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چشم انداز مثبت

طبق پیش بینی معاونت محتــرم تولیدات دامی وزارت جهاد کشــاورزی مقرر 

اســت که تولید تخم مرغ در ســال جاری به حدود 950 هزار تن برسد. از سوی 

دیگر بررسی های کارشناسی نشــان میدهد که سرانه مصرف تخم مرغ در سال 

گذشته به 198 عدد رسیده است که این میزان کافی نیست و باید در سفره خانوار 

افزایش یابد.

به نظر می رسد که در برنامه پنج ساله ششم توسعه نیز سرانه مصرف تخم مرغ 

برای هر نفر 250 عدد تعیین شــده اســت که با توجه بــه تولید 950 هزار تن 

تخم مرغ در ســال جاری امید اســت که به تدریج با افزایش تولید به این سرانه 

دســت یابیم. در این راســتا نقش زنجیره های تولید را نباید از نظر دور داشت. 

اخیرا ایجاد زنجیره های تولید در بخش دام و طیور کشور مورد تأکید و در دستور 

کار معاونت تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی قرار گرفته که اجرائی شدن آن 

می تواند نقش ارزنده ای در خودکفایی مطلوب تر تولیدات پروتئینی کشــور ایفا 

نماید.

به این نکته مهم توجه داشته باشیم که صنعت مرغ تخمگذار با دارا بودن 1600 

واحد و با ظرفیت ســالیانه 88 میلیون مرغ تخمگــذار و تولید حدود 930 هزار 

تن تخم مرغ با ســرانه مصرف 12 کیلوگرم در جایگاه 11 جهان قرار داشــته و 

در مجموع تولیدات گوشــت مرغ و تخم مرغ حدود 60 درصد پروتئین مورد نیاز 

خانوارها را تأمین می نماید. 

                با احترام- مدیرمسئول

بسمه تعالی
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اخبار صنعت مرغداری
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تامین بیــش از 30 درصد مــرغ آذربایجان غربی توســط 

زنجیره های یکپارچه تولید

امور طیور جهاد کشاورزی  - مدیر  ایسنا 

غربی  آذربایجان  گفت:  غربی  آذربایجان 

با داشتن 5 زنجیره کامل یکپارچه تولید 

و  گوشت مرغ، جزو اســتان های مطرح 

شاخص در صنعت طیور در کشور است.

رضا یوســف رضایی در گفت وگو با خبرنگار ایسنا، با بیان این مطلب 

افزود: این زنجیره ها بیش از 30 درصد تولید گوشــت استان را بر عهده 

داشته و صادرات تخم مرغ نطفه دار، جوجه یکروزه گوشتی، مرغ زنده و 

یخ زده توسط این زنجیره ها صورت می گیرد. این مسئول تصریح کرد: 

در 4 ماهه نخست ســال جاری تمامی 9 واحد مرغداری دریافت کننده 

پروانه بهره برداری با ظرفیت 272 هزار بــه صورت تمام اتوماتیک، به 

تجهیزات بهینه ســازی مصرف انرژی مجهز شــده اند. وی افزود: در 

آذربایجان غربی ســاالنه حدود 80 هزار تن گوشــت مرغ و 90 میلیون 

قطعه جوجه یکروزه گوشتی تولید می شــود که این میزان تولید در اثر 

فعالیت 723 واحد مرغداری گوشتی به ظرفیت 14 میلیون و 893 هزار 

و 130 قطعه و 68 واحد مرغداری مادر گوشــتی به ظرفیت 2 میلیون و 

59 هزار و 832 قطعه حاصل می شود.

نظارت دامپزشکی بر صادرات حدود 2 میلیون قطعه جوجه 

یکروزه از اردبیل

ایسنا- مدیرکل دامپزشکی استان اردبیل 

از نظارت بهداشــتی و کیفی دامپزشکی 

بر صادرات نزدیک بــه 2 میلیون قطعه 

جوجه یکــروزه به مقصد کشــورهای 

ارمنستان و ترکمنســتان از ابتدای سال 

جاری خبر داد. به گزارش ایســنا، صادق صالحی بر اهتمام دامپزشکی 

در راستـــای تسهیـــل روند صادرات از استان تأکید کرد و با اشاره به 

نامگذاری امسال به  نام سال اقتصاد مقاومتی، تولید -  اشتغال، افزایش 

صادرات در حوزه دام و طیور و فرآورده های خام دامی و تداوم آن در ســال 

جاری را یکی از مصداق های بارز اقتصاد مقاومتی در حوزه تولید و اشتغال 

عنوان کرد. این مقام مســئول در دامپزشکی با بیان اینکه در سال جاری 

یک هزار و 232 تن پا و پنجه مرغ تحت نظارت بهداشتی و کیفی این اداره 

کل به کشور ویتنام صادر شده اســت، تأکید کرد: اگر می خواهیم تولید 

مناسبی داشته باشیم و به دنیا عرضه کنیم باید محصوالت قدرت رقابت 

پذیری بیشتری با محصوالت تولیدی ســایر کشورها داشته و تولید با 

استانداردهای روز دنیا سازگار و رویکرد قوانین، صادرات محور باشد. 

معاون بهبود تولیدات دامی جهاد کشــاورزی استان همدان: 
ایجاد مرغداری اولویت برنامه های استان همدان نیست

مهر- همــدان - معاون بهبــود تولیدات 

استان  کشــاورزی  جهاد  سازمان  دامی 

اولویت  مرغداری  ایجــاد  گفت:  همدان 

بلکه  نیست  همدان  اســتان  برنامه  های 

اولویت به سمت پرورش گاو شیری رفته 

اســت.محمد نظرپور در گفتگو با خبرنگار مهر از وجود 5 میلیون واحد 

دامی در اســتان همدان خبر داد و گفت: 370 هزار راس گاو و گوساله، 

یک میلیون و 400 هزار راس گوســفند و بره، 134 هزار راس بز و بزغاله 

و 203 هزار و 53 کلونی عســل در استان همدان وجود دارد. نظرپور به 

وجود یک هزار و 355 واحد صنعتی پرورش دام و طیور و ماکیان در استان 

همدان اشاره کرد و ادامه داد: تعداد واحدهای صنعتی در استان همدان 

تا پایان ســال 91 یک هزار و 166 مورد بود که با افزایش 16 درصدی به 

یک هزار و 355 واحد رسیده است.

با حضور وزیر جهاد کشــاورزی؛ کارخانه تولید دام و طیور 
کشاورزی گرمسار افتتاح شد

و  دام  تولید  کارخانــه  گرمســار-  مهر- 

طیور گرمســار با ظرفیت تولید 60 هزار 

حضور  با  پروتئینــی  محصــوالت  تن 

محمود حجتی وزیر کشــاورزی کابینه 

دوازدهم افتتاح شــد. به گزارش خبرنگار 

مهر، محمود حجتی صبح پنج شنبه در بدو سفر یک روزه خود به استان 

سمنان، با حضور در گرمســار واحد تولید خوراک دام و طیور این شهر را 

افتتاح کرد. مدیرکل جهاد کشــاورزی استان سمنان در این مراسم گفت: 

ایــن کارخانه تولیدی به صورت تعاونی فعالیــت دارد که دو هزار و 148 

عضو از آن منتفع می شــوند. سید حسن میرعماد بیان کرد: این کارخانه 

ظرفیت تولید 60 هزار تن مواد پروتئینی در سال را دارد.
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معاون بهبود تولیدات دامی ســازمان جهادکشاورزی استان 
همدان خبــر داد 199 هزار و 400 تن مــاده پروتئینی در 

همدان/عدم پرداخت تسهیالت برای توسعه مرغداری ها

دامی  تولیــدات  بهبود  معاون  ایســنا- 

همدان  استان  جهادکشــاورزی  سازمان 

ماده  تن   400 و  هــزار   199 تولیــد  از 

استان  در  امســال  ماهه   5 در  پروتئینی 

خبر داد وگفت: از ابتدای دولت یازدهم تا 

پایان مرداد امســال 2 میلیون و 519 هزار و 798 تن مواد پروتئینی در 

استان همدان تولید شده است. به گزارش ایسنا، محمد نظرپور یکشنبه 

5 شهریور در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: در دولت یازدهم یک میلیون و 

855 هزار و 395 تن شیرخام، 154 هزار و 870 تن گوشت قرمز، 379 

هزار و 663 تــن مرغ، 117 هزار و 96 تن تخم مرغ و 11 هزار و 171 تن 

عســل در استان همدان تولید شده اســت. معاون بهبود تولیدات دامی 

سازمان جهادکشاورزی اســتان همدان اظهار کرد: 9 پروژه دام و طیور 

با 90 میلیارد ریال سرمایه گذاری در هفته دولت افتتاح می شود که این 

پروژه ها 66 نفر اشتغال زایی دارد.

رئیس هیأت مدیره اتحادیه کارخانجــات خوراک دام و طیور 
استان: خراسان رضوی، اولین رتبه در صنعت دامپروری را دارد

اتحادیه  مدیــره  هیأت  رئیس  ایســنا- 

خراسان  طیور  و  دام  خوراک  کارخانجات 

رضوی گفت: استان خراسان اولین رتبه 

را در سطح کشور در صنعت خوراک دام، 

است. کرده  کسب  دامپروری  و  دامداری 

حسن حســن زاده در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: در حال حاضر 700 

کارخانه دام و طیور فعال در سطح کشور وجود دارد که حدود 70 مورد از 

این تعداد در استان خراسان رضوی فعال است که به طور مستقیم برای  

15 هزار نفر اشتغال ایجاد کرده است.

نخســتین کشــتارگاه طیور صادرات محور خراسان شمالی 

آماده بهره برداری شد

کشــتارگاه  نخســتین  ایرنا-  بجنورد- 

شمالی  خراسان  اســتان  طیور  صنعتی 

نماینده هیئت  با حضور  روز سه شــنبه 

دولت که با محوریت صادرات اجرا شده، 

کشاورزی  جهاد  مدیر  شد.  بهره برداری 

خراسان شمالی در حاشیه افتتاح این طرح در گفت و گو با خبرنگار ایرنا 

اظهار کرد: این کشتارگاه اکنون خط تولید گوشت گرم و گوشت منجمد 

را دارد و محصوالت خود را با بســته بندی مناســب عرضه می کند. 

اسماعیل محمودآبادی خاطرنشــان کرد: این کشتارگاه صنعتی طیور 

برای انجام صادرات محصول خــود در مرحله دریافت مجوزهای الزم 

است البته شرایط الزم برای عمل  آوری و بسته بندی باال و زیر صفر طیور 

که از شرایط صادرات اســت در این واحد تولیدی مهیا می شود. مدیر 

جهاد کشــاورزی شهرســتان بجنورد گفت: ظرفیت این واحد، ساالنه 

هفت هزار و 75 تن اســت و با بهره برداری از آن برای 90 نفر اشــتغال 

ایجاد می شود.

