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بسمه تعالی

برنامه ریزی تولید تخم مرغ
نگاهی به وضعیت واحدهای تخمگذار کشــور نشــان می دهد که در 

حال حاضر و بموجب  آمار ارائه  شده از  سوی وزارت جهاد کشاورزی 

تعداد 1603 واحد تولیــد تخم مرغ با ظرفیت حدود 950 هزار تن در 

سال در کشور فعال بوده و یا تدریجا به چرخه تولید باز می گردند.

تعدادی از اســتانهای کشور مانند استان های البرز، قزوین، قم و .... 

در زمینه تولیــد این محصول کامال خودکفا بــوده و در هنگام تولید 

از تخم مرغ تولیدی این اســتانها به استانهای  نرمال، بخش زیادی 

همجوار بویژه استان تهران صادر می شود.

به عنوان نمونه، اســتان قزوین با استقرار 70 واحد تولیدی تخم مرغ 

برای تولید ساالنه بالغ بر یکصد هزار تن ظرفیت دارد و طبق آمار ارائه 

شده از ســوی معاونت تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان 

در هفت ماه امســال بیش از 35 هزارتن تخم مرغ در این استان تولید 

شده است و این تولید در شــرایطی انجام گردیده که مصرف ماهیانه 

1100 تن تخم مرغ ذکر گردیده  استان قزوین طبق همین منبع حدود 

است.

اخیرا با راه اندازی سامانه ســماصط، حلقه اتصال بین بهره برداران 

بخش های مختلف طیور برقرار گردیده و ردیابی محصول از اجداد تا 

مزارع مرغ مادر، جوجه کشی ها و پرورش پولت و همچنین واحد های 

تولیــد کننده تخم مــرغ امکان پذیــر گردیده و بدیــن ترتیب رصد 

تخم مرغهــای تولیدی مرغ های اجداد و مــادر، عملکرد واحدهای 

جوجه کشــی، از مهمترین بخش های این ســامانه اعالم گردیده که 

با بررسی شاخص های تولید و ســایر ضرائب فنی در کلیه استانهای 

پرورش  واحدهای  جوجه ریزی  جهت  در  برنامه ریزی  امکان  کشــور، 

پولت و انتقال آن به واحدهای تخمگذار طبق نیاز فراهم می گردد.

با بازگشــت تدریجــی واحدهای تولیــد کننده تخم مــرغ در کلیه 

اســتانهای کشــور به تولید و اقدامات مجدانه و برنامه ریزی شده 

ســازمان دامپزشــکی کشــور در جهت کنترل بیماری آنفلوآنزا که 

بحمدا... تاکنون نیز موفق بوده است، ضرورت دارد که با فعال نمودن 

ســامانه فوق الذکر، برنامه ریزی تولید تخم مرغ از جوجه تخمگذار تا 

تولید تخم مرغ در دســتور کار قرار گیرد تا در سال 1398 شاهد افت 

نباشیم. شدید قیمت تخم مرغ 

                                                                                  بــا احتــرام

مسئول مدیر 
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صنعت  اخبــار  خالصه 
مرغداری در فصل پاییز
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تخم مرغ کیلویی 1800 تومان ارزان شد
 مهر- رئیس هیات مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار استان تهران، از کاهش 1800 تومانی قیمت تخم مرغ خبر داد و گفت: زمان آن 
رسیده که واردات متوقف شود. وی، میانگین قیمت هر کیلوگرم از این محصول را درب مرغداری 7200 تومان اعالم و اضافه 

کرد: افزایش تولید و وارداتی که دولت انجام داده، دلیل این مساله است.
ناصر نبی پور در گفتگو با مهر، از کاهش قیمت تخم مرغ خبر داد و گفت: قیمت این کاال نســبت به ماه گذشته، حدود 1700 

تا 1800 تومان کاهش یافته است.
وی، میانگین قیمت هر کیلوگرم از این محصــول را درب مرغداری 7200 تومان اعالم و اضافه کرد: افزایش تولید و وارداتی که دولت انجام داده، دلیل این 

مساله است.
نبی پور، با اشاره به اینکه واردات باید متوقف شود، افزود: اصال نیازی به واردات این محصول نبود.

رئیس هیات مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار استان تهران در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: اختالالت موجود در حمل نهاده ها تا حدودی رفع شده؛ 
اما نوسانات قیمت ها همچنان شدید است.

وی درباره آخرین وضعیت شــیوع بیماری آنفلوانزای فوق حاد پرندگان نیز افزود: فعال گزارشی از بیماری نداریم، در استان اصفهان چند واحد آلوده بود که 
دو الی سه هفته است که آنجا نیز موردی گزارش نشده است.

دور جدید توزیع مرغ منجمد و تخم مرغ به نرخ دولتی آغاز شد
تهران- ایرنا- مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام کشــور گفت: برای تنظیم بازار محصوالت پروتئینی، دور جدید توزیع 

گوشت مرغ، تخم مرغ و گوشت قرمز در بازار آغاز شده است.
 »حمید ورناصری« روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا افزود: برای حمایت از مصرف کنندگان در حال عرضه 
هر کیلوگرم تخم مرغ وارداتی با قیمت 13 هزار و 800 تومان هستیم که سبب کاهش هزار تومانی قیمت این محصول روی 

هر کیلوگرم تخم مرغ شده است.
وی تصریح کرد: همچنین برای تنظیم بازار قیمت گوشــت مرغ، هر کیلوگرم گوشت مرغ منجمد با قیمت 8900 تومان توزیع می شود تا مصرف کنندگان 

با قیمت های مناسب این محصول را خریداری کنند.
وی با بیان اینکه روزانه نزدیک 150 تن گوشت گوسفندی گرم به بازار عرضه می شود، اظهار داشت: اکنون هر کیلوگرم الشه گوشت گوسفندی گرم )تازه( 

در میادین میوه و تره بار و تعاونی های مصرف 37 هزار و 500 تومان، گوشت تفکیکی بین 48 تا 49 هزار تومان است.
وی افزود: هر کیلوگرم گوشت گوساله منجمد 29 هزار تومان به شکل نامحدود عرضه می شود.

مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام کشور گفت: برای سهولت دسترسی شهروندان، توزیع گوشت قرمز، گوشت مرغ و تخم مرغ برای رفاه حال شهروندان 
در سازمان میادین میوه وتره بار، ماشین های سیار در سطح میادین و فروشگاه های زنجیره ای سراسر کشور به شکل سهمیه ای انجام می شود.

ورناصری اظهار داشت: تولیدکنندگان صنعت طیور می توانند نهاده های مورد نیاز خود شامل ذرت و کنجاله سویا را بدون محدودیت از ادارات کل پشتیبانی 
امور دام استان ها خریداری و تامین کنند.

وی اضافه کرد: تاکنون چندین محموله حمل نهاده های طیور در بندر امام )ره( ترخیص شــده و تعدادی کشتی در راه است و هیچ کمبودی در تامین ذرت، 
کنجاله سویا و جو نداریم.

به گفته وی، تاکنون بیش از 2 میلیون تن نهاده طیور در استان ها توزیع شده که با قیمت های مصوب هر کیلوگرم ذرت یک هزار و 150 تومان، کنجاله سویا 
2 هزار و 200 تومان و جو یک هزار و 180 تومان است.
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سهمیه دامداران و کارخانجات خوراک دامی متخلف قطع می شود
تهران- ایرنا- مدیرعامل شرکت پشــتیبانی امور دام کشور گفت: ســهمیه علوفه دامداران متخلفی که فعالیت تولیدی 
ندارند و کارخانجات خوراک دامی که از شــرکت پشتیبانی دام ســهمیه ذرت و سویا می گیرند در صورت باال بردن قیمت، 

محصوالت آنها قطع خواهد شد.
 به گزارش ایرنا به نقل از تارنمای پایگاه اطالع رســانی اتاق تعاون ایران، حمید ورناصری امروز)ســه شنبه( در نشست 
هم اندیشی کمیسیون کشــاورزی اتاق تعاون، درخصوص توزیع نهاده های دامی افزود: برای توزیع نهاده های دامی باید 
یک چارچوب مشخصی وجود داشته باشد؛ تاکنون تابع قوانین بوده ایم اما به همه بخش هایی که در زمینه نهاده درخواست داشته اند همچون تشکل ها، 

اتحادیه ها و اعضای اتحادیه ها، نهاده دامی داده ایم.
وی با یادآوری دامدارانی که علوفه  های سهمیه ای را با قیمت باالتر به دالالن می فروشند، گفت: بزودی سهمیه علوفه دامداری هایی که تعطیل شده اند 

قطع خواهد شد.
ورناصری به تخلفات برخی دامداری ها در فروش ســهمیه علوفه دولتی به دالالن اشاره و تصریح کرد: نمی توانیم بر تصمیم های برخی دامدارانی که 

فعالیت تولیدی دارند اما سهمیه دولتی خود را به دالالن می فروشند، اثرگذاری و نظارت خاصی داشته باشیم.

آمار دقیقی از ذخایر نهاده های دامی نداریم
در گفتگو با مهر اعالم شد:

رئیس انجمن صنایع خوراک دام با بیان اینکه آمار دقیقی از ذخایر نهاده های دامی وجود ندارد، گفت: 80 درصد نهاده های 
موجود در بندر امام متعلق به شرکتی دولتی است که نقش پررنگی در تنظیم بازار ندارد.

مجید موافق قدیری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشــت: بررسی انبارها و موجودی دولت نشان می دهد که میان آمار 
اعالمی درباره ذخایر نهاده های دامی از ســوی وزارتخانه های جهاد کشاورزی و صمت، تفاوت فاحش و معناداری وجود 

دارد؛بنابراین این اجازه را داریم که بگوییم؛ تصویر روشنی از وضعیت موجود در حوزه ذخایر استراتژیک نهاده های دامی وجود ندارد.
وی افزود: به طور مثال نیاز روزانه کشور به ذرت 15 هزار تن اعالم شده است، اما استعالم از سازمان های متولی دولت، جهت اعالم موجودی کاال در بنادر 

و انبارها، نتیجه شفافی به دست  نمی دهد.
به گفته  موافق قدیری، حداقل نتیجه این بالتکلیفی در صنعت طیور، عدم جوجه ریزی و تولید گوشــت مرغ و در نتیجه، افزایش قیمت این کاال اســت؛ 
چراکه عرضه کم شــده، اما تقاضای پروتئین حیوانی از جانب مردم پابرجا است؛ از طرف دیگر باید نگران افزایش جوجه ریزی هم باشیم؛ زیرا نمیدانیم 

که خوراک مورد نظر طیور، به موقع و به قیمت مناسب تامین می شود؟

ورود مرغ زنده به گلستان ممنوع است/ رصد تاالب ها و آب بندان ها
 گرگان- مدیرکل دامپزشــکی گلســتان با بیان این که ورود مرغ زنده به گلستان جز از خراســان شمالی ممنوع است، گفت: با 

همکاری محیط زیست، پرندگان مهاجر در تمام تاالب های استان رصد و نمونه برداری می شوند.
غالمرضا محرابی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ظرفیت تولید اســتان در سال حدود 200 هزار تن گوشت مرغ، 17 هزار 

تن تخم مرغ و 110 میلیون قطعه جوجه یک روزه است.
وی با بیان این که صادرات خوبی در خصوص جوجه یک روزه و گوشــت مرغ داریم، افزود: حجم ســرمایه گذاری چند هزار 

میلیارد تومانی در استان وجود دارد و البته این صنعت با چالش هایی در زمینه بیماری های طیور روبروست.
محرابی ادامه داد: سال گذشته در کشور در زمینه آنفلوانزای فوق حاد پرندگان 25 میلیون قطعه طیور صنعتی از بین رفت و خسارت سنگینی به کشور وارد شد.

وی بیان کرد: همچنین میلیون ها دالر ارز برای تنظیم بازار از کشور خارج شد.
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تولید بیش از یک میلیارد دوز واکسن دام و طیور
تهران-ایرنا-رئیس موسسه تحقیقات واکسن و سرم ســازی رازی با اشاره به اینکه بازار صادراتی واکسن های طیور ایرانی 
به راحتی قابل توســعه است، گفت:در هشت ماه امســال بیش از یک میلیارد و 460 میلیون دوز واکسن دام و طیور در این 

موسسه تولید و توزیع شده است.
 

