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GAA – the metabolic  
supercharger 
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گرسنگی، کیفیت گوشت دام ها را کاهش داده است

ترخیص نهاده های دامی از بندر امام خمینی )ره( به یک پنجم کاهش یافت

مسئوالن نگران آینده تولید شیر و گوشت کشور باشند

مازندران ، معین تامین کننده مرغ استان تهران

تیرماه ، آغاز طرح آمارگیری از گاوداری های صنعتی

اتخاذ تمهیدات الزم برای جذب جوجه های یک روزه

نبود سردخانه های نگهداری گوشت یکی از نقص های خوزستان است

این صنعت گرسنه، زاد و ولد نمی کند!

توضیحات واردکننده نهاده های دامی درباره نهاده های وارداتی

جنگ روسیه و اوکراین و تاثیر آن بر روی کمبود احتمالی مواد 

غذایی و افزایش قیمت ها

بررسی اثرات فیتاز قارچی و باکتریایی در جیره های با فسفر، کلسیم بررسی اثرات فیتاز قارچی و باکتریایی در جیره های با فسفر، کلسیم 

و انرژی قابل متابولیسم کاهش یافته بر عملکرد، خصوصیات الشه، و انرژی قابل متابولیسم کاهش یافته بر عملکرد، خصوصیات الشه، 

فراسنجههای  خون  و استخوان جوجه های گوشتیفراسنجههای  خون  و استخوان جوجه های گوشتی

کشتار دام های مولد، دالیل گرانی گوشت

ارزش واردات نهاده دامی ۵۵درصد رشد کرد

حمایت یا خسارت؛ چرا مرغداران باید از جیب هزینه کنند؟

مرغها روی دست مرغداران ماند!

برطرف شدن ممنوعیت توسعه صنعت دامپروری و طیور

مسمومیت در طیور

کشور با مازاد تولید تخم مرغ روبروست

ممنوعیت کشتار دام آبستن در کشتارگاه ها

رکود در بازار گوشت قرمز

رشد قیمت ۲۰ درصدی خوراک دام در بازارهای جهانی

میزان مصرف گوشت مرغ و تخم مرغ در برزیل

اهمیت مواد معدنی در خوراک دام

وزارت کشاورزی مشکل دامداران را پیگیری کند

یکپارچه سازی زنجیره تولید

ادامه مشکالت مرغداران در تامین نهاده های خوراک دامی

رکورد تورم مواد غذایی در بازار جهانی شکسته شد

وزارت کشاورزی فشار بر دامداران را مضاعف کرده است

کمتر از ۵ نفر بازار نهاده های دامی کشور را می چرخانند!

آزادسازی صادرات دام درخواست دامداران

یک فارم مرغداری با ماریجوانا طیور خود را پرورش می دهد

تأثیر روغن های عصارۀ گیاهی بر روی بیماری کوکسیدیا

ورشکستگی پرورش دهندگان دام سبک

هشداری جدی برای آینده امنیت غدایی

ارزیابی طرح پیشنهادی در رابطه با سقف قیمت ها و یارانه برای مرغداران

صادرات دام همچنان متوقف است

بررسی تخلفات احتمالی در واردات نهاده های دامی

قیمت نهاده ها افزایش یافته اما جوجه ریزی کم نشد

کاهش حدود ۱میلیون قطعه جوجه ریزی در خردادماه
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حمایت ۱6 میلیون دالری برای توسعۀ مزارع پرورش حشرات

چگونه جلبک ها به پایداری خوراک دام کمک می کنند؟

کمبود ذرت و سویا در بازار آزاد

بتائین طبیعی، یک مکمل مقوی در مرغداری

استراحت بیشتر برای گاوهای خشک منجر به تولد گوساله های 

زندۀ بیشتر می شود!

پیشنهاد استفاده از ظرفیت بین المللی بانکی برای ارز نهاده ها

دزدیدن گلۀ دامی به ارزش ۲.۱ میلیون پوند

نقش حیاتی هفت روز اول جوجه ها در کیفیت مرغ گوشتی

تامین ٣۰ درصد از نقدینگی مورد نیاز واحدهای مرغداری از سوی دولت

موجودی گاو گوشتی ایاالت متحده ۲ درصد کاهش یافت

استفاده از ظرفیت صندوق های سرمایه گذاری برای تامین مالی مرغداران

افزایش صادرات گوشت گوساله بریتانیا

کاهش شدید فروش مرغ پس از حذف ارز ترجیحی

بیماری های زنبور عسل

مشکالت زنبورداران کشور به بهانه روز جهانی زنبور

زنجیره های تولید عامل کاهش ۲۵ درصدی هزینه های تولید است

یافته های جدید در باروری گاو شیری

تکنولوژی جدید کپسوالسیون دوگانه تضمینی برای عملکرد جوجه های گوشتی

مرغداران گله  های مرغ  های تخمگذار را راهی کشتارگاه می کنند

کاهش ٣٣ درصد ی واردات نهاده های دامی

حوزه کشاورزی و دامداری یزد می تواند الگوی دیگر استانها باشد

۱۰ درصد نهاده های خوراک دام و طیور در مسیر غیرواقعی توزیع می شود

آیا حشرات یک منبع پروتئین خوراکی با دوام برای حیوانات

دالل بازی شبکه توزیع اجازه کاهش قیمت تخم مرغ را نمی دهد

احیای نژاد مرغ آرین یک سیاست برگشت به عقب است

کوبا نمی تواند غالت ایران را تامین کند

قیمت فعلی تخم مرغ برای تولیدکننده صرفه اقتصادی ندارد
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رییــس شــورای دام کشــور از کاهــش کیفیــت گوشــت دام هــا 
در برخــی از مناطــق کشــور بــه دلیــل گرســنگی و عرضــه دام 
ــدود  ــب مح ــالی موج ــت: خشکس ــر داد و گف ــارس خب ــای ن ه
شــدن مراتــع شــده و نهــاد هــای دام نیــز بســیار گــران اســت 
ــدارد، در  ــا ن ــف دام ه ــرای تعل ــی ب ــوراک کاف ــدارن خ و دام
نتیجــه یــا دام هــا نــارس عرضــه مــی شــوند یــا الغــر هســتند 
ــور  ــت. منص ــر اس ــا موث ــت آن ه ــت گوش ــت کیفی ــر اف ــه ب ک
ــو  ــت و گ ــور، در گف ــن دام کش ــورای تامی ــس ش ــان، ریی پوری
بــا اقتصــاد آنالیــن بــا بیــان اینکــه تامیــن خــوراک دام بــرای 
ــت،  ــده اس ــخت تر ش ــته س ــال گذش ــه س ــبت ب ــداران نس دام
ــع نســبت  ــتر مرات ــت بیش ــا محدودی ــداران ب ــرد: دام ــار ک اظه
بــه ســال گذشــته مواجــه شــدند و عیــن حــال قیمــت خــوارک 
دام نیــز رشــد زیــادی داشــته و بســیار گــران اســت. وی ادامــه 
ــه  ــبک ک ــای س ــداران دام ه ــرای دام ــکالت ب ــن مش داد: ای
ــه  ــب روســتایی و عشــایری هســتند شــدیدتر اســت، چراک اغل
ــه گفتــه پوریــان؛  ــه مراتــع بیشــتر اســت. ب وابســتگی آن هــا ب
ــیر  ــد و س ــنه مانده ان ــور گرس ــق کش ــی از مناط ــا در برخ دام ه
ــر  ــد ب ــا تاکی ــداران نیســت. وی ب ــوان دام ــا در ت ــردن آن ه ک
ــا  ــف دام ه ــرای تعل ــی ب ــوراک کاف ــود خ ــکل نب ــه مش اینک
نتایــج منفــی بــرای تولیــد گوشــت قرمــز داشــته اســت، افــزود: 
ــازار و کاهــش کیفیــت گوشــت  ــه ب ــارس ب عرضــه دام هــای ن
قرمــز از نتایــج منفــی نبــود خــوراک کافــی بــرای ســیر کــردن 
ــازاری  ــال ب ــن ح ــرد: در عی ــح ک ــان تصری ــا اســت. پوری دام ه
نیــز بــرای گوشــت قرمــز نیســت تــا فشــار بــر تولیدکننــدگان 
ــه از  ــادآوری اینک ــا ی ــد. وی ب ــش یاب ــا کاه ــروش دام ه ــا ف ب
ــوده  ــازار ب ــت تقاضــا در ب ــاه شــاهد اف ــن م ــه دوم فروردی هفت
ایــم، گفــت: بــه طــور معمــول در 6 ماهــه اول ســال کاهــش 
ــا  ــش تقاض ــن کاه ــالجاری ای ــا، در س ــود دارد ام ــا وج تقاض
خیلــی زود و از هفتــه دوم فروردیــن خــود را نشــان داد و 

گرسنــــگیگرسنــــگی
کیفیــت گوشــت دام ها کیفیــت گوشــت دام ها 
ــت ــش داده اس ــترا کاه ــش داده اس را کاه

ــد،  دام هــای کــه آمــاده عرضــه بــرای مــاه ابتــدای ســال بودن
ــور  ــن دام کش ــورای تامی ــس ش ــد. ریی ــتری ماندن ــدون مش ب
ــاورزی در  ــاد کش ــئوالن وزارت جه ــا مس ــه ب ــکیل جلس از تش
ــرای  ــای ب ــن راهکاره ــرای یافت ــته ب ــه گذش ــنبه هفت چهارش
کاهــش مشــکالت دامــداران خبــر داد و گفــت: بــرای کاهــش 
ــد گوشــت قرمــز در  مشــکالت دامــداران و امــکان ادامــه تولی
ــن پیشــنهادات  ــه شــد کــه ای جلســه مذکــور، پیشــنهاداتی ارائ
ــوارض  ــت ع ــا دریاف ــادرات دام ب ــی و ص ــد حمایت ــامل خری ش
بــود. پوریــان اضافــه کــرد: در حــال حاضــر دام هــای تولیــدی 
زمســتان، پاییــز و بهــار بــه دلیــل عــدم تقاضــا در بــازار داخلــی 
در دامداری هــا انباشــت شــده و خشــکی مراتــع و گرانــی 
ــرده اســت،  ــداران را مســتاصل ک نهاده هــای خــوارک دام، دام
در ایــن شــرایط خریــد حمایتــی و صــادرات تنهــا راهکارهــای 
ــرای  ــبی ب ــال مناس ــیه را مث ــتند. وی روس ــد هس ــه تولی ادام
ــه  ــرد ک ــوان ک ــز عن ــت قرم ــن گوش ــد و تامی ــت تولی مدیری
ــروری  ــش دامپ ــکالت بخ ــوان مش ــری از آن می ت ــا الگوگی ب
کشــور را کاهــش داد. پوریــان توضیــح داد: ایــن کشــور پهنــاور 
ــن حــال از  ــز و عی ــدگان گوشــت قرم ــن تولیدکنن از توانمندتری
ــه  ــل در منطق ــور برزی ــن کاال از کش ــده ای ــن واردکنن بزرگتری
اســت، سیاســت روســیه واردات گوشــت ارزان و صــادرات دام 
ــود  ــرف بهب ــه ص ــی ک ــت، عوارض ــوارض اس ــت ع ــا دریاف ب
ــر  ــارت دیگ ــه عب ــه داد: ب ــود. وی ادام ــد می ش ــد تولی و رش
همزمــان بــا تامیــن نیــاز داخلــی بــازار مصــرف تولیــدات خــود 
ــد  ــته باش ــداوم داش ــد ت ــه تولی ــا چرخ ــد ت ــترش می ده را گس
ــد  ــور معتق ــن دام کش ــورای تامی ــس ش ــرد. ریی ــق بگی و رون
ــوراک دام و انباشــت در  ــی خ ــود و گران ــه کمب ــا توج اســت؛ ب
ــا فوریــت نیازمنــد اجــرای ایــن  دامداری هــا، کشــور مــا نیــز ب
سیاســت اســت تــا بــا مشــکالت بزرگتــر بــرای تولیــد و تامیــن 

ــز مواجــه نشــود. گوشــت قرم

کشــاورزی  جهــاد  ســازمان  دامــی  تولیــدات  معــاون 

ــزی در اســفند  ــون جوجــه ری ــرورش ۷ میلی ــدران از پ مازن

مــاه ســال جــاری خــر داد و گفــت: مازنــدران بــه عنــوان 

ــران اســت.  ــتان ته ــرغ اس ــده م ــن کنن ــن تامی ــتان معی اس

»مســعود احمــدی حاجــی » در ســاری بــا اشــاره بــه 

ــت:  ــتان، اظهارداش ــزی در اس ــه ری ــزار و ۸۵۰ جوج ۱۳ ه

وضعیــت جوجــه ریــزی در مازنــدران بســیار مناســب 

اســت و نســبت بــه مشــابه ســال گذشــته ۱۰ درصــد 

افزایــش عملکــرد داشــتیم.

ــدران،  ــی در مازن ــای دام ــاده ه ــع نه ــث توزی وی در بح

ترصیــح کــرد: توزیــع نهــاده هــای دامــی خــام و کنســانرته 

ــه وفــور در حــال انجــام اســت. ب

کشــاورزی  جهــاد  ســازمان  دامــی  تولیــدات  معــاون 

مازنــدران بــا بیــان اینکــه برخــی از تعاونــی هــا بــا مشــکل 

ــول  ــتند  و محص ــه هس ــدار مواج ــود خری ــی و نب نقدینگ

ــو شــده اســت، افــزود: نهــاده هــای دامــی  در انبارهــا دپ

ــد. ــل بگیرن ــا تحوی ــی ه ــد تعاون ــهمیه را بای س

احمــدی حاجــی بــا اعــام اینکــه تاکنــون ۱۰ هــزار و ۸۰۰ 

تــن جــو و ۱۱ هــزار و ۱۰۰ تــن کنســانرته در اســتان توزیــع 

شــده اســت، گفــت:  از امــروز آمادگــی داریــم ۲۵ هــزار تن 

ــه موجــود در کارخانجــات خــوراک  کنســانرته و مــواد اولی

دام و ســبوس میــان دامــداران اســتان توزیــع کنیــم.

کشــاورزی  جهــاد  ســازمان  دامــی  تولیــدات  معــاون   

ــه  نگرانــی درخصــوص  مازنــدران ترصیــح کــرد: هیــچ گون

ــم . ــی نداری ــای دام ــاده ه ــع نه توزی

مازنــــــدرانمازنــــــدران
ــن تامین کننده  ــن تامین کننده معیـ معیـ
ــهران ــهرانمرغ استان تـ مرغ استان تـ
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وزیــر جهــاد کشــاورزی از اتخــاذ تمهیداتــی بــرای جــذب 
ــا رعایــت پروتکل هــای ســازمان  جوجه هــای یــک روزه ب
ــا  ــزی ب ــت: برنامه ری ــر داد و گف ــور خب ــکی کش دامپزش
اتحادیــه انجمــن تولیدکننــدگان جوجــه یــک روزه کشــور 
ــد  ــه ۴۰۰ تولی ــاعتی هم ــورت س ــه  ص ــده و ب ــام  ش انج

کننــده مــرغ مــادری در حــال رصــد هســتند.

ــیج  ــت بس ــت هم ــاداتی نژاد « در نشس ــواد س ــید ج »س
مردمــی بــرای حمایــت از تولیــد جوجــه یــک روزه ، 
ــه  ــع عادالن ــازی و توزی ــرح مردمی س ــه ط ــاره ب ــا اش ب
ــود و  ــت می ش ــا دریاف ــات آنه ــزود: اطالع ــا اف یارانه ه
اگــر عــدم جــذب در ایــن حــوزه وجــود داشــته باشــد بــا 

ــود. ــذب می ش ــد ج ــوزه تولی ــره در ح مذاک

ــون وارد گام  ــرد: اکن ــح ک ــاد کشــاورزی تصری ــر جه وزی
ــت،  ــده اس ــت از تولیدکنن ــه حمای ــرح ک ــن ط ــوم ای س
ــد را انجــام  ــت الزم در اســتمرار در تولی شــده ایم و صیان

می دهیــم.

وی ادامــه داد: در ایــن طــرح دولــت بــا تســهیل در 
ــه  ــار ب ــان اعتب ــارد توم ــزار میلی ــهیالت، ۲۰ ه ــه تس ارائ
ــه  ــدگان در نظــر گرفت ــد کنن ــه تولی ــوان تســهیالت ب عن
کــه بانــک کشــاورزی در روزهــای تعطیــل نیــز در حــال 
ــه تســهیالت  ــدگان و ارائ ــرای تولیدکنن ــات ب ــه خدم ارائ

ــن بخــش اســت. ــه ای ارزان قیمــت ب

و  موانــع  رفــع  بــه  اشــاره  بــا  ســاداتی نژاد 
محدودیت هــای جــاری در پرداخــت ایــن تســهیالت در 
ــادی  ــزی و اقتص ــاون برنامه ری ــزود: مع ــت اف ــرع وق اس
جهــاد کشــاورزی بــرای ایــن مهــم در بانــک کشــاورزی 

ــت. ــده اس ــتقر ش مس

ــوه  ــورد نح ــگاری در م ــه وی، نامه ن ــه گفت ب
ــت. ــده اس ــام  ش ــز انج ــذاری نی وثیقه گ

وزیــر جهــاد کشــاورزی بــا اشــاره بــه خریــد قــراردادی 
توســط شــرکت پشــتیبانی امــور دام کشــور افــزود: 
اعــالم کرده ایــم کــه تولیدکننــدگان دغدغــه ای نداشــته 
ــتند  ــه داش ــه ای ک ــق برنام ــزی را طب ــند و جوجه ری باش
ــی از  ــا نگران ــده م ــد کنن ــًا تولی ــد؛ اگــر احیان انجــام دهن
فــروش دارد و نگــران قیمــت ۴۵ روزه پایــان دوره خــود 
اســت شــرکت پشــتیبانی امــور دام بــا نــرخ مصــوب آن 

ــد. ــداری می کن را خری

وی بــا اشــاره بــه دو دغدغــه تولیدکننــدگان ایــن حــوزه 
ــوده  ــردش ب ــرمایه در گ ــه اول س ــرد: دغدغ ــح ک تصری
کــه بــا پرداخــت تســهیالت آن را رفــع کرده ایــم و 
ــرخ  ــا ن ــه ب ــود ک ــوالت ب ــروش محص ــه دوم ف دغدغ
مصــوب شــرکت پشــتیبانی دام آن را خریــداری می کنــد؛ 
بنابرایــن تولیدکننــدگان دیگــر نبایــد دغدغــه ای در ایــن 

ــند. ــته باش ــا داش زمینه ه

ــرای  ــدات الزم ب ــاذ تمهی اتخ
ــک روزه ــای ی ــذب جوجه ه ج

ســاداتی نژاد بــا تأکیــد بــر ایــن کــه عــالوه بــر تأمیــن ســرمایه 
ــکا  ــد ات ــی مانن ــرخ مصــوب، نهادهای ــا ن ــد ب در گــردش و خری
ــد  ــرای خری ــر شــرکت پشــتیبانی امــور دام ب ــر عــالوه ب و کوث
ــراردادی را از  ــد ق ــکا خری ــت: ات ــد، گف ــراردادی حضــور دارن ق
ــز در  ــاد مســتضعفان نی ــر و بنی ــاز کــرده و کوث روز گذشــته آغ

ــد. ــا کمــک می کنن ــه م ــه ب ــن زمین ای

وی یــادآور شــد: زنجیره هــای بــزرگ را نیــز بــه کمــک 
فراخوانده ایــم تــا در ایــن زمینــه فعالیــت کننــد؛ بنابرایــن 
دهیــم،  اســتمرار  را  حرکــت  امیدواریــم  مســیر  ایــن  در 
و  اســت  تولیــد، مصرف کننــده  حامــی  بزرگ تریــن  البتــه 
مصرف کننــده ایرانــی تاکنــون حامــی تولیــد بــوده و از آن 

ــت. ــرده اس ــت ک حمای

وزیــر جهــاد کشــاورزی تصریــح کــرد: بــا وجــود همــه 
ممنوعیت هــای  و  محدودیت هــا  انجــام  شــده،  تمهیــدات 
صادراتــی را نیــز برداشــته ایم تــا احیانــًا اگــر افتــی در مصــرف 
ــود. ــام ش ــوالت انج ــادرات محص ــتیم، ص ــور داش ــل کش داخ

وی بــا بیــان اینکــه شــرکت پشــتیبانی امــور دام روزانــه مــرغ 
ــد، گفــت: ایــن شــرکت مــرغ  ــداری می کن ــازار را خری ــازاد ب م

ــد. ــره می کن ــداری و ذخی ــد را خری منجم

وزیــر جهــاد کشــاورزی دربــاره مــازاد محصــول شــیر در کشــور 
ــره شــده  ــزرگ مذاک ــا شــرکت های ب ــت : در بحــث شــیر ب گف
ــازاد  ــد م ــد و خری ــن نمی مان ــر روی زمی ــیر ب ــر ش ــک لیت و ی

شــیر در کشــور در حــال انجــام اســت. ســازمان تعــاون مرکــزی 
ــی  ــزرگ لبنیات ــرکت های ب ــار ش ــز در کن ــور نی ــتایی کش روس
ــم  ــن مه ــه و ای ــرار گرفت ــیر ق ــازاد ش ــد م ــرای خری ــور ب کش

اســتمرار خواهــد داشــت.

وی بــا بیــان ایــن کــه ممکــن اســت بــا وجــود تمــام تمهیــدات 
اندیشــیده شــده عــدم جذبــی در بخشــی از یــک واحــد مجتمــع 
مــرغ مــادری باشــد، یــادآور شــد: بــرای ایــن کــه بتوانیــم ایــن 
بخــش را نیــز مدیریــت کنیــم بســیج وزارت جهــاد کشــاورزی 
و بســیج ســازندگی کشــور تمهیداتــی بــرای ایــن بخــش 
ــت  ــا رعای ــک روزه را ب ــای ی ــد جوجه ه ــا بتوانن ــیده اند ت اندیش
ــن طــرح  ــه در ای پروتکل هــای ســازمان دامپزشــکی کشــور ک
ــا در ایــن بخــش نیــز مشــکلی  ــد ت ــه کار بگیرن ناظــر اســت ب

وجــود نداشــته باشــد.

ــن  ــی ای ــت کل ــه مدیری ــن ک ــر ای ــد ب ــا تأکی ــاداتی نژاد ب س
ــاد  ــی وزارت جه ــدات دام ــور تولی ــت ام ــط معاون ــئله توس مس
ــا  ــزی ب ــت: برنامه ری ــت، گف ــری اس ــال پیگی ــاورزی در ح کش
اتحادیــه انجمــن تولیدکننــدگان جوجــه یکــروزه کشــور انجــام  
ــرغ  ــده م ــد کنن ــام ۴۰۰ تولی ــاعتی تم ــورت س ــه  ص ــده و ب ش
ــت  ــا دریاف ــات آن ه ــتند و اطالع ــد هس ــال رص ــادری در ح م
می شــود و اگــر عــدم جــذب در ایــن حــوزه وجــود داشــته باشــد 
بــا مذاکــره در حــوزه تولیــد جــذب می شــود و در پایــان کار نیــز 
اگــر مــازادی وجــود داشــت بــا رعایــت پروتکل هــای بهداشــتی 
ــازندگی  ــیج س ــاورزی و بس ــاد کش ــیج وزارت جه ــط بس توس
ــرورش  ــرای پ ــتایی ب ــای روس ــد در مجتمع ه ــور می توان کش

اســتفاده شــود.

ــم  ــرد: امیدواری ــح ک ــان تصری ــاورزی در پای ــاد کش ــر جه وزی
ایــن مســیر بــه  خوبــی مدیریــت شــود و در ایــن حــوزه، تولیــد 

ــد. ــدار بمان پای

نشســت همــت بســیج مردمــی بــرای حمایــت از تولیــد 
ــر  ــاداتی نژاد وزی ــواد س ــید ج ــت س ــا ریاس ــروزه، ب ــه یک جوج
جهــاد کشــاورزی و بــا حضــور محمــد زهرایــی رئیــس بســیج 
ــادی  ــور اقتص ــاون ام ــی مع ــد قربان ــور، محم ــازندگی کش س
ــازمان  ــس س ــری رئی ــد آقامی ــاورزی، محم ــاد کش وزارت جه
ــن  ــس انجم ــور رئی ــا صدیق پ ــور، محمدرض ــکی کش دامپزش
تولیدکننــدگان جوجــه یکــروزه کشــور، مهــرداد پــاکار فرمانــده 
ــس  ــازاده رئی ــا رض ــاورزی، علیرض ــاد کش ــیج وزارت جه بس
ــی از  ــاورزی و جمع ــاد کش ــی وزارت جه ــط عموم ــز رواب مرک

ــد. ــزار ش ــان برگ کارشناس
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ــص  ــی از نق ــت: یک ــور گف ــن دام کش ــورای تأمی ــس ش رئی
ــت و  ــداری گوش ــای نگه ــردخانه ه ــود س ــتان نب ــای خوزس ه

ــت. ــوزه اس ــن ح ــد در ای ــران توانمن صنعتگ
منصــور پوریــان عصــر امــروز جمعــه در نشســت خبــری 
پیرامــون دهمیــن نمایشــگاه نهاده هــا، تجهیــزات آبیــاری، 
باغبانــی و گلخانــه ای در خوزســتان اظهــار کــرد:  لــوازم 
نمایشــگاه ها همیشــه در عرضــه کاال و نمایــش قــدرت در 

ــت. ــوده اس ــر ب ــور مؤث ــش دام و طی بخ
در  دام  بخــش  در  مؤثــری  حضــور  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
ــن  ــای ای ــی از نقض ه ــزود: یک ــده اف ــاس نش ــگاه احس نمایش
ــت و  ــوزه گوش ــران در ح ــود صنعتگ ــه نب ــن زمین ــتان در ای اس

نبــود ســردخانه های گوشــت اســت.
رئیــس شــورای تأمیــن دام کشــور گفــت: آمــار دام کشــور ۷۱ 
ــازمان  ــط س ــال ۱۴۰۰ توس ــزار رأس در س ــون و ۶۰۰ ه میلی
ــه دام  ــنگین ب ــه در بخــش دام س ــده ک ــام ش ــکی اع دامپزش

ــوند. ــیم می ش ــیری تقس ــتی و ش گوش
وی تصریــح کــرد: در دام گوشــتی بالــغ بــر ۹ میلیــون رأس در 
اختیــار داریــم و از ۷۱ میلیــون رأس دام ســبک ۲۴ میلیــون بـُـز 

اســت کــه جمعیــت باالیــی اســت.

ــداری  ــای نگه ــردخانه ه ــود س ــداری نب ــای نگه ــردخانه ه ــود س نب
ــای  ــص ه ــی از نق ــت یک ــای گوش ــص ه ــی از نق ــت یک گوش

ــت ــتان اس ــتخوزس ــتان اس خوزس

پویــان عنــوان کــرد: میــزان تولیــد دام مــا 
ــی  ــون گوشــت واردات ــوده و اکن ــازاد ب همیشــه م
ــی  ــر زمین ــورت زی ــه ص ــم ب ــر داری ــم و اگ نداری

می شــود. وارد 
ــدگان  ــم گیرن ــزود: سیاســت گذاران و تصمی وی اف
ــه خصــوص وزارت جهــاد  ــا در بخــش دامــی ب م
بــا تصمیمــات خلــع الســاعه و نادرســت باعــث از 

ــی می شــود. ــن ســرمایه مل ــن رفت بی
رئیــس شــورای تأمیــن دام کشــور بــا بیــان اینکــه 
ــون و  ــک میلی ــاز کشــور ی در روزهــای عــادی نی
ــت:  ــت، گف ــز اس ــت قرم ــن گوش ــزار ت ۴۰۰ ه
ــال ۹۰۰  ــا در س ــز م ــت قرم ــد گوش ــزان تولی می
ــاهد  ــا ش ــه در دوران کرون ــت ک ــن اس ــزار ت ه
ــم. ــت بودی ــرف گوش ــدی مص ــش ۵۰ درص کاه

وی تاکیــد کــرد: در ایــن راســتا بایــد بــرای مــازاد 
ــط  ــزی و توس ــور برنامه ری ــت در کش ــد گوش تولی

دولــت ذخیــره ســازی شــود.
ــادرات  ــی ص ــای حمایت ــه داد: طرح ه ــان ادام پوی
ــود  ــدار ب ــت از دام ــای حمای ــز طرح ه ــه ج دام ک
ــن دو  ــدن ای ــل ش ــا تعطی ــد و ب ــل ش ــز تعطی نی
پــروژه حمایتــی دامــداران مــا آســیب جــدی 

. می بیننــد
ــن  ــا میانگی ــت دام م ــه قیم ــان اینک ــا بی وی ب
کشــوری اســت، اظهــار کــرد: بــا توجــه بــه 
گرانی هــای موجــود در بخــش نهــاده، در بخــش 
ــرای  ــد یــک کیلوگــرم گوشــت ب عرضــه دام تولی
ــود. ــان می ش ــزار توم ــاالی ۷۰ ه ــا ب ــدار م دام

ــت: ۱۷۰  ــور گف ــن دام کش ــورای تأمی ــس ش رئی
ــازار در  ــه ب ــده ب ــذب نش ــت ج ــن گوش ــزار ت ه
اطــراف بــازار وجــود دارد و نوســانات قیمتــی 
بیشــتر بــازار بــازی بــود تــا واقعیت هــای موجــود 
ــود. ــخص ب ــه مش ــزان عرض ــان می ــه همچن ک

ــد  ــال بای ــر س ــای آخ ــت در ماه ه ــت: دول وی گف
ــرکت  ــه ش ــد ک ــا ورود کن ــوص قیمت ه در خص
پشــتیبانی متصــدی ایــن امــر اســت، بــازار را رهــا 
می کنــد و ایــن امــر یــا عمــدی اســت یــا از روی 

بــی ســوادی اســت.

ــر  ــای آخ ــت در ماه ه ــردن گوش ــا ک ــرد: ره ــوان ک ــان عن پوی
ســال خطــر بزرگــی اســت کــه بــازار بــازی و نوســانات قیمتــی 
در ایــن ایــام انجــام می شــود و برخی هــا از ایــن وضعیــت 

ــد. ــی را می برن ــودهای کان س

ــوده و  ــاال ب ــا ب ــه تقاض ــال همیش ــر س ــاه آخ ــزود: در م وی اف
قیمــت  اکنــون  امــا  تحــرک کمتــری می کــرد  قیمت هــا 

ــت. ــته اس ــدیدی داش ــت ش حرک

وی ادامــه داد: بایــد بــه طــور منطقــی بــا گرانــی موجــود در بــازار 
ــت  ــون قیم ــود چ ــرر نش ــده متض ــد کنن ــا تولی ــرد ت ــورد ک برخ
هرچــه بیشــتر شــود، مصــرف کمتــر خواهــد شــد و مــردم تــوان 
ــت  ــرای گوش ــان را ب ــزار توم ــاالی ۱۵۰ ه ــت ب ــت قیم پرداخ

ندارنــد.
ــت  ــروز قیم ــرد: ام ــان ک ــور بی ــن دام کش ــورای تأمی ــس ش رئی
ــره گوســفندی ۱۳۰ هــزار تومــان اســت و اگــر کســی  الشــه ب

ــت. ــی اس ــد، گران فروش ــتر بفروش بیش
ــت  ــت درس ــم و مدیری ــود تصمی ــه نب ــان اینک ــا بی ــان ب پوی
ــه  ــت ک ــتمی اس ــت: دالل آن سیس ــت، گف ــن دالل اس بزرگتری
بــرای گوشــت قیمــت تعریــف می کنــد امــا توانایــی کنتــرل آن 

ــدارد. ــازار ن ــت را در ب قیم
ــش قیمــت  ــورم افزای ــه ت ــرد: گوشــت نســبت ب ــح ک وی تصری
ــایر  ــه س ــبت ب ــت آن نس ــش قیم ــت و کل افزای ــادی نداش زی
ــازار مصــرف بســیار بزرگــی  ــود و چــون ب کاالهــا ۲۴ درصــد ب
ــا  ــب ب ــا متناس ــل قیمت ه ــه حداق ــود ک ــن ب ــار ای ــم انتظ داری

ــد. ــداد دام باش تع
رئیــس شــورای تأمیــن دام کشــور اضافــه کــرد: قیمــت جهانــی 
گوشــت در کشــورهای اطــراف کیلویــی ۲ دالر و ۷۰ ســنت 

ــت. ــتر اس ــا بیش ــدار م ــای دام ــا هزینه ه ــت ام اس
ــش  ــا در بخ ــی م ــای حمایت ــه طرح ه ــوان اینک ــا عن ــان ب پوی
تولیــد بیشــتر شــبیه جــوک بــوده تــا واقعیــت اســت، بیــان کــرد: 
خریــد حمایتــی بــا قیمــت ۶۲ هــزار تومــان و مجــوز صــادرات، 
دو طــرح حمایتــی بودنــد کــه هــر دو متوقــف شــدند و بــا وجــود 

دام مــازاد در کشــور حمایتــی صــورت نگرفــت.
وی گفــت: کشــوری کــه دامــدار و تولیــد کننــده آن بــه ســختی 
ــول آن  ــادرات محص ــپس روی ص ــد و س ــام می ده ــد انج تولی
عــوارض بگذارنــد، ایــن دولــت و نماینــدگان چــه خدماتــی بــه 

تولیــد کننــده داده انــد؟
رئیــس شــورای تأمیــن دام کشــور بــا بیــان اینکــه اســم 
صــادرات دام را بایــد جــوک بگذاریــم، تصریــح کــرد: بــا توقــف 
صــادرات دام نزدیــک ۴.۵ میلیــون دالر ضــرر بــه ایــن فعــاالن 

ــد. ــش وارد ش بخ

وی بیــان کــرد: از ابتــدا طــرح نهــاده و موضــوع آن ویــژه بــوده 
اســت و ابتــدا مرغــداران و گاوهــای شــیری را در نظــر گرفتنــد 
ــوده اســت در نظــر  ــی ب ــه بزرگ ــه مجموع ــا دام ســبک را ک ام

ــد. نگرفتن
ــکل  ــا مش ــه ب ــتی همیش ــداران گوش ــرد: دام ــه ک ــان اضاف پوی
تولیــد مواجــه هســتند و دامــداران ریــز کامــًا از صحنــه خــارج 
شــدند کــه رانــت موجــود در کشــور بــه خاطــر شــبکه نادرســت 

توزیــع اســت.
وی گفــت: از نظــر تولیــد کننــدگان گوشــت، نهــاده هیــچ اثــری 
ــرغ  ــای شــیری و م ــا در بحــث گاوه ــدارد ام ــا ن ــد آنه ــر تولی ب

بســیار اثرگــذار اســت.

ــش 33 درصد ی  کاهـــ
ــی ــای دام واردات نهاده ه

تــا پایــان اردیبهشــت مــاه ســال ۱۴۰۱، یــک 
میلیــون و ۵۷۸ هــزار و 6۲۸ تــن نهــاده دامــی )ذرت، 

ــده اســت. ــور ش ــویا( وارد کش ــه س ــو و کنجال ج

پایــان  تــا  دامــی  نهاده هــای  واردات  میــزان   
اردیبهشــت مــاه ســال ۱۴۰۱ نســبت بــه دوره 
ــد  ــی ۳۳ درص ــاظ وزن ــه لح ــال ۱۴۰۰ ب ــابه س مش
و بــه لحــاظ ارزشــی ۱6 درصــد کاهــش را تجربــه 

ــت. ــرده اس ک



فصلنامه اطالعات مرغداری و دامپروری   شماره 93  تابستان 1401 4445 فصلنامه اطالعات مرغداری و دامپروری   شماره 93   تابستان 1401

ــده  ــود آم ــه وج ــش ب ــران و کارشناســان، تن ــق نظــر تحلیلگ طب
ــیه و  ــاورزی روس ــوالت کش ــی محص ــای جهان ــول ه ــن غ بی
اوکرایــن احتمــااًل موجــب خواهــد شــد تــا کشــورهای وارد کننــدۀ 
ــی  ــن های ــال جایگزی ــه دنب ــردان ب ــن آفتابگ ــدم، ذرت، و روغ گن
ــن  ــی ای ــرای آن هــا باشــند ضمــن اینکــه قیمــت هــای جهان ب
ــه اســت.  ــش یافت ــر افزای ــن براب ــون چندی ــز تاکن محصــوالت نی

بــه گــزارش رویتــرز، بــا افزایــش ناگهانــی قیمــت نفــت خــام در 
روز ســه شــنبه و همزمانــی آن بــا ورود نیروهــای نظامــی روســیه 
ــۀ  ــن منطق ــه جنــگ ای ــد ب ــن و تهدی ــۀ شــرقی اوکرای ــه منطق ب
ــا ســقوط مواجــه  ــورس جهانــی ب ــازار ب ــا از ســوی روســیه ب اروپ

شــد.
ــدۀ  ــن کنن ــورها تأمی ــن کش ــر دوی ای ــه ه ــه اینک ــه ب ــا توج ب
ــد  ــان و ۸۰ درص ــد ذرت جه ــان، ۱9 درص ــدم جه ــد گن ۲9 درص
ــود دارد  ــی وج ــن نگران ــتند ای ــان هس ــردان جه ــن آفتابگ از روغ
کــه هــر گونــه درگیــری نظامــی بــر روی صــادرات محصــوالت 

ــذارد. ــر بگ ــاورزی تأثی کش

جنگ روسیه و اوکراین و تاثیر جنگ روسیه و اوکراین و تاثیر 
آن بر روی کمبود احتمالی مواد آن بر روی کمبود احتمالی مواد 

غذایی و افزایش قیمت هاغذایی و افزایش قیمت ها

اوکرایناوکراینروسیهروسیه

ــنبه  ــه ش ــیکاگو در روز س ــدم ش ــی گن ــالت آت معام
ــش  ــت، ذرت افزای ــش یاف ــد افزای ــش از ۲ درص بی
ــا افزایــش بهــا  ــز ب قیمــت هفــت ماهــه و ســویا نی
ــاده  ــه از نه ــول ک ــه محص ــر س ــدند. ه ــه ش مواج
ــی مهــم محســوب مــی  ــواد غذای ــی و م هــای اصل
شــوند در مقایســه بــا ســال ۲۰۲۱ میــالدی، ۴۰ 

ــتند. ــت داش ــش قیم ــد افزای درص
ــاد کارشناســان اقتصــادی »محــدود شــدن  ــه اعتق ب
صــادرات از ســوی کشــورهای منطقــۀ دریــای 
ســیاه بــر روی کل جهــان تأثیرگــذار خواهــد بــود و 
کشــورهای واردکننــده در منطقــۀ خاورمیانــه و افریقــا 

ــن باشــند. ــال کشــورهای جایگزی ــه دنب بایســتی ب

در حــدود ۷۰ درصــد صــادرات گندم روســیه در ســال 
ــه و افریقــا  ــه کشــورهای خاورمیان ۲۰۲۱ میــالدی ب

بــوده اســت. 
بــه گــزارش آژانــس غذایــی ســازمان ملــل، بــه دلیل 
ــی  ــوالت لبن ــدم و محص ــرای گن ــا ب ــش تقاض افزای
ــه باالتریــن  قیمــت مــواد غذایــی جهــان تاکنــون ب

رقــم در طــی ۱۰ ســال گذشــته رســیده اســت.
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ارزش واردات نهــاده دامــی 
کــرد رشــد  ۵۵درصــد 

میــزان واردات نهاده هــای دامــی ذرت، جــو و کنجالــه ســویا در 
بهمن مــاه ســال ۱۴۰۰، ۵۵درصــد از لحــاظ ارزشــی و ۱۱درصــد 

از لحــاظ وزنــی افزایــش یافــت.
میــزان واردات نهاده هــای دامــی در بهمن مــاه ســال ۱۴۰۰ 
نســبت بــه دوره مشــابه ســال ۱۳۹۹ به لحــاظ وزنــی ۱۱ درصــد 
و به لحــاظ ارزشــی ۵۵ درصــد افزایــش را تجربــه کــرده اســت.

 در بهمن مــاه ســال ۱۴۰۰، ۱۵ میلیــون و ۹۵۷ هــزار و ۴۷۷ تــن 
ــده  ــور ش ــویا( وارد کش ــه س ــو و کنجال ــی )ذرت، ج ــاده دام نه

اســت.

ــه ســویا و  ــات واردات نهاده هــای دامــی ذرت، جــو، کنجال جزئی
دانــه ســویا ذیــل مطلــب آمــده اســت.

دانشــمندان بــرای هــر کــدام از آزمایشــات یــک دورۀ 
ــن دوره،  ــس از ای ــه پ ــد ک ــخص کردن ۲8 روزه مش
آنهــا فاکتورهایــی مثــل مصــرف خــوراک، وزن ، 
تولیــد و کیفیــت تخــم مــرغ را بررســی مــی کردنــد. 
طبــق یافتــه هــا و اطاعــات جمــع آوری ایــن 
دانشــمندان »مصــرف ایــن خــوراک هیــچ تأثیــر 
ــت و  ــر نداش ــورد نظ ــای م ــر روی فاکتوره ــی ب منف
ــت  ــود. و در نهای ــادل ب ــورد نظــر هــم متع کلســیم م
ایــن گونــه نتیجــه گیــری شــد کــه پوســت خرچنــگ 
– چــه بــه صــورت ذرات درشــت و چــه آســیاب شــده –

ــرغ  ــروه م ــر دو گ ــرای ه ــیم ب ــب کلس ــع مناس منب
ــد.« ــی باش ــوه ای م ــفید و قه ــذار س ــای تخمگ ه

ایــن تحقیقــات بــر روی جنبــۀ ســود مالــی و هزینــۀ 
تغذیــۀ طیــور بــا پوســت خرچنــگ بــه عنــوان منبــع 
کلســیم تحقیقــی نداشــته و البتــه پرواضــح اســت کــه 
بایســتی از نظــر هزینــه هــم رقابتــی باشــد تــا در بــازار 

قائــم مقــام اتــاق اصنــاف کشــاورزی بــا اشــاره بــه نقــش کشــتار جایــی بــاز کنــد.
دام هــای مولــد در گرانــی گوشــت گفــت: بــازار نهاده هــای دامــی 

همچنــان بــا اختــالل مواجــه اســت.

از دالیــل گرانــی گوشــت، کشــتار دام هــای 
ــت مولد اس

ســید موســی رهنمایــی، قائــم مقــام اتــاق اصنــاف کشــاورزی بــا 
اشــاره بــه اینکــه تأمیــن نهاده هــای دامــی هــم در بــازار آزاد و هم 
در ســامانه بــازارگاه بــا اختــالل مواجــه شــده اســت، گفــت: حــدود 
ــق  ــی از طری ــداران صنعت ــاز دام ــورد نی ــای م ۷۰ درصــد نهاده ه
ــر  ــا تأخی ــازارگاه تأمیــن می شــود امــا بارگیــری آنهــا ب ســامانه ب

ــرد. ــاد انجــام می گی زی
وی بــا بیــان اینکــه بارگیــری نهاده هــا بــه موقــع نیســت و ایــن 
ــزود:  ــد، اف ــاد می کن ــش ایج ــدگان چال ــرای تولیدکنن ــاله ب مس
ــن  ــه ای ــر ب ــی منج ــای دام ــع نهاده ه ــه موق ــری ب ــدم بارگی ع
می شــود کــه دامــداران ناچــار باشــند نهاده هــای مــورد نیازشــان 
ــد. رهنمایــی اضافــه کــرد: در بســیاری  ــه کنن ــازار آزاد تهی را از ب
ــول آن را  ــد و پ ــداری کرده ان مــوارد دامــداران جــو و ذرت را خری
نیــز پرداخته انــد امــا هنــوز نهــاده بــه دســت آنــان نرســیده اســت.
وی افــزود: از طرفــی در بــازار آزاد نیــز نهــاده بــه راحتــی یافــت 
نمی شــود و اگــر هــم باشــد قیمــت آن بســیار و حداقــل تــا ۴ برابر 
نــرخ مصــوب اســت. بــه طــور مثــال قیمــت هــر کیلوگــرم ذرت 9 
تــا ۱۰ هــزار تومــان، کنجالــه ســویا ۱۲ تــا ۱۳ هــزار تومــان و جــو 
نیــز حــدود 9 هــزار تومــان اســت. رهنمایــی در بخــش دیگــری از 
ســخنان خــود دربــاره اینکــه آیــا می تــوان کشــتار دام هــای مولــد 

در دو ســال گذشــته را دلیــل نابســامانی های اخیــر بــازار 
گوشــت دانســت؟،گفت: ایــن مســاله در عرضــه گوشــت 
ــادی  ــر نیســت. در ســالهای گذشــته کشــتار زی ــی تأثی ب
در حــوزه دام هــای مولــد انجــام گرفــت و مســئوالن امــر 
ــد.  ــی توجهــی کردن ــت ب ــاالن صنع ــه هشــدارهای فع ب
گوشــت قرمــز از هفته هــای پایانــی پاییــز ســال گذشــته 
رونــد افزایشــی گرفــت، بــه دنبــال ایــن اتفــاق دولــت که 
ــان مــاه مجــوز صــادرات ۳۵۰ هــزار رأس دام  اواســط آب
از کشــور را صــادر کــرده بــود، صــادرات را متوقــف کــرد. 
بــا ایــن حــال نــه تنهــا شــرایط بــازار متعــادل نشــد بلکــه 
ــی رغــم  ــت و عل ــه یاف ــودی قیمت هــای ادام ــد صع رون
ــت گوشــت  ــان قیم ــه کشــور همچن ــن کاال ب واردات ای
باالســت و نــرخ هــر کیلوگــرم ران گوســفندی بــه ۱۸۰ 
تــا ۱9۰ هــزار تومــان رســیده ایــن در حالــی اســت کــه 
ــر  ــت خب ــازار گوش ــنگین ب ــود س ــازار از رک ــاالن ب فع
ــن  ــرای ای ــا ب ــه تقاض ــد ک ــوان می کنن ــد و عن می دهن
ــدود  ــته ح ــال گذش ــه س ــبت ب ــوروز ۱۴۰۱ نس کاال در ن
۳۰ تــا ۳۵ درصــد کاهــش یافتــه اســت. کشــتار دام هــای 
مولــد کــه بــه دلیــل اختــالل در بــازار نهاده هــای دامــی 
طــی ۲ ســال گذشــته اتفــاق افتــاد، هشــدارهای زیــادی 
ــاورزی  ــاد کش ــی وزارت جه ــت و حت ــال داش ــه دنب را ب
ــتن  ــد و آبس ــای مول ــتار دام ه ــتورالعمل هایی کش در دس
را ممنــوع اعــالم کــرد بــا ایــن طبــق اظهــارات دامــداران 
و فعــاالن بــازار حجــم کشــتار بســیار زیــاد بــود و ذخایــر 

ــرد. ــد می ک ــور را تهدی کش

کشــتار دام هــای مولد، کشــتار دام هــای مولد، 
دالیــل گرانــی گوشــتدالیــل گرانــی گوشــت
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چـــکیده:

بــه منظــور بررســی اثــرات فیتــاز قارچــی و باکتریایــی در جیــره 
ــش  ــم کاه ــل متابولیس ــرژی قاب ــیم و ان ــفر، کلس ــا فس ــای ب ه
یافتــه بــر عملکــرد، خصوصیــات الشــه و فراســنجه هــای خــون 
ــتفاده از  ــا اس ــی ب ــتی،  آزمایش ــای گوش ــه ه ــتخوان جوج و اس
ــار، ۸  ــا ۵ تیم ــویه راس ۳۰۸ ب ــروس س ــه خ ــه جوج ۱۰۰۰ قطع
ــره  ــد. جی ــه جوجــه در هــر تکــرار انجــام گردی تکــرار و ۲۵ قطع
ــود، شــامل  ــه فــرم پلــت ســاخته شــده ب هــای آزمایشــي کــه ب
ــرژی، کلســیم و فســفر آن  ــاز کــه ان ــدون فیت ــره شــاهد ب ۱( جی
ــن شــد، تیمارهــای   ــه هــای ســویه راس ۳۰۸ تامی در حــد توصی
ــره  ــره حــاوی FTU ۵۰۰ در کیلوگــرم جی ــه ترتیــب جی ۲ و ۴(  ب
فیتــاز قارچــی و باکتریایــی بــوده و  ۲۵ کیلوکالــری انــرژی قابــل 
ــره آنهــا نســبت  متابولیســم و ۰/۰6 درصــد کلســیم و فســفر جی
بــه شــاهد کاســته شــده بــود. تیمارهــای ۳ و ۵( بــه ترتیــب جیــره  
حــاوی  FTU ۵۰۰ در کیلوگــرم جیــره فیتــاز قارچــی و باکتریایــی  
ــل متابولیســم و ۰/۱۲ درصــد  ــرژی قاب ــری ان ــوده و ۵۰ کیلوکال ب
کلســیم و فســفر جیــره آنهــا  نســبت بــه شــاهد کاهــش یافتــه 
بــود. اســتفاده از آنزیــم هــای قارچــی و باکتریایــی ســبب بهبــود 
ــن  ــد در س ــاخص تولی ــی و ش ــل غذای ــب تبدی ــدن، ضری وزن ب
۴۲ روزگــی نســبت بــه شــاهد شــد )p > ۰/۰۰۱(، ولــی تفــاوت 
معنــی داری بیــن آنزیــم قارچــی و باکتریایــی از نظــر صفــات فوق 
مشــاهده نشــد. درصــد چربــی حفــره بطنــی بــا اســتفاده از آنزیــم 
فیتــاز قارچــی یــا باکتریایــی در مقایســه بــا شــاهد افزایــش یافــت 
)p > ۰/۰۵(. خــوراک مصرفــی، درصــد مانــدگاری، ســایر اجــزای 
الشــه و فراســنجههای خــون و اســتخوان تحــت تاثیــر اســتفاده از 
فیتــاز یــا منشــا آن قــرار نگرفتنــد. بــر اســاس نتایــج ایــن تحقیق، 
اســتفاده از فیتــاز قارچــی یــا باکتریایــی بــه میــزان FTU  ۵۰۰ در 
کیلوگــرم در جیــره جوجــه هــای گوشــتی مــی توانــد بــا کاهــش 
ســطح انــرژی بــه میــزان ۵۰ کیلوکالــری در کیلوگــرم و  کلســیم 
ــه میــزان ۰/۱۲ درصــد مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه و  و فســفر ب

ســبب بهبــود عملکــرد شــود.

بررســی اثــرات فیتــاز قارچــی و باکتریایی در جیره های با فســفر، کلســیمبررســی اثــرات فیتــاز قارچــی و باکتریایی در جیره های با فســفر، کلســیم
و انــرژی قابــل متابولیســم کاهش یافتــه بر عملکــرد، خصوصیات الشــه،و انــرژی قابــل متابولیســم کاهش یافتــه بر عملکــرد، خصوصیات الشــه،

فراسنجه های  خون  و استخوان جوجه های گوشتیفراسنجه های  خون  و استخوان جوجه های گوشتی
مقـــدمه:

ــات اســت.  ــدن حیوان ــراوان در ب ــي ف ــاده معدن ــن م فســفر، دومی
ــورد  ــفر م ــق فس ــزان دقی ــن می ــاس تامی ــر اس ــور ب ــه طی تغذی
ــک  ــید فایتی ــد)De Sousa etal. 2015(.  اس ــي باش ــده م ــاز پرن نی
یــا میواینوزیتــول هگزاکیــس)IP6(،  اصلــي تریــن ذخیــره فســفر 
در دانــه گیاهــان مــي باشــد و میتــوان آن را تــا بیــش از هشــتاد 
درصــد فســفر گیــاه بــه حســاب آورد)Vieira et al., 2016(. مابقــي 
ــفر  ــول و فس ــي محل ــر آل ــفر غی ــاه را فس ــود در گی ــفر موج فس
ــفريله  ــن فس ــک، پروتئ ــيد نوکلئي ــا اس ــده ب ــد ش ــفر بان ــلولي )فس س
ــد )  ــي دهن ــکیل م شــده، فســفوليپيدها و قندهــاي فســفردار( تش

ــا  ــدن ب ــد ش ــی بان ــک توانای ــید فایتی Jatuwong etal, 2020(. اس

  .)2009 ,.Selle et al( ــیم را دارد ــد کلس ــذی مانن ــواد مغ م
قابلیــت هضــم نمــک اســید فایتیــک یــا  فیتیــن بــه علــت عــدم 
وجــود یــا مقــدار کــم آنزیــم فیتاز در قســمت هــاي باالي دســتگاه 
 Brinch-Pedersen et al(ــا محــدود اســت ــک معدهایه ــوارش ت گ
,2002(. اســتفاده از آنزیــم فیتــاز در جیــره ســبب  هیدرولیــز فیتــات 

در دســتگاه گــوارش شــده و مــی توانــد  فســفر فیتاتــه بیشــتری را 
بــرای جــذب توســط طیــور فراهــم کنــد. ایــن امــر ســبب کاهــش 
مصــرف مکمــل فســفر معدنــی در جیــره غذایــی شــده و بــدون 
بــه خطــر انداختــن عملکــرد  منجــر بــه کاهــش دفــع فســفر از 
 Mohammed et(فضــوالت طیــور بــه  محیــط زیســت مــی گــردد
ــازار را  ــود در ب ــای موج al., 2010 و Dersjant etal, 2015(. فیتازه

مــی تــوان بــر اســاس منشــا آنهــا )قــارچ یــا باکــرتی و غیره(،کربــن 
در حلقــه مایوتاینوزیتــول فیتــات کــه در آن دفسفوریالســیون آغاز 
ــاالی  ــای ب ــر دم ــت در براب ــاز( و مقاوم ــا 6-فیت ــود )3- ی ــی ش م
تولیــد خــوراک )روکــش دار یــا بدون روکش( تقســیم بنــدی نمود. در 
مــورد  منشــاء فیتــاز الزم بــه ذکــر اســت که اولیــن و عمــده ترین 
گونــه فیتازهــای مــورد مطالعــه بــر اســاس عملکــرد کاتالیســتی و 
ســاختار فیتــازی اســت کــه بــه عنــوان هیســتیدین اســید فســفاتاز 
طبقــه بنــدی شــده و از قارچهــای رشــته ای، باکتــری، مخمــر و 

  .)2010 ,Mullaney et al(گیاهــان اســتخراج شــده اســت

خــواص کاتالیســتی و فیزیکوشــیمیایی فیتازهــای قارچی بســتگی 
 Singh  and( دارد pH ــه ــه و دامن ــای بهین ــارچ، دم ــاء ق ــه منش ب

.) 2011 ,Yao et al ;2014,Satyanarayana

 Aspergillus niger,   در بیــن قارچهــا عمدتــا  گونــه هــای
Penicillium funiculosum, Peniophora lycii بــرای تولیــد فیتــاز 

ــای تجــاری  ــن نســل قارچه ــه و اولی ــرار گرفت ــتفاده ق ــورد اس م
جهــت تولیــد فیتــاز A. niger اســت کــه از ســال ۱99۱ مــورد بهره 

 .)2020 ,Jatuwong etal(ــت ــه اس ــرار گرفت ــی ق ــرداری صنعت ب
 ,Escherichia coli فیتازهــای باکتریایــی نیــز از گونــه هــای ماننــد

و  Citrobacter braaki تولیــد مــی شــوند.

