ﻣﺰﯾﺖﻫﺎی ﭘﺮورش ﺷﺘﺮ ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ
ﮔﻮﺷﺖ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﮐﺸﻮر

ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺣﺪود  ۳۰درﺻﺪی ﮔﻮﺷﺖ ﮐﺸﻮر از ﻣﺴﯿﺮ واردات در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﺻﻮرت
ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻮاﺣﯽ ﺑﯿﺎﺑﺎﻧﯽ و ﻧﯿﻤﻪ ﺑﯿﺎﺑﺎﻧﯽ ﮐﺸﻮر از ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﺎﻻﯾﯽ
ﺑﺮای ﭘﺮورش ﺷﺘﺮ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی اﮔﺮوﻓﻮدﻧﯿﻮز ،ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﻣﻬﺮ ،ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺣﺪود ۳۰
درﺻﺪی ﮔﻮﺷﺖ ﮐﺸﻮر از ﻣﺴﯿﺮ واردات در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻧﻮاﺣﯽ ﺑﯿﺎﺑﺎﻧﯽ و ﻧﯿﻤﻪ ﺑﯿﺎﺑﺎﻧﯽ ﮐﺸﻮر از ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﺮای ﭘﺮورش
ﺷﺘﺮ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻤﺎم ﻧﯿﺎز ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺗﺄﻣﯿﻦ
ﮔﻮﺷﺖ را ﺑﺮ ﻃﺮف ﮐﻨﺪ.
ﺑﺮرﺳﯽ آﻣﺎر ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﺳﻬﻢ ﮔﻮﺷﺖ ﻗﺮﻣﺰ وارداﺗﯽ از ﺑﺎزار ﻣﺼﺮف اﯾﻦ
ﻣﺤﺼﻮل در ﮐﺸﻮر ﺣﺪود  ۳۰درﺻﺪ در ﺳﺎل  ۹۷ﺑﻮده اﺳﺖ .اﯾﻦ درﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻠﯽ ﮔﻮﺷﺖ ﻗﺮﻣﺰ در ﺳﺎل  ۹۷ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎلﻫﺎی ﻗﺒﻞ ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ
روﺑﺮو ﺑﻮده اﺳﺖ آن ﻫﻢ در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ واردات ﮔﻮﺷﺖ ﻗﺮﻣﺰ در ﺳﺎلﻫﺎی
 ۹۳اﻟﯽ  ۹۷ﺣﺪود  ۱۱۶رﺷﺪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﻣﯽﺗﻮان ﻋﻨﻮان داﺷﺖ ﮐﻪ در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ
واردات و ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻠﯽ ،ﺳﻬﻢ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ از ﺑﺎزار ﮔﻮﺷﺖ
ﻗﺮﻣﺰ ﮐﺸﻮر اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﮐﺎﻫﺶ اﻣﻨﯿﺖ ﻏﺬاﯾﯽ را ﺑﻪ
ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .از اﯾﻦ رو ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی داﺧﻠﯽ در ﺟﻬﺖ ﻧﯿﻞ
ﺑﻪ ﺧﻮد ﮐﻔﺎﯾﯽ در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮔﻮﺷﺖ ﻗﺮﻣﺰ ﺣﯿﺎﺗﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ.

ﺑﯿﺎﺑﺎنﻫﺎی اﯾﺮان؛ ﻇﺮﻓﯿﺘﯽ ﺑﺎﻟﻘﻮه ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮔﻮﺷﺖ
در ﺣـﺎل ﺣـﺎﺿﺮ اﯾـﺮان ﺑـﺎ  ۳۴.۶ﻣﯿﻠﯿـﻮن ﻫﮑﺘـﺎر ﻧـﻮاﺣﯽ ﺑﯿﺎﺑـﺎﻧﯽ و
ﻧﯿﻤﻪﺑﯿﺎﺑﺎﻧﯽ ،ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﺮای ﭘﺮورش ﺷﺘﺮ و اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮔﻮﺷﺖ
ﻗﺮﻣﺰ دارد .ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎ ﻧﻮاﺣﯽ ﺑﯿﺎﺑﺎﻧﯽ و ﻧﯿﻤﻪﺑﯿﺎﺑﺎﻧﯽ اﯾﺮان
از ﻧﻈﺮ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺧﻮراک و ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮای ﭘﺮورش ﺷﺘﺮ ،ﻇﺮﻓﯿﺖ
ﻧﮕﻬﺪاری ﺳﺎﻻﻧﻪ  ۵۹۰ﻫﺰار و  ۹۱۸ﻧﻔﺮ ﺷﺘﺮ را ﺑﺪون آﺳﯿﺐ ﺑﻪ ﺑﺎﻓﺖ
ﻣﺮاﺗﻊ دارد .اﯾﻦ درﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺷﺘﺮﻫﺎی اﯾﺮان در ﺳﺎل ۹۸
ﺗﻨﻬﺎ  ۱۹۵ﻫﺰار و  ۵۰۰ﻧﻔﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ.
اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮔﻮﺷﺖ ﺷﺘﺮ اﮔﺮﭼﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻓﺮﺻﺘﯽ ﺑﺮای ﻧﯿﻞ ﺑﻪ
ﺧﻮدﮐﻔﺎﯾﯽ در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮔﻮﺷﺖ ﻗﺮﻣﺰ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد اﻣﺎ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﮐﯿﻔﯽ
ﮔﻮﺷﺖ ﺷﺘﺮ ﯾﮑﯽ از ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﻬﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد؛
ﭼﺮا ﮐﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﺑﺎزارﭘﺴﻨﺪی ﻫﺮ ﻣﺤﺼﻮل ﻗﺒﻞ از ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ آن ﺑﺎﯾﺪ
ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪه و ﺟﺎﯾﮕﺎه آن در ﺑﺎزار ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺷﻮد .ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﺑﺎﯾﺪ
ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﺮد ﮐﻪ ﮔﻮﺷﺖ ﺷﺘﺮ از ﻟﺤﺎظ ﻃﻌﻢ ،ﻣﺰه و ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ رﻗﺎﺑﺖ
ﺑﺎ ﮔﻮﺷﺖ ﮔﺎو و ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻮرد ﭘﺴﻨﺪ ﻣﺮدم اﺳﺖ را دارد ﯾﺎ ﻧﻪ.
ﻣﺰﯾﺖﻫﺎی ﮔﻮﺷﺖ ﺷﺘﺮ ﺑﺮای ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪﮔﺎن
ﺷﮑﻞ ﻇﺎﻫﺮی ﮔﻮﺷﺖ ﺷﺘﺮ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﮔﻮﺷﺖ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ اﺳﺖ و ﻣﯿﺰان ﭼﺮﺑﯽ آن ﮐﻤﺘﺮ
از ﮔﻮﺷﺖ ﮔﺎو اﺳﺖ .ﮔﻮﺷﺖ ﺷﺘﺮی ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﯾﮏ ﺗﺎ  ۳ﺳﺎل ﺳﻦ دارد از ﺟﻬﺖ
ﻣﺰه ،ﻃﻌﻢ و ﻧﺮﻣﯽ ﺷﺒﯿﻪ ﮔﻮﺷﺖ ﮔﻮﺳﺎﻟﻪ اﺳﺖ .ﮔﻮﺷﺖ ﺷﺘﺮ را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺒﻊ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮﺑﯽ از ﻣﻮاد ﻣﻐﺬی ﻧﺎم ﺑﺮد ﮐﻪ در آن ﻣﯿﺰان ﻗﺎﺑﻞ
ﺗﻮﺟﻬﯽ وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ بﮐﻤﭙﻠﮑﺲ و ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻌﺪﻧﯽ ﻓﺴﻔﺮ ،ﮐﻠﺴﯿﻢ و روی وﺟﻮد
دارد.
وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ب ﻣﻮﺟﻮد در اﯾﻦ ﮔﻮﺷﺖ ﺑﺮای ﺗﻘﻮﯾﺖ اﻋﺼﺎب ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ.
