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سرمقاله
حذٚد د ٜػبَ اػت و ٝاص ػٕش صٙؼت پشٚسؽ ؿتشٔشؽ دس ایشاٖ ٔی ٌزسد .ایٗ صٙؼت دس ٌزس ایبْ ثب فشاص ٘ ٚـیت ٞبی
فشاٚا٘ی سٚثش ٚثٛد ٜاػت .سٚصٌبسی اختالف ثش ایٗ ثٛد و ٝاِٚیٗ ٚاسد وٙٙذ ٜؿتشٔشؽ اثشاٞیٕی اػت یب ٘یبٔٙؾ  ٚیب ایٙى ٝچٍٝ٘ٛ
ٔی تٛاٖ ٚاسدات رٛر ٝداؿت تب ػٛد ثبد آٚسد ٜای وؼت وشدِٚ .ی دغذغ ٝایٗ سٚصٌبس پشٚسؽ دٙٞذٌبٖ فشٚؽ ٔحصوٛتت ٚ
تٛػؼ ٝثبصاس فشاٚسدٞ ٜبی ٔختّف ؿتشٔشؽ رٟت افضایؾ دسآٔذی ػبِٓ اػت.
ٞشچٙذ دس ایٗ سٍٞزس ایبْ ثب افضایؾ وٕی تؼذاد ٔضاسع ؿتشٔشؽ سٚثش ٚثٛد ٜایٓ ِٚی ٔتبػفب٘ٙٞ ٝوٛص ٞوٓ ایوٗ صوٙؼت اص
وٕجٛد اطالػبت فٙی س٘ذ ٔی ثشد .ثخـی اص ایٗ أش سا ٔی تٛاٖ دس ػذْ پـتیجب٘ی ثخؾ دِٚتی دس تِٛیذ ػّوٓ  ٚیوب حتوی توشٚیذ
اصِٛی ٔجب٘ی پشٚسؽ  ٚتِٛیذ ٔحصٛتت ؿتشٔشؽ دا٘ؼت .ایٗ أش ػشص ٝسا ثشای ثشخی ٔتخصصبٖ وبرة ثوبص ووشد وو ٝاص ثوی
اطالػی ٔضسػ ٝداساٖ اػتفبد ٜوشد ٚ ٜثب سٚؽ ٞبی "ٔٗ دسآٚسدی" ٘ ٚبدسػت ٘ ٝتٟٙب وٕىی دس پیـشفت ایوٗ صوٙؼت ٘ىشد٘وذ
ثّى ٝثبػج صیبٖ ثیـتش ٔضاسع ؿذ٘ذ .ایٗ ٔٛضٛع ثٕٞ ٝشا ٜوٓ اطالػی ثشخی پشٚسؽ دٍٙٞبٖ ثبػج ؿذ ؤ ٝتبػفب٘ ٝحوذٚد %70
ٔضاسع احذاث ؿذٔ ٜطبثك اػتب٘ذاسد ٞبی پشٚسؿی ٘جبؿٙذ أشی و ٝث ٝرشات ٔی تٛاٖ ٌفت و ٝاص اسوبٖ اصّی ػٛد آٚسی ٔوضاسع
ؿتشٔشؽ اػتٔ .خبَ ربِت دیٍش ثحج ٔحصٛتت اػت و ٝثذتیُ ٔزوٛس دس ثبت فمط  65دسصوذ ٔحصوٛتت تِٛیوذی ػوبِیب٘ٝ
ؿتشٔشؽ دس ایشاٖ لبثُ فشٚؽ  ٚثشٌـت ػشٔبی ٝاػت  35 ٚدسصذ دیٍش ػٕال" دٚس سیختٔ ٝی ؿٛد .ثب تٛر ٝثٚ ٝضؼیت ٞضیٙوٝ
ػٍٙیٗ تغزی ٝپش٘ذٌبٖ دس ػبَ ربسی  ٚوٕجٛد وـٛس اص ِحبظ ٔٛاد اِٚی ٝخٛسان داْ ایٗ ٔؼبِ ٝثؼیبس لبثُ تبُٔ  ٚتبػف اػت.
ثب ػٙبیت ثٛٔ ٝاسد ٔزوٛس ٔٛػؼ ٝتحمیمبت  ٚتٛػؼ ٝؿتشٔشؽ ػب٘بٖ ثب ٕٞىبسی پبیٍب ٜاطالع سػب٘ی صٙؼت ؿتشٔشؽ
الذاْ ث ٝتٟی ٝایٗ ٘ـشی ٝثش اسػبَ ٔٙبثغ ػّٕی ٔؼتجش د٘یب رٟت استمبء دا٘ؾ فٙی پشٚسؽ دٙٞذٌبٖ  ٚفؼبتٖ ایٗ صٙؼت ٕ٘ٛدٜ
اػت .دس ایٗ سا ٜایٗ ٔزٕٛػ ٝثٕٞ ٝىبسی ٔ ٚؼبػذت پشٚسؽ دٙٞذٌبٖ ٔ ٚتخصصیٗ أش ٘یبص داؿت ٚ ٝصٕیٕب٘ ٝدػت یبسی آٟ٘ب
سا رٟت استمبء ایٗ صٙؼت ٔی فـبسد .ثذیٟی اػت ایٗ ٘ـشی ٝػبسی اص اؿىبَ ٕ٘ی ثبؿذ ِزا ٕٛٞاس٘ ٜیبصٔٙذ سإٙٞبیی ٞبی
ٌشا٘مذس ؿٕب ٞؼتیٓ .أیذ اػت ػٕٟی ٞش چٙذ وٛچه دس پیـشفت  ٚافضایؾ ثٟشٚ ٜسی ایٗ صٙؼت دس ٔیٌ ٟٗشا٘مذسٔبٖ داؿتٝ
ثبؿیٓ.
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مقاله این شماره:
 عوامل موثر بر کیفیت چرم شترمرغOstrich leather quality: a review
سه عاهل بز کیفیت چزم فینیش شذه تاثیزگذار است:
-1

