعی قبل از کشت پخش گردد و به مدت یک 

هفته با خاک شخم زده شود تا بستر و خاک با هم مخلوط شوند .
·  درمحل دفن زباله یاگودال حفر شده ای دفن گردد .

·  به صورت پشته جمع کرده تا گرم شود و به مدت حداقل یک ماه قبل 
از پخش در چراگاه به همین شکل نگهداری شود .

·  سوزانده شود .
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فرانسه: ایران دامپروری

رئیس فدراسیون ملی گوشت فرانسه، از نجات دامپروران فرانسوی 
توسط ایران و چین خبر داد.

الکساندر بوردو  با اشاره به وضعیت نه چندان خوب دامپروران فرانسوی، 
گفت ایران و چین با وارد کردن گوشت از فرانسه، دامپروران این کشور 

را نجات می دهند.
وی گفت: پرورش دهندگان گاو، گوسفند و خوک بازار جدیدی را برای 
در  که مصرف گوشت  حالی  در  کرده اند،  پیدا  عرضه محصوالت خود 
فرانسه کاهش یافته، این موضوع موجب دلگرمی دامپروران فرانسوی 
خریداری  گوشت  گذشته  از  کمتر  فرانسه  مردم  اکنون  است.  شده 
می کنند و سرانه مصرف آنها در 10 سال اخیر تا 25/2 درصد معادل 
7/86 کیلو در سال به ازای هر نفر کاهش یافته است، به همین علت 
فروش  برای  جدید  بازارهای  جست وجوی  در  دام  پرورش دهندگان 

محصوالت خود هستند.
گوشت خوک  خرید  با  چین  و  گوسفند  و  گاو  گوشت  خرید  با  ایران 

نمونه هایی از این بازارهای جدید محسوب می شوند.
بوردو ادامه داد: »تا پیش از این 80 درصد از گوشت گاو حوزه اروپا از 
طریق صادرات گوشت فرانسه تامین می شد؛ اما به علت رقابت شدید 
به  مردم  بی میلی  و  بی عالقگی  و  اروپا  اتحادیه  عضو  کشورهای  میان 
مصرف گوشت، فروش ما به شدت کاهش یافته است. به همین دلیل ما 

به دنبال بازارهای جدید برای توسعه بخش دام خود هستیم.
براساس گزارش گمرک، در نیمه اول سال 96 ایران 136000 تن انواع 
کاالهای فرانسوی وارد کرده است که 3/2 برابر بیشتر از رقم نیمه اول 
سال 95 است. در نیمه اول سال 95 حجم کاالهای وارداتی از فرانسه 

به ایران، 57000 تن بود.
واقعیت نگران کننده تر آن که میزان واردات کاالهای فرانسوی در دو سال 

اخیر نسبت به دوران قبل از برجام، افزایش وحشتناکی داشته است.
در نیمه اول سال 94 که هنوز برجام اجرایی نشده بود، حجم کاالهای 
 70 از  بیش  رشد  با  اما  بود  تن   33000 ایران  به  فرانسه  از  وارداتی 
اول  نیمه  و در  به 57000 تن رسید  اول سال 95  نیمه  درصدی در 
از  قبل  دوران  به  نسبت  را  از 300 درصدی  بیش  رشد  سال 96 هم 

برجام طی کرد.
انتقادات  به  واکنش  در  دولت  استدالل های مسئوالن  از  یکی  احتماال 
به  واردات مربوط  این  این است که  فرانسه،  از  واردات  افزایش  درباره 
بخش  نیاز  مورد  اولیه  مواد  و  سرمایه ای  کاالهای  اساسی،  کاالهای  
تولید است، اما براساس آمار، عالوه بر واردات انبوه خودرو و لوازم یدکی 
پژو و رنو، در نیمه اول امسال، انواع و اقسام اجناس مصرفی، لوکس، 
بنجل، غیرضروری و کاالهای دارای تولید مشابه داخل از فرانسه راهی 

بازارهای ایران شده است.
براساس گزارش گمرک، در نیمه اول امسال، کاالهای مصرفی همچون 
ماهی های  گوسفندی،  گوشت  گاوی،  منجمد  گوشت  قزل آال،  ماهی 
زینتی، گالبی خشک کرده، دانه آفتابگردان، چای، فلفل، هل، ذرت و 

جو از کشور فرانسه وارد ایران شده است.
رونق بخشیدن به اقتصاد رکود زده فرانسه در پسابرجام در حالی اتفاق 
افتاده که آقای روحانی پس از دیدار با اوالند رئیس جمهور وقت فرانسه 
گفت ایجاد اشتغال برای جوانان ایران، یکی از دغدغه های رئیس جمهور 

فرانسه است.

برند ترکیه ای مرغ »هاستاووک« 
در عمان آغاز به کار کرد

ترین  بزرگ  از  یکی  که   )Hastavuk( هاستاووک  ای  ترکیه  برند 
کمپانی  طریق  از  است،  طیور  تولیدات  زمینه  در  ای  ترکیه  برندهای 

Raaya al Jawabri & Partners وارد عمان شد.
ناتاراجان  ساجی   ،MuscatDaily.com وبسایت  گزارشات  طبق 
 Raaya al Jawabri & شرکت  مدیرعامل   ،)Saji Natarajan(
Partners  اظهار داشت: »در حال حاضر، سر در گمی های زیادی در 
مورد وضعیت حالل بودن جوجه ها، وجود دارد. شرکت ما موظف است 
با دست  از یک کشور اسالمی، مرغ های حاللی  را وارد کند که  که 

کشته شده باشند«.
وی گفت: »برند هاستاووک، تمامی قسمت های جوجه را، هم برای رفع 
نیاز هتل ها و هم برای مغازه های ساندویچ فروشی، ارائه می دهد. این 

برند، همچنین محصوالت آماده پخت را فراهم می سازد«.
 2017 اکسپو  فود  نمایشگاه  در  گذشته  هفته  هاستاووک،  شرکت 

)Food Expo 2017( در مرکز نمایشگاهی عمان، محصوالت خود 
را به نمایش گذاشت.

ناتاراجان اضافه کرد: »هاستاووک، بهترین برند در ترکیه است.  آقای 
این شرکت، از نظر رعایت استانداردهای بهداشتی و تکنولوژی، بهترین 

کشتارگاه ها را در سرتاسر جهان دارد.
وی خاطر نشان کرد: »این شرکت، فعالیت خود را از سال 1972 آغاز 
کرده است و طی سال ها، محصوالت طیور خود را گسترش داده است. 
کارمندان این شرکت، در پنج شیفت کاری فعالیت دارند تا به تقاضاهای 
بسیار زیادی که در زمینه خرید جوجه های حالل که با دست کشتار 
می شوند وجود دارد، پاسخ دهند. این شرکت، شامل 42 کارخانه است 
و به دلیل داشتن بهترین دستگاه های هچری با استانداردهای بهداشتی 
باال در اروپا، تبدیل به برند شده است. در حال حاضر، برند هاستاووک، 

بهترین برند مربوط به جوجه های حالل در عمان می باشد«.

دولت بهار

ITPNews بخش بین الملل
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ضریب تبدیل : بهترین شاخص سود دهی؟
اغلب فراموش می کنیم که میزان بازدهی ای که طبق آن حیوانات ، 
مواد خوراکی را به محصوالت دیگری مثل تخم مرغ ، شیر و یا وزن بدن 
تبدیل می کنند )که اغلب به آن ضریب تبدیل خوراک یا FCR می 
گویند( یک شاخص است و همیشه با بازدهی واقعی ، ارتباطی ندارد. 
در شرایط یکسان، ضریب تبدیل بهبود یافته ترجیح داده می شود. با 
این وجود اگر حیوانات ، خوراک کمتری برای همان میزان تولید نیاز 
داشته باشند، این میزان تولید ، هزینه کمتری در بر خواهد داشت. اما 

همه داستان این نیست.
در این جا به شرایطی اشاره شده است که نشان می دهد همه چیز 
با جزئیات ، در ضریب تبدیل توضیح داده نمی شود. یک فارم طیور 
گوشتی ، تصمیم داشت تا ضریب تبدیل را به حداکثر برساند )دالیل 
آن برای این مبحث اهمیت ندارد( و از من خواستند تا مجموعه ای از 
برنامه های غذایی را طراحی کنم که تراکم انرژی آن افزایش داده شده 
باشد )طبق توصیه های صورت گرفته از جانب  تامین کننده ژنتیک آن 
ها (. می دانیم که طیور ،  بر اساس محتوای انرژی مواد غذایی ، آنها 
را مصرف می کنند؛ یعنی زمانی که مواد غذایی ، انرژی بیشتری دارند 
، طیور خوراک کمتری مصرف می کنند تا بدین طریق انرژی دریافتی 
ثابتی داشته باشند. البته محدودیت هایی برای این مفهوم وجود دارد و 
اعتراض هایی نیز به آن وارد شده است اما باز هم این موضوع نباید ما 

را از بحث اصلی یعنی ضریب تبدیل ، دور کند.
من برنامه غذایی درخواست شده از سوی این فارم را طراحی نمودم اما چند 
جیره غذایی دیگر با سطح انرژی باالتر را نیز طراحی کردم. در قسمت زیر 

، خالصه ای از مجموعه جیره های غذایی استفاده شده را بیان نموده ام. 

بر اساس نمونه باال، اگر انرژی را از 3100 کیلوکالری در کیلوگرم به 
3150 کیلوکالری در کیلوگرم افزایش می دادیم باز هم سوددهی وجود 
داشت زیرا افزایش هزینه خوراک جدید ، به کمک بهبود FCR پوشش 
داده می شد. هر سطح انرژی باالتر از این میزان ، بازدهی خوراک را 

بهبود می بخشید اما هزینه محصول ، بدون سود می شد.
انرژی که  پر  اولیه  مواد  زیرا  نبود  باال  ، هزینه ها  این مورد خاص  در 
داشتند.  پایینی  قیمت   ، بودند  انرژی ساخته  پر  را  جیره های غذایی 
در اینجا ، باید مقدار آمینو اسیدهای مواد غذایی را افزایش می دادیم 
کلی  میزان  حال  عین  در  و  انرژی  با  توازن  در  را  پروتئین  مقدار  تا 
پروتئین را در برنامه غذایی بدون آنتی بیوتیک  ، پایین نگه داریم. در 
 ، به جای آمینواسیدهای خوراکی  از کنجاله سویا  این مورد، استفاده 
ارزان تر بود اما برای جلوگیری از این که میزان استفاده از پروتئین ، 
از حد نگذرد، در استفاده از کنجاله سویا محدودیت داشتیم. عالوه بر 
مشکالت فرموالسیون، این نمونه به خوبی نشان می دهد که ضریب 

تبدیل ، همیشه بهترین شاخص اندازه گیری سوددهی نیست.

