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پیشگفتار
در مجموعه ای که در دس��ترس ش��ما مخاطب گرامی قرار گرفته تالش ش��ده اس��ت فراتر از 2 سال 
گذش��ته مجموعه اطالعات کاربردی و تحلیلی زنجیره ی صنعت مرغ تخمگذار کش��ور، توانمندی ها، 
چالش ها و مخاطرات، فرصت های توس��عه ای زیرساختی، تهدیدهای داخلی و خارجی، آسیب های وارد 
شده به صنعت طی سال گذشته و سنوات قبلی و همچنین گزارشات کاربردی بین المللی که می تواند 
در اص��الح دیدگاههای صاحبان صنف و از همه مهمتر مس��ئولین ذیرب��ط حوزه های مختلف تولید تا 
عرض��ه تخم مرغ در مراکز دولتی موثر باش��د گردآوری و پس از تجزی��ه و تحلیل صحیح و کاربردی 

ارائه نماید.
بدیهی اس��ت انتقادات ،پیشنهادات و نظرات سازنده ی کلیه خوانندگان محترم این مجموعه که توسط 
کانون سراسری انجمن های صنفی پرورش دهندگان مرغ تخمگذار ایران و انجمن صنفی تولیدکنندگان 
تخم مرغ شناسنامه دار ایران به رشته تحریر درآمده است عالوه بر دلگرمی تهیه کنندگان آن موجبات 
هرچه پربارتر شدن و کاربردی تر نمودن آن را برای کلیه دست اندرکاران صنفی و دولتی فراهم نموده 

و چهره واقعی زنجیره صنعت مرغ تخمگذار را متبلور خواهد کرد.

انجمن صنفی تولیدکنندگان  کانون سراسری انجمن های صنفی    
تخم مرغ شناسنامه دار ایران پرورش دهندگان مرغ تخمگذار ایران    
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بخش اول 

 شناخت و تحلیل وضعیت صنعت مرغ تخمگذار ایران 
تا پایان سال 1396 



کانون سراسری مرغ تخمگذار ایران _ 41396

مقدمه: متاسفانه در سال 1396 ،کارکرد صنعت مرغداري تخمگذار بدلیل درگیری شدید با بیماری آنفلوانزای 
ف��وق حاد پرندگان وحذف و معدوم ش��دن قری��ب 24/5 میلیون پرنده تخمگذار و بدنب��ال آن توقف صادرات 
تخم مرغ و هم چنین اقدام غیرمنطقی به واردات بیش از 13 هزار تن تخم مرغ، در وضعیت نامطلوبی بس��ر برد، 
بخصوص که بیمه محصوالت کشاورزی هم نتوانست به طور کامل به تعهدات خود عمل کند که بویژه برای 
مرغدارانی که از س��ال قبل هم درگیر بیماری شده بودند بسیار وضعیت ناگوار و نگران کننده ای را ایجاد کرده 

است.

گرچه بازهم کش��ور توانسته اس��ت علیرغم درگیر شدن با فاجعه آنفلوانزای فوق حاد طیور، 890 هزار تن تولید 
تخم مرغ داش��ته و نس��بت به سال 95 کاهش 7 درصدی در تولید از نظر وزنی داش��ته باشد، ولي بازار فروش 
داخلي و صادرات همواره دچار چالش جدي اس��ت و این مس��ئله برای اطمینان از فرایند توسعه و پایداری تولید 

می  تواند نگران کننده باشد. 

در این راس��تا، متاس��فانه دولت علیرغم مش��اهده همه ی این چالش ها و ناگواری ها و کاس��تی های ناش��ی از 
مش��کالت، از قبیل برخی س��هل انگاری های جدی و تاثیرگذار در مدیریت پیشگیری بیماری آنفلوانزا و یا عدم 
تامین اعتبار برای بیمه جهت پرداخت خس��ارت مرغداران، همواره تالش نموده تا قیمت برآوردي تخم مرغ را 
پایین نگاه دارد لذا تعادل قیمت را از بازار صحیح عرضه و تقاضا و بازار رقابتي خارج س��اخته )که همیش��ه به 

ضرر تولید کننده بوده( و خسارت جبران ناپذیری را ایجاد کرده است، 
واردات تخم مرغ ه��ای بی کیفیت و بدون مش��ورت با بنگاه های اقتصادی ذیربط ب��رای کاهش تنش های بازار 
تخم مرغ هم باعث خس��ارت های مادی و معنوی جبران ناپذیری به بازار مصرف تخم مرغ گردید که امید اس��ت 
در س��ال های بعد مجدداً تکرار نش��ود و هم خسارت از بین بردن منابع ملی کش��ور را تا حد 30 میلیارد تومان 
بدنبال داش��ت )باب��ت یارانه واردات و ازبین رفتن تخم مرغ های وارد ش��ده بی کیفیت و بد نگهداری ش��ده در 

انبارهای دولتی(
س�وال اساسی: آیا اصالتاً با وجود تولید تخم مرغ در سال 1396 به اندازه مناسب در کشور 
که فقط توزیع نامتعادل آن باعث تنش در بازار قیمتی تخم مرغ ش�د، واقعا" نیاز به واردات 
داش�تیم یا اینکه ب�ا انجام مدیریت صحیح توزیع تخم مرغ تولیدی کش�ور در اس�تان های 

مختلف می توانستیم مشکل بازار را رفع کنیم ؟؟؟؟
جواب: قطعًا با انجام مدیریت صحیح توزیع تخم مرغ تولیدی کشور در استان های مختلف می توانستیم مشکل 
بازار را رفع کنیم اما معلوم نیست چرا دولت همیشه سراغ بدترین و پرهزینه ترین راه ها می رود که متاسفانه هم 
کارنامه بدی را در سوابق خود باقی می گذارد و هم فساد و رانت های نامناسب هم در کنار آن فراهم می شود که 
در واردات سال 1396 کاماًل مشهود است. در حالیکه مدیریت مناسب توزیع ازمبادی استانهای خراسان رضوی، 
س��منان، فارس، یزد و اصفهان براحتی می توانس��ت پاسخگوی ممانعت از تنش های تهاجمی بازار تخم مرغ در 

سطح مصرف کننده بوده و نیازی به واردات نباشد.

تحلیل آماری وضعیت فعلی صنعت مرغ تخمگذار: 
ال�ف- م�رغ اج�داد تخمگذار: در حال حاضر بر اس��اس برنامه های تولیدی مرغ تخمگذار کش��ور و ظرفیت 
زیربنایی مورد نیاز، تعداد مرغ اجداد موجود کشور حداقل تا 20 سال آینده کفایت پیش بینی نیاز تولید مرغ مادر 
تخمگذار برای تولید نهایی تخم مرغ خوراکی جمعیت کش��ور را تأمین نموده و بدلیل ظرفیت مازاد حاصل شده 

در کشور، نیازی به هیچ گونه سرمایه گذاری برای توسعه ی آن نمی باشد.
بر همین اس��اس اگر به جدول عملکرد مرغ اجداد کش��ور طی 15س��ال گذشته دقت ش��ود، در مقایسه نسبی 
برنامه ورود اجداد به کش��ور مشاهده می شود که روند ثبات و حفظ زیر ساختی مورد نیاز بدون لزوم به افزایش 
بی رویه آن در مدیریت تولید صنعت طیور تخمگذار حفظ شده و قطعًا همین روند حداقل تا 20 سال آینده باید

 

ادامه یابد.
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           سال
828384858687888990919293949596    عنوان 

جمعیت کشور
67/368/369/470/571/572/673/674/775767777/8788081)میلیون نفر(

اجداد مرغ 
966853809791936010160600010450600010915-52005200520052005200تخمگذار)قطعه(

ب- مرغ مادر تخمگذار: مرغ مادر تخمگذار در قالب 5 س��ویه از برترین س��ویه های مرغ تخمگذار موجود در 
دنیا برای تأمین نیاز حداقل 10 س��ال آینده صنعت مرغ تخمگذار و نیاز نهایی س��بد خانوار در پیش بینی مورد 
نظر کافی بوده و بنا برآمارهای جدول عملکرد مرغ مادرکش��ور طی 10س��ال گذش��ته خوش��بختانه نیازی به 

هیچگونه سرمایه گذاری برای توسعه ی آن نمی باشد.
در س��ال 1396 تع��داد 627731 قطعه جوجه م��ادر تخمگذار در مزارع مادر جوجه ریزی ش��ده که از این تعداد 
حدود 57/3 درصد تولید گله های اجداد داخلی و 43/7 درصد بقیه از واردات بوده اس��ت. همچنین تعداد حدود 
39/682/953 قطعه جوجه یکروزه تخمگذار وارد مزارع تولید تخم مرغ شده که نسبت به سال 1395 به میزان 

9/22 درصد افزایش یافته است.

           سال
         عنوان

8687888990919293949596

71/572/673/674/775767777/8788081جمعیت کشور)میلیون نفر(

160150223219203999453679346666379189490572446606514838678000627731جوجه ریزی مادر )قطعه(

واردات جوجه یکروزه مادر 
)قطعه(

4160015131714170012203815762013111611795885878180451117294268214

متاسفانه علی رغم سیاستگذاری کلی که با حضور کلیه تشکل های صنفی و مسئولین دولتی 
ذیربط در کارگروه برنامه ریزی تولید وزارت جهاد کشاورزی انجام می گیرد، بدون استعالم 
از این گروه و بدون توجه به تبعات ناش�ی از افزایش یک طرفه تولید جوجه فارغ از ایجاد 
بازار تخم مرغ تولیدی در بازار های داخلی و صادراتی که خس�ارت های س�نگینی را طی این 
س�ال ها بدنبال داشته اس�ت مقامات عالی وزارت جهاد کش�اورزی دچار اشتباه محاسباتی 
ش�ده و بر خالف قوانین مصوب بهبود فضای کس�ب و کار بدون کس�ب نظر صنفی متولی 
موض�وع، در پای�ان س�ال 1396 دو فقره مجوز اح�داث مرغداری مادر تخمگ�ذار را صادر 
نمودند که معلوم نیست مسئولیت مشکالت فنی و اجرایی و مشکالت جدی اقتصادی ناشی 

از این تصمیم کامال" نادرست ملی را چه کسی بر عهده خواهد گرفت ؟؟؟؟؟

سهم آمیخته های مختلف تخمگذار در جوجه های مادر و تجاری در سال 1396

جوجه ریزی مادر تخمگذارجوجه ریزی تخمگذار تجارتیآمیخته
سهم بازار )درصد(جوجه ریزیسهم بازار )درصد(جوجه ریزی

Hy-Line14/285/8633633087350
L.S.L11/111/2292812679019

Bovans7/142/931188375113
H & N2/777/8067337605
Shaver3/174/63688400013

--1/190/4883سایر
39/682/953100659174100جمع کل

منبع: آمار دفتر پرورش طیور و زنبور عسل وزارت جهاد کشاورزی
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ج- م�رغ تخمگذارتج�اری: در حال حاضر )پایان س��ال 1396( صنعت مرغ تخمگذار که با دارا بودن 1683 
واحد مرغداری تولیدتخم مرغ به ظرفیت تولید اس��می حداقل 1میلی��ون و300 هزارتن تخم مرغ وجود دارد که 
در س��ال 96 با تولید 790 هزار تن تخم مرغ در واحد های صنعتی )در کنارحدود 100هزارتن در مراکز س��نتی و 
روستایی( فعالیت نموده است، به دلیل آنفلوانزای فوق حاد طیور و از دست رفتن قریب 24/5 میلیون قطعه مرغ 

تخمگذار سال بسیار ناخوشایندی را پشت سر گذاشت.
علی رغم اینکه صادرات مازادی از تخم مرغ وجود نداش��ته و تولید کش��ور هم با نیاز داخلی همطراز ش��د و ما 
حصل آن شیب نرم تغییر قیمت ها در دو نقطه درب مرغداری و مصرف کننده بوده، ولی متاسفانه به دلیل بروز 
آنفلوانزا در بیش از 400 واحد مرغ تخمگذار و پولت که معدوم س��ازی شده و به زودی قادر به بازگشت به تولید 
نخواهند بود نقایص قابل توجهی در این خصوص گریبان صنعت را گرفته و دولت هم به تعهدات خود یا عمل 
نکرده و یا زمان آن برای جبران گذشته که نتوانست برخی از مرغداران را مجدداً به چرخه تولید باز گرداند که 
امید اس��ت این اش��تباهات و یا خدای ناخواسته سهل انگاری ها در سال آینده تکرار نشود و از تجربیات گذشته 

بهره الزم برده شود. 

     سال
عنوان

8687888990919293949596

71/572/673/674/775767777/8788081جمعیت کشور)میلیون نفر(

واردات جوجه یکروزه مادر 
)قطعه(

4160015131714170012203815762013111611795885878180451117294268214

جوجه ریزی انجام شده ی 
تجاری )میلیون قطعه( 

3358827029205435352015402852500442855969322718653943617042378888372369383602564439682953

واردات جوجه یکروزه 
)قطعه(

--300/000- 11/27
1234701-----میلیون قطعه

تولید تخم مرغ هیبریدهای 
تجاری )هزار تن(

616636659672606817797828830841790

تولید تخم مرغ بومی و سایر 
ماکیان )هزار تن(

879192939495969710099100

 
ش�ایان ذکر اس�ت که حدود 86 درصد ظرفیت تولید تخم مرغ کش�ور، فقط در 11 اس�تان 
متمرکز شده است که گرچه این موضوع می  تواند کمکی برای برنامه ریزی جدید در آمایش 
س�رزمینی مرغداری تخمگذار و برنامه مبارزه با بیماری ها ی مهمی از جمله آنفلوانزای فوق 
حاد پرندگان را س�اده تر نماید ولی تاکنون توج�ه الزم و موثری صورت نگرفته که ماحصل 
آن از دس�ت رفتن س�رمایه های ملی در سطح مرغداری و از سوی دیگر مشکالت معیشتی 
جامعه کارگری صنفی و جامعه مصرف کننده عام برای تخم مرغ ش�ده و در ادامه هم خواهد 

شد.
منبع: آمار دفتر پرورش طیور و زنبور عسل وزارت جهاد کشاورزی
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 96الی  93آمار جوجه ریزي از سال نمودار مقایسه اي 

 

 

 

نمودار مقایسه ای آمار جوجه ریزی از سال 93 الی 96

تحلیل نمودار مقایسه ای آمار جوجه ریزی از سال 93 الی 96
درصد نسبت به کلجوجه ریزی)قطعه(سال

  625/474/83260 ماهه اول سال 93
                       620/495/72155 ماهه اول سال 94
 619/310/37553/6 ماهه اول سال 95
                       622/269/76756 ماهه اول سال 96

گرچه در س��ال های 93 و 94 بیماری آنفلوانزا وجود نداش��ته و یا در سال 94 در 6 ماهه دوم رخداد کمی داشته 
اس��ت ولی ش��یب های تند افزایش یا کاهش جوجه ریزی نسبت به س��الهای 95 و 96 که آنفلوانزای جدی در 
کشور داشتیم خیلی به چشم نمی خورد و تفاوت در 3 سال 94 تا 96 بطور میانگین حدود 2درصد است که رقم 

تفاوت جدی را نشان نمی دهد.
البته روند نمودار جوجه ریزی در س��ال 95 متعادل تر از سال های دیگر است که به دلیل ثبات نسبی برنامه ریزی 
تولید ،تعادل بازار تخم مرغ، ش��رایط متعادل سیاس��ی- اقتصادی کشور و صادرات 50 درصدی مازاد تخم مرغ 

می تواند باشد و از سوی دیگر نگاه به آمار کلی جوجه ریزی در این سال ها حاکی است:

درصد تغییراتجوجه ریزی)قطعه(سال
139342/378/888-
139437/236/938 -13/8 
139536/025/644  -3/36
139639/682/953 +9/2

از آنجایی که از مجموع کاهش جوجه ریزی های سال 94 و 95 مقدار قابل توجهی از آن در سال 96 جبران شده 
و حذف مرغان پیر تقریبا متوقف یا بسیار بسیار کند صورت می پذیرد لذا علی رغم حذف 24/5 میلیون مرغ در 
سال 96 روند بازار نشان می دهد که در تامین تخم مرغ خوراکی مورد نیاز کشور در سال آتی، نگرانی جدی از 

نظر میزان تولید وجود نخواهد داشت.
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نمودار مقایسه ای نرخ برآوردی قیمت تخم مرغ  از سال 93 الی 96

تحلیل نمودار مقایسه ای نرخ برآوردی قیمت تخم مرغ  از سال 93 الی 96
در مطالعه این نمودار طی 4 س��ال گذش��ته کاماًل مشهود است که در سال های 93 الی 95 که نرخ نهاده های 
دامی دارای روند متعادلی بوده و نرخ جوجه نیز همین روند را طی کرده اس��ت لذا نرخ برآوردی تخم مرغ نیز 
روند متعادل و با کمترین نوس��ان را پش��ت سر گذاشته ولی در س��ال 96 با افزایش ناگهانی قیمت نهاده ها در 
کشور ، این تعادل به هم خورده و نرخ برآوردی تولید تخم مرغ شیب تندی را در ماه شهریور 96 آغاز و همواره 
در نرخ باال مجدداً به تعادل نس��بی رس��یده گرچه نسبت به 3 سال قبل آن نوسانات شدیدتری دارد که باید در 

برنامه ریزی ها به آن توجه شود.
گرچ��ه افزایش قیمت جوجه نیز در حد ماکزیمم 15 درصد در قیمت برآوردی نقش آفرینی کرده ودر نیمه دوم 
سال 96 با شروع بیماری آنفلوانزای فوق حاد پرندگان دارای اثر بوده ولی میزان نقش آن در قیمت برآوردی با 

نرخ نهاده های خوراک که بیش از 75 درصد سهم نرخ برآوردی را عهده دار است قابل مقایسه نمی باشد.

