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میزگردی برای
بررسیجنجالمعماهای مرغی

•رشد سریع مرغ گوشتی ،نه بهخاطر
هورمون ،بلکه بهخاطر اصالحنژاد و شرایط
مناسب است

دکتر «محمد رشتی باف» ،معاون سالمت اداره
کل دام پزشکی خراســان رضوی ،ضمن تشکر
از روزنامه خراســان بــه خاطر دقت نظــر باال در
انعــکاس اخبــار مربوط بــه حوزه دام پزشــکی،
گفت« :روزنامه خراسان رضوی همواره در زمینه
امنیــت و ایمنی غذایــی مردم ،بســیار پرتالش

•شایعات استفاده از تریاک و الکل ،مستند و
علمی نیست

حضور دارد و در این زمینه ،بســیاری از موارد را
به صورت شفاف بیان کرده و می کند؛ حرکتی
که تا امروز کمک زیادی به عرصه تولید و نظارت
داشته .یکی از شــایعاتی که بین مردم در زمینه
تولید مرغ وجــود دارد ،اســتفاده از هورمون در
دوره پرورش مرغ است .در این زمینه باید گفت
مرغهــای گوشــتی صنعتی موجــود در بــازار،
براســاس اصالح نژاد انتخاب شــده اند و رشــد
ســریع این مرغها ،به دلیل همیــن اصالح نژاد

ســیدی :البته نظارت های دام پزشکی ،محدودیت
هایی هم دارد .مثال با توجه به این که مدام با طیور سر
و کار دارند ،صالح نمــی دانند هر روز از مرغداریها
بازدید داشته باشــند؛ چون وقتی یک دام پزشک به
یک مرغداری که درگیر بیماری است سرکشی کند،
تا یک هفته ناقل این ویروس اســت .ولی کارشناس
فنیهای حاضــر در مرغــداری هــا ،حضــور دارند و
حاضر نیســتند حیثیت خودشــان را زیر سوال ببرند

است .از طرفی ،شرایط مناسب از قبیل خوراک
خوب و محیط مناســب و بهداشت کافی فراهم
می شــود و در نتیجه ،این مرغها بــه ازای هر دو
کیلو دانه که مصرف می کنند ،حدود یک و نیم
کیلوگوشتتولیدمیکنند.رویهمینحساب،
استفاده از هیچ گونه هورمونی برای پرورش مرغ
گوشــتی توجیه ندارد و از نظر قیمــت هم برای
تولید کننده ،به هیچ وجه به صرفه نیست.
در ادامــه« ،رشــتیباف» درباره شــایعه مصرف

و گزارش عملکــرد کلیــه واحدهای مرغــداری را به
اطالع مقامات دام پزشکی می رسانند و در واقع ما به
شکل غیرمســتقیم ،زیر نظر دام پزشکی فعالیت می
کنیم .شایعاتی که مطرح شــده ،نه علمی ،نه مستند
و نه عاقالنه اســت .یک قرص استامینوفن کار همان
تریاک را می کند ،ضمن این که ما مسکن های دامی
هم داریم و نیازی به استفاده از تریاک که هم حملش
جرم اســت و هــم خطرنــاک و هــم حبــس دارد و هم
گران است ،برای پیشــگیری یا از بین بردن بیماری
نداریم .اگــر هم در جایی ،تخلفی صــورت میگیرد،
نبایــد آن را به تمــام مرغدارهــا تعمیــم داد .باالخره
اســتفاده از چیزی بهجای دارو ،بایــد ارزانتر و
مقرونبهصرفهتر باشــد که خــب این طور
نیســت و این موضوع رد شــده است.
از طرفــی مرغدارهــای مــا آن قدر
کاربلد و باتجربه شــدهاند که با
تولیدکننــدگان کشــورهای
اروپایــی قابــل قیــاس اند و
دلیلی برای خــاف وجود
ندارد .از همــه مهمتر این
که دام پزشکی استان ،با
وجود محدودیتهــا ،باز
هم عملکــرد خوبی دارد.