علی اسحاقی روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار علمی ایرنا افزود: امسال برخی از واکسن های طیور ساخت این موسسه، 
به کشورهای همسایه صادر شده و این روند با شدت بیشتری ادامه خواهد یافت.

وی با آماده شدن بسترهای الزم برای توسعه صادرات این محصوالت اشاره کرد و گفت: برای صادرات واکسن های دامپزشکی باید پا را فراتر از کشورهای 
همسایه بگذاریم و این امکان برای ما وجود دارد .

اســحاقی اظهار داشت: برای جلوگیری از ورود بیماری به کشــور و کاهش بار مالی کنترل بیماری، اولویت صادرات واکسن های دامپزشکی به کشورهای 
همسایه است اما اینطور نیست که برنامه ای برای صادرات این محصوالت به کشورهای منطقه و اروپا نداشته باشیم.

** صادرات سرم های درمانی ایرانی به 4 کشور 
وی به فراهم شــدن زمینه صادرات سرم های درمانی ضد مار و عقرب اشاره کرد و گفت: در سال جاری صادرات سرم های درمانی به 4 کشور از جمله عراق، 

افغانستان و عمان انجام شده است.
رئیس موسســه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی تاکید کرد که درخواست های زیادی برای صادرات سرم های ایرانی ضد مار و ضد عقرب از کشورهای 

دیگر داریم که با تمام توان در حال آماده سازی کارها برای پاسخگویی به این درخواست ها هستیم.
اســحاقی به رشد حدود 2 برابری صادرات سرم های ضد مار  و عقرب در سال جاری اشــاره کرد و گفت: اقدامات الزم از حدود 2 تا 3 سال پیش آغاز شده و 

امسال شاهد شدت گرفتن صادرات این محصوالت هستیم. 

جمعه بازاری که شاید مرغ هایش آنفلوآنزا بگیرند
 در جلســه ســتاد مبارزه با آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان جویبار وجود 27 واحد غیرمجاز عرضه مرغ در جمعه بازار این 
شهرستان زنگ خطری برای شیوع بیماری های مرغ و طیور دانسته شد و بر منع عرضه زنده طیور در فصل زمستان تاکید 

گردید.
به گزارش ایســنا، علیرضا آقاجانی رئیس دامپزشکی شهرستان جویبار در جلسه ســتاد مبارزه با آنفلوآنزای فوق حاد 
پرندگان اعالم کرد: 27 واحد غیر مجاز در اطراف جمعه بازار جویبار مبادرت به عرضه مرغ زنده و کشتار و پرکنی می کنند.

وی با اشاره به این که شــهرداری متولی این اماکن است، افزود: هرچند در حال حاضر شدت بیماری کم اســت اما زمانی که بحران اتفاق افتاد، انتظار 
نداشته باشند دامپزشکی از فروش طیور جلوگیری کند.

رئیس دامپزشکی شهرســتان جویبار با اشاره به این که در جمعه بازار جویبار  50 هزار پرنده به فروش می رسد، گفت؛ ساماندهی و مدیریت عرضه طیور 
بر عهده شهرداری است.

وی با اشاره به بحرانی بودن فصل زمستان و شــیوع آنفلوآنزای مرغی، به بهسازی، سرپوشیده کردن، آسفالت یا بتن کردن بستر جایگاه عرضه طیور 
تاکید کرد.

آقاجانی هم چنین به اطالع رسانی تلفات غیرمعمول در جمعیت طیور روستایی توسط خانه های بهداشت روستا، مراکز خدمات جهاد کشاورزی، دهیار و 
شورا به دامپزشکی تاکید و خاطرنشان کرد: به ازای هر جوجه یا پرنده ای که معدوم می شود، غرامت داده می شود.
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دامپزشکی ایران قوی ترین پایش دامی را در منطقه دارد
کرج- ایرنا- معاون تشخیص و درمان سازمان دامپزشکی کشور گفت: این سازمان قوی ترین پایش دام و طیور را مقابل بیماری ها 

در منطقه خاورمیانه دارد.
 به گزارش ایرنا، قاسم رضائیان زاده روز یکشنبه در آئین تودیع و معارفه مدیرکل دامپزشکی البرز که در موسسه تحقیقات تولید و 
اصالح نهال و بذر کشور مستقر درکرج برگزار شد، افزود: با اینکه کشورهای شرقی و غربی ایران با انواع بیماری های دامی و طیور 

مواجه هستند اما سازمان دامپزشکی کشورمان با فعالیت گسترده خود وضعیت سالمت دام و طیور را رصد می کند.
وی بیان داشــت: سازمان دامپزشکی جمهوری اسالمی ایران با اجرای برنامه های هماهنگ و مطابق با روش های علمی و روز دنیا از بیماری های دامی پیشگیری 

به عمل می آورد.
رضائیان زاده گفت: این در حالی است که ایران به علت ساختار دامپروری سنتی و عشایری در معرض انواع خطرات و بیماری ها قرار دارد.

وی درعین حال بیان داشت که با وجود فعالیت های گسترده سازمان دامپزشکی ، برخی این سازمان را باور ندارند.
معاون سازمان دامپزشکی ادامه داد: امروز در تمام نقاط دنیا دامپزشــکی از جایگاه خاصی برخوردار است زیرا نه فقط به دلیل امنیت اقتصادی و بهداشتی بلکه 

خدمات این بخش در ایجاد امنیت روانی جامعه نقش موثری دارد.

سه تن فرآورده خام دام و طیور غیر قابل مصرف کشف و ضبط شد
 سنندج - مدیر کل دامپزشکی استان کردستان گفت: از ورود بیش از سه تن انواع فرآورده خام دام و طیور غیر قابل مصرف 

به سفره کردستانی ها جلوگیری شد.
به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی اداره کل دامپزشــکی استان کردستان، مجتبی ورمقانی اظهارداشت: 
در راستای اجرای طرح تشدید نظارت بر مراکز عرضه فرآورده های خام دام و طیور به مناسبت شب یلدا، مقدار سه هزار و 

164 کیلوگرم انواع فرآورده غیر قابل مصرف کشف و ضبط شد.
وی افزود: به واسطه تقاضای بیشــتر مردم در تهیه و تدارک فرآورده های خام دام و طیور در شب یلدا و به جهت صیانت و حراست از حقوق شهروندان 
و ارتقاء بهداشت عمومی جامعه، دستور تشــدید نظارت بر مراکز تولید، تهیه، نگهداری و عرضه فرآورده های خام دام و طیور تحت عنوان طرح تشدید 

نظارت بر مراکز یاد شده صادر شد.
مدیر کل دامپزشــکی استان کردستان یادآور شد: طی این طرح با تالش و زحمات شــبانه روزی پرسنل دامپزشکی استان در دو نوبت صبح و بعد از ظهر، 
تعداد ســه هزار و 535 مورد بازدید از مراکز تولید، نگهداری و عرضه فرآورده های خام دام و طیور به عمل آمد و مقدار ســه هزار و 164 کیلوگرم انواع 

فرآورده غیر قابل مصرف کشف، ضبط و از چرخه مصرف خارج شد.

آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان در کشور کنترل شده است
قزوین - ایرنا - رئیس ســازمان دامپزشکی گفت: با تمهیدات بهداشتی و مراقبتی این سازمان و همکاری فعاالن بخش خصوصی، 

آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان در سطح کشور کنترل شده و جای نگرانی وجود ندارد.
علیرضا رفیعی پور عصر پنجشنبه در جمع مدیرکل و کارکنان دامپزشکی قزوین افزود: تداوم کنترل این بیماری در گروی مراقبت های  

ویژه بهداشتی از سوی صاحبان و کارکنان مرغداری ها و همچنین رعایت موارد بهداشتی در صنف پرنده فروشان است. 
وی اظهار داشت: واکسیناسیون طیور نقش مهمی در پیشگیری از بروز این بیماری در سال جاری داشته است. 

رفیعی پور یادآور شد: صنعت طیور قزوین طی سال های 95 و 96 بیشترین واکسیناسیون را در برابر تهدیدات آنفلوآنزا در سطح کشور اعمال کرد و عملکرد خوبی 
را از این استان در حوزه پیشگیری شاهد بودیم. 
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ارزش گذاری برند و الزامات ارزش گذاری مالی برندها

دکتر سید مهدی تهامی
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دارایی های نامشهود بسیار با ارزشند و برند هر سازمان و یا 
شرکت از ارزشمندترین آنهاست.

تعیین ارزش برند به نحوی که موثق باشد کار گرانقدریست. توسعه برند 
یک استراتژی بازاریابی اســت که در آن یک شرکت محصولی را با یک 
تصویر خوب که از نام برند بهره می بــرد اما در طبقه بندی محصولی 

متفاوت است، بازاریابی می نماید.  
معموال شرکت ها از این استراتژی برای افزایش و اهرم سازی ارزش موثر 
برند استفاده می کنند. در دهه 1990 در حدود 81 درصد از محصوالت 
نو و با معرفی برندهای جدید از توســعه برند استفاده نمودند. اگرچه 
مزایای قابل توجهی در اســتراتژی توســعه برند وجود دارد ولی این 
اســتراتژی از ریسک تخریب تصویر برند در نزد مشتریان نیز برخوردار 
است و تنها یک انتخاب نادرست و ضعیف می تواند ارزش ویژه برند را به 

کلی کاهش داده و یا نابود نماید. 
استاندارد بین المللی ایزو به شــماره ISO 10668  که در سال 2010 
تعیین گردیده اســت رویکردی مناسب و معتبر جهت ارزش گذاری برند 

ارائه می دهد و از جنبه های مالی، رفتاری و قانونی به آن می پردازد. 

برند ارزش گذاری  الزامات 
دامنه کاربرد این اســتاندارد بین المللی تعیین کننده الزاماتی پیرامون 
برند مشــخص رویه هــا و روش های اندازه گیــری ارزش مادی برند می باشــد. در این  ارزش گذاری  برای  المللی چارچوبی  بین  اســتاندارد 

می شود. 
نظیر: اهداف، مبناهای ارزش گذاری، رویکردهای ارزش گذاری و یافتن 
داده ها و فرضیات کیفی همچنیــن روش های گزارش دهی درباره نتایج 

ارزش گذاری را عنوان می کند. 

اصطالحات و تعاریف
دارایی: حق قانونی یا یک منبع تحت کنترل شــرکت اســت و توانایی 

سودآوری دارد.

برند: دارایی نامشــهود تجاری شامل اســامی، عبارات، عالمت ها، 
سمبل ها، لوگوها و طرح ها و یا ترکیبی از آنها و دیگر موارد است که برای 
شناسایی کاالها، خدمات و شــرکت ها استفاده شده و تصویر یا معانی 
متمایزی در ذهنیت ذینفعان تداعی می کند که به واســطه آن منافع یا 

ارزش های اقتصادی ایجاد می گردد. 

دارایی نامشهود: دارایی قابل شناســایی غیر مالی که دارای جسم 
فیزیکی نیست. 



10

نشریه برکت، پاییز 1397

7

ارزش مادی برند: ارزش اقتصادی برند بر حسب واحدهای مالی قابل 
انتقال تعیین می گردد. نتایج بدست آمده ممکن است یک یا مجموعه ای 

از ارزش های اقتصادی باشد و...

شامل: عمومی  الزامات 
شفافیت، اعتبار، قابلیت اعتماد، کفایت، بی طرفی و پارامترهای مالی، 
رفتاری و قانونی به این مهم توجه گردد که )ارزش گذاری مادی برند باید 
بر مبنای یافته های حاصل از بخش های مالی، رفتاری و قانونی صورت 

پذیرد(.

ویژه: الزامات 
تشــریح اهداف ارزش گذاری: اطالع رســانی به مدیریت، برنامه ریزی 
استراتژیک، گزارش دهی درباره ارزش، حسابداری، نقدینگی، داد و ستد 
از دعاوی قضائی، حل اختالف،  قانونی، اعطای نمایندگی، پشتیبانی 
برنامه ریزی و تطابق با مالیات بندی و وام و باال بردن ســرمایه شرکت یا 

فروش سهام از جمله اهداف ارزش گذاری برند محسوب می گردد.

ارزش:  مفهوم 
ارزش مادی یک برند باید بیانگر منافع اقتصادی باشد که برند می تواند 
در عمر اقتصادی مفیدی که برایش پیش بینی می شــود بوجود آورد و 
عموما باید از طریق جریان های نقدی شــامل: درآمد، سود اقتصادی و 

کاهش هزینه ها محاسبه شود. 