در  سپتامبر  ماه  در  ساله  هر  که  است  نمایشگاهی  اسپیس  نمایشگاه 
نمایشگاه  این  از  نفر  فرانسه برگزار می شود. امسال حدود 150 هزار 

دیدن کردند.
امسال بخشی از این نمایشگاه به بحث در مورد موضوع ربات ها برای 

کشاورزان اختصاص داشت.
ربات ها در صنایع مختلفی وظایف انسان را به دست گرفته اند و به 
همین دلیل این روزها به موضوعی داغ تبدیل شده اند. یکی از مهم 
ترین مزایای ربات ها برای کشاورزان این است که می توانند بر خالف 

انسان 24 ساعت و 7 روز هفته کار کنند.
ربات ها نیاز به زمان برای نوشیدن چای و استراحت ندارند. می توانند 
در موقعیت هایی که برای انسان بسیار خطرناک است به راحتی کار 

کنند و هزینه های آن ها بسیار ارزان و مقرون به صرفه است.
و  است  تکراری و خسته کننده  و کشاورزی  کارهای مزرعه  از  بعضی 
انسان به دلیل تکراری شدن کار آن را به درستی انجام نمی دهد. مثال 
نیازمند پوشیدن لباس های محافظی  تمیز کردن و ضدعفونی کردن 
است که ربات ها به آن نیاز ندارند. در این بخش به چند رباتی که در 

نمایشگاه اسپیس از آن ها رونمایی شد نگاهی می اندازیم:
شرکت Tibot Technologies که شرکت اصلی آن در شهر رن قرار 
دارد، در سال 2016 برای ربات خود به نام اسپاتنیک جایزه دریافت 
کرد. این ربات مرغ ها را جا به جا می کند و به آن ها یاد می دهد تا 
در النه های مخصوص تخم گذاری تخم کنند. مزیت این ربات ها عالوه 

بر بهبود کارایی تخم گذاری کاهش زمانی است که مرغدارها باید در 
مرغداری صرف کنند.

که  کند  ترتیب عمل می  این  به  های گوشتی هم  مرغ  در  ربات  این 
این  به  و  کند  می  ترغیب  طبیعیشان  فعالیت  و  تحرک  به  را  ها  مرغ 
ترتیب باعث می شود تا مرغ ها وزن خوبی به دست آورند. قیمت ربات 

اسپاتنیک 7900 یورو است.
ربات دیگری که از آن در نمایشگاه اسپیس بازدید شد مربوط به شرکت 
Octopus Robots بود که این شرکت هم شرکتی فرانسوی است. 
کار این ربات هوا دادن به بستر مرغ ها و نظارت بر بستر است. این ربات 
قابل شارژ است و می تواند 24 ساعته و 7 روز هفته به طور منظم و بی 
وقفه کار کند. این ربات به طور مرتب دمای داخل مرغداری، رطوبت، 
میزان گاز co2، شدت صدا و نور را بررسی می کند. هوادهی منظم به 
بستر طیور موجب کاهش میزان آمونیاک در النه ها می شود. قیمت 

این ربات 35 هزار تا 50 هزار یورو می باشد.

بخش بین الملل ITPNewsربات ها در نمـایشگاه اسپـیس

ITPNews بخش بین الملل



w
w

w
.IT

PN
ew

s.c
o

m
61

ره 
شما

 9
6  

ان
  آب

ی 
رور

امپ
و د

ی 
دار

رغ
ت م

العا
اط

56

دستور  صدور  از  کشاورزی  جهاد  وزارت  دامی  تولیدات  امور  معاون 
رسیدگی فوری به مشکالت مرغداران در خصوص قرارداد خرید شرکت 

پشتیبانی امور دام کشور خبر داد.
حسن رکنی در حاشیه نشست با معاونین امور دام استان های کشور 
به  آسیب  از  جلوگیری  برای  مناسب  ریزی  برنامه  اجرای  بر  تاکید  با 
مرغداران کشور گفت: در مقطع کنونی با توجه به کاهش تقاضا نسبت 
به عرصه مرغ، دولت از برنامه های حمایتی خود در جهت رفع مشکالت 
امور  با اصالح در قرارداد شرکت پشتیبانی  مرغداران استفاده کرده و 
دام، خرید گوشت مرغ مازاد بر نیاز جامعه را در دستور کار قرار داده 

است تا مرغداران دچار زیان نشوند.
وی افزود: در این راستا در حال حاضر بین 800 تا یک هزار تن خرید 

گوشت مرغ از مرغداران سراسر کشور در دستور کار قرار دارد.
رکنی خاطرنشان کرد: تولید مرغ به صورت مستمر ادامه دارد ولی تقاضای 
مرغ ممکن است در مقاطع مختلف سال نوساناتی داشته باشد، بنابراین 
اگر بخواهیم استمرار در تولید مرغ به شکل اقتصادی در کشور ادامه یابد، 

در وهله اول باید این تولید برای مرغدار و تولید کننده اقتصادی باشد.

ضرورت اختصاص مشوق های صادراتی برای حمایت از تولید
لزوم  بر  تاکید  با  کشاورزی  جهاد  وزارت  دامی  تولیدات  امور  معاون 
با توجه به زیرساخت های  افزایش امکان صادرات گوشت مرغ گفت: 
موجود در کشور، دولت باید بسته های تشویقی برای صادرات گوشت 

مرغ در نظر گیرد.
داشته  بخش  این  برای  صادراتی  های  مشوق  بتوانیم  اگر  افزود:  وی 
باشیم، می توانیم در مواقعی که تولید مازاد بر نیاز جامعه داریم، این 

محصول را به سادگی صادر کنیم.
داشته  بلندمدت  برنامه  باید  صادرات  بحث  در  که  این  بیان  با  رکنی 
باشیم، اذعان داشت: براساس این برنامه، باید تولیدات گزینشی برای 

صادرات متناسب با خواسته های بازار صادراتی به لحاظ سایز، نوع بسته 
بندی، تفکیک قطعات الشه و...  داشته باشیم.

راه اندازی سامانه صنعت طیور کشور
معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی از راه اندازی سامانه 
ای در صنعت طیور از ابتدای مهر ماه امسال خبر داد و گفت: با استفاده 

از این سامانه، بخش زیادی از مشکالت صنعت طیور بهبود می یابد.
وی افزود: در این سامانه مواردی همچون افزایش میزان تولید، تعدیل 
تولید به تناسب نیاز بازار، عملکرد مدیریتی مثل ضریب تبدیل، تولید 

مرغ سایز و مباحث بهداشتی و... به طور کامل دیده شده است.
این مقام مسوول ادامه داد: همچنین لینک بین این نرم افزار و نرم افزار 
سازمان دامپزشکی به زودی عملیاتی خواهد شد که در این راستا هفته 
آینده نشست مشترکی با سازمان دامپزشکی در خصوص این موضوع 

خواهیم داشت.
رکنی با بیان این که تشکل ها نیز می توانند در تنظیم بازار به ما کمک 
کنند، تصریح کرد: تشکل ها با رفع نیاز نقدینگی خود، می توانند با 
ارایه طرح و برنامه در موضوع تنظیم بازار همکاری کنند و ما نیز در 
مواقع لزوم می توانیم ظرفیت سردخانه پشتیبانی را به صورت رایگان 

در اختیارشان قرار دهیم.
وی خاطرنشان کرد: ما در کنار تولیدکنندگان هستیم و تا جایی که 
بتوانیم در چارچوب وظیفه سازمانی خود در جهت رفع آسیب به این 

بخش اقدامات الزم را اجرا خواهیم کرد.
رکنی با بیان این که تولیدات دامی در سبد غذایی مردم دارای اهمیت 
باالیی است، افزود: همان طور که ما انتظار داریم استمرار تولید در طول 
سال به بهترین شکل ادامه یابد، باید در مواقع لزوم بیشترین حمایت را 
از تولید کنندگان داشته باشیم بنابراین مکلف به حمایت های جدی از 

تولید کنندگان زحمتکش کشور هستیم.

صدور دستور رسیدگی فوری 
به مشکالت مرغداران

ایلنا

رئیس سازمان توسعه تجارت با بیان اینکه برخی مدیران نگاه صادراتی 
از کل صادرات صنایع غذایی سال  لبنیات  ندارند، گفت:حجم صادرات 
گذشته، 640 میلیون دالر و معادل 30 درصد صادرات صنایع غذایی بود.

لبنی  تولید محصوالت  کارخانه  از یک  بازدید  مجتبی خسروتاج، طی 
از 2 میلیارد و 100 میلیون دالر مجموع صادرات صنایع  اعالم کرد: 
لبنی  صنایع  به  آن  دالر  میلیون   640 حدود   ،1395 سال  در  غذایی 
به  توجه  اهمیت  درصدی،   30 حجم  این  و  است  داشته  اختصاص 

صادرات محصوالت لبنی را توجیه می کند. 
وی توجه به ثبات و پایداری در کیفیت خوب کاال و نوآوری در محصول 

را از علل اصلی موفقیت بعضی از شرکت های لبنی در بازار دانست.
رئیس  تلویزیونی  وگوی  گفت  به  اشاره  با  نشست  این  در  خسروتاج 
به  دولت  توجه  و  آشنایی  بیانگر  روحانی  سخنان  کرد:  اظهار  جمهور 

به خصوص  و  اقتصادی  فعالیت های  در  بانکی  سودهای  نقش  اهمیت 
هزینه های صادراتی است و بایستی تمرکز بر نحوه و چگونگی کاهش 

نرخ سود بانکی باشد.
در  یادآورشد:  تجارت  امور  در  تجارت  و  معدن  صنعت  وزیر  قائم مقام 
سایر  حمایت  نحوۀ  آتی  روزهای  طی  دولت  اقتصادی  ستاد  جلسۀ 
کشورها از صادرات غیر نفتی به بحث گذاشته خواهد شد و امیدواریم 
بستۀ مناسبی نیز برای حمایت از صادرات غیر نفتی ایران فراهم شود.