رئیس موسسه رازی: واکسن های جدید موسسه رازی جایگاه 
ایران در دنیا را ارتقاء می بخشد

کرج - ایرنا- رئیس موسســه تحقیقاتی 

اشاره  با  رازی  سرم ســازی  و  واکســن 

تولید  در  موسســه  این  فعالیت های  به 

دام،  های  حوزه  در  مختلف  واکسن های 

طیور و انســان، گفت: ارایه واکسن های 

جدید توسط این موسســه جایگاه جمهوری اسالمی ایران را در سطح 

منطقه و دنیا به شــدت ارتقاء می بخشــد.به گزارش ایرنا، مســعود 

هاشم زاده روز دوشنبه در جمع خبرنگاران افزود: موسسه رازی به عنوان 

بزرگ ترین مرکز تولید واکســن در خاورمیانه با بیش از 90 سال قدمت 

مطرح است و در این سال ها توانســته به موفقیت های چشم گیری در 

کنترل و ریشه کنی بسیاری از بیماری ها به خصوص بیماری های همه گیر 

در انسان، دام و طیور دست یابد. وی اظهار داشت: به طوریکه در کنترل و 

ریشه کنی 9 بیماری انسانی که در جهان به عنوان برنامه مطرح بوده این 

موسسه توانست 7 بیماری را همچون فلج اطفال، سرخک، سرخجه، 

دیفیتری، کزاز و حتی ســرم های درمانی کار را به جایی رساند که اکنون 

به ندرت این بیماری ها مشاهده می شود. وی ادامه داد: در واکسن های 
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طیور نیز کمترین مشــکالت را واحدها در اثر واکسن مصرفی موسسه 

دارند و در این 90 سال ثابت کردیم جایگاه موسسه رازی و تولیدات آن در 

سالمت و بهداشت جایگاه رفیع خود را به دست آورده است.

اســتاندار: همه ظرفیت ها باید برای مدیریت بهتر منابع آبی 
قزوین به کار گرفته شوند

همه  گفت:  قزوین  استاندار  قزوین-ایرنا- 

دولتی  دستگاه های  امکانات  و  ظرفیت ها 

مدیریت  و  کنترل  برای  باید  ســمن ها  و 

بهتر منابع آبی استان و احیای سفره های 

زیرزمینی به کار گرفته شــود. به گزارش 

ایرنا، فریدون همتی چهارشنبه شب در نشست شورای حفاظت از منابع 

آب استان قزوین افزود: باید با نصب کنتورهای هوشمند بر روی چاه ها ، 

اصالح الگوی کشت و توسعه گلخانه ها برای مدیریت مناسب منابع آبی 

اســتان اقدام کنیم. وی ادامه داد: در این خصوص باید با برنامه ریزی 

دقیق و روش های نوین اقدام کــرد تا هم  مصرف منابع زیرزمینی کاهش 

یابد و هم تولید محصوالت کشاورزی اســتان افزایش پیدا کند. همتی 

افزود: باید با تشــویق مردم و وارد کردن آن ها به صحنه مصرف منابع 

زیرزمینی اســتان را از 330 میلیون متر مکعب در سال به 140میلیون 

متر مکعب کاهش دهیم که در این صورت 60 درصد از مصرف منابع آبی 

استان صرفه  جویی خواهد شد.

برای اولین بار در کشــور انجام شــد؛ صدور شناسنامه فنی 
برای مرغداری های قم

دامی  تولیدات  بهبــود  معاون  قم-  مهر- 

ســازمان جهاد کشــاورزی استان قم از 

صدور شناســنامه فنی برای واحدهای 

در  بار  اولین  برای  قم  اســتان  مرغداری 

کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از جهاد کشاورزی قم، حسین علی  بیگی 

با اشــاره به اجرای طرح تهیه شناسنامه فنی طیور در استان قم، گفت: 

در این طرح که برای اولین بار در کشور صورت می گیرد، کلیه واحدهای 

مرغداری استان مورد بازدید کارشناسی و فنی قرار گرفته و برای هر واحد 

طبق فرمت های تهیه شده، شناسنامه صادر می شود. وی افزود: در این 

رئیس سازمان دامپزشکی کشور در گفت و گو با ایرنا؛ بکارگیری 
مسئوالن فنی دامپزشکی در مراکز پرورش دام و طیور الزامی شد

دامپزشکی  سازمان  رئیس  ایرنا-  تهران- 

کشــور از الزام بکارگیری مسئوالن فنی 

تولید  و  پرورشی  مراکز  در  دامپزشــکی 

خبــر داد و گفت: طبق دســتورالعمل 

در  فنی  مســئوالن  بکارگیــری  اخیر، 

مرحله نخست برای کشــتارگاه های دام و طیور و مراکز بسته بندی و 

جمع آوری شیرخام الزامی شده اســت. »مهدی خلج« روز یکشنبه در 

گفت و گو اختصاصی با ایرنا اقدام های ســازمان دامپزشــکی در دولت 

یازدهم در استقالل مالی مســئوالن فنی دامپزشکی از کارفرمایان را در 

طول تاریخ این سازمان بی سابقه توصیف کرد که با هدف تامین هرچه 

بیشتر ســالمت غذایی مردم انجام شده است. وی با اشاره به تصویب 

قوانین مــورد نیاز برای موظف کــردن تمامی کارفرمایــان به اجرای 

بکارگیری  برای  الزام  نیز  و  دستورالعمل های سازمان دامپزشکی کشور 

مسئوالن فنی بهداشــتی در مجلس شورای اسالمی گفت: بنابراین در 

یک برنامه صحیح و توزیع مســئولیت مسئوالن فنی بهداشتی اجرای 

آئین نامه اجرایی نظارت بهداشتی دامپزشکی تقویت خواهد شد.

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان 
خبرداد: بهره برداری از 444 طرح صنعتی و کوچک روستایی

تولیدات دامی  بهبود  مهر- زنجان- معاون 

سازمان جهاد کشــاورزی استان زنجان 

کوچک  و  صنعتی  طــرح   444 از  گفت: 

روســتایی در دولت یازدهم بهره برداری 

شــد. به گزارش خبرنــگار مهر، رحمان 

رستمخانی شامگاه ســه شــنبه در جمع خبرنگاران،  افزود: در چهار 

ســال نخســت فعالیت دولت تدبیر و امید در زیر بخش تولیدات دامی 

اســتان زنجان  تعداد 444 طرح صنعتی و کوچک روستایی دام و طیور 

به بهره برداری رسیده است. وی اظهار کرد: با شروع فعالیت این واحدها 

طرح واحدهای مرغداری از نظر تأسیسات و تجهیزات مورد بازدید قرار 

می گیرند و بر اساس تأسیسات و تجهیزات موجود، نسبت به رتبه بندی 

واحدها اقدام می گردد.
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گزارش پارسینه از گرانی ها؛ وضعیت نامناسب مرغ و تخم مرغ/

تخم مرغ از قفس پرید!

تهران- ایرنا- پایگاه خبری در گزارشــی 

نوشت: مدتی است که دو کاالی اساسی 

یعنی مرغ و تخم مرغ بــا افزایش قیمت 

تا کنون  از ماه گذشــته  و  مواجه شــده 

داشته  اند.  همراه  به  زیادی  حاشیه های 

در ادامه این گزارش می خوانیم: این روزها مسئوالن از کمبود تخم مرغ و 

گرانی مرغ خبر می دهند موضوعی که شاید چند دلیل داشته باشد.  در 

خصوص افزایش قیمت جوجه یکروزه و واردات آن حســن رکنی معاون 

امورتولیدات دامی وزیرجهاد کشاورزی می گوید: واردات جوجه یکروزه 

مرغ تخمگذار تایید شده و علت آن شــیوع بیماری آنفلونزای مرغی در 

زمستان گذشته است. این مسئله سبب شده که طی دو هفته اخیر شاهد 

افزایش قیمت تخم مرغ نیز باشیم، که مســئوالن یکی از علل افزایش 

قیمت آن را کمبود مرغ تخمگــذار عنوان کرده اند. تولیدکنندگان جوجه 

یکروزه تخم گذار می گویند برای آنهــا محدودیت تولید جوجه ها وضع 

شده است. در حالی که مجوز واردات این جوجه ها نیز صادر شده است. 

رئیس اداره بهداشت دامپزشکی استان کرمانشاه خبر داد:بیش 
از 7 میلیــون قطعه جوجه ریزی درواحدهای مرغ گوشــتی 

استان کرمانشاه

بهداشت  اداره  رئیس  کرمانشــاه-  مهر- 

اداره  طیــور  های  بیمــاری  مدیریت  و 

کل دامپزشــکی اســتان کرمانشاه از 7 

ریزی  جوجه  قطعه  هزار   200 و  میلیون 

در واحدهای مرغ گوشــتی استان طی 4 

ماهه امسال خبر داد. 

عالوه بر ایجاد اشتغال مســتقیم برای یک هزار و 36 نفر، ساالنه 17 

هزار و 648 تن نیز به مجموع تولیدات دامی اســتان افزوده شده است. 

رستمخانی خاطرنشان کرد: در سه کارخانه جوجه کشی صنعتی استان 

نیز در مجموع بــه تعداد 42 میلیون و 29 هــزار و 929 قطعه جوجه 

یکروزه درجه یک تولید و به واحدهای مرغداری گوشــتی داخل و خارج 

از استان ارسال شده است.

تولید ماهانه 30 میلیون قطعه جوجه یکروزه در گیالن

  ایسنا- مدیرکل دامپزشکی گیالن از تولید 

25تا 30 میلیون قطعه جوجه یکروزه در 

استان خبر داد.  به گزارش ایسنا،  سهراب 

عاقبتی با اشــاره به اینکه  استان گیالن 

با اســتقرار تعداد قابل توجه واحدهای 

مرغ اجداد و مادر و تولید ماهیانه حدود 25 تا 30 میلیون قطعه جوجه 

یکروزه، نقش مهمی در تأمین جوجه یکروزه مورد نیاز کشور دارد، گفت: 

به منظور بررسی وضعیت بهداشتی واحدهای اجداد، مادر و کاخانجات 

جوجه کشی، نمونه گیری و انجام آزمایشــات مربوط به بیماری های 

مهم و قابل انتقال در سطح مزارع مرغ اجداد و مادر و نیز اخذ نمونه های 

محیطی از کارخانجات جوجه کشی استان در سال جاری انجام گرفت.

هجوم تقاضا علت گرانی جوجه و گوشت مرغ

تهران- ایرنا- دبیر انجمن ملی طیور علت 

اصلی باال رفتــن قیمت جوجه یکروزه و 

گوشت مرغ در بازار را هجوم تقاضا برای 

و گفت: در پی  پرورش و مصرف دانست 

گرانی گوشت قرمز، تقاضا برای مصرف 

گوشت مرغ افزایش یافته است. »سعید اصغری فرد« روز شنبه در گفت و 

گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا قیمت جوجه یکروزه را عامل اصلی گرانی 

مرغ زنده و گوشت مرغ ندانست و افزود: سال گذشته سهم جوجه یکروزه 

در قیمت تمام شــده محصول 12 درصد بود که به نظر می رسد امسال 

این رقم به 16 درصد رســیده، به طور حتم افزایش سهم چهاردرصدی 

جوجه یکروزه نمی تواند در قیمت تمام شده مرغ نقش تعیین کننده ای 

داشته باشد.