ط٘تیه

-2

فشآیٙذٞبی پیؾ اص وـتبس

-3

ػُٕ آٚسی ٘ ٚح ٜٛدثبغی چشْ

-1

ژنتیک پزنده :ایٗ فبوتٛس ث ٝػٛٙاٖ ػبّٔی ٔ ٟٓثشای افضایؾ ویفیت چشْ ؿٙبختٔ ٝیـٛد ٙٔ ٚظٛس اص آٖ ایٗ اػت وٝ

ٌبٞی دس ثشخی اص ٚاِذیٗ ٘ ٚتبد ؿٕب ٔی تٛا٘یذ ایشادٞبی ٕٞیـٍی دس پٛػت سا ٔـبٞذ ٜوٙیذ  ٚحتی ایٗ ٔٛضٛع دس ساثطو ٝثوب
٘ٛع ٘ظاد پش٘ذٌبٖ ٘یض صبدق اػت.
ثٙبثشایٗ دس صٛست ثشٚص چٙیٗ صفبتی دس ٌّٔ ٝضسػ ٝداس ٔی ثبیؼتی پش٘ذٌب٘ی سا و ٝاص ٘ظش ط٘تیىی ایشاد داس٘ذ اص ٌّو ٝحوزف ٚ
ساٞی وـتبس ٕ٘بیٙذ.