ﻋﻨﺼﺮ روی ﮐﻪ از اﺧﺘﻼﻻت در رﺷﺪ ﺟﻨﯿﻦ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﻪ وﻓﻮر در
ﮔﻮﺷﺖ ﺷﺘﺮ ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﺷﻮد .ﭼﺮای آزاد ﺷﺘﺮ در ﻣﺮاﺗﻊ و ﭘﺮورش ﻃﺒﯿﻌﯽ آن
ﻧﯿﺰ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﮔﻮﺷﺖ ﺷﺘﺮ ﻓﺎﻗﺪ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﻮاد ﻫﻮرﻣﻮﻧﯽ و
آﻧﺘﯽﺑﯿﻮﺗﯿﮏ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع وﯾﮋﮔﯽ ﻣﻬﻤﯽ ﺑﺮای آن ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود.
از ﻃﺮﻓﯽ راﯾﺤﻪ و ﻃﻌﻢ دﻟﭙﺬﯾﺮ اﯾﻦ ﮔﻮﺷﺖ ﺑﺎ ﺗﺤﺮﯾﮏ ﻏﺪد ﺑﺰاﻗﯽ ﻣﻮﺟﺐ
اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﺪرت ﺟﺬب آن در ﺑﺪن ﻧﯿﺰ اﻧﺴﺎن ﻣﯽﺷﻮد.
ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﮔﻮﺷﺖ ﺷﺘﺮ دارای ﮐﻠﺴﺘﺮول ﮐﻤﯽ ﺑﻮده و ﻫﻤﯿﻦ اﻣﺮ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪه
اﺳﺖ اﻓﺮاد ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ دﯾﺎﺑﺖ و ﮐﻠﺴﺘﺮول ﺑﺎﻻ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ از آن اﺳﺘﻔﺎده
ﮐﻨﻨﺪ .ﮐﻠﺴﯿﻢ و ﻓﺴﻔﺮ ﻣﻮﺟﻮد در اﯾﻦ ﮔﻮﺷﺖ ﻧﯿﺰ ﺑﺮای درﻣﺎن اﻓﺮادی ﮐﻪ
از درد ﻣﻔﺎﺻﻞ رﻧﺞ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ .از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ آﻫﻦ ﻣﻮﺟﻮد

در ﮔﻮﺷﺖ ﺷﺘﺮ ﺧﻄﺮ اﺑﺘﻼء ﺑﻪ ﮐﻢﺧﻮﻧﯽ را ﺑﺴﯿﺎر ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽدﻫﺪ.
در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ ﻣﺰﯾﺖﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮان اذﻋﺎن ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﮔﻮﺷﺖ ﺷﺘﺮ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ رﻗﺎﺑﺖ
ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﮔﻮﺷﺖﻫﺎی ﻗﺮﻣﺰ را دارد و ﺑﺎزارﭘﺴﻨﺪی آن ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای اﺳﺖ
ﮐﻪ اﻣﮑﺎن ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ آن ﺑﺎ ﮔﻮﺷﺖﻫﺎی ﻗﺮﻣﺰ وارداﺗﯽ ﻓﺮاﻫﻢ اﺳﺖ.
ﺧﻮدﮐﻔﺎﯾﯽ در ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮔﻮﺷﺘﯽ ﺑﺎ ﭘﺮورش ﺷﺘﺮ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﻬﻢ ﺑﺎﻻی ﮔﻮﺷﺖ ﻗﺮﻣﺰ وارداﺗﯽ از ﺑﺎزار اﯾﺮان و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
اﻫﻤﯿﺖ ﺧﻮدﮐﻔﺎﯾﯽ در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮔﻮﺷﺖ ﻗﺮﻣﺰ ،اﺳﺘﻔﺎده از ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻧﻮاﺣﯽ
ﺑﯿﺎﺑﺎﻧﯽ و ﻧﯿﻤﻪﺑﯿﺎﺑﺎﻧﯽ در ﺟﻬﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺮورش ﺷﺘﺮ ﺿﺮوری ﺑﻪ ﻧﻈﺮ
ﻣﯽرﺳﺪ .ﮔﻮﺷﺖ ﺷﺘﺮ ﺑﺎ دارا ﺑﻮدن وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﮐﯿﻔﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ
رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎ ﮔﻮﺷﺖ ﮔﺎو و ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ،در ﺻﻮرت اﻫﺘﻤﺎم ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﺑﻪ آن
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ را در ﺳﻔﺮه ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺪﺳﺖ آورد.
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