 وی با اشاره به اینکه در گذشته ظرفیت تولید جوجه یکروزه 250 میلیون 

قطعه بوده است، اظهار داشت: اکنون این ظرفیت به 420 میلیون قطعه 

یعنی نزدیک به دو برابر شــده است. دبیر انجمن ملی طیور با بیان اینکه 

اکنون قیمت جوجه یکروزه در کنترل است، گفت: در حال حاضر هر جوجه 

یکروزه بین 17 تا 23 هزار و 500 ریال عرضه می شود.
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واحد اجداد L.S.L شرکت طیور برکت
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گروه تولیدی برکت به عنوان یکی از بزرگترین مجموعه های تولید جوجه 
یکروزه تخمگذار، پولت و تخم مرغ خوراکی، با توجه به تجارب علمی و 
کاربردی خود در زمینه پرورش مادر تخمگذار و تولید تخم مرغ خوراکی 
از سال 1384 با همکاری کمپانی معظم LOHMANN آلمان و با احداث 
 L.S.L یک واحد مرغ اجداد تخمگذار، نمایندگی انحصاری نژاد تخمگذار
را کســب و در سال 1388 اولین گله اجداد را وارد فارم نموده و با افتخار 
تولید جوجه یکروزه مادر L.S.L را در ایــران آغاز و با پرورش و نگهداری 
5 گله اجداد موفق گردیده اســت که از هر گله اجداد، بالغ بر 300.000 

قطعه جوجه یکروزه مادر تخمگذار L.S.L را بدست آورد. 

واحد اجداد L.S.L شــرکت طیور برکت در 30 کیلومتری شهرســتان 
قزوین و در دامنه رشــته کوه های البرز در فاصلــه حدود 7 کیلومتری 
اتوبان تهران- قزوین با یک جاده اختصاصی قرار داشــته و مشتمل بر 

قسمت های ذیل می باشد:
 

الف( ساختمان فارم ها 
  در مجموع دو فارم برای نگهداری گله های اجداد احداث گردیده است ، 
هر فارم مشتمل بر دو قســمت جداگانه می باشد که در یک قسمت که 
کوچکتر میباشــد مرغ و خروس خط پدری)A&B( و در ســالن دیگر که 
بزرگتر اســت مرغ و خروس خط مادری)D&C( نگهداری میشوند. فارم 

شماره 2 در حال حاضر فعالیتی ندارد. 
فارم ها  حدود 500 متر ازهمدیگر فاصله دارند. 

ب( محل کارخانه دان اختصاصی 
 در محلی به فاصلــه 1 کیلومتر از قرنطینه اول و فارم ها ، ســوله ای 
محصور در دیوار و فنس در نظر گرفته شــده اســت ، که درآن امکانات 
ساخت دان شامل آسیاب و میکســر افقی، اتاق ویژه نگهداری مکمل و 
سایر افزودنی ها  تعبیه شده است . در این قسمت مواد اولیه ساخت دان 
مانند ذرت ، سویا و .... پس از کنترل کیفیت اولیه از نظر مدت انتظار ورود 

تا ساخت خوراک مدیریت می شود.

 دان پس از ســاخت در 2 کیسه تو در تو به قرنطینه دوم منتقل سپس از 
کیسه اول خارج و پس از گاز دادن و رعایت 5 روز انتظار قرنطینه ای برای 

مصرف به سمت سالن اجداد برده میشود .

 محل ســاخت دان از نظر ورود پرندگان ، جوندگان و .... کامال حفاظت 
شده و اقدامات الزم ساختاری و ســاختمانی در نظر گرفته شده است . 

ضمنا در خوراک از افزودنی های الزم برای مقابله با عوامل عفونی مانند 
سالمونال استفاده میشود.

ج( ساختار قرنطینه و بیوسکیوریتی

جابجایی افراد و امکانات در محوطه اجداد :
 در ادامه روند برنامه بیوســکیوریتی واحد اجــداد و جهت جابجایی 
افراد و امکانات مــورد نیاز، خودرو هایی در داخل محوطه در نظر گرفته 
شده است که تحت هیچ شــرایطی از محوطه خارج نمی شوند . و کلیه 
جابجایی ها  از طریق آنها صورت می گیــرد . درمحل ورودی به واحد و 
خارج از حصار احداث شــده اطراف قرنطینه و بیوسکیوریتی، پارکینگ 
مناسبی برای خودرو شخصی پرسنل و افراد بازدید کننده در نظر گرفته 
شده است .  ماشین حمل کننده تخم مرغ به جوجه کشی نیز بعد از دوش 
ضد عفونی از طریق نازل های تعبیه شده در کنار حصار ورودی قرنطینه 
اول، تخم مرغ های نطفــه دار را بارگیری نموده و راهی جوجه کشــی 

میشود .

قرنطینه و بیوسکیوریتی اول
برای اطمینان از اجرای یک برنامه مناسب بیوسکیوریتی که بتواند گله 
را از آلوده شدن با عوامل بیماریزا محفوظ دارد ، ساختمانی به فاصله1 
کیلومتر از ســالن های نگهداری گله اجداد، مجهز به دوش و محل ضد 
عفونی وســایل و امکانات وارده و نگهداری آنها به مدت تعیین شــده، 
احداث گردیده اســت . در این ســاختمان امکان اسکان افراد برای مدت 
مشخص پیش بینی شده اســت ، تا مقدمات بازدید و وارد کردن وسایل 

مورد نیاز به سالن ها  با رعایت اصول بیوسکیوریتی فراهم شود .
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 قرنطینه و بیوسکیوریتی دوم
بخش نگهداری اجداد توسط حصاری متشــکل از 2 دیواره فنسی تو 
در تو محاط شده و در قســمتی از فاصله 2 فنس ساختمان ویژه برای 
رعایت و اجرای دومین مرحله بیوسکیوریتی در نظر گرفته شده است . 
در این محل کلیه امکانات الزم برای اجرای مرحله دوم بیوســکیوریتی 
شامل محل ضدعفونی و نگهداری وسایل و افراد ، ناهار خوری و اسکان 

ضروری افراد ، دوش دوم و دفتر مدیریت درنظر گرفته شده است.

د( ظرفیت تولید 
با توجه به اینکه تا کنون 5 گله اجداد در واحد مذکور بطور کامال موفقیت 
آمیزی دوران پرورش و تولید را به اتمام رسانده اند، میتوان با بکار گیری 
ظرفیت فعــال فعلی واحد اجداد و از هر گله بالــغ بر حدود 300.000 
قطعه جوجه یک روزه مادر L.S.L بدست آورد، که عالوه بر تامین نیاز های 
فارم های مادر شــرکت طیور برکت، میتواند نیاز برخی از واحد های مرغ 

مادر تخمگذار کشور را هم تامین نماید.

شرکت طیور برکت در زمینه پرورش موفقیت آمیز ژنوتایپ L.S.L در فارم 
مادر، جوجه کشی و فارم های تخمگذار تجاری یک دهه تجربه را پشت 
سر گذاشته و در این راستا ســعی نموده است تا حد  امکان با مشتریان 
خود ارتباط مناسبی را برقرار و از این طریق به نکات ظریفی در ارتباط با 
مدیریت نژاد L.S.L در شرایط مرغداری ایران دست یابد. در حال حاضر 
این ژنوتایپ یکی از مقبولترین مرغ های تخمگذار بازار ایران بوده و سهم 
قابل قبولی از بازار جوجــه یک روزه تخمگذار را به خود اختصاص داده 

است .

ه( برنامه آینده
بــا عنایت به اینکه هر فارم ظرفیت نگهــداری 5000 قطعه مرغ اجداد 
خط D را دارد ، که در حال حاضر فقط از ظرفیت یکی از فارم های موجود 
استفاده میشود، با افزایش جمعیت کشور و یا با افزایش مصرف سرانه 
تخم مرغ ، امکانات الزم برای تامین جوجــه و مرغ تخمگذار با توجه به 

ظرفیت موجود در این واحد پیش بینی گردیده است.

عالوه بر امکانات سخت افزاری موجود که شرح داده شد، امکانات مهم 
 L.S.L نرم افزاری یعنی دانش مدیریت گله اجداد و تولید جوجه های مادر
از نظر کمیت ) تعداد جوجه ابتیاع شده( و کیفیت )فاکتورهای بهداشتی 
مطابق اســتانداردهای OIE ( را هم به مجموعه امکانات و ظرفیت های 

فوق باید افزود.

پروژه ساخت جوجه کشی
در راســتای تکمیل مجموعه فوق، اقدامات اولیه ساخت جوجه کشی 
شــامل اخذ پروانه های مختلف و مذاکرات با کمپانی های تولید کننده 
ماشــین های جوجه کشــی جهت انتخاب برند آن صــورت گرفته که 
بزودی برنامه احداث پروژه جوجه کشــی آغاز خواهد شــد. با ساخت 
جوجه کشــی، مجموعه واحد اجداد شرکت طیور برکت از نظر امکانات 

ساختاری تکمیل خواهد شد . 
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L.S.L مزیت های نژاد
دکترمحمد زاهد شیخ عباسی
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نژاد L.S.L و هدف های تولیدی آن ،حال و آینده

اکنون حدود یــک دهه از ورود نــژاد مرغ تخمگــذار L.S.L به صنعت 
مرغداری ایران می گذرد ، ایــن نژاد طی این مدت توانایی های خود را در 
زمینه عادت پذیری با سنت های جاری مدیریت پرورش مرغ تخمگذار و 
شرایط گوناگون کشور ایران از نظر آب و هوایی و ساختار سالنی بخوبی 
نشان داده و جایگاه یکی از مقبول ترین نژاد های تخمگذار کشور فاصله 
را به خود اختصاص داده است . لذا صنعت مرغداری ما از مرحله آشنایی 
با نژاد عبور کرده است و قطعا این سوال را دارد که با توجه به چا لش های 
موجود و پیش روی صنعت در عرصه ملــی و جهانی مانند قیمت رو به 
افزایش نهاده هــا و انرژی ، قوانین مرتبط با رفــاه حیوانات ، مقابله با 
مصرف آنتی بیوتیک ها و... از یک طــرف و افزایش جمعیت و افزایش 
مصرف تخم مرغ ، کارشناسان بهبود ژنتیکی شرکت لهمن چه مسیری 
را برای دســتیابی به عملکرد بیشــتر نژادL.S.L برنامه ریزی کرده اند و 

چگونه می توانند پاسخگوی چالش های پیش روی این صنعت باشند؟ 

در این راستا بر موارد زیر تمرکز شده است:
عالوه بر پیک تولید عالی ، بر طوالنی تر شدن دوران تولید تمرکز شده   

است.
افزایش کیفیت پوسته و کاهش تخم مرغ های ترک دار شکسته و نافرم   

افزایش توان زنده مانی در طول دوره تولید.  

الف( دوره تولید طوالنی                      
دوره تولید در آخرین دفترچه راهنمایL.S.L از 70 به75 هفته افزایش 
یافته اســت و انتظار میرود که این تاســال 2020 به 80 هفته افزایش 
یابد در واقع کل ســن مرغ از 90 هفته بــه 95 هفته بدون اجرای برنامه 
تولک بری افزایش یافته اســت و تا ســال 2020 به 100 هفته خواهد 
رسید . که پیش بینی می شــود هر قطعه مرغ موجود در ابتدای تولید تا 
سن 100 هفتگی، 500 عدد یا 30 کیلو گرم تخم مرغ تولید کند . در حال 
حاضر این مقدار تولید در محدوده 27 کیلو گرم )450 عدد تخم مرغ ( با 

95 هفته سن مرغ می باشد.

در واقع دســت یابی به این میزان تولید فقط از طریق افزایش پیک تولید 
ناممکن است زیرا افزایش پیک تولید بیش از آنچه امروز اتفاق می افتد از 
محدوده ناچیزی برخوردار است )دستیابی گله های L.S.L به پیک هایی 
در محدوده 97% در شــرایط مدیریتی قابل قبول، امکان پذیر اســت.( 
بنابراین حصول این مقدار تخم مرغ ازهر قطعه مرغ موجود در شــروع 
تولید، با ایجاد پتانســیل ژنتیکی برای ادامه و تداوم تولید تا سن 95 یا 

100 هفتگی امکان پذیر خواهد بود. 