رئیس سازمان توسعه تجارت افزود: توسعۀ صادرات نیازمند عزم ملی 
ولی  قرار گیرد  اقتصادی  اصلی همۀ دستگاه های  باید موضوع  و  است 
از مواضع برخی مدیران مشخص است هنوز عزم ملی برای  متاسفانه 

صادرات برای آنها در صدر امور قرار ندارد.

برخی مدیران نگاه صادراتی ندارند
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حضور البی های قدرت در

رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی گفت:اگر نمایشگاه ها با هدف 
رونق بازرگانی، تبادل اطالعات، ارتقاء سطح دانش بهره وران،گسترش 
تکنولوژی و برقراری مبادالت بازرگانی میان تولید کنندگان داخلی و 

خارجی برگزار می شوند، نباید ابزاری برای انتفاع افرادی خاص باشد.
غالمعلی فارغی رئیس جدید کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی صنایع، 
معادن و کشاورزی، با اعتراض به  نحوه  برگزاری هفدهمین نمایشگاه 
بین المللی دام و طیور و صنایع وابسته بدون حضور و مشورت با تشکل 
از  های مرتبط و سراسری دام و طیور اظهار کرد: به رغم درخواست 
وزیر، کمیسیون کشاورزی مجلس و ارسال نامه برای نهادهای مختلف 
برای واگذاری نمایشگاه به تشکل های سراسری دام و طیور و همکاری 
می  نامیده  خصوصی«  بخش  »پارلمان  تعارف  به  که  بازرگانی  اتاق 
شود، ظاهرا البی های قدرت و البیگری های موجود در سازمان توسعه 
تجارت و شرکت نمایشگاه های بین المللی جمهوری اسالمی ایران قوی 
ترند که اهمیت چندانی به خواسته دیرینه تشکل ها برای تحقق این 

خواسته نمی دهند.
اطالعات،  تبادل  بازرگانی،  رونق  هدف  با  ها  نمایشگاه  اگر  افزود:  وی 
ارتقاء سطح دانش کاربردی بهره وران، گسترش تکنولوژی و در نهایت 
برقراری مبادالت بازرگانی میان تولید کنندگان داخلی و شرکت های 
افرادی  انتفاع  برای  ابزاری  نباید  شوند،  می  برگزار  خارجی  بازرگانی 

خاص باشند.
شیوه  این  به  ما  گفت:  ایران  اتاق  کشاورزی  کمیسیون  رئیس 
تالش  ولی  داریم  اعتراض  هاست  سال  مجوز  صدور  و  واگذاری 
های ما تاکنون بی نتیجه مانده است و جایگاه واقعی تشکل ها در 

برگزاری به حساب نمی آید.
صنایع  و  طیور  و  دام  المللی  بین  بیشترنمایشگاه  کرد:  تصریح  وی 
وابسته، موضوع های بازرگانی و صادراتی را در قالب هیات های تجاری 
منافع  فوق،  نهاد  دو  در  موجود  و البی های  کند  نمی  دنبال  خارجی 
صنفی و ملی مورد نظر رونق اقتصادی نمایشگاه ها را مد نظر ندارند و 
نباید به گونه ای عمل نمایند که تشکل های بزرگ تولیدی را در مقابل 
خود قرار دهند، زیرا این بی توجهی ها موجب کاهش رونق اقتصادی و 

میزان بازدید کنندگان تخصصی خواهد شد.
 فارغی با بیان اینکه در عرصه بازرگانی جهانی، سیاست تابعی از اقتصاد 
آن هم اقتصاد در عرصه فعاالن بخش خصوصی است ،تاکید کرد : در 
کشور ما اقتصاد همیشه متاثر از موضع سیاسی بخشی نگری است.  در 
شرایطی که تشکل های سراسری بخش خصوصی و حتی کمیسیون 
کشاورزی اتاق ایران آمادگی برگزاری این نمایشگاه و موارد مشابه دیگر 

را دارند اهمیتی داده نمی شود.
انتزاع  قانون  طبق  شد:  یادآور  ایران  اتاق  کشاورزی  کمیسیون  رئیس 
می بایست ابزارهای توسعه بازرگانی از جمله نمایشگاه های تخصصی 
تازه تاسیس  برنامه های معاونت  بخش کشاورزی طبق سیاست ها و 
توسعه بازرگانی وصنایع کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی برنامه ریزی 
این معاونت هم توجهی نمی شود،  تقاضاهای  به  شوند ولی متاسفانه 
لذا اینجانب هم به نمایندگی از سوی تشکل های صنعت مرغداری و 
زنجیره های تولید و هم کمیسیون کشاورزی اتاق، خواستار بررسی و 
پیگیری موضوع در هیات دولت و تدوین آئین نامه یا قوانین جدید برای 

نمایشگاه های بخش کشاورزی هستم.

شرکت الریان بزرگترین شرکت طیور قطر
ظرفیت ساالنه مجموعه جدید شرکت الریان 70 هزار تن گوشت جوجه 

و 250 میلیون تخم مرغ خواهد بود.
با سرمایه گذاری 439   )Al Rayan Poultry( الریان  شرکت مرغ 
میلیون دالری، برنامه خود برای ایجاد یک شرکت چندمنظوره یکپارچه 
را اعالم کرد و امیدوار است که شرکت جدید، صنعت طیور این کشور 
عربی را متحول کند، تولید داخلی را سرعت ببخشد و با امنیت غذایی 

ملی مطابقت نماید.
زیر  که  کارخانه  این  که  است  داده  گزارش   Gulf Times وبسایت 
الریان است، در تسهیالت مدرن  دار  مجموعه شرکت سرمایه گذاری 

برای تولید گوشت جوجه سرمایه گذاری خواهد کرد.
زمانی که این پروژه کامل شد، ظرفیت تولید ساالنه آن 70 هزار تن 
گوشت مرغ و 250 میلیون تخم مرغ خواهد بود. این کارخانه نیازهای 

کنونی و آینده بازار را تامین خواهد کرد. 
طرح  این  به  را  هکتار   1500 وسعت  به  ای  منطقه  الریان  شرکت 

اختصاص داده است.
بر روی  این سرمایه گذاری  الریان، بخش عمده  به گفته شرکت مرغ 
این  برای  هم  مادر  فارم  آن  در  که  بود  خواهد  پرورش  تسهیالت 
کارخانه و هم برای 

تولیدکنندگان محلی جوجه گوشتی، تخم مرغ های نطفه دار و جوجه 
تولید می کند.

از 90 تن  برنامه ریزی شده بیش  با ظرفیت  نیز  کارخانه خوراک آن 
به دیگر  نیازهای شرکت خواهد داشت و  از  تولیدی بیش  در ساعت، 

کشاورزان فروخت.
الریان در تمام شرکت از متخصصان و تجهیزاتی از سرتاسر بهره مند خواهد 

شد تا به استانداردهای جهانی کیفیت، امنیت و زیست ایمنی دست یابد.
سرمایه  رئیس شرکت  نایب  الثانی  خلیفه  بن  محمد  بن  خلیفه  شیخ 
منحصر  پروژه  یک  خواهیم  می  »ما  داشت:  اظهار  الریان  دار  گذاری 
نماییم که شرکت  الریان تنظیم  برای  با استانداردهای جهانی  به فرد 
ما و مدیریت هوشمند آن بتواند به آن افتخار کند. به این ترتیب، ما 
تالش می کنیم که استانداردهای بسیار باالیی را در زمینه تکنولوژی، 

بهداشت و استانداردهای عملیاتی تنظیم کنیم.«
کشاورزی در قطر

بر اساس گزارش فائو، تولید گوشت مرغ قطر در سال 2014 به میزان 
9.988 تن بوده است.

شرکت مواد غذایی الریان که شعبه دیگر از کمپانی سرمایه گذاریی دار 
الریان است اخیرا اعالم کرده است که تصمیم دارد بزرگترین فارم لبنی 
قطر را دایر نماید. تقریبا 7000 گاو شیری که قادر به شیردهی در آب 
و هوای گرم و مرطوب این کشور هستند وارد خواهند 
لبنی  محصوالت  تا  شد 

مختلفی را تولید کنند.

 نمایشگاه بین الملی دام و طیور
اقتصاد آنالین

ITPNews بخش بین الملل
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زاج سفید و مهار انتشار گاز آمونیاک در 

در  عمده  های  نگرانی  از  یکی  مرغداری  های  سالن  در  آمونیاک 
زیست  موارد  و  پرندگان  رفاهی  مسایل  دلیل  به   ، صنعت  این 
محیطی است. بنابراین کشفیات جدید درباره ی چگونگی کاهش 
این انتشار بسیار جالب توجه است، مانند پژوهشی که در دانشگاه 
Delaware انجام گرفته است. بستر طیور، پیش از وارد شدن آن 
انتشار و تراکم گازهای گلخانه ای و  ها به درون سالن، می تواند 
آمونیاک را کاهش دهد به ویژه دیده شده است که در سالن های 

مرغداری دی اکسید کربن نیز کاهش یافته است.

مهار انتشار عناصر غذایی از سالن های مرغداری
Li، پروفسور دستیار در دپارتمان علوم غذایی و دامی )ANFS( در 
دانشکده ی منابع طبیعی و کشاورزی UD می گوید که این پروژه در 
مهار  طیور  پرورش  چالش صنعت  ترین  عمده  اینکه  و  اجراست  حال 
،در  انرژی است  از سالن های مرغداری و حفظ  انتشار عناصر غذایی 
حالی که در کنار این مسائل  از رفاه پرندگان درون سالن ها نیز نباید 

غافل شد.
Li می گوید: »در صنعت پرورش طیور، آمونیاک یکی از نگرانی های 
طی  در  ویژه  به  رشد  ی  دوره  طی  در  آمونیاک  میزان  است.  عمده 
زمستان باالست. آمونیاک می تواند برای دام ها به ویژه برای سیستم 
تنفسی آنها بسیار خطرناک باشد و می تواند رفاه و سالمتی کلی دام 

را به خطر بیندازد.« 
همچنین، اگر از سالن مرغداری به سوی هوای بیرون آمونیاک منتشر 
خواهد  هوا  ریزگردهای  ی  دهنده  تشکیل  اجزای  از  یکی  خود  شود، 
بود و مقررات ملی هوای پاک متعلق به آژانس حفاظت محیط زیست، 
قانون های سختی درباره ی محدود کردن انتشار این گونه مواد وضع 

کرده است.