برند:  شناسایی 
در ارزیابی باید برند مورد ارزیابی را شناسایی و تعریف نمود. 

ارزیابی: رویکردها و روش های 
برندها باید با اســتفاده از رویکردهای درآمد، بازار و هزینه ارزش گذاری 

شوند. 
چند روش پیشنهاد شده است: 

روش صرفــه قیمــت، روش صرفه حجم، روش تصمیــم درآمد، روش 
درآمدهای مازاد چند دوره ای، روش جریان نقدی تفاضلی، روش تقویت 

حق امتیاز.
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رفتاری: های  جنبه 
برای ارزیابی برند پارامترهای مالی مهم و فرضیات اصلی ارزش گذاری باید بر 

اساس تحلیل جنبه های رفتاری برند تعدیل شود. 
تعیین موقعیت برند: در بازار موقعیت و مولدهای ارزش برند باید ارزیابی شود. 

برند:  قدرت 
به منظور تخمین میزان حجم فروش، درآمد و ریســکها در آینده باید در 
میان گروه های ذینفع مرتبط، تجزیه و تحلیل قدرت برند صورت گرفته 

و در ارزیابی منعکس شود. 
معیارها عبارتند از: آگاهی، ویژگی های اســتنباطی، دانش، گرایش و 

تعهد.

تقاضا: روی  بر  تاثیر 
باید ارتباط برند با بازار ویژه آن و محیط بخش مربوطه ارزیابی شــود و 
ارتباط با برند، تشریح کننده نفوذی است که برند بر تصمیم خریدار در 

گروه هدف در بازار می گذارد. 

برند: با  ارتباط  ترکیب 
برای صنعت یا مشخصه ای، شــرکت تعیین می کند که برند چه مقدار 

ارزشی از ارزش کل را تشکیل می دهد. 

قانونی: های  جنبه 
در ارزیابی میزان حقانیت های قانونی باید برآورد و موارد ذیل مشخص 

گردد: 
  حقوق قانونی که از برند حمایت می کنند. 

  مالک قانونی برند
  پارامترهای قانونی که تاثیر منفی و یا مثبتی بر ارزش برند می گذارد. 

یک بخشــی از ارزش گذاری برند ارزیابی حمایت قانونی اســت که در 
محاکم قضایی از برند میشــود. توجه داشته باشیم که حمایت قانونی 
باعث اطالع رســانی مثبت در ارزش برند میگردد زیــرا اجازه میدهد که 
مالک برند از سیستم های رسمی قانونی استفاده کرده و اشخاص دیگر 
را از استفاده از آن منع نموده و انحصار برند را بوجود آورد و تایید نماید. 

ارزش گذاری شوند: باید  که  قانونی  حقوق 
  مالکیت

  حقوق قانونی از طریق ثبت
  حقوق قانونی یا حقوقی بالقوه قانونی یا هر دو که از طریق استفاده 

از نام برند بدست می آید. 
  پارامترهای قانونی موثر بر ارزش برند

جمع آوری و استفاده از داده ها و فرضیات کیفی:
ارزیاب و کارشــناس باید اطمینان حاصل کند که داده های قابل اعتماد 

برای ارزش گذاری برند بدست آمده است این امر شامل: 
داده های موجود از مالک برند و اشخاص مناسب دیگر می باشد. 

کارشناس باید به ارزیابی کامل مرتبط بودن، سازگاری و کفایت تمام داده   ها 
و فرضیات مورد استفاده در خصوص برند بپردازد. 

گزارش دهی:
در گزارش کارشناسی باید به وضوح به موارد ذیل پرداخته شود:

  موقعیت و وضعیت کارشناسی ارزیاب و تخصص او
  هدف از ارزیابی برند

  شناسایی برند مورد بحث و مستندات آن
  دارایی های مرتبط با برندی که ارزش گذاری شده اند 

  مخاطبین برند در بازار

گذاری: ارزش  معیارهای 
  رویکردها و روش های مورد استفاده در ارزش گذاری برند

  تاریخ ارزش گذاری و ارزش واقعی آن 
  نتیجه ارزش گذاری مادی برند و اعالم قیمت

  منابع مورد استفاده

کارشناسان محترم باید قضاوت دقیق و حرفه ای انجام دهند تا استقالل 
و بی طرفی کامل در دســتیابی به نظریه کارشناسی درباره ارزش گذاری 

برند رعایت گردد. 

منابع:
1. THE VALUE OF BRANDS, HOW MUCH ARE THEY 
WORTH?
2.INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL    CO…   …..ISION (IEC)
3.ISO/IEC
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الزامات پذیرش جوجه و پیش بینی های رفاهی مورد 
نیاز در هفته های اول زندگی

مهندس فردین  ابراهیمی
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پیش بینی و تامین شــرایط پذیرش و اســتقرار جوجه، بعنوان اولین 
عامل موثر، در دستیابی به اهداف پرورش و تولید محسوب می گردد.

هر گونــه قصور در تامین و تهیه به موقــع تجهیزات وتمهیدات مورد 
نیاز و بروز آســیبهای  ناشی از آنها، در پروســه تکامل سیستم های 
تنظیــم دمای داخلی بدن، ایمنی، رشــد و تکامل الیه ها و بافت های 
پوششــی روده ، خصوصا فلور میکروبی آن ) با توجه به عدم تکامل 
آنها در  2 الی3 هفته اول زندگی( ایجاد اشــکال نموده و آسیب های 
جبران نا پذیری به پروسه رشــد جوجه وارد خواهد کرد. لذا ضروری 
است که با شناسایی، پیش بینی و برنامه ریزی های مورد لزوم نسبت 

به فراهم آوری شرایط مناسب پذیرش جوجه اقدام گردد.
به همین منظور و در ادامه بحث سعی گردیده که به برخی از اقدامات 
و اثرات ســوء ناشــی از عدم انجام به موقع و مناسب امور مربوط به 

پذیرش جوجه اشاره گردد.

1( فراهم آوری شرایط رفاهی مناسب 
تامین وگستردن پوشــال با سایز مناسب وعاری از آلودگی های قارچی 
و میکروبی با ضخامت 5 الی 7 ســانتی متر، فراهم نمودن گارد پذیرش 
جوجه به منظور جلوگیری از نزدیکی وتمــاس آنها به دیوارها، منافذ 
هوا دهی و نیز انتشار نامناســب و دوری آنها  از منابع آب و دان، تقسیم 
بندی جوجه هــا در گاردها با جمعیت کمتر به منظــور کاهش رقابت، 
محاسبه ســطح، تعداد آبخوری و دانخوریهای استاندارد مورد نیاز، 
راه اندازی و اطمینان از عملکرد مناســب سیســتم های گرمایشــی، 
سرمایشی، تهویه و آبرسانی سالن از الزامات اولیه پذیرش جوجه بوده 

که تاثیرات بسیار مهمی در مراحل پرورش آن خواهد داشت.

تامین رطوبت و آب مصرفی  )2
با توجه به عدم آشــنایی جوجه ها با چگونگی مصرف آب در ســنین 
ابتدایی هــر گونه تاخیر در تامین آب مصرفی و یــا عدم تامین رطوبت 
سالن سبب از دست رفتن آب  بدن، خشکی و شکنندگی استخوان و پرها، 
ایجاد چسبندگی مقعدی و تاثیرات مخرب بر رشد اندام و اسکلت جوجه 

تا پایان عمر خواهد شد که قابل جبران نخواهد بود.
تامین و در دسترس قرار دادن آب مصرفی با دمای مناسب و اطمینان از 
عدم آلودگی های میکروبی آن از طریق آزمایشات دوره ای منظم بسیار 

ضروری و الزامی خواهد بود.
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تثبیت دمای سالن: و  تامین   )3
با توجه به عدم توســعه سیســتم تنظیم دمای داخلی بدن جوجه در 
هفته های اول زندگی، دمای بدن آنها کامال از دمای محیطی سالن متاثر 
بوده وبروز هرگونه نقص فنی در سیستم های گرمایشی و نوسانات دما 
در آن مقطع سنی، سبب بروز استرس در جوجه ها، بر هم خوردن تعادل 
الکترولیتی، ایجاد تغییرات شــیمیایی نامناسب در بدن، افت سیستم 
دفاعی و نفوذ سریع باکتری ها به بافت های دارای مواد مغذی )دستگاه 
گوارش( ، بروز بیماری وتاثیرات مخرب در پروسه تغذیه و رشد جوجه ها 

خواهد گردید.

LSL جدول دما و ترکیب هوای مورد نیاز در نژاد

4( فراهم آوری شــرایط مناســب تغذیه و اطمینان از 
دســتیابی کامل به اهداف تغذیــه ای در هفته های اول 

پرورش:
اعمــال تغذیه جوجه به محض ورود به ســالن از عوامل اصلی ایجاد و 
توسعه اشتها بوده و تعلل در آن سبب تاخیر در آغاز رشد دستگاه گوارش 

خواهد گردید.
تغذیه اولیه جوجه به عنوان محرک اولیه رشــد دســتگاه گوارشــی و 
خصوصا روده به عنوان اصلی ترین اندام در جذب شیمیایی مواد غذایی 
در بدن بوده و باعث ایجاد رشد وتغییرات ضروری در الیه هاو سلول های 

اختصاصی آن خواهد شد.

پراکنش و توزیع مناسب جوجه در گارد پذیرش

41-40 درجه سانتیگراد درجه حرارت نرمال بدن جوجه می باشد

درجه حرارتسندرجه حرارتسن

27-26هفته سوم36-235-1 روزه

24-22هفته چهارم34-433-3 روزه

22-20هفته پنجم32-731-5 روزه

20-18هفته ششم29-28هفته دوم
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شروع تخمگذاری پیش تخمگذاری توسعه دهنده رشد دهنده استارتر نوع جیره

5% تولید تا 28 هفتگی 17 هفتگی تا 5% تولید 16-9 هفتگی 8-1 هفتگی 3-1 هفتگی مواد مغذی

2800 2750-2800 2750-2800 2750-2800 2900 k/cal انرژی قابل متابولیسم

11/6 11/4 11/4 11/4 12 مگاژول

18 17/5 14/5 18/5 20 پروتئین خام%

جدول فرمول غذایی

رشدوتکامل الیه های ســروزی، عضالنی، زیر مخاطی و مخاطی روده 
تحت تاثیر تغذیه مناسب روزهای اولیه سنین جوجه امکانپذیر خواهد 

بود.
پرز هــا ی الیه مخاطــی روده بصورت برجســتگی های نامنظمی به 
داخل مجرای روده قرار گرفته که به لحاظ شــکل واندازه در هر بخش 
روده اختصاصی شــده اند .در بافت پوششــی پرزهای روده سلولهای 
اختصاصی بــا عناوین اصلی یا جاذب ،جامــی ،انتروکروتامین والیه 
پارین قرار دارند که از اندامهای اصلی هضمی وسیستم ایمنی و دفاعی 

آن می باشند.
ســلول های اصلی وظیفه ترشح و ساخت پوشــش گلیکو پروتئ ین که 
حاوی آنزیم هایی مانند دی ساکاریداز و دی پپتیداز می باشند را دارند که 

تجزیه قند ها و پپتیدها را انجام می دهند.
سلول های جامی وظیفه ترشح و ساخت موسین را بر عهده داشته که با 
محافظت از لبه داخلی پرزها از آنها در مقابل آســیب های ناشی از مواد 
شیمیایی ومیکروارگانیسم ها محافظت می نماید. در بین پرزها نیز الیه 
پارین به عنوان الیه پشــتیبان قرار دارد که حاوی ســلول های لنفاوی 
فراوان و ماکرو فاژها بوده که به لحاظ ایمنی بسیار حائز اهمیت می باشد.

پرزهای رودۀ جنین جوجه از روز چهاردهم تا شــانزدهم جوجه کشی 
ظاهر و تکثیرســلول های روده در طول پرز در اواخر جوجه کشی اتفاق 
افتاده و در ژژنوم تا هفت روز بعد از خروج از تخم 20% از سلول ها ی روده 

در طول پرز تکثیر می یابند.
محدودیت های غذایی در طیور منجر به کاهش تشکیل سلول های بافت 
پوششی به ویژه در ژژنوم، کوتاه ونازکتر شدن پرزها، کاهش سلول های 
اختصاصی روده و بــه دنبال آن کاهش باز جذب مواد غذایی توســط 

سلول های روده خواهد شد.
پرورش دهندگان طیور باید توجه داشــته باشــند که هر گونه اختالل و 
توقف رشد در مراحل ســنین اولیه جوجه ها ضربات جبران ناپذیر وغیر 

قابل باز گشتی به جوجه تا پایان عمر به آنها وارد خواهد نمود.