 )منحنی بیانگر افزایش میزان و طول دوره تولید ( 
Lohmann School 2015 : منبع

 افزایــش دوران تولید در ادامه بهبود های ژنتیکی مــداوم ) با توجه به 
افزایش نیاز به مصــرف مواد پروتئینی حیوانــی در دنیای امروز ( در 
)CLUCH( مرغ های تخمگذار امروزی با ایجاد توانایی داشتن دوره های

طوالنی تخمگذاری حتــی تا 150 روز بدون وقفه در تخمگذاری بوجود 
آمده است ، این قبیل مرغ ها در هر گله ای درصد قابل توجهی از مرغ های 
آن گله را تشکیل می دهند مثال ارزیابی های شرکت لهمن نشان می دهد 
که بیشــتر از 50% گلــه L.S.L  از دوره های تخمگــذاری 100-80 روز 
برخوردار هســتند.به همین دلیل می توانند در محدوده هر 24 ساعت 

یک عدد تخم مرغ قابل فروش با کیفیت عالی پوسته تولید نمایند .

شــرکت لهمن با ارائه واریته مرغ L.S.L از نژاد لگهورن سفید بخوبی از 
عهده اینکار برآمده اســت و توانایی ادامه تولید تا 100 هفته را در این 

واریته بوجود آورده است.

تجربیات پرورش مرغ نژاد L.S.L در ایران نیز نشان داده است که این نژاد 
تحت شــرایط مدیریتی متوسط در دوران پرورش و تولید می تواند بدون 

نیاز به تولک بری تا 100 هفتگی تخم مرغ تولید نماید.

بهبود های ژنتیکی که در این نژاد انجام شــده اســت نشــان دهنده ی 
افزایش 12 عددی ســرانه تخم مرغ در فاصله  ی ســال های 2013 تا 

2015 می باشد  و این مسیر ژنتیکی کماکان ادامه خواهد داشت.
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ژنتیکی مرغ های با اســتخوان های محکمتر و بهبود در جهت افزایش 
استحکام اســتخوان ها و پوســته انجام گرفته که مرغ L.S.L می تواند 

تخم مرغ با استحکام در مقابل بیش از 40 نیوتون را تولید نماید.

ب ( افزایش کیفیت پوسته از نظر استحکام     
 آنچه مسلم است افزایش تعداد تخم مرغ تولیدی )افزایش پیک و  طول 
دوره( به تنهایی نمی تواند بــه افزایش تخم مرغ قابل فروش برای تولید 
کننده و ســود مرغداری منجر گردد و درصد تخم مرغ قابل فروش در این 
زمینه نقش مهمی را ایفاء می کند . امروزه این مسئله محور اصلی رقابت 
نژاد های مختلف در عرضه مرغ تخمگذاربه ویژه در ســنین باال تا سن 
100 هفتگی می باشد . در این ارتباط فاکتورهای موثر بر کیفیت پوسته 

عبارتند از:  

  مدیریت 
) دوران پرورش ، سیستم سالن، سن مرغ ،وضعیت سالمت (  

ترکیب دان   
)کیفیت و میزان منابع فسفر و کلســیم، اندازه منبع کلسیم ،باالنس   

الکترولیتی دان(

سالمت   
)بیماری های ویروسی، سالمت دستگاه گوارش(                  

               
ژنتیک

اســتحکام پوســته: در این زمینه کارهای تحقیقاتی قابل توجهی 
مانند ارزیابی استحکام استخوان های پرنده از راه الترا سونیک و انتخاب 

)منحنی نشان دهنده افزایش تولید بر اساس افزایش میزان و طول دوره(
Lohmann School 2016 : منبع 

Lohmann School 2015 : منبع

اندازه تخم مرغ : مرغ نژاد L.S.L در شــروع تولید به سرعت به اندازه 
مناسب تخم مرغ دست می یابد و در اواسط تولید به بعد، افزایش اندازه 
تخم مرغ بســیار کند شده که به کاهش تخم مرغ های شکسته و ترک دار 

خواهد انجامید. 

در مجموع بهبود های ژنتیکی انجام شده بر روی مرغ L.S.L از نظرکیفیت 
پوســته و تولید تخم مرغ قابل فروش باعث شده اســت که در شرایط 
مدیریت مناسب از نظر پیشگیری از بیماری ها ، تغذیه مناسب و شرایط 

سالنی قابل قبول ، به نتیجه بسیار عالی در این زمینه دست یابد.
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. )LIVABILITY(توان زنده مانی بیشتر )ج
در شــرایط مدیریتی مناسب و متوســط در دوره پرورش و تولید ، مرغ 
نژاد L.S.L از توان زنده مانی قابل قبولی برخوردار اســت که می تواند به 

فاکتور های مناسب زیر مرتبط باشد .

توان دست یابی به وزن های هدف تعریف شده هفتگی که زمینه تاثیر   
مناسب واکسیناســیون های در حال انجام دوران پرورش را فراهم و 
منجر به پایه گذاری مناسب سیستم ایمنی عالوه بر دوران پرورش در 

دوران تولید خواهد شد. 
توان عادت پذیری باالی نژاد به شرایط محیطی متفاوت  )سیستم های   

متفاوت سالن و آب و هوای منطقه ای(.
عدم مشاهده بلوغ زود رس در شرایط عادی مگر اینکه تحت برنامه های   
غیر عادی نوری و تغذیه ای قرار داشته باشد . بلوغ زود رس از یکطرف 
باعث کاهش توان زنــده مانی گله )تلفات زیاد دوران تولید ( و از طرف 

دیگر عدم دستیابی به اهداف تولیدی ذکر شده خواهد شد.
بهبود های ژنتیکی قابل توجهی از نظر کاهش و از بین بردن رفتارهایی   
ماننــد عصبی بودن و تمایل به نــوک زدن و پرکنی در این نژاد انجام 
گرفته است که در شرایط مناسب مدیریتی با رعایت اصول علمی در 
برنامه های تغذیــه ای ، نور و تراکم در قفس نتایج خوبی بر توان زنده 

مانی آن خواهد داشت.

نتیجه گیری
با توجه به روند بهبود ژنتیکی مداومی که مرغ نژاد L.S.L برای دستیابی 
به اهداف فوق طی کرده اســت و قطعا کمــاکان ادامه خواهد یافت، به 
دالیل زیر از نظر اقتصادی باعث سود آوری بیشتر مرغداری  خواهد شد:

هرچه طول دوره تولید افزایــش یابد و تخم مرغ قابل فروش یک گله   .1
بیشتر باشد، هزینه تمام شــده پولت نسبت به تعداد تخم مرغ های 
تولید شــده کمتر خواهد شد و نیاز به تهیه پولت در دوره زمانی ثابت 

کاهش خواهد یافت.

2.  دوره های طوالنی تر تولید بدون تولک بردن گله ها، باعث بهره وری 
بیشتر از سرمایه گذاری و امکانات موجود مرغداری خواهد شد .

عملکرد فعلی نژاد به شرح زیر می باشد:

پیک تولید طوالنی مدت )30 هفته 90+(  %93-96  .1

تعداد تخم مرغ تولیدی 442-447   .2

3. کیلو گرم تخم مرغ تولیدی تا 95 هفتگی  28 - 27 

4.  مصرف دان 115- 105 گرم )بسته به تراکم مواد مغذی ممکن است 
بیشتر باشد.(

5. ضریب تبدیل 2.1 -  2 

منابع 
 201 6-2015 Lohmann school  

Poultry news  نشریه لهمن در سال های 2016 و 2017   
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پای اسفناج، تره فرنگی و پنیر

تلفن: 88208342-3 021

آشپزی به سبک

فر را از قبل تا دمای 200-180 درجه سانتیگراد گرم کنید. یک قالب را به ابعاد 20 درcm 30 را چرب کنید. کف قالب و 2 
طرف آن را تا 2 سانتی متر باالی قالب، با کاغذ روغنی بپوشانید.

آرد و کره را کامال مخلوط کنید تا مانند پودر سوخاری شود. زرده تخم مرغ و آب را اضافه کنید. آنها را مخلوط کنید تا به 
را  آن  با پالستیک  نرم و صاف شود.  تا  را ورز دهید  آن  آرامی  به  و  بپاشید  آرد  بر روی یک سطح کمی  صورت خمیر درآید. 

بپوشانید. بگذارید تا 15 دقیقه خنک شود. 

خمیر را بر روی کاغذ روغنی پهن می کنیم تا ضخامت آن 3 میلی متر شود، خمیر به اندازه کافی بزرگ باشد تا کف و کناره های 
قالب را بپوشاند. خمیر را در قالب قرار دهید، لبه ها را ببرید و برای 15 دقیقه بگذارید تا خنک شود.

خمیر را با کاغذ روغنی بپوشانید. روی آن را با برنج نپخته و یا وزنه های پخت پر کنید. برای حدود 10 دقیقه بگذارید فقط 
خمیر پخته شود. سپس کاغذ روغنی، برنج و یا وزنه های پخت را بردارید و بگذارید حدود 10 دقیقه دیگر بپزد تا به رنگ 

طالیی دربیاید. درجه فر را تا دمای 160-140 درجه کاهش دهید.

در همین حال نیمی از روغن را در ماهیتابه بزرگ با حرارت زیاد داغ کنید. اسفناج ها  را به مدت 3 تا 4 دقیقه بپزید تا له شوند. 
آنها را داخل کاسه بریزید. باقی مانده ی روغن را گرم کنید. تره فرنگی را بپزید. برای 5 تا 7 دقیقه هم بزنید تا یکدست شوند. 

اسفناج را فشرده و آب اضافه آن را بگیرید. سپس آنها را خرد کرده و اسفناج و تره فرنگی را روی خمیر بریزید. تخم مرغ و 
خامه را هم زده تا به خوبی ترکیب شوند، نمک و فلفل را اضافه کنید و این ترکیب را به روی اسفناج و تره بریزید. پنیر و 
آویشن هم روی آن بریزید. برای 35 تا 40 دقیقه بگذارید بپزد. آن را گرم یا در دمای اتاق میل کنید. میتوان با اسفناج و تره 

فرنگی آن را تزئین و سرو نمایید.

1

2

3

4

5

6
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2 پیمانه آرد ساده  
150 گرم کره سرد خرد شده  

1 عدد زرده تخم مرغ  
یک قاشق سوپ خوری آب سرد  

یک قاشق سوپ خوری روغن زیتون بکر  
200 گرم اسفناج   

یک عدد تره فرنگی بزرگ درشت خرد شده  
10 عدد تخم مرغ هم زده شده  

3/4 پیمانه خامه خالص  
100 گرم پنیر له شده  

6 شاخه آویشن تازه  
اسفناج برای تزئین  
آویشن برای تزئین  

مواد الزم
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صنعت طیور در ایران: گذشته ، حال و آینده
دکترحسن مهربانی یگانه

چکیده
در این مقاله اهم مسائل و مشکالت صنعت طیور ایران تبیین شده است. از 
بازار صنعت که به شکل رقابت کامل است تا ساختار صنعت که جزیره ای و 
خرده مالکی است توضیح داده شده و به مسائلی از قبیل وضع تشکل ها، 
بهره وری پایین صنعت طیور ایران که در بخش گوشتی الاقل 20 درصد 
از کشــورهای پیشرفته کمتر است همراه با مســائل مربوط به مصرف 
سوخت و فرسودگی صنعت اشاره شده است. چهار فقره از ریسک هایی 
که گریبان گیر صنعت طیور ایران است شامل بیماری ها، نقدشوندگی، نرخ 
ارز و نوسانات بین المللی و ریسک اعتباری است، توضیح داده شده است. 
نهایتا ضعف های عمده ساختار فعلی و اقداماتی که دولت باید صورت داده 

تا صنعت طیور را یاری کند، بیان شده است.