منابــع مختلــف فیتــاز  ممکــن اســت دارای ویژگــی هــای مختلفی 
ــی و  ــداری حرارت ــب در GIT ، پای ــر تخری ــد مقاومــت در براب مانن
 )2004 ، .Onyango et al( ــوب ــت آنزیمــی مطل pH مناســب فعالی

. شند با
ایــن خصوصیــات مــی تواننــد در آزاد ســازی فســفر تأثیــر بگذارند. 
ــرژی، پروتئیــن  ــرای کلســیم ، فســفر، منگنــز، ان ــاز ب معــادل فیت
خــام و اســیدهای آمینــه بــه دلیــل منابــع فیتــاز و ترکیــب رژیــم 

غذایــی متفــاوت اســت. 
ریبیــرو و همــکاران )2016( گــزارش کــرد کــه  اســتفاده از فیتــاز 
 Citrobacter( باکتریایــی  منشــاء  بــا     Ronozyme® HiPhos

ــرم دارای  ــطوح 500 ، 1000 و FTU 2000 در کیلوگ braakii( در س

ــرم  ــرم در کیلوگ ــی 0/63 ، 1.09 و 2.02 گ ــر آل ــفر  غی ــادل فس مع
در جیــره هــای دارای منبــع فســفری دی کلســیم فســفات اســت. 

 Quantum®(در حالــی کــه افــزودن  فیتــاز بــا منشــاء اشریشــیاکلی
Blue( بــه میــزان 250 ، 500 و FTU  1000 در کیلوگــرم  جیــره بــه 

ترتیــب دارای ارزشــی معــادل 0/76، 1/31 و 2/40 گــرم در کیلوگــرم 
فســفر معدنــی از دی کلســیم فســفات بــود. به طــور کلــی،  ارزش 
 21)  5000 ®SunPhase(ــاز  تجــاری ــرای  فیت ــه ای ب ــادل تغذی مع
کیلوکالــری انــرژی قابــل متابولیســم، 1/68 درصــد پروتئیــن خــام، 
1 گــرم کلســیم و  1/15 گــرم فســفر معدنــی در کیلوگــرم جیــره 

.)2013 ,.Deniz et al( پیشــنهاد شــده اســت

پژوهشــگران مختلــف گــزارش کردنــد  اســتفاده از فیتــاز در 
ــرد  ــود عملک ــبب بهب ــتی س ــای گوش ــه ه ــی جوج ــره غذای جی
ــود  ــق بهب ــن تحقی ــود)Abd El-Hack etal, 2018 (. در ای ــی ش م
4/40، 11/04 و 7/14 درصــدی در خــوراک مصرفــی، افزایش وزن و 

 .)2015.DeSousa etal(ــد ــاهده ش ــی مش ــل غذای ــب تبدی ضری
 Rostagno et al. 2017 گــزارش کردنــد اســتفاده از فیتــاز در جیــره 
جوجــه هــای گوشــتی در دوره 35-22 روزگــی اثــرات مثبتــی بــر 
معدنــی شــدن اســتخوان دارد. افــزودن فیتــاز بــه جیــره  جوجــه 
هــای گوشــتی،  درصــد خاکســتر اســتخوان درشــت نــی را 
ــی  ــرای ارزیاب ــر شــاخص مهمــی ب ــن پارامت افزایــش داد  کــه ای
 Lalpanmawia et(آزاد ســازی فســفر در بــدن بــه شــمار مــی رود
al., 2014(.  بــر اســاس برخــی گزارشــات موجــود اثــرات فیتــاز بــر 

ســطح کلســیم، فســفر و آلکالیــن فســفاتاز در مزغهــای تخمگــذار 
 .Shehab et al( و جوجــه هــای گوشــتی )2008 .Kannan et al(

2012( معنــی دار نبــوده اســت. 

ــر ایــن فراســنجه هــا  ــاز ب ــر فیت ــر اث ــل گزارشــاتی دال ب در مقاب
نیــز وجــود دارد )Silversides et al. 2006(. اســتفاده از فیتــاز در جیره 
هــای کــم فســفر ســبب افزایــش غلظــت کلســیم و فســفر خــون 
 Mondal ( شــد ولــی بــر گلوکــر و کلســترول ســرم اثــری نداشــت
et al,2017.(. از ســویی دیگــر افزایــش کلســترول و تری گلیســرید 

ســرم  مرغهــای تخمگــذار در جیــره هــای کــم فســفر و حــاوی 
ــش  ــت)Kashani et al. 2014 (.  افزای ــده اس ــزار ش ش ــاز گ فیت
ــره هــای کــم فســفر و حــاوی  ــا جی غلظــت کلســترول ســرم ب
 Liu(ــده اســت ــزارش ش ــز گ ــتی نی ــای گوش ــه ه ــاز در جوج فیت
2009 ,etal(.  Cowieson و همــکاران )2012( نشــان دادنــد  افزودن 

ــش  ــدم ســبب افزای ــرژی ذرت و گن ــع ان ــا مناب ــره ب ــاز در جی فیت
ــرید  ــری گلیس ــترول و ت ــت کلس ــش غلظ ــز و کاه ــطح گلوک س
ســرم در جوجــه هــای گوشــتی شــد. بــا توجــه بــه بررســی منابــع 
ــه  ــاز ب ــده فیت ــد کنن ــای تولی ــود در میکروارگانیزمه ــوع موج و تن
نظــر مــی رســد داده هــای اندکــی در مــورد مقایســه فیتازهــای 
بــا منشــاء قارچــی و باکتریایــی وجــود دارد لــذا ایــن تحقیــق بــا 
هــدف ارزیابــی  و مقایســه اثــرات فیتــاز قارچــی و باکتریایــی در 
جیرههــای بــا فســفر، کلســیم و انــرژی قابــل متابولیســم کاهــش 
یافتــه بــر عملکــرد، خصوصیــات الشــه و فراســنجه هــای خــون و 

اســتخوان جوجــه هــای گوشــتی  انجــام شــد.
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مواد و روشها
آزمایشــی بــا اســتفاده از 1000 قطعــه جوجــه خــروس ســویه راس 
308 بــا 5 تیمــار، 8 تکــرار و 25 قطعــه جوجــه در هــر تکــرار انجــام 

گردیــد. جیــره هــای آزمایشــي کــه بــه فــرم پلــت ســاخته شــده 
بــود، شــامل 1( جیــره شــاهد بــدون فیتــاز کــه انــرژی، کلســیم 
و فســفر آن در حــد توصیــه هــای ســویه راس ۳۰۸ تامیــن 
¬شــد، تیمارهــای  2 و 4(  بــه ترتیــب جیــره حــاوی FTU 500 در 

کیلوگــرم جیــره فیتــاز قارچــی و باکتریایــی بــوده و  25 کیلوکالری 
ــره  ــل متابولیســم و 0/06 درصــد کلســیم و فســفر جی ــرژی قاب ان
آنهــا نســبت بــه شــاهد کاســته شــده بــود. تیمارهــای 3 و 5( بــه 
ترتیــب جیــره  حــاوی  FTU 500 در کیلوگــرم جیــره فیتــاز قارچی 
ــم  ــل متابولیس ــرژی قاب ــری ان ــوده و ۵۰ کیلوکال ــی  ب و باکتریای
ــه شــاهد  ــره آنهــا  نســبت ب و 0/12 درصــد کلســیم و فســفر جی
ــه از جوجــه کشــي  ــود. جوجــه هــا پــس از تهی ــه ب کاهــش یافت
ــول  ــدند. در ط ــداري ش ــدت 42 روز نگه ــده و بم ــالن ش وارد س
ــنایي  ــوري بصــورت 23 ســاعت روش ــش سیســتم ن انجــام آزمای
ــره هــای آزمایشــي در ســه  ــود ، جی ــک ســاعت خاموشــی ب و ی
ــا 24 روزگي)جــدول2( و  ــي )جــدول1(، و 11 ت ــا 10 روزگ دوره 1 ت
42-25 روزگــی ) جــدول 3( و  بــر پایــه ذرت و ســویا  تنظیــم شــد 

و بصــورت ازاد و بــدون محدودیــت در اختیــار طیــور قــرار گرفــت.
ــود کــه منشــاء آن  فیتــاز قارچــی مــورد ارزیابــی Ronozyme P ب
  Aspergillus oryzae بــوده و در قــارچ  Peniophora lycii قــارچ
بیــان گردیــده اســت. فیتــاز باکتریایــی phyzyme xp بــوده 
ــر  ــوده و در مخم ــری Escherichia coli  ب ــاء آن باکت ــه منش ک

Schizosaccharomyces pombe  بیــان شــده اســت. 

ــه   ــرار ب ــر تک ــاي ه ــه ه ــي جوج ــردوره، وزن کش ــان  ه در پای
ــنگی،  ــال گرس ــد از اعم ــاعت بع ــار س ــي و چه ــورت گروه ص
ــام  ــرم انج ــت ۱۰  گ ــا دق ــال ب ــرازوي دیجیت ــتفاده از ت ــا اس ب
گرفــت و مقــدار خــوراک مصرفــي هــر تکــرار نیــز به طــور دوره 
ای انــدازه گیــری شــد. تلفــات بــه صــورت روزانــه جمــع آوری و 
توزیــن شــدند و بــرای محاســبه ضریــب تبدیــل غذایــی و درصــد 
مانــدگاری مــورد اســتفاده قــرار گرفتنــد. شــاخص اروپایــی جوجــه 
ــا  ــا 42 روزگــی ب گوشــتی )European Broiler Index( در دوره 1 ت
ــکاران،2013(.  ــد)  Marcu و هم ــبه ش ــه ۱ محاس ــتفاده از رابط اس

جدول ۲-٣ جیره آزمایش در دوره ۰-۱4 روزگی

فیتاز فیتاز شاهد

۵۰۰ ۵۰۰ ۰ )FTU( سطح فیتاز در کیلوگرم جیره

۱۰۰ درصد ۵۰ درصد ماتریس اعمال شده

۵۵/۵69 ۲۵/۵6۵ 9/۵٣9 ذرت

۲۰ ۲۰ ۲۰ کنجاله گلوتن ذرت

٣۵۵ ٣۵7 ٣/٣6٣ سویا

۵/۲ ۵/۲ ۵/۲ جوش شیرین

۵/۱۲ 7/۱٣ ۲۱ دی کلسیم فسفات

۱/۲ ۱/۲ ۱/۲ نمک

۵/۲ ۵/۲ ۵/۲ مکمل معدنی

۵/۲ ۵/۲ ۵/۲ مکمل ویتامینی

۲/8 ۲/8 ۲/9 متیونین

۲/7 ۲/6 ۲/6 لیزین

4 7 ۱8 روغن

۱۰ ۱۰ ۱۰ بنتونیت

۱٣/8 ۱۲ ۱۲/7 صدف

۰/۰۵ ۰/۰۵ ۰ فیتاز

۱۰۰۰ ۱۰۰۰ ۱۰۰۰ جمع

۲87۰ ۲86۲ ۲86۲ (Kcal/Kg ) انرژي قابل متابولیسم

۲۲/۱ ۲۲/۱ ۲۲ (%)پروتئین خام

۱/۲6 ۱/۲6 ۱/۲6 (%)لیزین قابل هضم

۰/94 ۰/94 ۰/94 (%)متیونین+سیستین

۰/84 ۰/84 ۰/84 (%)ترئونین قابل هضم

۱/٣7 ۱/٣7 ۱/٣7 (%)آرژنین قابل هضم

۱ ۱ ۱ (%)والین قابل هضم

۱/۰۵ ۱/۰۵ ۱/۰۵ (%)کلسیم

۰/۵ ۰/۵ ۰/۵ (%)فسفر قابل دسترس

۰/6۲ ۰/64 ۰/76 (%)فسفر کل

۲۵۰ ۲۵۰ ۲۵۰ تعادل آنیون و کاتیون

رابطه 1                           
در ســن 42 روزگــي دوره پــرورش، تعــداد 14 قطعــه پرنــده از هــر 
تیمــار آزمایشــي انتخــاب شــده و بعــد از وزن-کشــي، کشــتار شــد. 
پوســت و پــر بــا هــم کنــده شــد و بعــد از خالــي کــردن محتویــات 
دســتگاه گــوارش، تفکیک الشــه بــراي انــدازه گیري صفــات وزن 
ــی حفــره بطنــی درصــد وزن  ــال، چرب الشــه، وزن ســینه، ران، ب
آن هــا صــورت گرفــت. همچنیــن وزن برخــي انــدام هــا، ماننــد 
کبــد، طحــال، ســنگدان و بــورس انــدازه گیــری و درصــد نســبي 
هــر یــک از آن هــا محاســبه گردیــد. بــراي بررســي اثــرات جیــره 
ــر فراســنجه هــاي بیوشــیمیایي ســرم خــون،  هــاي آزمایشــي ب
ــي  ــد آزمایش ــر واح ــده  از ه ــه پرن ــي از 4 قطع ــن 42 روزگ در س
ــد  ــد. بع ــل آم ــه عم ــري ب ــر خون گی ــي لیت ــه میل ــزان س ــه می ب
ــراي انجــام آزمایشــات  از جداســازي ســرم، نمونه-هــاي ســرم ب
بــه آزمایشــگاه انتقــال داده شــدند. مقــدار آلبومیــن، اســید اوریــک، 
آلکالیــن فســفاتاز، کلســترول، تــری گلیســرید، گلوکــز، پروتئیــن 
کل، گلوبولیــن و فســفر خــون بــا اســتفاده از کیــت هــای 
 1600 UV( ــپکتروفتومتر ــتگاه اس ــون و دس ــارس آزم ــرکت پ ش
PC, Shimadzu, Japan(، طبــق دســتورالعمل هــر کیــت و بــا ســه 

تکــرار بــه ازای هــر نمونــه، انــدازه گیــري شــد. اســتخوان درشــت 
نــی پــاي راســت پرنــده هــای کشــتار شــده جــدا شــد و پــس از 
چربــی زدایــی مــاده خشــک، خاکستر،کلســیم و فســفر موجــود در 
آن محاســبه شــد. بــراي محاســبه میــزان خاکســتر، اســتخوان هــا 
ــه مــدت ۲۴ ســاعت در دمــاي ۱۰۵ درجــه ســانتیگراد خشــک  ب
شــده ســپس نمونــه هــا آســیاب شــدند و در داخــل بوتــه چینی در 
کــوره 6۰۰ درجــه ســانتیگراد قــرار داده شــدند و درصــد خاکســتر 
محاســبه شــد. غلظــت کلســیم و  فســفر نمونــه هــاي اســتخوان 
بــا روشAOAC )2005( انــدازه گیــری شــد.  داده هــای بــه دســت 
آمــده پــس از مرتــب ســازی بــا نــرم افــزار Excel بــا اســتفاده از 
ــي و  ــاًل تصادف ــرح کام ــه  صــورت ط ــزار SAS )2001( ، ب ــرم اف ن
 )General Linear Models( بــا رویــه مــدل هــای خطــي عمومــي
ــی  ــرای بررس ــد. ب ــرار گرفتن ــاري ق ــل آم ــه و تحلی ــورد تجزی م
مقایســه اثــرات شــاهد بــا گــروه هــای فیتــاز و ســایر مقایســات) 
فیتــاز باکرتیایــی بــا قارچــی، فیتــاز باکتیایــی بــا شــاهد، فیتــاز قارچــی 

بــا شــاهد و ..( از روش مقایســات متعامــد اســتفاده شــد.  مقایســه 

ــه ای دانکــن در  ــد دامن ــون چن ــتفاده از آزم ــا اس ــا ب ــن ه میانگی
ســطح معنــی داری پنــج درصــد انجــام شــد . مــدل آمــاری بــه 

شــرح ذیــل بــود )رابطــه 2(.
رابطه 2             

                                                 

Xij=μ+δj+eij

در این فرمول، Xij  = مقدار مشاهده شده، µ = ميانگن جامعه، δj = اثر 

هر تيامر و eij = اثر خطاي آزمايشی بودند.
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جدول ٣-٣ جیره آزمایش در دوره ۱۵-۲8 روزگی

شاهد فیتاز شاهد

۵۰۰ ۵۰۰ ۰ )FTU( سطح فیتاز در کیلوگرم جیره

۱۰۰ درصد ۵۰ درصد ماتریس اعمال شده

۵78/7۵ ۵۵7/79 ۵۵۰ ذرت

٣6۰ ٣6۵ ٣67 سویا

۲/۵ ۲/۵ ۲/۵ جوش شیرین

9/۵ ۱٣/8 ۱8/۲ دي کلسیم فسفات

۲/۱ ۲/۱ ۲/۱ نمک

۲/۵ ۲/۵ ۲/۵  مکمل معدني

۲/۵ ۲/۵ ۲/۵ مکمل ویتامینی

۲/۱ ۲/۲ ۲/۲ متیونین

۰/۵ ۰/۵6 ۰/6 لیزین

۱٣ ۲۵ ۲7/۲ روغن

۱۵ ۱۵ ۱۵ بنتونیت

۱۱/۵ ۱۱ ۱۰/۲ صدف

۰/۰۵ ۰/۰۵ ۰ فیتاز

۱۰۰۰ ۱۰۰۰ ۱۰۰۰ جمع

۲9۰۰ ۲9۰۰ ۲9۰۰ )Kcal/Kg ( انرژي قابل متابولیسم

۲۰/8 ۲۰/8 ۲۰/8 )%(پروتئین خام

۱/۱۱ ۱/۱۱ ۱/۱۱ )%(لیزین قابل هضم

۰/84 ۰/84 ۰/84 )%(متیونین+سیستین

۰/8۱ ۰/8۱ ۰/8۱ )%(ترئونین قابل هضم

۱/٣۵ ۱/٣۵ ۱/٣۵ )%(آرژنین قابل هضم

۰/9۵ ۰/9۵ ۰/9۵ )%(والین قابل هضم

۰/9 ۰/9 ۰/9 )%(کلسیم

۰/4۵ ۰/4۵ ۰/4۵ )%(فسفر قابل دسترس

۰/۵۵ ۰/6٣ ۰/7۲ )%(فسفر کل

۲۵۰ ۲۵۰ ۲۵۰ تعادل آنیون و کاتیون

جدول 4-٣ جیره آزمایش در دوره ۲9-4۲ روزگی

فیتاز فیتاز شاهد

۵۰۰ ۵۰۰ ۰ )FTU( سطح فیتاز در کیلوگرم جیره

۱۰۰ درصد ۵۰ درصد ماتریس اعمال شده

6٣۱/6۵ 6۱۰ 6۰۰ ذرت

٣۱۰ ٣۱4/8۵ ٣۱8/8 سویا

۲/۵ ۲/۵ ۲/۵ جوش شیرین

8/۵ ۱۲/6 ۱7 دي کلسیم فسفات

۲/۱ ۲/۱ ۲/۱ نمک

۲/۵ ۲/۵ ۲/۵  مکمل معدني

۲/۵ ۲/۵ ۲/۵ مکمل ویتامینی

۱/7 ۱/8 ۱/9 متیونین

۰/4 ۰/4 ۰/٣ لیزین

۱۲ ۲۵ ۲7/۲ روغن

۱۵ ۱۵ ۱۵ بنتونیت

۱۱/۱ ۱۰/7 ۱۰/۲ صدف

۰/۰۵ ۰/۰۵ ۰ فیتاز

۱۰۰۰ ۱۰۰۰ ۱۰۰۰ جمع

۲96۰ ۲96۰ ۲96۰ )Kcal/Kg ( انرژي قابل متابولیسم

۱9 ۱9 ۱9 )%(پروتئین خام

۰/97 ۰/97 ۰/97 )%(لیزین قابل هضم

۰/77 ۰/77 ۰/77 )%(متیونین+سیستین

۰/7٣ ۰/7٣ ۰/7٣ )%(ترئونین قابل هضم

۱/۲۱ ۱/۲۱ ۱/۲۱ )%(آرژنین قابل هضم

۰/87 ۰/87 ۰/87 )%(والین قابل هضم

۰/86 ۰/86 ۰/86 )%(کلسیم

۰/4۲ ۰/4۲ ۰/4۲ )%(فسفر قابل دسترس

۰/۵۱ ۰/۵9 ۰/67 )%(فسفر کل

۲٣۰ ۲٣۰ ۲٣۰ تعادل آنیون و کاتیون



فصلنامه اطالعات مرغداری و دامپروری   شماره 93  تابستان 1401 5455 فصلنامه اطالعات مرغداری و دامپروری   شماره 93   تابستان 1401

نتایج و بحث

ــر عملکــرد جوجههــای گوشــتی  ــرات تیمارهــای  مختلــف ب اث
مــی  مشــاهده  همانطوریکــه  اســت.  آمــده   ۲ جــدول  در 
ــد  ــاخص تولی ــی و ش ــل غذای ــب تبدی ــدن، ضری ــود وزن ب ش
ــی خــوراک  ــت ول ــرار گرف ــف ق ــر تیمارهــای مختل تحــت تاثی
ــدگاری  ــه معنــی داری داشــت و درصــد مان ــل ب مصرفــی تمای
تحــت تاثیــر قــرار نگرفــت. مقایســات متعامــد نشــان داد 
ــاخص  ــی و ش ــوراک مصرف ــر وزن خ ــاز ب ــتفاده از فیت ــر اس اث
ــود )0/001 <  ــی دار ب ــاهد معن ــروه ش ــا گ ــه ب ــد در مقایس تولی
ــی  ــرم قارچ ــر دو ف ــرات ه ــد اث ــون متعام ــاس آزم ــر اس p(. ب
ــل  ــب تبدی ــدن، ضری ــات وزن ب ــر صف ــاز ب ــی فیت و باکتریای
غذایــی و شــاخص تولیــد معنــی دار بــود)p > 0/001(. مقایســه 
اثــرات منشــاء فیتــاز )قارچــی و باکرتیایــی( بــر صفــات عملکردی 
ــن دو  ــاری بی ــی دار آم ــالف معن ــود اخت ــدم وج ــی از ع حاک
ــذی  ــواد مغ ــس م ــال ماتریک ــطح اعم ــرات س ــود. اث ــروه ب گ
ــه  ــی ک ــوده و گروه ــی دار ب ــدگاری معن ــد مان ــر درص ــا ب تنه

 calcium and available % 0.06 ,kcal metabolisable energy 25 FTU / kg fungal phytase with reduction of 500 diet containing )2 ,Control diet )1

 calcium and available phosphorous % 0.12 ,kcal metabolisable energy 50 FTU / kg fungal phytase with reduction of 500 diet containing )3,phosphorous

 )5 calcium and available phosphorous and % 0.06 ,kcal metabolisable energy 25 FTU / kg  bacterial phytase with reduction of 500 diet containing )4

calcium and available phosphorous % 0.12 ,kcal metabolisable energy 50 FTU / kg fungal bacterial with reduction of 500 diet containing

 calcium and available % 0.06 ,kcal metabolisable energy 25 FTU / kg fungal phytase with reduction of 500 diet containing )2 ,Control diet )1

 calcium and available phosphorous % 0.12 ,kcal metabolisable energy 50 FTU / kg fungal phytase with reduction of 500 diet containing )3,phosphorous

 )5 calcium and available phosphorous and % 0.06 ,kcal metabolisable energy 25 FTU / kg  bacterial phytase with reduction of 500 diet containing )4

calcium and available phosphorous % 0.12 ,kcal metabolisable energy 50 FTU / kg fungal bacterial with reduction of 500 diet containing

اثــرات تیمارهــای مختلــف بــر خصوصیــات الشــه در جــدول 3 آمــده اســت. بــر اســاس نتایــج درصــد الشــه، ســینه، ران و چربــی حفــره 
بطنــی تحــت تاثیــر تیمارهــای مختلــف قــرار نگرفتــه انــد. مقایســات متعامــد نیــز نشــان داد فقــط درص چربــی حفــره بطنــی بیــن گروه 

.)p > 0/05(شــاهد و گــروه هــای تغذیــه شــده بــا فرمهــای مختلــف فیتــاز معنــی دار بــود

Table 2. effect of different treatment on broiler performance at the age of 42 days

Treatment Body weight  (g) Feed intake (g) Feed conversion 
ratio

Livability
(%)

Production 
index

1 2468b 4891 1.982b 88.0 261b
2 2985a 5075 1.702a 81.5 342a
3 2861a 4726 1.654a 90.0 371a
4 2863a 4929 1.663a 84.5 360a
5 2911a 4688 1.611a 91.0 393a

SE 35.3 112.27 0.024 1.58 10.11
P-value 0.001 0.09 0.001 0.28 0.002

Orthogonal contrast
1 vs. 2,3,4,5 0.001 0.79 0.001 0.782 0.001

1 vs 2,3 0.001 0.95 0.001 0.643 0.001
1 vs. 4,5 0.001 0.40 0.001 0.578 0.001

2,3 vs 4,5 0.770 0.58 0.254 0.959 0.294
4 ,2 vs 3,5 0.073 0.1 0.165 0.043 0.103

Table 3. Effect of different treatment on carcass characteristics at the age of 42 days

Treatment Carcass (%) Breast (%) Leg (%) Abdominal fat
(%)

1 73.78 27.44 18.95 0.52
2 73.38 27.07 18.31 0.65
3 73.81 26.97 18.95 0.77
4 72.99 26.64 18.76 0.73
5 73.08 27.47 18.83 0.78

SE 0.33 0.27 0.12 0.03
P-value 0.92 0.86 0.33 0.11

Orthogonal contrast
1 vs. 2,3,4,5 0.65 0.61 0.48 0.015

1 vs 2,3 0.86 0.63 0.38 0.037
1 vs. 4,5 0.49 0.95 0.55 0.01

2,3 vs 4,5 0.50 0.66 0.66 0.56
4 ,2 vs 3,5 0.75 0.57 0.20 0.18

ــیم و  ــد کلس ــری و 0/12 درص ــزان 50 کیلوکال ــه می ــرژی ب ان
ــتند  ــری داش ــات کمت ــد تلف ــد درص ــده بودن ــه ش ــفر تغذی فس
ــتفاده  ــد  اس ــزارش کردن ــف گ ــگران مختل )p > 0/05(. پژوهش

از فیتــاز در جیــره غذایــی جوجــه هــای گوشــتی ســبب بهبــود 
.) 2018 ,Abd El-Hack etal(عملکــرد مــی شــود

در  درصــدی   7/14 11/04 و   ،4/40 بهبــود  تحقیــق  ایــن  در 
ــی  ــل غذای ــب تبدی ــش وزن و ضری ــی، افزای ــوراک مصرف خ
همــکاران  و  دســوزا    .)2015.DeSousa etal(شــد مشــاهده 
ــب  ــر ضری ــی ب ــاز باکتریای ــر فیت ــد اث ــزارش کردن )2018( گ

تبدیــل غذایــی بهتــر از فیتــاز قارچــی اســت کــه بــا نتایــج ایــن 
ــق در تضــاد اســت. دلیگــر و همــکاران )2004( گــزارش  تحقی
کردنــد اســتفاده از فیتــاز در جیــره جوجــه هــای گوشــتی ســبب 

ــود. ــی ش ــی م ــل غذای ــب تبدی ــش وزن، ضری ــود افزای بهب

اثــرات تیمارهــای مختلــف بــر خصوصــوزن نســبی انــدام هــای مختلــف در جــدول 4 آمــده اســت. درصــد کبــد تحــت تاثیــر تیمارهــای 
مختلــف قــرار گرفــت)p > 0/05(،  امــا وزن نســبی طحــال، بــورس و ســنگدان تحــت تاثیــر تیمارهــا قــرار نگرفتنــد. مقایســات متعامــد 

نیــز حاکــی از عــدم وجــود اختــالف معنــی دار بیــن گروههــای مختلــف بــود.

 calcium and available % 0.06 ,kcal metabolisable energy 25 FTU / kg fungal phytase with reduction of 500 diet containing )2 ,Control diet )1

 calcium and available phosphorous % 0.12 ,kcal metabolisable energy 50 FTU / kg fungal phytase with reduction of 500 diet containing )3,phosphorous

 )5 calcium and available phosphorous and % 0.06 ,kcal metabolisable energy 25 FTU / kg  bacterial phytase with reduction of 500 diet containing )4

calcium and available phosphorous % 0.12 ,kcal metabolisable energy 50 FTU / kg fungal bacterial with reduction of 500 diet containing

Table 4. Effect of different treatment on relative organ weight at the age of 42 days

Treatment Liver (%) Spleen (%) Bursa of 
fabrecius(%)

Gizzard

(%) 2.36bc 0.101 0.138 1.429
2 2.64ab 0.123 0.139 1.188
3 2.30c 0.090 0.135 1.353
4 2.47abc 0.117 0.140 1.302
5 2.71a 0.151 0.177 1.252

SE 0.047 0.007 0.008 0.046
P-value 0.046 0.24 0.610 0.57

Orthogonal contrast
1 vs. 2,3,4,5 0.18 0.36 0.69 0.25

1 vs 2,3 0.40 0.80 0.96 0.38
1 vs. 4,5 0.25 0.11 0.27 0.94

2,3 vs 4,5 0.09 0.16 0.44 0.30
4 ,2 vs 3,5 0.62 0.98 0.38 0.60
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اثــرات تیمارهــای مختلــف بــر فراســنجههای خونــی در جــدول  6 ارائــه شــده اســت. بــر اســاس نتایــج تــری گلیســرید، کلســترول، 
گلوکــز و فســفر ســرم تحــت تاثیــر تیمارهــای مختلــف قــرار گرفتنــد)p > 0/05(. مقایســات متعامــد نشــان داد بیــن گــروه شــاهد و فیتــاز 
باکتریایــی بــه لحــاظ تــری گلیســرید، کلســترول و گلوکــز خــون اختــالف معنــی دار وجــود دارد)p > 0/05(. تفــاوت بیــن دو ماتریــس 

.)p > 0/05(اعمالــی بــر تــری گلیســرید و کلســترول معنــی دار بــود

اثــرات تیمارهــای مختلــف بــر خصوصیــات اســتخوان در جــدول 5 ارائــه شــده اســت. بــر اســاس نتایــج بیــن گــروه شــاهد و گــروه 
هــای تغذیــه شــده بــا فیتــاز اختــالف معنــی داری بــه لحــاظ درصــد مــاده خشــک، خاکســتر، کلســیم و فســفر اســتخوان وجــود نــدارد.

 calcium and available % 0.06 ,kcal metabolisable energy 25 FTU / kg fungal phytase with reduction of 500 diet containing )2 ,Control diet )1

 calcium and available phosphorous % 0.12 ,kcal metabolisable energy 50 FTU / kg fungal phytase with reduction of 500 diet containing )3,phosphorous

 )5 calcium and available phosphorous and % 0.06 ,kcal metabolisable energy 25 FTU / kg  bacterial phytase with reduction of 500 diet containing )4

calcium and available phosphorous % 0.12 ,kcal metabolisable energy 50 FTU / kg fungal bacterial with reduction of 500 diet containing

 calcium and available % 0.06 ,kcal metabolisable energy 25 FTU / kg fungal phytase with reduction of 500 diet containing )2 ,Control diet )1

 calcium and available phosphorous % 0.12 ,kcal metabolisable energy 50 FTU / kg fungal phytase with reduction of 500 diet containing )3,phosphorous

 )5 calcium and available phosphorous and % 0.06 ,kcal metabolisable energy 25 FTU / kg  bacterial phytase with reduction of 500 diet containing )4

calcium and available phosphorous % 0.12 ,kcal metabolisable energy 50 FTU / kg fungal bacterial with reduction of 500 diet containing

Table 5. Effect of different treatment on bone characteristics at the age of 42 days

Treatment Dry matter (%) Ash (%) Calcium (%) Phosphorous

(%) 44.07 35.90 15.63 6.54
2 44.49 32.33 14.41 6.09
3 43.74 34.07 14.48 5.98
4 44.41 30.87 13.39 6.01
5 45.55 29.24 14.85 6.41

SE 0.625 1.13 0.28 0.12
P-value 0.14 0.57 0.65 0.53

Orthogonal contrast
1 vs. 2,3,4,5 0.62 0.21 0.09 0.23

1 vs 2,3 0.96 0.45 0.16 0.17
1 vs. 4,5 0.26 0.24 0.59 0.52

2,3 vs 4,5 0.38 0.11 0.08 0.37
4 ,2 vs 3,5 0.80 0.98 0.22 0.61

Table 5. Effect of different treatment on bone characteristics at the age of 42 days

Treatment Dry matter (%) Ash (%) Calcium (%) Phosphorous

(%) 44.07 35.90 15.63 6.54
2 44.49 32.33 14.41 6.09
3 43.74 34.07 14.48 5.98
4 44.41 30.87 13.39 6.01
5 45.55 29.24 14.85 6.41

SE 0.625 1.13 0.28 0.12
P-value 0.14 0.57 0.65 0.53

Orthogonal contrast
1 vs. 2,3,4,5 0.62 0.21 0.09 0.23

1 vs 2,3 0.96 0.45 0.16 0.17
1 vs. 4,5 0.26 0.24 0.59 0.52

2,3 vs 4,5 0.38 0.11 0.08 0.37
4 ,2 vs 3,5 0.80 0.98 0.22 0.61

ــت  ــا روی دس مرغه
ــد! ــداران مان مرغ

ــد  ــازاد تولی ــا م ــت: ب ــتی گف ــداران گوش ــون مرغ دبیرکان
مــرغ گــرم مواجهیــم و ایــن در حالیســت کــه مــرغ منجمــد 
هــم بــه بــازار تزریــق شــده اســت؛ بــه همیــن جهــت بــازار 
ــدارد و  ــده را ن ــد ش ــای تولی ــذب مرغ ه ــش ج ــر کش دیگ
ــز  ــت. پروی ــده اس ــداران مان ــت مرغ ــر روی دس ــا ب مرغ ه
ــرورش  ــالن های پ ــرغ در س ــه م ــان اینک ــا بی ــی ب فروغ
ــر مرغــداران زمــان  ــار شــده اســت، گفــت: اکث مــرغ تلمب
ــازار کشــش جــذب  ــی  ب تحویــل مرغ هایشــان رســیده ول
آن را نــدارد و خریــداری نیســت. وی ادامــه داد: بــا مــازاد 
تولیــد مواجهیــم و ایــن در حالیســت کــه مــرغ منجمــد هم 
وارد بــازار شــده و همیــن موضــوع تقاضــای مــرغ گــرم را 
کــم کــرده و مرغ هــا روی دســت مرغــداران مانــده اســت. 
ــر در  ــرد: تاخی ــه ک ــتی اضاف ــداران گوش ــون مرغ دبیرکان

ارســال و بارگیــری نهاده هــای دامــی هــم همچنــان 
ــرد:  ــح ک ــی تصری ــت. فروغ ــی اس ــود باق ــوت خ ــه ق ب
اگــر شــرکت پشــتیبانی امــور دام بــه ایــن موضــوع ورود 
ــور  ــر کش ــرای ذخای ــا ب ــن مرغ ه ــد ای ــه خری ــدام ب و اق
ــا بیــان اینکــه بارهــا  نکنــد فاجعــه رخ خواهــد داد. وی ب
ــد  ــام ش ــا اع ــه م ــی ب ــم ول ــوع بودی ــن موض ــر ای پیگی
کــه ذخایــر هــم پــر اســت و نیــازی وجــود نــدارد، افــزود: 
ــن موضــوع فکــری شــود. درســت اســت  ــرای ای ــد ب بای
کــه بیــش از نیــاز کشــور جوجه ریــزی شــده ولــی تزریــق 
مــرغ منجمــد بــه بــازار نیــز باعــث شــده کــه بــازار اشــباع 
شــود و مــردم نیــز از مرغ هــای منجمــد خریــداری کننــد.
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چنــدی پیــش دبیرکانــون مرغــداران گوشــتی، از 
مــازاد تولیــد مــرغ گــرم خبــر داد و گفــت کــه اکثــر 
ــی  مرغــداران زمــان تحویــل مرغ هایشــان رســیده ول
بــازار کشــش جــذب آن را نــدارد و خریــداری نیســت 
و مرغ هــا در ســالن های پــرورش تلنبــار شــده اند.

وی همچنیــن اعــام کــرد کــه توزیــع مــرغ منجمــد 
ــردم   ــود و م ــباع ش ــازار اش ــه  ب ــده ک ــث ش ــم باع ه

ــد. ــداری کنن ــرغ گــرم خری ــر م کمت

نیــز در  اتحادیــه مرغــداران گوشــتی  مدیرعامــل 
واحدهــای  از  برخــی  کــه  گفــت  رابطــه  همیــن 
بــرای فــروش مــرغ هایشــان دچــار  مرغــداری 
ــتیبانی  ــرکت پش ــا از ش ــار م ــده اند و انتظ ــکل ش مش
امــور دام ایــن اســت کــه ضمــن توقــف فــوری عرضه 
مــرغ منجمــد تحــت هــر عنــوان و بــه هــر طریقــی، 
مرغ هــای مــازاد را بــا فوریــت از مرغــداران خریــداری 
ــن  ــش از ای ــداران بی ــه مرغ ــد ک ــازه نده ــد و اج کن

ــد. ــرر کنن ض

ــا  ــن مرغ ه ــر ای ــه اگ ــرد ک ــد ک ــن تاکی وی همچنی
ــرورش  ــالن های پ ــداری نشــوند در س ــع خری ــه موق ب
ــاژ  ــه تن ــود. در نتیج ــاد می ش ــا زی ــد وزن آنه می مانن
مــرغ زیادتــری وارد بــازار خواهــد شــد و تعــادل 
ــورد و  ــم می خ ــتر به ــز بیش ــا نی ــه وتقاض ــن عرض بی
مرغــداران متحمــل ضــرر و زیــان زیــادی می شــوند.

حمایـت یا خسـارتحمایـت یا خسـارت
چرا مــرغداران بـاید از جیب هزینــه کنند؟چرا مــرغداران بـاید از جیب هزینــه کنند؟

ــرار  ــد ق ــتی می گوی ــداران گوش ــون مرغ ــر کان دبی
شــد کــه شــرکت پشــتیبانی امــور دام مــرغ مــازاد 
ــا  ــد از آنه ــت از تولی ــه جهــت حمای ــداران را ب مرغ
خریــداری کنــد ولــی قیمتــی کــه بــرای ایــن خریــد 
تعییــن شــده تنهــا بــه ضــرر تولیدکننــدگان اســت.

در واکنــش بــه ایــن موضوعــات  محســن ســامی_ مدیرعامــل 
ــد  ــد تولی ــه رون ــرد ک ــام ک ــور دام اع ــتیبانی ام ــرکت پش ش
ــه  ــا توج ــته ب ــه گذش ــوده و در هفت ــورصعودی ب ــرغ در کش م
ــرکت  ــه ش ــرف در جامع ــش مص ــد و کاه ــش تولی ــه افزای ب
ــه وارد  ــن مرحل ــد در ای ــت از تولی ــت حمای ــه جه ــتیبانی ب پش

ــرد. ــروع ک ــوب را ش ــرخ مص ــا ن ــی ب ــد تضمین ــد و خری ش

ــام  ــوع را اع ــن موض ــتان ها ای ــه اس ــه کلی ــه داد: ب وی ادام
ــد  ــت خری ــدون محدودی ــت و ب ــرا اس ــال اج ــم و در ح کردی
ــداری  ــد خری ــه صــورت منجم ــا را ب ــرغ ه ــود. م انجــام می ش
ــن  ــت ای ــرار اس ــن ق ــم. همچنی ــره می کنی ــردخانه ذخی و در س
مرغ هــا بــا قیمــت مصــوب هــر کیلــو ۳۰ هــزار تومــان و نــژاد 
ــداری شــود. ــان خری ــزار و۳۳۰ توم ــی ۳۳ ه ــز کیلوی ــن نی آری

ایــن اظهــارات در حالیســت کــه پرویــز فروغــی- دبیــر کانــون 
ــا اشــاره بــه اینکــه شــرکت پشــتیبانی  مرغــداران گوشــتی - ب
امــور دام دقیقــا مشــخص کنــد ۳۰ هــزار تومــان قیمتــی کــه 
ــر  ــت: ب ــنا گف ــه ایس ــت ب ــی اس ــه اساس ــر چ ــرده ب ــن ک تعیی
اســاس برآوردهایــی کــه انجــام دادیــم هزینــه حمــل و نقــل از 
مرغــداری تــا کشــتارگاه کیلویــی ۱۰۰۰ تومــان، هزینــه کشــتار 
انجمــاد و بســته بنــدی ۳۰۰۰ تومــان و هزینــه حمــل از 
کشــتارگاه بــه ســردخانه نیــز کیلویــی ۴۰۰ تومــان اســت. ایــن 
ــته  ــتار و بس ــل، کش ــل ونق ــرای حم ــد ب ــداران بای ــی مرغ یعن

ــد. ــان بپردارن ــو مــرغ ۴۴۰۰ توم ــدی هــر کیل بن

وی ادامــه داد: وقتــی قــرار باشــد شــرکت پشــتیبانی امــور دام 
ــزار  ــی ۳۰ ه ــد کیلوی ــورت منجم ــه ص ــدار ب ــرغ را از مرغ م
ــای  ــان هزینه ه ــر  ۴۴۰۰ توم ــا کس ــد ب ــداری کن ــان خری توم
جانبــی، فقــط ۲۵هــزار و۶۰۰ تومــان بــه دســت مرغــدار مــی 

رســد.

ــرم  ــرغ گ ــوب م ــت مص ــه قیم ــه اینک ــاره ب ــا اش ــی ب فروغ
در بــازار کیلویــی ۳۱ هــزار تومــان اســت و خریــد مــرغ 
ــای  ــان مبن ــزار توم ــت ۳۰ ه ــا قیم ــده ب ــته بندی ش ــازاد بس م
ــه  ــده چگون ــن ش ــت  تعیی ــا قیم ــت: ب ــدارد، گف ــخصی ن مش
ــدود ۲۵  ــت ح ــا قیم ــش را ب ــدار مرغ ــه مرغ ــد ک ــار دارن انتظ
ــدار  ــا مرغ ــد؟ آی ــل ده ــرکت تحوی ــن ش ــه ای ــان ب ــزار توم ه

ــد؟ ــه کن ــب هزین ــد از جی بای

بــه گفتــه ایــن فعــال صنعــت طیــور اگــر مــرغ هــم 
ــر  ــان از آن کس ــزار توم ــی ه ــد کیلوی ــایز نباش س

می شــود.

ــا قیمــت  ــت: ت ــان گف ــون مرغــداران گوشــتی در پای ــر کان دبی
خریــد اصــاح و بــه حــدود ۳۵ هــزار تومــان نرســد مرغــداران 
در ضــرر و زیاننــد. البتــه  شــرکت پشــتیبانی امــور دام می توانــد 
مــرغ زنــده را از مرغــدار بــا قیمــت مصــوب خریــداری و ســپس 

خــودش اقــدام بــه کشــتار و بســته بندی آن کنــد.

یکپارچه سازی زنجیره تولید

ــوان   ــا عن بدیــن وســیله اعــالم مــی گــردد مطلبــی ب
یکپارچــه ســازی تولیــد در صفحــه شــماره ۵۸ مجلــه 
شــماره 9۲ فصلنامــه بهــار  ۱۴۰۱ اطالعــات مرغــداری 
و دامپــروری درج شــده بــود کــه مالکیــت آن مربــوط 
ــه  ــد ک ــی باش ــک  داداش زاده م ــر باب ــای دکت ــه آق ب
ضمــن پــوزش از ایشــان، در شــماره فــوق نــام ایشــان 

درج نگردیــده بــود.

با تشکر از لطف و حمایت ایشان در تهیه محتوای فوق                                 
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ــل  ــتان اردبی ــاورزی اس ــاد کش ــازمان جه ــس س رئی
توســعه  ممنوعیــت  تــا  هســتیم  درصــدد  گفــت: 
ــل،  ــتان اردبی ــور را در شهرس ــروری و طی ــت دامپ صنع

برطــرف کنیــم. نمیــن  مشگین شــهر و 

ــکاری  ــت: هم ــار داش ــل اظه ــاد در اردبی ــل نیکش خلی
ــب و کار و  ــای کس ــود فض ــا بهب ــی ب ــش خصوص بخ
ــد  ــری اســت کــه بای صــدور مجوزهــا از اقدامــات موث
مــورد توجــه واقــع شــود کــه در ایــن زمینــه ۹۰ درصــد 
صــدور مجوزهــا در بخــش کشــاورزی اســت کــه 
محوریــت نظــام مهندســی کشــاورزی و منابــع طبیعــی 

ــت. ــه اس ــرار گرفت ــتور کار ق در دس
ــع بســته بندی  ــان کــرد: ضــرورت توســعه صنای وی بی
و فــرآوری و تبدیلــی در دســتور کار قــرار گرفتــه 
ــد  ــا ۵۰ درص ــده ت ــعی ش ــر س ــال های اخی ــه در س ک
ــوالت تولیــدی اســتان در بخــش کشــاورزی  محص
ــه  ــن زمین ــه در ای ــه ک ــرار گرفت ــای کار ق ــتان مبن اس
کیفی ســازی تولیــدات محصــوالت کشــاورزی بــا 
مانــدگاری محصــوالت صادرات محــور مبنــای کار 

ــت. ــه اس ــرار گرفت ق

رئیــس ســازمان جهــاد کشــاورزی اســتان اردبیــل گفــت: 
ــت  ــا محوری ــوالت ب ــن محص ــد ای ــازی تولی ــرورت کیفی س ض
صادرات محــوری در دســتور کار قــرار گرفتــه اســت کــه در 
ــا در  ــه روز دنی ــدرن و ب ــتفاده از ماشــین آالت م ــه اس ــن زمین ای
دســتور کار قــرار گرفتــه اســت کــه بــه همیــن منظــور پرداخــت 

ــت. ــه اس ــرار گرفت ــتور کار ق ــهیات در دس تس
نیکشــاد بیــان کــرد: بــا تعامــل پنجــره واحدهــای ســرمایه گذاری 
ــن  ــاالن ای ــان و فع ــکاری کارآفرین ــا هم ــل ب ــتان اردبی در اس
بخــش در دســتور کار قــرار گرفتــه کــه بــه همیــن منظــور احــراز 
ــن ســختگیرانه  ــناد اراضــی و بازنگــری در قوانی ــت در اس مالکی
ــا  جــزو اولویت هــای اساســی قــرار گرفتــه و درصــدد هســتیم ت
ممنوعیــت توســعه صنعــت دامپــروری و طیــور را در شهرســتان 

ــم. ــن برطــرف کنی ــل، مشگین شــهر و نمی اردبی
وی تصریــح کــرد: ظرفیــت فــرآوری دو میلیــون تــن محصوالت 
ــدد  ــور درص ــن منظ ــه همی ــه ب ــود دارد ک ــتان وج ــام در اس خ
هســتیم بســته بندی مناســب و طوالنــی مــدت را محقــق کنیــم.

رئیــس جهــاد کشــاورزی اســتان اردبیــل بیــان کــرد: در حــوزه 
ــد  ــهیل فرآین ــز تس ــدگان نی ــرمایه گذاران و تولیدکنن ــذب س ج
ــه  ــه و ب ــرار گرفت ــتور کار ق صــادرات بخــش کشــاورزی در دس
همیــن منظــور شــرایط الزم بــرای عرضــه محصــوالت باکیفیــت 
ــن کــه  ــه ای ــا توجــه ب ــه و ب ــرار گرفت مناســب در دســتور کار ق
۹۰ درصــد صــدور مجوزهــا در کوتاه تریــن زمــان انجــام یافتــه 

اســت.
نیکشــاد افــزود: مجــوز ایجــاد صنایــع بــرای تبدیــل یــک میلیون 
ــواع محصــوالت کشــاورزی صــادر شــده و  ــن ان و ۹۰۰ هــزار ت
جلوگیــری از خام فروشــی محصــوالت کشــاورزی در دســتور کار 
قــرار گرفتــه اســت و در بخش هــای زیرســاخت های حــوزه 
ــه  ــتان ب ــل توجهــی در ســطح اس ــات قاب ــز اقدام کشــاورزی نی

عمــل آمــده اســت.

برطرف شدن ممنوعیت
ــروری و طیور ــعه صنعت دامپ توس

ــمومیت در طیور مس

مســمومیت در میــان طیــور از اتفاقــات نادر و 
پیــدا کــردن منبــع آن تقریباً مشــکل اســت.

ــک شــپرد اســتادیار دانشــگاه و دامپزشــک  ــر اری دکت
ــتی  ــداری گوش ــک مرغ ــه از ی ــی ک ــور در بررس طی
داشــت و در آن مــرگ و میــر گلــۀ ۳9 هفتــه بــه اوج 
ــیار  ــوراک بس ــرف آب و خ ــود و مص ــیده ب ــود رس خ
ــه  ــات اولی ــرد: تحقیق ــان ک ــود اذع ــه ب ــش یافت کاه
ــی  ــف م ــا تل ــور در کجاه ــه طی ــود ک ــن ب ــامل ای ش
ــا  ــوند ی ــی ش ــف م ــا تل ــرغ ه ــط م ــا فق ــوند و آی ش
ــن  ــه ای ــر دو. مشــخص شــد ک ــا ه ــا و ی خــروس ه
ــاق  ــه اتف ــای مزرع ــداری ه ــی از مرغ ــأله در یک مس

ــد. ــی افت م

ــل  ــی و نیوکاس ــزای مرغ ــواردی انفوالن ــن م در چنی
هــر دو از اصلــی تریــن مــوارد نگــران کننــده هســتند 
ــورد  ــر دو م ــد ه ــه عمــل آم ــه ب ــا در آزمایشــی ک ام

رد شــد.

ــاری  ــانه ای از بیم ــه نش ــر گون ــم ه ــکافی ه کالبدش
ــرگ و  ــب م ــه موج ــور را ک ــای طی ــل وب ــی مث عفون

ــرد. ــی شــود رد ک ــور م ــاد طی ــر زی می
دکتــر شــپرد در ادامــه عنــوان کــرد: »مــورد دیگــری 
ــود!  ــمومیت ب ــرد مس ــور ک ــن خط ــن م ــه ذه ــه ب ک

نمونــه هایــی از خــوراک تهیــه کردیــم. همچنیــن بــه منظــور 
ــت را  ــۀ باف ــداری از نمون ــت مق ــی باف ــیب شناس ــش آس آزمای
هــم گرفتیــم و بــا اســتفاده از i-STAT )دســتگاه نمونــه خــون 

ــم.« ــم گرفتی ــون ه ــش خ ــل( آزمای ــری پرتاب گی

نمونه ها چه چیزی را برمال کرد

ــه  ــوارد مســمومیت حــاد ب ــار داشــت: »در م ــر شــپرد اظه دکت
نــدرت آســیب و ضایعــات بــزرگ دیــده مــی شــود بــا اینحــال 
در ایــن مــورد نمونــه هایــی از کلیــه هــای رنــگ پریــده دیــده 

مــی شــد.«

ــه ای  ــز نکــروز لول ــا نی ــت ه ــش آســیب شناســی باف در آزمای
ــت ماهیچــه ای -  ــه باف ــن آســیب ب ــور و همچنی ــۀ طی در کلی

ــده شــد. ــز دی اســکلتی مــرغ نی

ــک  ــت ی ــورت گرف ــوراک ص ــر روی خ ــه ب ــی ک در آزمایش
ــد و  ــام ش ــی آن انج ــواد معدن ــات م ــی از محتوی ــۀ اصول تجزی

ــود: ــی ب ــه دیدن نتیج

دکتر شپرد اظهار داشت.    

»پتاســیم کــه مــی بایســت در حــدود ۰,6 درصــد باشــد 
ــن  ــه ای ــی دارد! البت ــی نجوم ــه تفاوت ــود ک ــاالی ۵ درصــد ب ب
اتفــاق در مــورد ســایر مــوارد هــم دیــده شــد کــه رقــم هــای 
ــن  ــود. بنابرای ــاال ب ــا رقــم پتاســیم بســیار ب باالیــی داشــتند ام
مســمومیت پتاســیم از مــوارد مشــکوک بــرای تشــخیص مــرگ 

ــور شــد.« ــر طی و می

ــال  ــه دنب ــًا ب ــورد قطع ــن م ــح داد: »در ای ــپرد توضی ــر ش دکت
ــای  ــیب ه ــاالی آب( آس ــراه مصــرف ب ــه هم ــاال )ب ــیم ب پتاس
ماهیچــه ای – اســکلتی را بــه دنبــال خواهــد داشــت بنابرایــن 
ــد  ــازاد را از طریــق ماهیچــه هــا دفــع خواهن ــور پتاســیم م طی
کــرد و کلیــه هــا نیــز آســیب مــی بیننــد و بنابرایــن بــه خوبــی 
کار نخواهنــد کــرد و پتاســیم مــازاد را دفــع نخواهنــد کــرد و در 

نتیجــه مقــدار پتاســیم در خــون طیــور بــاال مــی رود.«

ــن  ــر در ای ــرگ و می ــه م ــک هفت ــدود ی ــس از ح پ
ــت. ــال بازگش ــت نرم ــه حال ــاً ب ــداری تقریب مرغ
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ــد  ــازاد تولی ــا م ــور ب کش
ــت ــرغ روبروس ــم م تخ

رییــس هیــات مدیــره اتحادیــه سراســری مرغــداران 
ــد  ــازاد تولی ــا م ــور ب ــه کش ــان اینک ــا بی ــذار ب تخمگ
ــه  ــن زمین ــودی در ای ــت و کمب ــرغ روبروس ــم م تخ
ــم  ــی تخ ــانه ۳۰ تای ــر ش ــت ه ــت: قیم ــم گف نداری
مــرغ فلــه بــه مبلغــی بیــش از ۴۳ هزارتومــان گــران 

ــت. ــی اس فروش
ــت  ــش قیم ــوص افزای ــانی« درخص ــا کاش »حمیدرض
ــه  ــازار ب ــرغ در ب ــی تخم م ــه ۳۰ تای ــانه فل ــر ش ه
ــزود:  ــان  اف ــزار توم ــا ۵۵ ه ــن ۵۰ ت ــی بی قیمت های
ــور  ــرغ کش ــد تخم م ــرایط تولی ــن ش ــون در بهتری اکن
قــرار داریــم، به طوری کــه تقریبــًا بیــن ۵ تــا ۱۰ 

ــد. ــان می ده ــد را نش ــازاد تولی ــد م درص

رییــس هیــات مدیــره اتحادیــه سراســری مرغــداران تخمگــذار 
اظهــار داشــت: جوجه ریــزی نیمــه دوم امســال نســبت بــه ســال 
ــا از ۱۰ روز  ــن م ــت. بنابرای ــوده اس ــر ب ــته )۱۳۹۹( دو براب گذش
ــازاد  ــا م ــادرات ب ــت ص ــع ممنوعی ــورت رف ــی در ص ــر حت دیگ
ــا و  ــت قیمت ه ــر اف ــد منتظ ــد و بای ــم ش ــرو خواهی ــد روب تولی

ــداران باشــیم. ضــرر هنگفــت  مرغ

درب  اکنــون  تخم مــرغ  قیمــت  کــرد:  تصریــح  کاشــانی   
ــد  ــن بای ــت. بنابرای ــان اس ــزار توم ــداری ۳8 ه ــای مرغ واحده
ــار،  ــوه و تره ب ــن می ــان در میادی ــا قیمــت مصــوب ۴۳ هزارتوم ب
فروشــگاه های زنجیــره ای و خرده فروشــی ها عرضــه شــود.