منابع:
  کتابچه راهنمای LSL شرکت طیور برکت

  کتاب  دستگاه گوارش،  ایمنی و سالمت در طیور تالیف دکتر عبدا...حسینی
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اثر پروبیوتیک ها بر عملکرد طیور صنعتی )قسمت اول(

 دکتر سپهر مظفری جوین
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از آنجایی که امروزه پرورش طیور چه به منظور تولید گوشــت و چه به 
منظور تولید تخم مرغ، یک فعالیت اقتصادی محسوب می شود و دوام و 
بقای هر فعالیت اقتصادی منوط به سودآوری و صرفه اقتصادی برای 
تولید کنندگان اســت؛ لذا بحث بهره وری بــاال در این صنعت از اهمیت 
بســزایی برخوردار اســت. افزایش بهره وری نیز با کاهش هزینه های 
مربوط به تلفات و بیماری ها، کاهش ضریــب تبدیل و افزایش بازدهی 

خوراک مصرفی طیور حاصل می شود.
 با این نگرش، بحث استفاده از افزودنی هایی که بتوانند ما را در راستای 
رسیدن به این اهداف یاری رسانند باز می شود که از جمله ی آن ها می توان 
به آنتی بیوتیک های محرک رشد، پروبیوتیک ها، پری بیوتیک ها، سین 
بیوتیک ها، اســیدهای آلی، آنزیم ها، فیتوبیوتیک ها و باکتریوسین ها 
اشاره کرد. در واقع ترکیبات متعددی با منشاء خوراکی و یا غیر خوراکی 
شناسایی شــده که بر افزایش بهره وری از مواد مغذی و رشد و سالمت 
پرندگان اثرات مثبتی دارد، اگرچه ممکن اســت در گذشته مورد توجه 
چندانی قرار نگرفته باشــد. این ترکیبات عمدتا به عنوان فراورده های 

مغذی یا nutribiotic یا مواد محرک رشد شناخته می شوند. 
هر زمان صحبت از مواد محرک رشد می شود، می توان آن را با تغییراتی 
که در مجرای گــوارش پرندگان اعمال می کنند، مرتبط دانســت. حال 
این تغییرات می تواند در میکروفلور دســتگاه گوارش، غلظت آنزیم های 

گوارشی و یا تغییر در ساختار روده باشد.
از جملــه افزودنی های جیــره غذایی طیور، آنتی بیوتیک ها هســتند 
که جدای از تجویز آنها به عنوان دارو جهت پیشــگیری و یا درمان، در 
سطح وســیع به عنوان محرک رشد به جیره افزوده می شدند به طوری 
که پیشینه ی اســتفاده از آنتی بیوتیک ها به عنوان محرک رشد بالغ بر 
60 سال می رسد. اولین مســتندات علمی مربوط به تاثیر مثبت آنتی 
بیوتیک های محرک رشــد بر راندمان تولید در سال 1946 توسط مور و 
همکارانش انتشار یافت و متعاقب آن در دهه های اخیر صدها محقق به 

بررسی ساز و کار تاثیر آنها همت گماشتند.
از آنجایی که برخی از آنتی بیوتیک ها جذب گوارشــی در مرغ ندارند، در 
ابتدا برای توجیه عملکرد آنها، بر محیط گوارش تاکید شد؛ اما چند سال 
بعد مشخص شد که مصرف خوراکی آنتی بیوتیک ها در حیوانات عاری 
از میکروب در دستگاه گوارش، فاقد خاصیت محرک رشد است، لذا توجه 
محققان به اثرات متقابل بین آنتی بیوتیک ها و جمعیت میکروبی روده 
معطوف شد. اثرات مستقیم آنتی بیوتیک های محرک رشد بر جمعیت 
میکروبی محیط  روده را می توان عامل کاهش رقابت برای دسترســی 
به مواد مغذی و کاهش متابولیت های میکروبی محدود کننده ی رشــد 
فرض نمود. عالوه بر این، کاهش اندازه مجرای گوارشی و نازک تر شدن 
دیواره روده را نیز از دیگر اثرات مثبت آنتی بیوتیک ها ذکر کردند. ضمن 

اینکه کاهش شدید تولید موکوس از سلول های دیواره روده نیز با کاهش 
ضخامت دیواره روده و پرزها، موجب افزایش قابلیت جذب مواد مغذی 
می شود چراکه تولید موکوس، در حضور اسید های چرب زنجیره کوتاه 
ناشــی از تخمیر میکروب های مستقر بر دیواره روده و پرز ها تحریک و 
تشدید می شود. همچنین کاهش جمعیت و فعالیت پاتوژن های فرصت 
طلب و متعاقب آن تقلیل عفونت های تحــت بالینی حاصل از آن ها از 

دیگر اثرات مثبت آنتی بیوتیک های محرک رشد عنوان شد.

با این حال هنوز مدت زمان زیادی از گزارشــات مور )Moore( در مورد 
اثرات مثبت آنتی بیوتیک های محرک رشــد بر راندمان تولید نگذشته 
بود که مخالفت ها با افزودن این مواد به جیره مصرفی دام ها آغاز شــد 
بطوریکه استار و رینولد )Starr and Reynolds( از جمله اولین افرادی 
بودند که در ســال 1951 بروز مقاومت در برابر درمان ضد باکتریایی با 
استرپتومایســین در بوقلمون را گزارش نمودند. طی سال های بعد نیز 
ســایر محققین ارتباط بین مقاومت به تتراسایکلین و مصرف مقادیر 

پایین این آنتی بیوتیک به عنوان محرک رشد در مرغ را گزارش کردند.
اولین اعالم خطر جدی گسترش مقاومت باکتری ها در برابر درمان های 
آنتی بیوتیکی در انســان و توصیه ی ممنوع شــدن استفاده ار مقادیر 
تحت درمانی این مواد در تغذیه ی دام، توسط سوان )Swann(  در سال 
1962 در گزارشی مفصل به پارلمان انگلیس صورت پذیرفت. همچنین 
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وجود طیف گسترده ای از مقاومت میکروب ها در برابر آنتی بیوتیک ها 
در مطالعات دیگر نیز به اثبات رســید.  بر اساس این پژوهش ها ژن های 
مقاومت میکروبی به آنتی بیوتیک هــا از طریق میکروب های موجود در 

بدن حیوانات به میکروفلور انسان نیز انتقال می یابد.
بنابر تحقیقات انجام گرفته و نگرانی ناشی از مقاومت میکروبی به آنتی 
بیوتیک های مورد مصرف انسانی، وضع قوانین الزم برای منع مصرف 
آنتی بیوتیک ها به عنوان محرک رشــد در تغذیه مرغ های گوشــتی از 
سوئد شروع شد و به سرعت در سراســر اروپا و آمریکا گسترش یافت. 
این موج مخالفت به ایران نیز رســیده است و اکنون اجماع جهانی برای 
منع مصرف آنتی بیوتیک های محرک رشد در خوراک دام و به خصوص 

طیور وجود دارد.
هم راســتا با تالش های روز افزون برای حذف آنتی بیوتیک ها از تغذیه 
دام، فعالیت های مــوازی برای یافتن جایگزین مناســب این مواد در 
جریان اســت. در نتیجه ی این تالش ها، افزودنی های تجاری مختلفی 
برای جایگزینی آنتی بیوتیک ها به بازار عرضه شده است که غالبا دارای 
منشــأ گیاهی و یا میکروبی هســتند و می توان به پروبیوتیک ها، سین 

بیوتیک ها، اسیدهای آلی و فیتوبیوتیک ها اشاره کرد.
این افزودنی ها اثر خود را با تغییر طیفی میکروبی مجرای گوارشــی و 
متعادل کردن جمعیت هــای گونه های مختلف میکروبی اعمال می کنند 
بنابراین الزم است آشــنایی مختصری با انواع میکروب های موجود در 

مجرای گوارشی داشته باشیم.

طیور گوارشی  مجرای  میکروبی  فلور 
آشــنایی با طیف و جمعیت میکروبی گوارشی طیور از این جهت اهمیت 
دارد که نقش بســزایی در فرایند هضم مواد غذایی، تحریک سیستم 
ایمنی، حفظ سالمت روده و بروز مقاومت مطلوب در برابر بیماری ها ایفا 
می کند. چینه دان، روده کور و به مقدار کمتر روده ی کوچک از مهم ترین 
مکان های فعالیت باکتریایی هستند؛ اما در پیش معده و سنگدان به دلیل 

pH پایین محیط )2-1(، جمعیت کمتری از باکتری ها وجود دارد چرا که 

بقای آنها به تحمل در برابر محیط اسیدی بستگی دارد.
در ابتدای روده کوچک )دوازدهه( به دلیل وجود آنزیم های متعدد، فشار 
باالی اکسیژن، غلظت باالی ترکیبات ضد میکروبی همچون نمک های 
صفراوی و حرکات انقباضی، شــرایط محیطی مناسبی برای جمعیت 
میکروبی فراهم نمی باشــد اما به طرف انتهــای روده کوچک با کاهش 
فشــار اکســیژن و تقلیل آنزیم ها و نمک های صفراوی، محیط برای 
رشد باکتری ها مســاعدتر می شــود به طوری که هر گرم از محتویات 
ایلئوم حاوی 109 باکتری اســت که عمدتًا بــی هوازی های اختیاری 
همچون الکتوباسیل ها، انتروکوکسی ها و کلی فرم ها می باشد. در روده 
کور، تغییر و جابجایی کند محتویات آن موجب تســهیل رشد و تکثیر 
باکتری ها شــده و جمعیت آن ها در این بخش بــه 1011 باکتری در هر 
گرم از محتویات می رســد. هرچند بی هوازی های اجباری اکثریت این 
جمعیت را تشکیل می دهند اما بی هوازی های اختیاری نیز در بین آنها 
وجود دارد. بنابراین به طور کلی بخش باالیی کانال گوارش بیشتر محل 
اســکان گونه های بی هوازی اختیاری بوده در حالی که روده کور محل 

مکان فعالیت گونه های بی هوازی اجباری است. 
طیف میکروبی موجود در چینه دان نیزعمدتًا شــامل الکتوباسیل ها، 
انتروکوکسی ها، کلی فرم ها و مخمرها می باشد. الکتوباسیل ها به سطح 
داخلی چینه دان چسپیده و الیه ای تقریبا پیوسته را تشکیل می دهند. 
در واقع غذا به صورت دست نخورده و کامل در چینه دان ذخیره می شود 
که در این محل عمدتًا تخمیر اســید الکتیکی نیمی از مواد موجود رخ 
می دهد. در اینجا فشــار باالی اکسیژن موجب نابودی بی هوازی های 
اجباری بلع شــده می گردد، بدین ترتیب در مقایسه با روده کور، فلور 
ساده ای وجود دارد. ارگانیسم های غالب، الکتوباسیل هایی هستند که 
 pH عمدتًا اسید الکتیک و اسید اســتیک را تولید می کنند به نحوی که

محتویات به چهار الی پنج می رسد. 

به طور کلــی گونه های باکتریایی موجــود در کانال گوارش 
پرندگان را می توان در سه گروه متمایز طبقه بندی نمود:

1- باکتری های غالب )گونه هایی بــا جمعیت بیش از CFU 106 در هر 
گرم از محتویات(

2- باکتری های تحت غالب )گونه های با جمعیت بین CFU 103 تا 106 
در هر گرم از محتویات( 

3- مابقی باکتری ها )گونه های با جمعیت کمتر از CFU 103 در هر گرم 
از محتویات(.

بخش اعظم ایــن باکتری ها، گرم مثبت بــوده و از چینه دان تا انتهای 
ایلئوم عمدتا شامل گونه های بی هوازی اختیاری هستند، در حالی که 
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روده ی کور عالوه براین ها، حــاوی گونه های بی هوازی اجباری نیز به 

عنوان جمعیت غالب می باشد.   
میکروارگانیسم های موجود در فلور گوارشی به لحاظ مکان استقرار نیز 
طبقه بندی می شــوند و ممکن است در حفره ی )درون محتویات( لوله 
گوارش و یا داخل الیه ی موکوسی سطح مخاط و یا چسبیده به مخاط 

گوارشی باشند که می توانند الیه سلولی بسیار مهمی را تشکیل دهند.