عکس :میثم دهقانی

محمد بهبودینیا | نهم مهر امسال بود که روزنامه خراسانرضوی با هدف بررسی شایعات موجود در زمینه تولید
مرغ با «ولی ا ...کاشکی» ،مدیر اتحادیه مرغداران گوشتی استان خراسانرضوی گفت وگویی ترتیب داد و پاسخ
ها و توضیحات وی را در مصاحبهای با تیتر «پاسخ به  6معمای مرغی» چاپ و منتشر کرد .این گزارش که به رد شایعه
مصرف الکل و تریاک در برخی مرغداری ها و اما و اگرهای مرغ بدون آنتــی بیوتیک پرداخته بود ،با واکنش هایی
از سوی فعاالن این حوزه روبه رو شد و حتی واکنش رئیس سازمان دام پزشکی کشور را نیز در پی داشت .در کنار
این ،برخی فعاالن حوزه تولید مرغ گوشتی و مسئوالن دام پزشکی ،برای شفافسازی بیشتر درباره این شایعات،
خواستار جلسهای شدند و در نهایت ،روز شنبه20مهر ،میزگردی با حضور «دکتر محمد رشتیباف» معاون سالمت
اداره کل دام پزشکی خراسان رضوی« ،ولی ا ....کاشکی» مدیرعامل اتحادیه مرغ گوشتی خراسان رضوی ،مهدی
ســیدی (یکی از فعاالن حوزه تولید مرغ گوشتی) ،علیرضا شایسته و مســعود محمدزاده (دو تن از فعاالن حوزه
تولید مرغ بدون آنتی بیوتیک) تشکیل شد که ،موارد مطرح شده در این جلسه را میخوانید.

تریاک و الــکل در برخــی مرغداریهــا ،ضمن
تکذیب این شایعه گفت:
رشتیباف :استفاده از داروها و مواد غیرمجاز،
جزو مواردی اســت که باید مورد بررســی های

مثال در یک بازه زمانی ،آنفلوآنزای مرغی کل کشــور
را گرفت اما در خراسان فقط یک یا دو نمونه مشاهده
و ظرف  24ساعت ریشه کن شد .خب اگر این بیماری
در اســتان ما ریشــه می دوانــد ،تولید مرغ با مشــکل
مواجه می شد اما مراقبت دام پزشکی نگذاشت.
مورد مهمــی که باید به آن اشــاره کرد ،این اســت که
طبیعتــا تمام مــرغ های مــا در نهایــت به کشــتارگاه
می رونــد و در کشــتارگاه ،چندیــن نفــر از نیروهای
تحتنظــارت دام پزشــکی هســتند کــه بر رونــد کار
نظارت می کنند .مرغها تک تک پرگیری می شــوند
و اگر برگه های کشتارگاه را ببینید ،به صورت دقیق
میــزان معدومی (مرغ هایــی که بیمارند یا در مســیر
انتقال به کشتارگاه خفه شده اند) و اصالحی (وقتی
یک قسمت از بدن مرغ دچار کوفتگی یا آسیب شده)
ذکر و درج شــده .در فضای مجازی بعضی افراد ادعا
می کننــد در مرغداریها به مرغها تریــاک داده می
شــود تا مرغ دچار یبوســت شــود و وزن مرغ به دلیل
وجود مدفوع در بدن ،باالتر برود .این حرف ،مثل یک
شــوخی اســت .چون از هر یک کیلو مرغ ،باید حدود
 750گرم گوشــت استحصال شــود و اگر این میزان
کمتر شود ،مشــخص می شــود به مرغ ،ماده اضافی
داده شده و چینه دان پر است و کنترل کیفی دقیقی
انجام میگیرد.

دقیق و الزم قــرار گیرد و اســتفاده از این موارد
در طــول دوره پرورش مــرغ ،تخلف اســت و در
صورتی که به ما گزارش داده شود ،با آن برخورد
خواهیم داشت.