نمودار مقایسه ای نرخ فروش تخم مرغ درب مرغداری از سال 93 الی 96

نمودار مقایسه ای نرخ فروش تخم مرغ درب مرغداری از سال 93 الی 96
1-دامنه نوس��ان نرخ تخم مرغ در س��ال 93 از کمترین قیمت 2650 تومان تا 3700 تومان حرکت کرده که 

حدود 28درصد اختالف را شامل می شود.
2-در سال 94 کمترین قیمت تخم مرغ 2680 تومان تا 4350 نوسان کرده که حدود 38درصد اختالف را شامل میشود.

3-در سال 95 نرخ فروش تخم مرغ از 2770 تومان تا 3950 تومان در نوسان بوده که اختالف حدود 30درصد 
را نشان می دهد.
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4-در س��ال 96 نرخ فروش تخم مرغ با افزایش جدی مواجه ش��ده و از اسفند 95 تا پایان سال 96 میزان بین 
3480 تا 6580 را نشان میدهد که اختالف 47درصد را به خود اختصاص داده و در اسفند 96 این میزان بیشتر 

هم می شود و به 52درصد می رسد.
اگر نمودارهای جوجه ریزی را با نرخ فروش درب مرغداری با هم مقایسه کنیم نمیتوان رابطه منطقی موجهی 
 بی��ن می��زان تولید و نرخ فروش درب مرغداری پیدا کرد و بدیهی اس��ت باید به عوامل موثر در توزیع و عرضه 
تخم مرغ و مدیریت بازار تخم مرغ نگاه جدی کرد بجای اینکه بخواهیم به این ش��دت نوس��ان نرخ تخم مرغ 
در س��ال 96 عامل جوجه ریزی و یا کمبود تخم مرغ در کش��ور را ربط دهیم بلکه مطالعه دقیقتر نشان میدهد 
گرچه تولید در کشور کاماًل میزان تقاضای متداول جامعه را بر اساس سرانه مصرف سال های گذشته پاسخگو 
بوده ولی چون توازن مناطق باقیمانده برای تولید که درگیر بیماری آنفلوانزا نش��دند مثل اس��تانهای خراس��ان 
رضوی،س��منان، اصفهان، یزد، فارس ،گلس��تان، همدان، مرکزی با مراکز عمده مصرف بخصوص اس��تانهای 
تهران و البرز توسط مدیریت کالن کشور فراهم نشد لذا نه قیمت تخم مرغ در مرغداری در حد تعادل منطقی 
با حفظ س��ود مرغدار حفظ ش��د و نه قیمت مصرف کننده از این تعادل نسبی توانست بهره مند شود و علیرغم 
اینک��ه واردات هم انجام ش��د ولی مصرف کننده تا پایان س��ال 96 همواره تخم م��رغ گرانتر از حد معمول را 

خریداری نمود.
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درصد 
ظرفیت به 
کل کشور

 ظرفیت کل
جمع کل 
واحدها

ظرفیت  تعداد  ظرفیت  تعداد  ظرفیت  تعداد    

واحد پولت  واحد مرغ   واحد  استان ردیف

   تخمگذار )قطعه( پولت )قطعه( و تخمگذار )قطعه(

15. 60 17411554 172 1227000 6 4031808 37 12152746 129 تهران 1

11.00 12276035 85 0 0 3212135 13 9063900 72 قزوین 2

10. 80 12058506 294 1183000 3 1971400 47 8904106 244 خراسان رضوی 3

10.76 12013486 223 180000 1 1517100 23 10316386 199 اصفهان 4

9.43 10528380 140 790500 8 2456886 29 7280994 103 البرز 5

8.94 9983680 221 0 0 2399100 54 7584580 167 قم 6

8.39 9370172 245 0 0 727188 16 8642984 229 آذربایجان شرقی 7

3.78 4219332 96 0 0 294252 7 3925080 89 مرکزی 8

3.43 3830550 53 157800 2 633000 9 3039750 42 فارس 9

2.47 2755000 40 0 0 691000 4 2064000 36 یزد  10

2.25 2506000 22 1510000 6 80000 2 916000 14 گلستان 11

1.97 2197200 43 0 0 273000 5 1924200 38 سمنان 12

1.54 1716360 44 0 0 100000 1 1616360 43 همدان 13

1.50 1670400 38 0 0 327000 8 1343400 30 خراسان جنوبی 14

1.31 1463114 41 0 0 20380 1 1442734 40 مازندران 15

0.97 1080000 24 0 0 100000 1 980000 23 کرمانشاه 16

0.95 1059000 20 0 0 0 0 1059000 20 کرمان 17

0. 84 937200 17 0 0 103000 1 834200 16 زنجان 18

0.76 847808 33 112120 2 0 0 735688 31 آذربایجان غربی 19

0. 63 701000 17 0 0 0 0 701000 17 لرستان 20

0. 61 676180 26 0 0 0 0 676180 26 اردبیل 21

0.54 605000 12 0 0 0 0 605000 12 خوزستان 22

0.51 568720 4 0 0 0 0 568720 4 سیستان و بلوچستان 23

0.50 555000 13 0 0 0 0 555000 13 کردستان 24

0.21 237000 7 0 0 0 0 237000 7 چهارمحال و بختیاری 25

0.12 130000 4 0 0 0 0 130000 4 کهکیلویه و بویراحمد 26

0.09 100000 1 0 0 0 0 100000 1 جنوب کرمان 27

0.04 40000 1 0 0 0 0 40000 1 بوشهر 28

0.04 39300 3 0 0 0 0 39300 3 خراسان شمالی 29

0.03 36000 1 0 0 0 0 36000 1 گیالن 30

0.01 10000 1 0 0 0 0 10000 1 هرمزگان 31

0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 ایالم 32

100 111621977 1941 5160420 28 18937249 258 87524308 1655 جمع

جدول درصد ظرفیت مرغداری های تخمگذار کشور به تفکیک استان- 1396
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ه- مراکز بسته بندی تخم مرغ: 
تعدادبیش از130 واحد آماده س��ازی و بس��ته بندی مجاز تخم مرغ به صورت وابس��ته یا مس��تقل در صنعت مرغ 
تخمگذار برای ایجاد بازار مدرن فروش تخم مرغ در اس��تان های اصلی تولید تخم مرغ کش��ور فعالیت نموده و 
تخم مرغ شناسنامه دار بسته بندی را تولید می نمایند و مهمترین راه برای برون رفت از مشکالت جدی بهداشت 
و سالمت تخم مرغ مورد عرضه در بازار و همچنین جلوگیری از نوسانات بی مورد نرخ مصرف کننده تخم مرغ در 
بازار اس��تفاده از این س��رمایه گذاری هنگفت در جهت الزام عرضه تخم مرغ به صورت شناسنامه دار و بسته بندی 

می باشد،
 در این راستا بدلیل نبود عزم جدی برای خروج عرضه نامناسب و غیر بهداشتی تخم مرغ از وضعیت فعلی که 
بیش از 75درصد تخم مرغ تولیدی کش��ور بصورت غیر شناسنامه دار و بسته بندی در سطح خرده فروشی عرضه 
می ش��ود، سهل انگاری های جدی از سوی دولت ش��ده و حق مصرف تخم مرغ سالم و قابل ردیابی از جامعه تا 

حد زیادی سلب شده است. 
)برای اطالعات بیش��تر به س��ایت الکترونیک انجمن  صنفی تولید کنندگان تخم مرغ شناسنامه دار ایران به آدرس 

www.ir-eps.com مراجعه فرمایید.(

و- کارخانج�ات تولید مایع پاس�توریزه تخم مرغ: تعداد 11 کارخانه تولید مایع پاس��توریزه تخم مرغ 
با ظرفیت روزانه حداقل300 تن تولید تخم مرغ مایع که به ش��کل محصول س��فیده، زرده یا مخلوط و س��ایر 
محصوالت تازه، فعال بوده و امکان ذخیره س��ازی منجمد تا یکس��ال را برای تخم مرغ فراهم کرده و عالوه بر 
پتانس��یل باالی صادراتی، می  تواند ابزار مهمی در جهت ذخیره س��ازی تخم مرغ در مواقع لزوم برای تنظیم بازار 

باشد ولی در این خصوص، کمترین توجهی از سوی مسئولین نشده است. 

ز- کارخانجات تولید پودر تخم مرغ: در کشور تعداد 4 کارخانه، درتولید پودر تخم مرغ وجود دارد که در 
حال حاضر فقط 2 باب آن با ظرفیت حداقل 5 تن روزانه فعال می باش��د و عالوه بر پتانس��یل باالی صادراتی، 
می  توان��د اب��زار مهمی در جهت ذخیره س��ازی تخم مرغ در مواقع ل��زوم برای تنظیم بازار باش��د ولی در این 

خصوص نیز تاکنون، کمترین توجهی از سوی مسئولین نشده است. 

ح- ایران مقام پنجم قاره آسیا و مقام یازدهم جهان را در تولید تخم مرغ در سال 2016 میالدی دارا می باشد.

ط- س�تاد کش�وری ترویج مصرف تخم م�رغ در قالبNGO با عضویت دس��تگاه های متولی دولتی 
ش��امل وزارت بهداشت، وزارت آموزش و پرورش، وزارت جهاد کش��اورزی، سازمان دامپزشکی کشور، شورای 
س��المت صدا و س��یما ،کمیته تغذیه ارتش، معاونت سالمت ش��هرداری تهران و بخش صنفی مربوط تشکیل 
و در جهت ترویج مصرف این ماده غذایی پروتئینی بس��یار ارزش��مند دارای 8 سال تجربه بسیار مفید است که 
اقدامات این س�تاد قطعاً از س�وی مس�ئولین ذیربط بایس�تی مورد حمایت جدی قرار گیرد 
و گرنه عالوه بر حفظ مش�کالت س�وء تغذیه پروتئینی در کش�ور، پایداری تولید تخم مرغ 
نی�ز زی�ر س�وال رفته و با ادامه زی�ان مرغداران ناش�ی از عدم توازن تولید ب�ا عرضه روند 
 توس�عه صنعت معکوس خواهد ش�د. )برای اطالعات بیش��تر به س��ایت الکترونیک س��تاد به آدرس

 www.iecph.com مراجعه فرمایید(. 
ی- به منظور س��اماندهی و ایجاد ش��رایط پایدار در ص��ادرات مازاد تولید تخم مرغ کش��ور که همواره تنظیم 
ب��ازار آن راتحت تاثی��ر جدی خود دارد و این صنعت ناگزیر از برقراری صادرات مس��تمر و برنامه ریزی ش��ده 
می باش��د و تاکنون دولت اقدامی در حمایت از این امر نکرده اس��ت، ش�رکت تعاونی پش�تیبانی صنایع 
م�رغ تخمگ�ذار وط�ن ایرانیان تحت پوش��ش سیاس��ت گذاری کانون سراس��ری انجمن ه��ای صنفی 
مرغ تخمگذار کش��ور با س��هامداری مرغداران برتر کش��ور تاس��یس و موضوع فعالیت آن پش��تیبانی صادرات 
تخم مرغ خوراکی و نطفه دار، الش��ه و گوشت خالص مرغ تخمگذار و محصوالت فراوری شده ی آن ها از قبیل 
 کنس��رو گوشت مرغ تخمگذار می باش��د. )برای اطالعات بیشتر به س��ایت الکترونیک وطن ایرانیان به آدرس

 www.vatan-ilic.com مراجعه فرمایید(. 
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در این راس��تا ش��رایطی توسط خود صنف فراهم شده است تا مس��ئولین با تکیه بر امکانات و ظرفیت های این 
نهاد صنفی بتوانند اهداف خود را در جهت صادرات پایدار و اجرای اقدامات تنظیم بازاری بعمل آورند به ش��رط 
اینک��ه این نهاد مورد توجه و حمایت دولت ق��رار گرفته و حمایت الزم برای تامین مختصر نقدینگی مورد نیاز 

آن بیش از پیش مورد توجه جدی قرار گیرد.
جدول زیر آمار صادرات کشور در سال 1396 را نشان می دهد، همانگونه که مالحظه می شود میزان 
صادرات کش�ور نسبت به س�ال 1395 حدود 32 هزارتن کاهش یافته که عمده دلیل آن درگیری 
کش�ور با بیماری آنفلوانزای فوق حاد طیور اس�ت و ممنوعیت صادرات از یک طرف و از سوی دیگر 
افزایش قیمت پایه تخم مرغ ایران در بازارهای صادراتی در برابر رقبای خود بوده است که از سوی 

دولت نیز هیچ گونه حمایت برای رفع این مشکالت و پایداری صادرات صورت نگرفت.

صادرات تخم مرغ خوراکی در ماه های مختلف سال 1396 

میزان صادرات ) تن (کشور مقصدماه

--فروردین
366افغانستاناردیبهشت

خرداد
40عراق
20قطر

1973افغانستان

تیر
40عراق
263قطر

1247افغانستان

مرداد
213قطر

151افغانستان

1081افغانستانشهریور

مهر
85عراق

2369افغانستان

640افغانستانآبان

144افغانستانآذر

--دی

--بهمن

--اسفند

8632-جمع کل

منبع: آمار دفتر فناوری آمار و اطالعات سازمان دامپزشکی کشور

ک- انجمن صنفی عمده فروشان تخم مرغ ایران: خوشبختانه در سال1396 این انجمن مرکب از افراد مؤثر، 
کارآمد و قدیمی فعال در زمینه عمده فروشی تخم مرغ در استانهای برتر تولید تخم مرغ کشور رسماً آغاز به کار نمود که 
به عنوان یکی از حلقه های بسیار مهم زنجیره تولید تا عرضه تخم مرغ کشور در کنار انجمن صنفی تخم مرغ شناسنامه دار 

ایران نقش فوق العاده مؤثری را در برنامه ریزی و تنظیم بازار تخم مرغ بویژه در سطح مصرف کنندگان ایفا خواهد نمود. 
)برای اطالعات بیشتر به سایت الکترونیک انجمن به آدرس www.iran-ews.com مراجعه فرمایید.( 
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چالش های جدی در صنعت مرغ تخمگذار:
 الف- بر اس��اس بررس��ی های انجام شده توس��ط دفتر امور طیور وزارت جهاد کشاورزی در سال 1393، حدود

26 درصد مرغداری های کش��ور دارای س��اختمان و تأسیس��ات باالی30 س��ال )فرس��وده( و حدود 23 درصد 
مرغداری های کش��ور دارای تجهیزات )قفس و ...( باالی20س��ال ) فرسوده( هستند و این آمار همواره به دلیل 
اینکه اقدام خاصی از سوی دولت و خود مرغداران صورت نگرفته است رو به افزایش گذاشته و قطعاً میزان 
فرسودگی ساختمان و تجهیزات مرغداری و در نتیجه ی آن از دست رفتن سرمایه های ملی 
به دلیل کاهش بهره وری و درگیری با بیماری ها طی 3 س�ال گذش�ته بیش از آمار ارائه شده 

در سال 1393 است که باید مورد توجه جدی برنامه ریزان قرار گیرد، چون: 

     منبع: آمار دفتر پرورش طیور و زنبور عسل وزارت جهاد کشاورزی

 فرسودگی ساختمان مرغداری ها عالوه بر هدر دادن بسیار قابل توجه انرژی، منجر به عدم کارایی اقدامات 
بهداشتی و لذا النه گزینی اجرام بیماری زا و گسترش بیماری های بومی و نوپدید واگیردار در سطح مرغداری های 
تخمگذار شده که یکی از عوامل مهم شروع و گسترش بیش از حد ویروس آنفلوانزا در مرغداری های تخمگذار 
کشور را همین عامل به خود اختصاص می دهد و متاسفانه اقدام خاصی هم برای توقف فعالیت یا اصالح جدی 

این واحدها در دستور کار دست اندرکاران نمی باشد.

 فرس��ودگی تجهیزات منجر به عدم آس��ودگی مرغ، افزایش تولید تخم مرغ های معیوب و هدر رفتن خوراک 
مرغ در مرغداری ش��ده که در نتیجه هزینه های تولید را به شدت افزایش و نرخ بهره وری را کاهش و عالوه بر 

آسیب به مرغدار باعث خسارات سنگین ملی می شود.