گوارشی فلور  بر  موثر  عوامل 
عوامل متعددی فلــور میکروبی لوله گوارش طیــور را تحت تاثیر قرار 
می دهد که از جمله آنها می توان گونه، جنس، ســن، محیط، تغذیه و 

بیماری ها را برشمرد.

سن
دســتگاه گوارش جوجه هنگام خروج از تخم فاقد میکروب اســت و در 
واقع استریل می باشــد اما مدت زمان کوتاهی پس از آن، فلور میکروبی 
به ســرعت توســعه می یابد به طوری که طی چند ســاعت اول پس از 
تفریــخ، گونه های مختلفی از باکتری ها از جمله اســترپتوکوک های 
مدفوعی، انتروباکترها و کلســتریدیوم ها ممکن است در کانال گوارش 
یافت شوند )در ابتدا باکتری های بی هوازی اختیاری به ویژه کلی فرم ها 
و استرپتوکوک ها اســتقرار پیدا می کنند، تعدادی کلستریدیا نیز یافت 
می شود اما پس از مدت کوتاهی الکتوباسیل ها جایگزین این باکتری ها 
شده و به شــکل ارگانیســم های غالب در چینه دان و روده کوچک در 
می آیند(. در هر گرم از محتویات ایلئوم و ســکوم به ترتیب تعداد 108  و  
1010 باکتری وجود دارد. این تعداد در سن 3 روزگی به ترتیب به  109 و 

1011 باکتری در هر گرم رسیده و پس از آن تا سن 30 روزگی نسبتا ثابت 

می ماند. همگام با افزایش سن، فلور میکروبی سکوم و روده دستخوش 
تغییرات کمی و تنوع گونه ای می شود. 

تغذیه
بــا توجه به اینکه اجزای جیــره، منبع بالقوه ی مواد مورد اســتفاده 
برای رشد باکتری ها هســتند، بنابراین فلور گوارشی تابع نوع جیره و 
افزودنی های همراه آن می باشــد به طوریکه محســوس ترین تغییرات 
در فلور از تغییر در جیره غذایی و در انتهای پیشــین دستگاه گوارش رخ 
می دهد )این تغییرات در روده کور نیز ایجاد می شود اما به میزان کم تر(.

افزایش کربوهیدرات ها، فعالیت الکتوباسیل های تجزیه کننده ی ساکارز 
را تشــدید می کند در حالی که جیره هایی که غنی از پروتئین هســتند 
منجر به کاهش الکتوباسیل ها شــده و در چینه دان میزان کلی فرم ها، 

کلستریدیوم ها و استرپتوکوک ها را افزایش می دهد.

فلور درون حفره ی لوله گوارش )محتویات کانال گوارشــی( تابع میزان 
مواد مغذی قابل دسترس، سرعت عبور مواد، وجود یا عدم وجود مواد 
ضدمیکروبی است. فلور موکوسی )استقرار یافته در الیه موکوس( تحت 
تاثیر عواملی همچون آزاد بودن جایگاه های اختصاصی برای چسبیدن 
به غشای ســلول های روده ای )انتروســیت ها( میزبان، میزان تولید 
موکوس، تولید آنتی بادی ترشــحی و دفع مواد سلولی از انتروسیت ها 

قرار دارد. 
تجویز آنتــی بیوتیک ها از طریق خوراکی یا آب آشــامیدنی به منظور 
درمان، پیشــگیری از بیماری ها و یا برای تحریک رشــد، بر گروه های 
اصلی میکروارگانیسم های موجود اثر گذار است اما مخاطرات بهداشتی 
حاصــل از آن می تواند پس از اخذ پالســمیدهای مقاومــت در برابر 
آنتی بیوتیک ها توسط عوامل بیماری زا یا اعضای فلور طبیعی بروز یابد.

میکروب هــای موجود در لوله گوارش برای رشــد و تکثیر خود به مواد 
مغــذی موجود در محیط نیاز دارند و برای دســتیابی بــه این مواد با 
هم رقابت می کنند. در اغلب موارد با اســتفاده از ســطوح پایین آنتی 
بیوتیک ها در جیره غذایــی می توان این رقابت میکروب ها را تا حدی در 
جهت مطلوب کنترل و هدایت نمود اما همانطور که ذکر شد با ممنوعیت 
اســتفاده از آنتی بیوتیک ها در تولید مواد غذایی با منشــاء حیوانی، 
تکاپو برای روش های جایگزین که فاقد اثرات منفی بر محیط زیســت و 
دارای قابلیت حفظ توان تولید و کنترل بیماری باشــد را جدی تر نمود. 
افزودنی هایــی چون پروبیوتیک ها، پری بیوتیک ها، ســین بیوتیک ها 
و اسیدهای آلی به عنوان جانشــین بالقوه آنتی بیوتیک ها مورد توجه 
قرار گرفتند که در این مقاله به بررســی آن ها به عنوان محرک های رشد 

پرداخته می شود.
حفظ تعادل میکروفلــور روده ای چه از نظر گونه های باکتریایی و چه از 
نظر کمیت گونه ها، سبب حفظ ســالمت روده و میزبان خود می شود. 
نیــروی اصلی دخیل در حفظ تعادل فلور باکتریایی دســتگاه گوارش، 
تاثیرات متقابل بین باکتری هاست. فلور، اکوسیستمی را در میزبان خود 
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پدید می آورد که از اجزای زیر تشکیل شده است: 
1- اجزای زنده برای مثال میکروب هــای بومی، میکروب های موقت و 

سلولهای پوششی دستگاه گوارش.
2- اجزای غیر زنده که از جیره غذایی نشأت گرفته یا موادی هستند که 

در طول عبور از روده کوچک هضم نشده اند.
3-  اجزای داخلی همچون بزاق، ترشحات معده، لوزالمعده، ترشحات 
کبــدی و روده ای از جملــه آنزیم ها هورمون هــا، موکوس، نمک های 
صفراوی، اوره، ایمونوگلوبولین ها، پپتیدها و احتماال بسیاری از اجزای 

ناشناخته. 
 تمام این اجزا تأثیرات متقابل بر یکدیگــر دارند که نتایج حاصل از این 
تاثیرات متقابل با بقای حیوان و حفظ کامل ســالمتی سازگاری دارد. 
در مواقع بروز اختالالت گوارشــی، اکوسیســتم تعادل خود را از دست 
می دهد. ایــن امر از اهمیت حفظ تأثیرات متقابل میکروبی در ســطح 
مناســب حکایت دارد به شــکلی که در این صورت ثبات اکوسیستم و 

سالمت حیوان حفظ گردد.
با توجه به طیف گسترده اجزای زنده و غیرزنده این اکوسیستم، تعجب 
آور نخواهد بود اگر بگوییم که تأثیــرات متقابل باکتریایی از پیچیدگی 
بسیار باالیی برخوردار اســت. مکانیزم های دخیل در تأثیرات متقابل 
اغلب از چندیــن عامل مختلف و متفاوت تأثیــر می پذیرند که این امر 

مطالعه در این زمینه را دشوارتر می نماید. 
ماهیت ایــن تأثیرات متقابل باکتریایی در دســتگاه گوارش می تواند از 
نوع آنتاگونیســتی و یا از نوع تقویت کننده باشد. در واقع قادرند سطح 
جمعیتی یک سویه ی خاص و یا ســطح متابولیسم آن را تغییر دهند. 
عالوه بر آن، انتقاالت ژنتیکی بین ســویه ها نیز ممکن است در دستگاه 
گوارش رخ دهد. همچنین میزبان و جیره غذایی نیز می توانند بر تأثیرات 

متقابل باکتریایی تاثیر بگذارند. 
زمانی که یک سویه باکتریایی توسط میزبان بلعیده می شود، به مقادیر 
باال یا پایین در دستگاه گوارش اســتقرار می یابد و یا اینکه به طور کلی 

حذف می شود. 
دوکلوزا و همکاران )1970( نشــان دادند که تعداد زیادی از سویه های 
باکتریایی که از طریق دهان خورانده شــده بودند به همان ســرعت یا 
سریع تر از دستگاه گوارش حذف شدند. تعداد اندکی نیز در فلور به صورت 
تحت غالب باقــی ماندند. آن ها از این پدیده تحــت عنوان اثر حفاظت 
کنندگی )Barrier effect( نام بردند که سایر محققان نیز تحت عناوین 
"آنتاگونیسم باکتریایی"، "تداخل باکتریایی" و "مقاومت در برابر تجمع 
باکتریایــی" یاد کردند. این تأثیرات متقابل، نمایانگر کارکرد اساســی 
مربوط به باکتری های غالب و بومی در دســتگاه گوارش می باشــند. 
آن ها میزبان را در برابر تکثیر باکتری های موجود در دســتگاه گوارش و 
باکتری های بالقوه بیماری زا حفاظت می کنند که در صورت تکثیر و رشد 

در قسمت تحتانی دستگاه گوارش سم تولید می کنند.
در دســتگاه گوارش، آنتاگونیست های باکتریایی به تدریج از بدو تولد تا 
زمان ایجاد حالت ثابت در فرد به وجود می آیند. نخســتین گونه های 
باکتریایی که دســتگاه گوارش را می پوشانند فقط شامل تعداد اندکی از 
گونه های باکتریایی هستند، سپس گونه های جدیدی وارد اکوسیستم 
شــده که کلنی های اولیه به وجود آمده را تضعیــف می کنند. در زمان 
ایجــاد حالت تثبیت، گونه هــا و بیوتیپ های بســیاری در فلور غالب 
دستگاه گوارش دیده می شود که در برابر باکتری های با منشاء خارجی، 

آنتاگونیسم های بسیار قوی از خود بروز می دهند. 
اثرات حفاظت کنندگی در پیشگیری از عفونت های روده ای بسیار کارآمد 
هستند ولی شــکل و قدرت آن می تواند تحت تأثیر عوامل خارجی تغییر 
نماید. درمان با آنتی بیوتیک ها می تواند موجب نابودی آن ها شــده و به 
اختالالت روده ای بسیار شدیدی منجر گردد. تعداد بسیار زیادی از آنتی 
بیوتیک ها به علت نابودی اثر حفاظت کنندگی در آغاز بیماری هایی مانند 
التهاب روده بزرگ با غشای کاذب یا اسهال به علت رشد کلستریدیوم ها 
در قسمت تحتانی دستگاه گوارش نقش دارند. جیره غذایی نیز می تواند 

موجب نابودی باکتری های بومی و غالب در دستگاه گوارش گردد. 
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تاثیرات حفاظــت کنندگی، می تواند عامل حفظ برخی از ســویه های 
باکتریایی درســطح پایین و میزان اندک نیز باشد. هنگامی که تعادل در 
دستگاه گوارش ایجاد شد، تعداد اندکی از گونه های باکتریایی نسبت به 
سایر گونه ها غالب می گردند و جمعیت باکتری های غالب به 108 × 5 تا  
1011 × 1 در  هر گرم از مدفوع یا محتویات روده بزرگ می رســد در حالی 

که جمعیت ســایر باکتری ها به کمتر از 108 × 5 در هر گرم بالغ می گردد. 
البته اغلب اختالفات زیادی در شمار جمعیت تحت غالب در پرنده های 
مختلف دیده می شــود که این تفاوت ها در بدن یــک پرنده در مراحل 
مختلف زندگی نیز قابل مشاهده اســت. زمانی که جمعیت یک سویه 
منتخب به کمتر از 107 در هر گرم ماده ی موجود برســد این سویه به 
علت نوسازی مداوم محتویات روده، نقش مهمی در اکوسیستم نخواهد 
داشت، به شرط آن که مقدار آن از  107 در هر گرم تجاوز نکند برای مثال، 
جمعیت های میکروبی کمتر از  107 در هر گرم، سویه های بالقوه تولید 
کننده سم مانند کلســتریدیوم یا انتروباکتر ها به خوبی توسط میزبان 
تحمل می شــوند با این وجود زمانی که عوامل محیطی، جیره غذایی، 
اســترس و اکوسیستم را به هم می زنند، این ســویه ها و خاصیت سم 

زدایی آن ها هویدا می گردد.
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تخم مرغ سفید یا قهوه ای، مسئله این است!

