ﻣﺰرﻋﻪ ﭘﺮورش ﺷﺘﺮﻣﺮغ
وﺟﻮد درآﻣﺪ ﺑﺎﻻ از ﻓﺮوش ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﺘﺮ ﻣﺮغ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺤﺮﯾ ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮر ﻫﺎ ﺑﻪ وﯾﮋه دراروﭘﺎ
،آﻣﺮﯾﺎ و ﺑﺨﺶ ﻫﺎﯾ از آﺳﯿﺎ و اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ .دوﻟﺖ آﻓﺮﯾﻘﺎی ﺟﻨﻮﺑ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﺑﺎزارﻫﺎی داﺧﻠ
ﺧﻮد در ﺳﺎل  1906ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻨﻊ ﺻﺎدرات ﭘﺮﻧﺪه زﻧﺪه وﺗﺨﻢ ﺷﺘﺮﻣﺮغ را وﺿﻊ ﻧﻤﻮد .وﺑﺎ وﺟﻮد رﮐﻮد در
ﺑﺎزار اﮐﺜﺮ ﭘﺮﻧﺪه ﻫﺎ ﮐﺸﺘﺎر ﺷﺪه و ﺗﻌﺪاد ﮐﻤ ﻣﺰرﻋﻪ ﭘﺮورش در آﻣﺮﯾﺎ ﺑﺎﻗ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮد ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ در
ﺳﺎل  1921ﺑﺮ اﺳﺎس آﻣﺎر ﺗﻨﻬﺎ  321ﻗﻄﻌﻪ ﭘﺮﻧﺪه در ﻣﺰارع آﻣﺮﯾﺎ وﺟﻮد داﺷﺖ  .ﺟﻤﻌﯿﺖ ﭘﺮﻧﺪه ﺷﺘﺮ ﻣﺮغ
در اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ در ﺑﯿﻦ ﻣﺰرﻋﻪ داران ﺧﯿﻠ ﮐﻢ و از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﻧﯿﻤﻪ وﺣﺸ اﯾﻦ ﭘﺮﻧﺪه ﺑﻮد.
از اواﺳﻂ دﻫﻪ  1980ﻣﯿﻼدی ﻣﺰارع ﺷﺘﺮﻣﺮغ ﺑﻪ ﻃﻮر ﭼﺸﻢ ﮔﯿﺮی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد؛ اﮔﺮ ﭼﻪ اﯾﻦ ﻣﺰارع در
ﺳـﻄﺢ ﮐـﻮﭼ ﻗـﺮار داﺷﺘﻨـﺪ و در ﺧـﺎرج از آﻓﺮﯾﻘـﺎی ﺟﻨـﻮﺑ ﺗﻨﻬـﺎ ﭼﻨـﺪ ﻣﺰرﻋـﻪ ﺑـﺰرگ در آﻣﺮﯾﺎ،اروﭘـﺎ و
اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ وﺟﻮد داﺷﺖ .ﻋﻼﻗﻪ و اﺷﺘﯿﺎق ﺑﻪ ﭘﺮورش ﺷﺘﺮﻣﺮغ ﺑﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ دوﻟﺖ ﻫﺎ و ورود ﺷﺘﺮﻣﺮغ و ﺗﺨﻢ
ﻧﻄﻔﻪ دار دوﭼﻨﺪان ﺷﺪ .اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎﯾ ﻫﺎ ﻣﺰارع ﺧﻮد را ﺑﺎ وﺟﻮد ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﺿﻌﯿﻒ و ﻧﯿﻤﻪ وﺣﺸ ﺗﻮﺳﻌﻪ
دادﻧﺪ.ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﺸﻮر ﻫﺎی اروﭘﺎﯾ از ﺳﺎل  1990ﺑﺎ وارد ﮐﺮدن ﭘﺮﻧﺪه از آﻓﺮﯾﻘﺎی ﺟﻨﻮﺑ ﺧﻮد را در ﻣﺴﯿﺮ
ﺑﺎزار ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﺘﺮﻣﺮغ ﮔﺴﺘﺮش دادﻧﺪ .
ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﯾﺮ آﻓﺮﯾﻘﺎﯾ ﻧﯿﺰ ﻣﺰارع ﺧﻮد را در ﺳﺎل ﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ دادﻧﺪ  .ﺑﯿﺸﺘﺮ ﭘﺮﻧﺪه ﻫﺎی ﻣﺰارع

ﻧﺎﻣﺒﯿـﺎ از ﮔـﻮﻧﻪ ﻫـﺎی اوودﺷـﻮرن ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﮐـﻪ ﺑـﺎزارﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﺘﺮﻣـﺮغ را ﭘـﻮﺷﺶ ﻣﯿﺪﻫﻨـﺪ .ﻣﺰرﻋـﻪ داران
زﯾﻤﺒﺎوه اﯾ ﺑﺎ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﺑﻮﻣ ﺧﻮد درﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﻮده و اﺧﯿﺮا ﻧﯿﺰ ﮐﺸﻮر ﻫﺎی ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ
آﻣﺮﯾﺎی ﺟﻨﻮﺑ و ﻧﯿﻮزﻟﻨﺪ در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
در ﺳﺎل  1997ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻨﻊ ﺻﺎدرات ﭘﺮﻧﺪه و ﺗﺨﻢ ﺷﺘﺮﻣﺮغ ﻟﻐﻮ ﺷﺪ و ﺑﻪ ﻣﺰرﻋﻪ داران اﺟﺎزه داده ﺷﺪ ﺗﺎ
ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﭘﺮﻧﺪه ﻫﺎ را ﺻﺎدر ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﺷﺘﺮﻣﺮغ ﺑﻪ وﯾﮋه ﻣﺰرﻋﻪ داراﻧ ﮐﻪ ﻗﺎدر ﺑﻪ
ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺑﺎزارﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﮔﺮدﻧﺪ.
ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ ﭘﺮورش ﭘﺮﻧﺪه ﺷﺘﺮ ﻣﺮغ در اﯾﺮان :

ﭘﺮورش ﺷﺘﺮﻣﺮغ در ﺷﻬﺮﻫﺎی اﯾﺮان
ورود ﻫﺮ ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻮﭘﺎﯾ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﻧﯿﺎزﺑﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اوﻟﯿﻪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ دارد.ﺑﻪ ﻃﻮر ﻧﻤﻮﻧﻪ ،ﭼﯿﻦ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ
اﯾﺮان ﭘﺮورش ﺷﺘﺮﻣﺮغ را آﻏﺎز ﮐﺮد در ﺣﺎﻟ ﮐﻪ در ﯾ ﺑﺮﻫﻪ  10ﺳﺎﻟﻪ ﭘﯿﺶ از آن ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺧﻮد را اﻧﺠﺎم
داده ﺑﻮد و ﺑﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﺎﻻ واردات اﯾﻦ ﭘﺮﻧﺪه را آﻏﺎز ﮐﺮده؛اﻣﺎ در اﯾﺮﺗﺎن ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ واردات ،ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و
ﺗﻮﻟﯿﺪ آن ﺷﺮوع ﺷﺪ.