-2

عوامل پیش اس کشتار  :این عواهل خود به چنذ بخش تقسین هی شونذ:

سن کشتار  -وسن کشتار  -جیزه غذایی  -هذیزیت

 2-1سه کشتار:

دس صٛستی و ٝؿتشٔشؽ دس ػٗ ثیٗ  9توب ٔ 12وبٍٞی وـوتبس ؿوٛد ٔیوبٍ٘یٗ ضوخبٔت چوشْ آٖ ثویٗ

 0/3mmتب 1 mmخٛاٞذ ثٛد  ٚایٗ دس حبِی اػت و ٝدس صٙؼت دٚخت  ٚدٚص ثشای ِجبع ضخبٔتی دس حذٚد  0/85mmتب
 ٚ1/25 mmثشای ویفٟب  ٚوفـٟب  ٚپٛتیٟٙب ضخبٔتی ثیؾ اص  ٚ 1/25mmوٕشثٙذٞب دس حذٚد ٘ 1/45mmیبص اػت.
ثٙبثش ایٗ ٔـبٞذٔ ٜیىٙیذ و ٝوـتبس دس ػٙیٗ پیؾ اص ٔ 12بٍٞی ثبػج ٔی ؿٛد تب چشْ ثذػت آٔذ ٜلبثّیتٟبی صیبدی دس صٙؼت
دٚخت  ٚدٚص ٘ذاؿت ٝثبؿذ.

 2-2وزن پروده در زمان کشتار:

اصٛت ٔـتشیبٖ چشْ دس تٕبْ د٘یب پٛػتٟب  ٚیب چشٟٔبیی ثب ا٘ذاصٞ ٜبی ثضسي سا

ٔی پؼٙذ٘ذ  ٚدس صٙؼت چشٔؼبصی ثٟتشیٗ چشٟٔبی ؿتشٔشؽ دس اثؼبد ثبتتش اص 16پب ٞؼتٙذ  ٚایٗ ٔؼبحت اص چشْ صٔب٘ی ث ٝدػت
ٔی آیذ و ٝپش٘ذ ٜدس صٔبٖ وـتبس ٚص٘ی ثبتتش اص  120ویٌّٛشْ داؿت ٝثبؿذ.
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 2-3جیزه غذایی:

اػتفبد ٜاص ریشٞ ٜبی غزایی ثش اػبع ٘یبصٞبی ٚالؼی ؿتشٔشؽ ثبت٘غ صحیح ا٘شطی  ٚپشٚتئیٗ

وّؼیٓ  ٚفؼفش  ٚاػتفبد ٜصحیح اص ٔىّٕٟبی ٔؼذ٘ی ٚ ٚیتبٔی ٝٙتبحیش ؿبیب٘ی ثش ویفیت پٛػت خٛاٞذ داؿت .ثبیذ یبدآٚس ؿذ وٝ
ویفیت فِٛیىِٟٛبی سٚی پٛػت ؿتشٔشؽ ساثطٔ ٝؼتمیٕی ثب ویفیت پش ایٗ پش٘ذ ٜداسد  ٚصٔب٘ی ؿٕب ٔی تٛا٘یذ اص ویفیت
فِٛیىِٟٛبی ؿتشٔشؽ خٛد ٔطٕئٗ ثبؿیذ و ٝپش٘ذ ٜؿٕب دس صٔبٖ وـتبس داسای پشٞبی ثب ویفیت ٔٙبػت ثبؿذ ٚ .پش ثب ویفیت سا
صشفب دس پش٘ذٞ ٜبیی ٔیتٛاٖ ٔـبٞذ ٜوشد و ٝاص ٘ظش ویفیت ریشٛٔ ٜاد غزایی ٞیچ ٌٔ ٝ٘ٛـىّی ٘ذاس٘ذ.