•استفاده نکردن از آنتیبیوتیک ،در پرورش مرغ بدون
آنتیبیوتیک

علیرضا شایسته :در گزارش چاپ شده ،وجود مرغ بدون
آنتی بیوتیک ،توســط مدیر اتحادیه رد شــده .این در حالی
است که  10سال است دام پزشکی کشور و استان ،در این
مــرغ  100در صد بدون
زمینه ســرمایه گذاری کــرده اند و
ِ
آنتیبیوتیک ،در حال تولید است و از آن جا که این مرغها،
در طــول دوره پرورش ســه تــا چهار بــار معاینه می شــوند و
خوشبختانه این آزمایش ها در آزمایشگاههای تحت نظر دام
پزشکی انجام می شود ،این حرف ،حرف درستی نیست.
محمدزاده :در طول دوره پرورش ،هیچ آنتی بیوتیکی برای
این مرغ ها اســتفاده نمی شــود و چهار روز قبل از کشــتار،
نمونهبرداری انجام می شود و اگر دارویی به مرغ داده شده
باشد ،در این چهار روز از بدن پرنده خارج نمی شود .غیر از
این ،باز هم زمان کشــتار ،آزمایش برای فاقد آنتی بیوتیک
بودن انجام می شود تا کامال تایید شود این مرغها،
بــدون آنتــی بیوتیــک تولید شــده انــد و متولی
همه ایــن آزمایش ها ،دام پزشــکی اســت .ما
نمی گوییم مرغ معمولی ســالم نیست ولی
می گوییم مــرغ های بدون آنتــی بیوتیک،
بهلحاظ کیفیت و ســامتی ،یک پله باالتر
از مــرغ هــای معمولــی هســتند و امنیــت
خاطر بیشــتری را برای مصــرف کننده ایجاد

نحوه نظارت دام پزشکی بر واحدهای تولیدکننده مرغ

•شایعات مطرحشده ،عقالنی و بهصرفه نیست

کاشــکی ،مدیر اتحادیه مــرغ گوشتی اســتان« :ضمن تشــکر از
روزنامه خراسان به دلیل حساسیت زیاد درباره خورد و خوراک افراد
جامعه ،در بحــث نظارت بر تولید مرغ گوشــتی ،دو شــاخص ژنتیک و
محیط ،بســیار اساســی و تعیینکننده هســتند که ما امروز بهواسطه
تالش محققانمان ،شرایط مناسبی در مدیریت این شاخص ها و تولید
داریـــم .منتها در بحث نظارت بر مراحل تولید و پرورش مرغ ،باید بگویم
هرگز کارشناســی که تحت ســیطره کارفرما کار میکنــد ،نمی تواند
نظارت درستی داشته باشــد .ما کارشناسی را ســراغ داریم که عوض
این که نظارتهــای الزم را در مرغداری انجام دهــد ،تبدیل به راننده
کارفرما شده اســت .شــما از این کارشــناس انتظار دارید چه گزارش
تخلفی به دام پزشــکی بدهد؟ از طرفی ،برخی نظارتها زیرســاختی
اســت و بایــــد در زمان صدور پروانه به آن توجه کرد ».وی همچنین به
گزارش «پاســخ به  6معمای مرغی» کــه حاصل گفت و گــوی روزنامه
خراســان رضوی با ایشــان بود ،اشــاره کرد و گفت« :همانطور که در
مصاحبه هم مطرح شده است ،بنده تاکید کردم من هم این شایعات را
شنیده ام اما ندیده ام منتها باید به این نکته اشاره کنیم که در هر صنف
و هر حرفه ای ،تخلف وجود دارد و من از بیرون به آن مباحث نگاه کرده
ام ،نه از زاویه دیــد مرغدار .ما اصال اهل این موارد نیســتیم و برای این
صنف ،عقالنی و بهصرفه نیســت که مثال مرغ یخ زده را داخل اســتخر
بریزد و به اسم مرغ گرم بفروشد؛ شــاید مواردی در گذشته بسیار دور
اتفاق می افتاده و خب ما هم بعضی از این شایعات را شنیده ایم .همان
طور که در هر صنفی ،تخلف وجود دارد ،در این سیستم هم ممکن است
تخلفاتی اتفاق بیفتد.