پرورش دهندگان طیور زاج سفید را ترجیح می دهند
Li می گوید که چندین ماده در بازار هستند که می توان آن ها را برای 
مهار آمونیاک در سالن های مرغداری ها به کار گرفت و زاج سفید ماده 
ایست که پرورش دهندگان در آرکانزاس در همین جایی که پژوهش 

انجام گرفته آن را ترجیح می دهند. 
در حالی که می دانیم افزودن زاج سفید به بستر طیور از تراکم آمونیاک 
در سالن های مرغداری ها می کاهد، آثار سوء آن در گسیل و انتشار 

گازهای گلخانه ای ناشناخته بوده است.
متحده  ایاالت  کشاورزی  دپارتمان  پژوهشگران  با  پروژه  این  در   Li
)USDA( دانشگاه تنسی و دانشگاه ایالتی اوکالهوما همکاری داشته 
 the( زیست  محیط  کیفیت  ی  مجله  در  اخیرا  پژوهش  این  نتایج  و 

Journal of Environmental Quality( منتشر شده است.
 Philip Moore در این مطالعه در بخش مهندسی بوده و به Li نقش
پژوهشگران  از  یکی  و  مقاله  این  نویسندگان  از  یکی  که  کرده  کمک 
 USDA پیشتاز برای استفاده از زاج سفید در پرورش طیور به همراه
بوده است. همکاری Li با ایشان برای ایجاد یک نمونه سیستم خودکار 
چرخش هوا برای ارزیابی کاهش انتشار با استفاده از زاج سفید در سالن 

پرورش مرغ های گوشتی بوده است.

کاهش انتشار دی اکسید کربن
ما نه تنها به دنبال کاهش انتشار، بلکه به دنبال اثرات زیست محیطی 
انتشار  بالقوه بر  اینکه چگونه زاج سفید می تواند به طور  ایم –  بوده 
گازهای گلخانه ای اثرگذار باشد – و نتایج نشان داده اند که ما توانسته 

ایم انتشار دی اکسید کربن را نیز کاهش دهیم.
در عرض دو روز کاهش دی اکسید کربن آغاز شد. نخست، به دلیل آن 
که زاج سفید یک مادۀ اسیدی است، فعالیت میکروبی درون بستر طیور 
از شکستن  آمونیاک  را کاهش می دهد.  آمونیاک  انتشار  نتیجه  و در 
اسید اوریک توسط باکتری ها و آنزیم ها تولید می شود. هنگامی که 
اسید اوریک شکسته می شود، دو ماده به دست می آید – آمونیاک و 

دی اکسید کربن.
نیز دی  و  را  آمونیاک  ما  باکتریایی،  فعالیت  کاهش  با  گوید:  می  وی 
چگونگی  های  جنبه  از  یکی  این  دهیم؛  می  کاهش  را  کربن  اکسید 

کاهش دی اکسید کربن است.
دوم اینکه با اصالح بستر طیور به کمک مواد اسیدی، پرورش دهندگان 
برای  سوخت  مصرف  میزان  بنابراین  و  هوا  تهویه  میزان  توانند  می 
گرمایش سالن های مرغداری ها را به ویژه در طی زمستان کاهش دهند.

بهبود رفاه و بهداشت طیور
Li می گوید: »در صنعت پرورش و تولید مرغ گوشتی، ما نیاز داریم که 
آمونیاک را کاهش داده تا رفاه و بهداشت طیور را بهبود بخشیم. باید 
شرایط آسودگی طیور را با استفاده از دمای بهینه فراهم سازیم. با این 
حال، اگر می خواهید آمونیاک کمتری داشته باشید، ناچار هستید که 
هوای تازه ی بیشتری به درون سالن وارد کرده و هوای دارای آمونیاک 
را به میزان بیشتری تخلیه نمایید. در نتیجه، باید میزان تهویه را بیشتر 

از حد معمول انجام دهید«.
برای گرم  باید  بدان معنی است که شما  ادامه می دهد: »این  ایشان 
پای  زیر  بستر  اصالح  با  بسوزانید.  بیشتری  داشتن سالن سوخت  نگه 
طیور به کمک مواد اسیدی، ما میزان تهویه و مقدار مصرف سوخت را 
کاهش داده که این خود باعث کاهش انتشار دی اکسید کربن از درون 
سالن از راه فرآیند گرمایش می گردد. اساسا، اگر ما فعالیت میکروبی و 
همچنین گرمایش را کاهش دهیم، می توانیم انتشار دی اکسید کربن 

به هوای بیرون را نیز بکاهیم«.

سالن های مرغداری



w
w

w
.IT

PN
ew

s.c
o

m
61

ره 
شما

 9
6  

ان
  آب

ی 
رور

امپ
و د

ی 
دار

رغ
ت م

العا
اط

59

چگونه در تولید گوشت مرغ هزینه های 
پاکسازی را کاهش دهیم

برای  جدید  راهی  گرفتن  نظر  در 
تمیز کردن دستگاه های مرغداری 
ذخیره  را  هزینه  و  زمان  تواند  می 
افزایش  نیز  تولید  و همچنین  نماید 

داشته باشد.
پاکسازی و ضدعفونی سیستم های پرورش 
به  نیز  هایی  هزینه  اما  است  روزانه  نیازی  مرغ 
دنبال دارد. این هزینه ها نه تنها شامل سرمایه گذاری بر روی دستگاه 
ها و جایگزینی تجهیزات می شود بلکه شامل زمان و تاثیر آن بر روی 

کارگران نیز می شود.
پاکیزگی  و  برنامه سالمت  از  بخشی  عنوان  به  باید  متعددی  عملیات 
انجام شود که شامل زدودن آلودگی از هرگونه جسم جامد، شست و 
شو و برس زدن همراه با مواد پاک کننده، آب کشی و ضدعفونی می 
شوند  می  استفاده  کار  این  برای  معموال   که  تجهیزات  و  لوازم  شود. 
سنگین هستند، استهالک بیشتری دارند و تاثیراتی بر روی کارگران 

می گذارند. 
نمونه هایی از دیگر بخش ها وجود دارد که در آن ها عملیات پاکسازی 
با بازدهی بیشتری انجام می شود، مثال نحوه کار کارواش. نحوه شست 
و شو که در کارواش مورد استفاده قرار می گیرد می تواند در سیستم 
های پاکسازی مرغداری نیز اعمال شود و در نتیجه بازدهی بیشتری را 

به همراه داشته باشد.

طراحی پاکسازی تناوبی
معموال دستگاه های پرورش طیور به شلنگ های متصل به دیواری 
نیازمند  که  است  سنگین  کارهای  مخصوص  که  هستند  وابسته 
بعد  اولیه  محل  به  آن  برگرداندن  سپس  و  دستگاه  دور  به  پیچیدن 

از پاکسازی است.
کردن  تمیز  برای  سختی  به  بودن  سنگین  دلیل  به  ها  شلنگ  این 
و  پیچیدن  زمان  در  ها  آن  استهالک  نتیجه  در  و  شوند  می  جدا 
نیز  ها  آن  رد  پاک کردن  از  بعد  و  یابد  افزایش می  استفاده کردن 
افتادن روی  زمان  نیز در  تلمبه شلنگ  این،  بر  ماند.عالوه  باقی می 

زمین آسیب می بیند. 
حال آن که کارواش ها بر بسیاری از این مشکالت غلبه کرده اند و می 
توانند به عنوان نمونه برای دستگاه های پرورش طیور استفاده شوند. 
انجام  معموال کارواش ها فشرده هستند، طراحی آن ها به طور موثر 
شده است، شلنگ آن ها ساختار محافظی دارد که نمی گذارد شلنگ، 
زمین را گرم کند و پایه هایی دارد که امکان چرخش 360 درجه ای 
شلنگ را به راحتی، به سرعت و با امنیت می دهد. شلنگ های کارواش 

سبک هستند و از لوازم بادوام ساخته شده اند.
به عالوه، هر یک از عملیات کارواش زمان مخصوص به خود را دارد.

کاربرد کارواش در روند پرورش مرغ
فرایندهای مورد استفاده در کارواش می تواند در روند پرورش طیور نیز 

به ترتیب مراحل زیر انجام شود: 
باالترین  با  پهن  بال  تیرآهن  مرغداری،  های  بخش  از  کدام  هر  1.در 

کیفیت بین دو دیوار موازی نصب نمایید.
2.یک بازوی دستی دارای پایه گردان بر روی تیرآهن بال پهن نصب 

نمایید، درست شبیه جرثقیل هایی که برای پل استفاده می شود.
است  هایی  شلنگ  شبیه  شلنگ  این  دارد،  می  نگه  را  شلنگ  3.پایه، 
که در سیستم های شست و شوی پرفشار استفاده می شود. برخالف 
این  شلنگ های سنگین که اغلب در مرغداری ها استفاده می شود، 
شلنگ ها بسیار سبک هستند. این پایه دارای مکانیسم جمع کننده 
شلنگ است و این اطمینان وجود دارد که شلنگ هرگز با زمین دستگاه 
پرورش طیور برخورد نخواهد داشت و در نتیجه آسیب کاهش می یابد.