 ام�ا چ�را مرغداران علی رغم علم کافی به مش�کالت فرس�ودگی س�اختمان و تجهیزات 
مرغداری، برای اصالح آن اقدام نمی کنند 2 دلیل عمده دارد: اول این که: به دلیل ضرر مرغدار 
طی س��ال گذش��ته و به ویژه ناش��ی از بیماری آنفلوانزا و ی��ا عدم توازن نرخ بازار با قیم��ت برآوردی تخم مرغ، 
این فعال اقتصادی به جاي اینکه بازوي اقتصاد و بهداش��ت باش��د مرتبًا و به ناچار از هزینه هاي قرنطینه ای و 
عمراني اش مي کاهد تا از عهده هزینه هاي جاري اش برآید و در نتیجه هم مش��کالت بهداش��تی مرغداری در 

جهت پیشگیری از بیماری ها دو چندان می شود و هم بهره وري اش پایین مي آید، 
دوم این که: توازن عرضه و تقاضا براي منابع مالي و اعتباري کش��ور به هم ریخته ش��ده و تولیدکننده به 

نمودار قدمت ساختمان و تاسیسات مرغداری ها پولت و تخمگذار به تفکیک ظرفیت
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جاي کمک به بهره وري اقتصادي، خود به یک متقاضي دریافت منابع مالي تبدیل ش��ده و چون موفق به اخذ 
تس��هیالت کافي نمي ش��ود و مجبور اس��ت از بازار ازاد پول گران قیمت تهیه نماید که قیمت تمام شده ی آنرا 
باال می برد، لذا متهم به س��وء مدیریت مي گردد در حالي که او فرصت مالي الزم براي به روز کردن س��اختمان 
و ابزارهاي تولید خود را نداش��ته و خود در این امر مقصر نبوده اس��ت در نتیجه، ماحصل آن اس��تهالک شدید 
زیرس��اخت های تولید و فرس��ودگی صنعت بوده و این امر، امروزه از چالش های مهم در گسترش بیماری های 

بازپدید و نوپدید طیور و بهره وری نامناسب در این گونه واحدهای نامطلوب مرغداری است. 

                       منبع: آمار دفتر پرورش طیور و زنبور عسل وزارت جهاد کشاورزی

ب- حدود 80 درصد کنجاله س��ویا و 55 درصد ذرت مورد نیاز در فرمول خوراک مرغ تخمگذار وارداتی اس��ت 
و طی حداقل 5 سال گذشته حدود 78درصد سهم قیمت تمام شده تخم مرغ مربوط به قیمت خوراک آن بوده 
که خود باعث ش��ده است قیمت تمام ش��ده تخم مرغ تولیدی کشور باال بوده و اگر حمایت نشود امکان رقابت 

در بازارهای صادراتی را ندارد.
عالوه بر این، کیفیت غذایی و بهداشتی مواد اولیه وارداتی یا تولید داخل دارای نوسانات زیادی بوده که راندمان 

تولید وایمنی پرنده را به شدت تحت تاثیر خود قرارداده است.

ج- در طی برنامه های چهارم و پنجم توس��عه صرفًا به تولید تخم مرغ توجه ش��ده و هیچ گونه برنامه ای برای 
کیفی��ت و به��ره وری خوراک مرغ، کیفیت و به��ره وری تولید تخم مرغ، بهره وری از مح��ل تولید فرآورده های 
تخم مرغ و مدرن سازی بازار فروش داخلی و صادرات آنها نشده است و متاسفانه در برنامه های پیش رو 

نیز عزم جدی برای اصالح این وضعیت وجود ندارد.
د- گس��ترش مرغداری های غیرمجاز و به ویژه پدیده ناموزونی بنام مرغ رنگی در کش��ور به دلیل عدم 
توجه قانون به جلوگیری از این نوع فعالیت که هم خس��ارات اقتصادی و مهمتر از ان هم خس��ارات بهداش��تی 
برای گس��ترش بیماری های خطرناک را به دنبال دارد موجب نهادینه ش��دن این عمل در کش��ور شده و تمامی 
برنامه های دولتی و صنفی را با چالش بسیار جدی مواجه ساخته است که الزم است به فوریت برای آن 

چاره جویی شود.

ه- توسعه نامتوازن تولید بدون توجه به تقاضای داخلی و امکان صادرات باعث شده است که این صنعت طی 
س��ال های گذش��ته و اکنون، همواره دچار خسارت های زیادی ناش��ی از مازاد تولید و عدم توازن بازار و فروش 

نمودار قدمت تجهیزات مرغداری ها پولت و تخمگذار به تفکیک ظرفیت



کانون سراسری مرغ تخمگذار ایران _ 151396

زی��ر قیمت برآوردی گردیده و فقط در س��ال 96حدود بجز خس��ارات ناش��ی از بیم��اری آنفلوانزا بیش از 300 
میلیاردتومان متحمل زیان ش��ده که به زیان س��ال 95 )حدود 420 میلیارد تومان( افزوده شده است و برنامه 
خاصی هم برای برون رفت از این رفتار س�نتی و نخ نما ش�ده علی رغم پیش�نهادات صنفی 
از س�وی مس�ئولین امر تصویب و اجرا نمی شود که بدیهی است سرنوشت ناخوشایندی را 

برای آینده توسعه و پایداری تولید خواهد داشت. 

و- طی حداقل 5 س��ال گذش��ته هیچ گونه تسهیالت دولتی برای تأمین نقدینگی در اختیار مرغدار قرار نگرفته 
در حالیکه مولفه های تولید و هزینه های آن حداقل 3 برابر، نیاز به نقدینگی بیش��تری دارد و از طرفی امکانات 
اعتب��اری در بازار تأمین مواد اولیه حذف و معام��الت صرفًا با پول نقد صورت می گیرد که ماحصل آن افزایش 

انباشتگی بدهی مرغداران به بازار وسیستم بانکی شده است.

ز- به دلیل اینکه اواًل مرغدار نیاز به نقدینگی باال دارد و ثانیًا طی س��ال 96 تخم مرغ تولیدی واحد خود )تنها 
منبع درآمد( را با زیان میانگین تا حداقل 5000 ریال زیر قیمت بفروش رس��انیده لذا مرغدار تمام پول حاصل 
از فروش تخم مرغ را مصرف تأمین مواد اولیه و س��ایر امور جاری خود نموده و از توجه به اس��تهالک ش��دید 
ساختمان و تجهیزات خود غافل شده است، که نه تنها راندمان تولید و بهره وری به طور قابل مالحظه ای کاهش 
یافته بلکه کیفیت محصول تولیدی نیز کاهش و مهمتر از آن، زمینه بروز و شیوع بیماری های بسیار خطرناک 
و کش��نده مثل آنفلوانزای فوق حاد پرندگان فراهم ش��ده است که آثار زیانبار آن در بخش تحلیل بیماری اشاره 

شده است.
 

ح- طی حداقل 5 س��ال گذش��ته به دلیل اعمال مقررات بی ضابطه و صرفًا تنظیم بازار یکطرفه، مرغداران 
شاغل دراین صنعت هیچ گاه تخم مرغ را با قیمت برآوردی و سود حداقلی مصوب به فروش 
نرس�انیده و ل�ذا هر س�ال بدهی آنها به بانک ه�ای مختلف یا بازارافزای�ش یافته و با کمک 
اس�تقراض بانک�ی فعالیت خ�ود را ادامه داده اند ک�ه در آینده نمود بحران آنها را مش�اهده 

خواهیم کرد.  

ط- تخم مرغ های مورد عرضه در بازار علی رغم امکانات و پتانسیل موجود دارای شناسنامه و قیمت مصرف کننده 
درج ش��ده بر روی خود نمی باش��د و لذا علی رغم زیان ش��دید مرغداران، متاسفانه مصرف کنندگان نیز آن  را به 
قیمت مناسب خریداری نمی نمایند و لذا حقوق مصرف کنندگان رعایت نمی شود در عین حالیکه مرغدار، سهمی 

در این موضوع ندارد. 

ی- چالش های صادراتی تخم مرغ ایران: عالقمندان، به تحلیل گزارش سال 1395 مراجعه فرمایند.

ک- علی رغم تکرارهای متعدد در 3 س�ال گذش�ته، همواره تمامی تس��هیالت تکلیفی وزارت جهاد 
کش��اورزی صرفًا مصرف راه اندازی واحدهای مرغداری جدید یا اصالح س��اختمان و تجهیزات مرغداری شده 
و کلی��ه ای��ن حمایت ها در خدمت افزایش تولید تخم مرغ قرار گرفته ولی برای حمایت از صنایع زنجیره صنعت 

شامل:
 توس�عه کارخانج�ات خوراک طی�ور و واحدهای صنایع تبدیلی تخم مرغ ی�ا پایانه های عمده 
فروشی و ناوگان توزیع تخم مرغ هیچ گونه تسهیالت و برنامه ای ارائه نشده است که تماماً باعث خسارات 

شدید در صنعت تولید شده و همواره مرغداران عالوه بر دیگر صاحبان مذکور دچار آسیب جدی شده اند. 

ل- عدم توجه به توس��عه و الزام تولید کارخانه ای خوراک طیور و کاهش بهره وری ناش��ی از تولید س��نتی خوراک در 
مرغداری ها و عدم کنترل کیفی و بهداشتی مواد اولیه مصرفی در مرغداری ها از چالش های مهم و قابل توجه است 
که در صورت اجرا، در جلوگیری ازگسترش بیماری بسیار خطرناک و کشنده آنفلوانزا و همچنین 

بیماری های آسیب رسان جدی مثل نیوکاسل می تواند بسیار اثرگذار و نقش آفرین باشد. 
م- قوانین موثربرای اجرای برنامه های تنظیم تولید ش��امل کنترل جوجه ریزی و یا حذف مرغ های پایان تولید 

صنف تولیدی از اقتدار 
کافی برخوردار نیست 
و یا از اختیارات واگذار 
اتحادی�ه  ب�ه  ش�ده 
صنفی به نحو مناسب 
بهره برداری نش�ده و 
از ظرفیت آن استفاده 

کافی نمی شود. 
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مشخص نبوده و صنف تولیدی از اقتدار کافی برخوردار نیست و یا از اختیارات واگذار شده به 
اتحادیه صنفی به نحو مناس�ب بهره برداری نش�ده و از ظرفیت آن استفاده کافی نمی شود 
لذا همواره باعث ایجاد مازاد تولید تخم مرغ شده و نوسانات شدید قیمتی را که عمدتًا زیان مرغداران بوده و از 
س��وی برخی از اصحاب صنف که فقط به منافع ش��خصی خود در کوتاه مدت می اندیشند رقم می خورد، به این 

صنعت تحمیل نموده است. 

ن- نظ��ام تولی��د تخم مرغ یک روند خطی اس��ت و تا حداقل 90 هفته از س��ن مرغ قاب��ل واخواهی و تعطیل 
کردن نیس��ت در حالیکه نظام تقاضا یک روند سینوسی و بسیار پرنوسان است، در این راستا به دلیل عدم اجازه 
فروش به قیمت مناس��ب توس��ط عوامل تنظیم بازار، هیچ گاه زیان مرغداران از محل ارزان فروش��ی زیر قیمت 
برآوردی، جبران نش��ده و مرغداران چند سالی است که مرتبًا با زیان انباشته افزایشی رو به رو هستند در حالیکه 
نگرانی مس�ئولین دولتی برای جلوگیری از قیمت ه�ای بی رویه تخم مرغ نزد مصرف کننده با 
درج قیم�ت قاب�ل قبول بر روی هر عدد تخم مرغ قابل انجام اس�ت که متاس�فانه علی رغم 

درخواست و طرح صنفی از سوی مسئولین نادیده گرفته می شود. 
س- به دلیل درگیری برخی از مرغداران با بیماری آنفلوانزا، مرغداران اس��تان های درگیر نشده با بیماری پس 
از پایان دوره اول پرورش، اجازه یافتند که برای حفظ نیاز مصرفی کشور به تخم مرغ، مرغ خود را بیش از سن 
مجاز نگهداری کرده و برای حداقل 6 ماه دیگر از مرغ خود تولید تخم مرغ بگیرند ولی از سوی دیگر، متاسفانه 
این میزان مرغ حذف نش��ده از چرخه تولید، از نیاز جوجه ریزی جدید کس��ر نش��ده و همواره جوجه های تولید 
ش��ده به واحدهای غیرمجاز س��رازیر شده و بهداشت و اقتصاد تولید را به شدت تهدید نمودند. در این رابطه 
گرچه س�امانه کنترلی س�مامت مربوط به اتحادیه میهن فعالیت می نماید ولی به دلیل ضعف 
عملیاتی تا تحقق کامل اهداف این س�امانه همواره مش�کالت واحدهای غیرمجاز باقی بوده 
و در این اتحادیه بایستی برای این موضوع و استفاده از ظرفیت های قانونی تنظیم صحیح 

امور جوجه ریزی تدبیر جدی اندیشیده شود.

ع- بی سرو س��امان بودن پ��رورش پولت به عنوان حلقه واس��ط بین جوجه و مرغ تخمگ��ذار تجاری علی رغم 
اهمیت فراوان ولی هنوز مورد توجه خاصی در برنامه تولید و همچنین بهداشت و سالمت تولید 

نمی باشد.

ف- عدم تخصیص مش��وق صادراتی، صادرات تخم مرغ را نامنظم س��اخته و دولت هم در زمان مازاد تولید و 
زیان مرغداران هیچ گونه حمایتی ننموده است در نتیجه اعتماد مشتریان خارجی به برنامه صادراتی ایران سلب 
ش��ده و رفتار ثابتی با بازار ایران ندارند که این امر مجدداً برنامه تولید و فروش تخم مرغ کش��ور را دچار چالش 

دیگری کرده است.
در این خصوص برای آش��نایی بیش��تر مخاطبان محترم در صد خودکفایی تعدادی از کشورهای جهان را جهت 

اطالع در جدول صفحه بعد ارائه می کنیم: 
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ق- متاس��فانه به دلیل کاهش تولید تخم مرغ ناش��ی از درگیری با بیماری انفلوانزا در مرغداری های تخمگذار، 
سرانه مصرف تخم مرغ درایران در سال 1396به حدود183عدد رسیده است که کاهش حداقل 10 عدد نسبت 
به سال قبل را نشان می دهد، در حالی که این سرانه در بسیاری از کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته به 
بیش از 300 عدد تخم مرغ هم می رس��د و در ایران هم برمبنای نقطه نظرات ستاد کشوری ترویج 
مص�رف تخم م�رغ )با عضوی�ت وزارت بهداش�ت، وزارت آموزش و پرورش و... ( بایس�تی 
حداقل250 عدد باش�د که الزم اس�ت زمینه ترویج مصرف آن با کمک جدی دولت فراهم و 

با جدیت فراوان طی یک برنامه زمانی مشخص اجرا گردد. 

درصد خودکفایی کشورهای مختلف در تولید 
تخم مرغ )کمیسیون بین المللی تخم مرغ-2016(

درصدنام کشور
95 ژاپن

95دانمارک
92قبرس
171لهستان
101فرانسه
95ایرلند
91سوئد
100نیوزلند
89کانادا

100آفریقای جنوبی
98هند

100روسیه
99مکزیک
71آلمان
100پرو

85انگلستان
95ایتالیا
100مالزی

82مجارستان
116ایران
120اسپانیا
84اتریش
100کلمبیا

104اسلوواکی
101آرژانتین
59سوئیس
119ترکیه
102آمریکا
100چین
100برزیل

رتبه بندی سرانه مصرف تخم مرغ در سال 
2016 )کمیسیون بین المللی تخم مرغ(

سرانه مصرف 2016نام کشور
357مکزیک

330ژاپن
315مالزی
314اوکراین
291روسیه
266آرژانتین
252کلمبیا
252آمریکا

248دانمارک
242چین

242جمهوری چک
234اتریش
233کانادا
233آلمان
226استرالیا
225نیوزلند
225اسپانیا
221فرانسه
221ایتالیا
220سوئد

215مجارستان
210اسلواکی
200ترکیه
198فنالند
198پرو
195هلند
192ایران
192برزیل
190امارات

189انگلستان
182بلژیک
174سوئیس
169ایرلند
166شیلی

160لهستان
150قبرس
148گوتماال

143آفریقا جنوبی
142پرتغال
127یونان

65هندوستان
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راهبردهای اجرایی پیش�نهادی کمیته های فنی کانون سراسری مرغ تخمگذار 
ایران:

الف- الزام بسته بندی تدریجی تمامی تخم مرغ تولیدی کشور به منظور تسهیل ردیابی کیفی و 
بهداشتی تخم مرغ و ایجاد ثبات نسبی قیمت مصرف کننده آن در داخل و کمک به صادرات 

  
ب- حمایت تس��هیالتی از مکانیزاس��یون صنایع آماده سازی، بس��ته بندی و فرآوری تخم مرغ به منظور اصالح 

فرایند بازاری، ذخیره سازی و صادرات تخم مرغ 
  

ج- واگذاری صدور موافقت اصولی تاس��یس و راه اندازی واحدهای متقاضی در تمامی بخش های صنعت مرغ 
تخمگذار به تش��کل صنفی به منظور حمایت از س��رمایه های موجود ملی و هدایت سرمایه گذاری های جدید به 

مسیر صحیح و جلوگیری از هدر رفت منابع دولتی و ملی 

د- جلوگیری قانونی و پش��توانه دار از فعالیت واحدهای غیرمج��از در تمامی زنجیره تولید و عرضه ی تخم مرغ 
کشور

ه- تروی��ج ج��دی مصرف تخم مرغ و فرآورده های آن و افزایش س��رانه مصرف تخم م��رغ در جامعه به منظور 
بهره گیری حداکثری از پتانس��یل تولیدی این معجزه الهی در بهبود س��رانه دریافت پروتئینی جامعه به ویژه در 

گروه های هدف کودک و نوجوان، زنان باردار و شیرده

و- تدوین و تصویب نظامنامه برنامه تولید در زنجیره مرغ تخمگذار و نحوه کنترل و نظارت قانونی صنفی برای 
اجرای نظامنامه با همکاری تش��کل های صنفی مرغ تخمگذار، وزارت جهاد کش��اورزی و س��ازمان دامپزشکی 

کشور 

ز- حمایت تسهیالتی از راه اندازی پایانه های عمده فروشی و ناوگان توزیع تخم مرغ در استان های اصلی تولید 
تخم مرغ )بالغ بر 85 درصد تخم مرغ کشور در 11 استان تولید می شود(

ح- حمایت بی دریغ از صادرات با تش��کیل صندوق حمای��ت صادراتی یا تقویت صندوق حمایت صنعت طیور از 
طریق یکبار سرمایه گذاری دولت در جهت تامین نقدینگی صادرات و نیز اهدای تخم مرغ در زمان های مازاد تولید 
به عنوان کمک های دولتی به کشورهای مورد نظر وزارت امور خارجه بجای اقالم دیگری که مزیت نسبی نداشته 

و یا به جای منابع مالی مصرفی در این موارد، که می  تواند پشتوانه تولید داخلی کشور خودمان باشد. 