مترجم: نسترن زارع

Farhad Mozafar
 Technical Service Coordinator-LOHMANN TIERZUCHT
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سفید
قهوه ای

یک تخم مرغ با کیفیت باال دارای محتویات و پوسته با کیفیت می باشد. این 
بدان معنی است که پوسته تخم مرغ باید تمیز بوده و به اندازه کافی مستحکم 
باشد تا در اثر حمل و نقل به ویژه در هفته های آخر تولید آسیب نبیند. عالوه بر 
معیارهای اولیه مربوط به کیفیت پوسته و وزن مناسب تخم مرغ، رنگ پوسته 

نیز برای مصرف کنندگان اهمیت دارد. 
رنگ پوسته تخم مرغ به طور قابل مالحظه ای میان گونه های مختلف طیور 
متفاوت اســت و متاثر از رنگدانه ها می باشــد. این رنگدانه ها در مراحل آخر 
تشکیل تخم مرغ، از اویداکت ترشح می شــوند. تفاوت عمده ای در کیفیت 

محتوای تخم مرغ های سفید، قهوه ای و کرم رنگ وجود ندارد. 
با این حال، مصرف کنندگان در کشورهای مختلف جهان، سلیقه های خاص 
و منحصر به فرد در انتخاب رنگ پوسته تخم مرغ دارند که به نظر می رسد این 
تنوع در سلیقه، تا حد زیادی به مسائل تجاری و فرهنگ هر کشور مربوط باشد. 
به عنوان مثال، مصرف کنندگان تخم مرغ در کشــورهای آمریکای شمالی 
یا مکزیک تقریبا 100% تخم مرغ ســفید را ترجیح می دهند؛ مصرف تخم 

مرغ های قهوه ای در کشورهای آفریقایی حدود 90% است. 
وضعیت در اروپا تقریبا مشابه است. کشــورهای متعددی در اروپا از جمله 
پرتغال، بریتانیا یا بلغارســتان تقریبا 100% تخم مــرغ قهوه ای را مصرف 
می کنند. به استثنای کشورهای اسکاندیناوی که بیشترین تقاضا برای تخم 
مرغ های سفید است. مصرف کنندگان تخم مرغ در سایر کشورهای اروپایی 
مانند روســیه، آلمان، هلند یا یونان، تخم مرغ های با هر دو رنگ پوسته را 

مصرف می کنند. 

این وضعیت زمانی که ما تولید کنندگان اصلی تخم مرغ در آسیا مانند چین و 
ژاپن را در نظــر می گیریم به طور کامل تغییر می کند. در چین تقریبا 70% کل 
تخم مرغ تولیدی، تخم مرغ قهوه ای است و فقط حدود 5% مربوط به تخم مرغ 
سفید است. 25% از کل تولید تخم مرغ در چین مربوط به تخم مرغ با پوسته 
کرم رنگ است. جالب اســت که بدانیم تولید تخم مرغ با پوسته کرم رنگ در 

چین، به تنهایی بیشتر از کل تولید تخم مرغ در ایاالت متحده آمریکا است.
این موضوع مهم است که بدانیم آمارهای بیان شده برای کشورهای مختلف، 
ثابت نبوده و در طول زمان تغییــر خواهد کرد. با این وجود، این یک واقعیت 
است که نسبت مصرف تخم مرغ های ســفید و قهوه ای در سرتاسر جهان 

تقریبا 50:50 است.

بازار تخم مرغ در خاورمیانه:
بازار تخم مرغ در کشــورهای خاورمیانه، ســال های متمادی تحت 

است. گرفته  قرار  گوناگون  چالش های  و  عوامل  تاثیر 
نظیر  بیماری هایی  شیوع  کنار  در  منطقه  این  در  موجود  درگیری های 
آنفلوانزای پرندگان یا بیماری نیوکاسل نیز یکی از چالش های اصلی 
بازار بزرگ تخم مرغ در خاورمیانه اســت. تولیدکنندگان اصلی تخم 
ایران،  از: ترکیه،  مرغ در خاورمیانه همیشه یکســان بوده و عبارتند 
عربســتان سعودی و پاکستان. در میان این کشــورها، ترکیه تقریبا 
30% تولید تخم مرغ خود را به کشــورهای همســایه صادر می کند. 
تقریبا 80% تولید تخم مرغ در کشــور ترکیه مربوط به تخم مرغ های 

است. سفید  مرغ های  تخم  به  مربوط  باقیمانده   % و20  قهوه ای 
اولویت انتخاب رنگ تخم مرغ در خاورمیانه مشــابه الگویی اســت 
که برای کل کشورهای دنیا توصیف شــد. به عنوان مثال، در کشور 
عراق، ترجیح بر اســتفاده از تخم مرغ با پوســته قهوه ای است به 
جز نواحی در شــمال عراق که تخم مرغ با پوســته سفید را ترجیح 
می دهند. در مقابل، پاکستان و ایران100% تخم مرغ سفید را ترجیح 
می دهند ، هر چند به نظر می رســد که این الگــو در ایران، به طور 

است. تغییر  درحال  آهسته 
در ســال های اخیر، یکــی از تولید کنندگان تخم مــرغ خوراکی در 
نژاد  به واردات گله هــای مادر تخم گذار  اقدام  بار  اولین  برای  ایران، 
LOHMANN BROWN-LITE کرده که تخم مرغ با پوســته قهوه ای 

می نماید. تولید 
قطعا اولویت در انتخاب رنگ پوســته تخم مرغ در خاورمیانه و سایر 
کشــورهای دنیا تغییر خواهد کرد؛ اما این واقعیت انکار ناپذیر است 
بلکه  انتخاب تخم مرغ، رنگ پوسته آن نیست  که مســئله اصلی در 

کیفیت تخم مرغ می باشــد. این جمله را باید به خاطر سپرد:

تخــم مــرغ، تخم مرغ اســت و یکــی از مغــذی ترین و 
است! زمین  سیاره  غذایی  مواد  ارزشمندترین 
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CRM
سامانه یکپارچه فروش جوجه شرکت طیور برکت
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اشاره:

CRM (Customer Relationship Management) بــه معنای مدیریت 

ارتباط با مشتری می باشد. مجموعه روش ها و ابزاری که موجب برقراری ارتباط 
با مشــتری، حفظ، بهبود و تعمیق این ارتباط می گردد، در مقوله CRM قرار 
می گیرد. در گذشته پول نقش مهمی را در فروش کاال و خدمات ایفا می کرد اما در 
روش های مدرن تجارت و کسب و کار، نقش مشتری پر رنگ تر شده و راهکارهای 
کسب رضایت مشتری که »مشتری مداری« نامیده می شود، از اهمیت باالیی 
برخوردار می باشد. شناخت و برآورد نیازهای مشتریان و تامین این نیازها در 
قالب یک نرم افزار، عامل مهمی در موفقیت یک شــرکت یا سازمان تجاری در 
میان رقبای خود می باشد. در همین راستا، شرکت طیور برکت با بهره گیری از 
تیم کارشناسی خود در واحد فروش و هم چنین انفورماتیک، اقدام به طراحی و 

راه اندازی نرم افزار CRM کرده که مزایای آن به طور خالصه عبارتند از:
1. امکان ثبت اطالعات تکمیلی برای مشتریان حقیقی و حقوقی )هم چنین 

نحوه آشنایی، تعیین سقف اعتبار و...(
2. امکان تعریف اعتبار سقف خرید مشتریان نسبت به حساب آن ها

3. دسته بندی مشتریان به مشتریان موقت، دائم و یا مشتریان متفرقه
4. تعاریف اولویت، نوع اقدام و وضعیت های مختلف مشتریان جهت مذاکره 

با آن ها
5. ثبت مذاکرات به صورت نوشتاری و حتی ضبط مکالمات تلفنی با مشتریان

6. ثبت درخواست خرید جوجه، تخم مرغ نطفه دار، تخم مرغ خوراکی و سایر 
محصوالت توسط مشتریان

7. پیگیری وضعیت درخواست و مشاهده مراحل درخواست توسط مشتریان 
با ارائه نام کاربری و رمز عبور

8. امکان مشاهده تمام عملیات مالی انجام شده مشتریان با شرکت
9. حذف واســطه ها و ارتباط مستقیم مشتریان با واحد فروش جهت خرید 

محصوالت 
10. تایید گام به گام درخواست مشتریان تا زمان ارسال محصول نزد ایشان

11. نمایش کلیه ی پیش فاکتورها، فاکتورهای اصلی و برگشت از فروش ها به 
تفکیک هر مشتری همراه با نمایش جزئیات

12. ارتباط با واحد جوجه کشی و پیگیری وضعیت جوجه های تولیدی و پیش 
بینی تولید توسط واحد فروش

13. ارتباط و لینک نرم افزار فروش با نرم افزارهای مالی
14. امکان پرداخت آنالین و اینترنتی پیش فاکتور توسط درگاه های اینترنتی 

بوسیله مشتریان بدون نیاز به حضور در بانک
بدین منظور از کلیه ی مشــتریان محترم دعوت بعمل می آید تا با مراجعه به 
سایت WWW.Sales.toyoorbarekat.com اقدام به ثبت نام در این سامانه 
نموده چراکه در آینده نزدیک کلیه ی فرآیند فروش شرکت طیور برکت فقط از 

طریق این سامانه صورت می پذیرد.

راهنمای ثبت نام در سامانه یکپارچه فروش جوجه شرکت طیور 
برکت

         sales.toyoorbarekat.com 1- ورود به آدرس اینترنتی
2- از طریق کلیک بر روی  لینک )ثبت نام مشتری جدید( وارد صفحه زیر شده و 
با انتخاب گزینه مورد نظر خود )مشتری حقیقی( یا ) مشتری حقوقی( ، فرم 

اطالعات را به طور کامل پر کرده و بر روی گزینه ارسال اطالعات کلیک کنید.

در این مرحله به طور اختصاصی نــام کاربری و کلمه عبور مورد نظر خود را 
انتخاب کرده تا در مراحل بعدی و پیگیری ثبت درخواست رزرو جوجه از طریق 

لینک )ورود به سامانه( وارد صفحه شخصی خود شوید.

پس از ثبت درخواست جوجه ،کد رهگیری مرتبط با درخواست خود را تا پایان 
مراحل ارسال و تحویل جوجه درخواستی و پیگیری روند درخواست موردنظر، 

نزد خود نگه دارید.
در صورت هرگونه سوال با شماره های زیر تماس حاصل فرمائید.

88787892-021
88787893-021
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نرم افزار مدیریت مرغداری برکت فارم
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با نگاهی هوشــمندانه به صنایع پیشــرو و پر درآمد دنیا و بررسی اجمالی 
فعالیت این کســب و کارها، به راحتی می توان دریافت که اختالف نگرشی 
عمیق بین این کسب و کارهای نوین با صنایع سنت گرای گذشته وجود دارد.

توجه مناســب و عمیق به اطالعات، آمار و اســتفاده از نرم افزارهای 
مدیریتی سبب گردیده تا مدیران موفق بتوانند از وضعیت کنونی کسب و 
کار خود مطلع گردیده و با اتخاذ تصمیم های مناسب در زمان مناسب، 
گوی ســبقت را از رقبا بربایند. ابزارهای فناوری اطالعات به عنوان مهم 
ترین و اصلی ترین ابزار مدیریت در جهت کنترل و مدیریت کســب و کار 
کاربرد دارد؛ ابزاری که متاســفانه به دالیل متعدد از صنعت مرغداری 
دور مانده اســت. اگرچه تاکنون فعالیت های متعددی در جهت حرکت 
به سمت استفاده صحیح از این فناوری صورت پذیرفته، اما باید اذعان 

داشت که پیشرفت مناسبی در این زمینه صورت نپذیرفته است.
نظر به حجم باالی تولید جوجه یکروزه، تولید تخم مرغ و پرورش پولت 
در واحدهای زیر مجموعه گروه تولیدی برکت، از همان ابتدا نیاز به ثبت 
کلیه پارامترهای تولیدی و مالی در قالب نرم افزار احساس می شد که این 
مهم از طریق نرم افزارهای موجود در بازار صورت پذیرفت اما با توجه به 
عدم تخصصی بودن آن ها در زمینه پرورش طیور، همچنان حجم باالیی 
از محاسبات و گزارشات به صورت دستی تهیه می شد که ثبت چند باره 
اطالعات، موجب عدم همخوانی نرم افزارهای تولیدی و مالی با یکدیگر 
و ایجاد مغایرت های ناخواســته و در نتیجه عدم کارایی گزارشات می 
گردید. لذا این امر مدیران مجموعه را بر آن داشــت تا با جذب نیروهای 
متخصص در امور مدیریتی، مالی، برنامه نویســی و هم چنین با بهره 
گیری از تجربه فنی و نیازهای کارشناسان صنعت طیور، کمیته ای فنی 
تشکیل شده و اقدام به طراحی نرم افزارهای جامع مرغداری تحت عنوان 

برکت فارم نمایند.