افزایش مصرف شیرینی فروشی ها در شب عید

 رییــس هیــات مدیــره اتحادیــه سراســری مرغــداران تخمگــذار 
ــوع  ــازار دو موض ــول در ب ــن محص ــت ای ــش قیم ــت افزای عل
افزایــش تقاضــا شــیرینی فروشــی ها در شــب عیــد و باتکلیفــی 
نــرخ ارز دانســت و گفــت: بــا وجــود وفــور تخم مــرغ در کشــور، 
هرســاله در شــب عیــد و ایــام نــوروز بــا افزایــش تقاضــا شــیرینی 
ــر در  ــر بی تأثی ــن ام ــن ای ــویم بنابرای ــرو می ش ــی ها روب فروش

ــت. ــرغ نیس ــازار تخم م ب

وی اضافــه کــرد: البتــه پیــش از ایــن تخم مــرغ مــورد نیــاز ایــن 
بخــش تأمیــن و ذخیره ســازی شــده بــود.

بالتکلیفی نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی و تاخت و تاز دالالن 

ــرغ  در  ــت تخم م ــش قیم ــل افزای ــر از عل ــی دیگ ــانی یک کاش
بــازار را باتکلیفــی نــرخ ارز ۴۲۰۰ تومانــی عنــوان کــرد و افــزود: 
ــرح  ــور مط ــرخ ارز در کش ــازی ن ــث آزادس ــدد بح ــور مج به ط
شــده بنابرایــن دالالن بــا تاخــت و تــاز در ایــن بــازار و احتــکار 
ــرغ  ــری تخم م ــار براب ــا چه ــروش دو ت ــد ف ــه امی محصــوالت ب
در ۱۰ روز تــا یــک مــاه آینــده بــازار ایــن محصــول را متاطــم 

کرده انــد.

ــا مطــرح شــدن حــذف ارز ۴۲۰۰ تومانــی  وی اظهــار داشــت: ب
ــرغ، ۱۰  ــان تخم م ــک نیس ــد ی ــای خری ــه ج ــده ای دالل ب ع
ــد ۱۰  ــا بتوان ــد ت ــداری می کنن ــول را خری ــن محص ــاور از ای خ

ــر  ــد براب ــه چن ــوالت را ب ــن محص ــده ای ــاه آین ــک م ــا ی روز ت
قیمــت بفروشــند کــه همیــن احتــکار و کاهــش عرضــه بــه بــازار 

ــود. ــی می ش ــم ریختگ ــه ه ــب ب موج

ــای  ــرخ ارز در ماه ه ــازی ن ــث آزادس ــرد: بح ــان ک وی خاطرنش
ــی  ــی مقطع ــث گران ــه باع ــد ک ــرح ش ــز مط ــاه نی آذر و دی م
برخــی محصــوالت شــد بــا وجــود اینکــه مــدت زمــان کوتاهــی 
ــد  ــه رون ــع ب ــن مقط ــا در همی ــرد، ام ــاد ک ــل ایج ــازار خل در ب

ــد. ــه وارد می کن ــازار صدم ــی ب طبیع

رییــس هیــات مدیــره اتحادیــه سراســری مرغــداران تخمگــذار 
ــرغ  ــی تخم م ــون قیمــت مصــوب هــر شــانه ۳۰ تای ــت: اکن گف
فلــه ای بــرای مصرف کننــدگان ۴۳ هزارتومــان و نــرخ هــر 
ــت  ــن قیم ــان، همچنی ــزار و ۵۵۰ توم ــک ه ــرغ ی ــدد تخم م ع
ــان و  ــی ۵۱ هزارتوم ــته بندی ۳۰ تای ــرغ بس ــانه  تخم م ــر ش ه

ــان اســت. ــزار و ۹۰۰ توم ــک ه ــه ای ی دان

ــش از  ــازار بی ــی در ب ــچ تخم مرغ ــا هی ــون م ــه داد: اکن وی ادام
ــن  ــش از ای ــه بی ــی ک ــم، در صورت ــان نداری قیمــت ۴۳ هزارتوم
قیمــت بــه فــروش برســد گران فروشــی اســت و انتظــار مــی رود 

ــد. ــی کنن ــان برخــورد قانون ــا متخلف ــی ب دســتگاه های نظارت

وضعیــت بــازار نشــان می دهــد کــه قیمــت هــر شــانه تخم مــرغ 
۳۰ تایــی فلــه در میادیــن میــوه و تره بــار و فروشــگاه های 
ــازار خرده فروشــی ها بیــن ۵۰  زنجیــره ای ۴۳ هزارتومــان و  در ب

ــه فــروش می رســد. ــا ۵۵ هزارتومــان ب هــزار ت

طبــق آمــار وزارت جهــاد کشــاورزی اکنــون ســاالنه نزدیــک ۱.۲ 
ــه  ــازار عرض ــه ب ــد و ب ــور تولی ــرغ  در کش ــن تخم م ــون ت میلی

می شــود.

ــی  ــه تازگ ــور، ب ــکی کش ــازمان دامپزش ــس س ــه  ریی ــه گفت ب
مجــوز صــادرات ۵۰ هــزار تــن گوشــت مــرغ و تخم مــرغ مــازاد 
صــادر شــده کــه ایــن مهــم توســط شــرکت پشــتیبانی امــور دام 

ــود. ــق می ش ــور محق کش

دام  کشــتار  ممنوعیــت 
ــتارگاه ها ــتن در کش آبس

مدیــرکل دامپزشــکی اســتان اردبیــل گفــت: بــا 
ــوی  ــتارگاه، جل ــونوگرافی در کش ــز س ــدازی مرک راه ان

کشــتار دام آبســتن گرفتــه می شــود.
ــی  ــه هورمون ــرد: هیچ گون ــار ک ــوی، اظه ــول تکل بهل
در مرغداری هــا مــورد اســتفاده قــرار نمی گیــرد و 

ــدارد. ــه صحــت ن ــن زمین ــانه ای در ای ــیطنت رس ش

ــالم در  ــذای س ــن غ ــرای تأمی ــرد: ب ــح ک وی تصری
ــا  ــن اســت ت ــر ای ــازار مصــرف ســعی ب ــه ب عرضــه ب
ــه  ــرغ گرفت ــه م ــون ب ــق هورم ــه تزری ــوی هرگون جل
ــم و  ــورت منظ ــه ص ــور ب ــامت دام و طی ــده و س ش

ــرد. ــرار می گی ــد ق ــورد رص ــب م مرت

مدیــرکل دامپزشــکی اســتان اردبیــل بــا بیــان اینکــه 
ــه و  ــه وظیف ــراد جامع ــک اف ــک ت ــامت ت ــظ س حف
رســالت دامپزشــکی اســت، گفــت: کوچک تریــن 
ــه را  ــالم جامع ــه دام غیرس ــتار و عرض ــت در کش غفل

ــاند. ــودی می کش ــه ناب ــه مهلک ب
تکلــوی بــه وجــود 8۷۵ نــوع بیمــاری مشــترک دام و 
انســان اشــاره کــرد و افــزود: کارشناســان دامپزشــکی 
ــا ســامت  ــد ت ــعی می کنن ــم ســختی کار، س ــه رغ ب
ــرار داده  ــه ق ــورد توج ــده را م ــتار ش ــور کش دام و طی
ــرف را  ــه مص ــه چرخ ــالم ب ــه ناس ــازه ورود الش و اج

ندهنــد.
وی در بخــش دیگــری از ســخنان خــود خاطــر نشــان 
ــور  ــاحت کش ــد مس ــل ۱.۹ درص ــتان اردبی ــرد: اس ک
ــه ۴ درصــد  ــی ک ــود اختصــاص داده در حال ــه خ را ب
تولیــدات دامــی در کشــور، در اســتان اردبیــل در قالــب 

ــود ــام می ش ــنگین انج ــبک و س دام س

تکلــوی از تزریــق 8 میلیــون دز واکســن رایــگان 
ــر  ــه امســال خب ــتان در ۱۱ ماه ــای اس ــن دام ه در بی
ــق  ــداران مناط ــکاری دام ــا هم ــرد: ب ــه ک داد و اضاف
ــای  ــه دام ه ــق واکســن ب ــتایی و عشــایری تزری روس

ــت. ــیده اس ــام رس ــه انج ــنگین ب ــبک و س س
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وی در مــورد فعالیــت مرغداری هــا و تجهیــز خودروهــای ویــژه 
ــان  ــتاندارد بی ــات اس ــایر امکان ــه یخچــال و س ــور ب ــل طی حم
ــز مــا آمادگــی داریــم  ــور نی کــرد: در بحــث واکســن دام و طی

ــم. ــن کنی ــدی مرغــداران را تأمی ــی نیازمن ــدازه کاف ــه ان ــا ب ت

ــاره  ــب اش ــای اس ــه در اصطبل ه ــاری مشمش ــه بیم ــوی ب تکل
ــی از  ــه عائم ــایعات هیچ گون ــاف ش ــه داد: برخ ــرد و ادام ک
ــا  ــده و م ــده نش ــتان دی ــطح اس ــاری در س ــن بیم ــار ای انتش
ــترک  ــاری مش ــن بیم ــری از ای ــای الزم را در جلوگی مراقبت ه

انســان و دام انجــام می دهیــم.
ــح دام و  ــرعی در ذب ــتی و ش ــول بهداش ــت اص ــه رعای وی ب
طیــور اشــاره کــرد و گفــت: دام هــای ذبــح شــده در اســتان بــا 
نظــارت شــرعی و بهداشــتی انجــام شــده و هیــچ مشــکلی در 

ــدارد. ایــن فرآینــد وجــود ن
ــده و ۲۳  ــح ش ــزار رأس دام ذب ــه ۲۷۳ ه ــه عرض ــوی ب تکل
ــزود:  ــرد و اف ــاره ک ــال جاری اش ــرغ در س ــه م ــون قطع میلی
بــرای اولیــن بــار ۶۲ هــزار و ۶۹۰ مــورد بازرســی از واحدهــای 
عرضــه مــواد خامــی انجــام شــده و ۲۴۷ تــن محصــول 
ــرف  ــه مص ــته از چرخ ــرف گذش ــخ مص ــتاندارد و تاری غیراس

ــت. ــده اس ــارج ش خ

وی از ارجــاع ۴۹۳ مــورد پرونــده بــه محاکــم قضائــی و پلمــب 
۷۷ مرکــز عرضــه محصــوالت خــام دامــی بــه دلیــل تخلفــات 
ــه کاهــش کشــتار  ــا توجــه ب ــر داد و اظهــار کــرد: ب مکــرر خب

غیرمجــاز دام در ســطح اســتان بــه ویــژه کنــار جاده هــا ســعی 
ــا  ــا ب ــن مجموعه ه ــت چنی ــازه فعالی ــا اج ــت ت ــن اس ــر ای ب

کشــتار غیرمجــاز داده نشــود.

تکلــوی از شــهروندان اســتان خواســت تــا بــه عنــوان ناظــران 
افتخــاری دامپزشــکی ایــن مجموعــه را در مبــارزه بی امــان بــا 
عرضــه گوشــت ناســالم کمــک کــرده و در بیــش از یک هــزار 
واحــد عرضــه مــواد خــام دامــی گســتردگی نظارت هــا و 

ــد. ــام دهن ــا را انج فعالیت ه
ــرد: ۲8۰  ــح ک ــود تصری ــخنان خ ــری از س ــش دیگ وی در بخ
ــون و  ــک میلی ــش از ی ــامت بی ــتان س ــکی اس ــر دامپزش ناظ
ــه  ــد ک ــت می کنن ــتان را محافظ ــت اس ــر جمعی ــزار نف ۳۰۰ ه

ــن حــوزه اســت. ــردم در ای ــه همراهــی عمــوم م ــاز ب نی

ــازار  ــه ب ــره در عرضــه ب ــزار رأس ب ــه کشــتار ۲۵ ه ــوی ب تکل
خبــر داد و گفــت: کشــتار دام پیــر در ایــن شــرایط صحیــح بــه 
ــر و  ــوی کشــتار دام پی ــم جل نظــر نمی رســد و مــا ســعی کردی

ــم. ــتارگاه ها بگیری ــتن را در کش ــن آبس همچنی

ــز ۶  ــاری نی ــاری ح ــا بیم ــارزه ب ــه در مب ــان اینک ــا بی وی ب
ــکل  ــه ش ــتاها ب ــا و روس ــگ در دامداری ه ــاده س ــزار ق ه
ــه  ــهریانی ک ــم همش ــزود: امیدواری ــدند، اف ــینه ش ــه واکس گل
ــه  ــد ب ــدام می کنن ــه نگهــداری ســگ های خانگــی اق نســبت ب

ــد. ــت کنن ــا هم ــردن آنه ــینه ک واکس

ــت  ــر دریاف ــا منتظ ــرد: م ــان ک ــر نش ــه خاط ــوی در ادام تکل
گزارش هــای مردمــی از حضــور حیوانــات مــوزی و ســگ های 
ولگــرد هســتیم تــا در صــورت مشــاهده بیمــاری و یــا عائــم 
مشــکوک در الشــه ســگ ها کنترل هــا و نمونه برداری هــا 

ــم. را انجــام دهی

ــر داد و  ــتان خب ــی در اس ــب برفک ــاری ت ــرل بیم وی از کنت
ــتان  ــای اس ــد دام ه ــد درص ــال جاری ص ــرد: در س ــه ک اضاف
ــچ  ــون هی ــا تاکن ــدند و م ــینه ش ــاری واکس ــن بیم ــه ای علی
گزارشــی از فراگیــری بیمــاری خطرنــاک دام را در اســتان 

ــم. ــاهده نکردی مش

تکلــوی بــا بیــان اینکــه تولیــد گوشــت قرمــز اســتان ۳۱ هــزار 
ــه  ــی ب ــی و مابق ــن مصــرف داخل ــزار ت ــه ۱۴ ه ــن اســت ک ت
ســایر مناطــق ارســال می شــود، بیــان کــرد: 8 میلیــون و 
ــود و  ــتار می ش ــال کش ــول س ــور در ط ــه طی ــزار قطع 8۰۰ ه
ــاز داخــل اســتان و ســایر  ــا نی ــر ایــن اســت ت مــا تاشــمان ب

ــم. ــن کنی ــز تأمی ــق را نی مناط

وی بــه وجــود ۲ میلیــون ۶۱ هــزار قطعــه مــرغ مــادر و تولیــد 
ــرد و  ــاره ک ــتان اش ــن اس ــک روزه در ای ــه ی ــد جوج ۱۱ درص
ادامــه داد: ۱8۰ میلیــون دز واکســن نیــز در بیــن طیــور اســتان 

تزریــق شــده اســت.

ــن  ــزار ت ــرد: ۹ ه ــار ک ــود اظه ــخنان خ ــه س ــوی در ادام تکل
ظرفیــت پــرورش ماهــی و 8 هــزار و 8۰۰ تــن ظرفیــت تولیــد 
عســل در ایــن اســتان اســت کــه مــا عــاوه بــر تأمیــن نیــاز 
ــه کشــورهای  ــز ب ــد شــده را نی ــی، بخشــی از عســل تولی داخل

ــم. ــزی صــادر کردی عــراق و اندون

ــکی در  ــان دامپزش ــاه رمض ــوروزی و م ــرح ن ــورد ط وی در م
ــرد: از ۱۴  ــح ک ــی تصری ــام دام ــالم خ ــوالت س ــرل محص کنت
ــوروزی و مــاه مبــارک رمضــان دامپزشــکی در  اســفند طــرح ن
قالــب ۲8 اکیــپ آغــاز شــده کــه ۱۲ اکیــپ ثابــت و ۱۶ اکیــپ 

ــد. ــت می کنن ــیفته فعالی ــورت ۲ ش ــه ص ــیار ب ــز س نی

مدیــرکل دامپزشــکی اســتان اردبیــل گفــت: بــا تجهیــز 
ــر ســرعت تشــخیص  آزمایشــگاه مجهــز دامپزشــکی عــاوه ب
بیماری هــا نظیــر آنفلوانــزای فــوق حــاد پرنــدگان، ســعی 
ــرل  ــگاه در کنت ــن آزمایش ــت ای ــا از ظرفی ــت ت ــن اس ــر ای ب

بیماری هــای مختلــف اســتفاده کنیــم.

رکــود در بــازار گوشــت قرمزرکــود در بــازار گوشــت قرمز

افزایــش قیمــت گوشــت قرمــز از اســفندماه تاکنــون بــازار 
ــت؛  ــرده اس ــق ک ــم رون ــی را ک ــول پروتئین ــن محص ای
ــه گفتــه رئیــس اتحادیــه گوشــت  ــا ب ــه طــوری کــه بن ب
گوســفندی تقاضــا بــرای گوشــت قرمــز کاهــش یافتــه و 

ــه شــدت دچــار رکــود شــده اســت. ــازار ب ب

ــی های  ــرده فروش ــی از خ ــاهدات میدان ــاس مش ــر اس ب
ســطح شــهر تهــران قیمــت هــر کیلــو شــقه گوســفندی 
۱۵۵ تــا ۱۷۰ هــزار تومــان، ران گوســفندی ۱۷۵ تــا ۲۰۰ 
ــزار  ــا ۱۷۰ ه ــز ۱6۰ ت ــاله نی ــان و ران گوس ــزار توم ه
تومــان اســت. ایــن در حالیســت کــه در میانه اســفند۱۴۰۰ 
ــو شــقه  ــر کیل ــی قیمــت ه ــر اســاس مشــاهدات میدان ب
ــفندی  ــان، ران گوس ــزار توم ــا ۱۴۰ ه ــفندی ۱۳۰ ت گوس
۱۵۵ تــا ۱۷۰ هــزار تومــان و ران گوســاله نیــز ۱۵۰ تا ۱6۰ 
هــزار تومــان بــود. گفتنــی اســت قیمت هــای ذکــر شــده 
حــدودی بــوده و ممکــن اســت در برخــی مناطــق بیشــتر 
یــا کمتــر باشــد. در میادیــن میــوه  وتــره بــاز نیــز قیمــت 
هــر کیلــو ران تــازه گوســاله ۱۳9 هــزار تومــان، ران تــازه 
گوســفندی ۱۳9 هــزار و۵۰۰ تومان، شــقه گوســفندی۱۱6 
ــفندی  ــتخوان گوس ــا اس ــته ب ــان،   راس ــزار و 9۰۰ توم ه
۱۲۵ هــزار و 6۰۰ تومــان و راســته بــدون اســتخوان 

گوســاله ۱۳9 هــزار تومــان اســت. 

قیمــت گوشــت قرمــز از اواخــر اســفندماه ســال گذشــته 
رونــد افزایشــی بــه خــود گرفــت و ایــن رونــد صعــودی تــا 

کنــون نیــز ادامــه یافتــه اســت. 
ــن  ــه مرکــزی دام ســبک کشــور در ای مدیرعامــل اتحادی
ــازاد دام  ــتگی و م ــل انباش ــه دلی ــه ب ــد ک ــه می گوی رابط
ــت صــادرات، کاهــش مصــرف  و  و از آن طــرف ممنوعی
ــده اســت  ــده کاهشــی ش ــت دام زن واردات گوشــت، قیم
ولــی مافیــای گوشــت اجــازه نمــی دهنــد قیمــت  گوشــت 
ــته  ــه داش ــه واردات ادام ــد ک ــش یاب ــازار کاه ــز در ب قرم
ــت  ــه گوش ــس اتحادی ــی - رئی ــر ملک ــی اصغ ــد. عل باش
گوســفندی - نیــز در آخریــن اظهــارات خــود گفتــه اســت 
ــدید  ــا و کاهــش ش ــودن قیمت ه ــاال ب ــل ب ــه دلی ــه  ب ک
تــوان خریــد مــردم تقاضــا بــرای گوشــت قرمــز کاهــش 

ــه شــدت دچــار رکــود شــده اســت. ــازار ب یافتــه و ب
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تحــوالت اوکرایــن و روســیه قیمــت گنــدم را حــدود ۷۰ درصــد 
افزایــش داد و خــوراک دام و دانه هــای روغنــی هــم رشــد قیمتــی 
زیــادی داشــتند، ایــن دو کشــور ۳۰ درصــد غــات دنیــا را تامیــن 
ــرای  ــد ب ــی توان ــرف م ــای دو ط ــه درگیری ه ــد و ادام ــی کنن م

ــد. ــن باش ــا بحران آفری دنی
۱۲ روز پیــش بــود کــه مناقشــات بیــن اوکرایــن و روســیه آغــاز 
شــد و ایــن ســرآغازی بــود تــا بــازار کاالهای اساســی تحــت تاثیر 
قــرار گیــرد و از آن روز محصوالتــی ماننــد گنــدم، خــوراک دام و 
ــد  ــت می کنن ــت را ثب ــد قیم ــای جدی ــی رکورده ــای روغن دانه ه

بــه طــوری کــه گنــدم رشــد ۷۵ دالر در روز را هــم ثبــت کــرد.
ــوالت  ــر تح ــه تاثی ــود ب ــالش می ش ــزارش ت ــن گ در ای
ــن آن در  ــا و تامی ــد قیمت ه ــر رش ــن ب ــیه و اوکرای روس

ــم. ــده  بپردازی آین

اوکرایــن و روســیه در مجمــوع ۳۰ درصــد غــات جهــان را تامیــن 
ــدر  ــتند، بن ــی هس ــای روغن ــه ه ــد دان ــب تولی ــد و قط می کنن
ــرای صــادرات  ــن دو کشــور ب ــای ســیاه« کــه مشــترک بی »دری
محصــوالت اســت در چنــد روز اخیــر خالــی از کشــتی های 
تجــاری اســت و کشــوری بــرای واردات و صــادرات آنجــا 
ــای  ــه در بازاره ــش عرض ــرای کاه ــی ب ــن عامل ــد و همی نمی  آی

رشد قیمت رشد قیمت 2020 درصدی خوراک  درصدی خوراک 
دام در بازارهای جهانیدام در بازارهای جهانی

جهانــی و افزایــش قیمــت شــده اســت، تاجــران می گوینــد خطــر 
ــای  ــتی ها قیمت ه ــت و کش ــده اس ــاد ش ــدر زی ــن بن ــه ای ورود ب

ــد. ــب می کنن ــام آور  طل سرس
* تاثیــر تحــوالت اوکرایــن و روســیه و رشــد ۷۰ درصــدی قیمــت 

م گند
 بــر اســاس مســتندات »بلومبــرگ«، قیمــت گنــدم امــروز 
سه شــنبه ۴۱ دالر در لحظــه انتشــار خبــر بــرای تحویــل در مــاه 
»مــی« افزایــش قیمــت داشــته و هــر بوشــل از ایــن محصــول به 

ــود. ــه می ش ــت ۱۳۳۵ دالر معامل قیم
 قیمــت ایــن محصــول راهبــردی در یــک مــاه گذشــته ۵۵۵ دالر 
در هــر بوشــل رشــد کــرده و از ۷۷8 بــه ۱۳۳۳ دالر رســیده اســت 
یعنــی ۷۱ درصــد تنهــا در یــک مــاه اخیــر افزایــش قیمــت داشــت 
ــات بیــن  ــن عامــل آن، اتفاق ــه کارشناســان مهمتری ــه گفت کــه ب

روســیه و اوکرایــن اســت.
ــری  ــزو اندازه گی ــه ج ــت ک ــری وزن اس ــد اندازه گی ــل واح )بوش
خشــک محســوب می شــود و  در کشــاورزی کاربــرد دارد، بوشــل 
ــرد  ــرای ســنجش حجــم دانه هــا کارب ــرون وســطی ب در دوران ق
ــی  ــت ول ــد داش ــدل ۶۴ پون ــی مع ــدم وزن ــل گن ــت، بوش داش
دســتگاه ســتونی در قــرن ۱۶ میــادی جایگزیــن شــد کــه برابــر 

ــا ۵۶ پونــد وزنــی بــود(. ب

ــه  ــوط ب ــا مرب ــی تنه ــای اساس ــت کااله ــد قیم رش
ــت  ــیه نیس ــن و روس ــوالت اوکرای دوره ۱۲ روزه تح
ــه رشــد قیمــت  ــم ب ــا ه ــاری کرون ــیوع بیم ــه ش بلک
ــده  ــی انجامی ــای جهان ــی در بازاره ــای اساس کااله
بــود و اتفاقــات اخیــر ایــن قیمــت هــا را تشــدید کــرد. 
ــد  ــته ۱۰۶ درص ــال گذش ــک س ــدم در ی ــت گن قیم
ــت. ــده اس ــر ش ــش از دو براب ــی بی ــته یعن ــد داش رش

بــر اســاس گــزارش بلومبــرگ، قیمــت گنــدم در یــک 
ســال گذشــته از ۶۴۶ دالر بــه ۱۳۳۳ دالر یعنــی ۱۰۶ 
ــک  ــه ۷۱ درصــد آن در ی ــش داشــته ک درصــد افزای

مــاه اخیــر بــوده اســت.
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رشد قیمت 20 درصدی خوراک دام در بازارهای  جهانی

قیمــت خــوراک دام هــم ایــن روزهــا میــدان داری می کنــد 
بــه طــوری کــه ذرت کــه بــه عنــوان خــوراک دام اســتفاده 
مــی شــود امــروز ۲ دالر افزایــش داشــت امــا در یــک مــاه 
ــادل  ــد مع ــه رش ــرده ک ــت ک ــد ۱۲۴ دالری را ثب ــر رش اخی

۱۹.۶ درصــد داشــته اســت.

نیازمنــد واردات حــدود 1.3 میلیــون تــن دیگــر 
گنــدم هســتیم 

از آنجــا  کــه ۳۰ درصــد غــات جهــان از منطقــه اوکرایــن و 
روســیه تأمیــن می شــود، بســیاری از کشــورهای وارد کننــده 
نگراننــد کــه در صــورت ادامــه ایــن درگیــری هــا مشــکاتی 

در تامیــن داشــته باشــند.
ایــران از جملــه کشــورهایی اســت کــه امســال وارد کننــده 
عمــده گنــدم بــود امــا بــر اســاس آخریــن گــزارش شــرکت 
بازرگانــی دولتــی ایــران، بخــش زیــادی از گنــدم وارداتــی، 

وارد شــده اســت.
ــی  ــرکت بازرگان ــروش ش ــع و ف ــی توزی ــرکل هماهنگ مدی
دولتــی ایــران اظهــار داشــت: »خریــد تضمینــی امســال بــه 
ــوب  ــای خ ــا برنامه ریزی ه ــا ب ــید، ام ــن رس ــون ت ۴.۵ میلی
ــال  ــری، واردات امس ــن کس ــد و تأمی ــته و خری ــال گذش س

ــا پایــان بهمــن مــاه بیــش از ۶.۲ میلیــون  آغــاز شــد و ت
تــن وارد کشــور شــده اســت.«

ــود کــه امســال حــدود ۷.۵  ــن اعــام شــده ب پیــش از ای
ــد وارد  ــاز کشــور بای ــن نی ــرای تامی ــدم ب ــن گن ــون ت میلی
شــود بنابرایــن ایــران حــدود ۱.۳ میلیــون تــن دیگــر بایــد 

وارد کنــد.
ــا  ــدم خودکف ــن گن ــته در تامی ــال های گذش ــران در س ای
ــرخ  ــب ن ــن نامناس ــالی و تعیی ــل خشکس ــه دالی ــود و ب ب
خریــد تضمینــی کــه در دولــت گذشــته رخ داد ایــن 

ــت. ــت رف ــی از دس خودکفای

خــوراک دام و طیــور هــم کــه ایــران بیــش از ۷۰ درصــد 
در تامیــن آن وابســته بــه واردات اســت نیــز تحــت تاثیــر 
تحــوالت اوکرایــن و روســیه مــی توانــد باشــد امــا 
مســئوالن از ُپــر شــدن انبارهــا در داخــل خبــر می دهنــد، 
طبــق اعــام اتحادیــه واردکننــدگان نهاده هــای دام و 
طیــور ایــران، در بهمــن ســال ۱۴۰۰، میــزان ۱۵ میلیــون 
و ۹۵۷ هــزار و ۴۷۷ تــن نهــاده هــای دامــی )ذرت، جــو و 

ــه ســویا( وارد کشــور شــده اســت. کنجال
ــال  ــاه س ــن م ــی در بهم ــای دام ــزان واردات نهاده ه می
ــاظ  ــه لح ــال ۱۳۹۹ ب ــابه س ــه دوره مش ــبت ب ۱۴۰۰ نس
وزنــی ۱۱ درصــد و بــه لحــاظ ارزشــی ۵۵ درصــد افزایــش 

ــه کــرده اســت. را تجرب

چرا روسیه عوارض صادراتی را دو برابر کرده بود؟
ــر ایــن  ــا ۱۵ مــاه مــارچ اعــام کــرد؛ ب ــرای تاریــخ ۱۱ ت وزارت کشــاورزی روســیه روز جمعــه، عــوارض صادراتــی را ب
اســاس، عــوارض صادراتــی گنــدم بــا کاهــش نســبت بــه هفتــه قبــل بــه ترتیــب 8۶.۹ دالر و جــو بــدون تغییــر در ۷۲.۳ 

دالر اعــام شــد. امــا ذرت بــا کمــی افزایــش بــه ۵۳.۹۰ دالر رســید.

حــدود یــک ســال پیــش روســیه عــوارض صادراتــی کاالهــای 
اساســی از جملــه گنــدم و جــو را بــه دســتور مســتقیم پوتیــن، 
رئیــس جمهــور ایــن کشــور، دو برابــر کــرده بــود کــه بســیاری 
ــع  ــن از آن موق ــه پوتی ــد ک ــیر می کنن ــه تفس ــون اینگون اکن
ســودای جنــگ در ســر داشــته اســت، امــا واقعیــت ایــن اســت 
ــا، صــورت  کــه ایــن کار پوتیــن پــس از شــیوع ویــروس کرون
گرفــت، ایــن مهمــان ناخوانــده در مــدت کوتــاه توانســته بــود 
بــا اختــال عرضــه، شــوک بــزرگ بــه  بازارهــای جهانــی وارد 
کنــد، در چنیــن شــرایطی همــه کشــورها تــاش مــی کردنــد 
ــد و در  ــرار دهن ــت ق ــود را در اولوی ــور خ ــل کش ــن داخ تامی
ــد  ــی رس ــر م ــه نظ ــد و ب ــادر کنن ــازاد ص ــتن م ــورت داش ص

ــود. ــا همیــن نیــت ب تصمیــم آن موقــع پوتیــن هــم ب

* نتیجه ادامه درگیری اوکراین و روسیه در بازار

ــه فشــار  ــد ب ــن و روســیه می توان ــن اوکرای ــری بی ــه درگی ادام
شــدید بــر بــازار کاالی اساســی از جملــه گنــدم، خــوراک دام و 
دانــه روغنــی بینجامــد، بــه هــر حــال بخــش اعظمــی از کاالی 
ــه کشــورهای دیگــر  ــن دو کشــور، ب اساســی کــه از ســوی ای

ــران نیســت. ــل جب ــه ســادگی قاب ســرازیر می شــود ب

ــادر  ــل ص ــل، تمای ــدید ارزش روب ــش ش ــر کاه ــوی دیگ از س
ــرا صــادر  ــن کشــور را کاهــش داده اســت زی ــه ای ــدگان ب کنن
کننــدگان امــکان دریافــت دالر بــه دلیــل تحریــم هــا را ندارنــد 

ــه نیســت. ــه صرف ــا ب ــرای آنه ــم ب ــل ه ــت ارز روب و دریاف
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ــرغ  ــدۀ گوشــت م ــای صادرکنن ــن بازاره ــزرگ تری ــل از ب برزی
ــه  ــا چگون ــی ه ــود برزیل ــا خ ــود ام ــی ش ــوب م ــان محس جه
ــد؟  ــی کنن ــرف م ــه و مص ــود را تهی ــرغ خ ــم و م ــرغ و تخ م

بــه لطــف پژوهشــی کــه در ســال ۲۰۲۰-۲۰۲۱ میــادی 
ــت،  ــورت گرف ــل ص ــی برزی ــن دام ــۀ پروتئی ــوی اتحادی از س
جــواب ایــن ســؤال را داریــم. در ایــن تحقیــق ۲۵۰۰ مصاحبــه 
ــر  ــه ب ــن مصاحب ــز ای ــد. تمرک ــام ش ــهر انج ــان ۱۱۳ ش در می
ــای  ــه خریده ــواده ک ــی از خان ــه دار و اعضای ــان خان روی زن
خانــه را انجــام مــی دهنــد بــود و نظــرات کلیــۀ افــراد در هــر 
ســطح و طبقــۀ اجتماعــی پرســیده شــد. شــرکت کننــدگان در 

ــتند.  ــال ســن داش ــا ۶۵ س ــن ۱8 ت ــه بی ــن مصاحب ای

میزان مصرف 

۴۷ درصــد از شــرکت کننــدگان در ایــن مصاحبــه اذعــان 
ــد  ــی کنن ــرف م ــرغ مص ــم م ــر روز تخ ــا ه ــه آنه ــتند ک داش
ــه  ــا ۴ روز در هفت ــه ۳ ت ــد ک ــوان کردن ــم عن ــد ه و ۵۴ درص

ــد. ــی خورن ــرغ م ــت م گوش

در پاســخ بــه ســؤاِل »بیشــترین منبــع پروتئینــی مــورد مصــرف 
ــا ۳۵ درصــد اولیــن و پــس  شــما کــدام اســت« تخــم مــرغ ب
از آن گوشــت مــرغ بــا ۳۴ درصــد دومیــن منبــع پروتئینــی پــر 

مصــرف عنــوان شــدند. 

میزان مصرف گوشت مرغ و تخم مرغ در برزیلمیزان مصرف گوشت مرغ و تخم مرغ در برزیل

میزان خرید

ــه اظهــار  ــن مصاحب ــدگان در ای ۲۴ درصــد از شــرکت کنن
داشــتند کــه آنهــا هــر هفتــه تخــم مــرغ مــی خرنــد و ۲۱ 
ــه تخــم  ــک مرتب ــه ی ــر دو هفت ــد ه ــوان کردن درصــد عن

مــرغ خریــداری مــی کننــد. 
ــتند  ــار داش ــد اظه ــرغ، ۲۲ درص ــت م ــا گوش ــه ب در رابط
کــه هــر دو هفتــه گوشــت مــرغ خریــداری مــی کننــد در 
حالــی کــه ۲۱ درصــد عنــوان کردنــد کــه ۲ تــا ۳ مرتبــه 

ــد.  ــه گوشــت مــرغ مــی خرن در هفت

ــود و  ــترین انتخــاب ب ــز بیش ــده نی ــه ش ــرغ قطع گوشــت م
ــار  ــش اظه ــن پژوه ــدگان در ای ــرکت کنن ــد از ش ۶۹ درص
ــداری گوشــت  ــرای خری ــد کــه مــرغ قطعــه شــده را ب کردن
مــرغ ترجیــح مــی دهنــد در حالیکــه ۲۲ درصــد مــرغ کامــل 
ــد. ۹ درصــد هــم اظهــار داشــتند کــه  ــداری مــی کردن خری
ــزان  ــد. می ــی خرن ــرغ را م ــت م ــورت گوش ــر دو ص ــه ه ب
عاقمنــدی شــرکت کننــدگان بــه خریــداری مــرغ منجمــد 
ــل ۵۵  ــد در مقاب ــم ۴۰ درص ــی ه ــرغ یخچال ــل م در مقاب
درصــد بــود و ۵ درصــد اذعــان داشــتند کــه از هــر دو مــدل 
ــم  ــا تخ ــه ب ــد.  در رابط ــی کنن ــداری م ــرغ خری ــت م گوش
مــرغ، ۹۲ درصــد شــرکت کننــدگان در ایــن پژوهــش عنــوان 
ــازار را  ــج در ب ــداول و رای ــای مت ــرغ ه ــه تخــم م ــد ک کردن
ترجیــح مــی دهنــد در حالیکــه ۳۶ درصــد گفتنــد آنهــا تخــم 
ــی  ــرغ های ــه از م ــه »caipira« ک ــوم ب ــای موس ــرغ ه م
هســتند کــه بــا ســبزیجات تغذیــه شــده انــد و از رفــاه دامــی 
بیشــتری برخــوردار بــوده انــد را هــم خریــداری مــی کننــد. 

ویژگی های محصوالت 
ــه  ــه ب ــتند ک ــان داش ــدگان اذع ــرکت کنن ــد از ش 8۲ درص
ــد اســت آن را  ــالم و مفی ــرغ س ــه گوشــت م ــن ک ــر ای خاط
مصــرف مــی کننــد و ۶8 درصــد عنــوان کردنــد بــه خاطــر 
قیمــت مناســب تــر آن در مقابــل گوشــت قرمــز اســت کــه 

ــد.  ــی کنن ــداری م آن را خری

ــکل  ــاورزی مش وزارت کش
دامــداران را پیگیــری کند

ــی  ــع غن ــه منب ــد ک ــد گفتن ــرغ، 8۲ درص ــم م ــا تخ ــه ب در رابط
پروتئیــن اســت و ۷۴ درصــد هــم اذعــان کردنــد کــه تخــم مــرغ 
ــا ارزش غذایــی باالســت. در حالــی کــه بیشــتر  غذایــی کامــل ب
شــرکت کننــدگان دیــد مثبــت و خوبــی نســبت بــه گوشــت مــرغ 
و تخــم مــرغ دارنــد بــا اینحــال، شــایعاتی در ایــن بــاره وجــود دارد 
کــه هنــوز از بیــن نرفتــه اســت. ۵۹ درصد از شــرکت کننــدگان در 
ایــن نظرســنجی هنــوز بــر ایــن باورنــد کــه در پــرورش مــرغ هــا 
از هورمــون اســتفاده مــی شــود و البتــه جــای شــکر آن باقیســت 
ــن  ــه ای ــادی ب ــم از ۷۲ درصــد در ســال ۲۰۲۱ می ــن رق ــه ای ک
رقــم رســیده اســت. و در خصــوص تخــم مــرغ، بــر ایــن باورنــد 
کــه تخــم مــرغ هــای قهــوه ای ســالم تــر از تخــم مــرغ هــای 

ســفید هســتند. 

اثرات پاندمی 
۲۲ درصــد از افــراد شــرکت کننــده در نظرســنجی اذعــان داشــتند 
کــه بــه دنبــال پاندمــی میــزان خریــد گوشــت مــرغ و تخــم مــرغ 
آنهــا افزایــش یافتــه اســت. باالتریــن رقــم  میــزان رشــد تقاضــا 
ــه  ــته ک ــق داش ــرغ تعل ــم م ــه تخ ــی ب ــد در دوران پاندم و خری
ــراد  ــوده و در خصــوص گوشــت مــرغ ۳۲ درصــد اف ۳۷ درصــد ب
عنــوان کردنــد کــه میــزان خریــد و تقاضــا آنهــا در دوران پاندمــی 
رشــد و افزایــش داشــته اســت.  افزایــش مصــرف غــذای خانگــی 

در ایــن دوران مهــم تریــن عامــِل رشــد تقاضــا بــوده اســت.
ــن گوشــت مــرغ و  ــن در دوران پاندمــی خریدهــای آنای همچنی
ــان،  ــر شــد. و در پای تخــم مــرغ رشــد و افزایــش یافــت و ۲ براب
ــی ۹۶  ــدگان برزیل ــی دامــی مصــرف کنن ــع پروتئین ــان مناب از می
درصــد تخــم مــرغ، ۹۴ درصــد گوشــت مــرغ، ۷۹ درصــد گوشــت 

گوســاله، و ۶۵ درصــد ماهــی مصــرف مــی کننــد.      

ــداران  ــه دام ــان اینک ــا بی ــس ب ــام در مجل ــردم ای ــده م نماین
ــددی  ــا مشــکات متع ــه ب ــود علوف ــت خشکســالی و نب ــه عل ب
ــن  ــه ای ــا ب ــت ت ــاورزی خواس ــاد کش ــر جه ــد، از وزی مواجهن

ــد. ــیدگی کن ــوع رس موض

ــداران را  ــکل دام ــاورزی مش وزارت کش
ــد ــری کن پیگی

علــی اکبــر بســطامی نماینــده مــردم ایــام در مجلــس شــورای 
ــن(  ــنبه )۱۵ فروردی ــروز دوش ــی ام ــت علن ــامی در نشس اس
مجلــس در تذکــری خطــاب بــه وزیــر جهــاد کشــاورزی، اظهــار 
ــن  ــش آفری ــور نق ــاد کش ــی در اقتص ــداران زمان ــت: دام داش
ــه علــت خشکســالی هــای پــی در پــی و  ــد، امــا امــروز ب بودن
ــد، در  ــه، دام هایشــان را واگــذار مــی کنن ــات علوف ــود امکان نب
آینــده نزدیــک بــه آمــار بیــکاران اضافــه خواهنــد شــد. تقاضــا 
ــئوالن  ــا مس ــه ای ب ــت جلس ــا فوری ــریعتر ب ــه س ــر چ دارم ه
ســازمان امــور عشــایری و پشــتیبانی امــور دام کشــور برگــزار و 

مشــکل دامــداران در سراســر کشــور حــل شــود.

وی افــزود: البتــه قبــا هــم در مــورد صــادرات دام و فــروش 
ــا  ــود، ام ــی داده شــده ب ــول های ــد در کشــور ق احشــام غیرمول

ــه منصــه عمــل نرســید. متاســفانه ایــن وعــده هــا ب

ــه  ــاب ب ــری خط ــس  در تذک ــام در مجل ــردم ای ــده م نماین
ــای مســلح و مســئوالن ســتاد  ــاع و پشــتیبانی نیروه ــر دف وزی
کل نیروهــای مســلح گفــت: ۶ اســتان جمعــی کشــور در جلســه 
ای بــا حضــور وزیــر دفــاع و معاونــان ایشــان و مســئوالن ســتاد 
کل نیروهــای مســلح درخصــوص تعییــن حــدود مناطــق جنگــی 
برگــزار کردنــد و مقــرر شــد بــا توجــه بــه مطالبــه نماینــدگان 
ــوق  ــخص و حق ــی مش ــق جنگ ــدود مناط ــتان، ح ــن ۶ اس ای
ــام  ــاع از نظ ــدم دف ــط مق ــه در دوران ســخت در خ ــرادی ک اف
حضــور داشــتند، توجــه شــود، امــا اکنــون بــه ایــن امــر توجــه 
نشــده و علــی رغــم پیگیــری هــای متعــدد نماینــدگان مناطــق 

جنگــی بــه ایــن موضــوع بــی توجهــی مــی شــود.
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ــونامی افزایش  س
ــرغ ــت مـ قیم
در راه اســــت

ــای  ــن ه ــر روغ تأثیـ
عصــارۀ گیاهــی بــر روی 

ــیدیا ــاری کوکس بیم

ــی  ــواد معدن ــت م اهمی
ــوراک دام در خ

بیمــاری کوکســیدیوز از بیمــاری هــای شــایع در میــان گوســاله 
ــاری از  ــن بیم ــت. ای ــال اس ــک س ــا ی ــه ت ــن ۳هفت ــای بی ه
انــگل هــای تــک یاختــۀ Eimeria بــه وجــود مــی آیــد و از 
تخــم آنهــا در مدفــوع حیوانــات انتقــال مــی یابــد. گاهــًا دیــده 
ــا  ــغ و گوســاله هــا ب مــی شــود کــه از نگهــداری گاوهــای بال

یکدیگــر هــم بیمــاری کوکســیدیوز شــایع مــی شــود. 

گوســاله هایــی بــا کوکســیدیوز نهفتــه معمــواًل عالئــم خاصــی 
از خــود نشــان نمــی دهنــد. بــه دلیــل اینکــه ایــن بیمــاری بــر 
روی رودۀ آنهــا تأثیــر مــی گــذارد معمــواًل دچــار بــی اشــتهایی 
مــی شــوند و راندمــان خــوراک آنهــا پاییــن مــی آیــد در نتیجــه 
ــم  ــود. عالئ ــی ش ــکل م ــار مش ــا دچ ــد آنه ــری و رش وزن گی
کوکســیدوز الغــری، کاهــش تحــرک، دردهــای شــکمی، 
ــه  ــف و اســهال اســت ک ــه شــدن، کاهــش وزن، ضع دیهیدرات

اســهال شــایع تریــن آنهاســت. 

روغــن هــای عصــاره ای و گیاهــی در دامپــروری بســیار رایــج 
ــه ایــن دلیــل کــه عامــۀ  ــۀ اول ب ــردی هســتند. در وهل و کارب
ــا  مــردم خواســتاری محصــوالت ســالم و ارگانیــک هســتند ام
در مرحلــۀ بعــد بــه دالیــل وجــود برخــی محدودیــت هــا مثــل 

ــی.  ــت باکتریای مقاوم
ــد و  ــده دارن ــاختاری پیچی ــی س ــارۀ گیاه ــای عص ــن ه روغ
ــی  ــت باکتریای ــه مقاوم ــاختار آنهاســت ک ــی س ــن پیچیدگ همی

ــد.  ــی ده ــش م را کاه

مــواد معدنــی نقــش حیاتــی در ســالمت حیــوان دارنــد بنابرایــن 
ــۀ  ــوراک گل ــم خ ــب در رژی ــی متناس ــواد معدن ــطح م ــظ س حف
ــرای ســالمت دام، رشــد خــوب  ــی ب ــد تضمین ــی توان ــان م گاوت
و ســودآوری شــما باشــد.  البتــه بایســتی خاطــر نشــان کــرد کــه 
شــما بایــد حتمــاً میــزان مــواد معدنــی مــورد نیــاز بــرای بــدن دام 
خــود را بدانیــد و مــرز بیــن کمبــود مــواد معدنــی و مقــدار مــازاد را 
بشناســید چــرا کــه همانطــور کــه مــازاد آن هــم مــی توانــد بــرای 
بــدن ســمی و خطرنــاک باشــد.  نشــانه هــای کمبــود مــواد معدنی 
در گلــه تــان ممکــن اســت متفــاوت باشــد برخــی از ایــن نشــانه 

هــا در زیــر عنــوان شــده اســت.

سالمت گله 
پیــش از هــر چیــز ســالمت و ســابقۀ گلــه بایســتی مــورد توجــه 
ــد، زایمــان موفــق ،  ــل زاد و ول ــرد – تمامــی مــواردی مث ــرار گی ق
بــروز لنگــی ، ورم پســتان و غیــره.  توصیــه مــی شــود کــه بــرای 
انــدازه گیــری ســطح مــواد معدنــی در خــون و شــیر گلــه از آنهــا 

آزمایــش گرفتــه شــود. 
ــه  ــر در نمون ــی زی ــواد معدن ــدار م ــری مق ــدازه گی ان

ــود:  ــی ش ــه م ــری توصی گی
-مس 

-منیزیم 
-فسفر 
-کبالت 
-کلسیم

-ید 
-سلنیوم 

-روی 

ــن راســتا، شــرکت Resco طیفــی از داروهــای  در همی
تولیــد مــی کنــد مــن جملــه  و  تهیــه  را  گیاهــی 
ــی چــون  ــاوی عصــارۀ گیاهان ــه ح Coxicryptop ک
میخــک، دارچیــن، اوکالیپتــوس و همچنیــن ســیر اســت.

بــر روی ۱۸  آزمایشــی  ایــن زمینــه پژوهــش و  در 
گوســاله انجــام شــد تــا تأثیــرات Coxicryptop را در 
مقایســه بــا کوکسیدیواســتات هــا بــر روی تعــداد تخــم 

ــد. ــی کنن ــوان بررس ــوع حی ــی در مدف ــای انگل ه

 9 و  کردنــد  دریافــت   Coxicryptop گوســاله   9
گوســالۀ دیگــر کوکسیدیواســتات گرفتنــد. نتیجــه نشــان 
ــوع گوســاله  ــی در مدف ــداد تخــم هــای انگل ــه تع داد ک
ــد  ــرده بودن ــت ک ــه Coxicryptop دریاف ــی ک های
بــه طــور چشــمگیری کاهــش داشــته و همچنیــن ایــن 
گوســاله هــا بــه طــور متوســط روزانــه ۳۰ گــرم بیشــتر 
ــتند.  ــری داش ــرل وزن گی ــروه کنت ــای گ ــاله ه از گوس

بدیــن ترتیــب ایــن آزمایــش بــه خوبــی نشــان داد کــه 
ــی  ــن طبیع ــک جایگزی ــد ی ــی توان Coxicryptop م

ــه جــای کوکسیدیواســتات هــا باشــد.   ــاده ب فــوق الع

ــد توســط  ــری از کب ــه گی ــا نمون ــی ب ــواد معدن ــن ســطح م تعیی
ــرد.  ــد صــورت گی ــی توان ــز م ــر نی ــک دامپزشــک ماه ی

رژیم خوراکی گله  
ــوی  ــه الگ ــت ب ــه، نوب ــالمت گل ــت س ــی وضعی ــس از بررس پ
ــواد  ــی از م ــوراک غن ــم خ ــک رژی ــد. ی ــی رس ــوراک دام م خ
ــه و آب آشــامیدنی صــورت  ــق علوف ــد از طری ــی توان ــی م معدن
گیــرد. برچســب روی تمامــی مکمــل هــا نیــز بایســتی مطالعــه 
ــود در آن  ــی موج ــواد معدن ــدام از م ــر ک ــطح ه ــا از س ــود ت ش
ــدازۀ آن  ــه ان ــه مــواد معدنــی کــه بایــد ب باخبــر شــوید.  از جمل
ــد  ــی توان ــه م ــت ک ــم )molybdenum( اس ــود مولیبدن ــه ش توج
ــل  ــد و فح ــه رش ــر ب ــًا منج ــردد و متعاقب ــس گ ــدۀ م بازدارن
ــد  ــش ده ــیم را کاه ــطح پتاس ــردد؛ س ــوان گ ــف در حی ضعی
ــم شــده و اسپاســم  ــف منیزی ــه جــذب ضعی کــه خــود منجــر ب
عضالنــی و تــب شــیر را بــه دنبــال داشــته باشــد. کارشناســان 
توصیــه مــی کننــد پــس از آنکــه ســالمت گلــه و رژیــم خــوراک 
ــرای  ــره نویســی ب ــول جی ــد، فرم ــخص ش ــما مش ــرای ش آن ب
مــواد معدنــی و مغــذی مــورد نیــاز گلــه تــان داشــته باشــید. ایــن 
کار بــه بهینــه شــدن ســالمت ، تولیــد و بازدهــی بســیار کمــک 
خواهــد کــرد. و پــس از آن ارزیابــی نحــوۀ خورانــدن ایــن مــواد 

ــت دارد.  ــان اهمی ــه حیوانت ب
شاید پیش خودتان بپرسید : 

آیــا بــه تمــام حیوانــات گلــه بــه انــدازۀ نیازشــان مــواد معدنــی 
مــی رســد؟

ــر از  ــی کمت ــاز و برخ ــتر از نی ــی بیش ــت برخ ــن اس ــا ممک آی
ــد؟ ــرف کنن ــان مص نیازش

تغذیــۀ گلــه بــا مــواد معدنــی مــورد نیازشــان در گرفتــن بهتریــن 
نتیجــه و ســودآوری بــاال بســیار مؤثــر اســت امــا تغذیــه بــا مــواد 
معدنــی مــورد نیــاز بــا توزیــع غیــر یکنواخــت – بــه نحــوی کــه به 
برخــی بیــش از حــد نیــاز و بــه برخــی کمتــر از نیازشــان برســد – 
مــی توانــد مســائل و مشــکالتی بــه دنبــال داشــته باشــد بنابرایــن 
نحــوۀ ارائــه نیــز بســیار مهــم اســت. کارشناســان بــرای رفــع ایــن 

مشــکل، توزیــع کننــدۀ اتوماتیــک را پیشــنهاد مــی دهنــد.   
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ــذار  ــم گ ــرغ تخ ــه م ــره اتحادی ــأت مدی ــس هی رئی
ــرغ  ــم م ــت تخ ــه قیم ــه اینک ــاره ب ــا اش ــران ب ته
۲۲ هــزار تومــان کمتــر از قیمــت تمــام شــده اســت، 
گفــت: ادامــه رونــد فعلــی تامیــن نهــاده هــای دامــی، 

ــد. ــی کن ــه م ــکل مواج ــا مش ــد را ب تولی

ناصــر نبــی پــور، رئیــس هیــأت مدیــره اتحادیــه مــرغ 
ــرایط  ــه ش ــاره ب ــا اش ــران، ب ــتان ته ــذار اس ــم گ تخ
ــی  ــذف ارز ۴۲۰۰ تومان ــد از ح ــداری بع ــت مرغ صنع
گفــت: در حــال حاضــر نهــاده بــه انــدازه کافــی وجــود 
ــذاری  ــای بارگ ــت نهاده ه ــه قیم ــن اینک ــدارد ضم ن
شــده در ســامانه بــازارگاه نیــز شــش برابــر شــده بــه 
ــرای  ــدگان نقدینگــی الزم را ب ــل تولیدکنن ــن دلی همی

ــد. ــا ندارن ــن نهاده ه ــد ای خری

ــرای  ــدگان ب ــی تولیدکنن ــن وقت ــش از ای ــرد: پی ــه ک وی اضاف
ــد  ــد بای ــه می کردن ــازارگاه مراجع ــامانه ب ــه س ــاده ب ــد نه خری
ــذف  ــل از ح ــد و قب ــود را می خریدن ــه خ ــک ماه ــهمیه ی س
ــد  ــک واح ــه ی ــک ماه ــهمیه ی ــه س ــی هزین ارز ۴۲۰۰ تومان
مرغــداری بــا ۱۴۰ هــزار قطعــه مــرغ تخمگــذار حــدود 
ــدود ۱۳  ــم ح ــن رق ــا االن ای ــد ام ــان می ش ــارد توم دو میلی
ــد کل  ــوان خری ــدار ت ــن مرغ ــود. بنابرای ــان می ش ــارد توم میلی
ــا  ــرد ت ــری در نظــر بگی ــد تدابی ــت بای ــدارد و دول ســهمیه را ن
ــد. ــداری کنن ــدازه نیازشــان ســهمیه خری ــه ان ــدگان ب تولیدکنن

را درب  قیمــت هــر کیلوگــرم تخــم مــرغ  میانگیــن  وی 
مرغــداری ۲۲ هــزار تومــان اعــالم کــرد و افــزود: قیمــت تمــام 
ــر ۴۴  ــال حاض ــرغ در ح ــم م ــرم تخ ــر کیلوگ ــد ه ــده تولی ش
ــد  ــرم تولی ــر کیلوگ ــدگان در ه ــان اســت و تولیدکنن ــزار توم ه

ــد. ــان می کنن ــان زی ــزار توم ۲۲ ه

ــرد  ــط و خ ــای متوس ــه واحده ــه اینک ــاره ب ــا اش ــور ب ــی پ نب
ــت  ــان تســهیالت دریاف ــون توم ــقف ۲۰۰ میلی ــا س ــدی ت تولی
ــداران  ــزان تســهیالت مناســب مرغ ــن می ــت: ای ــد، گف می کنن
ــزان  ــن می ــت ای ــه دریاف ــدام ب ــچ گاه اق ــا هی ــت و آنه نیس
ــان  ــون توم ــه ۲۰۰ میلی ــرا ک ــرد چ ــد ک ــهیالت نخواهن تس
ــزان ذرت  ــن می ــه ای ــود ک ــن ذرت می ش ــد ۱۵ ت ــه خری هزین

ادامــه مشــکالت مرغــداران 
در تامیــن نهــاده هــای 

ــی ــوراک دام خ

رکــورد تــورم مــواد غذایــی 
در بــازار جهانی شکســته شــد

ــای،  ــامل چ ــان ش ــی در جه ــاده غذای ــت ۱۵ م قیم
ــویا، ذرت،  ــن س ــم، روغ ــن پال ــی، روغ ــوه، ماه قه
ــت  ــال، گوش ــی، پرتق ــوز، بادام زمین ــدم، م ــج، گن برن
گوســاله، گوشــت مــرغ، میگــو و شــکر در مــاه آوریــل 
۲۰۲۲ فقــط در یــک مــاه ۱۳ درصــد افزایــش یافتــه 

اســت.