یکی از مباحث مطرح شــده در این جلســه ،چگونگی و ساز و
کــار نظارت دام پزشکی بر واحدهای تولید و پرورش مرغ بود
که دکتر «رشــتیباف» معاون ســامت اداره کل دام پزشکی
استان ،در این زمینه پاسخ هایی داد که با هم میخوانیم:
درصورتوجودتخلف،چهکسیبایداینموارد
را گزارش دهد؟
رشتیباف :هر مرغداری یک مســئول فنی و بهداشتی دارد و
این مسئول ،زمانی که مرغ وارد کشتارگاه میشود ،مسئولیت
ارســال تاییدیه ســامت مرغ به کشــتارگاه را دارد .این تاییدیه
شاملسالمتکاملمرغووجودنداشتنهیچگونهدارویآنتی
بیوتیک در بدن مرغ اســت .از طرفی ،گزارش تخلف ،اگر به هر
شکل،چهبهصورترسمیوچهغیررسمیبهماگزارششود،با
آنبرخوردمیکنیم.
مســئوالن فنی در تمامی مراحــل تولید مرغ،
هموارهدرمرغداریوکشتارگاهحضوردارند؟
یباف:ازنظرقانونیاینافرادموظفاندبهصورتمداومدر
رشت 
مرغداری و کشتارگاه حضور داشته باشند و اگر اتفاقی رخ دهد
گزارشکنندوسپسراستیآزماییکنیمواگرتخلفثابتشود،
بامتخلفانبرخوردمیکنیم.
بهنظر شما ،مســئول فنی که در یک مجموعه
پرورش مــرغ فعالیت می کنــد و از کارفرمــای خود ،یعنی
تولیدکننــده مــرغ حقوق مــی گیــرد ،میتوانــد در ارائه
گزارشهایتخلفبهدرستیعملکند؟
رشــتیباف :ما نیــروی کاری زیــادی نداریــم و در تمام شــبکه
شهرستانمشهد،کالششتیمنظارتیداریموتماماطالعاتیکه
دراینزمینهبهدستمامیرسد،یاازطرفمردماستیاازطریق
مسئولفنیبهداشتیمرغداریها.اتفاقابیشترتخلفاتیکهدر
کشــتارگاهها اتفاق می افتد ،از قبیل درجه حــرارت آب و درجه
حرارتگوشتومرغیکهاستحصالشدهوتعدادزیادیتخلف

دیگر،توسطهمینمسئولفنیهابهماگزارششدهاست.
•ضعف دام پزشکی در نظارت و بازرسی را انکار نمیکنیم

تعداد بازرســی های اداره کل دام پزشــکی در
مرغداریهاکمبهنظرمیرسدوشایدنتواندنظارتدقیق
و جامعی بر همه واحدها داشته باشد .راهکار دام پزشکی
برایحلاینمشکلچیست؟
مرغداری
رشتیباف :ما در اســتان خراســان ،حدود 2300
ِ
مرغ گوشــتی داریــم و  12هــزار توزیعکننده مــواد پروتئینی.
حدود  220مســئول فنی و بهداشتی هم هســتند که کارمند
ی و موظــف اند نظارتهای بهداشــتی بر مراکز
بخش خصوص 
تهیه ،تولید ،توزیع و عرضه داشــته باشــند .ما بــر هر موضوعی
که مرتبــط با دام پزشــکی باشــد ،نظارتهــای ویــژه ای داریم
اما ایــن راکــه نظارتهایمان ضعیف اســت ،انــکار نمی کنیم.
ما در هر شهرســتان اســتان ،بســته به توان آن شهرستان ،یک
بخش نظارتی داریــم اما چون شــبکه مشــهد از نظر تولید
و نگهــداری و توزیع فــراورده هــای خام دام ،شــرایط
ویــژه تــری دارد ،ما هــم نظارتمان ویژهتر اســت.
ضمن این که در کارخانجات تولید خوراک دام،
کشــتارگاهها و اماکنی از این قبیــل ،عالوه بر
مسئول بهداشــتی ،به دلیل باال بودن میزان
کار،تعدادیکاردانهمتحتنظارتمسئول
بهداشتیفعالیتدارندیامثالدرمراکزبسته
بندی و قطعه بنــدی ،عالوه بر دام پزشــک،
یک مسئول فنی بهداشتی هم حضور دارد و
حتیاگرنیازباشد،ممکناستچندکاردانو
کارشناسدامپزشکیهمبراینظارتوکنترل،
بهکارگیری شوند .اما در مجموع ،انکار نمی کنیم
که در برخی حوزه ها ،نظارتمان ضعیف است.