ط- اصالح ساختار فعلی بیمه مرغ تخمگذار و تاسیس صندوق بیمه تکمیلی زنجیره مرغ تخمگذار با همکاری 
صندوق بیمه محصوالت کشاورزی، سایر بیمه ها و تشکل های صنفی 

ی- ساماندهی اجرایی و همچنین اصالح ساختار پرورش پولت به منظورافزایش بهره وری و نیز سالمت مرغان 
تخمگذار 

س- آموزش مس��تمرمرغداران و تصویب الزام ارائه گواهی آموزش��ی مربوط برای ش��روع ی��ا تمدید فعالیت 
مرغداری 

ع- حمایت تسهیالتی از توسعه کارخانجات مکانیزه تولید خوراک مرغ تخمگذار و حمایت قانونی از مصرف  دان 
کارخان��ه ای در مرغداری ه��ا برای جلوگیری از هدر رفت بیش از اس��تاندارد نهاده های خوراک در مرغداری ها، 
افزایش کیفیت دان آماده شده و در نتیجه افزایش بهره وری از خوراکی که عمده اقالم آن وارداتی بوده و عمدتًا 

در تولید سنتی دان در داخل مرغداری به ضایعات تبدیل شده و قیمت تمام شده را افزایش می دهد. 

الزام بسته بندی تدریجی 
تمامی تخم مرغ تولیدی 
تسهیل  به منظور  کشور 
ردیابی کیفی و بهداشتی 
تخم م�رغ و ایجاد ثبات 
نس�بی قیم�ت مص�رف 
و  داخ�ل  در  آن  کنن�ده 

کمک به صادرات.

حمای�ت تس�هیالتی از 
راه ان�دازی پای�انه ه�ای 
عمده فروشی و ناوگان 
توزی��ع تخم م��رغ در 
تولید  اصلی  استان های 
تخم مرغ ) بال�غ بر 85 
درصد تخم مرغ کش�ور 
تولی�د  اس�تان   11 در 

می شود(.
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بخش دوم

 وقایع نگاری تحلیلی آنفلوانزای فوق حاد پرندگان از 
سال 1384 لغایت اردیبهشت1397
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1- موج اول بیماری: از س��ال 1387-1384 به درازا کشید و طي آن بیماري در 18 استان کشور توسعه 
یافت و منجر به معدوم س��ازي 12282357 طیور گردید.

2- موج دوم: طي س��ال هاي 1390-1389 رخ داد و موجب معدوم سازي بالغ بر 16412600 قطعه طیور 
گردی��د.

3- موج س�وم در سال 1394: بر اساس گزارش��ات سازمان دامپزشکی کشور در سال 1393با اجراي 
برنامه ملي مراقبت بیماري آنفلوانزاي طیور در 32 استان کشور و با هدف تعیین وجود و یا عدم وجود تحت 
تیپ هاي بیماري زا و غیربیماري زاي آنفلوانزاي طیور در واحدهاي صنعتي و روستایي، زیستگاه هاي پرندگان 
وحشي و برداشت بالغ بر 31000 نمونه از 1370 واحد و انجام 93894 مورد آزمایش سرولوژیک و ملکولي، 
علي رغم رخداد وس��یع بیماري در جهان، وضعیت آلودگي کش��ور به ویروس مورد ارزیابي قرار گرفت که این 

بررس��ي ها مؤید عدم وجود کانون فعال بیماري و گردش ویروس در کش��ور بود. 
ولی علي رغم اثبات عدم گردش ویروس فعال در کش��ور، با ورود بیماري به کش��ورهاي اروپائي، غرب آسیا 
و خصوصا کش��ورهاي اطراف، س��ازمان دامپزشکي کش��ور ضمن اعالم آماده باش به ادارات کل دامپزشکي 
اس��تان ها، ش��رایط را مورد رصد قرار داد. لذا از هم��ان ابتداي دریافت گزارش در روز 94/3/18 در اس��تان 
مازندران، با فوریت و حساس��یت الزم و به منظور جلوگیري از ش��یوع بیم��اري و در کوتاه ترین زمان ممکن 
س��ازمان دامپزشکي کشور نس��بت به اعمال قرنطینه، اخذ نمونه، تأیید آزمایش��گاهي و... اقدام نمود. جدیت 
در اعمال قرنطینه، گرچه موفقیت الزم را در کنترل بیماری نش��ان داد، لیکن ش��کایت های متعدد از س��وی 
پرورش دهندگان، نمایندگان مجلس اس��تان ومقامات اس��تانداری و فرمانداری اس��تان مذکور وجود داش��ت 
برخالف اصول علمی و اجرایی در س��طوح بین المللی به عدم همکاری زنجیره مرغداری بومی و صنعتی در 
استان منجر شده و گسترش بیماری را دامن زد. در این مقطع که همزمان با سال 2015 میالدی می باشد و 
جهان با عظیم ترین عطف بیماری از س��ال 2006 تا آن زمان مواجه بود )گزارش ارائه شده از سوی سازمان 
جهانی بهداش��ت دام در تاریخ 25 ژانویه 2018(، در این اپیدمی، دامپزش��کی کشور توانست با معدوم سازی 
2950000 قطع��ه طی��ور و البته حدود 1800000 قطعه تخلیه طیور در ش��عاع کانون ه��ا، بیماری را کنترل 

کن��د.
نکته: از نش��انه های اقدام موثر دامپزشکی در این سال که کشور با تحت تیپ H5N1، مواجه بود و بخوبی 
بیماری را کنترل نمود: اینکه اوال طبق پایش و مطالعات در س��ال 1393 ویروس در گردش مالحظه نش��د، 
 H5N1 ثانیا: تحت تیپ س��ال 1394 با تحت تیپ قبل متفاوت بود ،ثالثا: در س��ال 95 و 96، تنها یک مورد
و آن هم در ابتدای رخداد 1395 مش��اهده ش��د و از آن به بعد موردی ازH5N1 در کش��ور مش��اهده نشد و 

می  تواند حاکی از آن باش��د که بیماری در کش��ور بومی نیس��ت.

4- موج چهارم: که از 20 آبان 1395 ش��روع ش��ده اس��ت، 
در جهان: در س��ال 2016، جهان با س��ویه جدید و متفاوت H5N8 مواجه بود. هم دارای حدت و قدرت 
بیماری زائی بیش��تری بود و هم پرندگان مهاجر را مبتال و تلف می کرد، در برخی کش��ورهای جهان نیز مانند 
کش��ور ما، بیماری ابتدا در پرندگان اهلی مورد شناس��ائی قرار گرفت نه در پرندگان وحش��ی و مهاجر که در 

گزارش به س��ازمان جهانی بهداش��ت دام به آن اش��اره داش��ته اند.
 در ایران: قبل از این زمان، پایش بیماری در کشور صورت گرفته بود و طبق نتایج آزمایشگاهی، ویروس 
آنفلوان��زای فوق حاد در جمعیت طیور کش��ور در گردش نبود )با انجام 83495 آزمایش س��رمی و ملکولی(. 

بیماری از اواخر آبان در کش��ور با س��ویه وارد ش��ده توس��ط پرندگان مهاجر آغاز وگزارش گردید.
1 – اولین عالئم بیماری در 22 آبان 1395 با س��ویه H5N8 در منطقه اختر آباد مالرد تهران شناس��ایی 
ش��د ولی مش��خص بود که حداقل 3 -2 هفته قبل در استان های شمالی به ویژه مازندران رخداد داشته است 

که: نه گزارش ش�ده نه پایش، 
   

 چرا علی رغم اطالعات کافی برای پایش ویروس در ش�مال کش�ور کاری نکردیم ؟؟!! 
 چرا بر خالف س�ال 94 گزارش روس�تایی متوقف ش�د ؟؟!!

2 – گس��ترش بیماری تا پایان سال 95 بگونه ای اس��ت که تعداد 397 کانون ) 156 صنعتی، 227 روستایی و 
14 وحشی ( بروز کرده و تعداد 10 میلیون پرنده معدوم سازی شده و تعداد 2 میلیون پرنده نیز صرفًا در استان 

اق�دام  نش�انه های  از   
موثر دامپزشکی در این 
سال که کشور با تحت 
تی�پ H5N1، مواج�ه 
بود و به خوبی بیماری را 
کنترل نم�ود: اینکه اوال 
و مطالعات  پایش  طبق 
در سال 1393 ویروس 
مالحظ�ه  گ�ردش  در 
نش�د، ثانیا: تحت تیپ 
س�ال 1394 ب�ا تحت 
بود،  قبل متف�اوت  تیپ 
ثالثا: در سال 95 و 96، 
 H5N1 تنها یک مورد
و آنهم در ابتدای رخداد 
ش�د  مش�اهده   1395
و از آن ب�ه بع�د موردی 
کش�ور  در   H5N1از
مشاهده نشد و می  تواند 
حاک�ی از آن باش�د که 
بیماری در کش�ور بومی 

نیست.
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تهران در محدوده شعاع 3 کیلومتری به کشتارگاه روانه شده اند و بدینوسیله تا چند ماه بیماری در استان تهران 
به کنترل در آمد ولی به دلیل نبود اعتبار در سایر استان ها عمل نمی شود ؟؟!!

 چرا این گونه با بی اعتنایی برای تأمین اعتبار کافی، کشور را به حال خود رها کردیم ؟!
3 – در 66 کشور درگیر در سال 2016 و ابتدای 2017 تعداد 28 کشور اروپایی با 1207 کانون درگیر و عمده 
کانون ها در پرندگان وحش��ی و بومی آنها بروزمی کند ولی در ایران 40 درصد کانون ها در واحدهای صنعتی و 

غالبًا در مرغ تخمگذار است ؟؟!! 

 چ�را هیچ ک�س برای ردیابی این موضوع اقدام موثری را انجام نداد و در نتیجه در س�ال 
96 بجای 40 درصد، 96 درصد واحدهای صنعتی درگیر شدند.

4 – متأسفانه گرچه بیماری در سال 96 در بهار و تابستان هم ادامه پیدا کرد ولی تب اساسی آن در اردیبهشت 
ماه فروکش کرده بود و س��ازمان دامپزش��کی هم به OIE اعالم می کند که ایران پاک شده است ولی به دنبال 
آن به جز کار پایش س��ازمان دامپزش��کی در شمال کشوردر پرنده های محلی روس��تایی و بازارچه ها، همه چیز 

فراموش می شود.
5 – کانون های بیماری تا پایان تابستان در واحدهای بومی هم چنان ادامه یافت و سازمان دامپزشکی هم کار 
منطقی پایش را در شمال کشور انجام می دهد و در شهریور ماه به مقام وزیر جهاد کشاورزی اعالم می کند که 
آلودگی با ویروس در پرندگان محلی3 اس��تان ش��مالی به خصوص در سطح بازارچه های محلی وجود دارد و به 
این هش��دار باید توجه ش��ود. متأسفانه به این مهم نه تنها تا یک ماه توجه نمی شود بلکه پس از تشکیل اولین 

جلسه ستاد پیشگیری از آنفلوانزا در سطح معاون وزیر، متأسفانه تصمیم عملیاتی خاصی اتخاذ نمی شود. 

 سوال اساسی: چرا اجازه دادیم ویروس از محل دریچه ورودی به کشور و از محل سازگاری 
و تقویت خود در پرنده بومی شمال کشور به وسط کشور نفوذ کند و کاری نکردیم ؟؟!!

6 – در 18 ش��هریور مجدداً فاز جدید بیماری در س��ال 96 در مرغ مادر گوش��تی زربال در نور مازندران ظهور 
می کند ولی باز هم به دلیل مشکالت زیر ساختی در نبود اعتبار و همکاری سایر دستگاه ها، بجز معدوم سازی 

کار خاصی نمی شود.
7 – در دهه اول مهر ماه علی رغم ضرورت جدی تقویت بیش از پیش اعتبار و اختیار سازمان دامپزشکی برای 
کنترل و پیش��گیری آنفلوانزا، وزارت جهاد تصمیم می گیرد که صرفًا رئیس س��ازمان دامپزش��کی را تغییر دهد 
و متأس��فانه در بالتکلیفی حاکم بر این سازمان ناش��ی از همان ضعف های تحمیل شده قبلی به آن، در همین 
ایام موج ش��دید بیماری از آذربایجان ش��رقی ظهور می کند و به س��رعت پیشروی می کند به طوری که ظرف40 
روز بیش از 100 مرغداری درگیر می شوند و چون عمدتًا غیر مجاز یا بیش از سن مشمول بیمه نگهداری شده 
بودند دس��ت به کارهای غیر قانونی و تخلفات در جابجایی مرغ، نهاده ها ،کارتن، تخم مرغ و حتی کود می زنند 
و بالفاصل��ه پ��س از 10 روز از بیماری در آذربایجان ش��رقی با ورود یک محموله م��رغ تخمگذار غیرمجاز به 

کشتارگاهی در استان البرز، آلودگی و شیوع بیماری در این استان آغاز می شود.

  سوال: 
 چرا قرنطینه دامپزشکی نا کارآمد است؟ 

 چرا واحدهای غیر مجاز براحتی امکان فعالیت دارند؟ 
 چرا قانونی برای جلوگیری و محاکمه افراد غیرمجاز فعال در این صنعت وجود ندارد؟

8 – بالفاصل��ه پ��س از درگیری 3 کانون مرغداری صنعتی در البرز، اس��تان تهران نیز در مجاورت البرز درگیر 
ش��ده و دراین 2 اس��تان با س��رعت قابل توجهی بیماری به پیش رفت ولی متأسفانه تجربه سال 95 در حذف 
شعاع کانون ها برای جلوگیری از پیشرفت بیماری انجام نشد چون ریالی اعتبار وجود نداشت و همین امر باعث 
ش��د عملیات معدوم س��ازی هم به صورت غیراصولی انجام پذیرفته و خود باعث گسترش بیماری شود، مضاف 
براین که مرغداران هم با ذهنیت قبلی خود نس��بت به وعده های مسئولین، ترجیح به کار غیر بهداشتی و تخلف 

را دستور کار خود قرار دادند.

ب�رای  چراهیچ ک�س 
موضوع  ای�ن  ردیابی 
م�وث��ری  اق���دام 
را انج�ام ن�داد و در 
نتیج�ه در س�ال 96 
درص�د،  به ج�ای 40 
96 درص�د واحدهای 
صنعتی درگیر شدند.

دادی�م  اج�ازه  چ�را 
ویروس از محل دریچه 
و  کش�ور  ب�ه  ورودی 
از مح�ل س�ازگاری و 
تقویت خ�ود در پرنده 
بومی شمال کشور به 
وسط کشور نفوذ کند 

و کاری نکردیم ؟؟!!
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 متأسفانه دولت برای جبران درست، کامل و به موقع خسارات مرغداران هیچ تدبیری بعد 
از 4 دوره درگیری بیماری ندارد و همچنان بیمه در برابر این خسارت ها ناتوان است ؟! 