4.انتهای این شلنگ ها دارای تلمبه هایی مشابه تلمبه هایی است که 
بسیار  تلمبه  نوع  این  شود.  می  استفاده  پرفشار  شوهای  و  در شست 
به  کنندگان  استفاده  که  است  ای  گونه  به  آن  و طراحی  است  سبک 
راحتی به قسمت های مختلف تجهیزات یا بخش های مختلف دستگاه 
این دستگاه ها  به  پرورش طیور دسترسی دارند، بدون آن که خیلی 

نزدیک شوند.
5.یکی از دو شلنگ، آب را تامین می کند که دمای آب می تواند با 
محیط برابر باشد و یا گرم باشد، در حالی که شلنگ دیگر دارای برس 

مخصوصی است که به طور اتوماتیک ماده پاک کننده را می ریزد.
6.روی هر کدام از دیوارهای موازی قسمتی برای نگه داشتن تلمبه ها 

در زمانی که استفاده نمی شوند تعبیه می شود.
7.بعد از آن که زمان الزم برای هرکدام از کارهای مختلف پاکسازی در 
نظر گرفته شد، می توان زمان سنجی را تنظیم کرد تا نشان دهد که 

کارهای پاکسازی در زمان الزم انجام شده است.
استفاده از سیستم کارواش در عمل

بعد از آن که کارهای مربوط به پرورش جوجه تمام شد، نظافت چی ها 
باید تمامی لوازم جامد را که در تجهیزات، دیوارها و کانال ها یا زمین 

به کار رفته است، پاک کنند.
بعد از پایان این مرحله، یکی از کارگران شروع به شستن هر قطعه از 
تجهیزات می کند و همزمان کارگر دیگری وسایل را با ماده شوینده 

برس می زند.
را  وسایل  دیگر  و  آالت  ماشین  اول  کارگر  کار،  این  اتمام  از  بعد 
به  کننده  ضدعفونی  ماده  دیگر  کارگر  پایان،  در  نماید.  می  آبکشی 

وسایل می زند.
سپس این دو کارگر به بخش دیگر مرغداری برای پاکسازی می روند. 
تعداد  همچنین  و  مرغداری  زمین  اندازه  به  گروهی  کارهای  میزان 
تجهیزاتی بستگی دارد که در بخش های مختلف باید پاکسازی شوند.

با کنار گذاشتن این روند پاکسازی معمول و انجام آن بر اساس عملکرد 
و همچنین  تمیز کردن بخش،  برای  زمان الزم  تواند  ها می  کارواش 

میزان آب و ماده پاک کننده مورد استفاده را کاهش دهد.
عالوه بر این، هزینه تعویض شلنگ ها و تلمبه های شلنگ نیز کمتر 
است زیرا سایش و کوبش آن ها بر روی زمین مرغداری بسیار کم است.

ITPNews آرشیو مقاله
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کیفیت  برای  مناسب  دریایی،  های  جلبک 
گوشت قرمز و تخم مرغ

جلبک های دریایی می توانند با ایجاد آثار پرویبیوتیک کیفیت تخم 
زیاد  مقدار  این حال،  با  دهند.  بهبود  گذار  تخم  های  مرغ  در  را  مرغ 
جلبک های دریایی در رژیم غذایی می تواند نتیجه ی معکوس داشته 

باشد. بنابراین میزان گنجاندن آن در رژیم غذایی هم مهم است.
جلبک های دریایی شامل جلبک قهوه ای )Phaeophyceae(، جلبک 
 )Chlorophyceae( سبز  جلبک  و   )Rhodophyceae( قرمز 
هستند. جایگزین  ارزشمند خوراک برای دام ها می باشند، عمدتا به 
عنوان منابع غذایی با ارزش ، و میزان دسترسی به آن ها فراوان تر از 

انواع غیر ارگانیک است.
معدنی  مواد  و  پروتئین  کمتر  مقدار  دلیل  به  ای  قهوه  های  جلبک 
و سبز  قرمز  های  به جلبک  نسبت  غذایی کمتری  ارزش  از   ، بیشتر 
برخوردارند. با این حال، جلبک های قهوه ای حاوی تعدادی ترکیبات 
بر  انجام شده  از مطالعات  ما شماری  اینجا  فعال زیستی هستند. در 

روی دام ها را برمی شمریم.

آیا گوسفندها می توانند جلبک های دریایی را هضم کنند؟
بسیار  نشخوارکنندگان  برای  دریایی  های  جلبک  ای  تغذیه  ارزش 
متفاوت است. این امر بستگی به نوع گونه، ترکیب جلبک )پروتئین، 
و   )phlorotannins ها  فلوروتانین  ساکاریدها،  پلی  معدنی،  مواد 
همچنین به تطابق و هماهنگ شدن دام ها با این نوع خوراک خاص 

بستگی دارد
در مطالعه ای آزمایشگاهی بر روی مایع شکمبه ی گوسفند تغذیه شده 
با جلبک دریایی ، نشان داده که قابلیت هضم ماده ی آلی جلبک های 
 L. digitata، قهوه ای و قرمز به ترتیب برای گونه های جلبک قهوه ای
94درصد،  ترتیب  به   (  S. latissimaT، Alaria esculenta
97درصد و 81درصد( و جلبک قرمز)81درصد P.palmata ) و برای 
جلبک های قهوه ای همچون A. nodosum، Fucus serratus و 
Fucus vesiculosus )به ترتیب 33درصد، 15درصد و 26درصد( 
بوده است. در مقایسه میان دو گونه جلبک قهوه ای M. pyrifera و 
گونه های Sargassum، هضم پذیری اولی کم )50درصد( اما باالتر از 

دومی )29درصد( گزارش شد. 

باوجود اینکه پروتئین خام این جلبک های دریایی در درون شکمبه 
غیرقابل تجزیه می باشد اما در شرایط آزمایشگاهی گوارش پذیری آن 
ها باال گزارش شد ، این امر جلبک های قهوه ای را علی رغم مقدار کم 

پروتئین ، منبع بسیار مناسبی برای نشخوارکنندگان می سازد. 

کیفیت بهتر تخم مرغ ها
خوراک حاصل از جلبک دریایی A. nodosum باعث افزایش عملکرد 
جوجه های گوشتی می گردد. مهم نیست که به چه شکلی در درون 
رژیم غذایی این مرغ ها گنجانده شده است )خام، جوشانده یا اتوکالو 
بر روی جلبک دریایی سبز  ای دیگر  autoclave شده(. در مطالعه 
این  گنجانیدن  که  شده  داده  نشان   Enteromorpha prolifera
جلبک با نسبت 2درصد تا 4درصد بهترین مواد مغذی و باالترین انرژی 
قابل متابولیسم را در جوجه های گوشتی فراهم میسازد. این مساله را 
می توان به میزان و مقدار آمیالزamylase  در دوازدهه)اثنی عشر( 
نسبت داد. عالوه بر این که این جلبک بر روی مصرف خوراک ، ضریب 
تبدیل غذایی و افزایش میانگین وزن روزانه آثار مثبتی داشته، باعث 
کاهش چربی زیر جلدی شکم و در نهایت موجب بهبود کیفیت گوشت 
در  که   Sargassum ای  قهوه  جلبک  های  گونه   . است  شده  سینه 
ساحل دریای سرخ می رویند، به مدت 20 تا 30 هفته به مرغ های 
تخم گذار با نسبت اختالط 1-12 درصد خورانده شده که پس از آن 
هیچ آثار منفی بر وزن این مرغ ها، وزن تخم مرغ ها، تولید تخم مرغ، 

ضریب تبدیل غذایی و کیفیت تخم مرغ دیده نشده است.
 Sargassum dentifolium به صورت خام، جوشانیده یا اتوکالو 
مفید  مرغ  تخم  برای کیفیت  تا 6درصد  نسبت های 3درصد  به  شده 
بوده است. جلبک سبز دریایی E. prolifera گنجانیده شده با نسبت 
های 1 تا 3درصد منجر به بهبود تولید تخم مرغ و بهبود کیفیت آن 
شده است: این جلبک باعث افزایش وزن، ضخامت پوسته تخم مرغ، 
رنگ زرده و کاهش کلسترول درون زرده می شود. همچنین منجر به 
بار کمتر E. coli در فضوالت شده که نشان دهنده ی سالمت بیشتر 

و بهتر طیور است.
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چک لیست جوجه های با کیفیت
به عنوان یک مشتری، باید از یک هچری چه انتظاراتی داشته باشیم؟ 
جواب آن ساده است: داشتن کیفیت باال هم در نژادهای گوشتی و هم 
در نژادهای تخم گذار. این جوجه ها نباید در یک هچری و با شرایط 
زمینه  این  در  که   )Ken Marshall( مارشال  کن  شوند.  هچ  برابر، 

متخصص است، تجربیات خود را با شما به اشتراک می گذارد:
همه هچری ها، کیفیت جوجه های خود را باال می دانند و به آن اعتقاد 
دارند. شما به عنوان یک مشتری، باید آن چه را که می شنوید، بپذیرید 
و مطمئن شوید که جوجه ها واقعا در شرایط بسیار خوبی هستند؛ حتی 
گاهی  آن  پذیرفتن  ببینید،  با چشم های خودتان هم  که  در صورتی 
فعالیت من در صنعت طیور، مدیریت  اولین  نظر می رسد.  به  دشوار 
هچری بود. سمتی که هرگز آن را پیش بینی نمی کردم. با این حال، 
بعد از آن که چهار سال از زندگی ام را در دانشگاه گذراندم و در مورد 
طیور و انسان ها، مطالب مختلفی آموختم، به نظرم آمد که موقعیت 

جدید و خوبی است. 
کامال  های  ویژگی  تولید،  روند  طول  در  باال،  کیفیت  با  جوجه  یک 

متفاوتی دارد اما تعریف جوجه یک روزه با کیفیت باال، چیست؟ 
- چشم های درخشان و براق
- بدن خشک ) نه مرطوب (

- دمای بدن 35.5 درجه سانتی گراد 
- کج نبودن نوک 
- فرم مناسب پاها

- پاهای تمیز و قرمز نبودن کف پاها
- نبود عالئم تنگی نفس و سخت نفس کشیدن

- پایین نبودن شکم
- عدم وجود لکه های سیاه رنگ

- ناف، به خوبی  ترمیم یافته باشد
- پاها به درستی رشد کرده باشند، پوست، صاف و زیر آن، حاوی آب باشد