گروه تولیدی برکت قصد دارد به منظور رفاه حال مدیران و فعاالن صنعت 
طیور کشــور، نرم افزار مدیریت جامع مزارع مــرغ تخمگذار خود را به 

متقاضیان آن عرضه نماید.
برخی از امکانات نرم افزار مزارع تخمگذار برکت فارم عبارتند از:

  سیستم ثبت و گزارش تلفات، حذفی، دما و...
  سیستم ثبت و گزارش دان، دارو، ویتامین و...

  سیستم مدیریت پرورش گله )وضعیت گله، ضریب تبدیل، مصارف، 
هزینه ها و...(

  سیستم جامع مدیریت تولید تخم مرغ و گزارشات مرتبط با تولیدتخم مرغ
  سیستم جامع مدیریت عملکرد پرورش و تولید فارم همراه با تراز مالی 

بر اساس سالن و فارم
  نمودارگیری و مقایســه سالن به ســالن، دوره به دوره و مقایسه با 

استاندارد هر نژاد
  عملیات حســابداری و مالی ویژه مرغداری تخمگــذار )خرید ها، 

فروش ها، چک ها و...(
  سیستم جامع مدیریت قیمت تمام شده در هر سن

  با قابلیت تحت شــبکه و چندین فارم در یک سرور و کنترل آن ها به 
صورت مجزا

راه های تماس با ما
 تماس از طریق تلفن : 
+982188637783
+9821 88637377

                                                                 info@barekatfarm.com:ایمیل 
   www.barekatfarm.com
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سندرم کبد چرب خونریزی دهنده 

دکتر آریا نریمانی

(Fatty Liver Hemorrhagic Syndrome)
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مقدمه:
1956 توسط کوچ توصیف شد.  FLHS اولین بار در ســال  عارضه 
او این عارضه را به صورت تجمع زیــاد چربی در کبد که با درجات 
متنوعی از خونریزی همراه اســت توصیف کرد. کوچ مشاهده کرد 
پایه  بر  باال  انرژی  با  جیره های  از  اســتفاده  اثر  در  بیماری  این  که 
بروز  دلیل  که  نتیجه گیری کرد  بنابراین چنیــن  و  رخ می دهد  ذرت 
FLHS، عرضه انرژی به پرنده بیش از حد نیاز آن می باشد.  عارضه 
این عارضــه متابولیک، پرندگان را در سرتاســر جهان تحت تاثیر 
قرار می دهــد. عموما این عارضه، مرتبط بــا جیره های با میزان 
انــرژی باال بوده و بیشــتر در پرندگانی رخ می دهــد که در قفس 
نگهداری می شــوند و از تحرک کافی برخوردار نمی باشند. عارضه 
FLHS اغلب در فصول گرم ســال و یا در مناطق با آب و هوای گرم 

بیشــتر رخ می دهد. در این عارضه معموال مرگ پرندگان به صورت 
رخ  کبد  خونریزی  نتیجه  در  و  پارگــی  اثر  در  اغلب  و  بوده  ناگهانی 
تلف  هنوز  پرنــده  که  زمانی  تا   FLHS قطعی  تشــخیص  می دهد. 
نشده اســت سخت می باشد و بعد از تلف شدن پرنده از روی عالئم 

کالبدگشــایی می توان به تشخیص قطعی رسید.
در مرغان تخمگذار  متابولیک  بیماری هــای  ترین  FLHS جزء مهم 

باعــث تحمیل  تجــاری و هم چنیــن مرغان مادر می باشــد که 
ضررهــای اقتصــادی فراوانی بــه پرورش دهندگان می شــود. 
2006 در کوئینزلند اســترالیا  براســاس مطالعاتی که در ســال 
انجام گرفــت، 74% کل مرگ و میر مرغ های تخمگذار داخل قفس، 
 FLHS 2013، عارضه  بوده است. در سال   FLHS به  ابتال  به دلیل 
باعث مرگ و میر در  بیماری غیرعفونی کــه  رایج تریــن  به عنوان 
پرندگان تخمگذار بومی در کالیفرنیای شــمالی می شود، شناخته 
با توجه به اقلیم گرم و خشــک در اغلب استان های کشور  شــد. 
ما، ایــن بیماری از اهمیــت فراوانی در صنعت طیــور برخوردار 

 . شد می با

کالبدگشایی: و  بالینی  عالئم 
از وضعیت تولید مطلوبی  این سندرم در گله هایی دیده می شود که 
می باشند.  دارا  را  خوبی  فیزیکی  وضعیت  معموال  و  بوده  برخوردار 
تولید،  ناگهانی  افت  می توانــد  بالینی  عالمت  اولین  علت  همین  به 
افزایــش مرگ و میر در اوج تولید و یا نرســیدن گله به پیک تولید 
D3 نقش حیاتی  باشــد. از آن جایی که کبد در فعال کردن ویتامین 
ایفا می کند و این ویتامین در انتقال کلســیم به غدد پوســته ساز 
نقــش دارد، در اثر آســیب کبد این روند مختل شــده و درنتیجه 
کیفیت پوســته تخم مرغ کاهش می یابد. تاج و ریش پرندگان مبتال 

معموال رنگ پریده می باشــد. میزان مرگ و میر در اثر این عارضه، 
5%  نمی رســد و پرندگان تلف شــده در محوطه شکمی  معموال به 
خــود، دارای لخته های خونی بزرگ بوده که از کبد منشــا گرفته 
و اغلب بخش وســیعی از کبــد را در بر می گیــرد. کبد به صورت 
عمومی و سرتاســری افزایش اندازه پیدا کرده، رنگ پریده و ترد و 
از پارانشــیم کبد ممکن است هماتوم  شکننده می شود. در نواحی 
دیده شــود که اگر تازه باشند، قرمز تیره بوده و اگر قدیمی باشند، 
چربی  توده های  زیادی  میزان  می رسند.  نظر  به  ای  قهوه  یا  و  سبز 
در داخل محوطه شــکمی و دورتادور احشاء دیده می شود. اغلب 
یک  معموال  و  بوده  فعال  مثل  تولید  دســتگاه  دارای  مبتال  پرندگان 
 FLHS عارضه  در  می شود.  دیده  آن ها  اویداکت  داخل  در  مرغ  تخم 
40% وزن خشــک کبد را شامل می شود که  میزان چربی کبد حداقل

برسد. هم   %70 به است  ممکن  میزان  این 

شناسی: سبب  و  پاتوژنز 
حضــور چربی در کبد به صورت طبیعی با شــروع تولید تخم مرغ 
شروع می شــود و تحت تاثیر اســترادیول این اتفاق رخ می دهد. 
تخم  زرده  تشــکیل  برای  نیاز  مورد  چربی  تامین  منظور  به  درواقع 
مــرغ، مقادیر چربی  موجــود در کبد پرندگان درحــال تولید، به 
متعددی  مطالعات  اســت.  بیشتر  پســتانداران  از  طبیعی  صورت 
با تزریق اســترادیول به پرندگان،  انجام پذیرفته که در طی آن ها، 
احتبــاس چربی در کبد و خونریزی در آن رخ داده اســت. در یک 
آزمایش تزریق اســترادیول بــه مرغان تخمگــذار منجر به بزرگ 
شــد.  عصبی  اختالالت  و  کبد  خونریزی  اثر  در  مرگ  کبد،  شــدن 
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هم چنین در آزمایشــی دیگر پرندگان با اســتروژن سنتتیک تیمار 
34 درجه سانتیگراد  ایجاد شــده، در دمای  شدند و آسیب کبدی 
این تحقیق،  نتیجه  بود که  21 درجه سانتیگراد بیشــتر  به  نسبت 
FLHS بوده مبنی بر اینکه  منطبق با مشــاهدات فیلدی ما در مورد 
به  می باشد.  بیشــتر  گرم  هوای  و  آب  در  عارضه  این  رخداد  میزان 
طــور کلی، پرندگانی کــه تحت تاثیر دماهــای محیطی باال قرار 
گیرند.  می  قرار  انرژی  مثبت  باالنس  معرض  در  بیشــتر  می گیرند، 
معرض  در  تر  کم  دارنــد،  بیشــتری  تحرک  که  پرندگانی  طرفی  از 
می گیرند.  قــرار  شــکمی  محوطه  در  چربی  زیاد  مقادیــر  تجمع 
احتبــاس چربی بیش از حد در کبد، باعث اختالل در ســاختار کبد 
شــده و منجر به اختــالل در فعالیت منظم کبــد و تخریب عروق 
FLHS با از بین رفتن  خونی کبد می شــود. هم چنین در عارضــه 
رتیکولیــن، خونریزی عروق خونی کبــد رخ می دهد. عالوه بر این 
پروکسیداســیون چربی هــای تجمع یافته در کبد، ممکن اســت 
باعث  خود  این  که  کرده  مختل  را  ســلولی  ترمیم  مکانیســم های 

می شود. بافتی  آسیب 
از آن جایــی که تعادل انرژی یک فاکتور اساســی در بروز عارضه 
پذیرفته  انجام  رابطه  این  در  متعددی  مطالعات  می باشــد،   FLHS

اســت. نتایج بســیاری از این مطالعات موید این موضوع هستند 
می دهد  رخ  باشد  باال  جیره  انرژی  که  مواردی  در   FLHS عارضه  که 
و ریســک اســتفاده از جیره های با انرژی باال در فصول گرم سال 
بیشــتر می باشد. وقتی جیره های  و هوای گرم،  با آب  یا مناطق  و 
با میزان انرژی یکســان باهم مورد مقایسه قرار گرفتند، مشخص 
از چربی ها تامین می شــود در  انرژی آن هــا  شــد جیره هایی که 
قیاس با جیره هایی کــه منبع اصلی انرژی در آن ها کربوهیدرات ها 
FLHS می شــوند.  می باشــند، به نســبت کم تری منجر به بروز 
بنابرایــن این فرضیه مطرح شــد که جیره هایی کــه از نظر منابع 
انرژی  افزایش  بــه  منجر  که  شــرطی  )به  باشــند  غنی تر  چربی 
دلیل  به  اســت  ممکن  نشــوند(  نیاز  حد  از  بیش  پرنــده  دریافتی 
را  کبد  متابولیسم  کبد،  در  چرب  اســیدهای  مجدد  ســنتز  کاهش 
FLHS را کاهش  کاهــش دهند و در نتیجه شــانس بروز عارضــه 
دهنــد. بنابراین با جایگزینی چربی به جای ســایر اقالم خوراکی 
FLHS کاهش می یابد. دارای انرژی برابر، شــانس ابتال به عارضه 
پایه  بر  انرژی  پر  جیره های  که  داده اند  نشــان  متعددی  تحقیقات 
ذرت در قیــاس با جیره های بر پایه گندم و جو در فصل تابســتان 
مربوط  تواند  می  موضوع  این  و  می شوند   FLHS بیشتر  وقوع  باعث 

باشد. ذرت  در  کولین  تر  کم  مقادیر  به 
تعادل نســبت پروتئین به انرژی در جیره غذایی باید به دقت مورد 

به  منجر  انرژی،  به  پروتئین  تــر  کم  میزان  چراکه  گیرد  قرار  توجه 
پیرسون  که  فیلدی  بررســی  یک  در  می شود.  اضافی  چربی  تجمع 
انجام دادند، نشان دادند که میزان   FLHS باتلر در موارد عارضه  و 
پروتئین جیره هــا معموال پایین بوده و بنابرایــن منجر به ذخیره 
چربی در کبد می شــود چراکه اســیدهای آمینه بــه میزان کافی 
انتقال  بنابراین  و  نمی شود  فراهم  ها  آپولیپوپروتئین  ســنتز  برای 

می شود. متوقف  ها  چربی 
مطالعات متعددی نشــان داده اند که افــزودن فیبر به جیره باعث 
کاهش چربی کبد می شــود و مکانیســم این عمل هنوز ناشناخته 

است.
مطالعــات متعددی مبنی بر اســتفاده از پــودر ماهی در جیره و 
FLHS صورت پذیرفته اســت و به وجود  کاهش چربی کبد و وقوع 
رابطه ای بین این مشــاهدات با غلظت ســلنیوم اشاره کرده اند. 
به  ســلنیوم   0/3  ppm افزودن  دادند  نشــان  همکاران  و  موریس 
جیــره، باعث کاهش خونریزی کبد شــد. در ســایر گونه ها ثابت 
موجود  طبیعی  اســتروژن های  مضر  اثرات  سلنیوم  که  است  شده 

کند. می  خنثی  را  گیاهان  در 
FLHS، جنســن  بــه دلیل تاثیــر منطقــه جغرافیایی بر عارضه 
مناطق  در  ناحیه   20 مختلــف  مزارع  آب  هــای  نمونه  همکاران  و 
مناطقی  آب  نمونه هــای  دادند.  قــرار  بررســی  مورد  را  متفاوت 
داری  معنی  طــور  به  بودند،  نموده  گــزارش  را   FLHS عارضه  که 
باریم  و  آهن  سدیم،  استرانســیوم،  منیزیم،  باالی  مقادیر  دارای  
با سختی  بود. مقادیر باالی کلســیم و منیزیم به طور مســتقیم 
آب مرتبط اســت. زمانی که ســختی آب به تنهایی مورد بررسی 
FLHS به ندرت در پرندگانی  قرار گرفت، مشخص شــد که عارضه 
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که آب ســبک مصرف می کنند دیده می شــود درحالی که بیشتر 
FLHS وجود داشــت، دارای  مزارعی که در ســابقه آن ها عارضه 

بودند. زیاد  تا  متوسط  سختی  با  آبی 
FLHS را نمی توان نادیده گرفت و آفالتوکسین  نقش سموم در بروز 
بــه عنوان یکــی از مهم ترین عوامــل ایجاد کننــده این عارضه 
شناخته می شــود که باعث بروز ضایعات متفاوت کبدی می شود.