9 – بالفاصل��ه طی مدت کوتاهی بیماری به قزوین که محل اس��تراتژیک صنعت مرغ تخمگذار از نظر وجود 
واحدهای اجداد، مادر و تخمگذار بزرگ اس��ت گس��ترش و مواردی هم در 5 اس��تان دیگر شناس��ایی و معدوم 
می ش��ود ولی هنوز وزارت جهاد کشاورزی حتی در سطح وزارت نیز ستاد پیشگیری از بیماری را فعال نمی کند 

تا تاریخ 96/08/15 که تعدا کانون ها به 73 مورد می رسد. »63 مورد آن در واحد های صنعتی«
 متأس��فانه در این جلس��ه هم هیچ گونه تصمی��م خاصی که به جلوگیری از روند بیم��اری کمک کند گرفته 
نمی ش��ود جز اینکه مقرر می ش��ود جلسات ستاد هر 2 هفته یکبار تشکیل شود ولی در جلسات بعد هم خروجی 
خاص��ی تا امروز حاصل نش��ده به گونه ای که بیماری از ابتدای مهرم��اه تا پایان فروردین 97 تا حد 625 کانون 
پیش رفته و تلفات به مرز 26 میلیون قطعه رس��یده که حدود 82 درصد آن مرغ تخمگذار و پولت و حدود 11 

درصد آن مرغ مادر گوشتی و تخمگذار است.

  سوال: چه اقداماتی نشده که ظرف حدود 7 ماه قریب 45 درصد صنعت مرغ تخمگذار 
از بین رفته و خسارت بسیار سنگینی را به صنعت تولید تخم مرغ )کاهش حدود 200 هزار 
ت�ن تولید تخم مرغ معادل 1100 میلیارد تومان بانضمام ح�دود 700 میلیارد تومان ارزش 
تقریبی مرغ و نهاده های معدوم ش�ده( و به ویژه بیکاری )5000 کارگر مس�تقیم و هزاران 

بیکاری مرتبط با موضوع به صورت غیر مستقیم( وارد کرده است ؟؟

10 – تا پایان آبان ماه س��ال 96 که دامپزش��کی هیچ اعتباری برای کنترل بیماری آنفلوانزا در اختیار نداش��ته 
باالخ��ره 30 میلیارد تومان از محل ماده 10 و 12 به ص��ورت اوراق خزانه اختصاص می یابد که گرچه می تواند 
برای خس��ارت صرفًا نهاده ه��ای معدومی مرغداران بکار آید ولی برای تأمین اعتب��ار پایش، نظارت و عملیات 

معدوم سازی کارآمد نیست و در نتیجه:

  ب�از هم مش�کل اعتباری کار گس�ترش بیماری را پیچیده ک�رده و ضعف و نقص عملیات 
مبارزه، خود باعث گسترش بیماری می شود.

11 – با تخلیه تقریباً بیش از 90 درصد واحدهای تخمگذار در استان های آ. شرقی، تهران، البرز، و قزوین علی رغم 
موجودی کافی تخم مرغ در کش��ور و عدم برنامه خاصی در س��طح مصرف کننده فرصت برای برخی سوداگران 
عرصه انبار کردن و فروش تخم مرغ با قیمت های کنترل نشده در تهران فراهم شده و به دلیل بهم خوردن تعادل 

مکان عرضه با دسترسی آسان به محل های تولید، قیمت تخم مرغ بصورت بی رویه باال می رود. 

 ول�ی باز هم همچنان عده ای از مس�ئولین به ص�ورت انفعالی با موضوع برخورد کرده و به 
بحران بیماری توجه نمی کنند.

12 – باالخره بعد از فاجعه بار ش��دن اوضاع، وزارت جهاد کش��اورزی درخواست تش��کیل ستاد ملی آنفلوانزا را 
برقرار و جلس��ه در س��طح معاون اول رئیس جمهور تش��کیل می ش��ود ولی باز هم تصمیم عملیاتی خاصی که 
منجر به تغییر اوضاع شود گرفته نشده و هم چنان به قدری شرایط بیماری به پیش می رود که علی رغم از دست 
رفتن س��رمایه عظیمی از طیور کش��ور و تولیدات آنها باز هم دولت در تمامی بخش ها به صورت انفعالی عمل 
می کند تا اینکه تش��نج جامعه باعث فعال ش��دن مقطعی مسئولین می گردد تا تصمیمات عجوالنه و شتابزده ای 
درخصوص واردات تخم مرغ یا اس��تفاده از واکسیناس��یون طیور بگیرند که متأسفانه هیچکدام از این تصمیمات 

عمق کارشناسی کافی برای حل مشکل ندارد.
»چرا مقامات ارش�د کش�ور حاضر نیس�تند بحران را در این موضوع پذیرفته و دستورالعمل 
برخورد مناس�ب با بحران را متناس�ب با سطح آن پیش بینی، تصمیم و ابالغ نمایند حتی در 

زمان بروز فاجعه«

چ�ه اقدامات�ی نش�ده 
 7 ح�دود  ظ�رف  ک�ه 
م�اه قری�ب 45 درصد 
صنعت م�رغ تخمگذار 
از بین رفته و خس�ارت 
بس�یار س�نگینی را به 
تخم مرغ  تولید  صنعت 
ح�دود 200  )کاه�ش 
هزار تن تولید تخم مرغ 
میلیارد   1100 مع�ادل 
توم�ان بانضمام حدود 
توم�ان  میلی�ارد   700
م�رغ  تقریب�ی  ارزش 
مع�دوم  نهاده ه�ای  و 
شده( و به ویژه بیکاری 
)5000 کارگر مستقیم 
بی��کاری  ه��زاران  و 
موض��وع  ب�ا  مرتب�ط 
غی�رمستقیم(  بصورت 

وارد کرده است ؟؟

برای  دولت  متأس�فانه 
جب�ران درس�ت، کامل 
خس�ارات  به موق�ع  و 
مرغداران هیچ تدبیری 
بعد از 4 دوره درگیری 
بی�م���اری ن��دارد و 
همچن�ان بیمه در برابر 
این خس�ارت ها ناتوان 

است ؟! 
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13 – چ�را بیم�اری علی رغم تجربه کافی س�ال های 94، 95 و دوره های قبلی به مراتب بدتر 
شده و این همه عمق گسترش دارد؟

اگر آمار 2 جدول زیر مقایسه شود به خوبی روند تشدید گسترش بیماری را نشان می دهد:

آمار تفکیکی گزارش کانون های بیماری آنفلوانزای فوق حاد پرندگان در مرغداریهای صنعتی – 1395

پولت تخمگذارگوشتینوع
تخمگذار

مادر 
گوشتی

مادر 
تخمگذار

پرورش 
بوقلمون

پرورش مرغ رنگی
شتر مرغ 

پرورش 
بلدرچین

جمع 
کل

تعداد 
کانون

10127211021432-189

آمار تفکیکی گزارش کانون های بیماری آنفلوانزای فوق حاد پرندگان در مرغداریهای صنعتی – 1396

پولت تخمگذارگوشتینوع
تخمگذار

مادر 
گوشتی

مادر 
تخمگذار

پرورش 
بوقلمون

مرغ 
رنگی

پرورش 
شتر مرغ 

پرورش 
بلدرچین

پرورش 
اردک

جمع 
کل

تعداد 
کانون

10332563561413171475

الف: نبود اعتبار س��ازمان دامپزش��کی، برنامه دیده بانی و پایش دامپزشکی در س��طح پرندگان مهاجر و بومی 
به ویژه در شمال کشور را تعطیل کرد.

ب: نبود اعتبار س��ازمان دامپزش��کی، ش��رایط غیر اصولی معدوم س��ازی واحد های کانون را فراهم نمود و به 
گسترش بیماری کمک کرد.

ج: نبود اعتبار س��ازمان دامپزش��کی، حذف پرندگان در معرض خطر در ش��عاع های حداقل 1 و 3 کیلومتری را 
تعطیل کرد.

د: عدم برخورد با واحدهای غیرمجاز ش��رایط هرگونه تخلف و اقدامات غیر بهداش��تی را در مرغداری ها فراهم 
نمود.

و: همکاری نامناس��ب نیروی انتظامی با قرنطینه های دامپزش��کی ش��رایط آس��ان گردش ویروس را از طریق 
دستفروشی های پرندگان زنده از شمال کشور به سایر نقاط و همچنین در داخل خود استان ها بویژه در بازارهای 

پرنده فروشی فراهم نمود.
ز: مماش��ات در ساماندهی و یا تعطیلی بازارچه های زنده فروشی پرندگان محلی و زینتی به دالیل ممانعت های 
امنیتی و اجتماعی مقامات محلی استانی امکان ماندگاری، سازگار شدن و در نتیجه امکان افزایش ...... ویروس 

را فراهم نمود.
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ح: عدم انجام هرگونه آموزش در س��طوح 1 - افراد مرتبط با صید و ش��کار و خرید و فروش پرندگان وحش��ی 
مهاجر و پرندگان محلی 2 – روس��تائیان دارای پرن��دگان محلی 3 – مرغداران واحد های صنعتی به دلیل نبود 

اعتبار و برنامه در این رابطه بسیاری از امور غیر بهداشتی موجب گسترش بیماری را دامن زد.
ط – عدم برخورد قانونی موثر در جلوگیری از اقدامات غیر اصولی و غیر بهداشتی مرغداران مجاز و مماشات در 
س��اماندهی واحدهای فرسوده و همچنین عدم تأمین اعتبار برای بازسازی واحدهای فرسوده موجبات گسترش 

بیماری را فراهم نمود.
ی: ناکارآمدی بیمه برای پرداخت مبلغ واقعی خسارت به مرغداران و به ویژه مرغداران مجاز و آن هم با تاخیر 
بس��یار طوالنی گاهی تا یک سال بعد از خس��ارت مرغداری، باعث ایجاد سلب اعتماد مرغداران از این سیستم 
شده و در نتیجه انجام رفتارهای شخصی برای جبران خسارات به صورت غیر اصولی و غیر بهداشتی به گسترش 

بیماری منجر شد.
س: گس��ترش غیر اصولی و بی رویه طیور بومی به صورت ناهنجار و غیر بهداش��تی در قالب طرح های بس��یج 
س��ازندگی و در راس��تای اقتصاد مقاومتی بدون انجام امور زیر بنایی الزم، موجبات گسترش پایداری ویروس و 

بیماری را فراهم نمود.
س: پرداخت ناقص و ناکافی غرامت به واحدهای مجاز )75 درصد ارزش اصل س��رمایه مرغدار در تخم مرغ، 
دان و ..... ( موجبات پنهان کاری و خروج غیر قانونی این مواد از مرغداری های دارای تلفات و در نتیجه گسترش 

بیماری را فراهم نمود.
ع: کش��تارگاه ها به عنوان یکی از مکان های تجمع و تراکم ویروس و انتقال آن به مناطق مختلف کش��ور مورد 

کنترل مناسبی قرار نگرفته و به گسترش بیماری کمک می کند.
ف: همکاری نامناسب سایر دستگاه های مسئول در سطح استان ها )به خصوص با تغییر استانداران( به دلیل عدم 
ابالغ دس��تور العمل و شیوه نامه اجرایی الزم، باعث ناکارآمدی عملیات معدوم سازی شده و به گسترش بیماری 

منجر گردیده است.
ص: بی برنامه گ��ی در حمل و نقل کود مرغداری های س��الم و یا عدم سالم س��ازی ک��ود در واحدهای آلوده از 

مهمترین عوامل ماندگاری و انتقال و گردش ویروس بیماری در کشور است.
ک: عدم شناس��نامه دار شدن و بس��ته بندی تخم مرغ تولیدی مرغداری ها و ادامه روند سنتی انتقال تخم مرغ از 
مرغداری به بازارهای متعدد که باعث تردد های بس��یار زیاد در س��طح مرغداری ها می ش��ود از معضالت جدی 
اس��ت که گردش ویروس رادر مناطق به خصوص پر تراکم مرغداری س��رعت بخش��یده و باعث انتشار گسترده 

بیماری شده است.

 درخواست صنعت مرغ تخمگذار از دولت و مجلس شورای اسالمی: 

 اختصاص بودجه سالیانه تحت ردیف مقابله با آنفلوانزای فوق حاد پرندگان 

 تأمین اعتبار کافی و به موقع برای صندوق بیمه محصوالت کشاورزی ویژه این بیماری

 تهی�ه و تصوی�ب ماده واحده ای برای مقابله با آنفلوانزا و الزام تدوین آیین نامه مربوط در 

هیأت محترم وزیران در سریعترین زمان ممکن                
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بخش سوم

 گزارش تحلیلی کمیسیون بین المللی تخم مرغ در 
سال 2017 برای تحلیل هزینه های تولید تخم مرغ در 

سطح کشورهای عضو
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در کمیسیون بین المللی تخم مرغ هر سال یک گزارش تحلیلی از گزارشات کشورهای مختلف عضو از جنبه های 
مختلف تهیه و ارائه می ش��ود و خوش��بختانه هر سال گزارشات بیشتری توسط کشورها ارائه می شود که در این 

تحلیل آخر، گزارشات 34 کشور در 3 حوزه: 
الف: میزان رشد و توسعه در سرانه مصرف تخم مرغ 

ب: هزینه های تولید تخم مرغ 
ج: ارتباط بین قیمت تخم مرغ درب مرغداری و در س��طح مصرف کننده )خرده فروش��ی( جمع بندی و ارائه شده 

است.

IEC الف: رشد و توسعه سرانه مصرف تخم مرغ در کشور های عضو
لطفًا به نمودار شماره 1 دقت فرمایید، تابلویی از رشد سرانه مصرف بین سال های 2012 تا 2016 در کشورهای 

اروپایی و براساس رده بندی از باالترین سطح مصرف ردیف شده اند.
همان گونه که مشاهده می شود کشور دانمارک در سال 2016 باالترین سطح سرانه مصرف را در بین کشورهای 
اروپایی در این گزارش داشته است، گرچه که سرانه مصرف در این کشور در سال 2015 به 248 عدد رشد کرده 

بود ولی در سال 2016 مقداری کمتر شده و به 241 عدد رسیده است.
در رده دوم و سوم این نمودار کشورهای اتریش و آلمان با سرانه مصرف 235 عدد قرار گرفته اند و در اتریش طی 
این 5 سال تقریبًا روند ثابت و پایداری در سرانه مصرف وجود داشته است ولی در آلمان سرانه مصرف به تدریج 
رش��د کرده و در س��ال 2016 به 235 عدد رسیده در سایر کش��ورهای اروپایی روند رشد مصرف بسیار متنوع و 
گوناگون است به طوریکه در فرانسه، انگلستان و فنالند سرانه مصرف ساالنه افزایش ولی در مجارستان و اسپانیا 
این سرانه کاهش یافته است و در کشور لهستان ضمن اینکه در مجموع سرانه مصرف پایین است، روند کاهشی 
هم از 2012 تا 2016 نش��ان می دهد. در هر صورت میانگین مصرف در کشورهای اروپایی در سال های 2013، 

2014 و 2015 به ترتیب 204، 206 و 210 تخم مرغ را نشان می دهد که روند افزایشی است.

در نمودار ش��ماره 2 روند رش��د توسعه سرانه مصرف در سایر کش��ورهای بیرون از قاره اروپا در بین سال های 
2012 تا 2016 مورد بررس��ی قرار گرفته اس��ت. این نمودار حاکی از سرانه مصرف باال در کشورهای مکزیک 
و ژاپن )بیش از 300 عدد برای هر نفر در س��ال( و مصرف پایین در آفریقای جنوبی)حدود 150 عدد برای هر 

نفر در سال( است.
سرانه مصرف در کشور هند در مقایسه با سایر کشورها همواره در پایین ترین سطح قرار دارد با این حال میزان 

مصرف از 62 عدد تخم مرغ در سال 2012 به 66 عدد در سال 2016 رسیده که روند افزایشی است.
در ژاپن طی این 5 سال روند مصرف ثابت و پایدار بوده در حالی که در بسیاری از کشورها شاهد روند افزایشی 

در سرانه مصرف هستیم از جمله کشورهای آرژانتین، استرلیا، کانادا و ترکیه.

Germany

Development of egg consumption (egg/ person /year) between 2012 and 2016 in selected IEC European countries 
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ب – هزینه های تولید تخم مرغ: همان گونه که مشخص است نرخ خوراک در قیمت تمام شده تخم مرغ 
عمده ترین س��هم را دارد که در زمان صرفًا تولید حدود 55 تا 60 درصد و اگر پولت را هم در این قیمت مورد 

محاسبه قرار دهیم این سهم به حدود 60 تا 65 درصد می رسد.
تا س��ال 2000 به مدت بس��یار طوالنی، قیمت نهاده های خوراک از ثبات قابل توجهی برخوردار بود ولی بعد از 
اولین فاز افزایش��ی در سال 2008، در س��ال های 2009 و2010 در سطح متوسطی قرار گرفت. در سال 2011 
مجدداً نهاده های خوراک طیور افزایش یافته و تا اوس��ط 2012 به حداکثر خود رس��ید ولی از این به بعد دوباره 

روند قیمت رو به کاهش گذاشته و تا سال 2016 روند متوسط و متعادلی را طی کرده است.
براساس نمودار شماره 3 که این روند را نشان می دهد، نرخ خوراک طیور تخمگذار در ماه های اول سال 2017 

در هلند )به عنوان نمادی از اروپا( به میزان 26 یورو و در آمریکا 23 دالر به ازای هر kg 100 بوده است. 