مقدمه
تولید مرغ و تخم مرغ در ایران به شــکل صنعتی سابقه ای حدودا 65 
ســاله دارد؛ منتهی رشد صنعت و رشد مصرف ســرانه عمدتا بعد از 
انقالب اســالمی رخ داده است. قدمهای اولیه حرکت به سمت صنعتی 
شــدن با کمک های دریافتی در قالب اصل 4 ترومن و بعد از جنگ دوم 

جهانی آغاز شد.

در بدو انقالب، مصرف سرانه گوشت مرغ حدود 4/5 کیلوگرم و تخم مرغ 
حدود 3/5 کیلوگرم با جمعیتی حدود 36 میلیون نفر بود. در حال حاضر 
که جمعیت کشور به حدود 80 میلیون نفر رسیده، مصرف سرانه گوشت 
مرغ به حدود 25 کیلوگرم و تخم مرغ به بیش از 10 کیلوگرم بالغ شــده 
است؛ به عبارتی ظرفیت تولید گوشت مرغ حدود 12 برابر و تخم مرغ 7 
برابر اول انقالب شده است. مرتبه ایران هم در تولید مرغ و تخم مرغ جزو 

ده کشور برتر جهان قرار گرفته است.

متوســط مصرف جهان در ســال 2015 حدود 15 کیلوگرم مرغ و 10 
کیلوگرم تخم مرغ بوده است؛ لیکن در بعضی کشورهای پیشرفته نظیر 

آمریکا، اروپای غربی و برزیل بیش از 40 کیلوگرم می باشد.

از منظر تعداد مــزارع تولیدی، آمارها گواه بر این اســت که حدود 20 
هزار مرغداری گوشتی و حدود 1500 مرغداری تخمگذار ساالنه حدود 
2 میلیــون تن مرغ و یک میلیون تن تخم مرغ مصرفی کشــور را تأمین 
می کنند کــه البته بخش ناچیزی ) 5 %<( از این تولید صادر می شــود.
سال هاست که در رسانه های عمومی شــنیدن مشکالت تولیدکنندگان 
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مرغ و تخم مرغ به بخشــی از اخبار کشور تبدیل شده است. برنامه های 
و...(  خبر  ویــژه  گفتگوی  )پایــش،  تلویزیون  مختلف  شــبکه های 
رســانه های عمومی و تخصصی و ســایت های مختلف پوشش های 
خبری به مسائل و مشــکالت این صنعت می دهند. حتی در ماه مبارک 
رمضان سال 1391 شــبکه های خبری بین المللی و بعضی شبکه های 
ماهواره ای، مشکالت صنعت طیور را برای بسیاری از مردم پوشش داده 
و تحلیل نمودند. برای تولیدکنندگان، اصحاب دولت و حتی مردم سوال 
اســت که این صنعت را چه می شود که در سه ضلعی که تولیدکنندگان، 
مصرف کننــدگان و دولت قرار گرفته اند، همواره حداقل یکی از اضالع آن 

ناراضی بوده اند.

برای اطالع عموم مردم که مصرف کنندگان محصوالت تولیدی صنعت 
طیور هســتند و آن ها که به نحوی با مشکالت این صنعت دست و پنجه 
نرم می کنند، مسائل و مشــکالت را می توان به شکل ذیل دسته بندی و 

تحلیل نمود.

این اســت که این تولیدکنندگان ضرر سنگینی تحمل می کنند. به همین 
سادگی!!

در ســال 1394 اگر فرض کنیم حدود 2/7 میلیــون تن مرغ زنده تولید 
شــده باشــد و مرغداران فقط کیلویی300 تومان ضرر کرده باشــند، 
تولیدکنندگان تخم مرغ هم که یک میلیون تــن تخم مرغ تولید کرده اند 
فقط کیلویی 400 تومان ضرر کرده باشند و تولیدکنندگان جوجه یکروزه 
هم قطعه ای 100 تومان برای 1/2 میلیارد قطعه جوجه یکروزه گوشتی 
تولید شده ضرر نموده باشند. )فرض هایی که هم از نظر مقداری و هم از

نظر ریالی مقرون به صحت اند(؛ جمع کل زیان تولیدکنندگان رقمی بالغ بر 
1330 میلیارد تومان می شود.

اگر دولت هم حدود 100 هزار تن مــرغ منجمد را که ذخیره کرده بود با 
زیانی حدود 2000 تومان در هر کیلو وارد بازار کرده باشد، زیان کل رقمی 
بالغ بر 1530 میلیارد تومان خواهد شــد. ایــن میزان زیان رقمی کامال 
محافظه کارانه است و شاید زیان واقعی به مراتب بیش از این مقدار باشد.

برای فهم این همه مشکالت و پاسخ به سواالت متعدد، موارد ذیل قابل 
توجه است:

ساختار صنعت
صنعت طیور ایران هم مثل اکثر صنایع دیگر کشــور دارای مشکل جدی 
مقیاس است. تولیداتی که قریب 13 هزار مرغدار گوشتی فعال و حدود 
1500 مرغدار تخمگــذار و حدود 500 مرغدار مادر به کشــور عرضه 

می کنند در یک نظام خرده مالکی بی انضباط انجام می پذیرد.

متوســط قیمــت محصــــوالت طیـور بیــن سال هــای  جدول 1. 
1392 تا 1394 )ریال(

تخم مرغ مرغ آماده طبخ مرغ زنده جوجه یکروزه سال

33,130 60,768 43,345 11,623 1392

32,400 63,656 44,931 10,442 1393

32,830 59,180 40,886 10,564 1394

بازار
همانطور که جدول 1 نشان می دهد، تولیدکنندگان جوجه یکروزه گوشتی 
که سالیانه حدود 1/2 میلیارد قطعه جوجه یکروزه گوشتی در سال های 
اخیر تولید کرده اند، مرغدارانی که مرغ زنده تولید کرده و به کشتارگاه ها 
فروخته اند و مرغداران تولیدکننده تخم مرغ، محصوالتشان را به ترتیب 
حدود 9 درصد، 5/7 درصد و یک درصد در ســال 1394 نسبت به سال 

1392 ارزان تر فروخته اند.

در صورتی که تورم تحمیل شــده بر تولیدکننده را هم حدود 15 درصد 
بین ســال های 92 تا 94 در نظر بگیریم، تأثیر این کاهش قیمت بسیار 
مشهودتر می شــود. مردم هم که مرغ آماده طبخ را 3 درصد ارزان تر از 
ســال 1392 خریداری کردند! این همه سر و صدای مرغداران هم برای 



20

2بولتن داخلی، تابستان 1396
این شــکل از تولید، بازار رقابت کامل را به وجود آورده اســت و موجب 
شده که تولیدکنندگان کامال قیمت پذیر باشــند. در بازار رقابت کامل به 
سادگی نمی شود ســود برد و لذا چنین بازاری، آن هم با کاالهای زنده 
)مرغ و جوجه( و فسادپذیر، دمار از روزگار تولیدکنندگان درآورده است. 
مادامی هم که صنعت از این شــکل تولید خارج نشــود، گرفتاری ها و 
معضالت همچنان پابرجا و روزافزون خواهد بود . در چنین ســاختاری 
امکان هماهنگی و تثبیت قیمت ها به هیچ وجــه وجود ندارد و آن ها که 
مشکالت را به گردن واسطه ها و دالالن و بعضا مافیا می اندازند، در عالم 

وهم و خیال سیر می کنند.

حلقه های منفک این شــبه صنعت، عبارتند از تولیدکنندگان مرغ مادر 
)مزارع پرورش اجداد(، تولیدکنندگان جوجه یکروزه )مزارع پرورش مرغ 
مــادر(، کارخانجات خوراک، کشــتارگاه ها، تأمین کنندگان نهاده های 
دامی، تأمین کنندگان واکسن و دارو، واحدهای فرآوری و صنایع تبدیلی 
و شــبکه توزیع. تولیدکنندگان فوق تحت تأثیر تصمیماتی هستند که 
معاونت امور دام وزارت جهاد کشــاورزی، سازمان دامپزشکی، شرکت 
پشتیبانی امور دام، سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان، 
ســازمان تعزیرات حکومتــی، صندوق بیمه محصوالت کشــاورزی، 
بانکهای مختلف علی الخصوص بانک کشــاورزی برایشان می گیرند. 
این تولیدکنندگان تشــکل های متعددی هم تشــکیل داده اند که آن ها 
هم بعضا در سرنوشت شــان تأثیرگذار اند و برایشان تصمیم می گیرند 
نظیر: اتحادیه مرغداران گوشتی، انجمن تولیدکنندگان جوجه یکروزه، 
انجمن کارخانجات خوراک دام و طیور، شرکت تعاونی صنایع مرغ مادر، 

اتحادیه ها، انجمن ها و تشکل های متعدد موجود در استان ها.

تشکل ها
مرغداران کشور در کلیه اســتان ها پراکنده اند. انجمن ها و اتحادیه های 
زیادی به عنوان تشــکل های مختلف صنعت مرغداری تشــکیل شده 
است، لکن به جرأت می توان گفت که هیچ تشکل و اتحادیه قدرتمندی که 
بتواند مطالبات تولیدکنندگان را با دولتیان طرح و بحث کند یا برای ارباب 
تولید راهگشایی باشــد، نداریم. مرغداران نیاز به آموزش، برنامه ریزی، 

دفــاع از مطالبات، بحث و گفتگو با دولــت و مجلس و حتی بعضا قوه 
قضاییه دارنــد . آن ها باید بتوانند راهکارهایی را مطالعه کرده و به دولت 
پیشنهاد دهند یا سطح عملکرد خودشان را ارتقاء بخشند؛ حتی بتوانند 
نشست هایی با سازمان های غیردولتی در کشورهای اطراف ایران برگزار 
کنند، صدای واحدی بــرای صادرات محصوالت صنعت باشــند؛ اما 
تشکل  های موجود صنعت مرغداری فاقد مدیریت های دانش محور و با 

تجربه هستند.

بهره وری
ضریب تبدیل دان به گوشت و یا تخم مرغ یکی از شاخص های بهره وری 
در صنعت طیور است. ضریب تبدیل متوسط تولید مرغ گوشتی )زنده( 
حدود 2 است، یعنی باید 2 کیلوگرم دان مصرف کرد تا یک کیلو مرغ زنده 
تولید شود. این میزان حداقل 10 % بیش از متوسط جهانی است. بهای 
این مقدار مصرف اضافی دان )بــه قیمت کیلویی 1350 تومان( حدود 
700 میلیارد تومان یا به عبارتی بیش از 200 میلیون دالر می شود. تازه 
این مقدار دان اضافی به علت اینکه وزن متوســط مرغ زنده ایران بیش از 
2/5 کیلوگرم اســت، به جای پروتئین تبدیل به چربی می شود. مردم 
هم که مرغ می خرنــد، در واقع پول برای پروتئین می دهند ولی درصدی 
بیشتر از معمول و متوسط کشورهای پیشرفته چربی دریافت می کنند.