ﭼﯿﻦ اﮐﻨﻮن ﺳﺎﻻﻧﻪ  100000ﻗﻄﻌﻪ ﺷﺘﺮﻣﺮغ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯿﻨﺪ در ﺻﻮرﺗ ﮐﻪ ﻣﺎ در اﯾﺮان ﺗﻮﻟﯿﺪ آﻧﭽﻨﺎﻧ ﻧﺪارﯾﻢ
وﻫﻨﻮز وارد ﮐﻨﻨﺪه ﻫﺴﺘﯿﻢ.ﻗﻔﻞ اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ  18ﺳﺎل ﭘﯿﺶ در اﯾﺮان ﺑﺎز ﺷﺪه وﻟ ﻫﻨﻮز ﮔﻮﺷﺖ ﺷﺘﺮﻣﺮغ
ﺑﻄﻮر ﭼﺸﻤﯿﺮی ﺑﺎزار ﺧﻮد را ﭘﯿﺪا ﻧﺮده اﺳﺖ ؛وﺳﺮاﻧﻪ ﻣﺼﺮف ﮔﻮﺷﺖ ﺷﺘﺮﻣﺮغ در اﯾﺮان ﺑﻪ ازاء ﻫﺮ ﻧﻔﺮ
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻓﻘﻂ  100-150ﮔﺮم اﺳﺖ .اﮔﺮﭼﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ در ﺳﺎﯾﺮ ﮔﻮﺷﺖ ﻫﺎ ﺑﻮﯾﮋه ﻗﺮﻣﺰ ﺑﻪ
دﻟﯿﻞ ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻔﺎوت ﺑﯿﻦ ﮔﻮﺷﺖ ﻗﺮﻣﺰ و ﮔﻮﺷﺖ ﺷﺘﺮﻣﺮغ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮای آن در ﺣﺎل اﻓﺰاﯾﺶ
اﺳﺖ .ﺑﺎزار ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﺘﺮ ﻣﺮغ در اﯾﺮان ﻓﻌﻼ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺗﺜﯿﺮ اﺳﺖ و ﻓﺎز ﻧﻬﺎﯾ آن ﮐﻪ ﺻﺎدرات
و ﻣﺼﺮف ﻣﺤﺼﻮﻻت ﭘﺮﻧﺪه ﺷﺘﺮﻣﺮغ اﺳﺖ در ﺻﻮرت ﺗﺪاوم ﺻﻨﻌﺖ و ﺳﻮد آوری در آﯾﻨﺪه ﻧﺰدﯾ آﻏﺎز
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ  .اﻟﺒﺘﻪ ﮐﺎر ﮔﺰار ﺻﻨﻌﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﺘﺮﻣﺮغ در اﯾﺮان ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻ اﺳﺖ.ﺻﻨﻌﺖ ﭘﺮورش
ﭘﺮﻧﺪه ﺷﺘﺮﻣﺮغ در اﯾﺮان از ﺳﺎل  1373ﺷﺮوع ﺷﺪ و ﺗﺎ اﻻن ﮔﺴﺘﺮش و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ آﻣﯿﺰی در اﮐﺜﺮ
ﻧﻘﺎط ﮐﺸﻮر داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .در ﺳﺎل ﻫﺎی اوﻟﯿﻪ ﺟﻮﺟﻪ ﯾﺎ ﺗﺨﻢ ﻧﻄﻔﻪ دار از ﺧﺎرج ﮐﺸﻮر وارد و ﭘﺲ از ﭘﺮورش
در ﺳﻨﯿﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻣ رﺳﯿﺪﻧﺪ  .اﮐﻨﻮن اﯾﺮان ﺧﻮد ﺗﺨﻢ ﻧﻄﻔﻪ دار ﺷﺘﺮﻣﺮغ و ﺟﻮﺟﻪ و ﻣﺮغ ﻣﺎدر
اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ را ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯿﻨﺪ واﺳﺘﺎن ﻫﺎﯾ ﭼﻮن ﺗﻬﺮان ،اﺻﻔﻬﺎن،ﻣﺮﮐﺰی و ﮔﻠﺴﺘﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﻌﺪاد ﻣﺰرﻋﻪ
ﭘﺮورش ﺷﺘﺮ ﻣﺮغ را دارﻧﺪ .
از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ در ﮐﺸﻮر در ﺣﺎل ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﺷﺪن ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ،ﺿﺮورت راه اﻧﺪازی ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺟﺎﻧﺒ آن از
ﻗﺒﯿﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ دﺳﺘﺘﺎه ﻫﺎی ﺟﻮﺟﻪ ﮐﺸ، ﮐﺸﺘﺎرﮔﺎه ﻫﺎ  ،ﮐﺎرﮔﺎه ﻫﺎی دﺑﺎﻏ ﭘﻮﺳﺖ ﺟﻬﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺻﺎدرات
آﻧﻬﺎ اﺟﺘﻨﺎب ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ و ﻣﻮﺟﺐ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﭘﺎﯾﺪار ،اﺷﺘﻐﺎل زا و ﻗﺎﺑﻞ رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎ دﯾﺮ ﮐﺸﻮر
ﻫﺎ ﻣﻌﻨ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ.