در کشور هلند به عنوان نماد اروپا گزارشات نرخ خوراک براساس نرخ ماهانه پرداختی مرغداران تخمگذار برای خوراک 
 توسط موسسه تحقیقات اقتصادی واگنینگن )wageningen economic research(  بررسی و در سایت

الکترونی��ک آن اعالم می ش��ود در حالی که در آمریکا این نرخ بر مبنای نرخ ذرت و س��ویا و س��ایر نهاده های 
مصرفی در خوراک آماده طیور و هزینه های تولید و حمل آن جمع بندی، محاس��به و منتش��ر می شود و این کار 

توسط مرکز صنعت تخم مرغ آمریکا صورت می پذیرد.
در هر صورت نمودار ش��ماره 3 نش��ان می دهد که نرخ خوراک در هر دو کش��ور از روند یکسانی در دوره زمانی 

Mexico

Development of egg consumption (egg/ person /year) between 2012 and 2016 in selected IEC countries outside of Europe 
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2010 لغایت 2017 برخوردار است و تفاوتی ندارد. نمودار شماره 4 روند تغییرات قیمت تمام شده تولید تخم مرغ 
بر مبنای دالر آمریکا برای هر 12 عدد تخم مرغ را در کشورهای منتخب که اطالعات کافی ارائه کرده اند طی 
س��ال های 2012 تا 2016 نش��ان می دهد و باید توجه ش��ود که نرخ تبدیل دالر در این کشورها در جمع بندی 

ارائه شده تاثیر گذار بوده است. 

در این نمودار، نش��ان می دهد که نرخ تمام ش��ده تخم مرغ در س��ال 2016 در مقایس��ه با سال های قبل تر در 
کمترین حد خود بوده گرچه نس��بت به سال 2015 کاهش بس��یار کمی را نشان می دهد. البته این وضعیت در 
کش��ورهای آرژانتین و ژاپن متفاوت است که مربوط به س��ایر عواملی است که در قیمت تمام شده خوراک در 

این کشورها نقش اساسی داشته اند.
این نمودار البته تفاوت فاحش نرخ تمام شده تولید تخم مرغ در کشورهای مختلف را هم نشان می دهد، که اگر سال 
2016 را مالک قرار دهیم مشاهده می شود که کمترین هزینه تولید در کشور هندوستان و به دنبال آن آمریکا است 

و برعکس کشورهای نیوزلند و ژاپن باالترین هزینه تولید را در بین این کشورها به خود اختصاص داده اند.
کش��ورهای هلند، اسپانیا و لهستان نرخ متوس��طی را در این نمودار به عنوان هزینه تولید تخم مرغ دارند که در 

محدوده 0/7 تا 0/75 دالر برای هر 12 عدد تخم مرغ در سال 2016 بوده است.

ج: قیمت تخم مرغ در مرغداری و در خرده فروشی )سوپر مارکت(: 
نمودار شماره 5 مروری است بر نرخ فروش تخم مرغ در مرغداری و در سوپر مارکت در سال 2016 که بر مبنای 

دالر و برای هر 12 عدد تخم مرغ محاسبه و اعالم شده است.

Mexico

Development of production costs (in US $ per dozen eggs) in 2012 to 2016 in selected IEC countries
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در این نمودار، کشورها به 3 دسته تقسیم شده اند شامل: 
گروه 1: کشورهای استرالیا، کانادا، ژاپن و آمریکا که در 3 کشور اول نرخ خرده فروشی 1/5 برابر نرخ مرغداری 

و در آمریکا بیش از 3 برابر نرخ مرغداری است.
گروه 2: تعدادی از کش��ورهای اروپایی هستند که در س��ال 2016 نرخ مرغداری در محدوده 0/64 الی 1/17 
دالر برای هر 12 عدد و نرخ خرده فروش��ی بین 1/5 تا 3/1 دالر بوده که حدود 3 برابر نرخ مرغداری اس��ت، 
به خصوص در کش��ورهای دانمارک، ایرلند و ایتالیا تفاوت نرخ خرده فروش��ی و مرغداری بسیار باالست، گرچه 

در لهستان این تفاوت کم است.
گروه 3: س��ایر کشورها در حوزه آسیا و آمریکای جنوبی هستند. در کلمبیا و هندوستان تفوت نرخ مرغداری و 
خرده فروشی بسیار کم است و بین 15 تا20درصد باالتر از مرغداری است در حالی که در ترکیه و آفریقا جنوبی 

نرخ خرده فروشی حدود 2 برابر نرخ مرغداری است.

چالش های اقدامات گذش�ته دولت در خصوص کنترل بازار قیمت مصرف کننده تخم مرغ در 
ایران طی حداقل 30 سال گذشته

1 – قیمت گذاری نامتناس��ب تخم مرغ در مرغداری توسط س��تاد تنظیم بازار که بدلیل اینکه تولید تخم مرغ 
خطی ولی مصرف آن سینوسی است همواره اشتباه و به زیان مرغداران بوده است .

2 – عدم هرگونه اقدام پایدار برای تعیین قیمت مصرف کننده تخم مرغ در محل خرده فروش��ی بجای اصرار 
بر تعیین قیمت مرغداری که نقشی در خرده فروشی ندارد.

3 – قیمت گذاری تخم مرغ داخلی و وارداتی بصورت شانه ای در مواقعی که کمبود تخم مرغ در محل های 
پر مصرف باعث افزایش قیمت مصرف کننده ش��ده اس��ت بجای قیمت گذاری عددی تخم مرغ که خود این 

اقدام باعث تشدید بعدی مشکالت بازار تخم مرغ گردیده است.
4 – نادیده گرفتن اثرگذاری افراد موثر در زنجیره عمده فروش��ی ، پخش و توزیع تخم مرغ که قیمت مصرف 
کننده را تعیین می کنند از قبیل انجمن صنفی عمده فروش��ان تخم مرغ و انجمن صنفی تولید کنندگان تخم 

مرغ شناسنامه دار ایران
5 – ضعف اقدام در خصوص الزام شناسنامه دار و بسته بندی شدن تخم مرغ ،حداقل در کالن شهرها

6 – ضعف توجه به توصیه های کارشناس��ی اهل فن ش��اغل در بازار تخم مرغ و اتکای صرف به نقطه نظرات 
صنف تولید تخم مرغ که اساسًا نسبت به بازار کم اطالع می باشند.

7 – تکرار اشتباهات گذشته بخصوص از نظر اصرار بر تنظیم بازار از درب مرغداری بجای کنترل و درج قیمت 
مصرف کننده بر روی تخم مرغ

8 – رها ش��دن و عدم نظارت و دخالت در سیس��تم عمده فروش��ی ، پخش و خرده فروشی تخم مرغ مبنی بر 
کنترل حاشیه سود مورد مطالبه نامبردگان

9 – ع��دم ورود به حوزه بس��ته بندی اقتصادی تخ��م مرغ که عالوه بر ثمرات بهداش��تی می تواند به عرضه 
متناسب تخم مرغ در موارد کمبود در بازار کمک نماید بگونه ای که بجای شانه30 عددی ، بسته های کوچکتر 
به بازار عرضه شود که هم عرضه را متناسب نماید و هم بار روانی قیمت تخم مرغ را در موارد غیر عادی بطور 

قابل توجهی کاهش دهد.
10 – ع��دم توج��ه به این نکت��ه که بزرگترین بازار برای تحت تأثیر قرار دادن نرخ پایه تخم مرغ در کش��ور و 
کنترل حواش��ی مربوط در کش��ور ، شهر تهران اس��ت و سیاست کنترل بازار را در اولویت برتر در این شهر باید 

متمرکز نمود.      
11-عدم توجه به آمارهای کشورهای دیگر مبنی بر تفاوت قابل توجه نرخ فروش تخم مرغ در مرغداری و در 
خرده فروش��ی به عنوان مبنای صحیح قضاوت و اطالع رس��انی درست به مصرف کنندگان در خصوص قیمت 

واقعی تخم مرغ برای مصرف کنندگان.
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بخش چهارم 

گزارش تحلیلی کمیسیون بین المللی تخم مرغ در 
خصوص رشد و توسعه تولید جهانی تخم مرغ برمبنای 
اطالعات منتشر شده از کشورهای عضودر سال2016
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در این گزارش کمیسیون بین المللی تخم مرغ کشورها براساس وضعیت توسعه ای، تراز تجاری، متوسط رشد اقتصادی 
ساالنه، متوسط مرگ و میر کودکان، قدرت خرید مردم و سایر عوامل دیگر به 4 دسته تقسیم بندی شده اند: 

الف – 48 کشور کمتر توسعه یافته
ب – 113 کشور کم توسعه یافته
ج – 10 کشور تازه صنعتی شده

د – 37 کشور صنعتی قدیمی
جدول 1 و تصویر ش��ماره 2 نش��ان می دهند که تولید جهانی تخم مرغ بین سال های 1994 تا 2014 به میزان 
28/8 میلیون تن یا 70/3 درصد رشد کرده در حالی که در همین تاریخ میزان تولید گوشت مرغ 62 میلیون تن 

یا 121/8درصد رشد داشته است.

در جدول 2 میزان رش��د جهانی تولید تخم مرغ مس��تند شده است. مشخصًا بیشترین رشد نسبی تولید تخم مرغ 
در آسیا رخ داده است که 70/2 درصد از رشد کل تولید جهان را شامل می شود و کمترین در اروپا اتفاق افتاده 

است. 

در این دهه)2014-1994( تولید مرغ و تخم مرغ از دینامیک قابل توجهی برخوردار بوده ولی رشد تولید گوشت 
مرغ بس��یار سریعتر و بیشتر از تخم مرغ صورت گرفته است به طوریکه در گوشت مرغ بیش از 100 میلیون تن 

ولی در تخم مرغ حدود 30 میلیون تن افزایش تولید رخ داده است.
دلیل موفقیت قابل توجه در افزایش تولید گوش��ت طیور به ویژه گوش��ت مرغ و تخم مرغ، بهبود و توس��عه در 

حوزه های بهبود نژادها، تغذیه و سیستم های پرورش ونگهداری می باشد.
عالوه بر اینکه چون در مصرف مرغ و تخم مرغ محدودیت مذهبی هم وجود ندارد باعث ش��ده اس��ت که رشد 

تولید این اقالم در جهان سریع باشد.
 در این دهه مورد نظر تولید تخم مرغ و گوشت مرغ به طور قابل توجهی از اروپا و آمریکای شمالی به سمت 
آسیا و آمریکای مرکزی و جنوبی تغییر مسیر داده و رشد قابل توجه آن در این قاره ها بسیار چشمگیر شده است 
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که البته سهم آسیا در تولید تخم مرغ جهانی 58/6 درصد است ولی در گوشت مرغ با اینکه رشد تولید در آسیا 
بسیار قابل توجه است ولی سهم باالتر در جهان متعلق به آمریکای مرکزی و جنوبی است و آمریکای شمالی 

و اروپا سهم کمی را در تولیدات دهه اخیر جهان در مرغ و تخم مرغ به خود اختصاص داده اند.
 در این رش��د تولید جهانی اهمیت جایگاه تأمین پروتئین توس��ط مرغ و تخم مرغ در مسیر گسترش جمعیت 

جهان باعث تشویق در امر توسعه و افزایش تولید این کاالها شده است.
در جدول 4، سهم مشارکت 4 گروه کشورهای جهان از نظر جمعیتی و پرورش مرغ تخمگذار و تولید تخم مرغ 
در سال 2014 آورده شده و این جدول حاکی است که یک عدم توازن مشخصی بین این معیارها وجود دارد. 

مثاًل در 48 کشور کم تر توسعه یافته که 12/8 درصد سهم جمعیت جهان را دارند، سهم پرورش مرغ تخمگذار 
6/1 درصد و تولید تخم مرغ 2/1 درصد از سهم جهانی است که با جمعیت آنها و تولید تخم مرغ نامتوازن است 
و این عدم توازن به دلیل اس��تفاده از س��ویه های محلی و بومی در تولید تخم مرغ، فقدان دانش در مرغداران و 
ناکافی بودن خوراک طیور و همچنین خدمات دامپزش��کی در عمده این کشورهاس��ت. در این کشورها عمدتًا 
طیور تخمگذار در خانه ها به صورت بومی و روس��تایی نگهداری می ش��وند و غالبًا س��ویه ها به منظور دو کاربرد 

توأمان تولید تخم مرغ و گوشت مرغ استفاده می شوند.
 در گروه کشورهای کم توسعه یافته عدم توازن وجود دارد ولی در آنها عالوه بر سویه های روستایی و محلی 
از هیبریدهای تجاری تخمگذار در فارم های صنعتی پرورش مرغ تخمگذار هم استفاده می شود که برای تأمین 

مراکز شهری به کار می رود.
 در کشورهای تازه توسعه یافته، موضوع برعکس است به طوریکه سهم تولید گوشت مرغ و تخم مرغ در آنها 
بیش از جمعیت آنهاس��ت ولی کم و بیش از یک توازن نس��بی برخوردار اس��ت در حالیکه در کشورهای توسعه 
یافت��ه قدیمی، با اینکه 26/3درصد از س��هم تولید جهانی را دارند ولی فقط 15/6 درصد مراکز پرورش��ی مرغ 
تخمگذار را عهده دار هس��تند و این مطلب به دلیل اس��تفاده این کش��ورها از روش های نژادی مناسبی است که 
در س��ال بین 280 تا 300 عدد تخم می گذارند. عالوه بر این بهره گیری از دامپزش��کان متخصص و دسترسی 
داشتن خدمات دامپزشکی )دارو، واکسن و ......( کارآمد و موثر برای درمان بیماری ها از دالیل بهره وری باالتر 

تولید تخم مرغ در این کشورهاست.
جدول زیر الگوی رش��د و توس��عه مرغداری های مرغ تخمگذار، میزان تولید تخم مرغ و سرانه مصرف تخم مرغ 

در کشور آمریکا بین سال های 2013 تا 2017 را نشان می دهد.
همان گونه که مش��اهده می ش��ود علی رغم اینکه تعداد مرغ در سال 2016 نسبت به 2013 به میزان 9 میلیون 
قطعه اضافه شده ولی تولید تخم مرغ به میزان 5/7 میلیارد عدد اضافه تر شده و سرانه مصرف نیز به تعداد 16/5 

عدد در طی این 5 سال باالتر رفته و به حدود 274 عدد رسیده است.
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از دالیل مهم دیگر که تولید تخم مرغ را در این کش��ورها جذاب تر می کند، باال بودن سرانه مصرف تخم مرغ و 
فرآورده های آن در این کشورهاست.

10 کشور گروه تازه صنعتی شده در این گزارش، بیش از 67 درصد از سهم افزایش تولید تخم مرغ در این دهه 
را به خود اختصاص میدهند که بسیار قابل توجه است.

در تجارت جهانی تخم مرغ شایان توجه است که کمتر از 3درصد )حدود 2 میلیون تن( از تولید تخم مرغ جهان، 
تجارت می ش��ود چون از آنجائیکه تخم مرغ داخل پوس��ته را نمی توان منجمد کرد و عمر ماندگاری آن نیز در 
مقایسه با سایر کاالها کوتاه است لذا اصواًل تخم مرغ در مسافت های کوتاه تجارت می شود و در مورد تخم مرغ 
مایع هم البته همین گونه اس��ت ولی پودر تخم مرغ را به دلیل امکان نگهداری طوالنی مدت می توان تا فواصل 

بسیار دور هم تجارت نمود.
در آنالی��زی دقیقت��ر، از حدود 2 میلیون تن تجارت تخم مرغ در جهان، 56 درصد توس��ط کش��ورهای اروپایی 
)تجارت بین کش��ورهای اروپایی با هم نیز در دهمین آمار اس��ت(، 29 درصد توسط آسیا و فقط 9درصد بوسیله 

کشورهای حوزه آمریکا صورت می پذیرد.
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بخش پنجم

گزارش تحلیلی کمیسیون بین المللی تخم مرغ در 
خصوص رشد و توسعه تولید تخم مرغ و گزارش 
بیماری آنفلوانزا در کشورهای آمریکای شمالی 

برمبنای اطالعات منتشر شده در سال 2016
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بین س��ال 1996 تا 2016 تولید جهانی تخم مرغ 28/8 میلیون تن معادل 64 درصد رشد کرده 
است. )جدول1(

در این افزایش تولید جهانی سهم قاره آسیا 19/6 میلیون تن )68/1 درصد از کل رشد جهانی(، 
ش��مال آمریکا )آمریکا، کانادا، مکزی��ک( 3/1 میلیون تن )10/7درصد از کل( و مرکز و جنوب 

قاره آمریکا 2/7 میلیون تن )9/3 درصد از کل( بوده است. 
رش��د س��ریع جمعیت در 2 قاره آس��یا و آفریقا و افزایش س��رانه مصرف تخم مرغ در برخی از 
کشورهای این قاره دلیل روشن و مهمی است که به ویژه قاره آسیا سهم بزرگی از تولید جهانی 

تخم مرغ را به خود اختصاص داده است.