جدیدتریــن آمــار منتشرشــده از ســوی بانــک جهانــی 
نشــان می دهــد قیمــت متوســط ۱۵ مــاده غذایــی در 
بــازار جهانــی فقــط در یــک مــاه ۱۳ درصــد افزایــش 

یافتــه اســت.

ــن  ــم، روغ ــن پال ــی، روغ ــوه، ماه ــای، قه ــت چ قیم
بادام زمینــی،  مــوز،  گنــدم،  برنــج،  ذرت،  ســویا، 
ــو و  ــرغ، میگ ــت م ــاله، گوش ــت گوس ــال، گوش پرتق
ــه مــاه مــارس  شــکر در مــاه آوریــل ۲۰۲۲ نســبت ب
ــر  ــد گران ت ــط ۱۳ درص ــور متوس ــه ط ــال ب ــن س ای

ــت. ــده اس ش

از میــان ایــن ۱۵ قلــم کاال ۱۱ قلــم بــا رشــد قیمــت 
ــش  ــز کاه ــم کاال نی ــت ۴ قل ــده اند و قیم ــه ش مواج

داشــته اســت.

ــوده اســت  ــل ب ــی در مــاه آوری ــدم رکــورددار گران گن
بــه طــوری کــه قیمــت هــر تــن از ایــن محصــول ۲6 
درصــد افزایــش یافتــه و بــه 6۷۲ دالر رســیده اســت. 
ــر  ــن محصــول در براب ــن از ای ــر ت ــارس ه ــاه م در م

ــد. ــه می ش ۵۳۲ دالر معامل
ــد  ــد رش ــل ۲۵ درص ــاه آوری ــز در م ــای نی ــت چ قیم

ــت.  ــه ای اس ــزار قطع ــد ۵۰ ه ــک واح ــار روز ی ــرف چه مص
ــذار  ــرغ تخــم گ ــه م ــزار قطع ــه صــد ه ــدی ک ــن واح همچنی

دارد ایــن میــزان ذرت را در دو روز مصــرف می کنــد.

ــم پیشــنهادی  ــوان کــرد: رق ــال بخــش خصوصــی عن ــن فع ای
ــد از  ــی بع ــه نقدینگ ــاز ب ــزان نی ــه می ــور در زمین ــت طی صنع
ــوده  ــان ب ــارد توم ــزار میلی ــی ۱۱۸ ه ــذف ارز ۴۲۰۰ تومان ح
ــه  ــان ب ــارد توم ــت اعــالم کــرده فقــط ۱۰ هــزار میلی ــا دول ام
مرغــداران پرداخــت خواهــد کــرد کــه ایــن رقــم نیــز مشــخص 
ــدگان  ــه تولیدکنن ــرایطی ب ــه ش ــا چ ــی و ب ــه زمان ــت چ نیس
ــد  ــره آن ۱۸ درص ــرخ به ــه ن ــن اینک ــود ضم ــت می ش پرداخ
ــدارد  ــرف ن ــدگان ص ــرای تولیدکنن ــرایط ب ــن ش ــت و در ای اس

ــد. ــت کنن ــهیالتی را دریاف ــن تس چنی

ــر  ــد منج ــن رون ــه ای ــه ادام ــه اینک ــاره ب ــا اش ــور ب ــی پ نب
ــزود: در  ــد، اف ــد ش ــذار خواه ــم گ ــای تخ ــتار مرغ ه ــه کش ب
ــه  ــا اگــر مرغ هــا ب ــاد اســت ام ــد زی ــزان تولی حــال حاضــر می
ــود در  ــام نش ــزی انج ــه ری ــود و جوج ــتاده ش ــتارگاه فرس کش

ــویم. ــه می ش ــه مواج ــن زمین ــدی ای ــش ج ــا چال ــز ب پایی

وی دربــاره آزاد شــدن صــادرات تخــم مــرغ نیــز گفــت: دولــت 
بایــد مشــوق صادراتــی بــرای ایــن منظــور در نظــر می گرفــت 
چــرا کــه قیمــت تخــم مــرغ در مــرز ۲۷ هــزار تومــان و قیمــت 

تمــام شــده تولیــد آن در داخــل ۴۴ هــزار تومــان اســت.
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ــه  ــارس ب ــاه م ــو در م ــر کیل ــته و از ۲,6۱ دالر در ه داش
ــت. ــه اس ــش یافت ــل افزای ــاه آوری ۳,۲۷ دالر در م

ــوه پرتقــال رشــد ۱۸ درصــدی قیمــت داشــته و از ۷۷  می
ســنت در هــر کیلــو بــه 9۱ ســنت در مــاه آوریــل رســیده 

اســت.

گوشــت مــرغ رشــد ۱۰ درصــدی قیمــت را در مــاه آوریــل 
تجربــه کــرده و از کیلویــی ۳,۳۴ دالر در مــاه مــارس بــه 

کیلویــی ۳,6۷ دالر در مــاه آوریــل رســیده اســت.

برنــج رشــد ۲,۵ درصــدی قیمــت داشــته و بــه ۴۲9 دالر 
ــن  ــر ت ــارس ه ــاه م ــغ شــده اســت. در م ــن بال ــر ت در ه

ــد. ــه می ش ــدی ۴۱9 دالر معامل ــج تایلن برن
هــر تــن ذرت بــا رشــد ۴ درصــدی قیمــت بــه ۳۴۸ دالر 
رســیده اســت. در مــاه قبــل از آن هــر تــن ذرت در برابــر 

ــد. ــه می ش ۳۳۵ دالر معامل
ــه  ــده و ب ــران ش ــل گ ــاه آوری ــد در م ــکر ۲,۵ درص ش

کیلویــی ۴۳ ســنت رســیده اســت.

قیمــت هــر کیلــو قهــوه در ایــن مــاه بــا رشــد ۲ درصــدی 
نســبت بــه مــاه قبــل از آن بــه ۵,۸۵ دالر رســیده، ماهــی 
ــن  ــه ۱6۴۳ دالر در ت ــت ب ــدی قیم ــد ۸,۵ درص ــا رش ب
ــت  ــدی قیم ــد ۵ درص ــا رش ــوز ب ــو م ــر کیل ــیده، ه رس
ــد ۰,۵  ــا رش ــو ب ــو میگ ــر کیل ــیده، ه ــه ۱,۴6 دالر رس ب

ــت. ــیده اس ــه ۱۴,99 دالر رس ــت ب ــدی قیم درص

و گوشــت  بادام زمینــی  روغــن ســویا،  پالــم،  روغــن 
گوســاله در مــاه آوریــل نســبت بــه مــاه قبــل از آن 

داشــته اند. قیمــت  کاهــش 

ــده و از  ــد ارزان ش ــل ۵ درص ــاه آوری ــم در م ــن پال روغ
ــه ۱6۸۳ دالر در  ــارس ب ــاه م ــن ۱۷۷۷ دالر در م ــر ت ه
مــاه آوریــل رســیده اســت. روغــن ســویا نیــز ۰,۵ درصــد 
ــن رســیده اســت.  ــه ۱9۴۸ دالر در هــر ت ارزان شــده و ب
در مــاه قبــل از آن هــر تــن روغــن ســویا در برابــر ۱9۵۷ 

دالر معاملــه می شــد.

ــه  ــا کاهــش ۳ درصــدی قیمــت ب هــر تــن بادام زمینــی ب
۱۴۴۴ دالر در مــاه آوریــل رســیده اســت.

گوشــت گوســاله هــم ۲ درصــد ارزان شــده و بــه کیلویــی 
ــو  ــر کیل ــل از آن ه ــاه قب ــت. در م ــیده اس 6,۱۳ دالر رس

ــد. ــه می ش ــر 6,۲۵ دالر معامل ــاله در براب ــت گوس گوش

ــبک  ــزی دام س ــه مرک ــس اتحادی ــدر دادرس رئی ــین ص افش
گفــت: وزارت جهــاد کشــاورزی بــه جــای کنتــرل بــازار گوشــت 
ــه  ــوان ب ــرده اســت. نمی ت ــف ک ــداران را مضاع ــر دام ــار ب فش
ــود، امــا خواســته و ناخواســته اعمــال  ــال امینــت غذایــی ب دنب

ــش داد. ــدگان را افزای ــر تولیدکنن فشــار ب
رئیــس اتحادیــه مرکــزی دام ســبک گفــت: وزارت جهــاد 
کشــاورزی بــه جــای کنتــرل بــازار گوشــت فشــار بــر دامــداران 
را مضاعــف کــرده اســت. نمی تــوان بــه دنبــال امینــت غذایــی 
بــود، امــا خواســته و ناخواســته اعمــال فشــار بــر تولیدکننــدگان 

را افزایــش داد.
افشــین صــدر دادرس بــا اشــاره بــه دالیــل شــکاف قیمــت دام 
زنــده و گوشــت در بــازار، گفــت: ســامانه بــازارگاه در شــهریور 
9۸ رســما فعالیــت خــود را آغــاز کــرد و از ایــن زمــان بــه بعــد 
وزارت کشــاورزی رســما متولــی تامیــن، توزیــع و تنظیــم بــازار 

نهاده هــای دامــی در کشــور شــد.
توزیــع  در  کشــاورزی  وزارت  سیاســت  از  انتقــاد  بــا  وی 
توزیــع  بــرای  وزارتخانــه  افــزود:  دامــی،  نهاده هــای 
ــب  ــه ترتی ــرد و ب ــذاری ک ــت گ ــور اولوی ــای دام و طی نهاده ه
بــه مرغــداران، دامــداران صنعتــی و دامــداران عشــایری نهــاده 
ــاده  ــص نه ــت تخصی ــب اولوی ــن ترتی ــد. ای ــص داده ش تخصی
ــترین  ــه بیش ــایری ک ــتایی و عش ــبک روس ــد دام س ــث ش باع
ــن  ــد کمتری ــده دارن ــور را برعه ــت در کش ــد گوش ــم تولی حج

ــد. ــت کنن ــاده را دریاف نه
ــد  ــر از ۱۰ درص ــه کمت ــان اینک ــا بی ــادی ب ــال اقتص ــن فع ای
از نهــاده مــورد نیــاز دامــداران عشــایری و روســتایی بــا 
ــدار  ــرد: دام ــان ک ــر نش ــد، خاط ــن ش ــی تامی ارز ۴۲۰۰ تومان
ــازار  ــه خریــد نهــاده از ب ــاز اقــدام ب ــرای تامیــن نی عشــایری ب
ــال 9۸،  ــه در س ــاده پای ــوان نه ــه عن ــو ب ــت ج ــرد. قیم آزاد ک

وزارت کشــــاورزی وزارت کشــــاورزی 
ــداران را  ــار بر دام ــداران را فش ــار بر دام فش
مضاعــف کــرده اســتمضاعــف کــرده اســت

ــازار آزاد  ــان و در ب ــزار توم ــی ۱۳۵۰ ه ــا ارز ترجیحــی کیلوی ب
ــد از  ــو بع ــت ج ــود. قیم ــان ب ــی ۱۵۰۰ توم ــت آن کیلوی قیم
پایــان دولــت دوازدهــم بــه کیلویــی ۵۳۰۰ تومــان و در دولــت 

ــت. ــیده اس ــان رس ــزار توم ــرز ۸ ه ــه م ــیزدهم ب س

ــع  ــن و توزی ــد تامی ــت در فرآین ــه ورود دول ــان اینک ــا بی وی ب
نهاده هــا نظــم ایــن بــازار را برهــم زد، تصریــح کــرد: نمی تــوان 
از دامدارانــی کــه نهــاده بــا نــرخ آزاد خریــداری کردنــد انتظــار 
ــش  ــند. افزای ــتوری باش ــذاری دس ــع قیمت گ ــه تاب ــت ک داش
قیمــت نهــاده بــا شــیوع بیمــاری کرونــا و افــت قــدرت خریــد 
مــردم مصــادف شــد و میــزان مصــرف گوشــت را کاهــش داد. 
ــا  ــازار، متناســب ب ــی ب ــور کشــش قیمت ــم کــه فاکت ــد بگوی بای
قیمــت تمــام شــده رشــد نکــرد چــرا کــه میــزان تــوان خریــد 

ــد. ــدار مان ــردم کاهــش و در نتیجــه دام در دســت دام م

صــدر دادرس بــا اشــاره بــه قانــون خریــد تضمینــی و حمایتــی 
دام از ســوی دولــت، اضافــه کــرد: ســال گذشــته خریــد حمایتی 
ــد صــادرات  ــر آن رون ــت، عــالوه ب ــه درســتی صــورت نگرف ب
ــد  ــات دامــداران کمــک کن ــه ادامــه حی دام کــه می توانســت ب

متوقــف شــد.

ــد  ــال جدی ــده در س ــادرات دام زن ــف ص ــه توق وی بخش نام
ــداران دانســت  ــه دام ــف ب ــار مضاع ــال فش ــتای اعم را در راس
ــی  ــن مصوبات ــب چنی ــدف از تصوی ــن ه ــر م ــه نظ ــزود: ب و اف
جهــاد  وزارت  اســت؛  زنــده  دام  قیمــت  بیشــتر  کاهــش 
کشــاورزی بــه جــای کنتــرل بــازار گوشــت فشــار بــر دامــداران 
را مضاعــف کــرده اســت. نمی تــوان بــه دنبــال امینــت غذایــی 
بــود، امــا خواســته و ناخواســته اعمــال فشــار بــر تولیدکننــدگان 

ــذف  ــه ح ــر ب ــا منج ــت گذاری ه ــر سیاس ــش داد اگ را افزای
ــی  ــال منافع ــه دنب ــه ب ــد ک ــدگان شــود نشــان می ده تولیدکنن

ــی هســتیم. ــع مل ــر مناف غی

اتحادیــه مرکــزی دام ســبک، واردات را متــرداف  رییــس 
ــا فرمایشــات  ــق ب ــزود: مطاب ــد دانســت و اف ــد تولی ــف رون توق
رهبــری در صورتــی کــه کاالی مشــابه در داخــل کشــور تولیــد 
ــد واردات انجــام شــود، تولیــد گوشــت در کشــور  می شــود نبای
انجــام می شــود از ایــن رو بایــد زمینه هــای تولیــد فراهــم 

ــه داد. ــه مســیر خــود ادام ــد ب ــا بتوان شــود ت

صــدردادرس واردات را همچنیــن متــرداف حــذف اشــتغال 
ــانی  ــروی انس ــد نی ــتمر باش ــد مس ــر تولی ــزود: اگ ــت و اف دانس
قابــل توجهــی در کشــتارگاه ها فعــال می شــوند از ســوی 
ــالمبور،  ــرم، س ــت، چ ــت پوس ــت صنع ــا واردات گوش ــر ب دیگ
ــه  ــود. ب ــف می ش ــادرات روده متوق ــی و ص ــاجی، قالی باف نس
نظــر مــن دولــت ارزی کــه بــرای واردات تخصیــص داده 
ــرار  ــدگان ق ــار تولیدکنن ــل و در اختی ــال تبدی ــه ری ــد ب می توان

ــد. ــش بدهن ــد را کاه ــده تولی ــام ش ــت تم ــا قیم ــد ت بده

بــه گفتــه وی؛ صــادرات روده گوســفند یکــی از اقــالم صادراتی 
مــا بــه کشــور های اروپایــی بــرای تولیــد سوســیس اســت.

ــی  ــع مل ــرد: مناف ــد ک ــان تاکی ــادی در پای ــال اقتص ــن فع ای
کشــور نبایــد فــدای ســودجویی افــراد خــاص شــود. در کوتــاه 
مــدت واردات می توانــد مــردم را ســیر کنــد، امــا در بلندمــدت 
در راســتای منافــع کشــور نیســت؛ اســتمرار حیــات یــک کشــور 

در گــرو تــدوام تولیــد و اشــتغال پایــدار اســت.
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ــازار  ــر ب ــر از ۵ نف کمت
ــی  ــای دامـــ نهاده ه
ــی چرخانند! ــور را م کش

رئیــس کمیســیون کشــاورزی اتــاق تعــاون گفــت: برخــالف اینکه 
در واردات نهاده هــای دامــی ظاهــراً 9۵ شــرکت فعالنــد امــا 
انحصــار بســیار پیچیــده ای در ایــن حــوزه وجــود دارد و دســتگاه 

ــه آن ورود کننــد. هــای ذی ربــط بایــد ب

ارســالن قاســمی، رئیــس کمیســیون کشــاورزی اتــاق تعــاون در 
ــی  ــت در حــذف سیاســت ارز ۴۲۰۰ تومان ــه تعلــل دول واکنــش ب
اظهــار داشــت: قــرار بــود کــه ایــن سیاســت در جهــت حمایــت از 
تولیدکننــدگان و مصرف کننــدگان اجــرا شــود امــا فقــط توانســت 

منافــع عــده ای واردکننــده را تأمیــن کنــد.
ــت  ــی، ران ــرای سیاســت ارز ۴۲۰۰ تومان ــه اج ــان اینک ــا بی وی ب
ــت: حــذف  ــرده اســت، گف ــاص ک ــده ای خ ــب ع ــی را نصی کالن
یــا تــداوم ایــن سیاســت طــی دو الــی ســه ســال گذشــته محــل 
ــه  ــوده و تاکنــون نیــز نتوانســته اند ب مناقشــه دولــت و مجلــس ب
یــک سیاســت واحــد در ایــن زمینــه دســت پیــدا کننــد و مرتــب 
تــوپ را بــه زمیــن همدیگــر می اندازنــد درحالی کــه چنیــن 

ــه یــک تصمیــم قاطــع دارد. ــاز ب سیاســتی نی

قاســمی بــا بیــان اینکــه از ابتــدای ســال تاکنون ســه میلیــارد دالر 
ارز ۴۲۰۰ تومانــی بــه نهاده هــای دامــی تخصیــص یافتــه اســت، 
گفــت: متأســفانه همــه چیــز مبهــم و غیرشــفاف اســت و اصــاًل 
مشــخص نیســت ایــن ارز بــه چــه کســی و چــه مقــدار تخصیــص 

یافتــه و اثــر ایــن یارانــه را مــردم کجــا می تواننــد ببیننــد.

ــور را در  ــاده کش ــازار نه ــه ب ــانی ک ــداد کس تع
ــم  ــت ه ــک دس ــتان ی ــه انگش ــد ب ــت دارن دس
ــت های  ــرای سیاس ــفانه اج ــا متأس ــد، ام نمی رس
ــت  ــه سیاس ــر از جمل ــال های اخی ــت در س نادرس
ارز ۴۲۰۰ تومانــی منجــر بــه ایــن شــده کــه ایــن 

ــوند ــد ش ــیار قدرتمن ــراد بس اف
ــا  ــاون ب ــاق تع ــاورزی ات ــیون کش ــس کمیس رئی
ــه افزایــش حضــور دولــت اضافــه کــرد:  اشــاره ب
ســهم شــرکت پشــتیبانی امــور دام در ســال های 
واردات  از  شــرکت  ایــن  ســهم   9۷ تــا   9۵
ــا  ــوده ام ــا دو درصــد ب ــک ت نهاده هــای دامــی ی
ــیده اســت. ــه ۳۵ درصــد رس ــته ب ــال گذش در س

وی در بخــش دیگــری از ســخنان خــود بــا اشــاره 
ــای  ــود در واردات نهاده ه ــه می ش ــه گفت ــه اینک ب
دامــی انحصــار گســترده ای وجــود دارد کــه همین 
یکــی از دالیــل نابســامانی بــازار نهاده هــا اســت، 
افــزود: برخــالف اینکــه در واردات نهاده هــای 
دامــی ظاهــراً 9۵ شــرکت فعالیــت می کننــد 
ــوزه  ــن ح ــده ای در ای ــیار پیچی ــار بس ــا انحص ام
ــرکت  ــور ش ــل حض ــی از دالی ــود دارد و یک وج
ــه  ــود ک ــوزه آن ب ــن ح ــور دام در ای پشــتیبانی ام
ــن  ــه آن دام ــفانه ب ــا متأس انحصــار را بشــکند ام
ــی  ــات داخل ــی در مناقص ــه حت ــرا ک ــد چ می زن
هــم کــه برگــزار می کنــد، ناچــار اســت از همیــن 

ــرد. ــاده بخ ــاری نه ــرکت های انحص ش
قاســمی تصریــح کــرد: تعــداد کســانی کــه بــازار 
ــتان  ــه انگش ــد ب ــت دارن ــور را در دس ــاده کش نه
امــا متأســفانه  یــک دســت هــم نمی رســد، 
در ســال های  نادرســت  اجــرای سیاســت های 
اخیــر از جملــه سیاســت ارز ۴۲۰۰ تومانــی منجــر 
ــد  ــراد بســیار قدرتمن ــن اف ــه ای ــن شــده ک ــه ای ب
ــا را  ــا آنه ــه ب ــوان مقابل ــی ت ــر کس ــوند و کمت ش

ــد. ــته باش داش
رئیــس کمیســیون کشــاورزی اتــاق تعــاون، ایــن 
مســئله را ناشــی از عــدم توانایــی دولتمــردان در 
ــت  ــت: از دول ــت و گف ــف دانس ــای مختل دوره ه
ــد از آن  ــت و بع ــکل گرف ــار ش ــن انحص ــم ای نه
ــا  ــه م ــرا ک ــد چ ــترده تر ش ــه روز گس ــز روز ب نی
ــه نداشــتیم  ــن زمین هیــچ سیاســت درســتی در ای
و همــه چیــز بســیار مبهــم و پیچیــده پیــش 

می رفــت.

دامــی  نهاده هــای  واردات  در  انحصــار 
ــیده  ــز کش ــا نی ــارج از مرزه ــه خ ــی ب حت

ــت! ــده اس ش

ــه انحصــار  ــه اینک ــاره ب ــا اش ــال بخــش خصوصــی ب ــن فع ای
ایــن واردکننــدگان فقــط داخلــی نیســت و بــه خــارج از مرزهــا 
ــر  ــال اگ ــوان مث ــه عن ــزود: ب ــت، اف ــه اس ــترش یافت ــز گس نی
ــد، از  ــوزه ورود کن ــن ح ــه ای ــد ب ــری بخواه ــده دیگ واردکنن
ــدگان کشــورهای خارجــی  ــاورد، نماین ــاده بی ــارج کشــور نه خ
ــد  ــوان می کنن ــد نهــاده نمی فروشــند و عن ــراد جدی ــن اف ــه ای ب
کــه مــا در ایــران نماینــده خودمــان را داریــم کــه ایــن بــرای 

ــاک اســت. کشــور بســیار خطرن
ــای  ــدگان کااله ــی از واردکنن ــه برخ ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
ــد کــه موافــق حــذف ارز ۴۲۰۰  اساســی نمایشــی راه انداخته ان
تومانــی هســتند و دولــت بایــد ایــن ارز را حــذف کنــد، گفــت: 
ــا  ــه آنه ــرا ک ــت چ ــازی اس ــی ب ــن نوع ــده، ای ــاد بن ــه اعتق ب
ــن  ــد و ای ــال نمی کن ــتی را دنب ــن سیاس ــت چنی ــد دول می دانن
ــده و  ــع ش ــور منتف ــه مذک ــی از یاران ــر کس ــتر از ه ــراد بیش اف
قــدرت گرفته انــد بنابرایــن ارز ۴۲۰۰ تومانــی بســیار هــم 

ــا ســودمند اســت. ــرای آنه ب
ــر  ــد ب ــا تأکی ــود ب ــخنان خ ــری از س ــش دیگ ــمی در بخ قاس
ــا ایــن رانــت در قــدم اول بایــد  اینکــه دولــت بــرای مبــارزه ب
ارز ۴۲۰۰ تومانــی را حــذف کنــد، گفــت: حــذف ایــن سیاســت 
نوعــی جراحــی در بدنــه اقتصــاد ایــران اســت و هیــچ جراحــی 

ــن جراحــی  ــر ای ــا اگ ــود ام ــد ب ــزی نخواه ــدون درد و خونری ب
ــه مــرگ اقتصــاد کشــور خواهــد شــد. انجــام نشــود، منجــر ب

رئیــس کمیســیون کشــاورزی اتــاق تعــاون اضافــه کــرد: 
ــان  ــود، می ــذف ش ــی ح ــت ارز ۴۲۰۰ تومان ــه سیاس ــی ک زمان
واردکننــدگان رقابــت بــه وجــود می آیــد و ایــن رقابــت 
ــا  ــت ب ــن کیفی ــان بهتری ــرد؛ آن زم ــار را می گی ــای انحص ج

ارزان تریــن قیمــت اهمیــت پیــدا می کنــد.
وی دربــاره اینکــه در چنیــن شــرایطی نیــز واردکننــدگان تــازه 
ــود،  ــد ب ــزرگ نخواهن ــا شــرکت های ب ــت ب ــه رقاب ــادر ب وارد ق
گفــت: اگــر سیســتم بانکــی از ایــن واردکننــدگان حمایــت کنــد 
و همچنیــن بــازار ســرمایه حامــی آنــان باشــد و تولیدکننــدگان 
را نیــز درگیــر ایــن مســئله کنیــم، امــکان چنیــن کاری وجــود 
ــداران و  ــری دام ــای سراس ــال اتحادیه ه ــوان مث ــه عن دارد. ب
ــوان از  ــه می ت ــد ک ــادی دارن ــیار زی ــای بس ــداران اعض مرغ
ــرد.  ــتفاده ک ــه ای اس ــن زمین ــراد در چنی ــن اف ــرمایه های ای س
ــد،  ــت در کار نباش ــتیبانی دول ــت و پش ــی ران ــی وقت ــه عبارت ب

ــت. ــوان شکس ــی می ت ــه راحت ــار را ب ــن انحص ای

انحصــار  مســاله  بــه  ربــط  ذی  دســتگاه های 
کننــد ورود  دامــی  نهاده هــای 

ــط  ــه دســتگاه های ذی رب ــرد: الزم اســت ک ــد ک قاســمی تأکی
بــه ایــن مســئله ورود و بحــث انحصــار را یکبــار بــرای همیشــه 

حــل کنــد.
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ــور  ــور، زنب ــور طی ــر ام ــوب زاده مدی محمدمهــدی یعق
ــان  ــاورزی خراس ــاد کش ــم جه ــرم ابریش ــل و ک عس
ــره تولیــد گوشــت  ــد از زنجی ــان بازدی رضــوی در جری
ــور  ــب ت ــه در قال ــمر ک ــح کاش ــرو صال ــفید پیش س
ــرغ  ــد م ــره تولی ــای زنجی ــردی در واحده ــه گ مزرع
برگــزار شــد اظهــار کــرد: میــزان تولیــد گوشــت مــرغ 
در خراســان رضــوی تــا ۵ فروردیــن 6۵۰ تــا ۷۰۰ تــن 

ــت. در روز اس

ــه گوشــت  ــزود: در حــال حاضــر مصــرف روزان وی اف
ــوروز  ــام ن مــرغ در اســتان 6۳۰ تــن اســت، امــا در ای
ایــن میــزان بــه بیــش از ۷۰۰ تــن افزایــش مــی یابــد 
ــد از  ــاق بیفت ــی اتف ــری جزی ــه کس ــی ک و در صورت
طریــق مــرغ منجمــد و یــا واردات از مازنــدران و 

ــم. ــی کنی ــران م ــتان جب گلس

یعقــوب زاده خاطرنشــان کــرد: بهمــن امســال ۱۰ 
در  ریــزی  جوجــه  قطعــه  هــزار   ۲۰۰ و  میلیــون 
خراســان رضــوی انجــام شــده اســت کــه ۲ میلیــون و 
ــره هــا  و ۷۵  ۵۰۰ هــزار قطعــه تحــت پوشــش زنجی

ــت. ــوده اس ــره ب ــارج از زنجی ــد خ درص

ــای  ــه ه ــمگیر هزین ــش چش ــه کاه ــاره ب ــا اش وی ب
ــره هــای  ــردن زنجی ــال ک ــدازی و فع ــا راه ان ــد ب تولی
ــه  ــدا ک ــرغ از ابت ــد م ــد تولی ــرد: فرآین ــراز ک ــد اب تولی
ــا  ــود ت ــی ش ــداری م ــداری و وارد مرغ ــه خری جوج
زمانــی کــه وارد مرحلــه عرضــه و مصــرف شــود بیــن 
ــی  ــای اضاف ــه ه ــمول هزین ــد مش ــا ۲۵ درص ۲۰ ت
اســت کــه نصیــب دالالن مــی شــود. بــا فعــال شــدن 
ــی از  ــل توجه ــزان قاب ــه می ــد ب ــای تولی ــره ه زنجی
ــن  ــا از بی ــی کاســته و عمدت ــای اضاف ــه ه ــن هزین ای
ــه همیــن دلیــل تــالش مــی کنیــم کــه  مــی رود و ب
اکثریــت تولیــد را بــه ســمت زنجیــره هدایــت کنیــم.

زنجیــره هــای تولیــد زنجیــره هــای تولیــد 
ــش 2۵2۵ درصدی  درصدی  ــل کاه ــش عام ــل کاه عام
هزینــه هــای تولیــد اســتهزینــه هــای تولیــد اســت

یعقــوب زاده بــا اشــاره بــه مشــکالت و کمبودهــای ســر راه تولیــد 
تصریــح کــرد: تاخیــر در اعــالم نهــاده هــا، طوالنــی شــدن رونــد 
انتقــال و حمــل نهــاده هــا از بنــادر، جــوالن دالالن در تامیــن و 
قیمــت جوجــه و کاهــش تولیــد دان صنعتــی نســبت بــه ســالهای 
قبــل بــه دلیــل اینکــه نهــاده با نــرخ دولتــی بــه دســت تولیدکننده 
مــی رســد، از مهمتریــن مشــکالت مــرغ داران در خراســان رضوی 
اســت. وی افــزود: بــا توجــه بــه پیــش بینــی هــای انجــام شــده، 
در ایــام عیــد مشــکلی در حــوزه کمبــود گوشــت مــرغ و تخم مــرغ 
نخواهیــم داشــت. در بحــث عرضــه تخــم مــرغ در ســطح اســتان 
بــا کمبــود و مشــکلی مواجــه نیســتیم. در حــال حاضــر در تمامــی 
شهرســتانهای خراســان رضــوی مــرغ منجمــد طــرح تنظیــم بــازار 
از طریــق قــرارگاه امنیــت غذایــی بــه صــورت عرضــه مســتقیم در 
حــال انجــام اســت کــه کمبودهایــی کــه افزایــش مصــرف ایجــاد 
مــی کنــد، تامیــن کنــد. روزانــه حــدود ۱۰۰ تــن مــرغ منجمــد در 
ســطح اســتان توزیــع مــی شــود کــه بخــش عمــده آن از خــارج 

کشــور وارد مــی شــود.

ــتان  ــن شهرس ــم تری ــی از مه ــمر یک کاش
ــت ــاورزی اس ــش کش ــا در بخ ه

محمــد شــجعی مدیــر جهــاد کشــاورزی کاشــمر نیــز بــا اشــاره به 
ظرفیــت و پتانســیل کاشــمر در تولیــدات بخــش کشــاورزی گفت: 
ــاورزی  ــوع در بخــش کش ــد محصــوالت متن ــه تولی ــه ب ــا توج ب
کاشــمر یکــی از مهــم تریــن شهرســتان هــای خراســان رصــوی 

در بخــش کشــاورزی اســت.

وی افــزود: عــالوه بــر خشکســالی، شــیوع کرونــا نیــز باعــث بــروز 
ــت.  ــده اس ــاورزی ش ــش کش ــدات بخ ــوزه تولی ــکالتی در ح مش
اگرچــه در بســیاری از بخــش هــای دچــار رکــود شــده ایــم، امــا 
خوشــبختانه مجموعــه صالــح کاشــمر بــا امکانــات و تجهیــزات و 
بیــش از ۵۰۰ نیــروی کارگــری تــالش مضاعفــی در عرصــه تولید 

گوشــت مــرغ و تخــم مــرغ کــرده اســت.

قــدر صالحــی مدیــر عامــل زنجیــره تولیــد گوشــت مــرغ پیشــرو 
صالــح کاشــمر نیــز گفــت: متأســفانه یارانــه و کمکــی هــم کــه از 
ســوی دولــت بــه واحدهــای جوجــه کشــی و مــرغ گوشــتی مــی 
شــود تنهــا جوابگــوی کمتــر از ۳۰ درصــد ذرت و ســویای مصرفی 
ــهیالت  ــت تس ــا دریاف ــم ب ــی کنی ــالش م ــزود: ت ــت. وی اف اس
ــر فعــال نگــه داشــتن بخــش هــای مختلــف  مختلــف عــالوه ب

تولیــد، زمینــه اشــتغال جوانــان را نیــز فراهــم کنیــم.

محققیــن دامــداری شــیری شــاید هنــوز بــه نکتــه ای 
کــه بــر روی تولیــد مثــل و بــاروری گاو و متعاقبــًا بــر 
ــرده  ــی نب ــذار اســت پ ــدار تأثیرگ روی ســودآوری دام
 AGD انــد.  »فاصلــۀ مقعــد گاو تــا آلــت تناســلی« یــا
قســمتی از بــدن اســت کــه محققیــن بــر ایــن باورنــد 
ــاس  ــه در تم ــن تلیس ــد جنی ــول دورۀ رش ــه در ط ک
بــا آنــدروژن )هورمــون تستســترون( قــرار مــی گیــرد.

در همیــن راســتا محققیــن صنعــت دامــداری شــیری 
ــاروری  ــر روی ب ــوع ب ــن موض ــر ای ــوص تأثی در خص
ــه  ــد ک ــام دادن ــه را انج ــات اولی ــیری تحقیق گاو ش

ــر اســت: ــرار زی ــه ق ــا ب ــای آنه ــه ه برخــی از یافت

ــد  ــۀ مقع ــا فاصل ــی کــه AGD ی •آن دســته از گاوهای
ــر  ــا ۱۱۲ میلیمت ــن 9۵ ت ــان بی ــلی ش ــت تناس ــا آل ت
ــه  ــر ب ــه ۱۳۰ میلیمت ــته ک ــود را SHORT و آن دس ب
ــد. و  ــذاری کردن ــام گ ــروه LONG ن ــد را گ ــاال بودن ب
مشــخص شــد کــه احتمــال بــارداری در اولیــن لقــاح 

ــتر اســت.  ــر بیش ــروه SHORT ۲,۴ براب ــرای گ ب

 LONG ــروه ــر از گ ــًا ۲۸ روز کمت ــروه تقریب ــن گ • ای
ــاز هســتند. ب

• بــه طــور متوســط ۰,۵ لقــاح کمتــر بــرای بــارداری 
نیــاز دارنــد. 

لقــاح  بــه  دیگــر  گــروه  از  بیشــتر  درصــد   ۱۰  •
دهــد.  مــی  نتیجــه  مصنوعــی 

در ایــن مطالعــه، تفــاوت چندانــی میــان اولیــن 
ــا مشــاهده نشــد.  ــن آبســتنی گاوه آبســتنی و چندمی
ــه  ــیدند ک ــه رس ــن نتیج ــه ای ــان ب ــن در پای محققی
ــر روی بهبــود  ــردی ب ــد تأثیــری کارب AGD مــی توان

ــن  ــا در عی ــه داشــته باشــد ام ــرورش گل ــاروری و پ ب
حــال ایــن تحقیقــات اولیــه اســت و نیــاز بــه تحقیــق 

ــه اســت. ــن زمین ــری در ای و پژوهــش گســترده ت

یافتــه هــای جدیــد 
در بــاروری گاو شــیری
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ــاره  ــا اش ــران ب ــورداران ای ــری زنب ــه سراس ــل اتحادی مدیرعام
ــع  ــت رف ــه اهمی ــور، ب ــورداری در کش ــای زنب ــت ه ــه ظرفی ب
ــتند،  ــر هس ــا آن درگی ــورداران ب ــون زنب ــه اکن ــکاتی ک مش

ــرد. ــد ک تاکی

ــزان  ــه می ــا ک ــرد: از آنج ــار ک ــویان اظه ــن موس ــر محس می
تاثیــر زنبورعســل روی افزایــش میــزان محصــوالت زراعــی و 
باغــی بــه دلیــل فعالیــت گــرده افشــانی زنبورهــا، بســیار حائــز 
ــان سیاســتگذاری در  ــر رویکــرد متولی ــذا تغیی اهمیــت اســت، ل
ــاده  ــک نه ــوان ی ــه عن ــل ب ــه زنبورعس ــاورزی ب ــش کش بخ
زنــده در بخــش کشــاورزی کــه منجــر بــه افزایــش بهــره وری 
ــیار  ــود بس ــزا می ش ــه کل ــاورزی از جمل ــزارع کش ــات و م باغ

ــتراتژیک اســت. ــی اس ــی و حت حیات

مدیرعامــل اتحادیــه سراســری زنبــورداران ایــران بــه مناســبت 
»روز جهانــی زنبور«بــا بیــان اینکــه در تمــام کشــورهای دارای 
برنامــه در بخــش کشــاورزی، زنبــورداری مقولــه دســت چنــدم 
ــتگزاران  ــر سیاس ــاق فک ــزد ات ــی ن ــت باالی ــت و از اولوی نیس
بخــش کشــاورزی برخــوردار اســت و بــه گــرده افشــانی 
زنبورهــا یارانــه تخصیــص اعتبــار و بودجــه صــورت می گیــرد، 
ارزش آفرینــی  اســتثنای  بــه  زنبورعســل  کــرد:  تصریــح 
ــان،  ــهد گیاه ــا از ش ــراورده ه ــایر ف ــل و س ــتحصال عس اس
ایــن در  نقــش حائــز اهمیت تــری در گرده افشــانی دارد و 
ــورهای  ــام کش ــاف تم ــا برخ ــور م ــه در کش ــت ک ــی اس حال
ــروز  ــا ام ــتکم ت ــعه، دس ــال توس ــی در ح ــه و حت ــعه یافت توس
هیــچ بهــای عملیاتــی بــرای نقــش گــرده افشــانی زنبورهــای 

ــکالت زنبورداران  ــکالت زنبورداران مش مش
کشــور بــه بهانــه کشــور بــه بهانــه 
ــور ــی زنب ــورروز جهان ــی زنب روز جهان

ــرده  ــایر گ ــت از س ــی حفاظ ــل و حت عس
ــتیم. ــل نیس ــان ها قائ افش

 موســویان بــا بیــان اینکــه خوشــبختانه بــا رویکــرد 
جدیــد در وزارت جهادکشــاورزی جلســات ســتاد 
ــاز  ــز آغ ــاورزی نی ــانی در وزارت جهادکش گرده  افش
ــز در  ــه آن نی ــن جلس ــت و دومی ــرده اس ــه کار ک ب
آســتانه روز جهانــی زنبــور امســال در محــل همیــن 
وزارتخانــه برگــزار شــد، افــزود: در صــورت همدلــی 
تمــام معاونت هــای وزارت جهادکشــاورزی اعــم 
ــور  ــت ام ــی، معاون ــدات دام ــور تولی ــت ام از معاون
آمــوزش،  معاونــت  زراعــت،  معاونــت  باغبانــی، 
ــری  ــه سراس ــار اتحادی ــج در کن ــات و تروی تحقیق
زنبــورداران ایــران و حتــی ســازمان محیــط زیســت 
ــت  ــرای حفاظ ــب را ب ــت مناس ــط زیس ــوان محی بت
ــا زنبورعســل هســتند فراهــم  از زنبورهــا کــه عمدت

کــرد.

ــران  ــورداران ای ــری زنب ــه سراس ــل اتحادی مدیرعام
ــطح  ــم و کان در س ــات مه ــه تصمیم ــتیابی ب دس
ــت زنبورعســل  ــی در خصــوص اســتفاده از ظرفی مل
ــه  ــده بخــش کشــاورزی ک ــاده زن ــوان نه ــه عن را ب
ــد در جلوگیــری از  ــر اســاس مطالعــات جدی حتــی ب
ــی  ــان جنگل ــش ســوزی بوته هــای اطــراف درخت آت
ــوده اســت را در اهمیــت برداشــتن گام  ــر ب نیــز موث
بلنــد و ســاختاری در دفــاع از امنیــت غذایــی و 
ایمنــی زیســتی آحــاد مــردم مــورد تاکیــد قــرار داد.

ــزارع  ــات و م ــات ناشــی از سمپاشــی باغ وی در خصــوص تلف
ــر آن تلفــات پرشــماری زنبورعســل در  ــه ناگــوار اخی کــه نمون
ــای  ــی از قطب ه ــوان یک ــه عن ــی ب ــان غرب ــتان آذربایج اس
مهــم زنبــورداری کشــور بــوده اســت، تصریــح کــرد: بــه طــور 
ــوده و  ــم نب ــر ه ــت و آخ ــار نخس ــرای ب ــاق ب ــن اتف ــع ای قط
نیســت و فــارغ از لــزوم جبــران خســارات وارده بــه زنبــورداران 
ــر  ــری موث ــد تدبی ــورداران کشــور بای ــا ســایر زنب ــه ی آن منطق
ــش  ــت کاه ــر جه ــان ام ــام متولی ــک تم ــا کم ــی ب و اساس
ــه  ــورداران ک ــا زنب ــی ب ــدون هماهنگ ــا ب ــه ی ــی بی روی سمپاش

ــرد. ــط زیســتی دارد اتخــاذ ک ــت ضــد محی ــع ماهی در واق

ــورمان  ــورداری کش ــدات زنب ــزان تولی ــورد می ــویان در م موس
ــط  ــده توس ــام ش ــمی انج ــری رس ــن آمارگی ــاس آخری ــر اس ب
ــاالنه  ــر س ــال حاض ــت: در ح ــز گف ــاورزی نی وزارت جهادکش
ــه  ــد می شــود ک ــن عســل در کشــور تولی ــزار ت حــدود ۱۱۲ ه
ــه تدریــج در حــال تولیــد  ــار عســل، زنبــورداران ب البتــه در کن
برخــی محصــوالت جانبــی دیگــر ماننــد ژل رویــال و بــره مــوم 
ــت  ــل فرص ــر زنبورعس ــتفاده از زه ــا اس ــتند. ام ــم هس و ... ه
ــوب  ــا ســرعت مطل ــه ب ــه اگرچ ــدی در کشــور ماســت ک جدی
ــه  ــج شــدن تدریجــی اســت. ب ــا در حــال رای ــه ام ــش نرفت پی
ویــژه کــه هــر گــرم ملیتیــن اســتحصالی از زهــر زنبورعســل، 

ــام ارزآوری دارد. ــت خ ــکه نف ــک بش ــادل ی مع

ــان  ــا بی ــران ب ــورداران ای ــری زنب ــه سراس ــل اتحادی مدیرعام
ــوم  ــه س ــد، رتب ــی و تولی ــداد کلن ــاظ تع ــه لح ــران ب ــه ای اینک
ــار  ــران در کن ــورداران ای ــزود: زنب ــان را دارد، اف ــارم جه و چه
تولیــد عســل حــدود بــه میــزان چهــار و نیــم کیلوگــرم 
ــدود ۳۲۰۰  ــرده گل؛ ح ــن گ ــدود ۲8۵ ت ــل؛ ح ــر زنبورعس زه
ــره مــوم و ۲ میلیــون و ۲۰۰  کیلوگــرم ژل رویــال؛ ۱۲۳ تــن ب

ــد. ــد می کنن ــوم تولی ــرم م ــزار کیلوگ ه

ــزان وابســتگی زنبورعســل  ــه اینکــه می ــا اشــاره ب موســویان ب
ــه همیــن دلیــل  ــا در حــدود صفــر اســت و ب ــه واردات تقریب ب
ــع  ــابه صنای ــری مش ــدون ارزب ــم از پیشــه های کشــاورزی ب ه
ــش  ــددی در پی ــع متع ــرد: موان ــار ک ــت، اظه ــور اس دام و طی
روی صنعــت پــرورش زنبورعســل وجــود دارد؛ از عــدم تامیــن 
ــده، مشــکل  ــور ندی ــد شــبه عســل های زنب ــاده شــکر، تولی نه
فــروش و عرضــه، نبــود داروی موثــر بــا قیمــت مناســب 
ــی  ــه قانون ــرای مصوب ــدم اج ــل، ع ــای زنبورعس ــرای کندوه ب
مجلــس شــورای اســامی در خصــوص بیمــه تامیــن اجتماعــی 
زنبــورداران توســط ســازمان برنامــه و بودجــه و ســازمان 
ــکاری  ــی و هم ــدم همراه ــا ع ــه ت ــا گرفت ــدی یارانه ه هدفمن
ــن مزاحــم  ــورداران و ایجــاد قوانی ــا زنب ســازمان دامپزشــکی ب

ــت. ــا اس ــه آنه ــب و کار از جمل کس

عــدم  ایــران  زنبــورداران  سراســری  اتحادیــه  مدیرعامــل 
بــه  عســل  زنبورهــای  افشــانی  گــرده  ســهم  پرداخــت 
ــول  ــکر در فص ــاده ش ــدن نه ــن نش ــار تامی ــورداران در کن زنب
ســرد ســال بــرای زنده مانــی زنبورهــای عســل و اوایــل بهــار 
ــن رابطــه  ــت: در ای ــزی گف ــه تخم ری ــه ب ــک ملک ــرای تحری ب
ــدم  ــکر و ع ــاده ش ــودن نه ــتراتژیک ب ــاله اس ــل مس ــه دلی ب
تمایــز بیــن عرضــه شــکر بــرای صنایــع شــیرینی و شــکات و 
ــرای  ــا نیــاز زنبورهــای عســل، زنبــورداران ب صنــوف قنــادی ب
ــادی  ــکات زی ــا مش ــی ب ــاده فصل ــوان نه ــه عن ــن آن ب تامی

ــد. ــرم می کنن ــه ن ــت و پنج دس

وی افــزود: اصــرار ســازمان دامپزشــکی کشــور بــه زنبــورداران 
ــا از محــل اســتقرار زنبورســتان  ــه کــد شناســه یکت جهــت ارائ
هنــگام کــوچ در مناطــق بیابانــی و دشــت و صحــرا کــه 
دسترســی بــه سیســتم های رایانــه ای و شــبکه اینترنــت 
ــاع  ــدون اط ــی ب ــداوم سم پاش ــن ت ــت و همچنی ــوار اس دش
ــوده  ــه آل ــی کشــاورزان در فصــول سمپاشــی کــه منجــر ب قبل
شــدن کلنــی زنبورهــای عســل بــه ایــن ســموم و حتــی پیامــد 
ــرای صــادرات می شــود  ــدی ب ــی عســل تولی ــی در بازاریاب منف

ــر اســت. ــدی دیگ ــه مشــکات ج از جمل

موســویان ادامــه داد: در کنــار اینهــا اتفاقــات تلــخ دیگــر ماننــد 
وضــع مالیــات بــر ارزش افــزوده بــرای محصــوالت زنبــورداری 
ــا شــرایط روز جهــت  ــای متناســب ب ــود ملکه ه ــن نب و همچنی

زنبــورداری اقتصــادی از دیگــر مشــکات اســت.

ــرمایه  ــردن س ــر نک ــه تغیی ــاره ب ــا اش ــه ب ــویان در ادام موس
صنــدوق حمایــت از زنبــورداری کشــور از روز ابتــدای تاســیس 
آن تــا 8 ســال بعــد را نیــز نقطــه ضعــف دیگــری برشــمرد کــه 
ــه شــدت افــت ارزش  ــر ب ــورم یــک دهــه اخی ــه ت ــا توجــه ب ب

داشــته اســت.

ــوالت  ــر محص ــی ب ــذف ارز ترجیح ــر ح ــوص تاثی وی در خص
ــذف ارز ترجیحــی  ــه ح ــه اینک ــه ب ــا توج ــت: ب زنبورعســل گف
ــر  ــاید تاثی ــود، ش ــده ب ــذف ش ــکر ح ــرای ش ــن ب ــش از ای پی
مشــابه روی ســایر واحدهــای کشــاورزی از جملــه صنایــع دام 
ــه دلیــل تاثیــر  ــه هــر حــال ب و طیــور را نداشــته باشــد، امــا ب
ــرات نســبی خــود را بگــذارد.  ــازار چــه بســا تاثی ــی روی ب روان
ــا وجــود اینکــه مــاده خــام کشــاورزی  بــه ویــژه کــه عســل ب
اســت مشــمول مالیــات بــر ارزش افــزوده شــده و ایــن امــر بــه 

ــج شــده اســت. ــورداران منت ــر زنب فشــار اقتصــادی ب
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معــاون برنامه ریــزی و اقتصــادی وزیــر جهــاد کشــاورزی 
ــاورزی و  ــوزه کش ــه در ح ــی ک ــت های ــا فعالی ــت: ب گف
ــن  ــود ای ــی ش ــام م ــزد انج ــری ی ــتان کوی ــداری اس دام
خطــه مــی توانــد در ایــن حــوزه بــرای دیگــر اســتانهای 

ــد . ــه باش ــو و نمون ــور الگ کش

محمــد قربانــی روز جمعــه در ابرکــوه یــزد افــزود: اســتان 
ــرای  ــی ب ــی خوب ــزد و شهرســتان ابرکــوه ظرفیــت خیل ی
تولیــد محصــوالت کشــاورزی ، گلخانــه ای ، دام و طیــور 

، تولیــد نشــاء و صنایــع لبنــی بــه شــیوه نویــن دارد .

ــالش  ــا نشــان از ت ــت ه ــن ظرفی ــار داشــت: ای وی اظه
ــور  ــد طی ــتان در تولی ــن اس ــت؛ ای ــار اس ــن دی ــردم ای م
ــیر  ــم در مس ــه دام ه ــت و در زمین ــا اس ــیر خودکف و ش

ــد. ــی کن ــت م ــی حرک خودکفای

ــان  ــرد: مردم ــار ک ــاورزی اظه ــاد کش ــر جه ــاون وزی مع
اســتان  کارآفرینــان  و  کشــاورزان   ، کــوش  ســخت 
ــوالت  ــد محص ــش تولی ــی دربخ ــای خوب ــده ه ــزد ای ی
ــی در  ــای خوب ــت ه ــد و حرک ــی دارن ــاورزی و دام کش

ــد. ــی دهن ــام م ــان انج ــش بنی ــه و دان نوآوران

 قربانــی همچنیــن خاطــر نشــان کــرد: در بازدیــد هایــی کــه در 
مناطــق مختلــف اســتان یــزد انجــام شــد بــا روحیــه ای کــه از 
کشــاورزان و دامــداران اســتان یــزد دیــدم ، تــالش ، کوشــش 

و پشــتکار مــردم ایــن دیــار ســتودنی اســت .

معــاون وزیــر جهــاد کشــاورزی بــا اشــاره بــه نیــاز کشــور بــه 
ــاد  ــرد: وزارت جه ــح ک ــاز تصری ــورد نی ــوالت م ــد محص تولی
کشــاورزی در فراینــد نیــاز کشــور بــرای خــود کفایــی تــالش 

ــن مســیر درحرکــت اســت . ــد و درای مــی کن

وی ادامــه داد: در بخــش صــادرات بعــداز خودکفایــی ، فــراوری 
ــدم  ــر گن ــال اگ ــه اســت بطــور مث ــورد توج ــزوده م و ارزش اف
ــوزه  ــن ح ــم در ای ــادر کنی ــراوری و ص ــیه وارد و ف را از روس

ــراه دارد .    ــه هم ــی ب ــزوده خوب ــتغال و ایجــاد ارزش اف اش

معــاون وزیــر جهــاد کشــاورزی: حــوزه کشــاورزی و دامــداری 
ــتانها باشــد ــد الگــوی دیگــر اس ــزد می توان ی

دربخــش  آب  وری  بهــره  و  اهمیــت  زمینــه  در  قربانــی 
ــره وری  ــت و به ــرد: درخصــوص مدیری ــح ک کشــاورزی تصری
ــاورزی دارد  ــاد کش ــه وزارت جه ــردی ک ــت راهب آب ، سیاس

ــت . ــن اس ــاری نوی ــرای آبی اج

ــزد  ــداری ی ــاورزی و دام ــوزه کش ــزد ح ــداری ی ــاورزی و دام ــوزه کش ح
ــد ــتانها باش ــر اس ــوی دیگ ــد الگ ــدمی توان ــتانها باش ــر اس ــوی دیگ ــد الگ می توان

معــاون برنامه ریــزی و اقتصــادی وزارت جهــاد کشــاورزی 
ــت و  ــک اس ــه خش ــتانی نیم ــزد ، اس ــرد: ی ــان ک ــر نش خاط
نیــاکان مــا هــم بــه ســمت آب قنــات هــا بــرای تامیــن بخــش 
کشــاورزی مــی رفتنــد و بــرای آب خیلــی ارزش قایــل بودنــد.