آیا دام پزشکی ،تا امروز به چنین
موضوعیدربازرسیهابرخوردکردهاست؟
رشتیباف :در این زمینه تا امروز ،موردی به ما
گزارش نشده است.

می کنند .امروز اگر میبینیم آنتی بیوتیک ها هنگام بیماری
بــرای بدنمان جــواب گو نیســت ،شــاید یکــی از دالیلش
مصرف آنتی بیوتیک برای دام و طیور باشد .مرغ یک کاالی
اســتراتژیک در کشــور به حســاب میآید و سیاست دولت،
همیشه این بوده که مرغ سالم به دست مردم برسد و مرغدار
هم همکاری کرده است.
شایانذکر اســت پس از این جلســه ،کاشکی،
مدیرعامل اتحادیه مرغ گوشتی استان ،پس از بررسی مجدد
فایل صوتی مصاحبه اول خود با خراسان ،گفتههایش درباره
مــرغ بــدون آنتیبیوتیــک را اینطــور اصالح میکنــد که:
«اگرچه تولید مرغ بدون آنتیبیوتیک کم است اما در پرورش
و تولید مرغ بــدون آنتیبیوتیک ،هیچگونه آنتیبیوتیکی به
مرغ داده نمیشود».

•همه مرغها ،قبل از کشتار دوره منع مصرف دارو را گذراندهاند

رشتیباف :شرایط تولید مرغهای بدون آنتی بیوتیک به شدت سخت گیرانه است و
برای تولید باید استانداردهای حساسی فراهم کرد تا مرغ در دوره زندگیاش دچار
بیماری نشود .چرا که اگر بیمار شــود ،از فهرست مرغ بدون آنتی بیوتیک حذف می
شــود .در واقع رمز بدون آنتی بیوتیک بودنشان ،سالم بودنشــان است .روی همین
حساب ،تنها 10درصد از کل واحدهای مرغداری ما ،مرغ بدون آنتی بیوتیک تولید
می کنند .تولید این مرغ ها آن قدر حساس اســت که گاهی تولیدکنندگان ،مجبور
به خارج کردن مرغ ها از این چرخه می شــوند .گاهی هم مرغدار مجبور به استفاده
از داروی گیاهی که مصرف آن مجاز است ،برای مرغ می شود که البته ،پس از انجام
آزمایشهای الزم و تکمیلی ،اجازه مصرف می دهیم .مهم است تاکید و یادآوری کنم
که مرغ های معمولی هم ،باز باید دوره اســتفاده از آنتی بیوتیکشــان را که در واقع
دوره منع مصرف است بگذرانند و سپس وارد کشتارگاه و در نهایت بازار شوند .نقش
مهم مسئول فنی بهداشتی مرغداری و کشتارگاه این جا مشخص میشود .در طول
دوره پرورش مرغ ،استفاده از انواع دارو مشکلی ندارد و می توان از آنتی بیوتیک ها
و ویتامین ها در یک دوره مصرف تعیین شــده اســتفاده کرد؛ ولی همین داروها یک
دوره منع مصرف هم دارند و مرغدار باید چند روز مانده به کشتار،
مصرف را قطع کند تا آثار دارو در گوشــت مرغ نماند و
از بدن مرغ دفع شود .مرغدار موظف به رعایت
این قانون است و مســئول فنی و بهداشتی
مرغداری نیز ،موظف به راستی آزمایی.
او باید این مورد را تایید کند و مردم هم
خاطرشان جمع باشد که مرغ های
معمولی هــم ،از اســتانداردهای
الزم بهــره مندنــد .مرغدارها در
بخــش ایمنــی غذایی و ســامت
مردم ،همکاری خوبی با ما دارند
و رابطه مرغدارها با دام پزشکی،
یکجــور همــکاری و همراهــی
تنگاتنگ است و ما به مردم اطمینان
خاطر می دهیم که چرخــه تولید مرغ،
سالمت است.