سیستم مدیریت حمایتی تخم مرغ supply management system در کانادا: 
پ��رورش م��رغ تخمگذار و تولی��د تخم مرغ در کان��ادا منحصر به فرد اس��ت. در طی یک دوره 
زمانی50 ساله حجم تولید و قیمت برخی از مواد غذایی خاص توسط سیستم مدیریت حمایتی 

کنترل می شود.
این سیستم در دهه1960 پایه گذاری شد زمانیکه دامداران گاو شیری بدلیل نوسانات شدید نرخ 

شیر با مشکالت اقتصادی جدی روبرو بودند.
تقاض��ای گاوداران کنترل قیمت ها، کنترل حجم تولید و واردات ش��یر بود. در تولید ش��یر این 
سیس��تم در دهه1990 راه اندازی ش��د و به دنبال آن برای تخم مرغ، گوش��ت مرغ و گوش��ت 

بوقلمون نیز پایه ریزی شد.
در ح��ال حاضر ح��دود17000 دامدار که 1000 نفر آن ها مرغدار مرغ تخمگذار هس��تند تحت 

پوشش مقررات این سیستم مدیریت حمایتی فعالیت می کنند.
در این سیس��تم که توسط اتحادیه مرغداران مرغ تخمگذار کانادا اداره می شود هر سال، مقدار 

مجاز تولید تخم مرغ بر مبنای پیش بینی نیاز، برای هر منطقه مشخص می شود.
مزایای این سیستم مدیریت حمایتی عبارتست از: 

 مرغداران این امکان را خواهند داشت که برای ثبات قیمت تخم مرغ حداکثر تالش خود را 
به طور موثر بکار گیرند.

 با این سیستم، شفافیت بازار مصرف کننده تخم مرغ تضمین می شود.
 با این سیستم، دیگر نیازی نیست که دولت به بازار تخم مرغ یارانه ای بدهد.

 با این سیستم، امنیت تولید باال را تضمین می کند.
 با این سیستم، امنیت شغلی خانواده مرغداران و آینده کاالهای روستایی تضمین می شود.

این سیستم کشور کانادا همواره مورد انتقاد و ایراد توسط کشورهایی بوده است که می خواستند 
به کانادا تخم مرغ، گوشت مرغ و شیر صادر کنند و بدلیل سهمیه کم واردات در نظر گرفته شده 

در این سیستم، دسترسی محدودی به بازار این محصوالت در کشور کانادا داشتند.
این سیستم کنترلی بگونه ای است که کانادا توانسته است در حوزه شمال امریکا، عدم وابستگی 



انجمن صنفی تخم مرغ شناسنامه دار ایران _ 371396

خود را حفظ کرده و اولین کشور صادر کننده تخم مرغ و محصوالت آن به آمریکا هم باشد.
از سال 1996 تا 2016 تعداد مرغ تخمگذار کانادا از 17/6 میلیون قطعه به 25/7 میلیون قطعه )45/8درصد( رسیده 
ولی تخم مرغ تولیدی از 5/2 میلیارد عدد به 8/2 میلیارد عدد )57 درصد( رسیده است که این عدم توازن رشد تولید 

تخم مرغ با تعداد مرغ اضافه شده بدلیل هیبریدهای نژادی موفق تخمگذار از نظر بهره وری باال بوده است.
 نکته دیگر اینکه عالوه بر اینکه واردات به ش��دت کنترل ش��ده و س��هم صادرات نیز زیاد نبوده اس��ت ولی 
سیس��تم مدیریت حمایتی همچنان موفق عمل می کند به دلیل رش��د سرانه مصرف تخم مرغ در کانادا است که 

تعداد 193 عدد در سال2010 به 239 عدد در سال 2016 رشد یافته است.
 پ��رورش م��رغ تخمگذار و تولید تخم مرغ در کان��ادا متأثر از الگوی توزیع جمعیتی مردم کانادا گس��ترش و 
جانمایی ش��ده است، به طوریکه ایالت های اونتاریو و کبک 55/8 درصد سهم گله های تخمگذار و 56/2 درصد 

سهم تولید تخم مرغ کانادا را بخود اختصاص داده اند.
در سیس��تم مدیریت حمایتی میزان نیاز س��االنه مصرف تخم مرغ برآورده ش��ده و س��پس توسط اتحادیه مرغ 
تخمگذار کانادا که مس��ئولیت اجرایی این سیس��تم را بعهده دارد، س��همیه مجاز تولید برای هر منطقه از کشور 

مشخص می شود.
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The spatial pattern of laying hen husbandry 

distribution of the population. They are 
concentrated in the provinces of Ontario, 
Quebec, British Columbia and Manitoba and 
their urban agglomerations Toronto, Montreal, 
Quebec, Edmonton, Calgary and Vancouver. 
Ontario and Quebec alone share 55.8% of the 

production which reached a volume of 8.18 
billion pieces in 2016 (Table 19, Figure 3).

With the Supply Management system, volumes 

controlled. The system is administered by 
Egg Farmers of Canada. The organisation 
determines the annual domestic egg demand 
and divides it among the provinces (Table 20). 
The branch organisations in the provinces 

eggs. They allocate their share of the domestic 
demand to the single producers and set the 
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price paid to the producer was 4 CDN-cents/
dozen higher than the production cost. The 
eggs are purchased by graders at the set price 
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 Table 19

Egg farms, laying hens and average flock size in Canada by provinces 
(2016) (Source: Egg Farmers of Canada)

Province Farms Laying hens Share  Average
  (1,000) (%) flock size

British Columbia  
Alberta 
Saskatchewan 
Manitoba 
Ontario 
Quebec 
New Brunswick 
Nova Scotia 
Prince Edward Isl. 
Newfoundland and L. 

Canada

Province 2016 Share  2017 Share   
  (%)  (%)

British Columbia 
Alberta 
Northwest Territories 
Saskatchewan 
Manitoba 
Ontario 
Quebec 
New Brunswick 
Nova Scotia 
Prince Edward Isl. 
Newfoundland and L. 

Canada 

 

  

 
 
 Table 20

Federal production quotas 2016 and 2017 by provinces; data in mill. 
eggs (Source: Egg Farmers of Canada)

اتحادیه های استانی براساس سیاست کشوری، تولید و بازار تخم مرغ را در منطقه تنظیم می کنند.
این اتحادیه ها یا تش��کیالت اس��تانی سهم هر مرغدار را برای تولید مش��خص می کنند و قیمتی را که باید به 
مرغدار پرداخت ش��ود را براس��اس سایز تخم مرغ و گرید کیفیتی آن که در بازار عرضه شده است هم مشخص 

می کنند.
در سال 2015 و 2016 مرغداران کانادا به ازای هر 12 عدد تخم مرغ، 4 سنت کانادایی بیشتر از نرخ برآوردی 

تولید، دریافت داشتند.
تخم مرغ در کانادا توسط شرکت های گرید کننده تخم مرغ براساس قیمت تعیین شده خریداری شده و سپس به 

خرده فروشان فروخته می شود و نرخ خرید و فروش گریدکنندها با خرده فروشان به صورت توافقی است.
اگر تمام تخم مرغ تولید و عرضه ش��ده نتواند وارد بازار ش��ود، مازاد موجود توس��ط تشکیالت صنفی استانی یا 
توسط خود مرغدار براساس هزینه تمام شده مرغدار در یک منطقه خاص و ترجیحی از کشور مجدداً به فروش 

می رسد.
کارخانج��ات فراوری تخم مرغ، تخم مرغ مورد نیاز خود را مس��تقیمًا از اتحادیه اس��تانی محل فعالیت خود یا از 

اتحادیه کشوری مرغداران مرغ تخمگذار کانادا خریداری می کنند.
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این سیس��تم سود تمامی شاغلین و فعاالن زنجیره تأمین را تضمین می کند و به همین دلیل میانگین نوسانات 
قیمت تخم مرغ در کانادا کمتر از کشور آمریکا است که این سیستم در آن اجرا نمی شود.

نکته دیگر در گسترش پرورش مرغ تخمگذار و تولید تخم مرغ و در نتیجه سهمیه بندی تولید توسط مرغداران 
در این سیستم به گونه ای تنظیم می شود که نیازی به طی مسیر طوالنی برای عرضه تخم مرغ نبوده و در نتیجه 

باال بودن کیفیت و تازگی تخم مرغ تضمین شود.
تراکم منطقه ای مرغداری ها در مکزیک بس��یار باال اس��ت. این مس��ئله گرچه با توجه به دسترس��ی به مراکز 
مصرف و صنایع تخم مرغ باعث کاهش هزینه های تولید می ش��ود ولی در مسئله آنفلوانزا بخاطر مشکل کنترل 
در همه گیری ها باعث انتش��ار بیشتر و س��ریعتر ویروس این بیماری و سایر ویروس های عفونی خطرناک شده 
است ضمن اینکه تراکم مرغداری های گوشتی و مادر در کنار اینها خود باعث اضافه شدن مشکل شده و کنترل 

بیماری ها را سخت تر کرده است.
کاهش جمعیت مرغ تخمگذار در اثر بیماری آنفلوانزای فوق حاد پرندگان باعث کاهش تولید تخم مرغ گردیده 
و در نتیجه قیمت تخم مرغ افزایش یافت. در برخی از ماه ها قیمت تخم مرغ دوبرابر شده و در برخی از شهرها 
ه��ر 12 عدد تخم مرغ به بیش از 3 دالر آمریکا رس��ید)= 39 پزوتا(. این ام��ر باعث پس زدن مصرف کنندگان 
برای خریداری تخم مرغ ش��ده و باال بودن نرخ تخم مرغ خیلی زود در بین اقش��ار کم در آمد بعنوان محدودیت 
غذایی مطرح ش��د و س��رانه مصرف کاهش یافت. البته در نگاه اول ش��اید این مسئله تعجب برانگیز باشد ولی 
در یک خانواده 6 نفری با س��طح درآمد پایین که هر نفر 360 عدد تخم مرغ مصرف می کرده و در یک س��ال 
2100 تخم مرغ می خواهد مصرف کند، این افزایش رقم قابل توجهی خواهد بود و دو برابر شدن قیمت به این 
معناس��ت که خانواده کم در آمد اس��تطاعت این افزایش هزینه را نخواهد داشت در نتیجه سرانه مصرف به طور 

قابل توجهی کاهش می یابد.
در کشوری مثل مکزیک که با سرانه مصرف بیش از یک عدد تخم مرغ در روز به عنوان منبع پروتئین که باالتر 
از بسیاری از کشورهای صنعتی و در حال توسعه است این قیمت در سرانه مصرف قابل توجه است به طوریکه 
با ارزان شدن قیمت در سال 2016 تعداد سرانه مصرف نسبت به سال 2010 برای هر نفر 6 عدد اضافه تر شده 

و به 371 عدد رسید.

کاه�ش جمعیت مرغ 
اث�ر  در  تخمگ�ذار 
آنفلوان�زای  بیم�اری 
پرن�دگان  ح�اد  فوق 
باع�ث کاه�ش تولید 
گردی�ده  تخم م�رغ 
قیم�ت  نتیج�ه  در  و 
افزای�ش  تخم م�رغ 
از  برخ�ی  در  یاف�ت. 
ماه ها قیمت تخم مرغ 
در  و  ش�ده  دوبراب�ر 
برخی از ش�هرها هر 
12 ع�دد تخم مرغ به 
بیش از 3 دالر آمریکا 

رسید.
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همه گی�ری آنفلوان�زای فوق حاد طیور در کش�ورهای آمریکا، کانادا و مکزیک در س�ال های 
2014 تا 2016

وی��روس آنفلوان��زا اولین بار در دهه 1960 در مزارع پرورش بوقلم��ون در محوطه باز در ایاالت بریتیش کلمبیا 
کانادا گزارش ش��د. به دنبال این واقعه به عنوان یک راه حل، پرورش بوقلون به فضاهای بس��ته منتقل ش��د و 
همچنی��ن معرفی اقدامات امنیت زیس��تی بر علی��ه ویروس در تمامی فارم های پ��رورش طیور صورت گرفت. 
ولی علی رغم این معیارها و اقدامات پیش��گیرانه مجدداً در س��ال 2004 در همان ایالت بریتیش کلمبیا ویروس 
آنفلوانزای فوق حاد همه گیری ایجاد کرد. به طوریکه در طی 5 ماهه اول سال 2004، در 42 واحد صنعتی و 11 
مزرع��ه پرورش بومی آلودگی با ویروس فوق ح��اد H7N3 اعالم و نهایتًا در 28 فارم صنعتی و 2 فارم بومی 
وجود این ویروس تایید ش��د. برای پیش��گیری از انتشار بیشتر ویروس به سایر فارم ها، تعداد 410 واحد پرورش 
صنعتی مرغ تخمگذار و 533 واحد پرورش بومی تخلیه شدند که در مجموع 17 میلیون پرنده یا به دلیل عفونت 

ویروس تلف شده و یا روانه کشتارگاه شدند که حدود 90 درصد واحدهای پرورش طیور را شامل می شد.
خسارت مستقیم ناشی از این واقعه در صنعت طیور کانادا به میزان 217 میلیون دالر کانادا و خسارت غیر مسقیم 
آن تا 156 میلیون دالر کانادا برآورد گردیده و حدود 7/5 میلیون دالر کانادا نیز صرف امور پاکسازی، ضدعفونی 
و اقدامات امنیت زیس��تی ش��د که مجموع 381 میلیون دالر کانادا خس��ارات اقتصادی این همه گیری شد. در 
خالل این همه گیری و زمان الزم برای راه اندازی مجدد واحدهای تعطیل ش��ده، حدود 3000 ش��غل از دس��ت 

رفته و افراد بیکار شدند.
تا پایان س��ال 2004 تعداد 1130 درخواس��ت برای جبران خس��ارت به آژانس بازرسی مواد غذایی کانادا واصل 

شده و در مجموع مبلغ 63/5 میلیون دالر خسارت به مرغداران پرداخت شد.
در ی��ک تجزیه و تحلیل بس��یار دقیق و با جزئیات، مس��ئوالن دولتی ایالتی و ف��درال تمامی نکات مربوط به 
فاصله زمانی و نحوه ی انتشار همه گیریهای بیماری، تصمیمات انجام شده در خصوص تخلیه تمامی فارم ها در 
کانون آلوده برای توقف انتش��ار بیماری، روش های تخلیه و معدوم س��ازی، روش های پاکسازی و ضدعفونی و 
خسارت های پرداخت شده و زیان های حاصله که همگی در قالب قانون بهداشت دام )مصوب سال 2005( بود 

را مستندسازی کردند و درس هایی که از مدیریت بحران ایجاد شده حاصل گردید را خالصه سازی نمودند.
تش��خیص س��ریع همه گیری در فارم مبتال، تخلیه سریع مکان آلوده )کانون بیماری( و فارم های اطراف آن که 
در معرض آلودگی هستند تا شعاع 3 کیلومتر حداکثر ظرف 24 تا 48 ساعت، متوقف کردن هرگونه حمل ونقل 
و مراقبت متمرکز در منطقه مجاور کانون تا ش��عاع 10 کیلومتر از موثرترین روش های محدودس��ازی انتش��ار 

ویروس شناخته شدند.
تجربیات حاصل از همه گیری س��ال 2004 کمک کرد که انتش��ار بیش��تر از 3 همه گیری در آوریل 2015 در 
اونتاریو در همان ابتدای درگیری بر مبنای اس��تانداردهای ملی امنیت زیس��تی داخل فارم های پرورش��ی کانادا 

مصوب سال 2009، متوقف شود.

س�ریع  تش�خی�ص 
فارم  در  همه گی��ری 
مبت�ال، تخلیه س�ریع 
م�کان آل�وده )کانون 
بیم�اری( و فارم های 
در  ک�ه  آن  اط��راف 
آلودگ��ی  مع��رض 
تا ش�عاع 3  هس�تند 
کیلومتر حداکثر ظرف 
ت�ا 48 س�اعت،   24
متوقف کردن هرگونه 
حم�ل ونقل و مراقبت 
متمرک��ز در منطق�ه 
مج��اور کان��ون ت�ا 
ش��عاع 10 کیلومتر از 
موثرت�رین روش های 
محدودس�ازی انتشار 
وی��روس ش��ناخته 

شدند.
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در همه گیری رخداد ش��ده در س��ال 2015 در آمریکا، حجم تولید تخم مرغ در ایالت آیووا به میزان 24/2 درصد 
و در ایالت ه��ای نبراس��کا و داکوتای جنوبی ح��دود 20 درصد کاهش یافت. از این میزان دو س��وم آن مربوط 
ب��ه تخم مرغ ه��ای مصرف صنعتی و فقط یک س��وم آن مربوط ب��ه تخم مرغ های مصرف خان��وار بود. در این 
همه گیری های س��ال 2015، کل خسارت اقتصادی وارد شده به صنعت مرغ تخمگذار و صنایع تخم مرغ حدود 
2/176 میلیارد دالر آمریکا برآورد گردید. از طرفی چون واردات مرغ و تخم مرغ از آمریکا توس��ط 30 کش��ور 

ممنوع اعالم شد لذا صادرات نیز با چالش جدی مواجه شد.
کاهش تولید تخم مرغ باعث ش��د که صنایع فرآوری تخم مرغ مجبور ش��وند که تخم م��رغ مورد نیاز خود را از 
ب��ازار تخم م��رغ مصرفی خانوار تهیه کنند و در نتیجه این امر باعث افزایش ش��دید قیمت تخم مرغ در نزد بازار 

مصرف کنندگان گردید. 

