
  

 کشورريزي و نظارت بر صنعت طيور سامانه برنامه

 ٍصاست جْاد مطاٍسصی

 ساصهاى جْاد مطاٍسصی استاى البشص

 هؼاًٍت بْبَد تَلیذات داهی

 هذیشیت اهَس عیَس



  

 

 
 

 

 

 :پیطگفتاس

 ینی اص هَاسدی مِ دس صٌؼت پشٍسش عیَس گَضتی ّوَاسُ هَسد ًظش بَدُ ایجاد 

د اتؼذ. باضذ تؼادل بیي بخطْای هختلف دس تَلیذ گَضت هشؽ دس ملیِ هشاحل هی

ػَاهل تَلیذ ٍ تؼاهل ایي ػَاهل با ینذیگش دس ّش هقغغ صهاًی فشآیٌذ خاصی سا 

یل اص قسوتْای آى بؼضاً داسای گشدد مِ با تَجِ بِ هاّیت ػولنشدی ّش  هَجب هی

 . اثشات هیاى هذت ٍ مَتاُ هذت است

 

تَاًذ مول ضایاًی بِ هذیشیت مالى ایي  اص ابضاسّای هَثش ٍ ماسآهذ هی استفادُلزا 

تؼاهل النتشًٍیل  سساًی آٍسی اعالػات ٍ اعالع ضبنِ جوغ ساُ اًذاصی .بخص بٌوایذ

اعالػات جوغ آٍسی دس موتشیي صهاى هوني ضوي  هی تَاًٌذ بخطْای هختلف صٌؼت

قبل اص ٍقَع ٍ گیشی الصم سا دس هقاعغ صهاًی هٌاسب  تصوینساصی ٍ بِ فشصت  مول،

 .بحشاى خَاّذ ًوَد
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 :اّذاف ملی پشٍطُ

هشؽ هادس، ماسخاًجات ، ًظاست بش تَلیذ ٍاحذّای هشؽ اجذاد ضاهل  

ًیوچِ گَضتی ٍ مطتاسگاّْای عیَس بِ هٌظَس استقاء ( سستِ گَضتی)مطی  جَجِ

سیضی ٍ ًظاست بش تَلیذ ٍاحذّای هزمَس  بیٌی، بشًاهِ سساًی، پیص ٍضؼیت اعالع

تؼشیف ضذُ است مِ دس ایي پشٍطُ اعالػات هشبَط بِ ٍاحذّای هشؽ اجذاد، هشؽ 

ّای گَضتی اص عشیق ٍاحذّای  تاسگاّْا ٍ ًیوچِمطی، مط هادس، هَسسات جَجِ

ّا بِ اهَس دام هذیشیت جْادمطاٍسصی  تَلیذی، تؼاًٍیْای ضْشستاى ٍ اتحادیِ

ضْشستاى، ساصهاى جْاد مطاٍسصی استاى ٍ اص آى عشیق بِ هؼاًٍت اهَس دام ٍصاست 

 . جْادمطاٍسصی اًتقال خَاّذ یافت

 

 :هضایای پشٍطُ

ٍ ًظاست بش تَلیذ ٍاحذ ّای هشؽ اجذاد، هشؽ دستشسی آساى بِ اعالػات      (1

 ٍمطتاسگاُ ّای، ًیوچِ گَضتی (اص سستِ گَضتی)هادس،ماسخاًجات جَجِ مطی 

موتشیي صهاى ٍ  با صشفعیَس دس سغح مطَس ٍ دس ّوِ استاًْا ٍ ضْشستاى ّا 

 .ّضیٌِ

ٍ مٌتشل بحشاى گَضت هشؽ ٍ ایجاد تؼادل دس ػشضِ ٍ تقاضای گَضت هشؽ      (2

 حوایت ّای الصم اص سَی دٍلت



 :ًتایج

       ّا ٍ اجضای صٌؼت عیَس  سساًی الیِ ایجاد ٍ استقاء سیستن ماسآهذ ٍ بشٍص اعالع

 (سستِ گَضتی)مطَس 

       پشٍسش ًیوچِ  تبادل اعالػات جْت هغالؼِ ٍ بشسسی ٍضؼیت تَلیذ ٍاحذّای

 ضاءسیضی، ًظاست ٍ ضٌاخت تؼاهل اج ساصی، بشًاهِ گَضتی بِ هٌظَس تصوین

 ( دس ابؼاد هختلف)صٌؼت عیَس گَضتی دس ساستای ماّص ًَساًات ٍ ایجاد تؼادل 

       ( اجذاد، هادس ٍ ًیوچِ گَضتی)بیٌی هیضاى جَجِ سیضی ملیِ خغَط  پیص

 اًِبشاساس گَضت هشؽ هَسد ًیاص ٍ هصشف سش

        اسائِ اعالػات جْت ضٌاسایی ٍضؼیت هصشف سالیاًِ گَضت هشؽ با دس ًظش

ّا، ضشایظ باصاس، رخایش، ٍاسدات، تَصیغ خاسج اص سیستن  تگشفتي فصَل، هٌاسب

 ٍ هَاسد هشتبظ 

       جَجِ ینشٍصُ )ّای عیَس  بیٌی ٍ ػولنشد ٍضؼیت تَلیذ ٍ هصشف فشآٍسدُ پیص

سیضی تَلیذ گَضت هشؽ بِ  بِ هٌظَس بشًاهِ( گَضت هشؽ اجذاد، هادس گَضتی ٍ

 تٌاسب هصشف سشاًِ ٍ تَاى صادساتی 

       ّا  بیٌی ٍ هصشف هَاد اٍلیِ خَساك داى هَسد ًیاص ٍ سایش ًْادُ پیص 

 (تَلیذات عیَس گَضتی جْت)

        ٍ ضٌاسایی ٍضؼیت هَجَد ٍاحذّای تَلیذی اص ًظش ضیَُ هذیشیت، پشامٌص

 ػولنشد تَلیذی دس ّش هٌغقِ

       اسصیابی ػولنشد ٍاحذّای پشٍسش ًیوچِ گَضتی دس سغح مطَس 

http://poultry.apps.maj.ir 