قربانــی ادامــه داد: هــم اکنــون  وزارت جهــاد کشــاورزی 
ــوات و  ــظ قن ــرای حف ــتور کار ب ــردی را در دس ــت راهب سیاس

ــا دارد. ــت آنه ــاء و مرم احی

وی گفــت: تولیــد محصــوالن کشــاورزی را بــا ســازگاری 
ــی اســت  ــم آب ــه شــرایط آن ک ــتانی ک ــد و در اس ــه تولی منطق
ــتور کار  ــواه را در دس ــم آبخ ــوالت ک ــت محص ــعه و کاش توس

دارد.

قربانــی اضافــه کــرد: سیاســت بعــدی اســتفاده از شــیوه آبیــاری 
نویــن )زیــر ســطحی( اســت کــه پــرت و تلــف شــدن آب را بــه 

صفــر مــی رســاند.

ــم  ــرد: ه ــان ک ــر نش ــاورزی خاط ــاد کش ــاون وزارت جه مع
اکنــون ایــن وزارتخانــه بــرای آبیــاری نویــن ) زیــر ســطحی ( 
۸۵ درصــد یارانــه بــرای اجــرا کننــدگان ایــن طــرح اختصــاص 

ــد. ــی کن داده اســت و کمــک بالعــوض پرداخــت م

ــا  معــاون امــور اقتصــادی وزیــر جهــاد کشــاورزی ب
ــازارگاه،  ــامانه ب ــدازی س ــش از راه ان ــه پی ــان اینک بی
ــدازه کافــی  ــه ان نظــارت بــر خــوارک و دام طیــور ب
نبــود، گفــت: در حــال حاضــر نشــتی خــوراک دام و 

ــازار آزاد ۱۰ درصــد اســت. طیــور بــه ب

ــز اقتصــاد  ــه می سیدالشــمس الدین حســینی در برنام
ــت  ــانی دول ــرد: اطالع رس ــالم ک ــیما اع ــبکه س ش
ــد  ــوده و بای ــی نب ــی کاف ــه اصــالح ارز دولت در زمین
ــل  ــور کام ــه ط ــی ب ــور و وزرای تخصص رئیس جمه

ــد. ــریح کنن ــردم تش ــرای م ــوع را ب موض

وی بــا بیــان اینکــه بــدون همراهــی مــردم اجــرای 
طــرح بــه ایــن بزرگــی مقــدور نیســت، گفــت: بایــد 
مــردم در شــرایط کامــل اجــرای ایــن طــرح بــزرگ 

قــرار گیرنــد.

ــن  ــرای ای ــا اج ــگام ب ــرد: هم ــح ک ــینی تصری حس
طــرح، دســتگاه های ذیربــط هــم بایــد حرکــت 
ــتر  ــود را بیش ــارت خ ــرده و نظ ــر ک ــود را جدی ت خ

ــد. کنن

ــای  ــد نهاده ه 10 درص
ــور  ــوراک دام و طی خ
ــی  ــیر غیرواقع در مس

ــود ــع می ش توزی
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ــبکه توزیع  ــازی ش دالل ب
ــت  ــش قیم ــازه کاه اج
تخــم مــرغ را نمی دهــد

رییــس هیــات مدیــره اتحادیــه سراســری مرغــداران 
تخمگــذار گفــت: اکنــون هــر شــانه تخــم مــرغ درب 
ــروش  ــه ف ــرخ مصــوب ب ــر ن ــدی زی واحدهــای تولی
ــازه  ــع اج ــبکه توزی ــازی ش ــا دالل ب ــد ام ــی رس م

ــد. ــی ده ــازار را نم ــا در ب ــش قیمت ه کاه

»حمیدرضــا کاشــانی« درخصــوص افزایــش قیمــت 
ــه  ــازار ب ــرغ در ب ــی تخم م ــه ۳۰ تای ــانه فل ــر ش ه
6۰ هــزار تومــان، افــزود: اکنــون قیمــت هــر شــانه 
تخــم مــرغ ۳۰ تایــی درب واحدهــای تولیــدی 
ــت  ــن هف ــی بی ــان، یعن ــزار توم ــا ۳۱ ه ــن ۳۰ ت بی
ــه  ــت ک ــت اس ــر قیم ــان زی ــزار توم ــت ه ــا هش ت
ــال ۱۴۰۰ و ۵۰  ــت مصــوب س ــر قیم ۲۵ درصــد زی
درصــد زیــر قیمــت واقعــی ایــن محصــول در ســال 

ــد اســت. جدی

نــرخ مصــوب ســال  براســاس  گفتــه وی،  بــه 
۱۴۰۰ قیمــت هــر شــانه ۳۰ تایــی تخــم مــرغ 
ــرای  ــان و ب ــزار توم ــدی ۳۸ ه ــای تولی درب واحده
ــده  ــن ش ــان تعیی ــزار توم ــدگان ۴۳ ه ــرف کنن مص

ــود. ب

ــه  وی در ادامــه گفــت: ســازمان برنامــه و بودجــه ب
همــان انــدازه کــه بــه تعــادل بودجــه خــودش فکــر 

ــه فکــر بودجــه مــردم هــم باشــد. ــد ب ــد بای می کن

ــد کــرد:  ــن حــال تأکی ــده مجلــس در عی ــن نماین ای
منابــع بســیار خوبــی در قانــون بودجــه وجــود دارد و 

ــرد. ــا ک ــا را احی ــوان آنه می ت

ــور  ــوراک دام و طی ــای خ * نهاده ه
فقــط 10 درصــد نشــتی دارد

در ادامــه ایــن برنامــه، محمــد قربانــی معــاون 
ــخ  ــاورزی در پاس ــاد کش ــر جه ــادی وزی ــور اقتص ام
ــیدن  ــری در رس ــی تأثی ــا ارز ترجیح ــه آی ــه اینک ب
ایــن نهــاده بــه دســت تولیدکننــدگان داشــته اســت، 
ــع  ــه توزی ــازارگاه ک ــامانه ب ــر س ــارت ب ــت: نظ گف
ــس از  ــد، پ ــام می ده ــور را انج ــوراک دام و طی خ
ــت  ــده و در دول ــتر ش ــامانه بیش ــن س ــدازی ای راه ان
ســیزدهم هــم تمرکــز روی آن بیشــتر شــده اســت، 
ــارت  ــازارگاه، نظ ــامانه ب ــدازی س ــش از راه ان ــا پی ام
ــود. ــی نب ــدازه کاف ــه ان ــور ب ــوارک و دام طی ــر خ ب

وی بــا بیــان اینکــه در حــال حاضــر نشــتی خــوراک 
ــازار آزاد ۱۰ درصــد اســت گفــت:  ــه ب دام و طیــور ب
ــش  ــاورزی کاه ــد کش ــای تولی ــود هزینه ه ــرار ب ق
ــا ۴۰  ــورم ۳6 ت ــش ت ــاهد افزای ــا ش ــد، ام ــدا کن پی
درصــدی در ایــن بخــش هســتیم کــه روی قیمــت 
ــد  ــت و بای ــته اس ــر گذاش ــم تأثی ــده ه مصرف کنن
کاهــش  دولــت  جــدی  برنامه هــای  از  یکــی 

هزینه هــای تولیــد باشــد.

رییــس هیــات مدیــره اتحادیــه سراســری مرغــداران تخمگــذار 
ــرغ درب  ــم م ــت تخ ــش قیم ــود کاه ــا وج ــرد: ب ــح ک تصری
واحدهــای تولیــدی، عرضــه ایــن محصــول بــا نــرخ 6۰ هــزار 
تومــان، گــران فروشــی و اجحــاف بــه مصــرف کننــدگان اســت 

کــه ایــن مشــکل بــه نقــص در شــبکه توزیــع برمــی گــردد.

ــع  ــبکه توزی ــازی ش ــزوم هوشمندس ل
محصــوالت کشــاورزی

ــه  ــاورزی از جمل ــوالت کش ــان محص ــه جه ــت: در هم وی گف
محصــوالت پروتئینــی از مزرعــه تــا ســفره بــه شــکل مســتقیم 
عرضــه مــی شــود تــا محصــول بــا قیمــت مناســب بــه دســت 
مصــرف کننــدگان برســد، امــا در کشــور مــا بزرگتریــن مشــکل 
عــدم عرضــه مســقتیم کاالهــای کشــاورزی، نداشــتن شــبکه 

توزیــع هوشــمند و دالل بــازی در شــبکه توزیــع اســت.
ــا  ــی ه ــرده فروش ــع و خ ــبکه توزی ــرد: ش ــه ک ــانی اضاف کاش
ــی  ــا را نم ــت ه ــش قیم ــازه کاه ــود اج ــود کالن خ ــرای س ب
دهنــد، بنابرایــن بــا وجــود کاهــش قیمــت محصــول در مراکــز 
تولیــد، کاال همچنــان گــران بــه دســت مصــرف کننــدگان مــی 

رســد.
رییــس هیــات مدیــره اتحادیــه سراســری مرغــداران تخمگــذار 
ــری از ضــرر مصــرف  ــرای جلوگی ــاور  اســت کــه ب ــن ب ــر ای ب
کننــدگان و تولیدکننــدگان و حــذف دالالن الزم اســت سیســتم 
فعلــی شــبکه مویرگــی توزیــع کــه شــفاف و قانونمنــد نیســت، 
تغییــر یابــد و ایــن شــبکه بــه یــک سیســتم هوشــمند تبدیــل 
شــود. وی، از وزارت جهــاد کشــاورزی و دســتگاه هــای نظارتــی 
خواســت کــه بــرای حمایــت از مصــرف کننــدگان، بــا تشــدید 
ــرف  ــت مص ــه دس ــب ب ــت مناس ــا قیم ــول ب ــا محص نظارت ه

کننــدگان برســد.

ــای  ــع نهاده ه ــی در توزی بی نظم
ــود ــاز می ش ــور مشکل س طی

ــور در  ــای طی ــاده ه ــت نه ــاره وضعی ــانی درب کاش
ــاز  ــورد نی ــای م ــون نهاده ه ــت: اکن ــش گف ــن بخ ای
بخــش طیــور بــی نظــم بــه دســت تولیــد کننــدگان 
ــاده را  ــده نه ــای واردکنن ــرکت ه ــد و ش ــی رس م
توزیــع نمــی کننــد یــا بــا تاخیــر عرضــه مــی کننــد 
کــه ایــن بــی نظمــی مــی توانــد تولیــد تخــم مــرغ 
کشــور را در مــاه هــای آینــده را بــا مشــکل روبــه رو 

ــد. کن

بــازار نشــان  از وضعیــت  بررســی های میدانــی  
می دهــد هــر شــانه تخم مــرغ ۳۰ تایــی فلــه در 
ــره ای  ــار و فروشــگاه های زنجی ــوه و تره ب ــن می میادی
۴۳ هــزار تومــان و  در بــازار خرده فروشــی 6۰ هــزار 

ــه فــروش مــی رســد. تومــان ب

طبــق آمــار وزارت جهــاد کشــاورزی ســالیانه نزدیــک 
ــد و  ــرغ  در کشــور تولی ــن تخم م ــون ت ــه ۱.۲ میلی ب

ــازار عرضــه می شــود. ــه ب ب
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آیــا حشــرات یــک منبــع پروتئیــن 
خوراکــی بــا دوام بــرای حیوانــات 

محســوب مــی شــوند؟

حشــرات در واقــع یــک جایگزیــن نهــاده بــا پروتئیــن 
بــاال محســوب مــی شــوند چــرا کــه تولیــد حشــرات 

مقــدار آب و زمیــن محــدودی الزم دارد. 

ــوع حشــرات  ــن ن ــداول تری ــیاه مت ــرباز س مگــس س
ــد  ــتند. ۵۰ درص ــوراک دام هس ــتفاده در خ ــورد اس م
وزن الرو خشــک مگــس ســرباز ســیاه را پروتئیــن و 
۳۵ درصــد آن را چربــی تشــکیل مــی دهــد و اســید 

ــودر ماهــی دارد. ــا پ ــر ب ــه ای براب آمین
جایگزیــن  منابــع  عنــوان  بــه  ایــن حشــرات  از 
ــواع  ــی ان ــور و حت ــرای خــوراک دام و طی ــن ب پروتئی

ــود.  ــی ش ــتفاده م ــز اس ــو نی ــی و میگ ماه

ــوراک دام  ــوان خ ــه عن ــرات ب ــرا از حش چ
ــود؟  ــی ش ــتفاده م اس

ــه  ــوراک دام ن ــوان خ ــه عن ــرات ب ــتفاده از حش اس
ــتِن  ــر داش ــه از نظ ــه ای بلک ــاظ تغذی ــه لح ــا ب تنه
ــد اســت. در  ــرای ســالمت آنهــا هــم مفی ــی ب مزایای
خصــوص ایــن کــه آیــا مصــرف حشــرات مــی توانــد 
منجــر بــه کاهــش مصــرف آنتــی بیوتیــک هــا گــردد 
ــه عنــوان مثــال  تحقیقاتــی صــورت گرفتــه اســت. ب
خــوردن حشــرات، سیســتم ایمنــی بــدن حیوانــات را 
ــوان  ــه عن ــود در آن ب ــن موج ــرد و کیتی ــی ب ــاال م ب
پروبیوتیــک عمــل مــی کنــد. همچنیــن خــواص ضــد 
ــده و  ــات ش ــز اثب ــیاه نی ــرباز س ــی مگــس س میکروب
اســید لوریــک موجــود در ایــن مگــس، در خــوک هــا 

از اســهال پیشــگیری مــی کنــد. بــه هرحــال همچنــان بــر روی 
ایــن حشــرات محققیــن در حــال تحقیــق گســترده تــر هســتند 
و همیــن خــواص موجــود در آنهــا از حشــرات منبــع پروتئیــن 

غنــی بــرای خــوراک دام بــه وجــود آورده اســت. 

قوانین استفاده از حشرات به عنوان خوراک دام
 

در اروپــا : تولیــد و پــرورش حشــرات صنعــت نوظهــوری اســت 
کــه بــا ســرعت در حــال رشــد اســت امــا هنــوز نیازمنــد قانــون 
ــی  ــای خوراک ــاده ه ــا نه ــا ب ــدن اســت. حشــرات تنه ــد ش من
ــوالت  ــل محص ــه مث ــات مزرع ــرف حیوان ــرای مص ــاز ب مج
کشــاورزی، تخــم مــرغ، شــیر و ســایر مشــتقات قابــل مصــرف 

هســتند.
در ســال ۲۰۱۷ میــالدی اســتفاده از حشــرات در خــوراک 

ــود.  ــاز ب ــم مج ــی ه دریای

ــیاه در  ــرباز س ــس س ــتفاده از الرو مگ ــد : اس ــاالت متح در ای
ــت.  ــاز اس ــان مج ــی آزاد و ماکی ــوراک ماه خ

ــرای اســتفاده  ــیاه ب ــادا : الرو خشــک مگــس ســرباز س در کان
در خــوراک ماهــی آزاد، تیالپیــا، مــرغ، اردک، غــاز و بوقلمــون 

آزاد اســت.   

ــرغ تخم گــذار خراســان رضــوی  ــه مرغــداران م رئیــس اتحادی
ــرغ  ــم م ــازاد تخ ــا م ــده ب ــی ۱۰ روز آین ــت ال ــت: در هف گف
ــن تخــم  ــد ای ــت بای ــه دول ــم شــد ک در اســتان مواجــه خواهی

ــد. ــادر کن ــا را ص مرغ ه

ــو  ــر کیل ــوب ه ــت مص ــت: قیم ــوی نژاد گف ــین موس سیدحس
ــرخ در  ــزار و ۸۰۰ و ن ــده ۳9 ه ــرای مصرف کنن ــرغ ب ــم م تخ
ــن  ــد ای ــت بای ــت. دول ــان اس ــزار و ۵۰۰ توم ــداری ۳۸ ه مرغ
ــن  ــا ای ــادرات ب ــه ص ــه البت ــد ک ــادر کن ــا را ص ــم مرغ ه تخ

ــود. ــد ب ــه نخواه ــه صرف ــرون ب ــت مق قیم

ــم  ــراق واردات تخ ــس ع ــون مجل ــزود: هم اکن ــوی نژاد اف موس
ــود را  ــرغ خ ــم تخــم م ــرده و افغانســتان ه ــوع ک ــرغ را ممن م
ــم  ــادارت تخ ــت ص ــن جه ــه همی ــد. ب ــتان وارد می کن از پاکس
ــی  ــوق های صادرات ــت مش ــه دول ــت ک ــن اس ــد ای ــرغ نیازمن م
ــه  ــوط ب ــر مرب ــه دیگ ــد. نکت ــم کن ــدگان فراه ــرای تولیدکنن ب
ــه  ــق وظیف ــد طب ــه بای ــور دام اســت ک ــه پشــتیبانی ام مجموع
ــد  ــدگان کن ــدات تولیدکنن ــد تولی ــه خری ــدام ب ــود اق ــی خ ذات
ــم  ــه خواهی ــذار مواج ــرغ تخم گ ــای م ــا کشــتار گله ه ــه ب وگرن

شــد.

ــه مرغــداران مــرغ تخم گــذار خراســان رضــوی  رئیــس اتحادی
اظهارداشــت: بایــد توجــه داشــت قیمــت کنونــی بــرای 
تولیدکننــده صرفــه اقتصــادی نــدارد. علــت ایــن موضــوع هــم 
ایــن اســت کــه ســویایی کــه کیلویــی ۳۰۰۰ تومــان خریــداری 
ــیده اســت. ــان رس ــزار توم ــه ۱۷ ه ــد ب ــروز بای ــم، ام می کردی

ــادی را  ــی فســاد زی ــع ارز ۴۲۰۰ تومان ــرد: توزی ــح ک وی تصری
ــردم  ــب م ــه جی ــه ب ــن یاران ــروز ای ــا ام ــود، ام ــرده ب ایجــاد ک
مــی رود. در ایــن میــان انتظــاری کــه از دولــت داشــتیم، ایــن 

ــرد. ــر بگی ــر در نظ ــت را واقعی ت ــه قیم ــود ک ب

تامیــن  نیــز مســاله  بعــدی  نکتــه  وی همچنیــن گفــت: 
ــرای برخــی از مرغــداران طــی یــک  ــی اســت کــه ب نهاده های
ــت  ــر آن اس ــن ام ــت ای ــت. عل ــده اس ــن نش ــاه تامی ــی ۲ م ال
ــراد نهــاده تخصیــص  ــن اف ــه ای ــازرگام ب ــا در ســامانه ب کــه ی
داده نشــده یــا تخصیــص داده شــده، امــا شــرکت های باربــری 
وظیفــه حمــل را انجــام نداده انــد. مــا بــه اعتبــار وزارت جهــاد 
بــازرگام نهــاده خریــداری می کنیــم. وزارت  از  کشــاورزی 
جهــاد کشــاورزی بایــد نســبت بــه ایــن موضــوع پیگیــر باشــد. 
ــداران از  ــه مرغ ــای ک ــاالی نهاده ه ــم ب ــر حج ــال حاض در ح
اســفند مــاه خریــداری کــرده بودنــد، هنــوز تحویــل داده نشــده 

اســت.

ــرغ  ــم م ــی تخ ــت فعل قیم
ــه  ــده صرف ــرای تولیدکنن ب

ــدارد ــادی ن اقتص
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ــا نمی توانــد غــالت  ــا نمی توانــد غــالت کوب کوب
ــن کند ــران را تامی ــن کندای ــران را تامی ای

بــازرس اتحادیــه واردکننــدگان نهــاده هــای دام و طیــور 
گفــت: بــرای تامیــن نیــاز غــالت بایــد مــراودات تجــاری را بــا 
کشــورهایی کــه جــزو تامین کننــدگان عمــده و اصلــی غــالت 
در دنیــا محســوب می شــوند ماننــد برزیــل، آرژانتیــن، آمریــکا، 
اســترالیا، کانــادا، اروگوئــه، آلمــان و فرانســه را توســعه بدهیــم.

ــاون  ــه مع ــش ک ــن پرس ــه ای ــخ ب ــگری، در پاس ــری لش کس
اقتصــادی وزارت امــور خارجــه اعــالم کــرده اســت کــه 
ــاده  ــا داد و در ازای آن غــالت و نه ــه کوب ــت را ب ــوان نف می ت
ــن  ــردن چنی ــی ک ــکان عملیات ــا در عمــل ام ــرد. آی ــت ک دریاف
طــرح هــای بــرای مــا وجــود دارد؟ گفــت: شــرایط آب و 
ــران  ــد غــالت ای ــه بتوان ــه ای نیســت ک ــه گون ــا ب ــی کوب هوای

ــد. ــن کن را تامی

وی بــا بیــان اینکــه نمی تــوان پشــتوانه منطقــی بــرای 
ــاز  ــن نی ــرای تامی ــزود: ب ــرد، اف ــدا ک ــا پی ــار نظره ــن اظه ای
ــزو  ــه ج ــورهایی ک ــا کش ــاری را ب ــراودات تج ــد م ــالت بای غ
تامین کننــدگان عمــده و اصلــی غــالت در دنیــا محســوب 
ــادا،  ــترالیا، کان ــکا، اس ــن، آمری ــل، آرژانتی ــد برزی ــوند مانن می ش

ــم. ــعه بدهی ــه را توس ــان و فرانس ــه، آلم اورگوئ

ــد کالف  ــه مانن ــن نهــاده در کشــور ب ــی تامی ــال صنف ــن فع ای
را  آن  سررشــته  نمی تــوان  کــه  کــرد  تشــبیه  ســردرگمی 
ــا ارز  ــاده ب ــه نه ــرد ک ــالم ک ــت اع ــزود: دول ــرد و اف ــدا ک پی
ــا  ــد ب ــری نمی توان ــوز تاج ــا هن ــد ام ــد ش ــی وارد خواه نیمای
ــرخ قیمت هــا  ــن ن ــر ای ــد عــالوه ب ــت ســفارش کن ــن ارز ثب ای
ــرخ  ــازارگاه ن ــامانه ب ــه در س ــت ک ــن در حالیس ــرد ای ــر ک تغیی
ــا  ــت؛ اینج ــرده اس ــری نک ــت و تغیی ــابق اس ــد س ــاده مانن نه
ــاده  ــود تخصــص نه ــا وج ــرا ب ــن پرســش مطــرح اســت چ ای
ــای  ــدن کااله ــران ش ــاهد گ ــرا ش ــابق چ ــای س ــا قیمت ه ب

ــتیم؟ ــازار هس ــی در ب اساس

لشــگری خاطــر نشــان کــرد: بعــد از رســانه ای شــدن اصــالح 
ــدی  ــد تصاع ــازار آزاد رون ــاده در ب ــرخ نه ــا ن ــام یارانه ه نظ
ــی ۱۳ هــزار و ۷۰۰  ــا کیلوی ــت و قیمــت ذرت ت ــه خــود گرف ب

ــدا کــرد ــا پی ــز ارتق ــان نی توم

ــه  ــتایی و اتحادی ــی روس ــازمان تعاون ــه س ــان اینک ــا بی وی ب
سراســری دامــداران کشــور تجربــه تجــارت را ندارنــد، افــزود: 
ــی از واردات  ــش خصوص ــه بخ ــد ک ــرح ش ــدگاه ط ــن دی ای
ــش  ــن پرس ــا ای ــت اینج ــرده اس ــت ب ــودهای هنگف ــاده س نه
ــه  ــداران ک ــه دام ــرای اتحادی ــت ب ــا دول ــه آی مطــرح اســت ک
یکــی از وظایــف ذاتــی آن تامیــن نهــاده اســت کمــک کــرده 
ــادی  ــگ اقتص ــرای جن ــود را ب ــای خ ــا نیروه ــا م ــت؟ آی اس
ــر  ــه نظ ــم؟ ب ــزام کردی ــدان اع ــا را می ــم و آنه ــاده کرده ای آم
ــه  ــن زمین ــی در ای ــال خوب ــاون روســتایی اقب ــن ســازمان تع م
نخواهــد داشــت و تجربــه خریــد میــوه شــب عیــد ایــن مهــم 

ــرد. ــت ک ــگان ثاب ــه هم ــی ب ــه خوب را ب

 بــازرس اتحادیــه واردکننــدگان نهــاده هــای دام و طیــور 
ــدارد بخــش خصوصــی  ــا ن ــه نظــر مــن دولــت بن ادامــه داد: ب
ــن  ــل ای ــد و مای ــام بده ــی انج ــاده فعالیت ــه واردات نه در زمین
ــد. ــت انجــام دهن ــه دول ــا شــرکت ها وابســته ب وظیفــه خــود ی

ــچ گاه نتوانســت در  ــه لشــگری؛ بخــش خصوصــی هی ــه گفت ب
ــاده  ــادرات اوره، نه ــال ص ــود و در قب ــق ش ــر موف ــه تهات زمین
ــی  ــای نفت ــه از دالل ه ــی ک ــه هیچــگاه حمایت ــد چراک وارد کن
ــن  ــر از بی ــودن تهات ــادی ب ــد و اقتص ــا نکردن ــد از م می کردن
ــرکت  ــدام ش ــت ک ــاده نیس ــز آم ــر نی ــن در تهات ــت. تضامی رف
ــه  ــالت را ب ــاده و غ ــدا نه ــه ابت ــد ک ــک را می کن ــن ریس ای
ــن مســئله  ــم و همی ــا ارتباطــات بانکــی نداری ــران بدهــد، م ای

ــد. ــل می ده ــراودات را تقلی ــکان م ام

ــه  ــت ک ــد اس ــران معتق ــور ای ــیون طی ــت فدراس ــس هیئ رئی
سیاســت احیــای نــژاد آریــن یــک سیاســت برگشــت بــه عقــب 

ــرای مملکــت دارد. ــی ب ــان بزرگ اســت و ضــرر و زی

طیــور  فدراســیون  هیئــت  رئیــس  رنگــی  داود  مهنــدس 
ایــران درمــورد اهمیــت مــرغ الیــن آریــن در امنیــت غذایــی  

ــرد. ــی ک ــه تلفن مصاحب

ــه  ــت ک ــی اس ــرغ الین ــک م ــن ی ــرد: آری ــار ک ــی اظه رنگ
حــدود ۳۵ ســال قبــل وارد ایــران شــد امــا همــان موقــع هــم 
نتوانســت بــازار خاصــی را در مرغــداری کشــور ایجــاد کنــد و 

ــد. ــته باش ــودش را داش ــتریان خ مش

وی بــا بیــان اینکــه مــا بایــد مــرغ الیــن را ماننــد یــک کاالی 
بیولوژیــک و داروی خــاص بدانیــم گفــت: مــا در حــال حاضــر 
ــوع  ــن ن ــروش و صــادرات ای ــرای خریدوف ــی ب ــچ محدودیت هی

مــرغ نداریــم.

کــرد:  اظهــار  ایــران  طیــور  فدراســیون  هیئــت  رئیــس 
شــرکت هایی کــه نــژاد الیــن را دارنــد از بــازار بســیار بزرگــی 

در دنیــا برخــوردار هســتند چراکــه هــم اکنــون خیلــی کشــورها 
ــه  ــی ک ــیار باالی ــروش بس ــا ف ــتند و ب ــا هس ــتریان آنه مش
ــب  ــد و ضری ــن می کنن ــود را تأمی ــات خ ــه تحقیق ــد هزین دارن

ــد. ــا می دهن ــم ارتق ــرغ را ه ــن م ــت آوری ای گوش

ــف  ــد ســال متوق ــن چن ــن در ای ــرغ آری ــژاد م ــت: ن رنگــی گف
بــوده و باوجوداینکــه در یکــی دو ســال اخیــر اصــرار بــر احیــای 
ــای  ــا نژاده ــا نتوانســته ب ــی هــم داشــته ام ــوده و تولیدات آن ب
ــن  ــژاد آری ــای ن ــت احی ــن سیاس ــد بنابرای ــت کن ــی رقاب خارج
ــان  ــرر و زی ــت و ض ــب اس ــه عق ــت ب ــت برگش ــک سیاس ی
بزرگــی بــرای مملکــت دارد ضمــن اینکــه کشــور مــا در حــوزه 
ــن  ــرای تأمی ــت و ب ــده اس ــور واردکنن ــک کش ــز ی ــا نی نهاده ه

ــت. ــه اس ــا در مضیق ــن مرغ ه ــوراک ای خ

ــتباه  ــاًل اش ــت کام ــک سیاس ــن را ی ــژاد آری ــر ن ــکا ب وی ات
ــر  ــژاد از نظ ــن ن ــه ای ــه اینک ــرد: باتوجه ب ــه ک ــت و اضاف دانس
ــایر  ــه س ــبت ب ــد نس ــدود ۲۰ درص ــد و دان، ح ــان تولی راندم
ــر  ــداری و کارگ ــالن مرغ ــه س ــذا ب ــت ل ــر اس ــا عقب ت نژاده
ــد  ــم خواه ــتری ه ــه بیش ــًا هزین ــاز دارد و قطع ــتری نی بیش

ــت. داش

احیـای نژاد مرغ آرین یک احیـای نژاد مرغ آرین یک 
سیاست برگشت به عقب استسیاست برگشت به عقب است
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انگلیســی  Better Origin کــه یــک شــرکت  کمپانــی 
ــرورش  ــعه و پ ــور توس ــه منظ ــت ب ــاورزی اس ــوژی کش تکنول
ــرات ۱6  ــرورش حش ــای پ ــارم ه ــک ف ــر و اتوماتی ــان ت آس

میلیــون دالر هزینــه جمــع آوری کــرد. 

ایــن کمپانــی مینــی فــارم هایــی را ایجــاد کــرده کــه بــا جمــع 
آوری بقایــا و ضایعــات از ســوپرمارکت هــای محلــی و تبدیــل 
ــاز ایــن صنعــت  ــدگار، نی ــا کیفیــت و مان ــه خــوراک داِم ب آن ب
ــر  ــا س ــر ت ــوراک دام در س ــی خ ــل و جابجای ــل و نق ــه حم ب

جهــان را رفــع کــرده اســت. 

اســتفاده از هوش مصنوعی و دستگاه اتوماتیک 
ــی  ــل م ــت عم ــد طبیع ــرات همانن ــرورش حش ــای پ کانتینره
کننــد یعنــی حشــرات از بقایــای غــذا تغذیــه مــی کننــد و بــه 
ــات مــزارع تبدیــل مــی  ــرای حیوان ــاز ب مــواد مغــذی مــورد نی
شــوند. بــا بهــره گیــری از هــوش مصنوعــی و اتوماســیون ایــن 
چرخــه بــرای تولیــد الرو مگــس هــای ســیاه بهتــر عمــل مــی 

کنــد. 
ــی Better Origin مدعــی اســت کــه کانتینرهــای ۱  کمپان
ــد –  ــوان دارن ــه X1 عن ــرورش حشــرات او – ک ــع پ ــر مرب مت
قــادر بــه تولیــد همانقــدر خــوراک اســت کــه در مزرعــه ای بــه 

وســعت ۱۵۰۰ متــر مربــع تولیــد مــی گــردد! 

ــون دالری برای  ــت 16 میلی حمای
دســامبر گذشــته ایــن کمپانــی بــا Morrisons توســعۀ مــزارع پرورش حشــرات

ــرغ  ــرورش م ــرغ و پ ــم م ــزرگ تخ ــدۀ ب ــد کنن تولی
ــرد  ــراردادی امضــا ک ــاز، ق ــذار در محوطــۀ ب تخــم گ
ــۀ  ــرای تغذی ــرورش حشــرات ب ــارم پ ــی ف ــا ۱۰ مین ت

ــد. ــرار ده ــا ق ــار آنه ــور در اختی طی
ــار  ــن از انتش ــرۀ زمی ــات ک ــادِل نج ــرارداد مع ــن ق ای
ــر  ــن – براب ــید کرب ــن گاز دی اکس ــالیانۀ ۵۷۳۷ ُت س
ــن  ــا و همچنی ــاده ه ــین از ج ــذِف ۱۲۴۰ ماش ــا ح ب

ــت!  ــی اس ــات غذای ــن ضایع ــش ۱۵۰۰ ُت کاه

Miha Pipan مؤســس و مدیــر ارشــد کمپانــی 
ــد: »  ــی گوی ــوص م ــن خص Better Origin در ای
در چرخــۀ زنجیــرۀ غذایــی، الرو حشــرات بــه صــورت 
ــه  ــات ب ــل ضایع ــرای تبدی ــی ب ــک مکانیســم طبیع ی
مــواد مغــذی حیاتــی عمــل مــی کننــد. آنهــا هماننــد 
ــا  ــتند و م ــذا هس ــات و غ ــن ضایع ــی بی ــل ارتباط پ
ــد  ــل ارتباطــی، تولی ــن پ ــا اســتفاده از همی ــع ب در واق
ــی  ــش م ــی را کاه ــات غذای ــش و ضایع ــذا را افزای غ

ــم!«  دهی

ســرمایه هایــی کــه جمــع آوری شــده و توســط 
ــر  ــای خطرپذی ــذاری ه ــرمایه گ ــی س ــی اروپای کمپان
ــی  ــذاران فعل ــت ســرمایه گ ــا حمای Balderton و ب
صــورت   .Metavallon VC و   Fly Ventures
ــش  ــتخدام در بخ ــم و اس ــعۀ تی ــرای توس ــه ب گرفت
ــه  ــوری هزین ــی و اپرات ــوژی، بازاریاب ــی، بیول مهندس

ــد.  ــد ش خواه

ســویا و  ذرت  کمبــــــود 
در بـــــازار آزاد

ــت:  ــتی گف ــداران گوش ــری مرغ ــه سراس ــس اتحادی ــب رئی نای
ــود  ــویا و ذرت وج ــی و آزاد س ــرخ دولت ــن ن ــاوت فاحشــی بی تف
دارد از ایــن رو ایــن نگرانــی احســاس می شــود در روزهــای 
آینــده در تامیــن ذرت و ســویا بــا بحــران مواجــه شــویم. قیمــت 
ذرت در بــازار آزاد کیلویــی 9 تــا ۱۰ هــزار تومــان اســت و قیمــت 
ســویا نیــز بــه کیلویــی ۱۲ هــزار و ۵۰۰ تومــان رســیده اســت.

صدرالدیــن عظیمــی، بــا اشــاره بــه کمبــود ذرت و ســویا در بازار، 
افــزود: بارگــذاری ذرت و ســویا در ســامانه بــازارگاه بــا تاخیــر در 
حــال انجــام اســت؛ بســیاری از مرغــداران جوجــه ریــزی کردنــد 
و مــرغ آنهــا بــه مرحلــه بارگیــری رســیده اســت امــا موفــق بــه 

دریافــت نهــاده  نشــده اند.

ــامانه  ــا در س ــته نهاده ه ــای گذش ــه در ماه ه ــان اینک ــا بی وی ب
بــازارگاه بــه طــور معمــول هفتگــی بارگــذاری می شــد، تصریــح 
کــرد: ۴۰ روز از جوجه ریــزی برخــی از مرغــداران می گــذرد 
امــا آنهــا هنــوز موفــق بــه دریافــت نهــاده نشــده اند. همچنیــن 
ــی  ــد یعن ــری کردن ــا را بارگی ــداران، مرغ ه ــر از مرغ برخــی دیگ
ــه  ــق ب ــا موف ــت ام ــته اس ــا گذش ــزی آنه ۵۰ روز از جوجه ری

ــده اند. ــاده نش ــت نه دریاف

ــه نهاده هــا در ســامانه  ــزان دسترســی ب ــه عظیمــی؛ می ــه گفت ب
بــازارگاه کاهــش پیــدا کــرده اســت از ایــن رو تعــدادی کمــی از 

ــوند. ــد می ش ــه خری ــق ب ــدگان موف تولید کنن

نایــب رئیــس اتحادیــه سراســری مرغــداران گوشــتی بــا اشــاره 
بــه کمبــود ذرت و ســویا در بــازار آزاد، خاطــر نشــان کــرد: تفاوت 
فاحشــی بیــن نــرخ دولتــی و نــرخ آزاد ســویا و ذرت وجــود دارد 
از ایــن رو ایــن نگرانــی احســاس می شــود در روزهــای آینــده در 

تامیــن ذرت و ســویا بــا بحــران مواجــه شــویم.

ــا  ــازار آزاد کیلویــی 9 ت ــه اظهــارات وی؛ قیمــت ذرت در ب بنــا ب
ــی ۱۲  ــه کیلوی ــز ب ــویا نی ــت س ــت و قیم ــان اس ــزار توم ۱۰ ه

ــیده اســت. ــان رس ــزار و ۵۰۰ توم ه

ایــن فعــال اقتصــادی در پاســخ بــه ایــن پرســش کــه آیــا 
ــد  تنش هایــی ایجــاد شــده در تامیــن ذرت و ســویا می توان
متاثــر از جنــگ روســیه و اوکرایــن باشــد؟ گفــت: بلــه ایــن 
جنــگ باعــث شــده اســت دنیــا بــا چالــش تامیــن نهاده هــا 
ــن  ــرای تامی ــران ب ــود. ای ــه ش ــی مواج ــای روغن و دانه ه
ــا  ــای م ــن رو دغدغه ه ــت از ای ــد واردات اس ــاده نیازمن نه
نســبت بــه ســایر کشــورها در ایــن بخــش دوچنــدان شــده 

اســت.
عظیمــی بــا اشــاره بــه تاثیــر روانــی ایــن جنــگ بــر بــازار 
ــای  ــکار محموله ه ــه احت ــدام ب ــده ای اق ــزود: ع ــی، اف داخل
ــرخ  ــه ن ــر ک ــن تفک ــا ای ــر ب ــده ای دیگ ــد و ع ــود کردن خ
ــد آن را  ــدا می کن ــش پی ــده افزای ــای آین ــا در ماه ه نهاد ه ه

ــد. از گمــرک ترخیــص نکردن

وی تصریــح کــرد: در حــال حاضــر قیمــت ســایر مولفه هــای 
تولیــد از جملــه واکســن، دارو، کلســیم، فســفات و .... 
ــن  ــد و همی ــه کردن ــی را تجرب ــل توجه ــرخ قاب ــش ن افزای
ــذارد.  ــر می گ ــرغ تاثی ــی گوشــت م ــت نهای مســئله در قیم
ایــن روزهــا مرغــداران بــا ضــرر اقــدام بــه عرضــه تولیــدات 
ــه  ــد ب ــی می توانن ــا ک ــم ت ــا نمی دانی ــد و م ــود می کنن خ

ایــن رونــد ادامــه بدهنــد.

ایــن فعــال اقتصــادی در پایــان نــرخ منطقــی مــرغ زنــده را 
کیلویــی ۲6 هــزار تومــان دانســت و افــزود: در حــال حاضــر 
ــان  ــزار توم ــی ۲۱ ه ــا کیلوی ــده درب مرغداری ه ــرغ زن م
ــدون  ــوند ب ــی نش ــا منطق ــر قیمت ه ــود اگ ــه می ش عرض
تردیــد جوجه ریــزی مرغــداران کاهــش و برخــی مرغــداران 

ــد. ــف می کنن ــد را متوق ــرد تولی خ
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ــان  ــک زایم ــده و ی ــا آم ــه دنی ــازه ب ــالۀ ت ــدِن گوس ــده مان زن
ــارداری گاو شــیری محســوب مــی  ــی ب ــق از اهــداف اصل موف
ــی رود.  ــش نم ــه پی ــم اینگون ــه ه ــفانه همیش ــا متاس ــود ام ش

ــر  ــت ب ــن موفقی ــول ای ــرای حص ــو ب ــگاه اوهای ــان دانش محقق
روی ۱۰۴۴ گاو از ســه مزرعــۀ گاو شــیری آزمایــش و بررســی 

ــد. کردن
در ایــن پژوهــش تولــد جنیــن مــرده و یــا از بیــن رفتــن آن ۲۴ 
ــا ۴.8  ــد ثبــت شــد کــه رقــم ۵۰ جنیــن ی ســاعت پــس از تول
درصــد بــود در مقایســۀ تولــد موفــق بــا مــرده زایــی محققیــن 

بــه ایــن نتایــج دســت یافتنــد:

اســتراحت بیشــتر بــرای گاوهــای اســتراحت بیشــتر بــرای گاوهــای 
خشــک منجــر بــه تولــد گوســاله هــای خشــک منجــر بــه تولــد گوســاله هــای 

ــود! ــی ش ــتر م ــدۀ بیش ــود!زن ــی ش ــتر م ــدۀ بیش زن

• گاوهــای مــادری کــه زایمــان موفــق داشــتند در 
ــتند  ــرده داش ــن م ــه جنی ــا آن دســته ک مقایســه ب
ــتری  ــتراحت بیش ــان اس ــه زایم ــده ب در ۷ روز مان
ــه  ــی ک ــادۀ جوان داشــتند. آن دســته از گاوهــای م
ــه طــور متوســط  ــد ب ــارداری اول را مــی گذراندن ب
ــتند و  ــتری داش ــتراحت بیش ــه در روز اس ۵۵ دقیق
آنهــا کــه بــرای بــار چنــدم آبســتن بودنــد بــه طــور 

ــه بیشــتر اســتراحت داشــتند.  متوســط ۴۶ دقیق

• زایمــان هــای ســخت منجــر بــه افزایــش تعــداد 
ــر  ــا فصــل تأثی ــه ی ــا گل ــی مــی شــد ام مــرده زای

نداشــت. 

از زایمــان در  NEFA پیــش  • غلظــت ســرم 
ــه  ــدد ک ــای متع ــان ه ــا زایم ــاده ب ــای م گاوه
ــا  ــه ب ــد در مقایس ــا آوردن ــه دنی ــرده ب ــن م جنی
ــان  ــه زایم ــدد ک ــان متع ــا زایم ــاده ب ــای م گاوه
موفقــی داشــتند باالتــر بــود. ایــن تفــاوت در 
میــان گاوهــای مــاده ای کــه زایمــان اول داشــتند 

ــود.  ــهود نب مش

• بــروز تــب شــیر در میــان گاوهــای مــادری کــه 
ــد بیشــتر از گاوهــای  ــا آوردن ــه دنی جنیــن مــرده ب

مــادری بــود کــه زایمــان موفــق داشــتند. 

• نســبِت ضریــب تنــوع )CV( در تمــام گاوهــای 
ــده  مــادری کــه مــرده زایــی داشــتند در ۷ روز مان
ــا  ــه طــرز چشــمگیری در مقایســه ب ــه زایمــان ب ب
ــتند،  ــق داش ــان موف ــه زایم ــادری ک ــای م گاوه

ــرد.  ــی ک ــرات بیشــتری م تغیی

ــای  ــد گاوه ــوان کردن ــن عن ــان محققی و در پای
مــادری کــه جنیــن مــرده داشــتند در هفتــۀ آخــر 
ــری داشــتند.  ــه زایمــان اســتراحت کمت منتهــی ب
چنانچــه یــک گلــه بــا ُمــرده زایــی زیــادی 
مواجــه اســت بایســتی عوامــل محیطــی الزم 
ــاده را فراهــم  ــدن گاو م ــرای اســتراحت و خوابی ب

ــرد.  ــان بگی ــی از زایم ــۀ موفق ــا نتیج ــد ت کن

ــوج دزدی  ــرس از م ــادی، و در بحبوحــۀ ت در ســال ۲۰۲۱ می
ــه  ــتان ب ــای انگلس ــت ه ــش قیم ــال افزای ــه دنب ــه ب ــی ک های
وجــود آمــد، گلــۀ دامــی بــه بهــای ۲.۱ میلیــون پونــد دزدیــده 

شــد. 

ــی ۵  ــای دام ــرقت ه ــن س ــال ۲۰۲۱ ای ــه در س ــی ک در حال
درصــد کمتــر شــده بــود، اتحادیــۀ دامــداران کشــور هشــداری 

ــدد آن داد.  ــز مج از خی
افزایــش قیمــت هــا مــن جملــه قیمــت گوشــت ایــن نگرانــی 
را بــه دنبــال دارد کــه ایــن گونــه ســرقت هــا در ســال جــاری 

بیشــتر رخ دهــد.
ــای  ــرقت ه ــین آالت، از س ــرقت ماش ــس از س ــرقت دام پ س

ــردد. ــی گ ــوب م ــدار محس ــرای دام ــار ب ــارت ب خس

ــا  ــی ب ــذاری و ایمن ــای عامتگ ــتم ه ــی سیس ــا معرف ــا ب ام
ــوژی پیشــرفته و همچنیــن تســت هــای DNA فــرار از  تکنول

ــد. ــخت ش ــن س ــرای مجرمی ــون ب قان

اتحادیــۀ  امــور روســتاییان در  ربــکا دیویدســون مســئول 
دامــداران کشــور در ایــن خصــوص گفــت: »ایــن قبیــل ســرقت 
ــه ریشــۀ زندگــی هــای دامــداران آســیب مــی  هــا و جرایــم ب

ــه ارزش  ــی ب ــۀ دام ــدن گل ــه ارزش دزدی ــی ب ــۀ دام ــدن گل دزدی
ــد ــون پون ــد میلی ــون پون 2.12.1 میلی

ــه  ــی ب ــال دارد. حت ــه دنب ــیاری ب ــای بس ــی ه ــد و نگران زن
ــد.«  ــی کن ــترس وارد م ــم اس ــروقه ه ــی دام مس زندگ

ــا  ــرقت ه ــوج س ــودِن م ــه دار ب ــزود: »ادام ــه اف وی در ادام
نشــان دهنــدۀ عــدم رضایــت از وضعیــت موجــود اســت. 
ــر  ــه ب ــر فشــاری ک ــش بیشــتر قیمــت گوشــت عــاوه ب افزای
مصــرف کننــده مــی آورد، منجــر بــه مــوج دزدی هــای بیشــتر 

ــردد.« ــی گ م

بــه منظــور پیشــگیری از خریــد گوشــت مســروقه ای کــه بــه 
ــه  ــردم توصی ــه م ــند ب ــی رس ــتار م ــه کش ــی ب ــور غیرقانون ط
ــًا  ــد و حتم ــداری نکنن ــن خری ــع نامطمئ ــه از مناب ــی شــود ک م

ــد.  ــت بخواهن ــر روی گوش ــتاندارد را ب ــت اس عام

ــذار  ــه گ ــای بیم ــرکت ه ــس، ش ــای پلی ــس ه ــار تجس در کن
ــتند.  ــداران هس ــی دام حام

ــه  ــر گون ــا ه ــته ت ــردم خواس ــوم م ــن از عم ــس همچنی پلی
حرکــت مظنونــی را گــزارش دهنــد. »در ســال ۲۰۲۲ میــادی، 
از مــردم مــی خواهیــم تــا چشــم و گــوش شــوند تــا از دام هــا 
بهتــر مراقبــت شــود. همچنیــن بــه منظــور پیشــگیری از دزدی 

ــر امنیتــی بیشــتری اســتفاده مــی شــود.«   از تابی
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ــار  ــز آم ــه شــده از ســوی مرک ــار ارائ ــق آم ــر طب ب
ــتی  ــۀ گاو گوش ــودی گل ــکا موج ــاورزی امری کش
ایــن کشــور در یــک ســال گذشــته کاهــش داشــته 
ــخ اول  ــا تاری ــزارش ت ــن گ ــاس ای ــر اس ــت.  ب اس
رأس  میلیــون   ۹۱.۹ میــادی،   ۲۰۲۲ ژانویــۀ 
گوســاله و گاو گوشــتی در فــارم هــای ایــاالت 
ــار  ــا آم ــه ب ــه در مقایس ــوده ک ــود ب ــده موج متح
ــون رأس  ــم ۹۳.8 میلی ــن رق ــش از آن، ای ــال پی س

ــت. ــرده اس ــدا ک ــش پی ــد کاه ــوده و ۲ درص ب
ــاالت  ــاله ای ــۀ گاو و گوس ــودی گل ــودار – موج نم

ــون رأس( ــد )میلی متح

ســایر اطاعــات موجــود در ایــن گــزارش بــه قــرار 
زیــر اســت :

•  مجمــوع گاوهــا و گوســاله هــای مــاده )تلیســه( 
ــار  ــر از آم ــد کمت ــون رأس، ۲ درص ــا ۳۹.۵ میلی ب

ــود.  ــون رأس( ب ــته )۴۰.۳ میلی ــال گذش س
ــداد  ــادی، تع ــۀ ۲۰۲۲ می ــخ اول ژانوی ــا تاری •  ت
۳۰.۱ میلیــون رأس گاو گوشــتی در ایــاالت متحــد 
ــر از ســال پیــش اســت.  ــوده کــه ۲ درصــد کمت ب

ــاالت  ــتی ای ــودی گاو گوش موج
متحــده 2 درصــد کاهــش یافــت

•  تعــداد گاوهــای شــیری ایــاالت متحــد بــا ۱ درصــد کاهــش 
بــه ۹.۳8 میلیــون رأس رســید.

•  مجمــوع گاوهــای موجــود در دامــداری هــا بــا ۱۴.۷ میلیــون 
رأس در مقایســه بــا ســال ۲۰۲۱میــادی کمــی افزایــش داشــته 

 . ند ا

بــه عــاوه بــر طبــق ایــن گــزارش، زاد و ولــد گوســاله نیــز یــک 
درصــد افت داشــته اســت. 

گوســاله هــای متولــد شــده در نیمــۀ اول ســال ۲۰۲۱ میــادی، 
۲۵.۶ میلیــون رأس تخمیــن شــده انــد کــه در مقایســه بــا ســال 

پیــش از آن یــک درصــد کاهــش داشــته اســت.  

بریتانیــا در مــاه فوریــۀ گذشــته ۱۰۵۰۰ تــن صــادرات 
ــه در  ــت ک ــد داش ــازه و منجم ــالۀ ت گوشــت گوس
مقایســه بــا تاریــخ مشــابه ســال گذشــته ۵۴ درصــد 
افزایــش داشــته اســت کــه باالتریــن رقــم صــادرات 
مــاه فوریــه از ســال ۲۰۱۱ میــادی تاکنــون اســت.

ــاورزی«  ــعۀ کش ــن توس ــارات »انجم ــق اظه ــر طب ب
ایــن رشــد بــه دنبــال افزایــش الشــه هــای گوشــت 
ــوده  ــه ب ــه فرانس ــادرات ب ــرای ص ــژه ب ــه وی ــازه ب ت
اســت کــه رشــد چشــمگیری را در مقایســه بــا ســال 

ــوده اســت.  گذشــته شــاهد ب

همچنیــن صــادرات فیلــۀ گوشــت گوســاله بــه 
فرانســه و ایرلنــد نیــز رشــد و افزایــش داشــته اســت. 
ــد  ــازه و منجم ــت ت ــادرات گوش ــر، ص ــوی دیگ از س
ــرو شــد  ــل توجهــی روب ــا رشــد قاب ــز ب ــد نی ــه هلن ب
ــر  ــًا دو براب ــش تقریب ــال پی ــا س ــه ب ــه در مقایس ک

ــده اســت.  ش

ــت،  ــال برگزی ــه دنب ــادی و ب ــۀ ۲۰۲۱ می در فوری
طــرز  بــه  بریتانیــا  گوســالۀ  گوشــت  صــادرات 
ــعۀ  ــن توس ــت. »انجم ــش یاف ــابقه ای کاه ــی س ب
ــل  ــی از دالی ــه یک ــی دارد ک ــان م ــاورزی« اذع کش
افزایــش صــادرات ۲۰۲۲ بــه دلیــل فائــق آمــدن بــر 

ــت.  ــت اس ــل از برگزی ــوک حاص ش

افزایــش صــادرات گوشــت 
ــاله بریتانیا گوس

در دو ماهــۀ اول ســال ۲۰۲۲ حجــم صــادرات در 
ــد در  ــه ۵۵ درص ــید ک ــن رس ــه ۱۷۷۰۰ ت ــوع ب مجم
مقایســه بــا ســال گذشــته رشــد داشــته اســت. ارزش 
ــی  ــد م ــون پون ــه ۶۶.۹ میلی ــادرات ب ــن ص ــی ای پول

ــد.  رس

افزایش بی سابقۀ واردات 

ــاه  ــا در م ــه بریتانی ــام واردات حاکیســت ک ــار و ارق آم
فوریــه ســال جــاری ۳۹۲۰۰ تــن واردات گوشــت 
ــۀ  ــا فوری ــه ب ــه در مقایس ــت ک ــته اس ــاله داش گوس
ــال  ــی ۲۰ س ــده و در ط ــر ش ــادی ۳ براب ۲۰۲۱ می

ــت.     ــوده اس ــابقه ب ــی س ــم ب ــته ه گذش
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بــا توجــه بــه رشــد جمعیــت جهــان، و متعاقبــاً رشــد تقاضــا بــرای 
پروتئیــن حیوانــی تحقیقــات همــه جانبــه بــرای توســعۀ تولیــدات 

موادغذایــی نیــز اهمیــت بســیار یافتــه اســت. 

در طــول دهــۀ گذشــته، همــواره تأکیــد ویــژه ای بــر روی روده و 
ســالمت سیســتم گــوارش و تأثیــر آن بــر روی ســوخت و ســاز بدن 

، رشــد و ســالمت و احتمــال ابتــال بــه بیمــاری بــوده اســت. 
ــودآوری  ــرد و س ــر روی عملک ــل روده ب ــالمت کام ــن س همچنی

ــذار اســت.  ــز بســیار تأثیرگ ــوان نی حی
ــاوت  ــک متف ــن عوامــل فیزیولوژی ــه ای ــی ک ــرات متقابل درک تأثی
دارنــد در واقــع تأکیــدی اســت بــر اهمیــت ســالمت روده و گوارش 
و ایــن کــه بازدهــی حیــوان بــه نحــوی قابــل تعدیــل اســت. بــه 
عــالوه، ممنوعیــت مصــرف آنتــی بیوتیک هــا کارشناســان تغذیه را 
بــر آن داشــت تــا بــه دنبال پیشــرفت هــای علمــی جدیــد در زمینۀ 
ــات  ــذی در حیوان ــواد مغ ــذب م ــردن ج ــاال ب ــود ســالمت و ب بهب

 . شند با

ــازی  ــرای آزادس ــه ب ــیون دوگان ــوژی کپسوالس تکنول
ــدۀ فعــال  ــواد تشــکیل دهن ــی م متوال

انــواع مختلــف مکمــل هــای خــوراک مثــل اســیدهای ارگانیــک ، 
پــری / پــرو / پســت بیوتیــک هــا، و فیتوژنیــک هــا مــورد ارزیابــی 
ــر روی ســالمت روده  ــا ب ــذاری آنه ــزان اثرگ ــا می ــد ت ــرار گرفتن ق
مشــخص شــود. از آنجاییکــه ایــن محلول هــا بــر روی ریزفلورهای 
ــته  ــا گذاش ــی بج ــرات مثبت ــی روده  تأثی ــی و یکپارچگ روده، ایمن
بودنــد، پــس بــرای ســالمت روده نیــز مفید شــناخته شــدند. شــکل 
ســاختاری ایــن محصــوالت از پودرهــای ســاده یــا ترکیبــی گرفتــه 
تــا فرموالســیون هــای پیچیــده تــر متفــاوت اســت. تنــوع ســاختار 
ایــن فــراورده هــا و عرضــۀ کنتــرل نشــدۀ آنهــا مــی توانــد منجــر 
بــه نتایــج خوبــی نشــود و یــا بــا دوزهــا و قیمــت متفاوتــی عرضــه 
ــار مولکــول هــای  شــوند. در واقــع، محققیــن مــی بایســت در کن

فعــال جدیــد بــر روی فنــاوری هــای جدیــد نیــز تحقیــق کننــد. 