 2-4مدیزیت:

یىی دیٍش اص ػٛأُ تبحیشٌزاس ثش ویفیت پٛػت ؿتشٔشؽ ٔذیشیت ثش سٚی ربیٍبٟٞبی ٍٟ٘ذاسی ٘حٜٛ

حُٕ ٘ ٚمُ تب وـتبس ٘ح ٜٛی وـتبس  ... ٚاػت .دس ثؼیبسی ٔٛاسد اؿىبتت ٔـبٞذ ٜؿذ ٜثش سٚی پٛػت پش٘ذ ٜث ٝػٛأُ
ٔحیطی اطشاف آٖ ثش ٔی ٌشدد ث ٝػٛٙاٖ ٔخبَ اػتفبد ٜاص ٘مبط صاٚی ٝداس  ٚػیٕٟبی تیض ٚ ٚرٛد ٚػبیُ ثش٘ذ ٜدس ٔحیط پٗ ٞب وٝ
ػجت ایزبد خشاؽ ثش سٚی پٛػت ؿتشٔشؽ ٔی ؿٛد  ٚدس ٚالغ ٔذیش یه ٔضسػٕٛٞ ٝاسٔ ٜی ثبیؼتی اص صٔبٖ ؿشٚع پشٚاسثٙذی تب
صٔبٖ ِ ٚحظ ٝوـتبس اص ثشٚص ایٗ ٔؼبیُ رٌّٛیشی ٕ٘بیذ .دس ثؼیبسی ٔٛاسد پٛػت پش٘ذ ٜدس صٔبٖ حُٕ ث ٝوـتبسٌب ٚ ٜدس ٔبؿیٗ
حُٕ دچبس آػیت ٔی ؿٛد  ٚدس ٔٛاسدی دیٍش پٛػت پش٘ذ ٜدس وـتبسٌب ٜدس احش ث ٝصٔیٗ وٛثیذٖ پش٘ذ ٜآػیت ٔی ثیٙذ.

عوامل موثز بز کیفیت پوست شتزمزغ پس اس کشتار:
ػ ٝػبُٔ اص صٔبٖ وـتبس تب صٔبٖ دثبغی ثش ویفیت پٛػت تبحیشٌزاس٘ذ:

الف  :نحوه پوست کنی
ب  :نحوه نگهذاری تا سهان ارسال به دباغی
پ  :نحوه دباغی کزدن
آ٘چ ٝؤ ٝؼّٓ اػت آٌبٞی ٘ذاؿتٗ ٔضسػ ٝداس  ٚوبسٌشاٖ (وـتبسٌبٕٟٔ )ٜتشیٗ ٔـىُ  ٚچبِؾ ٔٛرٛد دس ایٗ ثخؾ اػت چشا
و ٝصشفب ثب آٌبٞی داؿتٗ اص اػتب٘ذاسدٞب چٍٍ٘ٛی ا٘زبْ آٖ ایشادات ایٗ ٔشحٌّ ٝشفت ٝخٛاٞذ ؿذ (ثِ ٝیٙه ٘ح ٜٛپٛػت وٙی دس
ٚة ػبیت پبیٍب ٜاطالع سػب٘ی صٙؼت ؿتشٔشؽ ٔشارؼ ٝوٙیذ).
چشْ ؿتشٔشؽ یىی اص رزاثتشیٗ ٔٙؼطف تشیٗ  ٚثبدٚاْ تشیٗ چشٟٔبی د٘یبػت  ٚاص ٘ظش التصبدی ٔی تٛاٖ تب  %40اص ػٛد
حبصُ اص پشٚسؽ سا اص آٖ ثذػت آٚسد ث ٝؿشط آ٘ى ٝثتٛاٖ چشٟٔبیی تِٛیذ وشد و ٝثبصاسپؼٙذ ثبؿٙذ.
اصٛت چشْ ٞب اص ٘ظش ثبصاسپؼٙذی ثبیذ داسای چٟبس ٔـخص ٝثبؿٙذ:
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ٚ-1رٛد فِٛیىِٟٛبی ٔـخص ] ػٛأُ تبحیشٌزاس ثش ایٗ فبوتٛس ػجبستٙذ اص  – 1:ریش ٜغزایی  – 2سؿذ پشٞب[
 -2ا٘ذاص ٚ ٜثضسٌی پٛػت ] ث ٝػٗ وـتبس ثؼتٍی داسد[
 -3ؿىُ  ٚثشآٔذٌی پشٞب ]ث ٝریش ٜغزایی  ٚپشوٙی دس ٔ 6بٍٞی ثؼتٍی داسد[
 -4ػذْ ٚرٛد ٘مصٟبی آؿىبس ثش سٚی پٛػت ] ثٔ ٝذیشیت ربیٍبٟٞب پیؾ اص وـتبس  ٚتخصص وـتبسوٙٙذ ٜثؼتٍی داسد[
ثش اػبع ٔمبِ ٝفٛق ٔی تٛاٖ ایشادٞبی حبوٓ ثش صٙؼت چشْ ؿتشٔشؽ دس ایشاٖ سا ػٛٙاٖ وشد:
 -1ایشادٞبی حبوٓ ثش ٔضسػٝ
 -2ایشادٞبی ٚاسد ث ٝلؼٕت دثبغی