اﻗﻠﯿﻢ وآب و ﻫﻮای ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﭘﺮورش و ﻧﻬﺪاری ﺷﺘﺮﻣﺮغ

آب و ﻫﻮا و اﻗﻠﯿﻢ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﭘﺮورش ﺷﺘﺮﻣﺮغ
ﺷﺘﺮﻣﺮغ ﺣﯿﻮاﻧ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻘﺎوم ،ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺳﺎزﮔﺎری ﺑﺎﻻ ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺤﯿﻄ ﺟﺪﯾﺪ اﺳﺖ و ﻋﻠ رﻏﻢ اﯾﻨﻪ
زﯾﺴﺘﺎه ﺷﺘﺮﻣﺮغ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮔﺮم و ﺣﺎره ای و اﺳﺘﭙ آﻓﺮﯾﻘﺎﺳﺖ اﻣﺎ ﭘﺮورش ﺷﺘﺮﻣﺮغ ﺣﺘ در ﺑﺮﺧ ﻧﻮاﺣ

ﺳﺮدﺳﯿﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺸﻮر ﺳﻮﺋﺪ ﻧﯿﺰ ﺻﻮرت ﻣﯿﯿﺮد .ﺗﻄﺎﺑﻖ ﮐﺎﻣﻞ ﺷﺘﺮﻣﺮغ ﺑﺎ ﻫﺮ ﻧﻮع آب وﻫﻮا ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﺑﺮ
اﺳﺎس ﮔﺰارﺷﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺸﻮر در دﻣﺎی  -15ﺗﺎ  +50درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘ ﮔﺮاد
ﺑﻪ راﺣﺘ زﻧﺪﮔ ﮐﺮده و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﻢ آﺑ و ﺧﺸ ﻫﻮا ﻣﻘﺎوم ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ .ﻧﺘﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺣﺪ اﮐﺜﺮ ﺑﺎز دﻫ و
راﻧﺪﻣﺎن ﭘﺮورش ﺷﺘﺮ ﻣﺮغ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻣﺎﻧﺎت ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ  .از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻ ت ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ
ﺑﺎﻻ ﺑﺮای رﻗﺎﺑﺖ در ﺑﺎزارﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﺘﺮﻣﺮغ ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﺎ در
ﺻﻨﻌﺖ ﭘﺮورش ﺷﺘﺮﻣﺮغ در اﺑﺘﺪای راه ﻗﺮار دارﯾﻢ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی دﻗﯿﻖ،اﺣﺪاث و ﺗﻮﺳﻌﻪ واﺣﺪ
ﻫـﺎی ﺷﺘﺮﻣـﺮغ در ﻣﻨـﺎﻃﻘ اﻧﺠـﺎم ﮔﯿـﺮد ﮐـﻪ در آﯾﻨـﺪه ؛ اوﻻ اﻣـﺎن ﮔﺴـﺘﺮش ﺑﯿﺸﺘـﺮ آن ﻓﺮاﻫـﻢ ﺑﺎﺷـﺪ،ﺛﺎﻧﯿﺎ
ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺗﻮﻟﯿﺪی را ﺑﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ و ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﺑﺎزده ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ در ﺑﺎزارﻫﺎی
ﺟﻬﺎﻧ ﺑﺎ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮر ﻫﺎی ﺟﻬﺎن ﮐﻪ از زﻣﺎن ﻫﺎی دور ﺑﻪ ﻃﻮر ﺗﺨﺼﺼ در ﭘﺮورش
ﺷﺘﺮ ﻣﺮغ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ ،ﻗﺪرت ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺮای رﻗﺎﺑﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ  .ﺷﺎﯾﺎن ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن
ﺗﻮان و اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪات ﭘﺮﻧﺪه ﺷﺘﺮﻣﺮغ و ﺳﺎزﮔﺎری ﺷﺘﺮ ﻣﺮغ ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ آب و ﻫﻮاﯾ در ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﮐﺸﻮر ،ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻋﻠﻤ ﮔﺴﺘﺮده ای اﺳﺖ .

ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨ ﺑﺎزار ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﺘﺮ ﻣﺮغ در آﯾﻨﺪه

ﮔﻮﺷﺖ ﺷﺘﺮﻣﺮغ
داﻧﺸﻤﻨﺪان ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد دادﻧﺪ ﮐﻪ ﺻﻔﺎت ﺗﻮﻟﯿﺪ از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺎروری ،ﺟﻮﺟﻪ ﮐﺸ و زﻧﺪه ﻣﺎﻧﺪن ﺟﻮﺟﻪ ﻫﺎ ﺟﻬﺖ
ﺑﺪﺳﺖ آوردن ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ راﻧﺪﻣﺎن و ﺳﻮد ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻄﻮر ﭼﺸﻢ ﮔﯿﺮی اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ .
آﻧﻬﺎ دو ﺳﻮال ﮐﻠﯿﺪی را ﻣﻄﺮح ﮐﺮدﻧﺪ ؛
 -1ﮐﺸﺶ و ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮای ﭼﺮم ﺷﺘﺮﻣﺮغ ﭼﻮﻧﻪ ﻣ ﺑﺎﺷﺪ؟
-2ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻬﺎده ﻫﺎی اوﻟﯿﻪ در ﺑﺎزار ﻗﯿﻤﺖ ﭼﺮخ ﺷﺘﺮﻣﺮغ را ﭼﻘﺪر ﻣ ﺗﻮان اﻓﺰاﯾﺶ داد؟اﮔﺮﭼﻪ
اﯾﻦ ﺳﻮاﻻت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﯾ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨ ﺑﺎزار ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﺘﺮﻣﺮغ اﺳﺖ ،اﻣﺎ رﮐﻮد ﺟﻬﺎﻧ اﺧﯿﺮ در اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ
ﺑﺎﻋﺚ ﺑ اﻋﺘﻤﺎدی ﻣﺰرﻋﻪ داران در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه ﮐﻪ ﯾ از دﻻﯾﻞ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ در آﻓﺮﯾﻘﺎی
ﺟﻨﻮﺑ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺟﺪﯾﺪ اﺳﺖ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺎزار ﺣﺴﺎس ﺻﻨﻌﺖ ﺟﻮﺟﻪ ﮐﺸ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت
ﺷﺘﺮﻣﺮغ ،دﯾﻤﯿﻨ و ﻫﻤﺎران ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد دادﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ دﻋﻮت ﺑﺎزارﯾﺎﺑﺎن ﻓﻌﺎل در ﺻﻨﻌﺖ ﺟﻮﺟﻪ ﮐﺸ و ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﺘﺮﻣﺮغ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎزارﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ را ﺗﻮﺳﻌﻪ داد و ﻣﺼﺮف ﮔﻮﺷﺖ ﺷﺘﺮﻣﺮغ را ﺑﻪ ﺑﺎزارﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ
ﻣﻌﺮﻓ ﮐﺮد .ﻧﺘﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮﭼﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎ ﺑﺮای ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﺘﺮﻣﺮغ ﺑﺎﻻ ﺑﻮده ،اﻣﺎ ﺣﺠﻢ
ﻣﻌﺎﻣﻼت ﮐﻮﭼ اﺳﺖ،ﻟﺬا ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﺘﻮﺗﺎن ﺣﺠﻢ ﻣﻌﺎﻣﻼت را ﺑﺎﻻ ﺑﺮدو ﺑﺎزار ﻫﺎی
ﺑﯿﺸﺘﺮی را ﺗﻮﺳﻌﻪ داد.ﻣﺸﻼت اﺧﯿﺮ اﮔﺮﭼﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻌﺪاد ﭘﺮﻧﺪه وﻣﺰارع ﺷﺘﺮﻣﺮغ و ﮐﺎﻫﺶ ﺟﻮﺟﻪ
ﮐﺸ ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﻣﺎ دﯾﻤﯿﻨ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺸﻼت ﻫﻨﻮز ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎی وﯾﮋه ای در
آﻓﺮﯾﻘﺎی ﺟﻨﻮﺑ وﺟﻮد دارد .