الزلوزولوسی در سال 2014 گزارش نموده است که در نیوزلند خروس ها 
بین 28 تــا 30 روزگی با ضریــب  1/4 به وزن 2 کیلوگرم می رســند. 
پائولو ریگولین در ســال 2013 در تحلیلی راجع به آینده صنعت طیور 

آورده است که در سال 2025 به ضریب تبدیل یک خواهیم رسید.

حداقل هزینه ای که صنعت طیور ایران ســاالنه بــرای ضریب تبدیل 
نامطلوب می دهد، حدود 1000 میلیارد تومان اســت. برای بهتر نشان 
 )performance Index( دادن بهره وری می توان از شــاخص عملکرد
 با فرمول زیراســتفاده نمود. در این شاخص چهار عنصر اصلی پرورش 
در نظر گرفته می شــود و با محاسبه آن می توان عملکرد ها  را محاسبه 

و مقایسه نمود:

شاخص عملکرد =
×

×

متوسط وزن زنده پایان دوره )کیلوگرم(

متوسط دوره پرورش )روز(

)درصد تلفات ـ 100 ( ماندگاری

ضریب تبدیل
× 100
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به طور کلی برای ایران با ضریب تبدیل حدود 2، ســن کشتار حدود 45 
روز، 10 % متوسط تلفات و حدود 2/5 کیلوگرم وزن متوسط پایان دوره، 
شــاخص عملکرد 250 می شــود. در صورتی که درصد تلفات نصف، 
ضریب تبدیل 1/7 و متوســط سن کشتار 40 روز شود، شاخص تقریبا 
350 خواهد شــد. یعنی بهره وری کل حدود 40 درصد افزایش خواهد 
یافت. درخوشــبینانه ترین حالت شــاخص ایران حدود 20 درصد از 

متوسط کشورهای پیشرفته کمتر است.

مصرف سوخت
اگر برای تولید هر مرغ گوشتی در ســال 2 لیتر گازوئیل مصرف شود، 
مصرف کل گازوئیل مرغداران گوشــتی حدود 2/5 میلیارد لیتر در سال 
خواهد بود. قیمت گازوئیل تحویل در بنادر خلیج فارس اگر 70 ســنت 
باشــد و مرغدار ایرانی آن را به 350 تومان یا حدود 10 ســنت بخرد، 
ســاالنه حدود بیش از 6 هزار میلیارد تومان ســوخت مصرف می کنند 
)حــدود 1/75 میلیارد دالر(. در صورتی که راندمان مصرف ســوخت 
افزایش یافته و به 50 درصد مصرف جاری برسد؛ حدود 3 هزار میلیارد 

تومان عاید دولت می شود.

فرسودگی
مرغداری های گوشــتی و تخمگــذار ایران نیاز به بازســازی و ترمیم 
فرسودگی دارند. افزایش مصرفت سوخت، افزایش مصرف دان، تهویه 
نامناســب، حذف و تلفات بیش از حد مجاز و ســایر ریسک هایی که از 
این بابت به صنعت طیور کشــور وارد می شود، سر به میلیاردها تومان 
می زند . به عنوان مثال طبق آمار وزارت جهاد کشاورزی در سال 1393 ، 
حدود 26%  مرغداری های پولت و تخمگذار کشــور دارای تأسیســات 
باالی 30 ســال و 23%  مرغداری های کشور دارای تجهیزات باالی 20 

سال قدمت هستند.

ریسک های صنعت طیور
صنعت طیور ایران و مرغداران و تولیدکنندگان با ریســک های متعددی 

مواجه هستند که در زیر به چهار ریسک مهم صنعت اشاره می شود:

)Diseases (بیماری  .1
در طول ســالیانی که صنعت طیور رشد میکرده که عمدتا هم رشدی   
بی انضباط بوده اســت، بیماری های واگیر هم رشــد چشمگیری 
نموده اند. متوسط تلفات کشور در گله های گوشتی حدود 10 % است 
که در بعضی مناطق به مراتب بیش از این هم بوده اســت )اصفهان 
بیش از 15%( . عدم توانایــی تولیدکنندگان در مدیریت بیماری ها که 

به دلیل تراکم مرغداری ها در نقاط مختلفی از کشــور و عدم رعایت 
امنیت زیستی است موجب شده که هم تولیدکنندگان متضرر شوند، 
هم ســرمایه های ملی هدر رود و هم مقادیر هنگفتی ارز برای خرید 
واکسن و دارو از کشور خارج شــود. منتها در 15 سال گذشته هر از 
گاهی با آنفوالنزای حاد طیور مواجه شده ایم که زیان هنگفتی را به 
تولیدکنندگان و مردم تحمیل نموده اســت. در اپیدمی سال 1389 
بیش از 12 میلیون مرغ تخمگذار معدوم شد، قیمت تخم مرغ از دی 
ماه 1389 تا حدود یکسال به شــدت افزایش پیدا کرد. برآورد زیان 
ناشــی از آنفوالنزای حاد پرندگان در این سال بالغ بر 300 میلیارد 

تومان شد و بیش از 10 هزار نفر هم بیکار شدند.
 

از اواخر آبان ماه امسال هم آنفوالنزای حاد H5N8 در کشور موجب   
شده اســت که گله های متعددی، عمدتا تخمگذار، معدوم شوند، 
قیمت تخم مرغ افزایش پیدا کند و درهای کشور به روی صادرات به 

کشورهای منطقه بسته شود.

)Liquidity risk( نقدشوندگی  .2
کسانی که در بخش های مختلف صنعت طیور ایران سرمایه گذاری   
نموده اند با این ریسک مواجه هستند. دارایی های ثابت ایجاد شده 
را به ســادگی نمی توان به نقد تبدیل کرد. در مقابل این دارایی های 
غیرنقد شــونده، تولیدکنندگان اعتبارات بانکی اخــذ می کنند و یا 
بدهی ایجاد می نمایند که با توجه به زیان هایی که در صنعت جاری 
بوده، تبدیل این دارایی ها و خالصی از بدهی های ایجاد شده، ساده 
نیســت و عمدتا منجر به ضبط دارایی می شود. سهام هیچ یک از 
شــرکت هایی که دست اندر کار تولید مرغ و تخم مرغ و جوجه یکروزه 
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هســتند تاکنون در بورس عرضه نشده اســت. متأسفانه، تاکنون 
بانک ها علی الخصوص بانک کشاورزی، که متولی بانک تخصصی 
صنعت است، گزارشی را در این مورد منتشــر ننموده اند. با توجه 
به ریسک بســیار باالی نقدشوندگی، ارزش جاری دارایی های ثابت 
ایجاد شده در صنعت طیور به مراتب کمتر از آنچه که سرمایه گذاران 

تصور می کنند، می باشد.

نرخ ارز و نوسانات بین المللی  .3
تغییرات نرخ تســعیر همواره برای واردکننــدگان کاالهای خارجی   
مشکالتی را به بار می آورد. صنعت طیور ایران به حدود 2/5 میلیون 
تن ســویا و بیش از 4/5 میلیون تن ذرت وابســته است. همچنین 
صنعت به واردات دارو و واکســن و سایر اقالم خارجی کامال وابسته 
اســت؛ لذا هر گونه تغییری در نرخ تسعیر مستقیما به واردکنندگان 
و مصرف کنندگان تحمیل می شــود. نمودار نشان می دهد که ظرف 
سال های گذشته نرخ تســعیر چه تغییراتی نموده است. تغییرات 
آب و هوایی که اثر مســتقیم آن در تولید نهاده های دامی مشاهده 
می شــود می تواند عرضه و تقاضای بین المللی را تحت تأثیر قرار 
دهد و منحنی های عرضه و تقاضا را جابجا کند. در سال های اخیر، 
تغییرات تقاضا در چین به علت افزایش سطح درآمد، فشار مضاعفی 

را بر واردات سایر کشورها وارد نموده است.

نکول  .4
مرغ، تخم مرغ و جوجه یکروزه کاالهای زنده و فســادپذیرند، بجز   
تخم مرغ و مرغ منجمد که برای مدتی می توانند انباری شــوند )به 
میزان کــم(، بقیه باید بالفاصله پس از تولیــد فروش بروند. فروش 
اعتباری در صنعت طیور امری رایج و پذیرفته شــده اســت. برای 
مثال، مرغداران گوشــتی که معموال دان و جوجــه اعتباری خرید 
می کنند تا پس از رسیدن گله هایشــان به سن کشتار و فروش آن ها، 
بتوانند بدهی خودشــان را بپردازند. در صورتی که به هر دلیلی به 
پرورش نهایی مورد انتظار نرسند و یا این که تلفاتی را متحمل شوند 
و به تبع آن نتوانند تعهدشــان را ایفا کنند، برای فروشندگان ریسک 
جدی اعتبــاری به بار می آورند. این ریســک در صنعت طیور ایران 

ریسک قابل توجهی است. 

ضعف های ساختار فعلی صنعت
با توجه به وجود حلقه های مستقل در کل صنعت طیور، کنترل نتایج و 
برنامه ریزی ملی بسیار مشکل است. جدایی حلقه های مختلف تولید، 
ســرمایه در گردش بسیار بیشتری را نســبت به زنجیره طلب می کند. 
در حال حاضر، راندمان های فنی و مالــی حلقه های منفک قابل قبول 
نیست. به علت واسطه گری فعال درون صنعت، نشت سود وجود دارد. 
حلقه های مستقل توجیه ســرمایه گذاری ندارند و در سالیان اخیر نرخ 
سود حلقه های مستقل گرایش نزولی داشــته است. در این شرایط، 
مطلوبیت های تولیدکنندگان و مصرف کنندگان و دولت هیچگاه به طور 
کل تأمین نشده اســت. محصوالتی که در ساختار جزیره ای تولید می 
شــوند، هم از نظر قیمت و هم از نظر کیفیت، قدرت رقابت با محصوالت 

مشابه خارجی را ندارند.

در ســاختار فعلی، به دلیل ناهماهنگی در ســطح دانش در الیه های 
مختلف صنعت، مثال دانش پرورش دهندگان مرغ مادر و پرورش دهندگان 
مرغ گوشتی، یا دانش تغذیه ای کارخانجات خوراک در مقابل مرغداران 
گوشتی، منافع زیادی از دســت می رود. به همین سیاق، سود ناشی از 
سهیم نبودن در سرنوشــت تولیدات از الیه ای به الیه دیگر نشت کرده 
و نصیب الیه های مستقل نمی شود. این سود توسط واسطه ها گرفته 
شــده و در واقع از درون عملیات بیرون می ریزد. مرغداران گوشــتی با 
ساخت دان توسط خودشــان هزینه های بیشتری به قیمت تمام شده 
تحمیل می کنند. این مرغــداران به علت اســتقالل از مرغداران مادر، 
کارخانجات و کشتارگاه ها، رقم قابل توجهی از سود را از دست می دهند.

از جمله عواملی که مانع تغییر ســاختار صنعت طیور می شود می توان 
به باورها و انگاشــته های منسوخ شــده در تولید گوشت و تخم مرغ، 
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عدم وجود فرهنگ تغییر در کســب و کار، عدم جذب سرمایه های بزرگ 
)به علت بازده پایین(، عدم وجود ســرمایه در گردش الزم و نهایتا عدم 
دسترســی به مراکز اطالعاتی قابل اتکا و تولیــد چنین اطالعاتی برای 

مرغداران اشاره کرد.