هشکالت
)1

هشارع:

اصّی تشیٗ ٕٟٔ ٚتشیٗ اؿىبَ وـتبس پش٘ذٌبٖ دس ػٙیٗ وٕتش اص ٔ 12بٍٞی اػت و ٝایٗ ػٗ ٔی ثبیؼتی ثٔ 14 ٝبٍٞی

افضایؾ یبثذ تب ػال ٜٚثش افضایؾ ٔؼبحت چشْ ویفیت فِٛیىِٟٛب ٘یض افضایؾ یبثذ.
)2

جایگاههای نگهذاری و کشتار  :ثؼیبسی اص اؿىبتت دیذ ٜؿذ ٜثش سٚی چشٟٔبی ایشاٖ ٘ ٝث ٝدِیُ وـتبس غّط ثّىٝ

ثذِیُ ایٙى ٝاص ربیٍبٟٞبی ٘بٔٙبػجی ثشخٛسداس ٞؼتٙذ و ٝدس صٔبٖ پشٚسؽ حُٕ ٘ ٚمُ  ٚدس حیٗ وـتبس صذٔبتی سا ث ٝپٛػت
ٚاسد ٔیىٙٙذ ؤ ٝیجبیؼتی ثب ؿٙبػبیی آٟ٘ب آٖ ٔٛاسد سا اصالح وشد.
)3

عذم آگاهی اس نحوه پوست کنی  :ث ٝػٛٙاٖ ٔخبَ ٔی تٛاٖ ثٛٔ ٝاسد صیش اؿبس ٜوشد -1 :حزف ٌشدٖ اص سٚی پٛػت ثذٖ

 -2چشثی ٌیشی ثیؾ اص حذ اص پـت پٛػت  -3ثشیذٖ د٘جبِچ ٝاص ا٘تٟبی پٛػت  – 4ایزبد ثشؿٟبی غّط ثشٚی ساٖ ثبَ  ٚػبق
پب  ٚػذْ آٌبٞی اص ٘حٍٟ٘ ٜٛذاسی پٛػت(خط ثشؽ غّط تؿ)ٝ
)4

نگهذاری غلط پوست خام ِ :یٙه ٘حٍ٘ ٜٛبٞذاسی پٛػت خبْ دس ػبیت پبیٍب ٜاطالع سػب٘ی صٙؼت ؿتشٔشؽ ث ٝتفؼیش ثٝ

آٖ پشداخت ٝاػت ث ٝآٖ ٔشارؼٕ٘ ٝبییذ.

اشکاالت هوجود در دباغی:
)1

ث ٝػّت اػتفبد ٜاص ٔٛاد ٔتفشل ٝسً٘ وشاػتٟب  ٚچشٟٔب ثؼیبس ٔتغیش اػت.

)2

دٚسثشی وشدٖ چشٟٔب

)3

ِؾ ص٘ی پش٘ذ ٜثب دػتٍب ٜوٙٔ ٝزش ث ٝآػیت دیذٖ فِٛیىِٟٛب ٔی ٌشدد.