اخیــراً یــک کمپانــی بیوتــک موفــق بــه توســعۀ تکنولــوژی جدیــد 
ــیون دو  ــا کپسوالس ــرد ب ــه ف ــر ب ــیون منحص ــۀ فرموالس ــر پای ب
ــا مهــارت داشــتن  ــی ب ــد )NUQO( شــدند. ایــن کمپان ــۀ جدی گان
در تکنولــوژی ریــز کپســوله کــردن و در اختیــار داشــتن امکانــات و 
تجهیــزات مناســب بــرای تولیــد ایــن محلــول هــا، بــر روی یــک 
ــا فرموالســیون  ــد ب ــدۀ پیشــرفته کار کــرد: ایــن شــیوه ای جدی ای
منحصربــه فــردی اســت کــه از یــک ســو بــر پایــۀ فیتوژنیــک ها و 
فیکوژنیــک هــا )مولکــول هــای فعــال گیاهــی و جلبکی( می باشــد 

تکنولوژی جدید کپسوالسیون تکنولوژی جدید کپسوالسیون 
دوگانه تضمینی برای عملکرد دوگانه تضمینی برای عملکرد 

جوجه های گوشتیجوجه های گوشتی

کــه اثــرات مثبــت آنهــا بــر روی ایمنــی و هضــم خــوب ثابت شــده 
اســت؛ و از ســوی دیگــر اســیدهای ارگانیــک کــه اثــرات تثبیــت 

کننــدۀ آنهــا بــر روی میکروفلورهــای روده ثابــت شــده اســت.    

بعــالوه، از آنجاییکــه ایــن محصــول جدیــد کپسوالســیون دوگانــه 
دارد امــکان آزادســازی دقیــق، ســریع و کنتــرل شــدۀ مــواد اولیــه 
در روده را فراهــم مــی ســازد. در واقــع، ترکیبــات فعــال بیــن اثنــی 
عشــر و روده آزاد مــی شــوند تــا گــوارش را بهتــر کــرده و بــر روی 

میکروفلورهــای روده کنتــرل داشــته باشــند. 
ــدف را  ــد ۳ ه ــدۀ جدی ــن ای ــرد و ای ــیون منحصربف ــن فرموالس ای

ــد :  ــن مــی کن تضمی

• تضمین عملکردهای گوارشی )هضم و جذب بهتر( 
• بهبود تأثیر آنتی اکسیدان ها و تنظیم ایمنی

• تضمین کنترل بیماریزاها 

آزمایشــات متعــددی در ایــن زمینــه انجــام شــده تــا تأثیــر مثبــت 
ایــن تکنولــوژی جدیــد بــر روی عملکــرد و ســودآوری مرغــداری 
گوشــتی مــدرن ارزیابــی گــردد. در آزمایشــاتی کــه در کشــورهای 
متعــدد آســیایی، اروپایــی و شــمال امریــکا صــورت گرفتــه افزایــش 

چشــمگیری در عملکــرد طیــور مشــاهده شــده اســت. 

در آزمایــش جدیــدی کــه در اروپــا انجــام شــد، ۴۰۰ گــرم از ایــن 
ــن خــوراک بــرای مــرغ هــای گوشــتی  محصــول بــه ازای هــر ُت
افــزوده شــد. ایــن تکنولــوژی بــه دلیــل تأثیــرات مثبتــی کــه بــر 
ــی  ــوراک م ــل خ ــبت تبدی ــوارش و نس ــتگاه گ ــالمت دس روی س
ــد ،  ــی ده ــش م ــی را کاه ــکالت روده ای و گوارش ــذارد، مش گ
ــرم  ــت و گ ــرم مثب ــای گ ــری ه ــر روی باکت ــری ب ــرل بهت کنت
منفــی دارد منجــر بــه رشــد بهتــر طیــور مــی شــود. بــه عــالوه، 
از انجاییکــه ایــن محصــول از مدفــوع خیــس و آبکــی پیشــگیری 
مــی کنــد، بنابرایــن از بیمــاری هــای پــای طیــور نیــز بــه نوعــی 
بــازداری مــی کنــد و نهایتــاً منجــر بــه کاهــش انتشــار گاز آمونیاک 

نیــز مــی شــود. 

پیشگیری از بیماری ها و تضمین عملکرد 

ــد  ــزاری مفی ــوان اب ــه عن ــۀ اول ب ــد در وهل ــوژی جدی ــن تکنول ای
بــرای کارشناســان تغذیــه اســت تــا در صــورت بــروز بیمــاری مانــع 

از عملکــرد ضعیــف گردنــد. 
بــه عنــوان مثــال، در آزمایشــی کــه در امریــکای شــمالی صــورت 
گرفــت ثابــت شــد کــه در طــول بیمــاری کوکســیدوز ایــن فــراورده 
ــا  ــک ه ــل فیتوژنی ــج مث ــوالت رای ــایر محص ــا س ــه ب در مقایس
اثربخشــی بهتــری داشــته و در ســالمت روده مؤثــر بــوده و متعاقبــا 

عملکــرد طیــور را بهتــر کــرده اســت.    

البتــه کــه ایــن محصــول را نمــی تــوان بــه عنــوان راه حــل قطعــی 
ــه  ــال ب ــر ابت ــرای کاهــش خط ــی ب ــوان راه ــی ت ــا م ــناخت ام ش
ــر روی عملکــرد و ســودآوری طیــور  بیمــاری هــا و عــوارض آن ب

دانســت.

.مراحل آزاد سازی مواد اولیۀ فعال در دستگاه گوارش 
) سنگدان / اثنی عشر / روده ( 

 )BWG( : وزن گیری طیور طی ۱۰ مرحله آزمایش
 )FCR( : نسبت تبدیل خوراک طی ۱۰ مرحله آزمایش
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ــا  ــک ه ــه جلبــ چگون
بــه پایــداری خــوراک 
ــد؟ ــی کنن ــک م دام کم

ــته  ــه دس ــه س ــی ب ــر ارزش غذای ــا از نظ ــک ه جلب
ــوند:  ــی ش ــیم م تقس

1. ســبز )ســبز جلبکیــان( – ۲۲۰۰ گونــه دارنــد 
و حــاوی ۱۵تــا۲۲ درصــد پروتئیــن هســتند. 

ــه  ــان( – ۶۱۰۰ گون ــز جلبکی ــز )قرم ۲. قرم
ــتند.  ــن هس ــد پروتئی ــا۳۵ درص ــاوی ۱8ت ــد و ح دارن

ــان( – ۱8۰۰  ــوه ای جلبکی ــوه ای )قه 3. قه
گونــه دارنــد و حــاوی ۹تــا۱۴ درصــد پروتئین هســتند. 

ــد  ــی دارن ــن باالی ــا پروتئی ــک ه ــه جلب ــی ک از آنجای
اســتفاده از آنهــا در خــوراک دام و طیــور بســیار مفیــد 
و ســودبخش اســت ضمــن آن کــه بــه تــداوم بخــش 

کشــاورزی نیــز کمــک مــی کنــد. 
ــا  ــوراک گاوه ــه خ ــد ب ــام ش ــه انج ــی ک در تحقیقات
جلبــک دریایــی افزودنــد تــا تأثیــر آن بــر روی کاهــش 
گاز را بســنجند. از ســوی دیگــر، مشــخص شــد کــه 
اســتفاده از جلبــک هــا بــه صــورت مکمــل خوراکــی 
سیســتم ایمنــی را تقویــت مــی کنــد کــه همیــن امــر 
منجــر بــه کاهــش مصــرف آنتــی بیوتیــک هــم مــی 

گــردد. 

تفــاوت »جلبــک های بــزرگ« و »ریــز جلبک ها« 

ــا عنــوان جلبــک  ــزرگ را عمومــا ب ــا ب جلبــک هــای ماکــرو ی
دریایــی مــی شناســند. 

ریــز جلبــک هــا را اغلــب فیتوپانکتــون مــی نامنــد. ایــن نــوع 
ــد و در  ــک ترن ــی کوچ ــای دریای ــک ه ــا از جلب ــک ه از جلب
واقــع بــا چشــم غیــر مســلح دیــده نمــی شــوند. ریزجلبــک هــا 
منبــع انــرژی تجدیدپذیرنــد و قابــل برگشــت بــه انــرژی هایــی 

مثــل روغــن ســوخت زیســتی و گاز هســتند.

دلیــل اســتفاده از جلبــــــک ها در خــوراک دام  

ــاوۀ  ــه ع ــرو ب ــای ماک ــک ه ــود در جلب ــی موج ارزش غذای
اینکــه یــک مــادۀ غذایــی هســتند کــه منبــع حیوانــی ندارنــد از 
آنهــا یــک مــادۀ غذایــی مفیــد و پــر خاصیــت بــرای خــوراک 

دام ســاخته اســت. 

ــه  ــا ب ــک ه ــوان از جلب ــی ت ــه م ــرده ک ــت ک ــات ثاب تحقیق
عنــوان یــک مکمــل طبیعــی و جایگزیــن مصــرف آنتــی 

بیوتیــک در حیوانــات اســتفاده کــرد

بتائیـــــن طبیعــــــی،
یــک مکمــل مقــوی در مرغداری

صنعــت مرغــداری جهــان روز بــه روز از مصــرف آنتــی بیوتیــک 
هــای محــرک رشــد و کوکسیدیواســتات هــا بیشــتر دوری مــی 
ــای  ــش ه ــا چال ــت ب ــه صنع ــت ک ــن معناس ــن بدی ــد و ای کن
جدیــدی در رابطــه بــا ســالمت روده مواجــه خواهــد شــد – بــه 

ــی! ــترس گرمای ــرایط اس ــوص در ش خص
ــکیوریتی،  ــون بیوس ــائلی همچ ــه، مس ــر تغذی ــالوه ب ــه ع البت
سیســتم هــای خنــک کننــده، تهویــه، مــواد مــورد اســتفاده برای 
ــودن آب آشــامیدنی،  ــت و در دســترس ب ــداری، کیفی کــف مرغ
ــور  ــالمت طی ــی در س ــیار مهم ــش بس ــز نق ــور نی ــم طی و تراک

ــت.  ــد داش خواهن

نقش بتائین و عملکرد فیزیولوژیکی آن
 

طــی ســالیان اخیــر، اســتفاده از بتائیــن در رژیــم خوراکــی حیــوان 
بــه یــک انتخــاب اصلــی و مــادۀ اولیــه در جیــرۀ خــوراک طیــور 

و حتــی نشــخوارکنندگان تبدیــل شــده اســت.
ــور در  ــی دام و طی ــرۀ غذای ــن در جی ــتفاده از بتائی ــش اس افزای
ــه  ــرد ک ــی گی ــأت م ــده نش ــاالی تولیدکنن ــای ب ــع از تقاض واق
تأثیــر آن را در چالــش هــای اســترس گرمایــی بــه خصــوص در 

ــد.  ــور مــی بینن ــا طی رابطــه ب
ــش آن در دو  ــوان در نق ــی ت ــن را م ــتفاده از بتائی ــای اس مزای
عملکــرد فیزیولوژیــک مهــم دانســت: خاصیــت اســُمزی و نقــش 

ــل.  آن در اهــدای گــروه متی
ــوص در  ــه خص ــی ب ــش مهم ــا نق ــت ه ــن خاصی ــر دوی ای ه
شــرایطی کــه حیــوان تحــت شــرایط چالشــی اســت ایفــا مــی 
ــه تغییــرات غذایــی،  کننــد؛ از جملــه ایــن شــرایط مــی تــوان ب
ــانات  ــا )نوس ــه دم ــوط ب ــای مرب ــی، اســترس ه اســترس گرمای

دمــای شــب و روز(، و بخصــوص کوکســیدوز اشــاره کــرد کــه 
بــه نوبــۀ خــود تبدیــل بــه شــرایط وخیــم تــری مثــل بیمــاری 
ــه  ــوط ب ــا و بیمــاری هــای مرب ــت ه ــا عفون هــای تنفســی و ی

ــوان مــی شــوند.  ــای حی پ
واقعیــت ایــن اســت کــه هــر چــه ایــن شــرایط چالشــی ســخت 
ــل بیشــتر  ــروه متی ــرای گ ــزان تقاضــا ب ــر باشــند می ــر و حادت ت

مــی شــود. 

انــرژی در جیــرۀ خــوراک نقــش اصلــی را بــه عهــده دارد و بــرای 
ــه  ــرژی الزم دارد ک ــیار ان ــدن بس ــمزی در ب ــار اس ــم فش تنظی
گنجانــدِن بتائیــن در جیــرۀ خــوراک مــی توانــد ایــن بخــش از 
انــرژی مــورد نیــاز را تأمیــن کنــد. و در شــرایط نرمال و عــاری از 
چالــش، ایــن انــرژی ذخیــره شــده و منجــر بــه افزایــش بازدهــی 
ــن،  ــر ای ــالوه ب ــود. ع ــی ش ــه م ــت الش ــن کیفی ــر رفت و باالت
مزایــای دیگــری همچــون پاییــن آوردن میــزان چربــی الشــه، و 
افزایــش بازدهــی گوشــت ســینه دارد و در پیشــگیری از هپاتیــت 

نقــش مهمــی ایفــا مــی کنــد و منبــع گلیســین اســت.
ــد، از مهــم  ــوان یــک منبــع غذایــی غنــی و مفی ــه عن بتائیــن ب
ــالمت روده  ــرای س ــی ب ــای خوراک ــل ه ــر و مکم ــن عناص تری
تحــت شــرایط مواجهــه بــا اســترس گرمایــی اســت و همچنیــن 

ــد.  ــی ده ــش م ــداری افزای ــوراک را در مرغ ــان خ راندم

مکمل ActiBeet منبع بتائین طبیعی 

بتائیــن خوراکــی و طبیعــی ActiBeet را مــی تــوان بــه عنــوان 
محلــول خوراکــی غیرتهاجمــی و از مــواد غذایــی مــورد اســتفاده 

در خــوراک اصلــی و پیــش دان دانســت. 
ــتفاده  ــا اس ــکر و ب ــم ش ــدر ک ــیرۀ چغن ــی را از ش ــن طبیع بتائی
از تکنولــوژی هــای مــدرن جداســازی رنــگ تهیــه مــی کننــد. 
ــور،  ــوراک طی ــت خ ــتفاده در صنع ــورد اس ــن م ــر بتائی ــالوه ب ع
ــورد  ــز م ــالمت نی ــش س ــی و بخ ــواد غذای ــاده در م ــن م ای

ــرد.  ــی گی ــرار م ــتفاده ق اس
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ــوالت  ــاهد تح ــدی ش ــاش ج ــزی و ت ــه ری ــا برنام ــرد: ب ک
ــیم. ــوزه باش ــن ح ــمگیری در ای چش

ــه  ــزی صــورت گرفت ــر اســاس برنامه ری ــان اینکــه ب ــا بی وی ب
ــر کشــور  ــک برت ــه بان ــده ب ــال آین ــد س ــرار اســت طــی چن ق
تبدیــل شــویم، یکــی از راهکارهــای بهبــود وضعیــت و ارتقــای 
جایــگاه حــوزه بیــن الملــل ایــن بانــک را حرکــت بــر اســاس 
ــوزه ارزی و  ــی)Business Plan( در ح ــه عملیات ــک برنام ی

ــح کــرد:  ــازار ارزی دانســت و تصری افزایــش ســهم از ب

شناســایی مشــتریان فعــال ارزی سراســر کشــور، جــذب 
ــود عملکــرد حــوزه صرافــی  ــد و تســهیل و بهب مشــتریان جدی
از طریــق مراجــع خــاص از مهــم تریــن عوامــل تحقــق ایــن 

برنامه هاســت.

رضایــی در بخــش دیگــری از ســخنانش، بــر کاهــش تعهــدات 
ارزی ایفــا نشــده تاکیــد و خاطرنشــان کــرد: ســرعت در 
پاســخگویی بــه مشــتریان ارزی از اهمیــت ویــژه ای برخــوردار 
ــر از  ــای دیگ ــکاری واحده ــا هم ــی رود ب ــار م ــت و انتظ اس
ــات  ــه خدم ــت ارائ ــه بانکــداری شــرکتی ســرعت و وضعی جمل

ــا داد. ــتریان را ارتق ــه مش ارزی ب

سرپرســت بانــک کشــاورزی بــا اشــاره بــه پتانســیل 
ــن  ــوزه بی ــک در ح ــن بان ــاخت های ای ــا و زیرس ه
ــرای  ــا ب ــت ه ــن ظرفی ــتفاده از ای ــر اس ــل، ب المل
تامیــن منابــع ارزی مــورد نیــاز نهــاده هــای بخــش 

ــرد. ــد ک کشــاورزی تاکی

مهــدی رضایــی ضمــن اعــام مطلــب فــوق افــزود: 
بــا توجــه بــه زیرســاخت هــا، ظرفیــت هــای 
مناســب و جایــگاه تخصصــی بانــک کشــاورزی 
ــد  ــور بای ــی کش ــت غذای ــن امنی ــه تامی ــک ب در کم
ــره  ــل به ــن المل ــوزه بی ــای ح ــت ه ــام ظرفی از تم

ــرد. ــرداری ک ب

ــاز  ــورد نی ــن ارز م ــت تامی ــه اهمی ــاره ب ــا اش وی ب
ــر  ــاورزی ب ــش کش ــای بخ ــاده ه ــن نه ــرای تامی ب
ــن  ــل ای ــن المل ــوزه بی ــای ح ــتفاده از ظرفیت ه اس
ــوزه  ــن ح ــرد: در ای ــان ک ــد و خاطرنش ــک تاکی بان
ــرای  ــزی ب ــه ری ــر و برنام ــاش جــدی ت ــد ت نیازمن

ــتیم. ــازار ارزی هس ــعه ب ــظ و توس حف

سرپرســت بانــک کشــاورزی در تشــریح انتظــارات از 
ــژه  ــگاه وی ــه جای ــک، ب ــن بان ــل ای ــن المل حــوزه بی
ایــن حــوزه در ســند راهبــردی و برنامه هــای تدویــن 
ــدواری  ــراز امی ــاره و اب ــی اش ــط مش ــن خ ــده ای ش

ــتفاده از  ــنهاد اس ــتفاده از پیشــ ــنهاد اس پیشــ
ــی  ــن الملل ــت بی ــی ظرفی ــن الملل ــت بی ظرفی
بانکــی بــرای ارز نهاده هــابانکــی بــرای ارز نهاده هــا

مدیرعامــل اتحادیــه سراســری مرغــداران گوشــتی 
گفــت: تامیــن ۳۰ درصــد از نقدینگــی مــورد نیــاز واحدها 
در قالــب  تســهیات بانکــی  بــه تنهایــی بــرای عبــور از 

دوران گــذار از حــذف ارز ترجیحــی کافــی نیســت.

ــری  ــه سراس ــل اتحادی ــژاد، مدیرعام ــداهلل ن ــب اس حبی
ــت  ــرای حمای ــت ب ــه اینکــه دول ــا اشــاره ب مرغــداران ب
ــان  ــارد توم ــزار و 8۰۰ میلی ــداری ۹ ه ــت مرغ از صنع
ــرخ  ــه اســت، گفــت: ن تســهیات بانکــی در نظــر گرفت
ــر از ۳۰  ــای کمت ــرای واحده ــهیات ب ــن تس ــره ای به
هــزار قطعــه ۱۰ درصــد، بــرای واحدهــای بیــن ۳۰ تا ۵۰ 
هــزار قطعــه ۱۲ درصــد و بــرای بیــش از ۵۰ هــزار قطعه 
ــد  ــا 8 درص ــت ۴ ت ــی دول ــه عبارت ــت. ب ــد اس ۱۴ درص

ســود بانکــی ایــن تســهیات را تقبــل کــرده اســت.

وی اضافــه کــرد: همچنیــن در قالــب طــرح آریــن 
ــود ۴ درصــد  ــا س ــان ب ــارد توم ــزار و ۱۰۰ میلی کارت ه
بــه منظــور حمایــت از تولیــد الیــن آریــن بــه مرغــداران 

اعطــا مــی شــود.

ــده  ــف ش ــا موظ ــک ه ــه بان ــرد: هم ــد ک ــژاد تأکی ــداهلل ن اس
انــد بــدون در نظــر گرفتــن وام هــای دریافتــی قبلــی، بدهــی 
ــن تســهیات را  ــتعام چــک برگشــتی، ای ــات و اس ــا، معوق ه
ــد در  ــا بتوانن ــا واحده ــد ت ــرار دهن ــدگان ق ــار تولیدکنن در اختی

ــد. ــت کنن ــود را دریاف ــاز خ ــورد نی ــت وام م ــرع وق اس

مدیــر عامــل اتحادیــه سراســری مرغــداران بــا اشــاره بــه اینکه 
ایــن اقــدام دولــت منجــر بــه جلوگیــری از کشــتار مــرغ هــا و 
عــدم جوجــه ریــزی بــه موقــع خواهــد شــد، گفــت: بــه اعتقــاد 
ــد بســیار  ــت از تولی ــرای حمای ــد ب ــی توان ــیوه م ــن ش ــده ای بن

مؤثــر باشــد امــا کافــی نیســت.

ــی  ــد از نقدینگ ــن ۳۰ درص ــه تامی ــرا ک ــرد: چ ــح ک وی تصری
ــی  ــه تنهای ــی ب ــب تســهیات بانک ــا در قال ــاز واحده ــورد نی م
بــرای عبــور از دوران گــذار از حــذف ارز ترجیحــی کافــی 
ــدگان  ــد کنن ــان تولی ــدم زی ــرای ع ــد ب ــت بای ــت و دول نیس
ــه  ــل آورد ک ــات الزم را بعم ــاد و اقدام ــر ایج ــان خاط اطمین
ایــن اتحادیــه پیشــنهاداتی را بدیــن منظــور بــرای وزیــر جهــاد 

ارســال می کنــد.

تامیــن تامیــن 3030 درصــد از نقدینگی  درصــد از نقدینگی 
مــورد نیـــاز واحدهــای مــورد نیـــاز واحدهــای 
ــت ــوی دول ــداری از س ــتمرغ ــوی دول ــداری از س مرغ
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دکتــر رابینــوف دامپزشــک در ســخنرانی خــود در ســمینار 
دامپزشــکان طیــور کالــج امریــکا اذعــان داشــت مدیریــت خــوب 
فــارم در مســألۀ مــرگ و میــر طیــور نقــش مهمــی ایفــا مــی کنــد 
بــه ویــژه در شــیوۀ پــرورش طیــور در محیــط بــاز و بــدون قفــس. 
یکــی از مهــم تریــن عوامــل در مــرگ و میــر طیــور دسترســی بــه 
آب تــازه اســت. دکتــر رابینــوف در ادامــه افــزود: »چنانچــه جوجــه 
هــا آب تــازه و پاکیــزه در اختیــار نداشــته باشــند خــورد و خــوراک 
ــر  ــرگ و می ــار م ــه آم ــت و در نتیج ــد داش ــم نخواهن ــی ه خوب

باالیــی خواهنــد داشــت. » 
حفــظ نــور و روشــنایی متناســب نیــز تأثیــر بزرگــی بــر ســامت 
جوجــه هــا دارد دکتــر رابینــوف پیشــنهاد مــی کنــد در هفتــۀ اول 
ــر روی  ــنایی ب ــتی lux ۵۰ – ۴۰ روش ــا بایس ــه ه ــات جوج حی

خــوراک و آب جوجــه هــا باشــد. 

خطر رطوبت برای جوجه ها 

 leghorn دکتــر رابینــوف توصیــه مــی کند »بــرای جوجــه هــای
دمــای ۳۲ تــا ۳۳ درجــۀ ســانتیگراد و بــرای جوجــه هــای قهــوه 
ای ۳۵ تــا ۳۶ درجــۀ ســانتیگراد دمــای ایــده آلــی محســوب مــی 
شــود و بــه ازای هــر هفتــه ۱ تــا ۲ درجــه از دمــا کاســته شــود تــا 
بــه ۲۱ درجــه برســد؛ امــا رطوبــت پاییــن دشــمن جوجه هاســت.« 
ــارت  ــاً نظ ــب حتم ــت مناس ــوب و رطوب ــای مطل ــر از دم صرفنظ
ــا از  ــار جوجــه هــا داشــته باشــید ت ــر روی رفت ــق ب خــوب و دقی
رفــاه حــال آنهــا اطمینــان حاصــل کنیــد. بــرای ایــن منظــور مــی 
توانیــد بــا نصــب دوربیــن هایــی در زوایــای مناســب نظــارت دائــم 

داشــته باشــید. 

ــت  ــی هف ــش حیاتـ نق
ــا در  ــه ه روز اول جوجـ
کیفیــت مــرغ گوشــــتی

انجــام امــور بــه بهتریــن نحــو بــرای جوجۀ یکــروزه 

دکتــر رابینــوف اذعــان مــی دارد: »بــا توجــه بــه اینکــه 
ــا  ــک ه ــی بیوتی ــتفاده از آنت ــه اس ــاز ب ــر مج ــدگان دیگ تولیدکنن
ــتی  ــن بایس ــتند بنابرای ــروزه نیس ــۀ یک ــرای جوج ــوص ب بخص
احتیــاط هــا و مراقبــت هــای بیشــتری بــه منظــور جلوگیــری از 
ــی هــم نشــدنی  بیمــار شــدن جوجــه هــا انجــام شــود کــه خیل
نیســت!«  انجــام بــه موقــع برنامــۀ واکسیناســیون نقــش بســزایی 
در ســامت جوجــه هــا خواهــد داشــت. دکتــر رابینــوف در 
ســخنرانی خــود گفــت: »امیــدوار هســتیم کــه بــا انجــام منظــم 
واکسیناســیون نســل جدیــد مــارک ســروتیپ ۱ کــه بــرای طیــور 
ــت  ــی باب ــر نگران ــود، دیگ ــی ش ــام م ــان انج ــر جه در سرتاس
ــق  ــیون از طری ــت.«   واکسیناس ــم داش ــارک نخواهی ــاری م بیم
اســپری بــرای بیمــاری هــای تنفســی ماننــد برونشــیت مزمــن و 
نیوکاســل نیــز امــری رایــج اســت امــا عملکــرد ضعیــف در ایــن 

ــد شــد.  ــر خواه ــرگ و می ــه م ــه منجــر ب زمین
دکتــر رابینــوف بــا اشــاره بــه دو باکتــری آنتروکوک و آســپرژیلوس 
ــواردی  ــی از م ــی و باکتریای ــای قارچ ــاری ه ــح داد: »بیم توضی
هســتند کــه مــی بایســت نگــران آنهــا بــود. بــه دنبــال عفونــت 
ــت در  ــه اینکــه عفون ــر بســته ب ــی مــرگ و می ــی، منحن باکتریای
فــارم اتفــاق افتــاده باشــد یــا در جوجــه کشــی تفــاوت مــی کنــد. 
مــرگ و میــر مربــوط بــه جوجــه کشــی معمــوال بــه مــدت ۳ تــا 
ــود و پــس از ۱۴ روز فروکــش مــی کنــد؛  ۶ روز در اوج خواهــد ب
در حالیکــه در رابطــه بــا فــارم ایــن زمــان ۵ تــا 8 روز خواهــد بــود. 

نقش پرورش دهنده 

بنابــر اعتقــاد دکتــر رابینــف گلــۀ مــرغ مــادر بــر روی ســرزندگی و 
کیفیــت جوجــه هــا تأثیــر دارد. ویــروس هــای تنفســی کــه از جمله 
بیمــاری هــای قابــل انتقــال از مــادر بــه جوجــه نیســتند نیــز بــر 
روی کیفیــت تخــم مــرغ و کیفیــت جوجــه هــا و ســرحال بودنشــان 
تأثیرگــذار اســت.  تغذیــۀ خــوب مــرغ مــادر نیز بســیار اهمیــت دارد؛ 
کمبــود ویتامیــن هــای محلــول در چربــی و ب کمپلکــس بــر روی 

جنیــن و کیفیــت پوســته تخــم مــرغ تأثیرگــذار اســت.

میهــن  مرغــداران  اتحادیــه  مدیــره  هیــات  رییــس  نایــب 
برنامه هــای حمایتــی از مرغــداران تخمگــذار را بــی نتیجــه 
دانســت و گفــت: مرغــداران مــرغ تخمگــذار بــه اتحادیــه اعــام 
ــد، زیانشــان ادامــه داشــته باشــد گله هــای خــود را راهــی  کرده ان

می کننــد. کشــتارگاه ها 
ناصــر نبــی پــور، نایــب رییــس هیــات مدیــره اتحادیــه مرغــداران 
میهــن، از افزایــش زیــان مرغــداران تخمگــذار خبــر داد و گفــت: 
قیمــت خریــد هــر کیلوگــرم تخــم مــرغ از مرغــداران بــه ۲۶ تــا 
۲۷ هــزار تومــان رســیده اســت در حالــی کــه هزینــه تمــام شــده 

تولیــد آن ۴۳ تــا ۴۴ هــزار تومــان اســت.
ــک  ــه، از ی ــن اســت ک ــداران ای ــان مرغ ــل زی ــه داد: دلی وی ادام
ســو بــا بــاال رفتــن قیمــت نهاده هــای خــوراک دام هزینــه تمــام 
شــده تولیــد تخــم مــرغ بــاال رفتــه و از ســوی دیگــر بــازار مصرف 

بســیار کــم رمــق اســت و خریــداری وجــود نــدارد.
ــه نحــوی  ــذار ب ــداران تخمگ ــرایط مرغ ــور؛ ش ــی پ ــه نب ــه گفت ب
اســت کــه حتــی خریــد ســهمیه نهاده هــای خــوراک دام از ســامانه 
دولتــی بــازارگاه نیــز بــرای آن هــا صرفــه نــدارد و اســتقبالی از آن 

نمی شــود.
وی تصریــح کــرد: زمانــی بــه محــض بارگــذاری ســهمیه نهــاده 
ــاعت  ــر از یک س ــازارگاه در کمت ــامانه ب ــوراک دام در س ــای خ ه
ــه  ــری ب ــر س ــون اگ ــا، اکن ــت ام ــروش می رف ــه ف ــی آن ب تمام
ــد  ــال خری ــه دنب ــر مرغدارتخمگــذاری ب ــد کمت ــن ســامانه بزنی ای

نهــاده  اســت.
ــت  ــه حمای ــرار ب ــه ق ــش ک ــن پرس ــه ای ــخ ب ــور در پاس ــی پ نب
مرغــداران بــا تعییــن هفتگــی قیمــت تخــم مــرغ و خریــد از آن هــا 
بــود، اظهــار کــرد: بــرای خریــد حمایتــی کمیتــه تخصصــی و فنی 

ــرغ  ــای م ــه  ه ــداران گل مرغ
 هــای تخمگــذار را راهــی 
ــد ــی کنن ــتارگاه م کشـــ

برنامه ریــزی تخــم  مــرغ مــازاد تشــکیل شــد و در اولیــن جلســه 
نــرخ ۳۱ هــزار تومــان بــرای خریــد هــر کیلوگــرم تخــم مــرغ را 
تعییــن کــرد، هــر چنــد ایــن نــرخ از قیمــت خریــد تخــم مــرغ در 

بــازار بیشــتر اســت امــا، شــرایطی دارد کــه بــه صرفــه نیســت.
وی توضیــح داد: در قــرارداد خریــد، مرغــداران بایــد تخــم مرغ هــا 
را در کارت و شــانه های ۵ الیــه قــرار و درب انبــار تحویــل دهنــد، 
هزینــه کارت و شــانه ۵ الیــه و حمــل و نقــل بســیار زیــاد اســت و 
قیمــت هــر کیلوگــرم تخــم مــرغ را تــا ۳۵ هــزار تومــان افزایــش 

می دهــد کــه ۴ هــزار تومــان بیــش از نــرخ تعییــن شــده اســت.

نبــی پورادامــه داد: همچنیــن در قــرار داد زمــان پرداخــت ۴۵ روزه 
پــس از تحویــل تخــم مــرغ ها عنــوان شــده اســت، تعییــن زمانی 
طوالنــی  بــرای پرداخــت غیــر منطقــی اســت، چراکــه مرغــداران 
ــرای خریــد نهاده هــای خــوراک دام مواجــه  ــا نبــود نقدینگــی ب ب

. هستند
وی همچنیــن طــرح دولــت بــرای پرداخــت تســهیات حمایتــی 
را نیــز غیــر عملــی دانســت و افــزود: ســود در نظــر گرفتــه بــرای 
ــته  ــای انباش ــر بدهی ه ــیار باالســت و ب ــی بس تســهیات حمایت

ــد. ــه می کن ــداران اضاف مرغ
ــر اینکــه دیگــر  ــه پرســش دیگــر مبنــی ب ــور در پاســخ ب نبــی پ
ــر  ــت: حداکث ــت، گف ــدار کارت« اس ــت »دام ــی دول ــرح حمایت ط
ــان  ــون توم ــدار کارت ۲۰۰ میل ــه شــده دام ــار در نظــر گرفت اعتب
اســت در حالــی کــه ۲۰ تــن ذرت کــه غــذای کمتــر از ۳ روز یــک 
واحــد متوســط مرغــداری تخمگــدار اســت، بیــش از ۲۵۰ میلیــون 

تومــان قیمــت دارد.
ــد  ــداران میهــن تاکی ــه مرغ ــره اتحادی ــات مدی ــس هی ــب ریی نای
ــی  ــرغ نارضایت ــم م ــازار تخ ــد و ب ــی تولی ــرایط کنون ــرد: ش ک
مرغــداران را افزایــش داده اســت و از مرغــداران تماس هــای 
ــرغ  ــان، گله هــای م ــه زی ــه در صــورت ادام ــادی داشــته ایم ک زی

ــد. ــتارگاه می کنن ــی کش ــود را راه ــذار خ  تخمگ
نبــی پــور معتقــد اســت، نتایــج زیــان مرغــداران تــا یکمــاه آینــده 
ــی  ــه و گران ــش عرض ــا کاه ــرغ ب ــازار تخم م ــر ب ــود را ب ــر خ اث

خواهــد گذاشــت.
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وزیــر جهــاد کشــاورزی گفــت: ســازمان های جهــاد کشــاورزی 
ــرمایه گذاری  ــای س ــت صندوق ه ــور از ظرفی ــتان های کش اس
بخــش کشــاورزی از جملــه صنــدوق طیــور بــرای تامیــن مالــی 

تولیــد کننــدگان اســتفاده کننــد.

ــی  ــت غذای ــرارگاه امنی ــاداتی نژاد در نشســت ق ــواد س ــید ج  س
صبــح امــروز دوشــنبه ۹ خــرداد کــه بــا حضــور وبینــاری جهــاد 
کشــاورزی اســتان ها و شهرســتان ها برگــزار شــد، گفــت: 
ــت  ــی اس ــا کار بزرگ ــه یارانه ه ــع عادالن ــازی و توزی مردمی س
ــاز  ــور آغ ــادی کش ــاختار اقتص ــاح س ــرای اص ــت ب ــه دول ک

کــرده اســت.

وی افــزود: ایــن طــرح بــا اهمیــت اســت و ارزش هــای 
دارد. زیــادی  بلندمــدت  و  میان مــدت 

ــن کــه گام اول  ــان ای ــا بی ــر جهــاد کشــاورزی ب وزی
ایــن طــرح مصــرف کننــده بــوده و بــه اتمــام رســیده 
ــت از  ــی حمای ــد: وارد گام دوم یعن ــادآور ش ــت، ی اس

ــده ایم. ــدگان ش تولیدکنن

ــاد کشــاورزی در  ــه وزارت جه ــن ک ــان ای ــا بی وی ب
ــور اســت،  ــدگان مشــمول طــرح مذک ــار تولیدکنن کن
ــه و  ــد روزان ــکات بای ــائل و مش ــرد: مس ــوان ک عن

ــود. ــل و فصــل ش ــاعتی رصــد و ح س

پرداخــت  تســریع  بــر  تاکیــد  بــا  ســاداتی نژاد 
تســهیات طــرح مذکــور بــه تولیدکننــدگان مشــمول 
ــی در  ــه بســیار مهم ــک کشــاورزی وظیف ــزود: بان اف
ایــن زمینــه دارد کــه امیدواریــم در ایــن مســیر 

ــود. ــربلند ش س

ــاورزی  ــاد کش ــده جه ــه نماین ــن ک ــان ای ــا بی وی ب
ــک کشــاورزی  ــد در بان اســتان ها و شهرســتان ها بای
حضــور داشــته باشــند، تصریــح کــرد: بایــد نماینــده 
بانــک  شــعبات  در  اســتان  کشــاورزی  جهــاد 
ــه ای  ــه را لحظ ــائل مربوط ــد و مس ــاورزی رص کش

ــد. ــع کنن رف

استـفاده از ظرفیت صندوق های 
سرمایه گذاری برای تامیـن مالی 

مرغــداران

ــات،  ــه داد: چــک برگشــتی، معوق ــر جهــاد کشــاورزی ادام وزی
دیــون گذشــته و ارزیابــی وثایــق بــه هیــچ عنــوان نبایــد مانــع 

پرداخــت تســهیات بــه تولیدکننــدگان مشــمول باشــد.
ــور در  ــرورش طی ــای پ ــش زنجیره ه ــه نق ــان اینک ــا بی وی ب
ــی اســت،  ــت باالی ــی دارای اهمی ــای احتمال ــت چالش ه مدیری
ــده خــرد  ــرورش دهن ــد واحدهــای پ گفــت: زنجیره هــا می توانن

ذیــل خــود را مدیریــت و ســاماندهی کننــد.
ــر مشــکلی  ــا ه ــه زنجیره ه ــن ک ــر ای ــد ب ــا تاکی ــاداتی نژاد ب س
ــد  ــل خواه ــاورزی آن را ح ــاد کش ــند وزارت جه ــته باش داش
ــرغ و  ــد گوشــت م ــاد کشــاورزی خری ــت: وزارت جه ــرد، گف ک

ــد. ــت می کن ــا را ضمان ــرغ زنجیره ه ــم م تخ

ــتان های  ــاورزی اس ــاد کش ــازمان های جه ــرد: س ــان ک وی بی
بخــش  ســرمایه گذاری  صندوق هــای  ظرفیــت  از  کشــور 
کشــاورزی از جملــه صنــدوق طیــور بــرای تأمیــن مالــی تولیــد 

ــد. ــتفاده کنن ــدگان اس کنن

وزیــر جهــاد کشــاورزی در ادامــه تصریــح کــرد: رؤســای 
ــبت  ــور نس ــتان های کش ــاورزی اس ــاد کش ــازمان های جه س
ــور و کاهــش  ــرورش طی ــا کاهــش طــول دوره پ ــه ب ــه مقابل ب

ــند. ــا باش ــرورش کوش ــزارع پ ــزی م جوجه ری

ســاداتی نژاد بــا بیــان ایــن کــه بایــد از تمــام ظرفیــت 
ــای  ــت: واحده ــود، گف ــتفاده ش ــور اس ــرورش طی ــای پ واحده
ــه  ــبت ب ــود نس ــر خ ــا نظ ــد ب ــور می توانن ــده طی ــرورش دهن پ
ــه  ــن شــده در پروان ــداد تعیی ــش از تع ــزی بی ــش جوجه ری افزای

ــد. ــدام کنن ــود اق خ

بــه گفتــه وزیــر جهــاد کشــاورزی، مرغداری هــای فاقــد 
مجــوز نیــز بــه صــورت موقتــی طــی یــک دوره بــا هماهنگــی 
ســازمان جهــاد کشــاورزی اســتان و شهرســتان و همچنیــن بــا 
ــن  ــت دام ای ــور و معاون ــکی کش ــازمان دامپزش ــی س هماهنگ

وزارتخانــه می تواننــد جوجه ریــزی داشــته باشــند.

ادامــه داد: در صــورت جوجه ریــزی، مرغــداری فاقــد  وی 
ــد،  ــت کرده ان ــوز دریاف ــت مج ــورت موق ــه ص ــه ب ــوز ک مج

می تواننــد از تســهیات در حــال ارائــه اســتفاده کننــد.

ــی را  ــدات دام ــور تولی ــت ام ــاورزی، معاون ــاد کش ــر جه وزی
مأمــور رســیدگی بــه مشــکات پــرورش دهنــدگان بوقلمــون، 

ــرد. ــان ک ــایر ماکی ــان و س ــترمرغ، آبزی ش

ــت:  ــداران گوشــتی گف ــه سراســری مرغ ــس اتحادی رئی
و  تومانــی   ۲۰۰ و  هــزار  چهــار  ارز  حــذف  از  بعــد 
ــدت  ــرغ به ش ــروش م ــردم، ف ــه م ــه ب ــت یاران پرداخ

ــت. ــه اس ــش یافت کاه

ــروش مرغ  ــدید ف ــش ش ــروش مرغ کاه ــدید ف ــش ش کاه
پــس از حــذف ارز ترجیحــیپــس از حــذف ارز ترجیحــی

ــادرات  ــون ص ــم اکن ــزود: ه ــژاد اف ــداهلل ن ــب اس حبی
اســت  افغانســتان  و  عــراق  بــه  محــدود  ایــران 
ــت داده و  ــم از دس ــا را ه ــان بازاره ــران هم ــه ای ک

شــده اند. ایــران  جایگزیــن  دیگــر  کشــورهای 

ــران  وی گفــت: افغانســتان میــزان ناچیــزی مــرغ از ای
ــن  ــل تأمی ــن و برزی ــود را از آرژانتی ــاز خ ــرد و نی می خ
ــود  ــرغ خ ــرغ و تخم م ــتر م ــز بیش ــراق نی ــد و ع می کن
ــه  ــادرات نصف ــد و روی ص ــن می کن ــه تأمی را از ترکی

ــد. ــاب نمی کن ــران حس ــش ای ــر از چال ــد و پ و نیم بن
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بیماری های زنبور عسـل

ــی  ــاری های ــورداری، بیم ــکالت زنب ــن مش ــم تری ــی از مه یک
ــن  ــد. ای ــی افت ــا م ــور ه ــدو و زنب ــان کن ــه ج ــه ب ــت ک اس
بیمــاری هــا باعــث بــروز مــرگ و میــر یــا فاســد شــدن بخشــی 
از محصــوالت تولیــد شــده توســط زنبــور عســل مــی شــود. بــه 
همیــن علــت یــک زنبــوردار حرفــه ای بایــد اطالعــات کاملــی 

ــواع بیمــاری هــای زنبــور عســل داشــته باشــد. در مــورد ان
ــر  ــت. ه ــاد اس ــیار زی ــل بس ــور عس ــای زنب ــاری ه ــداد بیم تع
ــورد  ــزا م ــورت مج ــه ص ــد ب ــا بای ــاری ه ــن بیم ــدام از ای ک
ــا  ــد نیســت ب ــرای شــروع ب ــرد. امــا ب ــرار گی بررســی دقیــق ق
برخــی از مهــم تریــن بیمــاری هــای زنبــور عســل آشــنا شــوید 
ــق  ــوردار موف ــک زنب ــوان ی ــه عن ــا ب ــر آنه ــد در براب ــا بتوانی ت

ــید ــته باش ــب داش ــل مناس ــس العم عک

) European  Foulbroud (بیماری لوک اروپایی

بیمــاری لــوک اروپایــی یــک بیمــاری فصلــی از انــواع 
ــًا  ــش آن عمدت ــان پیدای ــت. زم ــل اس ــور عس ــای زنب بیماریه
ــت در  ــی درس ــت ؛ یعن ــار اس ــل به ــر فص ــا اواخ ــط ت از اواس
ــوک  ــد نســل . ایــن بیمــاری نیــز ماننــد بیمــاری ل زمــان تزای
آمریکایــی در بیشــتر مناطــق جهــان وجــود دارد . عامــل 
ــام  ــه ن ــاندروا ب ــم آلکس ــط خان ــال ۱9۴9توس ــاری در س بیم
اســتروپتو کوکــوس پلوتــون کشــف شــد . ایــن عامــل و 
 )  Melisso coccus Poloton(  بعدهــا ملیســوکوکوس پلوتــون
ــا  ــاپروفیت ی ــری س ــک باکت ــاری ی ــل بیم ــت . عام ــام گرف ن

ــت . ــب اس ــت طل فرص

در موقــع شــیوع بیمــاری ، باکتــری هــای دیگــری هــم چــون  
ــل  ــوان عوام ــه عن ــز ب Bacillus alvei  و  Bacterium eurdice نی

ثانویــه وجــود دارنــد .
عامــل بیمــاری وارد همولنــف نمــی شــود و محــل آن فقــط در 
روده ی الرو اســت . تــأ ثیــر ایــن عامــل رقابــت غذایــی اســت 
کــه بــا الرو بــه وجــود مــی آورد ؛ بــه همیــن دلیــل هــم بــه 

نــام بیمــاری الروهــای گرســنه زا اتــالق مــی شــود .

)  American  foulbrood  (     بیمــاری لوک آمریکایی

بیمــاری لــوک آمریکایــی یکــی از مهــم تریــن بیمــاری هــای 
زنبــور عســل در ســطح دنیاســت . ایــن بیمــاری بســیار مســری 
مــی باشــد ، بــه طــوری کــه اگــر کنتــرل نشــود ، مــی توانــد 

کل زنبــورداری را نابــود کنــد .
عامــل ایــن بیمــاری باکتــری گــرم مثبــت و میکــرو آیروفیلیــک 
اســت . ایــن عامــل از خانــواده ی باســیلها بــه نــام باســیلوس 
ــار  وایــت آن را در ســال ۱9۰۷  الروا مــی باشــد کــه اولیــن ب

شناســایی کــرد .
طــول عامــل ۵-۲/۵میکــرون و عــرض آن ۰/۸- ۰/۵ میکــرون 
ــه  ــبت ب ــاری نس ــل بیم ــپور عام ــا اس ــاگ ی ــد .ه ــی باش م
ــکی ،  ــراد ، خش ــانتی گ ــه ی  س ــن 9۰- ۲۰ درج ــرارت بی ح
مــواد ضدعفونــی کننــده و تمامــی شــرایط نامســاعد محیطــی 
، فــوق العــاده مقــاوم اســت و مــی توانــد منطقــه ای را تــا ۳۵ 

ــوده نگــه دارد. ســال آل
بیمــاری زایــی عامــل بیمــاری فقــط در فــرم هــاگ وجــود دارد 
و در تنهــا قســمتی کــه فعــال مــی شــود ، روده ی الروهــای 
زنبــور عســل اســت . عامــل بیمــاری دارای 9 ســویه اســت کــه 

هرکــدام بیمــاری زایــی خــاص خــود را دارد .
هــاگ پــس از ایــن کــه غــذای آلــوده ی الروهــا را مبتــال کــرد 

ــه ســلولهای روده  ــا در آمــده ، ب ــه شــکل زای در داخــل روده ب
ــی  ــف م ــدار روده وارد همولن ــق ج ــد و از طری ــی کن ــه م حمل
ــرد  ــی می ــمی م ــپتی س ــر س ــت ، الرو در اث ــود و در نهای ش
.تزایــد باســیلوس الرو بــه قــدری زیــاد اســت کــه مــی توانــد 

ــد . ــد کن ــر الرو تولی ــدن ه ــپور در ب ــارد اس ــا ۲/۵ میلی ت
ــد از :  ــد عبارتن ــش دارن ــاری نق ــار بیم ــه در انتش ــی ک عوامل
مدیریــت غلــط زنبورســتان ، رفتــار غــارت ، تجمــع زنبورهــا ، 
ــر  ــوده و در آخ ــتفاده از عســل آل ــوده ، اس ــتفاده از شــان آل اس

ــوده . ــورداری آل ــایل زنب ــا و وس ــود زنبورداره خ
ایــن بیمــاری بیشــتر در فصــل پــرورش نــوزادان شــایع اســت . 
الروهــای یــک روزه ازحساســیت بیشــتری برخوردارنــد ، ولــی 
ــار  ــاگ بیم ــری از ه ــزان باالت ــا می ــی ۳ روزه ب ــای ۲ ال الروه
ــاال رفتــن ســن حساســیت الروهــا   ــا ب مــی شــوند . در کل ، ب

نســبت بــه عامــل بیمــاری کاهــش مــی یابــد .
مــرگ الروهــا معمــواًل در زمــان پیــش شــفیرگی رخ مــی دهــد 
ــده  ــده ش ــم دی ــفیرگی ه ــش ش ــد از پی ــا بع ــی ت ــی گاه ، ول

اســت .

کپک گرده

همــان طــور کــه از اســم آن مشــخص اســت ، فقــط گــرده را 
درگیــر مــی کنــد . عامــل آن نوعــی قــارچ بــه نــام بلســیا آلویی 
اســت و از ایــن نظــر کــه ذخایــر غذایــی را از بیــن مــی بــرد ، 

حایــز اهمیــت اســت .
رشــد اســپور قــارچ در دمــای پاییــن صــورت مــی گیــرد . بــه 
همیــن دلیــل ایــن مشــکل ، بیشــتر در اواخــر زمســتان و اوایــل 
ــی  ــده م ــا دی ــان ه ــده در ش ــره ش ــرده ی ذخی ــار ، روی گ به
شــود . بهتریــن راه مبــارزه بــا بیمــاری از بیــن بــردن قطعــات 
ــر  ــه ی خمی ــن آنهــا جهــت تهی ــا پخت ــوده و ی گــرده هــای آل

گــرده مــی باشــد .

) Stone  Brood  ( بیماری نوزاد ســنگی یا الرو سنگی

ــوز  ــوزاد ســنگی تنهــا بیمــاری زئون ــد بیمــاری ن برخــی معتقدن
یــا قابــل انتقــال بیــن انســان و زنبــور عســل مــی باشــد و مــی 
ــد در انســان عــوارض تنفســی  ایجــاد کنــد . خوشــیختانه  توان
ــی  ــیوع چندان ــی شــود و ش ــده م ــدرت دی ــه ن ــاری ب ــن بیم ای

نــدارد .
عامــل بیمــاری ، دو قــارچ آســپرژیلوس فالووس و آســپرژیلوس 
فومیگاتــوس هســتند کــه در ایــن بیــن آســپرژیلوس فــالووس 

در بــروز بیمــاری از اهمیــت و نقــش بیشــتری برخــوردار اســت 
.هــر دو قــارچ عامــل بیمــاری مــی تواننــد هــم نــوزادان و هــم 

بالغیــن را درگیــر کننــد .

ــاری در  ــیوع بیم ــی ، ش ــای قارچ ــاری ه ــایر بیم ــد س همانن
ــی  ــت . آلودگ ــق اس ــایر مناط ــتر از س ــوب بیش ــق مرط مناط
ــات در  ــی تلف ــن ؛ ول ــتر از بالغی ــپرژیلوس بیش ــه آس ــا ب الروه

ــد . ــی باش ــتر م ــن بیش بالغی

واروآزیس

ــن و احتمــااًل گســترده  ــن بیمــاری در حــال حاضــر ، مهمتری ای
تریــن آلودگــی انگلــی بــه شــمار مــی آیــد .

آلودگــی انگلــی در ایــران ، بــرای اولیــن بــار در تابســتان ســال 
۱۳6۳ در اســتان هــای شــمالی و شــمال غربــی کشــور گــزارش 

گردیــد .

ــد .  ــی باش ــونی م ــام واروآ جاکوبس ــه ای بن ــاری کن ــل بیم عام
ایــن انــگل بــا چشــم غیــر مســلح دیــده مــی شــود . انــگل دارای 
ــی  ــه ی کیتن ــک صفح ــتی دارای ی ــطح پش ــت . س ۴ زوج پاس
کامــل و ســطح شــکمی دارای چنــد کیتینــی مــی باشــد . انــدام 

هــای انــگل در ســطح شــکم قــرار دارد .

ســطح بــدن انــگل از ســر تــا انتهــای شــکم ، حــدود ۱/۲میلــی 
متــر و طــول نهایــی بــدن حــدود ۱/۷ میلــی متــر اســت . انــگل 
ــا قــالب هایــی دارد کــه باعــث انتقــال ایــن  در انتهــای هــر پ
انــگل از زنبــوری بــه زنبــور دیگــر مــی شــود .انــگل بــا اســتفاده 
ــدا واز  ــی را پی ــات کیتن ــن قطع ــه ی بی ــده ، فاصل ــدام مکن از ان
ــرای شــفیره  ــگل ب ــن ان ــد . ای ــی کن ــه م ــور تغذی ــف زنب همولن
هــا و زنبورهــای بالــغ یــک انــگل خارجــی بــه شــمار مــی آیــد .

تولید مثل
کنــه ی مــاده چنــد ســاعت ) ۳۰ تــا 6۰ ســاعت (قبــل از بســته 
شــدن در حجــره هــای محتــوی الرو، وارد حجــره شــده و بیــن 
۲ تــا ۷ عــدد تخــم درون آن مــی گــذارد . ۲۴ تــا ۴۸ ســاعت بعــد 
ــد از خــون  ــخ شــده و از همــان لحظــه ی تول ، تخــم هــا تفری
ــا  ــوزاد در عــرض ۷ ت ــه هــای ن ــد . کن ــه مــی کنن شــفیره تغذی
۸ روز بالــغ مــی شــوند . در ابتــدای تولــد کنــه ، صفحــه هــای 
کیتینــی ســفید و ماننــد پشــمک اســت و بــه تدریــج بــا بلــوغ ، 
شــروع بــه قهــوه ای شــدن مــی کنــد . اولیــن تخمــی کــه کنــه 
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ی مــاده مــی گــذارد ، n کروموزومــی )هاپلوئیــد ( اســت و تبذیــل 
بــه کنــه ی نــر مــی شــود و تخــم هــای بعــدی مــاده )دیپلوئیــد( 
ــره  ــر حج ــاده در ه ــه ی م ــه کن ــه اینک ــه ب ــا توج ــتند . ب هس
ــر و مــاده بــودن  ــه دلیــل ن ــا ۷ تخــم مــی گــذارد و ب بیــن ۲ ت
تخــم هــا ، ســرعت تکثیــر در کنــه هــا افزایــش مــی یابــد ، در 
فصــل تزایــد بــه ســرعت تکثیــر مــی شــوند ؛ بــه طــوری کــه 
۲۴ ســاعت قبــل از خــروج زنبــور از ســلول ، نســل بعــدی کامــل  

و آمــاده ی حملــه بــه ســایر زنبورهــا مــی شــود .