- شکم، بزرگ و پر از چربی نباشد
- میزان رشد در روزهای ابتدایی زیاد نباشد

- میزان رشد پرها برای تمامی جوجه ها یکسان باشد 
- جیک جیک بدون استرس

برای سفارش  اهمیت است که تخم مرغ هایی که  این موضوع، حائز 
تنظیم شده اند، باید از یک گله باشند. سن تخم مرغ هایی که از این 
گله حاصل می شوند، نباید بیشتر از 7 روز باشد و بهتر است 4 تا 5 
روزه باشند. همچنین، تخم مرغ ها باید از یک گله مادری باشند که 
سن آن ها کمتر از 26 هفته و بیشتر از 61 تا 64 هفته نباشد و گله 
های تخم گذار نیز نباید پیرتر از 70تا 74 هفته باشند. وزن بدن جوجه 
ها قبل از گذاشتنشان در جعبه، نباید کمتر از 35 گرم باشد و با ضریب 
تغییر حداقلی 97 درصد، وزنی در حدود 22.95 گرم تا 36.05 گرم 
داشته باشند )مشتری باید حداقل 72 ساعت قبل از رسیدن جوجه ها، 
از طریق تلفن، مطلع شود(. اگر فاصله حمل و نقل، به گونه ای باشد که 
جوجه ها در همان روز هچ، به مقصد نرسند، باید به محلی که به مقصد 
مشتری نزدیک است، ارسال شوند. اگر هیچ یک از این ها تحقق پیدا 

نکرد، تخم مرغ های با این اندازه نباید در محل اولیه قرار داده شوند.
درصد   20 حداقل  از  کمتر  بسیار  قیمتی  با  باید  ها،  مرغ  تخم  دسته 
قیمت اصلی فروخته شوند و حتی بعد از آن نیز کاهش وزن طی 35 
روز، فرآیندی بسیار مشکل است. در مورد رشد جبرانی باید بگویم که 
فکر نمی کنم که بتوان این میزان تفاوت در وزن را تا 35 روز بعد، تغییر 

داد. باید ناهنجاری های دیگر مثل قرمزی کف پا را نیز بررسی نمایید. 
اگر قرمزی مشاهده شد، به آن معناست که میزان کاهش وزن در طول 
تخم گذاری، به دلیل میزان باالی رطوبت هچر، زیاد نبوده است و این 
امر، می تواند باعث شود که جوجه ها با شکمی بسیار بزرگ، هچ شوند. 
جوجه ها برای بیرون آمدن از تخم، کار بسیار سختی پیش رو دارند تا 
بتوانند تخم را بشکنند. شکستن تخم، می تواند به کف پاهای آن ها 
آسیب برساند. دمای نامناسب و وجود رطوبت در هچری، می تواند تاثیر 

چشمگیری بر کیفیت جوجه ها داشته باشد.

چک لیست جوجه های گوشتی
به  بدن،  وزن  اساس  بر  که  هایی  که جوجه  باشم  شاهد  دارم  دوست 
از  تغییرشان، کمتر  صورت 100 قطعه ای فروخته می شوند، ضریب 
97 درصد نباشد. حتی یک مرغداری که کارش را به خوبی انجام داده 
است، هرگز در روز هفتم، وزن بدن مرغ او به 200 گرم نخواهد رسید. 
ضریب تغییر 97 درصدی، به رسیدن به این هدف کمک می کند. باید 
باشید.  داشته  درصدی  تغییر 98  و ضریب  وزن 38+  با  هایی  جوجه 
موضوع دیگری که باید در نظر بگیرید این است که وقتی ماشین حمل 
جوجه به محل شما می رسد، یعنی قبل از تخلیه، از راننده بخواهید تا 
به شما نمودارهای دما و رطوبت را از روی دماسنج خود نشان بدهد. 
دمای 30 تا 31 درجه سانتی گراد و رطوبت 65 تا 70 درصد در طول 

مسیر حمل، ایده آل و مناسب است.
اگرچه  است؛  برخوردار  زیادی  اهمیت  از  که  نیست  اندازه  مسئله  فقط 
میزان اندازه برای جوجه های گوشتی، بسیار مهم است اما وزن متوسط 
خوب نیز از اهمیت زیادی برخوردار است. با این حال، توزیع وزن، باید 
یکنواخت باشد تا نتایج بهینه ای در بر داشته باشد. پرورش دهندگان مرغ 
گوشتی نیز باید بهترین سطح مدیریت را داشته باشند، به خصوص در 
هفت روز اول که هدف از این دوره زمانی، رسیدن به وزن 200 گرم است. 
بسیاری از پرورش دهندگان، به وزن 190 گرم می رسند و افرادی که 
به وزن 200 گرم دست پیدا می کنند، بسیار کم هستند؛ اما با مدیریت 
صحیح، وجود مرغداری های مناسب، بهداشت باالی محیط و تکنیک 

های موثر واکسیناسیون، می توان به این هدف دست پیدا کرد.
ببینید که  و  نگاه کنید  قبلی  به رکوردهای  تعیین کنید،  را  اهدافتان 
اید،  نکرده  گیری  تصمیم  هنوز  اگر  اید.  شده  نزدیک  هدف  به  چقدر 
اهدافتان را واضحا تعیین نمایید تا بتوانید مدیریت شرایط را، به بهترین 
و  بگذارید  را روی 185 گرم  ابتدا هدف خودتان  انجام دهید.  صورت 
سپس این میزان را باالتر ببرید تا وزن بدن، یکپارچگی، ضریب تبدیل 
خوراک و میزان مرگ و میر، به صورت ممتدی بهبود پیدا کنند. اگر 
ذهنتان را برای این کار بگذارید، در مدت بسیار کوتاهی به این هدف 
خواهید رسید. ده ها سال است که مدیریت اهداف، در سرتاسر جهان، 
امری کارآمد می باشد. در اواخر دهه 1960 میالدی، 63 روز الزم بود 
تا به این هدف برسیم؛ اما اکنون 34 تا 35 روز زمان الزم است تا به 
چنین وزنی دست پیدا کنیم. فراموش نکنید که میزان آب مصرفی را 
با نوع و میزان خوراک مصرفی  امکان، آن را  ثبت کنید و در صورت 
روزانه، متناسب نمایید. هچری شما )یعنی تامین کننده جوجه ها( باید 
این توانایی را داشته باشد که با دانشی که از تجربیات شخصی خود به 
دست آورده اید، به شما کمک کند و اگر هچری شرکت خودتان، تامین 
کننده جوجه است، اطمینان خاطر حاصل کنید که می تواند در این 

مورد، اطالعات الزم را به شما ارائه دهد.

ترجمه: سپیده حکمت 

چک لیست جوجه های با کیفیت
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 یکی از کلیدهای اساسی که سبب کاهش آلودگیهای ناشی از وجود 
طیور  غذایی  جیره  دستکاری  میشود  طیور  مدفوع  در  غذایی  مواد 
میباشد . بطور کلی پرندگان پنج نیاز اساسی تغذیه ایی دارند . پرندگان 
تامین  ها  کربوهیدارات  و  با چربی   ، انروی  این   . دارند  نیاز  انروی  به 
میشوند . پرندگان همچنین به پروتئین ، آب ، ویتامینها و مواد معدنی 
نیازمند هستند .بایستی این نکته را مورد توجه قرار داد که حتی در 
بهترین شرایط مدیریتی نیز طیور قادر نخواهند بود که 100 درصد از 
مواد غذایی موجود در جیره خود را بطور کامل هضم کنند . به چهار 

دلیل ، مواد غذایی ممکن است که از طریق مدفوع دفع شوند :
¨ وجود ضایعاتی در غذا .

¨ اضافه مواد غذایی موجود در جیره .
¨ وجود مواد غذایی هضم نشده .

¨ موجو مواد بیولوژیک مانند سلولهای مرده در بدن .
در مدفوع طیور عمدتا دو ماده وجود دارد که از درجه اهمیت باالیی 
برخوردار میباشد . یکی نیتروژن که حاصل شکست پروتئین است و 

همچنین ماده معدنی فسفر .
 

نیتروژن و فسفر :
وجود نیتروژن در جیره طیور ضروری است . پروتئین ها از آجرهایی 
، نیتروژن  . در این صورت  از جنس اسیدهای آمینه بوجود می آیند 
را میتوان در نقش سیمان برای چسبیدن این آجرها در نظر گرفت . 
از سوی دیگر   . برای ساخت پروتئین ضروری است  نیتروژن  بنابراین 
یک  به  میتواند  پرندگان  از  دفعی  نیتروژن  که  داشت  توجه  بایستی 
بصورت  ماده  این  یخش  نیز  آن  علت   . شود  تبدیل  محیطی  معضل 
آمونیاک در محیط میباشد . این ماده ) آمونیاک ( میتواند سبب ایجاد 
بوهای نامطبوع در محیط مزرعه شود . نیتروژن همچنین میتواند سبب 
بروز آلودگی منابع آب شود . این موضوع زمانی اهمیت پیدا میکند که 
بدانیم که 50 درصد از کل مردم آمریکا و 95 درصد از روستائیان این 

کشور آب خود را از منابع زیرزمینی تهیه می کنند .
فسفر نیز از مواد ضروری است که بایستی در جیره طیور موجود باشد 
. این ماده ، کلیدی اساسی در استحکام تخم مرغها و استخوانها میشود 
. فسفر همچنین قسمت مهمی در غشای سلولی rna و dna میباشد . 
فسفر موجود در مدفوع طیور میتواند با ذرات جامد موجود در هوا باند 
شده و منابع آبی را نیز تحت تاثیر قرار دهد . وجود مقادیر زیاد فسفر 

در آب میتواند سبب رشد جلبکها شود .

جدول زیر میانگین غلظت نیتروژن و فسفر را در مدفوع طیور به شما 
نشان میدهد . جدول ارائه شده در این بخش ، تنها میانگین است . در 
واقع غلظت نیتروژن و فسفر در مدفوع طیور با توجه به مسائل مدیریتی 

، تغذیه ، سن و سایر مسائل در نوسان است .
غلظت فسفر

غلظت نیتروژن
lb / ton 60

lb / ton 46 – 34
 

کاهش نیتروژن و فسفر :
اما   . کردیم  اشاره  اضافی  نیتروژن  و  فسفر  وجود  زیانهای  به  اینجا  تا 
طیور  در جیره  را  ماده  دو  این  میزان  میتوانند  تولیدکنندگان چگونه 

کاهش دهند .
 