نشریو الکترونیکی داخلی

موسسو تحقیقات و توسعو شترمرغ سانان
با ىمکاری

پایگاه اطالع رسانی صنعت شترمرغ

پرسش و پاسخ:
دسایٗ ثخؾ ِطفب" ػٛاتت ٔ ٚـىالت خٛد سا دس لبِت پشػؾ ثشای ٘ـشی ٝاسػبَ ٕ٘بییذ .وبسؿٙبػبٖ ٔٛػؼ ٝپغ اص ثشسػی ثش
اػبع ٔٙبثغ ػّٕی  ٚتزشثی پبػخ سا اسائ ٝخٛاٙٞذ وشد .أیذ اػت ثب ث ٝاؿتشن ٌزاؿتٗ پبػخ ٞب دس ایٗ ٘ـشی ٝوٕىی ٞوش چٙوذ
ا٘ذن ث ٝفؼبتٖ ایٗ صٙؼت ٕ٘بئیٓ.
ِطفووب" ػووٛاتت خووٛد سا رٟووت طووشح دس ؿووٕبس ٜآتووی ثوو ٝپؼووت اِىتش٘ٚیىووی ٘ـووشی ٝثوو ٝآدسع ریووُ اسػووبَ فشٔبییووذ.
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مقاالت و منابع علمی:
ایٗ ثخؾ ثٔ ٝؼشفی ٔمبتت ٙٔ ٚبثغ ػّٕی چبح ؿذ ٜدس ٘ـشیبت ػّٕی پظٞٚـی(ٔ )ISIوی پوشداصد .دس صوٛست
تٕبیُ ث ٝدسیبفت اصُ ٔمبتت ٞش یه اص ػٙبٚیٗ اسائ ٝؿذِ ٜطفب" دسخٛاػت خٛد سا ثب ػٙوٛاٖ ٔمبِو ٝثو ٝپؼوت
اوتش٘ٚیىی ٘ـشی ٝاسائ ٝفشٔبئیذ.
Corniﬁcation of the pulp epithelium and formation of pulp
Effect of slaughter age and sex on the production
rutgers_u_ostrich_emu_rhea_production
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اخبار:
 آنفوالنشا در هشارع شتزهزغ آفزیقای جنوبی:ػبصٔبٖ رٟب٘ی ػالٔت داْ ) ٌ ( OIEضاسؿٟبیی ٔشثٛط ثٚ ٝلٛع دٚثبس ٜثیٕوبسی آ٘فّوٛآ٘ضا پش٘وذٌبٖ دس آفشیموبی
رٛٙثی دسیبفت وشد ٜاػت .دس ٔب ٜاوتجش 2011چٟبس ٔضسػو ٝثوضسي ٚروٛد ٚیوشٚع آ٘فّوٛآ٘ضای پش٘وذٌبٖ سا دس
ٔضسػ ٝخٛیؾ دس آفشیمبی رٛٙثی اػالْ وشد٘ذ .ثش طجك ٌضاسؽ فٛق تٕوبْ آصٔبیـوٟبی ٌشفتو ٝؿوذ ٜحوبٚی HI
ٔخجت ثٛدٞ ٚ ٜیچ ٌٔ PCR ٝ٘ٛخجتی یبفت ٘ـذ .ثش سٚی 2931پش٘ذ ٜآصٔبیؾ ا٘زبْ ٌشفوت وو 490 ٝپش٘وذٔ ٜجوتال
ؿٙبػبیی ؿذ٘ذٔ ٝ٘ .شي ٔ ٚیشی ٔـبٞذ ٜؿذ  ٝ٘ ٚپش٘ذ ٜای ٔؼذ ْٚؿذٙٔ .جغ ؿویٛع ثیٕوبسی ٕٞچٙوبٖ ٘بؿوٙبختٝ
ثبلیٕب٘ذ ٜاػتٌ OIE .ضاسؽ ٔیذٞذ و ٝدس اثتذا ