ﺗﻐﯿﯿــﺮ ﻓﺮﻣــﻮل ﺧــﻮراک ﻃﯿــﻮر/
ﮔﻔﺖوﮔــﻮ ﺑــﺎ »دﮐﺘــﺮ ﺧﺴــﺮو
اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯽ« ،داﻣﭙﺰﺷﮏ
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ اﺻﻠﯽﺗﺮﯾﻦ ﭼﺎﻟﺶ داﻣﺪاری ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺧﻮراک اﺳﺖ آﯾﺎ
ﻣﯽﺗﻮان ﻓﺮﻣﻮل ﻏﺬاﯾﯽ دام را ﺗﻐﯿﯿﺮ داد؟

ﺑﻠﻪ ،اﯾﻦ اﻣﮑﺎن وﺟﻮد دارد ،وﻟﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻼﺣﻈﺎﺗﯽ را در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ.
دامﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﺻﻨﻌﺘﯽ دارﻧﺪ اﻋﻢ از اﯾﻨﮑﻪ ﮔﻮﺷﺖ ﯾﺎ ﻓﺮآوردهﻫﺎی
آﻧﻬـﺎ ﻣﺼـﺮف ﺷـﻮد ،ﯾﮑﺴـﺮی ﻧﯿﺎزﻫـﺎی ﻏﺬاﯾـﯽ ﺛـﺎﺑﺖ دارﻧـﺪ از ﻗﺒﯿـﻞ
ﭘﺮوﺗﺌﯿﻨﯽ ،اﻧﺮژی و ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺎﻣﯿﻦ آﻧﻬﺎ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ در
ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت را ﺑﻪﺻﻮرت ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﯾﮑﯽ
اﺳﺖ.

ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ،ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ رﮐﻦ ﻏﺬاﯾﯽ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در
دامﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮔﻮﺷﺖ آﻧﻬﺎ ﻣﺼﺮف ﻣﯽﺷﻮد ﺑﻪ ﭼﻪ ﻃﺮﯾﻖ ﻣﯽﺗﻮان آن را ﺗﺎﻣﯿﻦ
ﮐﺮد؟

ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻨﯽ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﺑﺨﺶ از رژﯾﻢ ﻏﺬاﯾﯽ دام اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻣﻮادی
ﻫﻤﭽﻮن ﺳﻮﯾﺎ ،ﮐﻨﺠﺎﻟﻪ آﻓﺘﺎﺑﮕﺮدان ،ﮐﻠﺰا،ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﯽ ،داﻧﻪﻫﺎی ﻟﻮﺑﯿﺎ و
ﭘﻮدر ﮔﻮﺷﺖ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻨﮑﻪ از ﮐﺪام ﻣﻮاد اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد
ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﮐﺸﻮر دارد .ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺜﺎل ﮐﺸﻮرﻫﺎی آﺳﯿﺎی ﺷﺮﻗﯽ ﮐﻪ
در رژﯾﻢ آﻧﻬﺎ ﻏﺬای درﯾﺎﯾﯽ ﻧﻘﺶ اﺻﻠﯽ را دارد و ﺿﺎﯾﻌﺎت ﻣﺎﻫﯽ زﯾﺎد
اﺳﺖ ﺑﺨﺸﯽ از ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز دامﻫﺎ را ﺑﺎ ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﯽ ﺗﺎﻣﯿﻦ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﯾﺎ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﮔﺮﻣﺴﯿﺮ از ﮐﻠﺰا ﯾﺎ ﮐﻨﺠﺎﻟﻪ آﻓﺘﺎﺑﮕﺮدان اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﭘﺲ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻓﺮﻣﻮل رژﯾﻢ ﻏﺬاﯾﯽ دام در ﻫﺮ ﮐﺸﻮری ﻣﺘﻐﯿﺮ اﺳﺖ.

در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ اﯾﻦ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﺑﻪ ﭼﻪ ﺻﻮرت اﺳﺖ؟

ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺟﺮات ﮔﻔﺖ ﮐﻪ در  ۴۰ﺳﺎل اﺧﯿﺮ ﻫﯿﭻ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﯽ ﺑﺮای ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ
ﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﭘﺮوﺳﻪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﯾﺎ
ﻣﺮﻏﺪاریﻫﺎ اﺟﺮا ﺷﻮد ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ اراده دوﻟﺘﯽ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .از
ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﻫﻤﻪ ﻣﯽداﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ ﻣﺎﻓﯿﺎ و ﻗﺪرﺗﯽ در اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ وﺟﻮد دارد
ﮐﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ آن ﻓﻘﻂ در واردات اﺳﺖ .اﯾﻨﻬﺎ اﯾﻦﻗﺪر ﻗﻮی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﺎ
ارز دوﻟﺘﯽ ﺧﻮد را ﻧﮕﯿﺮﻧﺪ ﺑﻪ ﮐﺸﺘﯽ ﺧﻮدﺷﺎن اﺟﺎزه ﺗﺨﻠﯿﻪ ﺑﺎر
ﻧﻤﯽدﻫﻨﺪ .از ﻃﺮﻓﯽ  ۷۰درﺻﺪ ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه دام ﮔﻮﺷﺘﯽ ،ﻧﻬﺎده اﺳﺖ ﭘﺲ
دوﻟﺖ ﻫﻢ رﯾﺴﮏ ﺣﺬف ارز ﯾﺎراﻧﻪای را ﺑﻪ ﺟﺎن ﻧﻤﯽﺧﺮد ،ﺷﻮﺧﯽای در ﺑﯿﻦ
ﻓﻌﺎﻻن اﯾﻦ ﺣﻮزه وﺟﻮد دارد ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ دوﻟﺖ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ارز دوﻟﺘﯽ
دارو را ﺣﺬف ﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ ارز ﻧﻬﺎدهﻫﺎی داﻣﯽ را ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﻋﻨﻮان.

ﻗﯿﻤﺖﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ؟

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮاﻧﻪ ﻣﺼﺮف ﮔﻮﺷﺖ ﺳﻔﯿﺪ و ﻗﺮﻣﺰ در ﺟﻬﺎن ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ
ﻫﻤﭽﻮن ﺳﻮﯾﺎ و ذرت اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮑﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﻪ
اﻣﻨﯿﺖ ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﺮدم ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺜﺎل آﻣﺮﯾﮑﺎ  ۴۰ﺳﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻣﺎ را ﺗﺤﺮﯾﻢ ﮐﺮده اﻣﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن از اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ذرت و ﺳﻮﯾﺎ وارد ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ
اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻋﺪهای در وارد ﮐﺮدن از اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺟﺎی
ﮐﺸﻮرﻫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ ﯾﺎ ﺣﻮزه روﺳﯿﻪ اﺳﺖ ﻧﯿﺰ اﺛﺮﮔﺬار اﺳﺖ.

آﯾﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﺳﻮﯾﺎ را ﺣﺬف ﮐﺮد؟

ﺧﯿﺮ ،ﻣﺎدهای ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻮﯾﺎ را ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺑﻪﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺣﺬف ﮐﺮد ،اﻣﺎ ﺑﺨﺸﯽ
از آن را ﻣﯽﺗﻮان ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﮐﺮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺗﻮﺳﻂ داﻣﭙﺰﺷﮑﯽ ﮐﻪ در
ﻓﺮﻣﻮل ﺟﯿﺮهﻧﻮﯾﺴﯽ ﺗﺨﺼﺺ دارد اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد .در ﻫﺮ ﻓﺮﻣﻮﻟﯽ ﺑﺮای
دامﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﻮﯾﺎ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮراک دام و ﻧﻬﺎدهﻫﺎی داﻣﯽ ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣﺪ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ واردات اﺳﺖ؟

ﻣﺮﻏﺪاری ﺻﻨﻌﺘﯽ در ﮐﺸﻮر ﻋﻤﺮ  ۵۰ﺗﺎ  ۶۰ﺳﺎﻟﻪ دارد و اﺻﻄﻼﺣﺎ ﭘﺎﯾﻪ آن
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺘﺪ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ اﺳﺖ .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺮﻏﺪاری ﺻﻨﻌﺘﯽ در ﮐﺸﻮر
راهاﻧــﺪازی ﺷــﺪ ﻣــﺎ واﺑﺴــﺘﮕﯽ  ۸۵درﺻﺪی داﺷﺘﯿــﻢ و اﻣــﺮوز در
ﺧﻮﺷﺒﯿﻨﺎﻧﻪﺗﺮﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ اﯾﻦ واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ  ۸۰درﺻﺪ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.

ﻋﻠﺖ اﯾﻦ ﺗﻌﻠﻞ در ﺧﻮدﮐﻔﺎﯾﯽ ﭼﯿﺴﺖ؟

ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ را ﻗﺒﻮل ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ ارادهای ﺑﺮای ﺧﻮدﮐﻔﺎﯾﯽ و
ﮐﺎﻫﺶ واﺑﺴﺘﮕﯽ در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺣﻮزهﻫﺎ وﺟﻮد ﻧﺪارد ،زﯾﺮا ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻋﺪهای ﺑﻪ
ﺧﻄﺮ ﺧﻮاﻫﺪ اﻓﺘﺎد .ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺜﺎل ﻫﯿﭻ ﺣﺮﮐﺖ ﻗﺎﺑﻞ ذﮐﺮی در ﺣﻮزه دان
ﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ ،اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﮔﺴﺘﺮدﮔﯽ و ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ اﯾﻦ
ﺻﻨﻌﺖ ﻗﺪم اول ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺳﻂ دوﻟﺖﻫﺎ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﻮد .ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺜﺎل در ﺣﻮزه
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻟﻮﺑﯿﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮐﻤﺒﻮد آب ﻣﯽﺗﻮان از داﻧﻪﻫﺎی آﻟﻮﻓﯿﺖ ﯾﺎ
ﻧﻤﮏ دوﺳﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد ،ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی و داﻧﺶ آن در اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺸﻮرﻫﺎی
ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ و ﺻﻨﻌﺘﯽ اﺳﺖ و ﺑﺮای ﮔﺮﻓﺘﻦ آن دوﻟﺖ ﺑﺎﯾﺪ وارد ﻋﻤﻞ ﺷﻮد،
اﻣﺎ ﭼﻨﯿﻦ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ دوﻟﺖ در ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻧﻬﺎدهﻫﺎ و روﻧﻖ ﺑﺎزار ﺳﯿﺎه
آﯾﻨﺪه را ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﺪ؟

ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﻣﺮﻏﺪار ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت ﻗﯿﻤﺘﯽ را از ﺟﯿﺐ
ﺧﻮد ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﺪ ،ﺳﻮﯾﺎی  ۲ﻫﺰار و  ۷۰۰ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺳﻮﯾﺎی  ۱۳ﻫﺰار
ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ ﺗﻔﺎوت ﻓﺎﺣﺸﯽ دارد ﭘﺲ اﮔﺮ وﺿﻌﯿﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻨﻮال اداﻣﻪ ﭘﯿﺪا
ﮐﻨﺪ ﻣﺮﻏﺪار ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﮐﺮدن ﻣﯽرود ،اﺗﻔﺎﻗﯽ ﮐﻪ در ﺳﺎلﻫﺎی ﺟﻨﮓ

رخ داد و ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﺮغ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮﯾﻦ ﺣﺪ ﺧﻮد رﺳﯿﺪ ،ﺑﻪﻃﻮریﮐﻪ ﺗﻔﺎوت
ﻣﺰه و ﺷﮑﻞ آن ﺣﺘﯽ ﭘﺲ از ﭘﺨﺖ و اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن اﻧﻮاع ادوﯾﻪﻫﺎ ﻣﺸﺨﺺ
ﺑﻮد ،ﺿﻤﻦ آﻧﮑﻪ دﯾﮕﺮ آن ﺧﺎﺻﯿﺖ ﻏﺬاﯾﯽ ﻗﺒﻞ را ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ و ﻋﻤﻼ
ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﺎده ﻏﺬاﯾﯽ ﺷﮑﻢ ﭘﺮﮐﻦ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻓﺎﻗﺪ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﻮاد
ﭘﺮوﺗﺌﯿﻨﯽ اﺳﺖ .ﻣﺎ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را در ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻣﺴﻮول
و ﺳﺎزﻣﺎن ﻏﺬا و دارو ﻫﺸﺪار دادﯾﻢ ،زﯾﺮا اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﻪ
ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺮدم رﺑﻂ دارد و در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺧﻮراک دام ﺷﺎﻫﺪ
ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی ﮔﻮارﺷﯽ در ﺑﯿﻦ ﻣﺮدم ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد .اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎ
ﺑﻪ اﻣﺮوز ﻫﯿﭻﮐﺪام از اﯾﻦ ﻫﺸﺪارﻫﺎ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮی در روﻧﺪ ﺣﺎل
ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪوﺟﻮد آورد.
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