پیشگیری: و  درمان  قابلیت 
تخمگذار  هــای  مرغ  در  بویژه  انرژی  مثبــت  تعادل  اثر  در   FLHS

ایجاد  می شوند،  نگهداری  گرم  اقلیم  در  که  زمانی  باال  تولید  دارای 
می شــود. این ســه عامل عمده، بیانگر این موضوع می باشند که 
تولیدکننــدگان تخم مرغ، باید آمادگــی الزم برای مرگ و میر باال 
از پیک تخمگذاری هســتند  FLHS در گله هایی که بعد  اثر بروز  در 
و در آب و هوای گرم نگهداری می شــوند را داشــته باشند. از آن 
جایی که تعادل مثبت انرژی، از عوامل مســتعد کننده این بیماری 
اســت، در نتیجه این بیماری بیشــتر زمانی رخ می دهد که گله ها 

می باشند. وزن  اضافه  دارای 
FLHS را می توان به سه دسته کلی به شرح  عوامل مســتعد کننده 
راهکارهای عملی در راستای  بندی نمود و درنتیجه  ذیل تقســیم 
کنترل این عارضه هم در این دســته بندی کلی خالصه می شوند.

انرژی: تعادل  الف( 
همان طور که ذکر شــد، قرارگیری پرنده در شــرایط تعادل مثبت 
FLHS می باشد.  انرژی یکی از مهم ترین عوامل زمینه ســاز بروز 
از نظــر عملی، تعادل مثبت انرژی بــه راحتی با توزین دوره ای و 
 FLHS منظم وزن بدن مرغ می تواند کنترل شــود. اگر سابقه بروز 
یا احتمال وقوع آن در گله ای در اواخر دوره تولید تخم مرغ وجود 

دارد، این توزیــن دوره ای بیش از پیش اهمیت می یابد.
در پیک تولید، بین فراهم ســاختن انرژی مصرفی کافی به منظور 
نیاز  از حد  انرژی بیش  حفظ تولید باالی تخم مرغ و فراهم شــدن 
در  دارد.  وجود  باریکی  مــرز  می شــود،  پرنده  چاقی  به  منجر  که 
شــروع تولید تخم مرغ، مصــرف انرژی به حداکثــر میزان خود 
می رســد اما بعد از پیک تولید و در اواخر دوره تخمگذاری، کاهش 
میــزان انرژی مصرفی منطقی می باشــد. در صورتــی که خیلی 
اوقات در این مرحله از تولید شــاهد این هستیم که افراد پروتئین 
جیره را کاهش می دهند بدون ایــن که توجه کافی به کاهش میزان 
انرژی جیره داشــته باشند و اغلب کاهش میزان انرژی جیره مورد 

می گیرد. قرار  غفلت 

فصل: و  محیط  حرارت  درجه  ب( 
 FLHS یقینا شــرایط تنش حرارتی باعث وقوع و یا تشدید عارضه 
پیشگیری  منظور  به  الزم  مدیریتی  تدابیر  اســت  الزم  که  شود  می 

از بروز چنین شــرایطی در مزرعه اندیشیده شود.

جیره: اجزاء  ج( 
تالش های زیادی به منظور کاهش و یا پیشــگیری از وقوع عارضه 
اســت.  پذیرفته  انجام  جیره  اجزاء  در  تغییرات  بواســطه   FLHS

 ،B12 افزودن عوامل لیپوتروپیک مثــل کولین، متیونین، ویتامین 
E، باعث تســریع در مصرف چربی ها در  اســید فولیک و ویتامین 
پیشگیری  باعث  نتیجه  در  و  شــده  بدن  در  متابولیسم  چرخه  طول 

از تجمع چربی در کبد می شــوند. در این میان کولین نقش بســیار 
تشــکیل  اولیه  مواد  از  وســیعی  طیف  در  و  می کند  ایفا  را  موثری 
دهنده جیــره ها از جمله کنجاله ســویا و کلــزا وجود دارد. اما 
اســتفاده از مکمل های حاوی کولین در دوره تولید، برای پرندگان 
ســودمند می باشــد. در کنار توجه بــه کافی بــودن این عوامل 
آنتی اکسیدان های سنتتیک در  از  لیپوتروپیک در جیره، اســتفاده 
با پراکسیداســیون   FLHS جیره مفیــد خواهد بود چراکه عارضه 
اکسیدان ها  آنتی  این  از  اســتفاده  و  است  همراه  کبدی  چربی های 
E و ســلنیوم که اتفاقا آن ها نیز نقش  در کنار اســتفاده از ویتامین
آنتــی اکســیدانی ایفا می کننــد، باعث کاهش پراکسیداســیون 
عالوه  می شود.   FLHS شــیوع  کاهش  نتیجه  در  و  کبد  در  چربی ها 
بر این جهت جلوگیری از آســیب کبدی الزم است از مصرف اقالم 
جهت  و  شود  امتناع  آلوده  ذرت  خصوص  به  قارچ  به  آلوده  خوراکی 
استفاده  جیره  در  بایندرها  توکســین  از  می توان  بیشــتر  اطمینان 

. د نمو
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شــرکت صنایــع تبدیلی فردان گســتر 

علم  پارک  در  رسمی  عضویت  با  ایرانیان 
و فناوری امام خمینی )ره( در کنار دیگر 
شــرکتهای دانش بنیان با هدف ایجاد 
صنایع تبدیلی و اجرای طرح های نو و 

دانش بنیان تحت مالکیت و مدیریت گروه 
به   1397/04/26 مورخ  در  برکت  تولیدی 

شــماره ثبت 528745 با ســرمایه اولیه 10/000/000/000 ریال 
بصورت شرکت ســهامی خاص در اداره ثبت شــرکتها با معرفی دفتر 

مرکزی و یک شعبه به ثبت رسیده است.
دفتر مرکزی: تهران- بلوار آفریقا- برج آناهیتا- واحد 405

آدرس شعبه: قزوین- پارک علم و فن آوری استان قزوین- واحد 7/2

اهم پروژه های در دست اجرا:

1. ســاخت اولین دستگاه پرتابل اتو کالو حرارتی جهت 
عقیم سازی و فرآوری فضوالت طیور در کشور

ضرورت ساخت دستگاه اتوکالو حرارتی و اجرای طرح کنترل 
بیماری آنفلوانزای پرندگان در محل مرغداری:

یکی از عوامل مهم انتقال و شــیوع بیماری ها از جمله آنفلوآنزا، حمل 
و نگهداری غیر اصولی فضوالت می باشــد که در حال حاضر به یکی از 
مهمترین عوامل در ارتباط با کنترل آنفلوآنزا تبدیل شده است. لذا عقیم 
ســازی و بســته بندی فضوالت در مبدا یکی از ضروریات مبارزه با این 
بیماری می باشد. با توجه به روش های موجود، یکی از بهترین روش ها با 
توجه به شرایط اقلیمی و مرغداری های کشور استفاده از خشک کن یا 

همان اتو کالو حرارتی می باشد.

مزایای دستگاه خشک کن پرتابل ) اتو کالو حرارتی(:
  سرعت در عقیم ســازی فضوالت طیور به صورت روزانه و در کمتر از 

چند ساعت
  اشغال فضای کم جهت نصب و انجام عملیات عقیم سازی 

  عدم نیاز به ساخت و ایجاد تاسیسات ساختمان
  تولید محصول مشتری پسند با ارزش افزوده برای کشاورزی

  ســهولت در انبارداری محصول تولیدی و کاهش هزینه های حمل 
برای مصرف کننده

  طراحی سیستم کامال هوشمند با کاربری بسیار ساده

2. کشــاورزی در حدود 170 هکتار با هدف کشــاورزی 
تپه پایدار در منطقه روستای حاجی  و  سالم 

اهم پروژه های در دست مطالعه و اقدام:
1. اجــرای طرح 20 هکتار گلخانه هیدروپونیک در اراضی کشــاورزی 

روستای حاجی تپه
2. احداث کارخانه فرآوری و تولید مکمــل غذایی دام، طیور و آبزیان از 

منبع حشرات 
3. تولید ورمی کمپوست 

4. احداث اولین ایستگاه فرآوری پسماند فضوالت و تولید کود آلی ) در 
حال بررسی موقعیت اجرا در منطقه(
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گروه زرین پر با هدف تولید تخم مرغ خوراکی و پرورش پولت تخم گذار، 
با تاسیس شــرکت زرین پر گرمسار در سال 1387 و با ظرفیت 30000 
قطعه مرغ تخم گذار شــروع به فعالیت نمود. در ســال 1390 شرکت 
خــوش آوا با ظرفیت 40000 قطعه پولت تخم گــذار به این مجموعه 
افزوده گردید. گروه زرین پر در ابتدا، فعالیت خود را در یک فارم با ظرفیت 
30000 قطعه مرغ تخم گذار در شهرســتان آرادان استان سمنان آغاز  
نمود و در حال حاضر با در اختیار داشتن 430000 قطعه مرغ تخم گذار 
و هم چنین ظرفیت پرورش 120000 قطعه پولت تخم گذار، در مجموع 

7500 تن تخم مرغ خوراکی تولید می نماید.
گروه تولیدی زرین پر قصد دارد در راســتای نیل به اهداف برنامه ریزی 
شده، ظرفیت فارم شــماره یک خود را در ســال جاری، با استفاده از 

مدرن ترین تجهیزات به 110000 قطعه افزایش دهد.
گروه زرین پر همواره تالش داشــته است با به کار گیری مدیریت نوین و 
بهره گیری از نیروی انسانی کارا، نقش موثری را در تامین بخشی از تخم 

مرغ مورد نیاز کشور ایفا نماید.
الزم به ذکر اســت که این گروه تولیدی، از مشتریان برتر شرکت طیور 

برکت می باشد.
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گرامی محققان   و  دانشجویان  اساتید، 

 با اهدا سالم و احترام به استحضار می رســاند واحد تحقیق و توسعه شرکت تولیدی برکت 
از سال 96 اقدام به چاپ نشــریه مرغداری نموده است که بصورت فصلنامه منتشر می شود.  
این مجله علمی پژوهشــی، همزمان با چاپ شــماره ششم، از شــما دعوت به عمل می آورد 
تا در ارائه مقاالت  اصیل پژوهشــی منطبــق با فرمت  و حوزه هــای تخصصی مجله ما را 
یاری نمایید. مقاالت پس از بررســی و نهایی شدن فرآیند انتشــار در نشریه چاپ خواهند 
شــد.  لذا از اســاتید و محققان گرامی دعوت می شــود تا مقاالت خود را در قالب فرمت  و 
حوزه  های مجله از طریق articles@barekatgroup.com و یا ُکد پســتی 1917643353 

فرمایند. ارسال 

فراخوان مقاهل
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