همه گیری های بس��یار متعدد در طی 10 هفته و تش��کیل خوشه های اپیدمی بیماری هر دو حاکی از این بودند 
که سیس��تم های امنیت زیس��تی در این زمان نتوانسته اند از هجوم ویروس بس��یار مهاجم آنفلوانزای فوق حاد 

جلوگیری کنند.
دس��تگاه اجرایی کش��وری و ایالتی برای مواجهه با چنین همه گیری گس��ترده و این حجم از معدوم سازی مرغ 
تخمگذار و بوقلمون تلف شده، آماده نبودند عالوه بر این اطالعات جمعیتی واحدهای درگیر بیماری هم کافی 
نبود که همین باعث شد تا بر علیه معدوم سازی پرندگان تلف شده در محل دفن زباله ها مقاومت شود. مقامات 
دولتی ایالت نبراس��کا بخش��نامه ای را برای ممنوعیت حمل پرندگان تلف شده از آنفلوانزا از جاده های عمومی 
ص��ادر کردند و به همین دلیل مرغداران و کمپانی های ب��زرگ مجبور بودند که مرغ تخمگذار یا بوقلمون های 

تلف شده را در همان محل پرورش خود دفن کرده یا کمپوست کنند.
تمامی اینها و سایر مشکالت حاصل شده باعث گردید تا استراتژی های جدیدی برای پیشگیری از وقوع آنفلوانزای 
فوق حاد پرندگان تدوین ش��ود به طوریکه مرغداران مجبور شدند تا اقدامات امنیت زیستی که برای پیشگیری از 
نفوذ ویروس به داخل فارم کار آمد و موثر اس��ت را به کار گرفته و از ورود افراد متفرقه به داخل فارم و س��الن ها با 
جدیت جلوگیری نمایند و همچنین با پیمانکارانی برای ایجاد سیاست های قرنطینه ای در محل ورودی فارم قرارداد 

بسته و نیز برای موارد احتمالی بروز همه گیری در فارم خود برنامه اضطراری تدوین شده ای را ارائه نمایند.
کمپانی های بزرگ وادار ش��دند که اس��تراتژی های خود را توس��عه داده و برنامه ای را برای تخلیه سریع مزارع 
خود، پاکسازی و ضدغفونی موثر و نیز معدوم سازی سریع و ایمن پرنده های تلف شده خود در زمان همه گیری 

احتمالی را ارائه نمایند.
آنالیز دقیق از نحوه ی انتش��ار ویروس آنفلوانزا توس��ط APHIS در س��ال 2015 حاکی اس��ت که فقط حدود 
10درصد از همه گیریهای اولیه رخ داده مربوط به تماس با پرندگان وحش��ی بوده و بقیه همه گیری ها ناش��ی از 

انتقال توسط افراد وتجهیزات و وسایل جابجا شده بین فارم ها )انتقال مکانیکی( بوده است.
دیگر امکانی که برای محدود کردن انتشار ویروس بعد از یک همه گیری در نظر گرفته شد، انجام واکسیناسیون 
در واحدهای غیردرگیر در مجاورت کانون بیماری بود که البته واکسن گرچه باعث می شود پرنده توسط ویروس 
تلف نشود ولی عیب آن این است که ممکن است پرنده بدون بروز عالئم بیماری درگیر عفونت باشد و تبدیل 

شود به یک عامل خاموش انتقال ویروس.
چون ویروس می تواند در فضوالت و کود پرندگان آلوده باش��د لذا خطر انتقال ویروس در اثر تماس انس��ان و 

موش به سایر مکان ها وجود دارد.
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گرچه کمپانی های بزرگ فرآوری تخم مرغ و تولید کنندگان گوشت مرغ برای پایداری صادرات این محصوالت 
از آمریکا به س��ایر کش��ورها و جلوگیری از ممنوعیت واردات کشورها از آمریکا به واکسن زدن رای دادند ولی 
بسیاری از دامپزشکان با این دلیل که واکسیناسیون نمی تواند باعث ریشه کنی ویروس شود نسبت به این اقدام 
مقاومت نش��ان دادند و پس از اینکه مش��کالتی ناش��ی از واکسیناس��یون در مرغ تخمگذار پس از درگیری در 
مکزیک رخ داد استدالل این دامپزشکان بیشتر قوت گرفت ولی باینحال آمریکا در اواسط سال 2015 سفارش 
تولید 500 میلیون دز واکس��ن بر علیه س��ویه H5 را برقرار کرد تا در موارد همه گیریهای جدید مورد اس��تفاده 

قرار گیرد.
در همه گیری 2015، انچه که مقامات اجرایی از آن درس گرفتند اینکه اواًل باید سیستم امنیت زیستی از درب 
س��الن مرغداری صورت پذیرد و کنترل های الزم در این خصوص برای آینده انجام ش��ود و دوم اینکه پرسنل 

شاغل در صنعت طیور باید به طور مداوم تحت آموزش باشند.
همچنین پر واضح اس��ت که ممانعت از حمل و نقل دام زنده، محصوالت، کود و وس��ایل و تجهیزات در خالل 
زمان درگیری با بیماری از مهمترین عوامل کاهش خطر انتشار بیماری است. ضمن اینکه اطالع رسانی سریع 
در سطح کشور، ایالت و منطقه درگیر شده به محض وقوع بیماری بسیار ضروری است و البته اقدامات ارزیابی 
خط��ر برای ادامه فعالیت صنعت و ایجاد امنیت ش��غلی در صنعت تولید تخم مرغ کاماًل ضروری بوده عالوه بر 

اینکه مراقبت مداوم برای پرندگان وحشی در مسیرهای پروازی و ورودی به کشور باید انجام شود.
در ماه می 1994 همه گیری آنفلوانزا با سویه کم مدت ویروس H5N2 در ایالت جلیسیکو مکزیک شناسایی و 
تشخیص داده شد. این ویروس سپس دچار جهش شده و به ویروس H5N2 فوق حاد تبدیل شد که در نتیجه 

کشور مکزیک عالوه بر رعایت استانداردهای OIE، تصمیم به انجام واکسیناسیون گرفت.
با تزریق 393 میلیون دز انتشار ویروس به سایر ایالت ها جلوگیری شو ولی در ماه می سال 2012، 3 فقره همه گیری 
ویروس H7N3 مجدداً در ایالت جلیسکو و در منطقه بسیار متراکم از مرغداری ها گزارش گردید و پس از چند ماه 

این ویروس به سرعت گسترش پیدا کرده و باعث خسارتی حدود 743 میلیون دالر آمریکا شد.
در این خصوص، بالفاصله مقادیر زیادی واکسن تولید و توزیع گردید به طوریکه در اواسط آگوست همان سال 
مقدار 200 میلیون دز در دسترس برای مصرف قرار گرفت. در این راستا یک عمل واکسیناسیون دوم نیز برای 

ایجاد پاسخ ایمنی بهتر در پرندگان در معرض خطر انجام شد.
باینحال، همه گیری جدید در اوایل نیمه اول سال 2016 بروز کرد و نشان داد که علی رغم انجام واکسیناسیون، 
ویروس H7N3 در کش��ور اندمیک ش��ده و یک تهدید دائمی محس��وب می ش��ود. در این همه گیری جدید 
تعداد 3/5 میلیون قطعه مرغ تخمگذار و مرغان مادر یا تلف ش��دند و یا برای پیش��گیری از انتشار بیماری روانه 

کشتارگاه شدند.
در این همه گیری در 19 کانون حدود120 میلیون دالر آمریکا خسارت مستقیم وارد شد.

این که چگونه ویروس از س��ال 2012 )اولین همه گیری( تا 2014 و 2016 در کش��ور ورود و ش��یوع دارد بین 
دامپزش��کان و متخصصان اپیدمیولوژی مورد بحث قرار گرفت. عده ای از آنه معتقدند که ش��روع همه گیری در 
س��ال 2012 و 2014 به دلیل ورود پرندگان وحش��ی اس��ت ولی عده دیگر این را رد می کنند و معتقدند که این 
ویروس در کش��ور مکزیک بومی ش��ده و به وس��یله روش مکانیکی از طریق افراد، وسایل و تجهیزات و امنیت 

زیستی ضعیف به واحدهای پرورشی مختلف انتشار پیدا می کند.
همه گیری های متراکم و گس��ترده آنفلوانزا در مراکز عمده پرورش صنعت طیور مکزیک در خالل س��ال های 
2012 تا 2016 آنفلوانزا باعث کاهش قابل توجه تولید و مشکالت حمایتی ناشی از آن شده و خسارتی در حدود 

بیش از 900 میلیون دالر آمریکا ببار آورد.
در این رابطه دولت مجدداً برنامه واکسیناس��یون را برای جلوگیری از همه گیری های بیش��تر در دستور کار اجرا 

قرار داد.
یکی از مهمترین مشکالت صنعت طیور مکزیک، تراکم بسیار باالی مرغداری ها در مراکز تولید ) ایاالت جلیسکو 
و پوبال ( است .ضمن اینکه واقعیت این است که دو سویه ویروس H5N2 و H7N3 در این مراکز بومی شده اند 
و یکبار که دولت مکزیک تصمیم گرفت در مرغان مادر و مرغ تخمگذار برای مقاومت در برابر ویروس آنفلوانزا از 
واکسن استفاده کند این اقدام باید دائماً تکرار شود چون مرغان تخمگذار واکسینه عالئم بیماری را نشان نخواهند 
داد ولی به یک انتقال دهنده خاموش ویروس عامل عفونت تبدیل می شوند بنابراین همواره این چالش مطرح است 

که چگونه و چه زمانی در شرایطی که ضرورت نیست دیگر واکسن استفاده نشود ؟؟؟!!!!!!

در همه گی�ری 2015، 
مقام�ات  ک�ه  آن چ�ه 
درس  آن  از  اجرای�ی 
اوالً  این ک�ه  گرفتن�د 
بای�د سیس�تم امنیت 
زیستی از درب سالن 
ص�ورت  مرغ�داری 
پذی�رد و کنترل ه�ای 
الزم در این خصوص 
برای آینده انجام شود 
و دوم اینک�ه پرس�نل 
شاغل در صنعت طیور 
به ط�ور م�داوم  بای�د 

تحت آموزش باشند.

همچنی�ن پ�ر واض�ح 
اس�ت ک�ه ممانعت از 
حمل و نق�ل دام زنده، 
و  ک�ود  محص�والت، 
وسایل و تجهیزات در 
خ�الل زم�ان درگیری 
با بیماری از مهمترین 
عوام�ل کاه�ش خطر 
انتش�ار بیماری است. 
ضم�ن اینک�ه اط�الع 
رسانی سریع در سطح 
کشور، ایالت و منطقه 
درگیر شده به محض 
وق�وع بیماری بس�یار 
ضروری اس�ت و البته 
اقدامات ارزیابی خطر 
ب�رای ادام�ه فعالی�ت 
صنعت و ایجاد امنیت 
صنع�ت  در  ش�غلی 
تولید تخم م�رغ کاماًل 
ضروری بوده عالوه بر 
اینکه مراقب�ت مداوم 
برای پرندگان وحشی 
در مس�یرهای پروازی 
و ورودی به کشور باید 

انجام شود.
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در حال حاضر به نظر می رس��د که به کار بردن واکس��ن ارزان تر از هزینه های مربوط به همه گیری بیماری است 
ولی با مصرف واکسن آنفلوانزا در مکزیک، صادرات تخم مرغ و محصوالت آن محدود شده است چون تعدادی 

از کشورها واردات از مکزیک را ممنوع اعالم کرده اند.

از مهمترین اس��تراتژی های راهبردی ارائه ش��ده توس��ط برخی از کارشناس��ان مکزیک این است که تنها راه 
برون رفت از معضل آنفلوانزا در کاهش تدریجی تراکم مرغداری ها و سرمایه گذاری در مناطقی جدید خارج از 
این مراکز عمده متراکم صنعت مرغداری در دو ایالت جلیس��کو و پوبال اس��ت. نکته دیگر اینکه واکسیناسیون 
ممکن اس��ت بتواند فعالیت فعلی ویروس در گردش را در مکزیک کنترل نماید ولی اگر این سویه دچار جهش 
)موتاسیون( شده و به سایر سویه های فوق حاد تبدیل شود به یک بحران فاجعه آمیز بیانجامد که نه تنها برای 

صنعت طیور مکزیک بلکه برای کل اقتصاد مکزیک خطر آفرین است.

در ای��ن گزارش چند نکته به صورت خالصه قابل ذکر اس��ت: 1– همه گیری های متراکم و گس��ترده در کانادا 
)2004(، مکزیک )2016و2014و2012( و آمریکا)2015و1983( توام با خس��ارت بیش از 3 میلیارد دالر ناشی 
از آن حاکی از این اس��ت که تهدید دامنه داری برای صنعت طیور این کش��ورها وجود دارد. 2– آغاز درگیری و 
غفونت آنفلوانزا در کانادا و آمریکا بوس��یله پرندگان وحش��ی صورت گرفت ولی در مورد مکزیک مشخص نشد 
ولی عفونت های بعدی ویروس در این کش��ورها در نتیجه امنیت زیس��تی ناقص وضعیت رخ داد. 3– علی رغم 
اینکه کش��ورهای کانادا و آمریکا صرفًا با رعایت اس��تانداردهای OIE و بهبود اس��تانداردهای امنیت زیس��تی 
توانس��تند انتش��ار ویروس را متوقف کنند ولی کشور مکزیک تصمیم گرفت که برنامه واکسیناسیون را که قباًل 
هم در س��ال 1994 انجام داده بود، اجرا نماید. 4– کش��ورهای کانادا و آمریکا تاکنون هیچ گونه واکسیناسیونی 
برعلیه ویروس آنفلوانزا نداشته اند به این دلیل که اثرات منفی این اقدام بر روی تجارت محصوالت طیور وجود 

دارد و این حقیقت که ویروس با واکسیناسیون به تنهایی قابل ریشه کنی نیست.

5 – در کش��ور مکزیک هیچگونه اس��تراتژی برای خروج از برنامه واکسیناس��یون ارائه نشده است و دو سویه 
H5N2 و H7N3 در این کشور بومی شده و همواره تهدیدی جدی برای آینده صنعت طیور مکزیک حساب 
می شوند، ولی استراتژی موثر برای توقف واکسیناسیون بر علیه آنفلوانزا سویه H5، کاهش تراکم جمعیت طیور 

در مناطق متراکم این صنعت است.





کلسترول و تخم مرغ

ستادکشوریترویجمصرفتخممرغ

خوردن تخم مرغ حتی بیش از یک عدد در روز در بس��یاری از مردم بدون ارتباط به جنس ،س��ن و نژاد آنها باعث افزایش 
کلسترول خون نشده و حتی برای قلب می تواند مناسب و مفید هم باشد.

تغذیه با تخم مرغ نه تنها نسبت LDL:HDL را تغییر بسیار کمی می دهد و در نتیجه بر روی احتمال بروز بیماری های 
قلبی-عروقی اثری ندارد بلکه باعث کاهش پاسخ های التهابی در بدن نیز می گردد.

آنچه که در تولید کلسترول خون در بدن نقش دارد اسیدهای چرب اشباع به ویژه نوع ترانس است نه کلسترول های غذایی 
و در تخم مرغ هم تنها 29% اسیدهای چرب آن از نوع اشباع است.

مطالعه ای بر روی زنان جوان س��الم بعد از خوردن صفر ، 1 یا 3 عدد تخم مرغ در روز انجام و پاس��خهای این افراد نش��ان 
داد که با افزایش دریافت کلسترول غذایی ،تغییر بسیار اندکی در نسبت LDL : HDL رخ می دهد.

مطالع��ه ای بر روی مردان جوان س��الم بع��د از خوردن صفر،یک ،دو یا 4 تخم م��رغ در روز در قالب یک رژیم غذایی کم 
 چربی انجام و گزارش شد که غلظت کلسترول توتال پالسما در حال ناشتا به ازای هر 100mg کلسترول غذایی به میزان

 1/47mg/ld  افزایش پیدا کرده است.

هنگامی که آنالیزهای رگرس��یون مرکب برای محاسبه کلسترول غذایی و کالری ناشی از اسیدچرب اشباع استفاده می شود، 
بین کلسترول غذایی و وقوع بیماری عروق کرونر ارتباطی بدست نمی آید.

مطالعات تغذیه ای بالینی حاکی اس��ت که با mg  100تغییر کلس��ترول غذایی در روز میزان کلسترول توتال پالسما بطور 
متوسط mg/dl 2/5-2/2 و LDL به میزان mg/dl 1/9 و HDL به میزان 0/4mg/dl تغییر می کند.

بدلیل یافته های فوق از س��الها پیش توس��ط کمیسیون بین المللی تخم مرغ شعاری برای تشویق جوامع به بازگشت برای 
مصرف تخم مرغ و بهره برداری کامل از ارزش��های تغذیه ای این ماده غذایی کامل و بس��یار مفید بدون ترس از کلسترول 
مطرح شد :»An egg a day is ok«و در ایران هم این شعار با عنوان »هر انسان سالم، یک تخم مرغ در روز« معرفی 

شده است.