 1. کاهش مواد غذایی بیهوده :
یکی از روشهای کاهش مواد غذایی در جیره طیور ، کاهش مواد غذایی 
 ، بیهوده  غذایی  مواد  از  ما  منظور   . میباشد  طیور  جیره  در  بیهوده 
موادی میباشند که در جیره فراهم میشوند اما پرنده عمال توانایی هضم 
میتواند دالیل  پرندگان  در  مواد غذایی  از  برخی  . هضم  ندارد  را  آنها 
مختلفی داشته باشد . برخی از این دالیل میتوانند شامل بیماری ، سن 
 van kempen و van heugten . و همچنین شرایط محیطی باشند
در سال 1999 دریافتند که در صنعت طیور آمریکا بین 2 تا 12 درصد 

مواد غذایی بیهوده مصرف میشود . 
مناسب  طراحی  طریق  از  میتوانند  داران  مزرعه  و  دهندگان  پرورش 
سیستم غذایی مزرعه خود بر اساس سن و نوع پرنده های پرورشی ، 
از سوی دیگر تحقیقات   . را کاهش دهند  بیهوده  مصرف مواد غذایی 
نشان داده است که استفاده از غذای پلت شده در طیور ، میتواند وجود 

مواد غذایی در مدفوع طیور را کاهش دهد .

2 . دقت بیشتر در هنگام تهیه جیره غذایی :
دومین روش پیشنهادی ما جهت کاهش وجود مواد غذایی در مدفوع 
. پرندگان قادرند که  طیور ، دقت بیشتر در هنگام تهیه غذا میباشد 
تا میزان مشخصی از هریک از مواد غذایی را بطور کامل هضم نمایند 
. در صورتیکه هر یک از مواد غذایی مورد نیاز پرنده در جیره ، بیش 
از حد باشد ماده غذایی هضم نشده و از طریق مدفوع دفع خواهد شد 

حداقل سازی وجود مواد غذایی
        در مدفوع طیور



w
w

w
.IT

PN
ew

s.c
o

m
61

ره 
شما

 9
6  

ان
  آب

ی 
رور

امپ
و د

ی 
دار

رغ
ت م

العا
اط

63

. بنابراین تامین مواد مورد نیاز پرندگان به میزان مشخص ، از درجه 
ماده  و  نر  پرندگان   ، مسلم  بطور   . میباشد  برخوردار  باالیی  اهمیت 
نیازهای غذایی متفاوتی دارند . همچنین نیازهای تغذیه ایی پرندگان 
، از یک فاز تولید به فاز دیگر میتواند متفاوت باشد . بعنوان مثال در 
مزارعی که پرندگانی با سن های مختلف را پرورش میدهند ، نیازهای 
بنابراین   . داشت  تفاوت خواهد  ها   finisher نیازهای  با  ها   starter
دسته  ایی  تغذیه  نیازهای  و  ، جنس  اساس سن  بر  بایستی  پرندگان 
پرنده  جنسیت  اساس  بر  پرندگان  به  دادن  غذا  نحوه   . شوند  بندی 
به  دادن  غذا  نحوه  . همچنین  نامند  split – sex feeding می  را 

پرندگان بر اساس فاز تولید را phase – feeding می نامند .
در گذشته ، بسیاری از پرورش دهندگان ، میزان مواد غذایی را بیشتر 
از  ایندسته   . نظر می گرفتند  پیشنهاد شده در  از میزان مواد غذایی 
پرورش دهندگان این میزان اضافه را بعنوان ) مرز امنیتی ( در نظر می 
spears در سال 1996 دریافت که جیره متداول مرغهای   . گرفتند 
دوره finisher شمال کالیفرنیا در کل ، 0.30 درصد فسفر بیشتری 
داشته است . بر اساس این تحقیقات ، میزان فسفر اضافی هضم نشده 

و از طریق مدفوع پرندگان دفع می شده است .
پرورش  از  بسیاری  حاضر  حال  در   ، تحقیقات  از  ایندسته  اساس  بر 
نیز  آن  علت   . کنند  نمی  استفاده   ( امنیتی  مرز   ( از  دهندگان طیور 

کاهش میزان غذا در مدفوع طیور و حفظ سرمایه آنها میباشد .
از  استفاده   ، غذایی  جیره  تهیه  هنگام  در  دقت  افزایش  دیگر  راه 
آمینواسیدهای   . میباشد  طیور  جیره  در  سنتتیک  آمینواسیدهای 
 . میباشند  باال  غلظت  با  و  آمینه  اسیدهای  تولیدی  منابع  سنتتیک 
مواد  سایر  و  سویا  از   ، سنتی  روشهای  به  طیور  های  جیره  تهیه  در 
 . کردند  می  استفاده  پروتئینها  و  آمینواسیدها  ساختن  فراهم  برای 
از  ایندسته  اینست که   ، توجه داشت  به آن  بایستی  ایی که  نکته  اما 
و  کنند  می  فراهم  جیره  در  را  مختلفی  آمینه  اسیدهای  غذایی  مواد 
نه یک نوع اسیدآمینه را . زمانیکه اسیدهای آمینه سنتتیک در جیره 
سنتی  نویسی  جیره  در  که  موادی  از  کمتری  میزان  میشوند  فراهم 
استفاده می شدند ، استفاده خواهند شد . از سوی دیگر وجود اینگونه 
از آمینواسیدهای آماده ، امکان استفاده میزان دقیق آنها را در جیره 
فراهم آورده است . این مواد میزان پروتئین کل جیره و همچنین دفع 

نیتروژن از طریق مدفوع را کاهش میدهد .
درصد   1 هر  ازای  به  که  دریافتند   1995 سال  در   easter و   kerr
کاهش در پروتئین خام استفاده شده در جیره با توجه به استفاده از 
درصد  هشت  کل  در  نیتروژن  دفع  میزان   ، سنتتیک  آمینواسیدهای 
کاهش می یابد . کاهش نیتروژن دفعی همچنین سبب کاهش آمونیاک 

شده و سبب کاهش بوی زننده تجیزات و وسایل پرورش میشود 

3 . بهبود وضعیت هضم :
سومین روش پیشنهادی ما جهت کاهش وجود مواد غذایی در مدفوع 
طیور ، سعی در بهبود هضم جیره توسط پرنده میباشد . زمانیکه جیره 
ایی با قابلیت هضم باال توسط پرنده مصرف شود ، میزان کمتری از مواد 
غذایی توسط پرنده دفع میشود . برخی از مواد غذایی برای پرندگان 
باالنس جیره هایی   ، از سوی دیگر  اما   . دارند  بیشتری  قابلیت هضم 
از ایندست ) با قابلیت هضم باال ( با مسائل اقتصادی مزرعه داران از 

اهمیت ویژه ایی برخوردار است . 
از  استفاده   ، بهبود هضم فسفر در جیره های طیور  روشهای  از  یکی 
در  فسفر  بیشتر   . میباشد  در جیره   phytase بنام  تجاری  محصولی 
دانه های غالت با ترکیبی بنام phytate باند شده است . در نتیجه 
از طریق مدفوع دفع خواهد  و  نبوده  قابل دسترس  پرنده  برای  فسفر 
از  و  را شکسته   phytate ترکیب  که  است  آنزیمی   phytase  . شد 
در   . میدهد  افزایش  را  پرنده  برای  دسترس  قابل  فسفر  طریق  این 
و کمتر  استفاده شده  قابل  پرنده  برای  نتیجه فسفر موجود در غالت 
در مدفوع دیده میشود . kornegacy و verstegen در سال 2001 
میالدی دریافتند که میزان دفع فسفر پرندگان زمانیکه در جیره آنها از 

phytase استفاده شده است کمتر است .
در اینجا این نکته را اشاره می کنیم که در حال حاضر نوعی ذرت 
با phytate کم وجود دارد که همان تاثیر استفاده از phytase در 
جیره را دارد . میزان فسفر کل این نوع ذرت همانند سایر ذرت ها 
نوع ذرت سبب شده  این  در   phytate میزان کمتر  ولی   ، میباشد 
بنابراین  و  باشد  داشته  را  کمتری  شده  باند  فسفر  میزان  که  است 
حاضر  حال  در   . بود  خواهد  بیشتر  آن  دسترس  قابل  فسفر  میزان 
خواهد  تر  اقتصادی  دارها  مزرعه  برای   phytase آنزیم  از  استفاده 
بود . البته با پیشرفتهای مهندسی ژنتیک میتوان منتظر ذرت هایی 

با قیمت پائینتر بود .
نیز طیور  بهترین شرایط مدیریتی  ای حتی در  تغذیه  استرتژی های 
قادر نخواهند بود که 100 درصد از مواد غذایی موجود در جیره خود 
را بطور کامل هضم کنند . در واقع رسیدن به این میزان ، غیرممکن 
است . با نگاهی به آینده مبتوان حدس زد که با روشهایی که در آینده 
ایی نه چندان دور کشف خواهد شد ، میزان فسفر و نیتروژن در مدفوع 
پرندگان باز هم کاهش یابد . در هرحال همیشه ، مسائل مالی فاکتور 
بنابراین   . دارد  قرار  داران  مزرعه  و  دانشمندان  میان  که  است  مهمی 
تحقیق بیشتر در مورد مسائل اقتصادی روشهای ذکر شده تا رسیدن به 

نتایج قطعی ادامه خواهد یافت
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بررسی تاثیر کیفیت هـچ بر 
عملکرد جوجه ها

کمپانی های هچری امروزی، نباید توجه خود را صرفا به هچ معطوف 
سازند. اگرچه این طور به نظر می رسد که این کمپانی ها، هچ را در 
اولویت کاری خود قرار می دهند، اما باید به یاد داشته باشیم که در 
صنعت گوشت طیور،  کمپانی های ادغام شده و کمپانی های مستقل، 

هر دو حضور دارند.
برای بهبود بخشیدن به عملکرد، بایدها و نبایدهای بسیاری وجود دارد. 
طیور، نیازمند یک هچری دقیق و منظم هستند و برای تهویه و جوجه 
کشی آن ها، باید تجهیزات مناسبی وجود داشته باشد. داشتن برنامه 

ریزی موثر، یکی از مهم ترین این موارد است.
ابتدا، از تخم مرغ ها شروع می کنیم. تخم مرغی که وارد هچری می 
کثیف،  های  مرغ  تخم  باشد.  دار  نطفه  همچنین،  و  تمیز  باید  شود، 
دنبال  به  خوبی  نتایج  ته،  و  سر  وضعیت  در  گرفته  قرار  و  شکسته 
نخواهند داشت، بنابراین باید مطمئن شویم که چنین تخم مرغ هایی 

وارد جوجه کشی نشوند.