ــت  ــد . مای ــی کن ــری شــرکت م ــت گی ــط در جف ــر فق ــت ن مای
ــه  ــف آن تغذی ــبد و از همولن ــی چس ــور م ــت زنب ــه پش ــاده ب م

ــد . ــی کن م

روش های مبارزه با انگل واروآ
روش های مبارزه عبارتند از :

۱- روش بیولوژیک 
۲- روش ژنتیکی   

۳- روش های شیمیایی

روش های بیولوژیک عبارتند از :
۱- اســتفاده از ســلول هــای نــر : بــه ایــن دلیــل کــه بــرای انــگل 
جذابیــت بیشــتری دارد . بدیــن منظــور ، در صــورت وجــود داشــتن 
قــاب وحشــی بافــی شــده ، ایــن قــاب را در اختیــار ملکــه قــرار 
مــی دهیــم تــا درون آن تخــم ریــزی کنــد و اگــر قــاب وحشــی 
ــه در آن  ــی را ک ــان های ــی از ش ــود ، یک ــترس نب ــی در دس باف
حجــره ی نــر بیشــتری وجــود دارد ، در گوشــه ی کنــدو قــرار مــی 
دهیــم . چیــزی حــدود ۸ درصــد از انــگل هــا ، جــذب قــاب نــر 

مــی شــوند . ســپس مــی تــوان قــاب را خــارج کــرد .
۲- در آلودگــی هــای بســیار شــدید از روش حبــس ملکــه اســتفاده 
مــی کنیــم . چــون جــرب بــرای تزایــد نســل بــه شــفیره نیــاز دارد 
، ملکــه را بــه مــدت ۲۴ روز حبــس مــی کنیــم تــا نتوانــد تخــم 
ــه دلیــل ایــن کــه ملکــه در حبــس  ــد . ایــن روش ب گــذاری کن
اســت و نمــی توانــد تخــم ریــزی کنــد ، ممکــن اســت باعــث بروز 
ــزی   ــم ری ــش تخ ــت و کاه ــداد اویداک ــل انس ــکالتی از قبی مش
شــود . عــالوه بــر ایــن حبــس ملکــه در ایــن مــدت ، ضررهــای 

اقتصــادی زیــادی دارد .
ــا 9 اســت  ۳- روش دیگــر ، حبــس ملکــه روی قــاب هــای ۳ ت
کــه در ایــن حالــت خســارات کمتــری بــه ملکــه وارد مــی شــود .

۴- رفتــار گاز گرفتــن : تقویــت رفتــار گاز گیــری زنبورهــای کارگر 
بــا دادن پــودر شــکر بــه آنهــا .

۵- اســتفاده از گرمــا : کنــه در مقایســه بــا زنبورعســل نســبت بــه 
ــن اعمــال  ــری برخــوردار اســت . بنابرای ــا از حساســیت باالت گرم

گرمــای حــدود ۴۴ درجــه ی ســانتیگراد بــه مــدت چنــد ســاعت 
مــی توانــد باعــث نابــودی بخشــی از جمعیــت کنــه هــا شــود . در 
ایــن روش بایــد مراقــب بــود کــه قــاب هــا بــر اثــر ســنگینی نــرم 

مومشــان مشــکل طبیعــی و عمــودی خــود را از دســت ندهنــد .
6- استفاده از اسیدها و روغن های طبیعی

روش های ژنتیکی :
۱- تکثیر نژادهایی که نسبت به واروآمقاوم تر باشند .

۲- پرورش زنبورهایی که دوره ی شفیرگی کوتاهتری دارند 
۳- اســتفاده از زنبورهایــی کــه رفتــار گاز گیــری بیشــتری دارنــد 

.

مبارزه با انگل واروآ با روش های شیمیایی :
ــل  ــه دلی ــول اســید فرمیــک ۸۵% ب ــوان از محل در ضمــن مــی ت
ســوزاندگی بــاال اســتفاده کــرد ؛ ولــی در حالــت عــادی از محلــول 

6۰% بیشــتر اســتفاده مــی شــود .
ــری آن ،  ــوار فیب ــک و ن ــوان از ژل اســید فرمی ــی ت ــن م همچنی
دســتمال آغشــته بــه اســید فرمیــک کــه آن را روی قــاب هــا قرار 

مــی دهنــد و از از نــوار آپیســتان اســتفاده کــرد .
ــی شــود  ــل پیشــنهاد م ــن دلی ــه ای ــک ب ــتفاده از اســید فرمی اس
کــه اواًل طبیعــی اســت و اثــر ســویی نــدارد و بــه راحتــی قابــل 
دســترس اســت ، ثانیــاً برعکــس نــوار آپیســتان کــه بیشــتر روی 
انــگل بالــغ  مؤثــر اســت ، اســید فرمیــک هــم بــر جــرب هــای 
ــت هــای تراشــه ای  ــر مای ــر شــفیره هــا و هــم ب ــغ و هــم ب بال

ــر اســت . مؤث
ــان خواهــد شــد ، فقــط  ــی کــه بی ــه دلیل ــه ذکــر اســت ب الزم ب
ــب  ــود . معای ــتفاده ش ــک اس ــید فرمی ــزوم از اس ــورت ل در ص
ــرش  ــه اث ــن ک ــودن و ای ــد از: ســوزاننده ب ــک عبارتن اســید فرمی
ــأ ثیرهــای منفــی  فقــط در دمــای ۲۵-۱۸ درجــه مــی باشــد ، ت
ــدن مختصــر  ــیب دی ــغ ، آس ــر بال ــغ و غی ــای بال آن روی زنبوره
ملکــه ، اســتفاده ی فصلــی از آن کــه بیشــتر در تابســتان ، بــرای 
ــای  ــه ج ــرد. ب ــی گی ــه ی ۴ روز صــورت م ــه فاصل ــده و ب ۴ وع
اســید فرمیــک مــی تــوان از اســید الکتیــک که مثــل آن مــاده ای 
طبیعــی اســت و نیــز از روغــن هــا واســانس هــای گیاهــی مثــل 
نعنــاع و آویشــن اســتفاده کــرد اســتفاده از داروهــای سیســتماتیک 
ــگارد  ــوار آپی ــوارل ) Byvarol (، ن ــوار بای ــتان ، ن ــوار آپیس ــل ن مث
،محلــول پرنیزینــگ و فولبکــس هــم توصیــه مــی شــود. در مــورد 
مصــرف آپیســتان بایــد بــه ایــن نکتــه توجــه داشــت کــه دارو بــه 
علــت باقــی مانــدن در عســل و گــرده ، در فصــل تولیــد محصــول 

، منــع مصــرف دارد .
مهمتریــن عامــل پیــش گیــری از بــروز ایــن بیمــاری ، اســتفاده 

از کلونــی هــای قــوی در ســطح زنبورستانهاســت .

)nosema disease(   بیماری نوزوما 

ــن  ــن وشــاید گســترده تری ــا یکــی از شــایع تری ــاری نوزوم بیم
بیمــاری هــای زنبورهــای بالــغ در ســطح مناطــق معتــدل جهــان 
اســت . عامــل ایــن بیمــاری پروتزوآیــی بــه نــام نوزومــا آپیــس 
ــدازه ی آن  ــی باشــد . ان ــواده ی میکروســپوریده م ــدر از خان زان

حــدود ۵ میکــرون در  ۳/۵ میکــرون اســت .
ــتان اســت ، مخصوصــًا  ــتر در فصــل زمس ــاری بیش ــیوع بیم ش
ــن  ــد . ای ــی دارن ــای طوالن ــتان ه ــه  زمس ــی ک ــکان هائ م
بیمــاری در مناطــق گــرم و خشــک کمتــر مشــاهده مــی شــود .
عامــل نوزومــا بــه شــکل اســپور ، وارد دســتگاه گــوارش شــده و 
روده ی میانــی زنبــور را درگیــر مــی کنــد . بعــد از آن ، پوســته 
ی اســپور بــا آنزیــم هــای گوارشــی روده حــل شــده ، بــه حالــت 
ــه  ــی روده حمل ــای مخاط ــلول ه ــه س ــد و ب ــی آی ــال در م فع
بــرده و در آنجــا تکثیــر پیــدا مــی کنــد . ســپس وارد لولــه هــای 
ــا  ــور ۱۰ ت ــه ی مذک ــود . چرخ ــی ش ــع م ــده و دف ــی ش گوارش
۱۴ روز طــول کشــیده و متعاقــب آن ۲۰ تــا ۳۰ میلیــون اســپور 

تولیــد مــی شــود .

بیماری آکاریوز

ــزارش  ــران گ ــار ، ســال ۷۳ در ای ــن ب ــرای اولی ــاری ب ــن بیم ای
ــمالی اســت. ــیوع آن بیشــتر در مناطــق ش ــد . ش ش

ــا  ــس وودی ی ــام آکاراپی ــه ن ــت ب ــه ای اس ــاری کن ــل بیم عام
مایــت تراشــه ای )Acarapis voodi  ( کــه از گونــه ی کنــه هــای 
گیاهــی اســت ، در داخــل مجــاری تنفســی زندگــی مــی کنــد و 

یــک انــگل داخلــی بــه حســاب مــی آیــد .
ــدازه ای  ــت . ان ــته و دارای ۴ زوج پاس ــم نداش ــگل چش ــن ان ای
حــدود ۱/. میلــی متــر داشــته و تمــام مراحــل زندگــی انــگل – از 

تخــم تــا بلــوغ – را در یــک تراشــه مــی تــوان دیــد .
ــره ؛  ــور از حج ــروج زنب ــی خ ــل از ۵ روزگ ــا قب ــط ت ــگل فق ان
یعنــی قبــل از ۵ روزگــی بلــوغ زنبــور مــی توانــد از راه ســوراخ 
هــای تنفســی ناحیــه ی ســینه وارد بــدن زنبــور شــود ؛ زیــرا از 9 
روزگــی بــه بعــد ســوراخ هــا بــا موهایــی بســته و محافظــت مــی 
شــوند . آکاراپیــس پــس از ورود شــروع بــه تخــم گــذاری مــی 
کنــد . تخــم هــای انــگل درشــت بــوده و بــه انــدازه ی جثــه ی 
انــگل هســتند ۳ تــا 6 روز بعــد از آن ، تخــم هــا تفریــخ و بعــد از 
6 تــا ۱۰ روز تبدیــل بــه کنــه ی بالــغ و آمــاده ی جفــت گیــری 
ــدی  ــل بع ــا نس ــل ت ــر نس ــه ی ه ــوند . در کل ، فاصل ــی ش م

حــدود 9 تــا ۱۴ روز طــول مــی کشــد .

( Sac brood )   بیماری نوزاد  ساکی

ــاز  ــد آنزیــم کیتین عامــل بیمــاری ویروســی  اســت  کــه از تولی
جلوگیــری کــرده و متعاقــب آن ، مانــع پوســت انــدازی می شــود 
. پــس در نتیجــه ی نیفتــادن پوســت قبلــی ، الرو شــروع بــه بــاد 
ــال   ــد .بیشــترین حساســیت ابت کــردن و ســخت شــدن مــی کن
بــه بیمــاری در دو روزگــی و وقــوع مــرگ در پیــش شــفیرگی .

(powdering brood)  بیماری نوزاد پودری

ــل آن  ــد . عام ــی کن ــال م ــا را مبت ــط الروه ــاری فق ــن بیم ای
ــرم  ــه گ ــت ک ــینس اس ــیلوس پولویفاس ــام باس ــه ن ــی ب باکتری

ــد . ــی کن ــد م ــپور تولی ــوده واس ــت ب مثب
رنــگ الروهــای بیمــار از ســفید بــه قهــوه ای تغییــر پیــدا مــی 

کنــد و وقتــی بــه آنــان دســت بزنیــم ، از هــم مــی پاشــند .
ــی  ــد ؛ ول ــی باش ــی م ــوک آمریکای ــبیه ل ــر ش ــاری در ظاه بیم

ــی دارد . ــی کم ــاری زای ــه آن ، بیم ــبت ب نس

( Septicemia )  بیماری سپتی سمی

ــل  ــی باشــد . عام ــغ م ــاری مخصــوص زنبورهــای بال ــن بیم ای
آن ، باکتــری ســودوموناس آپــی ســپتیک   مــی باشــد کــه یــک 
باکتــری گــرم منفــی و فاقــد اســپور اســت .باکتــری از طریــق 
تراشــه هــا و ســوراخ هــای تنفســی بــه بــدن زنبورهــا راه مــی 

یابــد

( Chalk  Brood )  بیماری نوزاد گچی

ــوزادان مــی باشــد . عامــل آن  ــز مخصــوص ن ــن بیمــاری نی ای
قارچــی بــه نــام آســکوفراآپیس apis  Ascosphaera  اســت . کــه 

هــم هــاگ آن وهــم میســیلیوم آن ، بیمــاری زاســت .
ــوب  ــرد و مرط ــی س ــرایط آب و هوای ــتر در ش ــارچ بیش ــن ق ای
رشــد کــرده و در ایــران ایــن بیمــاری بیشــتر در شــمال کشــور 
ــه  ــا بیشــترین حساســیت را نســبت ب ــی شــود . الروه ــده م دی

ــد . ــی الروی دارن ــا ۴ روزگ ــن ۳ ت ــل ، در س عام
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درخواست از وزارت جهاد کشاورزی

ــر  ــال حاض ــرد: در ح ــه ک ــن دام اضاف ــورای تامی ــس ش ریی
بــرای کمــک بــه صنعــت دامــی کشــور الزم اســت دولــت بــا 
آزادســازی صــادرات دام زنــده موافقــت کنــد تــا دامــدار بیــش 
از ایــن متضــرر نشــود، زیــرا اکنــون قیمــت هــر کیلوگــرم دام 
ــان و الشــه آن ۱۴۰  ــزار توم ــا ۷۲ ه ــن 6۸ ت ــده ســبک بی زن
هــزار تومــان، دام زنــده ســنگین 66 هــزار تومــان و الشــه آن 

۱۳۲ هــزار تومــان اســت.

ــازار  ــه در ب ــرور از آنچ ــدار و دامپ ــرد: دام ــح ک ــان تصری پوری
ــد،  ــی رخ می ده ــت دام ــازاد جمعی ــود م ــا وج ــز ب گوشــت قرم
منتفــع نمی شــود و ایــن ســود بــه جیــب دالالن و ســودجویان 

مــی رود.
در  تســریع  بــا  خواســت  کشــاورزی  جهــاد  وزارت  از  وی 
آزادســازی  نقدینگــی،  افزایــش  بــرای  بانکــی  تســهیالت 
ــت  ــت حمای ــن صنع ــدگان ای ــده از تولیدکنن ــادرات دام زن ص

ــوند. ــرر نش ــن متض ــش از ای ــا بی ــد ت کن

ــازاد جمعیــت  ــا م ــروران ب ــون دامــداران و دامپ ــزود: اکن وی اف
ــه خشکســالی هــا، کم آبــی  ــا توجــه ب ــرو هســتند. ب دامــی روب
ــه  ــه مواج ــود علوف ــا کمب ــتان ها ب ــی اس ــی در برخ ــش آب و تن
قیمــت  زیــر  را  دام هایشــان  ناچارنــد  بنابرایــن  شــده اند؛ 
ــت  ــن وضعی ــه در ای ــد، البت ــه کنن ــازار عرض ــه ب ــده ب تمام ش
ــا قیمــت پاییــن از دامــداران  ــازار برخــی ســودجو دام هــا را ب ب
خریــداری و بعــد بــه باالتریــن قیمــت بــه بــازار عرضــه 

می کننــد و دامــدار ســودی از تولیــد خــود نمی بــرد.

تعییــن  بــرای  مالکــی  جــو  قیمــت  افزایــش 
نیســت قیمــت  افزایــش 

رییــس شــورای تامیــن دام گفــت: در پــی حــذف ارز ترجیحــی 
قیمــت یــک کیلوگــرم جــو کــه دامــداران پیــش از ایــن 
ــا ۱۴  ــت ۱۲ ت ــا قیم ــد ب ــون بای ــد، اکن ــی ۱۸۰۰ می خری کیلوی
ــد و  ــه کن ــازار آزاد تهی ــا ب ــازارگاه ی ــامانه ب ــان از س ــزار توم ه
ــدا کــرده  ــار آن ســایر هزینه هــای تولیــد افزایــش پی ــا در کن ی
اســت امــا ایــن موضــوع مالکــی بــرای تعییــن میــزان افزایــش 

قیمــت نیســت.

پوریــان ادامــه داد: قیمــت گوشــت قرمــز شــامل اندکــی 
افزایــش قیمــت می شــود کــه البتــه دامــدار از آن منتفــع 

. د نمی شــو

وی بــا بیــان اینکــه اکنــون دامــداران و دامپــروران بــا  مشــکل 
ــه رو هســتند، گفــت: پیــش از آزادســازی  جــدی نقدینگــی روب
نظــام یارانــه ای وزارت جهــاد کشــاورزی قــول داده بــود 
ــاه  ــرای دو م ــور را ب ــت دام و طی ــاز صنع ــای موردنی نهاده ه

ــت. ــاده اس ــاق نیفت ــم اتف ــن مه ــا ای ــد، ام ــن کن تامی

رییــس شــورای تامیــن دام بــا بیــان اینکــه افزایــش 
قیمــت جــو و... مالکــی بــرای تعییــن میــزان 
ــت  ــت: گوش ــت، گف ــت نیس ــت گوش ــش قیم افزای
قرمــز تابــع عرضــه و تقاضــا اســت و در پــی اصــالح 
نظــام یارانــه ای و افزایــش قیمــت همــه کاالهــا بــا 

ــد. ــد ش ــرو خواه ــی رشــد روب اندک

به تازگــی کلیپــی در فضــای مجــازی منتشــر و در آن 
ــوان شــده اســت کــه  قیمــت هــر کیلوگــرم جــو  عن
ــد  ــه ۱۲ هــزار تومــان رســیده و بای ــان ب از ۱۸۰۰ توم
قیمــت هــر کیلوگــرم گوشــت قرمــز نیــز ۸ برابر شــود.
ــن دام، در  ــورای تامی ــس ش ــان« ریی ــور پوری »منص
مــورد ایــن ادعــای مطــرح شــدن در ایــن فیلــم، اظهار 
کــرد: برخــی بــه دنبــال افزایــش قیمــت گوشــت قرمز 
ــای  ــا و دامپروری ه ــه دامداری ه ــی ک ــتند، درحال هس
مــا متضــرر ایــن بــازار اســت. بــا افزایــش قیمــت جــو 
ــد،  ــد قیمــت افزایــش می بای و ســایر هزینه هــای تولی
ــری  ــش ۸ براب ــاهد افزای ــا ش ــم م ــور حت ــا به ط ام
قیمــت گوشــت قرمــز نخواهیــم بــود و ایــن موضــوع 
صحیــح نیســت، زیــرا اکنــون قیمــت دام زنــده تغییری 

نــدارد.

ــازی صادرات دام  آزادس
ــداران ــت دام درخواس

ــه  ــد ب ــمال تایلن ــور در ش ــرورش طی ــارم پ ــک ف ی
جــای آنتــی بیوتیــک بــه مــرغ هــا ماریجوانــا 
خورانــده و محققیــن هــم اذعــان داشــتند کــه 
نتیجــۀ کار بســیار پرســود بــوده اســت.  کارشناســان 
ــه  ــا را ب ــا ماریجوان ــه آنه ــۀ ۲۰۲۱ ک ــد از ژانوی گفتن
خــوراک ایــن مــرغ هــا افزودنــد تنهــا ۱۰ درصــد از 
۱۰۰۰ مــرغ ایــن فــارم تلــف شــده انــد. البتــه ایــن 
پــروژه همچنــان تحــت بررســی و مطالعــه اســت و 
ــته  ــی گذش ــرح آزمایش ــن ط ــال از ای ــک س ــا ی تنه
ــتادیار و  ــوم Chompunut Lumsangkul اس ــا خان ام
ــن  ــه ای ــی دارد ک ــان م ــروژه اذع ــن پ سرپرســت ای
کار بنظــر موفقیــت آمیــز اســت. آمــار مــرگ و میــر 
ــول  ــد فص ــرد همانن ــول س ــور در فص ــات طی و تلف
عــادی شــده کــه هیــچ بیمــاری مســری خطرناکــی 

ــدارد.  ــود ن وج

یــک فــارم مرغــداری بــا 
ماریجوانــا طیــور خــود را 

پــرورش مــی دهــد

ــش ســالمت  ــر افزای ــه عــالوه ب ــب دیگــر اینســت ک ــۀ جال نکت
ــه  ــر ب ــی باالت ــا قیمت ــرغ را ب ــارم م ــن ف ــداران ای ــور، مرغ طی
فــروش مــی رســانند چــرا کــه مصــرف کننــدگان بــه دنبــال مــرغ 
ــد.  ــه نشــده باش ــک تغذی ــی بیوتی ــا آنت ــه ب ــتند ک ــک هس ارگانی

خانــوم Lumsangkul همچیــن اذعــان مــی دارد کــه گوشــت ایــن 
مــرغ هــا ُتــرد و تــازه تــر اســت و طعــم بهتــری هــم دارد.

اوایــل مــاه جــاری، دولــت تایلنــد فــروش فــراورده هــای ماریجوانا 
 – )THC( ــی اعــالم کــرد امــا مقــدار تتراهیدروکانابینــول را قانون
مــادۀ قــوی توهــم زا کــه درون ماریجوانــا هســت – را بــه طــور 
ــا حــدود ۰,۲ درصــد مجــاز دانســت؛ در مقایســه،  محــدود و تنه
طیــور در مرغــداری تــا ۰/۴ درصــد هــم گاهــاً دریافــت مــی کنند.

خانــوم Lumsangkul خاطــر نشــان ســاخت کــه مزایــای اســتفاده 
از ماریجوانــا بــرای تغذیــۀ طیــور و اثرگــذاری آن هنــوز هــم بــه 
ــااًل  ــال احتم ــا اینح ــت ب ــخص نیس ــا مش ــرای م ــل ب ــور کام ط
ــوخت  ــک و س ــه متابولی ــت ک ــوی اس ــات بیواکتی ــاوی ترکیب ح
ــی و  ــش سیســتم ایمن ــه افزای ــش داده و منجــر ب ــاز را افزای و س

ــاء ســالمتی مــی گــردد. ــاً ارتق متعاقب

وی همچنیــن اذعــان داشــت ایــن پژوهــش تنهــا یــک نســخۀ 
آزمایشــی اســت تــا محققیــن تأثیــر ماریجوانــا بــر روی محافظــت 
طیــور در مقابــل انفوالنــزای مرغــی و ســایر بیمــاری هــای حــاد 

طیــور را بررســی کننــد.

در رابطــه بــا تتراهیدروکانابینــول )THC( موجــود در ماریجوانــا که 
ــه طــور  طیــور تغذیــه مــی کننــد وی عنــوان کــرد ایــن مــاده ب
ــود  ــی ش ــم م ــرغ هض ــدن م ــتار در ب ــش از کش ــا پی ــل و ت کام
ــی  ــد نگران ــدن نبای ــاده در ب ــن م ــدگاری ای ــت مان ــن بای بنابرای

وجــود داشــته باشــد.
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ورشکســــــــتگیورشکســــــــتگی  
ــبک ــدگان دام س پرورش دهن

ــروش دام  ــن ف ــه میانگی ــان اینک ــا بی ــدر دادرس ب ــین ص افش
ــد  ــت: رون ــت، گف ــان اس ــزار توم ــا ۷۰ ه ــی 6۵ ت ــده کیلوی زن

ــت. ــی اس ــده نزول ــت دام زن قیم

و  دوازدهــم  دولت هــای  بی توجهــی  بــه  اشــاره  بــا  وی 
ســیزدهم بــه حــوزه دام ســبک روســتایی و عشــایری، افــزود: 
وزارت کشــاورزی در حالــی بــا اصــالح نظــام یارانــه ای همــراه 
ــازار  ــم ب ــوان تنظی ــور دام ت ــتیبانی ام ــرکت پش ــه ش ــد ک ش
ــازار  ــو و ذرت در ب ــت ج ــون قیم ــم اکن ــاده را نداشــت و ه نه

ــود. ــه می ش ــی عرض ــرخ دولت ــر از ن آزاد باالت

ایــن فعــال اقتصــادی بــا بیــان اینکــه قیمــت گوشــت هفتگــی 
در حــال افزایــش اســت، خاطــر نشــان کــرد: بــه نظــر می رســد 
ــد و  ــام نمی ده ــت انج ــرل گوش ــرای کنت ــی ب ــت تالش دول

ــد. ــداران می کنن ــه دام ــار را متوج ــترین فش بیش

ــدید در  ــالی های ش ــرار خشکس ــه تک ــاره ب ــا اش ــدردادرس ب ص
ــدت  ــه ش ــور ب ــع کش ــت مرات ــزود: ظرفی ــر، اف ــال های اخی س
کاهــش پیــدا کرده انــد و الزمــه ایــن مهــم ایــن اســت کــه دام 
ــازار داخلــی و خارجــی عرضــه کنیــم. ــع خــارج و در ب را از مرات

ــر عامــل شــرکت پشــتیبانی  ــه وی؛ مدی ــه گفت ب
امــور دام بــا افتخــار اعــالم کــرد روزانــه 6۰ تــن 
گوشــت خارجــی وارد بــازار می کنــد ایــن در 
ــت و  ــود اس ــرایط رک ــازار در ش ــه ب ــت ک حالیس
ایــن مســائل همــه دســت بــه دســت هــم دادنــد 

ــده کاهشــی شــود. کــه قیمــت دام زن

ــا بیــان اینکــه  مدیرعامــل اتحادیــه دام ســبک ب
ــاز  ــال 9۸ آغ ــت دام از س ــه صنع ــی ب بی توجه
شــده اســت، گفــت: شــورای قیمت گــذاری، 
ــی  ــا زمان ــا ت ــرد، ام ــت ک ــا صــادرات دام موافق ب
شــیوه نامــه اجرایــی ایــن مصوبــه خــارج نشــود 
ــد  ــرد. بای ــر ک ــار نظ ــاره آن اظه ــوان درب نمی ت
جزییــات طــرح دیــده شــود و اینکــه آیــا قابلیــت 

ــدارد؟ ــا ن ــد ی ــی شــدن دارن عملیات

صــدردادرس تاکیــد کــرد: دامــداران بایــد درآمــد 
داشــته باشــند تــا بتواننــد بــه حیــات خــود ادامــه 
بدهنــد اگــر ایــن درآمــد کســب نشــود بــه 
خــودی خــود تعطیــل می شــود. مــاده ۲۰ قانــون 
ــت را مکلــف کــرده اســت  نظــام دامپــروری دول
کــه خریــد تضمینــی مــرغ، شــیر و گوشــت قرمــز 
را انجــام بدهــد، امــا ایــن تکلیــف مانــده اســت و 

ــود. ــی نمی ش عملیات

ــد  ــه خری ــان اینک ــا بی ــادی ب ــال اقتص ــن فع ای
تضمینــی دولــت می توانــد تولیدکننــدگان دام 
ــا  و طیــور را از فروپاشــی نجــات دهــد، افــزود: ب
ــرد.  ــش ب ــوان کاری را پی ــتور نمی ت ــم و دس حک
ــا  ــد دام ب ــی خری ــی، یعن ــد تضمین ــراد از خری م
قیمــت تمــام شــده و بــا خریــد حمایتــی متفــاوت 
اســت بــا خریــد تضمینــی دامــداران هزینــه 
در  ایــن  می شــود  متعــادل  آن هــا  درآمــد  و 
ــد  ــن ســو خری ــه ای ــه ۸۰ ب ــه از ده حالیســت ک

ــتیم. ــور نداش ــی دام و طی تضمین

اقتصــادی؛  فعــال  ایــن  اظهــارات  بــه  بنــا 
از ورود و دخالــت دولــت و  دامــداران پــس 
دولتــی شــدن تامیــن و توزیــع نهاده هــا متوجــه 
ــن و  ــع اولی ــدند؛ در واق ــدی ش ــیب های ج آس
بزرگتریــن قربانــی ورود مســتقیم دولت هــا و 

ــتند. ــش هس ــن بخ ــا در ای ــت آن ه دخال

قیمت انواع گوشــت گوســفند و گوســاله در بازار

ــات  ــن عضــو هی ــرزا امی ــدی می ــن رابطــه مه ــن در ای همچنی
ــه  ــا اشــاره ب ــع گوشــت گاوی ب ــه و توزی ــه تهی رییســه اتحادی
ــت:  ــاله، گف ــت گوس ــد گوش ــدی خری ــروش ۲۰ درص ــت ف اف
ــرای  ــد از کاهــش تقاضــا ب ــد گوشــت گوســاله بع قیمــت خری
ــزار  ــته ۱۰ ه ــه گذش ــه هفت ــبت ب ــول نس ــن محص ــد ای خری

ــرده اســت. ــدا ک ــان کاهــش پی توم

ــوط  ــت: مخل ــاله، گف ــت گوس ــرخ گوش ــه ن ــاره ب ــا اش وی ب
کیلویــی ۱9۵ هــزار تومــان، مغــز ران کیلویــی ۲۱۵ هــزار 
تومــان، مخلــوط گوشــت گوســاله )قلــوه گاو و سردســت 
گوســاله( کیلویــی ۱9۵ هــزار تومــان، چــرخ کــرده یــک دســت 
قلــوه گاو کیلویــی ۱۷۵ هــزار تومــان اســت، امــا از آنجایی کــه 
چربــی ایــن گوشــت زیــاد اســت بیشــتر کبابی هــا آن را 

خریــداری می کننــد و مصــرف خانوار هــا نــدارد.

ــدا  ــش پی ــای کاه ــروش قصاب ه ــن؛ ف ــرزا امی ــه می ــه گفت ب
ــن  ــرخ گوشــت ای ــی ن کــرده اســت و کاهــش ۱۰ هــزار تومان
ــبد  ــه گوشــت را از س ــانی ک ــرده اســت کس ــاد ک ــد را ایج امی
ــو  ــد حداقــل در مــاه نیــم کیل غذایــی خــود حــذف کــرده بودن
مخلــوط گوشــت گوســاله خریــداری و بتواننــد دو وعــده 

ــد. ــه کنن ــا آن تهی ــی ب غذای

ــت گاوی  ــع گوش ــه و توزی ــه تهی ــه اتحادی ــات رئیس ــو هی عض
ــا حمــل و  ــاده ت ــد نه ــد دام از خری ــه تولی ــرد: هزین ــح ک تصری
ــش  ــی اســت شــاهد افزای ــن رو طبیع ــه از ای ــاال رفت ــل آن ب نق

ــازار باشــیم. ــرخ گوشــت در ب ن

مشــاهده ات میدانــی نشــان می دهــد کــه قیمــت شــقه گوشــت 
ــزار  ــی ۱9۲ ه ــی کیلوی ــای صنف ــرواری در واحد ه ــر پ ــره ن ب
تومــان، ران بــره نــر کیلویــی ۲۳۰ هــزار تومــان اســت. البتــه 
قیمــت میــش بــز و بــره نــر ســن دار کیلویــی ۵۰ هــزار تومــان 

از بــره نــر پــرواری کمتــر اســت.

ــت  ــت گوش ــه قیم ــت ک ــم اس ــن مه ــی از ای ــاهدات حاک مش
ــان  ــزار توم ــدود ۲۰ ه ــته ح ــه گذش ــه هفت ــبت ب ــفند نس گوس

ــد. ــی ش افزایش

ــه  ــالت ب ــت غ ــت: قیم ــبک گف ــه دام س ــل اتحادی مدیرعام
عنــوان خــوراک اصلــی دام رونــد افزایشــی بــه خــود گرفتنــد و 
باالتــر از نــرخ تــورم )نقطــه بــه نقطــه و ســاالنه( بودنــد ایــن 
ــرخ  ــه ن ــی ب ــش قیمــت دام ســبک حت ــه افزای در حالیســت ک
ــداران ســبک  ــن رو بســیاری از دام شــاخص هــم نرســید از ای
ورشکســته شــدند و دام هــای مولــد را روانــه کشــتارگاه ها 

ــد. کردن
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ــرای  ــدی ب ــداری ج هش
ــی ــت غدای ــده امنی آین

اگرچــه در دوره هــای مختلــف تاریــخ بخــش قابــل 
ــرو  ــنگی روب ــا گرس ــان   ب ــت جه ــی از جمعی توجه
ــت  ــوارد عل ــن م ــیاری از ای ــی در بس ــد ول ــوده ان ب
اصلــی ایــن گرســنگی، کمبــود غــذا در جهــان نبــود 
ــورهای  ــرا از کش ــه اکث ــان ک ــنگان جه ــه گرس بلک
ــد  علیرغــم وجــود غــذای کافــی در  ــوده ان ــر ب فقی
ســایر نقــاط جهــان توانایــی خریــد آن را نداشــتند. 
در گذشــته اگــر کشــوری پــول کافــی داشــت 
ــی  ــالم غذای ــد اق ــت خری ــی از باب ــی چندان نگران
ــون جهــان در حــال وارد  ــی اکن وجــود نداشــت. ول
ــواد  ــود م ــا کمب ــه ای اســت کــه ب ــه مرحل شــدن ب
ــورت  ــی در ص ــد و حت ــد ش ــه خواه ــی مواج غذای
توانایــی مالــی بــرای خریــد، نیــاز بــه قــدرت 
ــدگان  ــت و صادرکنن ــز هس ــی نی ــی کاف ــه زن چان
ــتن  ــا داش ــراه ب ــاورزی هم ــده کش ــوالت عم محص
ــدار  قــدرت در تعییــن قیمــت، قــدرت انتخــاب خری

ــد. ــز دارن را نی

جنــگ روســیه و اکرایــن  تــا حــدودی نــوک کــوه یــخ بحــران 
ــه  ــی فاجع ــت ول ــاخته اس ــان س ــان را نمای ــده جه ــذا در آین غ
ای کــه در انتطــار جهــان اســت بســیار فراتــر از نتایــج جنــگ 

روســیه و اکرایــن خواهــد بــود.

بــه طــور ســنتی در بســیاری از نقــاط جهــان، کشــاورزی یــک 
ــرکت های  ــه ش ــد و اگرچ ــوب می ش ــی محس ــغل خانوادگ ش
بــزرگ نیــز حضــور داشــتند ولــی همــواره کشــاورزان خــرده پــا 
نیــز حضــوری معنــی دار داشــتند. رونــد ظهــور غولهــای تولیــد 
ــا  ــر آن داشــت ت محصــوالت کشــاورزی، برخــی کشــورها را ب
بــا تدویــن قوانینــی از تولیدکننــدگان خــرده پــا حمایــت کننــد.

بــرای نمونــه در کشــور کانــادا کــه کشــوری بــا اقتصــاد نســبتا 
ــیر، تخــم  ــر ش ــتراتژیک نظی ــد محصــوالت اس آزاد اســت تولی
ــت  ــی اس ــررات خاص ــت مق ــدم تح ــرغ و گن ــت م ــرغ، گوش م
کــه بــا کنتــرل واردات و وضــع تعرفــه هــای ســنگین، از تولیــد 
ــی در  ــد و حت ــت می کن ــدت حمای ــه ش ــی ب ــدگان داخل کنن
ــی وارد  ــه راحت ــد ب ــد نمی توانن ــراد جدی ــز اف ــور نی ــل کش داخ
ــنتی  ــدگان س ــوند و دارن ــوالت ش ــن محص ــد ای ــه تولی عرص
مجــوز تولیــد ایــن محصــوالت از حمایت هــای ســفت و 
ســختی برخوردارنــد. بــه عنــوان نمونــه ارزش مجــوز پــرورش 
یــک راس گاو شــیری چندیــن برابــر ارزش خــود آن گاو اســت.

ــای  ــت ه ــا از حمای ــرده پ ــاورزی خ ــش کش ــز بخ ــا نی در اروپ
ــت. ــوردار اس ــی برخ ــژه دولت وی

در ایــاالت متحــده ولــی چنیــن نبــوده و طــی دهــه هــای اخیــر 
ــت دادن  ــل از دس ــه دلی ــا ب ــرده پ ــاورزان خ ــیاری از کش بس
قــدرت رقابــت، از صحنــه تولیــد خــارج شــدند و بــه جــای آنهــا  
ــا گســترش  ــده و ی ــدار ش ــدی پدی ــزرگ تولی ــای ب ــره ه زنجی

ــد. یافتن
ــت ســوالی را  ــه عالم ــدر هســت ک ــن موضــوع آنق ــت ای اهمی
ــزار  ــرم اف ــت ن ــول صنع ــذار   غ ــرا بنیانگ ــه چ ــد آورد ک پدی
جهــان )بیــل گیتــس(در ۲۰ ایالــت مبــادرت بــه خریــد حــدود 
ــی  ــن کشــاورزی نمــوده و نشــانه های ــب زمی ســیصدهزار جری
ــذاری  ــرمایه گ ــترش س ــال گس ــه دنب ــه ب ــود دارد ک ــز وج نی
اش در ایــن بخــش اســت. اگرچــه در مقیــاس کشــوری نظیــر 
ایــاالت متحــده ایــن مقــدار زمیــن رقــم بزرگــی نیســت ولــی 
بــه طــور جــدی  نشــان دهنده رونــد آینــده ایــن بخــش اســت.

ــه  ــزی ب ــزی و اندون ــد، مال ــر هن ــورهایی نظی ــرا در کش اخی
ــرغ و  روغــن  ــدم، گوشــت م ــت صــادرات گن ــب محدودی ترتی
ــه کــم درآمــد جمعیــت شــان  ــا طبق ــد ت ــم وضــع کــرده ان پال
ــت  ــن سیاس ــوند . ای ــرو نش ــوالت روب ــن محص ــی ای ــا گران ب
محدودیــت صــادرات قطعــا بــر بــازار جهانــی ایــن محصــوالت 
ــم در  ــن تصمی ــد ای ــر معنــی داری خواهــد گذاشــت . هرچن تاثی
ــر درآمــد کشــاورزان ایــن کشــورها  ــرات منفــی ب درازمــدت اث
ــت و  ــد داش ــی خواه ــان را درپ ــراض آن ــت و اعت ــد داش خواه
ــد  ــد ش ــور خواهن ــورها مجب ــن کش ــا در ای ــاال دولت ه احتم
کشــاورزان  از  شــان  حمایتــی  سیاســت های  در  تغییراتــی 
ــن  ــدت ای ــاه م ــد کوت ــر هرچن ــوان از تاثی ــی نمی ت ــد ول بدهن

ــرد. ــی ک ــم پوش ــی چش ــازار جهان ــر ب ــم ب تصمی
 نکتــه مهمــی کــه ایــن روزهــا نظــر مــرا جلــب کــرده 
ــن  ــت تدوی ــام جه ــد و ویتن ــای تایلن ــی دولت ه ــت رایزن اس
قــراردادی بــرای تشــکیل یــک ســاختار متحــد قیمــت گــذاری 
ــه  ــور رتب ــن دو کش ــت . ای ــان اس ــی کشورهایش ــج صادرات برن
ــن  ــا ای ــد و قطع ــان را دارن ــج جه ــادرات برن ــوم ص دوم و س
ــان  ــج جه ــازار برن ــرای ب ــنگینی ب ــای س ــان پیامده تصمیم ش

ــت .  ــد داش خواه
ــایر  ــد و س ــد مان ــج نخواه ــه برن ــدود ب ــد مح ــن رون ــا ای قطع
اســتراتژیک  محصــوالت  صادرکننــده  عمــده  کشــورهای 
ــاند. ــد کش ــو خواه ــن س ــه ای ــز ب ــان را نی ــاورزی در جه کش
زمانــی رویــای کنتــرل بــازار انــرژی جهــان منجــر بــه تشــکیل 
ســازمانی نظیــر اوپــک شــد. اکنــون نطفــه ســازمان هایی 
بســیار  مهمتــر از اوپــک در حــال شــکل گیــری اســت و ایــن 
ــد. ــازار غــذای جهــان را نشــانه گرفتــه ان ســازمان ها کنتــرل ب
ــه  ــی آرام ب ــا در خواب ــور م ــئولین کش ــه مس ــف ک ــد حی ص
ــور  ــیرین تص ــی ش ــا در رویای ــی از آنه ــد و برخ ــر می برن س
می کننــد بــا اجــاره زمیــن در خــارج از مرزهــا قــادر بــه تولیــد 
ــت رو  ــاز جمعی ــورد نی فراســرزمینی محصــوالت اســتراتژیک م

ــود . ــد ب ــه رشــد کشــور خواهن ب

ــی  ــت ب ــوم در نهای ــرز و ب ــن م ــاورزان ای ــاورزی و کش کش
ــن  ــد و میانگی ــاده ان ــراض نه ــه انق ــردان، رو ب ــری دولتم مه
ــت  ــه فعالی ــان ب ــال جوان ــدم اقب ــاورزان و ع ــاالی کش ــن ب س
ــدا درآورده  ــه ص ــزرگ را ب ــری ب ــگ خط ــاورزی زن ــای کش ه
ــن صــدا خــارج از محــدوده  ــوج ای ــف کــه طــول م اســت. حی
ــت . ــور اس ــران کالن کش ــم گی ــیاری از تصمی ــنوایی بس ی ش

کافــی اســت ســری بــه روســتاها بزنیــد و ببینیــد چــه بالیــی 
ــه  ــتاها ک ــده اســت. روس ــر کشــاورزی و کشــاورزان آم ــر س ب
ــا  ــد ب ــوده ان ــذای کشــور ب ــده عمــده ی غ ــن کنن ــی تامی زمان
ــرای  ــد کاســته شــده و ب ــزون سهمشــان از تولی ــدی روزاف رون
ــن  ــد. اگرچــه م ــاز خــود وابســته بهشــهرها شــده ان ــن نی تامی
مخالــف ایجــاد شــرکت هــای بــزرگ تولیــد محصــوالت 
ــی  ــاختار اجتماع ــا س ــوری ب ــی در کش ــتم ول ــاورزی نیس کش
ــن  ــای از بی ــه به ــی ب ــاورزی صنعت ــعه کش ــد توس ــران نبای ای
ــی  ــاورزی صنعت ــام شود.کش ــا تم ــرده پ ــاورزی خ ــن کش رفت
ــاهد  ــا ش ــن روزه ــت و ای ــوردار نیس ــت الزم برخ ــز از حمای نی
محصــوالت  بــزرگ  کننــدگان  تولیــد  عدیــده  مشــکالت 

ــتیم. ــز هس ــاورزی نی کش
از ســوی دیگــر در حالــی کــه تنهــا چنــد روز تاخیــر در 
ترخیــص کاالهایــی نظیــر گنــدم و جــو و ذرت و ســویای 
ــد، دم از  ــرو میکن ــدی روب ــران ج ــا بح ــور را ب ــی، کش واردات

ــم.  ــم میزنی ــتقالل ه اس
ــدرن  ــورد ســامانه هــای دفاعــی م ــی در م مــن آگاهــی چندان
ــی در  ــامانه دفاع ــچ س ــم هی ــی خــوب میدان ــدارم ول ــی ن نظام
جهــان وجــود نــدارد کــه کاراتــر از انبارهــای پــر از محصــوالت 
اســتراتژیک کشــاورزی باشــد. البتــه انبارهــا هرچــه هــم بــزرگ 
باشــند تمــام شــدنی هســتند و ایــن تولیدکننــدگان هســتند کــه 

بایــد انبارهــا را پــر نگــه دارنــد. 
بــه عنــوان یــک شــهروند کــه انــدک تجربــه و اطالعاتــی در 
ــت  ــذا فعالی ــد غ ــه تولی ــز در زمین ــود نی ــه دارم و خ ــن زمین ای
ــاره  ــروز چ ــر  ام ــم اگ ــدار میده ــئولین هش ــه مس ــم ب میکن
ــد  ــه تولی ــاورزان از عرص ــروج کش ــگیری از خ ــرای پیش ای ب
ــکم  ــت ش ــد توانس ــت و گاز نخواهن ــا نف ــردا ب ــند ف نیاندیش
ــم  ــد. ک ــیر کنن ــور  را س ــاع از کش ــدم دف ــط مق ــربازان خ س
ــخ  کــه ســربازان گرســنه  ســالح  ــوده اســت در طــول تاری نب

ــد. ــوض  کردن ــی ع ــرص نان ــا ق ــود را ب خ
ــن غــذای  ــت تامی ــه  اهمی ــر کســی پوشــیده باشــد ک ــد ب نبای
مــردم و تهدیــدات مترتــب بــر آن در باالتریــن ســطح امنیــت 
ــن  ــا چنی ــی ب ــرای روبروی ــری ب ــم گی ــت و  تصمی ــی اس مل
تهدیــد، و حفــظ و توســعه کشــاورزی در کشــور نیازمنــد توجــه 

ــدات اســت.  ــن تهدی ــا ای جــدی  متناســب ب

اردشیر نجاتی جوارمی
استاد بازنشسته دانشگاه تهران
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اعــالم نــرخ مــرغ زنــده، افزایــش خریــد تضمینــی گنــدم، 
تــداوم توقــف صــادرات دام زنــده و وجــود شــش میلیــون 
ــم  ــار مه ــه اخب ــور از جمل ــازاد در کش ــبک م راس دام س

حــوزه کشــاورزی در هفتــه جــاری اســت.

در ایــن راســتا افشــین صــدر دادرس، مدیرعامــل اتحادیــه 
ــده  ــادرات دام زن ــه ص ــه اینک ــاره ب ــا اش ــبک ب دام س
ــنیده ها در  ــاس ش ــت: براس ــف اســت، گف ــان متوق همچن
۲۴ خردادمــاه ۱۴۰۱ شــورای قیمــت گــذاری محصــوالت 
ــا  ــرده ام ــت ک ــده موافق ــا صــادرات دام زن ــتراتژیک ب اس
ایــن مســاله هیچــگاه بــه مرحلــه ابــالغ و اجــرا نرســید.

وی بــا بیــان اینکــه براســاس قانــون تدویــن شــیوه نامــه 
ــی  ــش خصوص ــاالن بخ ــور فع ــا حض ــد ب ــادرات بای ص
ــوزه  ــن ح ــفانه در ای ــزود: متأس ــود، اف ــام ش ــط انج مرتب
ــده  ــل نیام ــه عم ــدگان تشــکل ها ب ــی از نماین ــز دعوت نی

اســت.

در کشــور  مــازاد  دام ســبک  میــزان  دربــاره  دادرس 
ــه  ــور ب ــی کش ــوار غرب ــتان ن ــه ۱۰ اس ــح داد ک توضی
همــراه اســتان های ســمنان و خراســان رضــوی آمــار دام 
ــدود  ــاس ح ــن اس ــد و برای ــالم کرده ان ــود را اع ــازاد خ م
ــود  ــازاد در کشــور وج ــون رأس دام ســبک م شــش میلی

دارد.

وی بــا اشــاره بــه اینکــه در فصــل عرضــه دام قــرار 
داریــم و بــا عــدم جــذب در بــازار مواجــه هســتیم، 
ــت  ــتان ها و اف ــدید در اس ــالی ش ــت: خشکس گف
ــر  ــه دیگ ــع از جمل ــه در مرات ــد علوف ــدید تولی ش
دالیــل مشــکالت بــه وجــود آمــده بــرای صنعــت 

دام ســبک کشــور اســت.
دادرس قیمــت تمــام شــده هــر کیلوگــرم دام 
ــان  ــزار توم ــا ۱۴۴ ه ــن ۱۳9 ت ــده را بی ــبک زن س
اعــالم و اضافــه کــرد: ۴ اتحادیــه دام ســبک، 
عشــایری، اتحادیــه سراســری دامــداران و صنعــت 
دامپــروری بــر ســر قیمــت ۱۳9 هــزار تومــان بــه 

اجمــاع رســیده اند.
ــره  ــرم ب ــر کیلوگ ــروش ه ــن قیمــت ف وی میانگی
ــا ۷۰ هــزار تومــان اعــالم  ــن 6۵ ت ــده را بی ــر زن ن
کــرد و گفــت: قیمــت فــروش دام زنــده حــدود ۷۰ 
هــزار تومــان زیــر نــرخ تمــام شــده و ایــن یکــی از 
مهم تریــن دالیــل کشــتار دام هــا و بویــژه دام هــای 

مولــد اســت.
مدیرعامــل  نــژاد،  اســداهلل  حبیــب  همچنیــن 
اتحادیــه سراســری مرغــداران در گفتگــو بــا 
خبرنــگار مهــر بــا بیــان اینکــه قیمــت مــرغ هنــوز 
بــا نــرخ منطقــی و قیمــت تمــام شــده آن فاصلــه 
ــه  ــازار ب ــرغ در ب ــت م ــت: قیم ــادی دارد، گف زی
حــدود ۵۸ هزارتومــان در هــر کیلوگــرم رســیده که 
ــک  ــان( نزدی ــرخ مصــوب آن )6۰ هــزار توم ــه ن ب

ــده اســت ش
ــاورزی  ــاد کش ــر جه ــرای وزی ــرد: ب ــه ک وی اضاف
ــه ای نوشــته و خواســتار اصــالح  ــاره نام ــن ب در ای

قیمــت مــرغ شــدیم.
ــا بیــان اینکــه بــرای ادامــه تولیــد  اســداهلل نــژاد ب
و ایجــاد انگیــزه تولیدکننــدگان ایــن کار ضــروری 
اســت، گفــت: قــرارگاه امنیــت غذایــی قیمــت هــر 
ــالم  ــان اع ــزار توم ــده را ۴9 ه ــرغ زن ــرم م کیلوگ
کــرده امــا قیمــت مــرغ زنــده در بــازار هــم اکنــون 

بیــن ۴۰ تــا ۴۲ هــزار تومــان اســت.

وزیــر صنایــع غذایــی و کشــاورزی در فیســبوک 
خــود اعــالم کــرد ایــن طــرح در جلســۀ کابینــه کــه 
ــردد  ــی گ ــزار م ــن( برگ ــنبه )۲9 ژوئ در روز چهارش
ــد.  ــد ش ــالم خواه ــۀ آن اع ــپس نتیج ــی و س بررس

ــه  ــد ک ــالم کردن ــر اع ــت وزی ــزود : »نخس وی اف
ــه  ــف ک ــای ضعی ــه خانواره ــازاد ب ــدی م ــک نق کم
ــورد  ــز م ــد نی ــی باش ــرح BKM م ــوان ط ــت عن تح
بررســی و ارزیابــی قــرار خواهــد گرفــت.  همچنیــن 
عرضــۀ ثابــت و کافــی گوشــت مــرغ در هفتــۀ 
چهــارم ژوئــن بــرای تأمیــن تقاضــای مصــرف 

ــد.«  ــد ش ــرآورد خواه ــدگان ب کنن

ــارت  ــرد وزارت تج ــان ک ــن، وی اذع ــر ای ــالوه ب ع
ــه  ــی ک ــدگان در صورت ــور مصــرف کنن ــی و ام داخل
ــود را  ــی خ ــت نهای ــدگان قیم ــداران و تولیدکنن مرغ
باالتــر از ســقف قیمــت تصویــب شــده اعــالم کننــد 
برخــورد الزم را خواهــد کــرد. ایــن همــکاری میــان 
وزارتخانــه هــا بــه منظــور پاییــن آوردِن هزینــه 

ــد داشــت.  ــداوم خواه ــردم ت ــی م ــای زندگ ه

ــت :  ــزی گف ــاورزی مال ــی و کش ــع غذای ــر صنای وزی
»دولــت موظــف اســت تمــام تــالش خــود را بــرای 
ــا  ــازار ب ــردم در ب ــی م ــی مصرف ــواد غذای ــن م تأمی

ــد! ــت مناســب انجــام ده قیم

ــادرات دام همچنان  ص
ــت ــف اس متوقـــ

ــوده  ــن ب ــاد ای ــر جه ــا از وزی ــرد: در خواســت م ــه ک وی اضاف
ــرای  ــی ب ــت غذای ــرارگاه امنی ــده در ق ــن ش ــت تعیی ــه قیم ک
ــر ایــن اســاس  مــرغ زنــده، ابــالغ و قیمــت مــرغ گــرم نیــز ب

ــود. ــالم ش اصــالح و اع

ــکاران در  ــی گندم ــاد مل ــس بنی ــب رئی ــی، نای ــی ایمان و علیقل
گفتگــو بــا خبرنــگار مهــر بــا اشــاره بــه اینکــه تاکنــون بیــش 
از ۳.۷ میلیــون تــن گنــدم از کشــاورزان خریــداری شــده اســت، 
گفــت: ایــن رقــم نســبت بــه مــدت مشــابه ســال قبــل حــدود 

۳۲ درصــد افزایــش داشــته اســت.

وی اضافــه کــرد: نکتــه مهــم در ایــن زمینــه تأخیــر در 
پرداخــت مطالبــات کشــاورزان اســت بــه طــوری کــه در 
ــی  ــدود ۱۰، ۱۵ ال ــا ح ــزان پرداخت ه ــتان ها می ــیاری از اس بس

ــت. ــی اس ــم پایین ــیار رق ــه بس ــوده ک ــد ب ۲۰ درص

ــا  ــح کــرد: در بســیاری از اســتان ها حــدود ۲۰ ت ــی تصری ایمان
۲۵ درصــد از زمــان خریــد گنــدم گذشــته امــا هنــوز مطالبــات 

تســویه نشــده اســت.

ــدت  ــه ش ــاله ب ــن مس ــاورزان از ای ــه کش ــان اینک ــا بی وی ب
ناراحــت هســتند، گفــت: انتقــاد کشــاورزان از بنیــاد ملــی اســت 
ــت  ــل دول ــود را تحوی ــدم خ ــرده گن ــویق ک ــا را تش ــه آنه ک
ــت  ــاورزان برگش ــن کش ــای ای ــه االن چک ه ــرا ک ــد چ بدهن
خــورده، بانک هــا، کمبایــن داران و کامیــون داران آنهــا را 
ــان  ــی در جری ــه خوب ــئوالن ب ــته اند و مس ــار گذاش ــت فش تح

ــتند. ــائل هس ــن مس ای

ایمانــی ادامــه داد: مســئوالن وزارت جهــاد کشــاورزی در 
ــد کــه پرداخــت مطالبــات  ابتــدای فصــل برداشــت گفتــه بودن
ــه ایــن وعــده عمــل  ــا متأســفانه ب ــود ام ۴۸ ســاعته خواهــد ب

نشــده اســت.