دولت

متأســفانه دولت های گذشــته و کنونی آنقدر صنعت را رها کردند که 
روزبه روز بدون انضباط و ســاختار مناسب بزرگ تر از پیش شد. حاال هم 
که مشــکالتش گریبان گیر تولیدکنندگان و دولتیان شــده است، به حل 
ریشــه ای آن ها توجهی نمی شــود . مادامی هم که مشکل مقیاس حل 
نشــود و نظام خرده مالکی تولید پابرجا باشد، مشکالت همین گونه که 
هســت خواهد بود؛ فقط به علت بزرگ تر شدن روزافزون، گرفتاری های 
دولت و تولیدکنندگان بیشــتر می شــود. توجه به مــوارد ذیل به حل 

ریشه ای مشکالت کمک خواهد کرد:

اولیــن موضوعی که دولت باید بدان توجه کند این اســت که قیمت   .1
مرغ و تخم مــرغ را از روی میز کابینه بردارد و قیمت این محصوالت 
را معیار کفایت و درایت خودش نبیند. این شکل از تولید خرده مالکی 
و بازار رقابت کامل )هیچگاه مــرغ و تخم مرغ را گران نخواهد نمود. 
رسما اعالم شــود که تعزیرات حکومتی و سازمان حمایت، کاری با 

صنعت طیور نخواهند داشت.

دومین موضوع این است که دولت سعی نکند نشان دهد که عصای   .2
موسایی در دست دارد و می تواند با مسکن های معمولی شفای این 
بیمار را فراهم کند. از اقدامات جــدی که دولت می تواند انجام دهد 
منتهی یا کم توجه اســت و یا فکر می کند که بی تأثیر است این است 
که رسما اعالم نماید که هیچ مجوز جدیدی برای ساخت و تأسیس 
مرغداری حداقل برای 5 سال آتی صادر نخواهد کرد. سطح رقابت 
در حال حاضر چنان است که شدیدا به تولید و سرمایه گذاری لطمه 
زده است. اگر شورای رقابت هم در این امر دخالت کند، به اندازه کافی 

دالیل و مستندات علمی و تجربی برای پاسخگویی وجود دارد.

سومین موضوع این اســت که شرکت پشتیبانی امور دام را از خرید   .3
مرغ منع کند، علی الخصوص مرغ های سنگین وزن؛ هیچ اقدامی هم 
برای فروش مرغ در بازار انجام ندهد؛ دولت مرغ فروش در هیچ جای 

دنیا نداریم!!

چهارمین موضوعی که دولت باید در دستور کار قرار دهد این است که   .4
بخشی از این چند صد میلیارد تومان زیانی را که در چند سال گذشته 
با عرضه مرغ هایی که تاریخ مصرفشــان قریبا االنقضاء می شــد، 
تحمل کرده اســت، برای صادرات کنار بگذارد. مثال برای 100 هزار 
تن مرغ در جهت صادرات کیلویی 500 تومان جایزه صادراتی بدهد 
که می شــود 50 میلیارد تومان و برای جوجــه یکروزه و تخم مرغ 
نطفه دار معادل آن هــر قطعه 200 تومان جایــزه دهد. اگر 100 
میلیون قطعه جوجه یکروزه یا تخم مرغ معادل آن صادر شود، نهایتا 
می شــود 20 میلیارد تومان که بخش کمی از زیان هنگفت بی تأثیر 
شرکت پشتیبانی امور دام اســت. قابل توجه است که کشورهای 

اطراف ایران ساالنه حدود 2/5 میلیون تن مرغ وارد می کنند.

بیمه طیور را طوری سامان دهد که پوشش معقولی برای ریسک های   .5
تولیدکنندگان فراهم کند، خدمات بیمه ای متنوع تر ارایه دهد. در حال 
حاضر این پوشش نهایتا حدود 40 درصد قیمت تمام شده را شامل 

می شود.

بهینه ســازی: در صورتی که برای هر قطعه پروانه مرغ گوشتی   .6
1000 تومان یارانه بهینه سازی برای مرغداری ها، علی الخصوص 
بهینه نمودن مصرف ســوخت، در نظر بگیرد، در مجموع با رقمی 
حدود 400 میلیارد تومان که تنها بخش کوچکی از یارانه ســوخت 
مرغداری هاست، کاهش بسیار معناداری در مصرف سوخت ایجاد 

خواهد کرد. 

از آنجا که ساختار تولید در کشــورهای پیشرفته به شکل زنجیره های 
کامل است یعنی حدود 10 زنجیره بزرگ متولی تولید بخش اعظم مرغ 
مورد نیاز هســتند، بسترهای الزم را برای شــکل گیری مجموعه های 
تولیدی بزرگ فراهم کند. در ایران امروز، حداکثر به 20 شرکت با تولید 
متوسط 100 هزار تن در ســال نیازمندیم که با تشکیل این شرکت ها، 
صادرات رونق می گیرد، تولید کیفی تر می شود و قیمت تمام شده کاهش 

می یابد.
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کنترل سایز تخم مرغ
ترجمه: مهندس محمد رضا شرعی
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ســایز تخم مرغ یک عامل مهم در ســودآوری و بازدهی بوده و با توجه 
به شــرایط متفاوت در برخی بازارها تخم مرغ های بزرگ در اولویت قرار 
می گیرد و خریدار بیشتری دارد. در بعضی نقاط تخم مرغ های کوچک تر 

با قیمت باالتری به فروش می رسد.

تعداد و سایز تخم مرغ از صفات مهمی است که در انتخاب و اصالح نژاد 
در مرغ تخمگذار موردتوجه قرار می گیرد، تأثیرات محیطی مانند تغذیه، 
دما، تراکم گله، روشنایی و غیره در سایز تخم مرغ تولیدی تأثیر بسزایی 

دارد که می تواند از طریق مدیریت کنترل گردد.

عواملی که روی سایز تخم مرغ تأثیر می گذارند:

پرورش
این مطلب درســتی است که ســایز تخم مرغ و ویژگی های آن؛ ارتباط 
مستقیم و ناگسستنی با نژاد مرغ ها دارد؛ اما سوای فاکتورهای ژنتیکی 
شواهد قابل اتکا و مســتندی در دست است که نشان می دهد می توان با 
مدیریت شرایط پرورش و نگهداری؛ ســایز و ویژگی های تخم مرغ ها را 

کنترل نمود.

وزن مرغ در هنگام پرورش و نگهداری
گرچه  وزن مرغ؛ تحت عوامل مدیریتی گسترده ای نظیر زمان روشنایی و 
خاموشی و نوک چینی تغییر دارد؛ اما باید به خاطر داشت که رژیم غذایی 
و تغذیه عنصری فوق العاده مهم و حیاتی در دوره پرورش می باشــد. به 
بیانی روند رشد در ابتدای مرحله اول پرورش )5 تا 7 هفته( بسیار مهم و 
قابل تأمل است به نحوی که باید گفت سازوکار جذب پروتئین و انرژی در 
این دوره در زمره ی مهم ترین عوامل طبقه بندی می شود. فرمول تغذیه 
مناســب یا همان رژیم غذایی کارآمد؛ مرغی سالم و مناسب در 5 الی7 
هفتگی می ســازد و می تواند با تولید خوبی در پریود تخمگذاری همراه 

باشد. 

نکته ی دیگری که حائز اهمیت است؛ یکدســتی و یکنواختی پولت ها 
در سن 16 هفتگی اســت.  وقتی پولت ها یکنواختی مطلوب را ندارند، 
شــوک نوری با تأخیر روبه رو شــده که در این شرایط بعضی از مرغ ها، 
تخم مرغ های درشت تر تولید می نمایند. این مهم است که وزن تخم مرغ ها 

قبل از رسیدن به تولید باال مورد کنترل قرار گیرد. 

تغذیه
می توان گفت که سایز تخم مرغ ها در دوره ی اول تولید تحت تأثیر تغذیه 
 )Methionine اســت. پروتئین خام )آمینواســیدهای ضروری مثل
و چربی ها )مثــل Linolenic Acid( عواملــی تعیین کننده و تأثیرگذار 
در سایز تخم مرغ ها می باشــند. همین امر دلیل استفاده ی قابل توجه 
ازپروتیئن خام، آمینواسیدها و مواد انرژی زای مربوط  در ابتدای تولید و 
سپس کاهش آن ها پس از رسیدن به اندازه ی دلخواه تخم مرغ را؛ توجیه 

می کند.

باید توجه داشــت که یک وعده ی جیره سبک در نیمه شب هم می تواند 
به طور قابل مالحظه ای اندازه ی تخم مرغ ها را افزایش دهد.
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علت اصلی

باال بودن دان مصرفی  •
میزان انرژی باال در جیره  •

محتوی باالی لینولئیک اسید در جیره  •
باال بودن آمینواسید ) متیونین(  •

سطوح باالی پروتئین  •
دمای پایین سالن  •

تغذیه باال

باال بودن وزن بدن در انتهای دوره پرورش  •
برنامه تغذیه نامناسب  •

وزن باالی بدن 
مرغ در شروع 

دوره تولید

وزن پایین گله در انتهای دوره پرورش   •
تأثیرات فصلی در سالن های باز  •

تأخیر در شروع 
تولید

شرایط بد دوره پرورش  •
توزیع تغذیه ی نامناسب دان در دوره پرورش  •

عدم یکنواختی 
گله

دمای پایین سالن که باعث افزایش تغذیه و درنتیجه   •
افزایش سایز تخم مرغ می شود. دمای سالن

علت اصلی

میزان مصرف دان کمتر  •
کم بودن زمان تغذیه  •

ندادن غذای میان وعده  •
پایین بودن انرژی جیره  •

پایین بودن لینولئیک اسید  •
پایین بودن آمینواسیدها ) متیونین (  •

پروتئین کم جیره  •
دمای باالی سالن  •

تغذیه ناکافی

برنامه ی تغذیه ناکافی در زمان پرورش  •
تغذیه ناقص در شروع تولید  •

کنترل ضعیف وزن  •

پایین بودن وزن 
بدن مرغ

روشنایی و نور مستقیم در سالن پرورش و شروع تولید  •
تحریک نوری زودهنگام  •

افزایش وزن بدن مرغ در انتهای دوره پرورش  •

افزایش سریع 
تولید

شرایط بد در دوره پرورش  •
توزیع نامناسب دان  •

پایین بودن 
یکنواختی گله

ممنوعیت خیلی باالی آب مصرفی که منجر به تغذیه   •
پایین تر دان مصرفی و تولید تخم مرغ با وزن های پایین 

می گردد. 
سیستم بد آب رسانی  •

محدودیت و 
پایین بودن آب 

مصرفی

شرایط آب و هوایی بد  •
تراکم گله  •

تهویه ضعیف  •
دمای باالی سالن

دما
کنترل سایز تخم مرغ ها در دماهای باال کاری دشوار است. درصورتی که 
دمای محیطی به باالی 27 درجه افزایش یابد ســایز تخم مرغ ها رو به 
کاهش می رود. به طورکلی استرس گرمایی سبب کاهش تولید و بهره وری 

شده و کیفیت پوسته تخم مرغ را هم کاهش می دهد.

برنامه ی روشنایی
یک برنامه ی منظم برای روشنایی و تاریکی، تأثیر افزایشی روی سایز 
تخم مرغ هــا دارد. به عنوان مثال چرخه های زمانی کوتاه روشــنایی و 
خاموشــی وزن تخم مرغ های تولیدی را افزایش داده و جالب اینجاست 

که روشنایی طوالنی مدت هم اثری مشابه دارد.
تحریک نوری زودهنــگام بدون توجه به ســن و وزن موردنظر )در 18 
هفتگی(، باعث بلوغ زودهنگام و تولید تخم مرغ های کوچک و تداوم تولید 
ضعیف خواهد شــد. به منظور همزمان کردن بلوغ جنسی بهتر است که 
طول دوره ی روشنایی حداقل 2 ساعت یا بیشتر در زمان تحریک نوری 
افزایش یابد. آغاز تحریک نوری بســته به مدت زمان روشنایی در دوره 

پرورش می تواند 3 الی 4 ساعت با افزایش همراه باشد .