اندازه تخم مرغ ها نیز از اهمیت زیادی برخوردار است. باید در مورد 
اندازه ای که برای کوچکترین تخم مرغ در نظر گرفته می شود، توافق 
صورت گیرد. به یاد داشته باشید که اندازه یک جوجه، تقریبا 68 درصد 
اندازه تخم مرغ است. در نتیجه، از تخم مرغ های کوچک، جوجه های 

کوچکی نیز تولید می شوند.
سپس نیاز داریم که شیوه ذخیره سازی مناسبی را برای انتقال از فارم 
به ستر انتخاب کنیم. نوسان دما، درصد هچ را کاهش خواهد داد. وجود 

جریان هوای مناسب نیز از اهمیت زیادی برخوردار است.
تخم  و  تهویه  تجهیزات  نگهداری  و  حفظ  مسئله  موارد،  این  از  بعد 
پیشگیرانه  برنامه  یک  همیشگی  داشتن  شود.  می  مطرح  گذاری 
و  کشی  جوجه  به  مربوط  مسائل  از  حتی  نگهداری،  و  حفظ  جهت 
هچ و همچنین کیفیت جوجه ها نیز مهم تر است . این برنامه، شامل 
کالیبره کردن تمامی تجهیزات می باشد. کنترل های الزم باید صورت 
و  صحیح  شرایط  در  باید  ها  پرده  و  ها  قفسه  درها،  تمامی  گیرد. 
کنترل  باید  ها  فن  تمامی  چرخش  سرعت  باشند.  مناسب  وضعیت 
شده باشد و همچنین، دامپرها و فن کویل های خنک کننده باید به 

شکل صحیحی تنظیم شوند.
تشخیص جنین، باید برای تمامی گله ها و تمامی ماشین های جوجه 
کشی صورت گیرد. اگرچه این امر، فرآیندی زمان بر است اما یکی از 
ارزشمندترین ابزارهای موجود برای مدیریت به شمار می آید. این کار، 
باروری واقعی و عملکرد درست دستگاه جوجه کشی را مشخص می 
نماید. آنالیز صورت گرفته، باید شامل موثر بودن هچ نیز باشد. روشی 

که در این جا معرفی شده است، هچ تخم مرغ های بارور یا همان روش 
hatch-of-fertile است.  با توجه به سن گله ها و میزان طیور جوان 

یا پیر آن ها، روش hatch-of-fertile نیز تغییر می کند.
مسئله دیگر، پی بردن به زمان ذخیره سازی تخم مرغ در تمامی گله 
ها می باشد. هر چه زمان ذخیره سازی تخم مرغ افزایش یابد، امکان 
hatch-of- هچ کاهش خواهد یافت. این کار، همیشه باید  جزء روش

fertile در نظر گرفته شود.

set-transfer-( مسئله دیگر، برنامه تنظیم – انتقال – بیرون آوردن
pull program( است. هنگامی که برنامه ای را برای ساعات خاصی 
از جوجه آوری طراحی می کنیم، حتما باید با دقت آن را دنبال نماییم. 
زمان تنظیم تخم مرغ، بر اساس بعضی از شرایط تولید، مثال بر اساس 
سن گله و سن تخم مرغ، تغییر می کند. با این حال، زمان انتقال باید 

ثابت باشد.
ای وجود  باید حتما مرحله  به هچر،  از ستر  ها  انتقال جوجه  از  قبل 
داشته باشد. فراموش نکنید که تخم مرغ ها، به شکل جنین وارد هچر 
می شوند و به شکل جوجه بیرون می آیند. این مرحله، که برای حفظ 
عملکرد ضروری است، به این منظور است که جوجه ها داغ نشوند. بعد 
این  آنها آغاز می گردد و  از  از آن که جوجه ها هچ شدند، نگهداری 
فرآیند تا زمان ارسال، به طول می انجامد. محل های مختلفی وجود 
دارند که ما آنها را در نگهداری از جوجه ها، دخیل می دانیم. این محل 
ها، شامل هچر، اتاق بیرون آوردن/جدا کردن جوجه، فرآوری/نگهداری 
طیور و انتقال می باشد. میزان دما، باید در فواصل زمانی منظم چک 
تا 104.5 درجه  تا زمان ارسال، 103.5  از هچر  شود. دمای مطلوب، 

فارنهایت است.
تا ارسال آن ها را  باید زمان بیرون آمدن جوجه ها  مدیریت هچری، 
 1 ارسال،  تا  آمدن  بیرون  زمان  از  ما  اگر  مثال،  برای  بگیرد.  نظر  در 
ساعت فرصت داشته باشیم، دیگر نیازی نیست که جوجه ها را زودتر 
بیرون بیاوریم. جوجه ها باید قبل از انتقال برای ارسال، خشک شوند. 
برخی میانگین زمانی از هچ تا انتقال را 30 دقیقه در نظر گرفته اند 
اما برخی دیگر معتقدند که این زمان حتی می تواند 10 ساعت هم به 
طول بیانجامد. زمان مدیریت نشده، ممکن است رشد نامناسب و عدم 

یکنواختی در جوجه ها را به دنبال داشته باشد.
در پایان باید خاطر نشان کرد که یک هچری، باید به خوبی مدیریت و 
در همه زمان ها، حفظ و نگهداری شود. به این ترتیب، کارایی هچ به 
حداکثر می رسد و همین مسئله، عملکرد را بهبود می بخشد. بنابراین، 

هچری ها، نقش مهمی در میزان سود دهی یک شرکت دارند.

61
ره 

شما
 9

6  
ان

  آب
ی 

رور
امپ

و د
ی 

دار
رغ

ت م
العا

اط

64

ITPNews بخش بین الملل



w
w

w
.IT

PN
ew

s.c
o

m
61

ره 
شما

 9
6  

ان
  آب

ی 
رور

امپ
و د

ی 
دار

رغ
ت م

العا
اط

65

بررسی اثرات تغذیه از کرم های خوراکی بر
 رشد طیور گوشتی و ارگان های آن ها

حشرات، مواد مغذی قابل توجهی دارند. اما آیا واقعٌا اضافه کردن پودر حشرات به جیره غذایی جوجه ها برای سالمتی آن ها مفید است؟
پودر حشرات ، منبع پروتئینی جدیدی برای دام ها به شمار می آید. در حال حاضر، با ارزش ترین نوع حشره هایی که در صنعت خوراک دام 
استفاده می شوند ، مگس سرباز سیاه با نام علمی Hermetia illucens L. ، مگس های خانگی با نام علمی Musca domestica L.،  کرم 
آرد زرد با نام علمی Tenebrio molitor،  کرم ابریشم با نام علمی Bombyx mori L و چند نوع ملخ می باشند. اخیرا از کرم آرد زرد )به 
طور خالصه در متن TM ذکر شده است( و مگس سرباز سیاه به ویژه برای تغذیه طیور استفاده شده است. با این حال، استفاده از آن ها برای 

سالمت طیور و رشد روده آن ها هنوز با محدودیت هایی مواجه است.

آزمایش استفاده از پودر الرو در جیره غذایی جوجه های راس ماده
 the Journal Animal Feed Science and( مطالعه ای که در این قسمت به آن پرداخته ایم و در مجله علوم و تکنولوژی خوراک حیوانات
Technology( به چاپ رسیده است، برای ارزیابی عملکرد حیوان، پارامترهای شیمیایی خون، ریخت شناسی روده و ویژگی های بافت شناسی 
جوجه های گوشتی تغذیه شده با رژیم های غذایی حاوی پودر الرو TM انجام شده است. در این مطالعه ، یک رژیم غذایی بنیادین بر پایه کنجاله 
ذرت، کنجاله گلوتن ذرت و کنجاله سویا فرموله شد و برای گروهی به اسم گروه تحت کنترل ، مورد استفاده قرار گرفت. به ترتیب از 50، 100 و 
150 گرم در هر کیلوگرم  پودر الرو TM با چربی کامل به عنوان جایگزین برای بخشی از کنجاله سویا، کنجاله گلوتن ذرت و روغن سویا برای 
سه گروه از طیور گوشتی استفاده شد )TM10 ،TM5 و TM15(. 160 جوجه گوشتی )راس 708( در سن یک روزگی به صورتی تصادفی از 
این چهار جیره درمانی تغذیه کردند. عملکرد رشد و پارامترهای شیمیایی خون آنها تا زمان رسیدنشان به سن 40 روزگی اندازه گیری شد و بعد 

از کشتار، تحقیقات مورفومتریک بر روی اندام های آن ها  صورت گرفت.

اضافه کردن مقادیر زیاد الرو به جیره غذایی ، همیشه هم نتایج عالی در بر ندارد
پژوهشگران نشان دادند که وزن طیور زنده ای که 150 گرم پودر حشره در هر کیلوگرم وزن دریافت کرده اند ، در دوازده روزگی در مقایسه با 
گروه های آزمایشی دیگر و گروه های تحت کنترل ، باالتر بوده است. با این حال، میزان وزن زنده در چهلمین روز آزمایش کمتر بوده است. در 
40 روزگی، باالترین میزان وزن زنده ، در جوجه های گروه 50 گرمی مشاهده شد. زمانی که پودر حشره به رژیم غذایی افزوده شد ، میانگین 
افزایش وزن روزانه از 1 تا 12 روزگی،  بهبود قابل توجهی یافت. اما با نگاه کردن به کل دوره آزمایش )1 تا 40 روزگی( ، در می یابیم که پرنده 
های گروه 50 گرمی ، باالترین میانگین افزایش وزن روزانه را داشته اند )71.68 گرم(. با ارزیابی میزان مصرف روزانه خوراک، پژوهشگران دریافتند  
که طیور گروه 150 گرمی ، باالترین میزان مصرف خوراک را در طول این مدت داشته اند )225.28 گرم( و بعد از آن به ترتیب گروه 50 گرمی، 

100 گرمی و تحت کنترل قرار داشتند. بیشترین میزان تبدیل خوراک در تمام طول دوره ، در گروه کنترل مشاهده شده است.
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