ــدی  ــت های بع ــرای کش ــاورزان ب ــه کش ــان اینک ــا بی وی ب
ــد  ــی بای ــن نقدینگ ــت: ای ــد، گف ــی دارن ــه نقدینگ ــاز ب ــود نی خ
از محــل فــروش گنــدم تولیدکننــدگان تأمیــن مــی شــده کــه 
ایــن اتفــاق نیفتــاده و منجــر می شــود کــه کشــت های بعــدی 
ــاله  ــن مس ــی از ای ــد مل ــد و تولی ــق بیفت ــه تعوی ــاورزان ب کش

ــد. آســیب مــی بین

ــاورزان  ــات کش ــویه مطالب ــه تس ــت ک ــت خواس ــی از دول ایمان
ــع انجــام شــود. ــه موق ب

ارزیابــی طرح پیشــنهادی در 
ــت ها  ــقف قیم ــا س ــه ب رابط
ــداران ــرای مرغ ــه ب و یاران
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جوکارمدیرعامــل اتحادیــه مــرغ داران اســتان یــزد گفــت: 
جوجه ریــزی طــی خــرداد مــاه جــاری در واحدهــای 
ــل  ــاه قب ــدت م ــه م ــن اســتان نســبت ب ــرغ ای ــرورش م پ

ــش دارد. ــون کاه ــک میلی ــدود ی ح
ــر  ــی اکب ــا؛ عل ــزارش شــبکه اطــالع رســانی راه دان ــه گ ب
جــوکار در گفتگــو بــا خبرنــگار یزدرســا،با بیان اینکــه اجرای 
طــرح حــدف ارز ترجیحــی بســیار الزم و ضروری بــود اظهار 
داشــت:قیمت اعالمــی از ســوی دولــت بــرای فــروش مــرغ 
ــود امــا  در ابتــدای اجــرای ایــن طرح۵۸هزارو۸۰۰تومــان ب
بــه علــت عــدم وجــود تقاضــا در حــال حاضــرو بــا گذشــت 
ــروش  ــت ف ــرح، قیم ــن ط ــرای ای ــاه از اج ــک م ــدود ی ح
ــزار  ــه ۵۲ه ــزد ب ــهر ی ــطح ش ــای س ــازه ه ــرغ در مغ م

و۲۰۰تومــان رســیده اســت.
ــای  ــه واحده ــل ک ــه قب ــک هفت ــدود ی ــه داد: ح وی ادام
ــی را  ــای دولت ــاده ه ــداری از نه ــوز مق ــرغ هن ــد م تولی
ــی  ــتان حت ــای اس ــگاه ه ــرغ در فروش ــت م ــتند قیم داش
ــال  ــی در ح ــود ول ــیده ب ــز رس ــان نی ــه حدود۴۰هزارتوم ب
ــت  ــدارد قیم ــود ن ــی وج ــاده دولت ــر نه ــون دیگ حاضرچ
مجــددا افزایــش داشــته و بــه ۵۲هــزار و ۲۰۰تومــان 

ــت. ــیده اس رس

جــوکار بــا اشــاره بــه اینکــه در مــاه خــرداد میــزان 
ــه شــدت کاهــش داشــته  ــزی اســتان ب جوجــه ری
تصریــح کــرد: بــه صــورت متوســط میــزان جوجــه 
ریــزی اســتان ماهانــه حــدود ۳میلیــون بــوده کــه 
در ایــن مــاه حــدود ۱ میلیــون ایــن میــزان کاهــش 

یافتــه اســت.
وی بــا بیــان اینکه تعــداد قابل توجهــی از مرغداران 
اســتان یــا ایــن شــغل را رهــا یــا میــزان تولیــد خود 
را کاهــش داده انــد ابــراز داشــت: تولیــد مــرغ نیــاز 
ــه  ــه ب ــا توج ــی دارد و ب ــل توجه ــرمایه قاب ــه س ب
ــدگان در  ــد کنن ــیاری از تولی ــه بس ــی ک ــازار فعل ب
ــرای  ــزه ای ب حــال ضرردهــی هســتند دیگــر انگی

ورود افــراد بــه ایــن شــغل نمانــده اســت.
جــوکار مدیرعامــل اتحادیــه مرغــداران اســتان یــزد 
ــرای  ــه اج ــم اینک ــرد: علیرغ ــح ک ــان تصری در پای
طــرح حــذف ارز ۴۲۰۰تومانــی الزم بــود امــا بهتــر 
بــود دولــت بــه نظــرات کارشناســان صنعــت مــرغ 
نیــز توجــه کــرده و نظــرات آنهــا را در ایــن طــرح 

اعمــال مــی کردنــد.

کاهــش حــدود 1میلیــون قطعــه 
جوجــه ریــزی در خردادمــاه

مدیرعامــل اتحادیــه مرغــداران مازنــدران گفــت: بــا وجــود 
ــون  ــر ۱۳ میلی ــغ ب ــاه  بال ــرداد م ــکالت  در خ ــه مش هم
ــاه  ــه م ــبت ب ــه نس ــد ک ــام ش ــزی انج ــه جوجه ری قطع
ــه  ــود ک ــی ش ــم درایت ــود و  امیدواری ــی نب ــته کاهش گذش

ــوند. ــرر نش ــداران متض مرغ

مرغــداران  اتحادیــه  مدیرعامــل  حســن زاده  عطــاءاهلل 
مازنــدران دربــاره وضعیــت قیمــت مــرغ در ســاری اظهــار 
ــش  ــا افزای ــداری ب ــده درب مرغ ــرغ زن ــت م ــرد: قیم ک
ــر  ــده باالت ــام ش ــه  تم ــدارد و هزین ــی ن ــا همخوان هزینه ه

ــت. ــت اس ــن قیم از ای

ــر اســت  ــل تغیی ــا قاب ــزود: همــه آیتم هــای هزینه ه وی اف
و همیــن باعــث شــده هــر روز شــاهد تغییــر نــرخ باشــیم؛ 

چــون هزینــه تمــام شــده بــاال هســت.
ــه  ــاره ب ــا اش ــدران ب ــداران مازن ــه مرغ ــل اتحادی مدیرعام
حــذف ارز ترجیحــی، بیــان کــرد: بــا توجــه بــه حــذف ارز 
ــل  ــاس حداق ــده براس ــام ش ــی تم ــت واقع ــی قیم ترجیح
ســود بــرای تولیدکننــده بــوده کــه ممکــن اســت  کشــش 

ــه تمــام شــده مطابقــت نداشــته باشــد. ــا هزین ــازار ب ب

ــث  ــم بح ــوع مه ــه موض ــان اینک ــا بی ــؤول ب ــن مس ای
ــه  ــه ب ــا توج ــرد: ب ــه ک ــت، اضاف ــردش اس ــرمایه در گ س
مشــکالت و افزایــش هزینــه الزم اســت ایــن مهــم محقــق 
ــه  ــا ب ــا و تالش ه ــه پیگیری ه ــود هم ــا وج ــی ب ــود ول ش
دلیــل اســتعالم هــای مختلــف و پیگیری هــا هنــور موفــق 
ــتعالم های  ــه اس ــرا ک ــدند؛ چ ــهیالت نش ــت تس ــه دریاف ب

ــتند. ــداران گذاش ــوی مرغ ــده ای را جل عدی

ــی  ــی  خیل ــت نقدینگ ــه وضعی ــالم اینک ــا اع ــن زاده ب حس
از مرغــداران مناســب نیســت، اظهــار کــرد: باوجــود همــه 
ــه  ــون قطع ــر ۱۳ میلی ــغ ب ــاه  بال ــرداد م ــکالت  در خ مش
ــته  ــاه گذش ــه م ــبت ب ــه نس ــد ک ــام ش ــزی انج جوجه ری
کاهشــی نبــود و  امیدواریــم درایتــی شــود کــه مرغــداران 

متضــرر نشــوند.

ــر شــدن قیمــت  ــه 6 براب وی خاطرنشــان کــرد: باتوجــه ب
مرغــداران  بــه  گــردش  در  ســرمایه  بحــث  نهاده هــا 

باشــد.  کمک کننــده  می تــوان 

ــش یافته  ــا افزای ــت نهاده ه ــش یافته قیم ــا افزای ــت نهاده ه قیم
ــد ــم نش ــزی ک ــا جوجه ری ــدام ــم نش ــزی ک ــا جوجه ری ام
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ــت  ــات ماموری ــر اطالع ــاون اول و وزی ــه مع ــور ب ــس جمه رئی
داد تــا بــه ســرعت موضــوع تخلــف احتمالــی در واردات 
ــد. ــزارش کنن ــه آن را گ ــی و نتیج ــی را بررس ــای دام نهاده ه

در پــی انتشــار اخبــاری مبنــی بــر تخلــف احتمالــی در واردات 
ــر  ــاون اول و وزی ــه مع ــور ب ــس جمه ــی، رئی ــای دام نهاده ه
ــی و  ــوع را بررس ــرعت موض ــه س ــت داد ب ــات ماموری اطالع

ــد. ــزارش کنن ــه آن را گ نتیج
ــروز حجت االســالم والمســلمین محســنی  ــاس ام ــن اس ــر ای ب
اژه ای در ادامــه سلســله نشســت هــای تخصصــی قــوه قضائیــه 
کــه بــه موضــوع حــذف و اصــالح بســترهای فســاد زا اختصاص 
ــازمان بازرســی کل  ــس س ــزارش رئی ــه گ ــاره ب ــا اش داشــت ب
ــای  ــه واردات نهاده ه ــدد رخ داده در زمین ــون متع ــور پیرام کش
ــزارش  ــار داشــت: آنطــور کــه ســازمان بازرســی گ ــی اظه دام
داده، تعــداد قابــل توجهــی از افــراد بــا اســتناد بــه اعــالم ورود 
ــازارگاه،  ــامانه ب ــت آن در س ــدر و ثب ــه بن ــی ب ــای دام نهاده ه
اقــدام بــه واریــز وجــه بــرای خریــد کاال و ترخیــص و دریافــت 
آن ظــرف یــک تــا چنــد هفتــه بعــد کردنــد در حالیکــه اساســا 
ــه  ــود و در نهایــت هــم هیچگون نهــاده ای وارد کشــور نشــده ب

کاالیــی بــه دســت مــردم نرســید.
قاضی القضــات بــا اشــاره بــه پرداخــت پــول از ســوی مــردم و 
مشــتریان بــرای خریــد ۵۰۰ هــزار تــن نهــاده دامــی در حالــی 
ــی از  ــت: یک ــود، گف ــده ب ــور نش ــه وارد کش ــن محمول ــه ای ک
تخلفــات آشــکار در جریــان واردات ایــن محمولــه بدیــن شــکل 
ــدر  ــه بن ــر ب ــورد نظ ــدن کاالی م ــل از وارد ش ــه قب ــوده ک ب
ــاژ اقــدام شــده اســت و متعاقــب  ــه اخــذ شــماره کوت نســبت ب

ــت  ــه ثب ــازارگاه ب ــامانه ب ــاژ در س ــوع، کوت ــن موض ای
ــت و  ــرار گرف ــتریان ق ــد مش ــرض دی ــید و در مع رس
ــه  ــدام ب ــاژ در ســامانه، اق ــا مشــاهده کوت ــز ب ــردم نی م

ــد. ــد کاال کردن خری
حجت االســالم والمســلمین محســنی اژه ای رییــس 
نامه نــگاری برخــی  بــه  بــا اشــاره  قــوه قضاییــه 
مســئوالن وزارت جهــاد کشــاورزی بــا بانــک مرکــزی 
در جریــان امــور مربــوط بــه واردات این محمولــه گفت: 
طــی نامــه ای از بانــک مرکــزی خواســته شــده بــود کــه 
ــار شــرکت  ــی کــه وارد شــده در اختی ــت کاالی دالر باب
خصوصــی مــورد اشــاره قــرار دهــد درحالی کــه اساســًا 

ــود. ــی وارد کشــور نشــده ب ــه کاالی هیچگون
ــهام  ــد از س ــذاری ۴9 درص ــه واگ ــوه قضایی ــس ق رئی
شــرکت خصوصــی مذکــور بــه ســازمان تعاونــی 
روســتایی را از دیگــر تخلفــات صــورت گرفتــه در 
دامــی  نهاده هــای  محمولــه  اخیــر  واردات  جریــان 

ــرد. ــوان ک عن
رئیــس عدلیــه از ســازمان بازرســی خواســت کــه 
ــه واردات  ــه در زمین ــورت گرفت ــات ص ــوع تخلف موض
نهاده هــای دامــی را بــا فوریــت و جدیــت مــورد 
پیگیــری قــرار دهــد و در همیــن زمینــه تصریــح کــرد: 
اینکــه یــک دســتگاه کــه از متولیــان امــر واردات کاال 
بــه کشــور اســت بــه صــورت رســمی مرتکــب چندیــن 
ــل  ــم و قاب ــیار مه ــی بس ــد موضوع ــده باش ــف ش تخل

ــت. ــری اس پیگی

ــات احتمالی در  ــی تخلف بررس
ــی ــای دام واردات نهاده ه

ــکی  ــازمان دامپزش ــس س ــاورزی و ریی ــر جهادکش ــاون وزی مع
کشــور گفــت: زمــان ترخیــص نهاده هــای دامــی از بنــدر امــام 
ــا حمــل  ــه یــک پنجــم کاهــش یافتــه اســت ت خمینــی )ره( ب

آن بــه سراســر کشــور شــتاب گیــرد.

ــی  ــای دام ــص نهاده ه ــی ترخی ــای دام ــص نهاده ه ترخی
ــی )ره(  ــام خمین ــدر ام ــی )ره( از بن ــام خمین ــدر ام از بن
بــه یــک پنجــم کاهــش یافتبــه یــک پنجــم کاهــش یافت

دکتــر ســیدمحمدآقامیری روز یکشــنبه در نشســت 
ــر  ــه ای وزی ــعه منطق ــادی و توس ــور اقتص ــاون ام مع
کشــور، برخــی مســئوالن کشــوری و اســتانی در اداره 
ــدر  ــتان در بن ــتان خوزس ــوردی اس ــادر و دریان کل بن
ــا هماهنگــی انجــام شــده  ــزود: ب امــام خمینــی )ره( اف
ــان  ــی از زم ــی واردات ــای دام ــص نهاده ه ــان ترخی زم
پهلوگیــری در اســکله های »فلــه بــار« بنــدر امــام 
ــیده  ــج روز رس ــه پن ــکی ب ــط دامپزش ــی)ره( توس خمین

اســت.

توقــف  ترخیــص،  زمــان  کاهــش  گفت:بــا  وی 
نهاده هــای دامــی و هزینــه نگهــداری آن در ایــن 
ــد. ــد ش ــر خواه ــور کمت ــدری کش ــزرگ بن ــع ب مجتم

رییــس ســازمان دامپزشــکی کشــور بــا بیــان اینکــه تســریع در 
ــای وزارت  ــت ه ــی از اولوی ــی واردات ــای دام ــص نهاده ه ترخی
ــه  ــزود: ب ــت اف ــکی اس ــازمان دامپزش ــاورزی و س ــاد کش جه
ــی از  ــای دام ــص نهاده ه ــان ترخی ــتر زم ــش بیش ــال کاه دنب

ــی )ره( هســتیم. ــام خمین ــدر ام بن
ــت  ــالمت و کیفی ــه س ــه ک ــن نکت ــه ای ــاره ب ــا اش ــری ب آقامی
نهاده هــای دامــی بــه کشــور یکــی از دغدغه هــای ایــن 
افــزود:  اســت  دامپزشــکی  ســازمان  و  متبــوع  وزارتخانــه 
ــرف دام  ــت مص ــی جه ــای دام ــالمت نهاده ه ــان از س اطمین

ــت. ــکی  اس ــازمان دامپزش ــده س ــر عه ــور ب و طی
در ایــن نشســت پــس از احصــاء مشــکالت ، ارائــه راهکارهــای 
تســهیل در ترخیــص نهــاده هــای دامــی از بنــدر امــام خمینــی 

)ره( بررســی شــد.
دامپزشــکی ، اســتاندارد ، قرنطینــه ، غلــه و خدمــات بازرگانــی 
خوزســتان ، غــذا و دارو و اداره کل بنــادر و دریانــوردی از 
دســتگاه های مســئول در ترخیــص و تخلیــه کاالهــای اساســی 

ــی)ره( اســت. ــام خمین ــدر ام از بن

ــوردی خوزســتان هــم  ــادر ودریان ــار اداره کل بن ــر اســاس آم ب
اکنــون حــدود ۲ میلیــون تــن کاالهــای اساســی -نهاده هــای 
ــی)ره( وجــود  ــام خمین ــدر ام دامــی و غــالت- در انبارهــای بن
دارد. امســال بــا پهلوگیــری حــدود ۷۰کشــتی اقیانــوس پیمــا در 
بنــدر امــام خمینــی )ره( بیــش از چهــار میلیــون تــن کاالهــای 

اساســی وارد کشــور شــده اســت.
پارســال مجمــوع واردات کاالهــای اساســی از بنــدر امــام 
ــال  ــه س ــبت ب ــه نس ــید ک ــون رس ــه ۱۷میلی ــی )ره( ب خمین

ماقبــل آن ۲۱درصــد افزایــش داشــت.
حــدود ۸۰درصــد حجــم کاالهــای اساســی مــورد نیــاز کشــور 

ــود. ــور می  ش ــی)ره( وارد کش ــام خمین ــدر ام ــق بن از طری
ــی در  ــی و غیرنفت ــای نفت ــری کااله ــه و بارگی ــت تخلی ظرفی

ــت. ــال اس ــن در س ــون ت ــی )ره( ۵۰میلی ــام خمین ــدر ام بن
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ــران،  ــره انجمــن صنفــی گاوداران ای رییــس هیات مدی
ــد شــیر و گوشــت در  ــده تولی ــی از آین ــراز نگران ــا اب ب
کشــور بــا تــداوم مشــکالت دامــداران در تامیــن نهــاده 
هــای خــوراک دام، گفــت: بــه دلیــل نبــود نقدینگــی، 
دامــداران امــکان خریــد ســهمیه دولتــی نهــاده هــای 
ــد و در عمــل  ــازارگاه را ندارن دامــی خــود از ســامانه ب
ــا از  ــاده ه ــد نه ــرای خری ــهیالت ب ــت تس ــز پرداخ نی

ایــن ســامانه محقــق نشــده اســت.

ــره انجمــن صنفــی  احمــد مقدســی، رییــس هیات مدی
ــا حــذف ارز  ــه ب ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــران،  ب گاوداران ای
ترجیحــی از واردات نهادهــای خــوراک دام قیمــت 
ــت،  ــته اس ــش داش ــر افزای ــا 6 براب ــا ت ــن نهاده ه ای
گفــت: بــا افزایــش 6 برابــری قیمــت در ســامانه توزیع 
ــازارگاه(،  ــوراک دام )ب ــای خ ــی نهاده ه ــهمیه دولت س
ــد  ــرای خری ــی ب ــن نقدینگ ــش تامی ــا چال ــداران ب دام

نهاده هــا مواجــه شــده اند.

خریــد  بــرای  نقدینگــی  نبــود  داد:  ادامــه  وی 
ــت  ــش صنع ــه چال ــل ب ــوراک دام تبدی ــای خ نهاده ه
ــال  ــه دنب ــداران را ب ــراض دام ــاد و اعت ــده و انتق ش

ــت.  ــته اس داش

مقدســی بــا بیــان اینکــه بــا تشــدید مشــکالت 
دامــداران در تامیــن نقدینگــی بــرای خریــد نهاده هــای 
خــوراک دام، مســئوالن وعــده پرداخــت تســهیالت بــا 

ــالم  ــئوالن اع ــزود: مس ــد، اف ــد را دادن ــرخ ۱۰ درص ن
قالــب  در  گــردش  در  ســرمایه  تســهیالت  کردنــد، 
ــاز،  ــورد نی ــای م ــن نهاده ه ــرای تامی ــازارگاه ب ســامانه ب
ــان  ــار متقاضی ــتری در اختی ــرعت بیش ــهولت و س ــا س ب

قــرار می گیــرد.

ــداران  ــه دام ــد ک ــن ش ــر ای ــرار ب ــرد: ق ــح ک وی تصری
ــد از  ــازارگاه ۵۰ درص ــامانه ب ــر روی س ــداران ب و مرغ
نهــاده را از طریــق تســهیالت دریافــت  کننــد و ۵۰ 
درصــد باقــی مانــده، بــه صــورت واریــز نقــدی و یــا بــه 

ــد. ــرا باش ــل اج ــنده قاب ــا فروش ــق ب ــورت تواف ص

ــال  ــور مث ــه ط ــت: ب ــتر گف ــح بیش ــی در توضی مقدس
اگــر میــزان ســرمایه در گــردش یــک واحــد دامپــروری 
ــبه  ــر راس محاس ــه ازای ه ــان ب ــزار توم ــادل ۱۰ ه مع
ــن  ــک ۵۰% ای ــل، بان ــتور العم ــاس دس ــر اس ــود، ب ش
ــده  ــد کنن ــار تولی ــهیالت در اختی ــوان تس ــه عن ــدار ب مق
ــازارگاه  ــامانه ب ــد در س ــی واح ــاده دام ــد نه ــت خری جه
ــردش ســهم  ــرمایه در گ ــغ س ــی مبل ــد و مابق ــه ده ارائ
واحــد دامپــروری اســت کــه بایــد توســط تولیــد کننــده 
بــرای خریــد باقیمانــده نهــاده دامــی واحــد خــود تامیــن 

شــود.
ــی  ــه نظــر می رســد، بانک هــا پول ــه مقدســی، ب ــه گفت ب
ــد و  ــهیالت را ندارن ــم از تس ــن حج ــت ای ــرای پرداخ ب
دلیــل عــدم تحقــق پرداخــت ســهل ایــن تســهیالت بــر 

ــی باشــد. ــع مال ــود مناب ــا، نب خــالف وعده  ه

ــده  ــران آین ــئوالن نگ مس
تولیــد شــیر و گوشــت 

ــند ــور باش کش

ــد  ــران معتق ــی گاوداران ای ــن صنف ــره انجم ــس هیات مدی ریی
ــن  ــداران در تامی ــکالت دام ــداوم مش ــه ت ــه ب ــا توج ــت: ب اس
ــران  ــد نگ ــد بای ــه ج ــئوالن ب ــوراک دام، مس ــای خ نهاده ه

ــند. ــور باش ــت کش ــیر و گوش ــد ش ــده تولی آین

ــرغ و  ــدگان م ــرای تولیدکنن ــرایط ب ــرد: ش ــار ک ــی اظه مقدس
ــت و  ــداران اس ــر از دام ــی بدت ــن دان حت ــرغ در تامی ــم م تخ
احتمــاال بــه زودی اثــر آن در تولیــد و عرضــه ایــن محصــوالت 

خــود را نشــان خواهــد داد. 

ــس  ــته مجل ــی روز گذش ــر علن ــه غی ــت، در جلس ــی اس گفتن
ــژاد، وزیــر جهــاد کشــاورزی،  ــا حضــور جــواد ســاداتی ن کــه ب
ــی  ــای دام ــع نهاده ه ــن مناب ــاره تامی ــد، وی درب ــکیل ش تش
ــر جهــاد کشــاورزی  ــه کــرد. وزی ــدگان ارائ ــه نماین گزارشــی ب
ــای  ــن نهاده ه ــرای تامی ــه ب ــرد ک ــار ک ــه اظه ــن جلس در ای
ــزار  ــی ۵۰ ه ــه ۴۰ ال ــد ب ــدم نیازمن ــد گن ــی کشــور و خری دام
ــه  ــن جلس ــژاد در ای ــاداتی ن ــت. س ــع اس ــان مناب ــارد توم میلی
ــر  ــاه دیگ ــه م ــی س ــا دو ال ــع ت ــن مناب ــر ای ــرد: »اگ ــد ک تاکی

ــت.« ــم داش ــرغ نخواهی ــد م ــود، تولی ــن نش تامی

ــت، وضــع و  ــل ظرفی ــی از قبی ــن طــرح اطالعات در ای
نــوع فعالیــت، تعــداد گاو و گوســاله در روز آمارگیــری، 
ــداد شــاغالن  ــن تع ــدات و همچنی ــدار و ارزش تولی مق
گاوداری جمــع آوری شــده و در ســطح اســتان و کشــور 

اســتخراج خواهــد شــد.
 

ــور   ــی کش ــای صنعت ــری از گاوداری ه ــرح آمارگی ط
ــا  ــور و ب ــر کش ــماری در سراس ــام ش ــورت تم ــه ص ب
مراجعــه بــه بیــش از ۲6 هــزار گاوداری صنعتــی اجــرا 
مــی شــود. هــدف از انجــام ایــن طــرح، بهنــگام ســازی 
چارچــوب گاوداری هــای صنعتــی کشــور و تهیــه اقــالم 
ــردآوری  ــت گ ــتانده جه ــدول داده س ــاز ج ــورد نی م
ــن  ــزی در ای ــرای برنامه ری ــم ب ــات مه ــار و اطالع آم
بخــش مــی باشــد. در اجــرای ایــن طــرح حــدود ۲۱۰ 
نفــر کارشــناس مســئول، مأمــور آمارگیــری و بازبیــن 

ــد. ــت می کنن فعالی

ــت، وضــع و  ــل ظرفی ــی از قبی ــن طــرح اطالعات در ای
نــوع فعالیــت، تعــداد گاو و گوســاله در روز آمارگیــری، 
ــداد شــاغالن  ــن تع ــدات و همچنی ــدار و ارزش تولی مق
گاوداری جمــع آوری شــده و در ســطح اســتان و کشــور 

اســتخراج خواهــد شــد. 

ــری  ــرح آمارگی ــی ط ــمینار آموزش ــت س ــی اس گفتن
ــر  ــورت غی ــه ص ــور ب ــی کش ــای صنعت از گاوداری ه
ــت  ــؤل معاون ــان مس ــور کارشناس ــا حض ــوری  ب حض
ــزی  ــار و اطالعــات ســازمان مدیریــت و برنامــه ری آم
ــال  ــرداد س ــت ۲۵ خ ــای ۲۴ لغای ــتان ها، در روزه اس
 جــاری توســط مرکــز آمــار ایــران و  بــه منظــور 
ــرح  ــرای ط ــداف اج ــا اه ــرکت کنندگان ب ــنایی ش آش
ــز  ــد. مرک ــزار  ش ــات  برگ ــردآوری اطالع ــوه گ و نح
آمــار ایــران از مســئوالن گاوداری هــای صنعتــی کشــور 
ــری،  ــوران آمارگی ــه مام تقاضــا دارد در صــورت مراجع

ــد. ــل آورن ــه عم ــان ب ــا آن ــکاری الزم را ب هم

تیرمــاه ، آغــاز طــرح آمارگیری 
ــی ــای صنعت ــاوداری ه از گـ
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پــس از انتشــار صحبــت هــای امــروز رئیــس قــوه قضائیــه در طــرح موضــوع تخلفــات یــک شــرکت خصوصــی در واردات 
و توزیــع نهــاده دامــی، شــرکت مذکــور )آریــو تجــارت( در ایــن بــاره اطالعیــه ای ارائــه کــرد. 

ــه و  ــوه قضائی ــرم ق ــت محت ــن ریاس ــور و همچنی ــرم جمه ــت محت ــه ریاس ــرو دغدغ ــت: پی ــده اس ــه آم ــن اطالعی در ای
ــی دســتگاه  ــارج از عــرف و روال طبیع ــب جلســه، خ ــه رســانه ای شــدن مطال ــا توجــه ب ریاســت ســازمان بازرســی و ب
قضایــی، جهــت تنویــر افــکار عمومــی و اطمینــان خاطــر مســئوالن کشــور از ســالمت و همچنیــن توفیــق بزرگــی کــه 

ــر اعــالم مــی شــود: ــه شــرح زی ــل شــده اســت، توضیحــات ب ــه انجــام آن نائ ایــن مجموعــه ب

ــالت و  ــه غ ــور ب ــدید کش ــاز ش ــود و نی ــه کمب ــه ب ــا توج ب
نهــاده هــای دامــی و در شــرایطی کــه تامیــن ایــن اقــالم 
بعــد از جنــگ روســیه و اوکرایــن کار بســیار ســخت و 
نشــدنی بــود، شــرکت آریوتجــارت وارد میــدان تامیــن ایــن 
کاالهــای اساســی کشــور شــد و موفــق بــه انعقــاد قــرارداد 
6۰۰ هــزار تنــی بــا شــرکتهای کشــورهای مشــترک المنافــع 
و یــک میلیــون دویســت هــزار تــن از ســایر مبــادی کشــور 

شــد.

ــی  ــای دامـ ــده نهاده ه ــات واردکنن توضیحـ
دربــاره نهاده هــای وارداتــی

ــوده و  ــاد ب ــه وزارت جه ــل مجموع ــایتی ذی ــازارگاه س ــامانه ب س
شــرکت آریــو تجــارت هیــچ نقشــی در صــدور کوتــاژ صــوری یــا 
واقعــی در ایــن ســایت نداشــته و ایــن مــوارد در حــوزه اختیــارات 
مســئوالن جهــاد اســت و شــرکت آریوتجــارت اعــالم مــی دارد که 
ایــن ســامانه تحــت اختیــار ایــن مجموعــه نیســت کــه اشــتباهات 

یــا قصــورات صــورت گرفتــه بــه نــام شــرکت نوشــته شــود. 

ضمــن اینکــه همزمــان و بلکــه زودتــر از ان کاالهــای ۵ شــرکت 
دیگــر را نیــز در ســامانه عرضــه نمــوده انــد. و جالب اســت شــرکت 

هــای دیگــر ارز محمولــه هــای خــود را نیــز دریافــت داشــته انــد.

ــارت  ــل نظ ــازارگاه ذی ــامانه ب ــردم در س ــه م ــا ب ــروش باره ف
وزارت جهــاد کشــاورزی صــورت گرفتــه و بارگــذاری و فــروش 

ــوده اســت. ــار شــرکت اریوتجــارت نب اقــالم در اختی

ایــن شــرکت طــرف حســاب وزارت جهــاد بــوده و اینکــه وزارت 
جهــاد بعــد از دریافــت بارهــا بــا ایــن اقــالم چــه خواهــد کــرد 
در حــوزه ماموریــت یــا اطــالع یــا مســئولیت ایــن شــرکت نمــی 

باشــد.

ضمنــا 9۷۱ هــزار تــن کاالی دیگــر از شــرکت پشــتیبانی امــور 
دام و ســایر شــرکت هــا نیــز پیشــاپیش در ســامانه بــازارگاه بــه 
فــروش رســیده ایــن در حالــی اســت کــه ســایر شــرکت هــا ارز 
ــد و ایــن شــرکت  ــرای واردات را نیــز دریافــت کــرده ان الزم ب

ارزی تاکنــون دریافــت نکــرده اســت .

۵. در خصــوص اعطــای ۴9 درصــد ســهام شــرکت بــه ســازمان 
تعاونــی روســتایی طبــق مســتندات اعــالم مــی گــردد کــه ایــن 
ــاد و  ــس از اعــالم وزارت جه شــرکت نقشــی نداشــته بلکــه پ
صورتجلســه آن شــرکت ۴9 درصــد ســهام خــود را بــه ســازمان 
ــر  ــای زی ــه ه ــه اتحادی ــص ب ــتایی جهــت تخصی ــی روس تعاون
مجموعــه ســازمان کــه مصــرف کننــدگان اصلــی ایــن نهــاده 
ــئوالن  ــم مس ــن تصمی ــت و ای ــرده اس ــذار ک ــتند واگ ــا هس ه

وزارت جهــاد بــوده اســت.

جهــت آرامــش خاطــر مســئوالن اعــالم مــی کنیــم تاکنــون 
ــت  ــرکت پرداخ ــن ش ــه ای ــت ب ــرف دول ــی از ط ــچ مبلغ هی
ــازارگاه  ــرکت ب ــق ش ــردم از طری ــزی م ــغ واری ــده و مبال نش
نیــز در حســاب ســامانه و تحــت نظــر مســئوالن وزارت جهــاد 
بــوده و ایــن شــرکت ریالــی بابــت فعالیــت هــا دیگــر دریافت 
و یــا برداشــت نکــرده اســت؛ نامــه عنــوان شــده توســط وزیــر 
محتــرم اشــاره دارد کــه ارز بــه کاالهــای موصــوف تخصیص 

یافتــه و نــه اینکــه پرداخــت شــده اســت.

بــا توجــه بــه اظهــار نظــر خــالف واقــع رســانه ای شــده مبنــی 
بــر عــدم توفیــق مجموعــه در واردات کاالهــای یــاد شــده اعــالم 
مــی گــردد تاکنــون بــا اتکا بــه تــوان مدیریتی شــرکت و شــرکای 
ــدون دریافــت یــک ســنت ارز از وزارت جهــاد  تجــاری خــود و ب
کشــاورزی تاکنــون و باوجــود کارشــکنی برخــی صاحبــان رانــت 
کــه معــرف حضــور فعــاالن بخــش اقتصــادی هســتند، چنــد هزار 
ــده  ــدگان ش ــرف کنن ــل مص ــته تحوی ــرف ۴۰ روز گذش ــن ظ ت
اســت و محمولــه هــای دیگــر نیــز بــرای اولیــن بــار بــه صــورت 
ــور  ــادر کش ــه بن ــیدن ب ــال رس ــد در ح ــل رص ــواره ای و قاب ماه
هســتند.  در بنــد هفتــم و پایانــی ایــن اطالعیــه آمــده اســت: در 
ــوان بخــش خصوصــی در انجــام  ــه عن نهایــت ایــن مجموعــه ب
ــه نحــو کامــال قانونــی عمــل کــرده و نبایــد در  وظایــف خــود ب
رســانه و بــدون بررســی هــای کارشناســی الزم مطالــب بــه گونــه 
ای انعــکاس داده شــود کــه فعــاالن اقتصــادی بخــش خصوصــی 
کــه در خــط مقــدم جنــگ اقتصــادی یــاری رســان ملــت شــریف 
ــه خاطــر برخــی ســهل انگاریهــای مســئوالن،  ــران هســتند ب ای

مــورد بازخواســت و یــا تــرور رســانه ای قــرار گیرنــد.
ــالم  ــه، حجت االس ــوه قضائی ــس ق ــروز رئی ــزارش ام ــن گ بنابرای
والمســلمین محســنی اژه ای، با اشــاره بــه ورود تخلفــات در واردات 
نهاده هــای دامــی اعــالم کــرد کــه اینکــه یــک دســتگاه کــه از 
متولیــان امــر واردات کاال بــه کشــور اســت بــه صــورت رســمی 
مرتکــب چندیــن تخلــف شــده باشــد موضوعــی بســیار مهــم و 
ــادهای  ــاز فس ــی زمینه س ــوارد اینچنین ــت، م ــری اس ــل پیگی قاب
ــود و  ــاکی می ش ــای کثیرالش ــاد پرونده ه ــدد و ایج ــدی و متع بع
گرفتاری هــا و مشــکالت بســیار زیــادی را هــم بــرای مــردم و هم 
بــرای دســتگاه قضــا بــه وجــود مــی آورد، در حالــی کــه تــا کنــون 
حــدود ۴۰ روز از موعــد وارد کــردن محمولــه نهاده هــای دامــی بــه 
کشــور از ســوی ایــن شــرکت گذشــته امــا هنــوز ایــن نهاده هــا 
ــود آنطــور  ــه ب ــن گفت ــن نشــده اند. محســنی اژه ای همچنی تأمی
کــه ســازمان بازرســی گــزارش داده اســت تعــداد قابــل توجهــی 
از افــراد بــا اســتناد بــه اعــالم ورود نهاده هــای دامــی بــه بنــدر و 
ثبــت آن در ســامانه بــازارگاه، اقــدام بــه واریــز وجــه بــرای خریــد 
کاال و ترخیــص و دریافــت آن ظــرف یــک تــا چنــد هفتــه بعــد 
ــود و در  ــد در حالیکــه اساســاً نهــاده ای وارد کشــور نشــده ب کردن
نهایــت هــم هیچگونــه کاالیــی بــه دســت مــردم نرســید، یکــی 
از تخلفــات آشــکار در جریــان واردات ایــن محمولــه بدیــن شــکل 
بــوده کــه قبــل از وارد شــدن کاالی مــورد نظــر، ورود آن بــه بنــدر 
ثبــت یــا اصطالحــاً »کوتــاژ« شــد و متعاقــب ایــن موضــوع، کوتاژ 
در ســامانه بــازارگاه بــه ثبــت رســید و در معــرض دیــد مشــتریان 
قــرار گرفــت و مــردم نیــز بــا مشــاهده کوتــاژ در ســامانه، اقــدام 

بــه خریــد کاال کردنــد.
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ــنه،  ــت گرس ــن صنع ای
ــد! ــی کن ــد نم زاد و ول

در ســال هــای گذشــته نوســانات بــازار گوشــت 
ــددی  ــای متع ــش ه ــا چال ــروری را ب ــت دامپ صنع
ــه  ــداران ب ــه دام ــوری ک ــه ط ــود، ب ــرده ب ــه ک مواج
ــه  ــه صرف ــه، ب ــی علوف ــاده، گران ــود نه ــت کمب عل
ــیر و ...  ــت و ش ــن گوش ــت پایی ــد، قیم ــودن تولی نب
ــا بتواننــد  ــد ت ــد زدن ــه کشــتار دام هــای مول دســت ب
بخشــی از هزینه هــای تولیــد و پــرورش دام را تامیــن 

ــد. کنن

در ایــن میــان بســیاری از دامــداری هــا دچــار 
نیــز  کنونــی  شــرایط  و  شــدند  ورشکســتگی 
چالش هــای جدیــدی را بــرای دامــداران بوجــود آورده 

ــت. اس
میــزان نهاده هــای دامــی کــه بــا نــرخ دولتــی عرضــه 
می شــود، جوابگــوی نیــاز دامــداران نیســت و ناگزیــر 
هســتند نهاده هــای مــورد نیــاز خــود را از بــازار آزاد و 

بــا چنــد برابــر قیمــت تهیــه کننــد.

در کنــار مشــکالتی کــه عنــوان شــد گرمــای زودرس امســال و 
ــده  ــگام پدی ــروز زودهن کاهــش بارندگی هــای بهــاره موجــب ب
ــه  ــاه هــای نخســت ســال جــاری و منجــر ب خشکســالی در م
ــن معضــل در  ــه شــده و ای ــود علوف ــع و کمب ــر شــدید مرات فق
کنــار گرانــی نهاده هــای دامــی، تامیــن خــوراک بــرای دام هــا 

را بســیار دشــوارتر از گذشــته کــرده اســت.

طرازناهیــد  روســتای  دامــداران  از  عبداللهــی«  »علی اکبــر 
ــل خشکســالی و نداشــتن  ــه دلی ــه ب ــزی ســاوه ک بخــش مرک
ــل  ــا تعطی ــنگین را تقریب ــرورش دام س ــادی، پ ــه اقتص توجی
ــا ۳۰ راس دام ســنگین و حــدود ۵۰۰ راس  ــاال تنه ــرده و ح ک
ــن  ــاوه از کمتری ــتان س ــرد: شهرس ــار ک ــبک دارد، اظه دام س
میــزان بارش هــا در اســتان مرکــزی برخــوردار اســت و دشــت 
مرکــزی ســاوه بویــژه روســتاهای طرازناهیــد، باغ شــیخ و 
ــی  ــع آب ــزان مناب ــن می ــا کمتری ــه خشــک ب ــاد در منطق احمدآب

ــد. ــرار دارن ق

وی افــزود: قــرار گرفتــن ایــن روســتا در منطقــه خشــک 
شــرایط مرتعــی را فقیــر کــرده اســت بــه گونــه ای کــه امــکان 
چــرای دام وجــود نــدارد و از آنجاکــه بخشــی از تامیــن غــذای 
ــودن  ــر ب ــل فقی ــرد بدلی ــورت می گی ــع ص ــق مرات دام از طری
ــای  ــد نهاده ه ــه خری ــور ب ــداران مجب ــه، دام ــن منطق ــع ای مرات
ــده  ــام ش ــت تم ــش قیم ــه آن افزای ــد و نتیج ــده ان ــی ش دام

ــد اســت. تولی

وی بیــان کــرد: معمــوال در ابتــدای فصــل بهــار بــه دلیــل 
ــاوه  ــزی س ــای بخــش مرک ــاره بخشــی از بیابان ه ــای به بارش ه
ــه  مــورد اســتفاده دام هــای ســبک قــرار می گرفــت کــه امســال ب
دلیــل گرمــای زودرس و فقیرتــر شــدن مراتــع نســبت به ســال های 

قبــل دامــداران از ایــن مزیــت فصلــی نیــز محــروم شــدند.

ــای  ــد هزینه ه ــدار نتوان ــی دام ــزود: وقت ــاوجی اف ــدار س ــن دام ای
تولیــد و پــرورش دام را تامیــن کنــد ناگزیــر اســت از طریــق کشــتار 
بخشــی از دام هــا هزینــه ســایر دام هــا را تامیــن کنــد کــه بــه نوعی 
ــود  ــه می ش ــا زدن« گفت ــت، »درج ــن حال ــه ای ــاد ب ــم اقتص در عل
یعنــی تمــام زحمــات دامــدار بــرای تولیــد دام هــدر رفتــه و هیــچ 

توجیــه اقتصــادی نــدارد.

وی ادامــه داد: یــک دامــدار بایــد بتوانــد ســاالنه عــالوه بــر درآمــد 
ــود  ــای خ ــار دام ه ــرورش دام آم ــد و پ ــی از تولی ــادی ناش اقتص
ــر بســیاری از  ــا متاســفانه در ســال هــای اخی ــد ام ــش ده را افزای
دامــداران بــه جــای افزایــش آمــار دام دســت بــه کشــتار آنهــا زده 
انــد تــا بتواننــد از محــل فــروش گوشــت قرمــز هزینــه ســایر دام ها 
را تامیــن کننــد و یــک دامــداری مثــال هــزار راســی در گذشــته بــه 

دامــداری ۵۰۰ راســی تنــزل پیــدا کــرده اســت.

افت کیفیت علوفه دامی در مراتع

ــع  ــن مرات ــت پائی ــرای دام و ظرفی ــاالی چ ــای ب ــت: تقاض او گف
ــد،  ــت در تولی ــر محدودی ــالوه ب ــه ع ــده اســت ک ــه ای ش ــه گون ب
ــدار  ــه و دام ــش یافت ــز کاه ــع نی ــی در مرات ــه دام ــت علوف کیفی
ــه  ــد علوف ــه خری ــدام ب ــرای دام اق ــای چ ــه ج ــد ب ــح می ده ترجی
ــو ۱۵ هــزار تومــان و  ــه ازای هــر کیل ــاالی جــو ب ــد. قیمــت ب کن
یونجــه ۱۰ هــزار تومــان، تامیــن غــذای دام را دشــوار کــرده و اگــر 
امــروز قیمــت گوســفند زنــده بــازای هــر کیلــو بیــن ۷۵ تــا ۸۰ هزار 
تومــان اســت، بــه ۱۰۰ هــزار تومــان هــم برســد گــران نیســت و 

ــد. ــن کن ــدار را تامی ــع دام ــد مناف نمی توان

ــار  ــی در اختی ــی دولت ــاده دام ــر نه ــه اگ ــان اینک ــا بی ــی ب عبدالله
ــت:  ــد، گف ــد ش ــل خواهن ــا تعطی ــرد دامداری ه ــرار نگی ــدار ق دام
رانــت موجــود در نهاده هــای دامــی موجــب شــده کــه ۱۰۰ درصــد 
نهــاده دولتــی در اختیــار دامــدار قــرار نگیــرد و برخی سوءاســتفاده ها 
موجــب شــده کــه تنهــا ۳۰ الــی ۴۰ درصــد نهــاده هــا بــه دامــدار 

برســد.
ــای  ــع نهاده ه ــی در توزی ــازوکار نظارت ــر س ــرد: اگ ــان ک وی بی
ــداران  ــار دام ــه در اختی ــه صــورت عادالن ــد و  ب ــی تشــدید یاب دام
قــرار گیــرد بــه نحــوی کــه از مفســده هایی کــه در مســیر توزیــع 
بوجــود می آیــد جلوگیــری شــود قطعــا دامــدار می توانــد بخشــی از 
هزینه هــای خــود را کاهــش داده و در عرصــه تولیــد زنــده بمانــد.

مبارزه با فســاد، از سطوح باالی مدیریتی آغاز شود

ــاالی  ــطوح ب ــد از س ــاد بای ــا فس ــارزه ب ــرد: مب ــد ک وی تاکی
مدیریتــی آغــاز شــود و بــه بدنــه اجرایــی پائیــن دســتی ســرایت 
کنــد تــا دســت دالالن و افــراد فاســد قطــع شــود. دامــداران و 
ــرای  ــتند و اج ــی اداری هس ــی بی انضباط ــدگان، قربان تولیدکنن
نادرســت تصمیمــات و قوانیــن کارآمــد در ســایه نبــود نظــارت، 

در رونــد تولیــد اختــالل ایجــاد کــرده اســت.

ــاه  ــاده در م ــت نه ــش قیم ــت: افزای ــه گف ــی در ادام عبدالله
هــای اخیــر و نیــز افزایــش دســتمزد نیــروی کار موجــب شــده 
اســت کــه قیمــت تمــام شــده تولیــد رشــد قابــل مالحظــه ای 
ــای  ــد تقاض ــش یاب ــت کاال افزای ــدر قیم ــد و هرچق ــدا کن پی

ــد. ــش می یاب ــازار کاه ــردم در ب م

افزایش ســرقت احشام دامداران را بی خواب کرده!

ــش  ــام و کاه ــرقت احش ــاالی س ــار ب ــت: آم ــه گف وی در ادام
ضریــب امنیتــی موجــب شــده اســت کــه دامــدار حتــی شــب ها 
هــم خــواب نداشــته باشــد، چراکــه حتــی بــا وجــود نگهبــان در 
ــام  ــرقت احش ــف س ــیوه های مختل ــه ش ــم ب ــاز ه ــداری ب دام
ــوروزی یــک مــورد ســرقت  ــرد. در تعطیــالت ن صــورت می گی
ــکایت  ــود ش ــا وج ــه ب ــت ک ــورت گرف ــداری ص ــام از دام احش
ــی  ــد. از طرف ــده ان ــتگیر نش ــارقین دس ــان س ــی همچن قضائ
ــه  ــت چراک ــرای دام نیس ــگام چ ــان در هن ــه چوپ ــی ب اطمینان

ــد. ــرقت دام می کن ــه س ــدام ب ــز اق ــان نی ــود چوپ ــی خ گاه

او گفــت: دام اگــر در دامــداری ســاکن باشــد در زایــش و 
زادوولــد مشــکل پیــدا می کنــد و حتمــا بایــد بــه صحــرا بــرده 
شــود و در تکاپــو باشــد تــا زایــش بیشــتری داشــته باشــد ولــی 
نبــود امنیــت کامــل دغدغــه دامــداران را بــرای حفاظــت از دام 
ــروی انتظامــی  ــن امنیــت اگــر نی بیشــتر کــرده اســت. در تامی
ــرو مواجــه اســت از ظرفیــت بســیج و ســایر  ــا محدودیــت نی ب
ــت  ــه امنی ــدار دغدغ ــا دام ــد ت ــتفاده کن ــی اس ــای نظام نیروه

نداشــته باشــد.

وی در ادامــه بــا اشــاره بــه اینکــه گوســفند ایرانــی بــه دلیــل 
نــژاد خــوب و اســتفاده از بهتریــن خــوراک بهتریــن موادغذایــی 
جهــان بــه شــمار مــی رود، گفــت: دام ایرانــی شــهرت جهانــی 
دارد ولــی متاســفانه ارزش آن بدلیــل مشــکالتی کــه دامــدار بــا 
آن مواجــه اســت پائیــن اســت. اگــر صنعــت دامــداری حمایــت 
ــن دارد و  ــرای گفت ــی ب ــادرات حرف ــوزه ص ــا در ح ــود قطع ش
عــالوه بــر گوشــت آن از پوســت و ســایر فرآورده هــای دامــی 

ــد را کســب کــرد. ــن درآم ــوان باالتری می ت
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ــی  ــات بررس ــئوالن در جلس ــت: مس ــاوجی گف ــدار س ــن دام ای
ــر  ــی از یکدیگ ــای و پذیرای ــوردن چ ــه خ ــا ب ــکالت صرف مش
ــکالت  ــی از مش ــرات کارشناس ــا نظ ــه ب ــد بلک ــنده نکنن بس
دامــداران و تولیدکننــدگان گره گشــایی کننــد تــا صنعــت 
دامــداری رونــق پیــدا کــرده و بــه جایــگاه واقعــی خــود دســت 

ــد. یاب

ــد  ــتای طرازناهی ــداران روس ــر دام ــی« از دیگ ــن عبدالله »حس
بخــش مرکــزی ســاوه نیــز گفــت: غنــی نبــودن مراتــع بخــش 
ــرای جلوگیــری از تخریــب  مرکــزی و ممنوعیــت چــرای دام ب
ــفندهای  ــد گوس ــدار نتوان ــه دام ــع موجــب شــده اســت ک مرات
ــه  ــا هزین ــت ب ــر اس ــد و ناگزی ــارج کن ــداری خ ــود را از دام خ

ــد. ــداری کن ــه و نهــاده دامــی خری ــاال علوف ب

اینجــا هم دام ها یکدیگر را می خورند!

وی بیــان کــرد: محدودیــت مراتــع و جوابگــو نبــودن نهاده هــای 
دامــی دولتــی رونــد تولیــد گوشــت قرمــز در دامــداری هــا را بــا 
مشــکل مواجــه کــرده اســت. نهــاده هــای دامــی دولتــی تنهــا 
جوابگــوی یــک هفتــه اســت و بــرای تامیــن مابقــی روزهــا در 
طــول یــک مــاه بایــد دام تولیــدی را بــه فــروش رســانده و بــا 
ــی  ــه عبارت ــرد. ب ــه ک ــازار آزاد تهی ــی از ب ــاده دام ــول آن نه پ
ــد مجــدد  ــرای خری ــه و ب ــازار فروخت ــر قیمــت ب ــد دام را زی بای

بــا قیمتــی باالتــر و آزاد تهیــه شــود.

گوسفند گرسنه زادوولد نمی کند

ــه  ــی ب ــای دام ــود نهاده ه ــت: کمب ــاوجی گف ــدار س ــن دام ای
دلیــل گرانــی و توجیــه نداشــتن اقتصــادی خریــد نهــاده 
ــد  ــفندان نتوانن ــه گوس ــت ک ــده اس ــب ش ــدار موج ــرای دام ب
شــکم خــود را بطــور کامــل ســیر کننــد و طبیعــی اســت کــه 
ــد  ــرخ زادوول ــودن ن ــن ب ــد داشــته باشــد. پائی ــد زادوول نمی توان
ــل  ــررده تبدی ــدی ض ــد تولی ــک واح ــه ی ــداری را ب ــک دام ی
خواهــد کــرد و در نهایــت موجــب ورشکســتگی دامــدار خواهــد 

شــد.

وی در ادامــه گفــت: پائیــن بــودن قــدرت خریــد مــردم بــرای 
خریــد دام بــه وزن بــاالی ۵۰ کیلوگــرم در کنــار محدودیــت در 
تامیــن نهاده هــای دامــی بــرای ازدیــاد وزن دام موجــب شــده 
اســت کــه دامــداران گوســفندهای خــود را بــا وزن کمتــر از ۵۰ 
ــداران متضــرر  ــز دام ــن نظــر نی ــه از ای ــد ک ــو عرضــه کنن کیل

خواهنــد شــد.

درد بی درمان، قوزی باالی قوز گرسنگی!

وی در ادامــه گفــت: بیمــاری هایــی کــه گریبانگیــر دام هــا شــده 
ــاده  ــر و م ــای ن ــات می شــود و متاســفانه دام ه ــز موجــب تلف نی
ــوز  ــد و هن ــدا می کنن ــی پی ــت گیج ــنی حال ــع س ــک مقط در ی
دامپزشــکان نتوانســتند درمانــی بــرای ایــن بیمــاری پیــدا کننــد. 
ســال گذشــته بســیاری از بره هــا بــه دلیــل بیمــاری آبلــه از بیــن 
رفتنــد امــا خوشــبختانه امســال خبــری از ایــن بیمــاری نیســت.

عبداللهــی در مــورد بیمــه دام نیــز گفــت: فعــال فرآینــد بیمــه دام 
بدلیــل احتمــال آزاد شــدن نهاده هــای دامــی متوقــف شــده اســت 
ــردن  ــه ک ــه بیم ــزم ب ــی مل ــاده دام ــت نه ــرای دریاف ــدار ب و دام
دام هاســت و دامــداران بیشــتر بــرای برخــورداری از نهــاده دامــی 
اقــدام بــه بیمــه کــردن می کننــد و اینطــور نیســت کــه صرفــا بــه 
منظــور برخــورداری از مزیــت بیمــه ایــن فرآینــد را طــی می کننــد. 
بروکراســی پیچیــده در بیمــه کــردن دام دشــتی و گوســفندان نیــز 

مشــکل دیگــری اســت کــه گریبانگیــر دامــداران اســت.

برخورداری از نهاده دامی، تنها انگیزه برای بیمه کردن دام ها

ــوی  ــارت از س ــت خس ــل در پرداخ ــد کام ــدم تعه ــزود: ع وی اف
ســازمان های بیمــه گــر موجــب شــده اســت کــه بیمــه دامــداری 
طرفــدار نداشــته باشــد بــه عنــوان مثــال بــرای تلف شــدن یــک 
ــت  ــان پرداخ ــون توم ــه میلی ــا س ــه تنه ــوی بیم ــاله از س گوس
ــا،  ــردن دام ه ــه ک ــرای بیم ــزه ب ــا انگی ــع تنه ــود و در واق می ش

ــی اســت. ــاده دام ــورداری از نه برخ

ــائلی  ــعاع مس ــر تحت الش ــای اخی ــال ه ــداری در س ــت دام صنع
قــرار گرفتــه اســت کــه برآینــد آن، بــروز چالش هــا و مشــکالتی 
ــرای فعــاالن ایــن حرفــه اســت و شــرایطی بوجــود آمــده کــه  ب

دامــداران بــا ســختی بــه فعالیــت خــود ادامــه دهنــد.

شــرایط اقتصــادی موجــب شــده اســت کــه قیمــت تمــام شــده 
تولیــد افزایــش یابــد و در نهایــت تولیــد هــم بــه ســختی صــورت 
گیــرد و محصــوالت دامــی و لبنــی بــه دلیــل افزایــش قیمــت در 

ســفره مــردم جــای کمتــری داشــته باشــند.

ــات  ــا تصمیم ــداران ب ــی از دام ــت واقع ــد حمای ــر می رس ــه نظ ب
ــت  ــرون رف ــن گره گشــا موجــب ب ــه قوانی کارشناســی و عمــل ب
ــب  ــه قط ــاوه ک ــتان س ــد و در شهرس ــد ش ــکالت خواه از مش
ــزی محســوب شــده و ســهم بســزایی در  ــداری اســتان مرک دام
تامیــن گوشــت قرمــز و ســایر فــرآورده هــای دامــی دارد مــی تواند 
رونــد تولیــد را تســهیل و تولیدکننــده را بــه تولیــد بیشــتر ترغیــب 

کنــد.
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