باال بودن سایز تخم مرغ

بــا جیره بندی دان مصرفی، می توان ســایز تخم مرغ ها را به نحوی   
کنترل نمود که  در صورتیکه برنامه خــوب اجرا گردد تأثیر مثبت در 

تولید داشته باشد.

کوچک بودن سایز تخم مرغ

منبع  

 Technical Department, Hendrix Poultry Breeders



27



28

2بولتن داخلی، تابستان 1396

چربی خام در جیره غذایی مرغ های تخمگذار

اطالعات پایه درمورد چربی

2/5 برابــر کربوهیدرات ها  کالری دارند. تقریبا  چربی ها  نزدیک به 
بــازای هر گرم چربی، 9 کالــری انرژی تولید می شــود، در حالی 
که هر گرم از کربوهیدرات ها  )شــامل ذرت و ســایر غالت( تقریبا 4 
کالری انرژی تولیــد می کنند. چربی های اشــباع در دمای اتاق به 
به صورت  بوده در حالــی که چربی های غیر اشــباع  صورت جامد 
مایع می باشــند. برخی از چربی های اشباع که در جیره غذایی طیور 
استفاده می شوند عبارتند از: پیه، چربی خوک، چربی طیور و روغن 
پالم. برخی از مواد که حاوی مقادیر باالیی از چربی های غیر اشباع 
می باشــند عبارتند از: روغن ذرت، روغن ســویا، روغن آفتابگردان، 
از اســید های چرب می باشند که در  و روغن کلزا. چربی ها  متشکل 
حفظ یکپارچگی غشای سلولی و هم چنین ساخت هورمون ها  نقش 
می باشند،  برخوردار  زیادی  تعدد  از  چرب  اســید های  اگرچه  دارند. 
اما طیور نیاز اساســی به یکی از آن ها  یعنی لینولئیک اسید دارند که 
این اســید چرب حتما باید در جیره غذایی آن ها  وجود داشته باشد. 
لینولئیک اسید به عنوان یک اسید چرب ضروری مطرح است چراکه 

نمی باشند. مغذی  مواد  سایر  از  آن  تولید  به  قادر  طیور 

ترجمه: دکتر آریا نریمانی
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چرا چربی باید در جیره غذایی وجود داشته باشد؟

چربی باید در جیره غذایی طیور وجود داشــته باشــد تا ویتامین های 
محلــول در چربی که عبارتند از: A ,D ,E ,K جذب شــوند. هم چنین 
افزودن چربی به جیره غذایی باعث کاهش گرد و غبار ناشــی از غالت 
و به هم پیوســتن ذرات ریز جیره )پریمیکس، اسیدهای آمینه و مواد 
معدنی( به ذرات درشــت تر می شــود. هم چنین افزودن چربی باعث 
خوش خوراکی جیره بویژه در دان mash می شــود. در صورت کمبود 
چربی )اسیدهای چرب(، کبد که مهم ترین ارگان در مرغ های تخم گذار 
امروزی می باشــد، مجبور به فراهم آوردن چربی و اســیدهای چرب 

جهت متابولیسم می شود.

این یــک چالش بزرگ جهت ســالمت کبد می باشــد، چــرا که کبد 
جهت تامین اســیدهای چــرب، ناگزیر به لیپوژنــز )تولید چربی( از 
کربوهیدرات ها  می باشــد. هضم پروتئین و کربوهیدرات به عنوان منبع 
اصلی انرژی، باعث تولید مقادیر زیادی حرارت ناشــی از متابولیسم 
در قیاس با چربی می شــود. این امر درنهایــت باعث کاهش مصرف 
دان روزانه در شــرایط تنش گرمایی می شود. بنابراین در شرایط تنش 
گرمایی، جایگزین کردن چربی خــام در جیره به عنوان منبع انرژی به 
جای کربوهیدرات، یک راهکار سودمند در جهت حمایت از متابولیسم 

مرغ های تخم گذار می باشد.

میزان چربی خام در جیره غذایی
چربی خام حداقل باید 5% از جیره غذایی مر غ تخم گذار را شامل شود که 
این میزان از چربی به طور موکد توصیه می شــود. جهت دست یابی به 
میزان 5% چربی خام، الزم است 3-2 درصد چربی حیوانی یا روغن حتی 
در جیره ی حاوی ذرت و ســویا افزوده شود. حتی سطوح باالتر چربی 
خام و چربی حیوانی یا روغن افزوده شــده بــه جیره، می تواند مفید تر 
باشد. ثابت شده است در شرایط و اقلیم های گوناگون در سرتاسر جهان، 
جیره ای که حاوی تا 7/5% چربی خام باشــد، برای مرغ های تخم گذار 

بسیار عالی می باشد. 
افزودن چربی حیوانــی و روغن به جیره غذایــی مرغ های تخم گذار با 
افزایش ســطح چربی خام، حداقل 5 تاثیر سودمند را به دنبال دارد که 

عبارتند از:
افزایش انرژی قابل متابولیسم )ME( جیره غذایی و افزایش عملکرد   .1

گله: )افزایش تعداد تخم مرغ تولیدی و درصد تولید.(
افزایــش وزن تخم مرغ هــای تولیدی به دلیل وجود اســید چرب   .2

)لینولئیک اسید( در جیره.
بهبود عملکرد و سالمت کبد و کاهش وقوع سندرم کبد چرب.  .3

افزایش قابلیت پلیت کردن دان.  .4
کاهش گرمای تولید شده ناشی از متابولیسم در شرایط استرس گرمایی.  .5

poultry news 1/2017:منبع

ترجمه: دکتر آریا نریمانی
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از خامه یا شیر 1% چربی استفاده کنید:

همان مقدار کلسیم و مواد مغذی ضروری موجود در شیر، به همان میزان در خامه می باشد.  

میوه های تازه، یخ زده، کنسرو شده یا خشک شده را انتخاب کنید.   
سبزیجات خام و خردشده رو برای درست کردن میان وعده های سریع آماده داشته باشید.  

سبزیجات قرمز، نارنجی و سبز تیره مثل گوجه فرنگی، سیب زمینی های شیرین و کلم بروکلی، در غذاهای اصلی و کنار غذاهایتان بگنجانید.   

نیمی از بشقاب غذایی خود را میوه و سبزیجات بگذارید:

سعی کنید مواد غذایی را گریل، کباب، آبپز یا تنوری کنید. این روش ها باعث ایجاد چربی اضافی در مواد غذایی نمی شوند.  
از غذاهای متنوع شامل غذاهای دریایی، لوبیا، نخودفرنگی، آجیل، گوشت کم چرب، مرغ و تخم مرغ استفاده کنید.   

قسمت های با چربی کمتر گوشت و مرغ را مصرف کنید.   

مواد غذایی پروتئینی خود را متفاوت انتخاب کنید:

غالت کامل شامل نان، کراکر، برنج و ماکارونی را انتخاب کنید.   
لیست مواد تشکیل دهنده بسته های مواد غذایی را جهت پیداکردن مواد غذایی متشکل از غالت کامل بررسی کنید.   

مصرف غالت را نصف کنید:

مواد غذایی و نوشیدنی هایی را انتخاب کنید که مقادیر کمی شکر دارند و یا فاقد شکر می باشند.   
میزان نمک را در مواد غذایی که خریداری میکنید بررسی کنید.  

غذاهایی که میزان چربی جامد در آنها باال است را کمتر مصرف کنید.  

غذاهایی را که دارای مقادیر زیادی از چربی جامد، نمک و شکر افزوده هستند کاهش دهید:

اغلب اوقات در خانه غذا را طبخ کنید؛ چرا که مواد تشکیل دهنده آن تحت کنترل شما می باشد.   
اگر در بیرون از خانه غذا مصرف می کنید منوهای غذایی با کالری کمتر را انتخاب کنید.   

از غذای خود لذت ببرید اما کمتر بخورید.   

مقدار مناسبی از کالری را مصرف کنید:

فعالیت هایی را انتخاب کنید که به آنها عالقه دارید و میتوانید حداقل ده دقیقه در روز انجام دهید.   
به میزان زمانی که شما جهت فعالیت جسمانی صرف می کنید سالمتی تان افزایش پیدا می کند و به نیروی بدنی تان افزوده می شود.  

فعالیت جسمانی داشته باشید:

یک بشقاب غذای سالم
در هر وعده غذایی داشته باشید



از خامه یا شیر 1% چربی استفاده کنید

مصرف غالت را نصف کنید

غذاهای متنوعی از پروتئین را 
انتخاب کنید

نیمی از بشقاب خود را از 
سبزیجات و میوه ها بگذارید
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واحد فرآوری و صنایع تبدیلی حافظان جاوید
به جمع شرکت های دانش بنیان پیوست 

واحد فرآوری و صنایع تبدیلی حافظان جاوید
با  سازمان  اصلی  اهداف  و  مدت  بلند  برنامه های  به  رسیدن  راستای  در 
مطرح نمودن ایده فرآوری فضوالت طیور در پارک علم و فناوری استان 
قزوین توانسته از مورخ 1396/04/10 در مرحله مقدماتی در کنار دیگر 
شرکت های دانش بنیان طی مجوز 23895/ص/1 در محل پارک علم و 

فناوری مستقر گردد.

مدیریت  به  دستاورد  این  تبریک  ضمن  تبدیلی  صنایع  و  فرآوری  واحد 
طیور  هلدینگ  و  جاوید  حافظان  صنعت  و  کشت  شرکت  عامل  محترم 
دیگر  تجارب  و  استعدادها  از  بهرمندی  با  بتوانیم  است  امیدوار  برکت، 
شرکت های دانش بنیان گامی مثبت در جهت سالمت شغلی، جامعه و 

حفاظت محیط زیست برداریم.       

جامعه امروز ما بیشتر از هر چیزی به اقتصاد دانش بنیان احتیاج دارد؛ 
که  هستند  تکنولوژی  و  ایده  بین  واسطه  حلقه  شرکت ها  این  واقع  در 
گاهی  و  کنند  هدایت  تکنولوژی  به  رسیدن  مسیر  در  را  ایده ها  می توانند 
اوقات خود همین شرکت ها هم می توانند ایده خودشان را به تکنولوژی 

تبدیل کنند.

شرکت های دانش بنیان به منظور هم افزایی علم و ثروت ، توسعه اقتصاد 
و  گسترش  شامل  که  اقتصادی  و  علمی  اهداف  تحقق  محور،  دانش 
کاربرد اختراع و نوآوری هستند و همین طور تجاری سازی نتایج تحقیق 
و توسعه شامل طراحی، تولید کاال و خدمات در حوزه فناوری های برتر 
و با ارزش افزوده فراوان تشکیل   می شود و به همین منظورشرکت های 
مالیات،  پرداخت  از  معافیت  نظیر  دولتی  حمایت های  از  بنیان  دانش 
بازرگانی و عوارض مالیاتی به مدت 15  عوارض حقوقی گمرکی و سود 
سال و همچنین اعطاء تسهیالت کم بهره بلند مدت یا کوتاه مدت و یا بی 

بهره برخوردار می باشند.
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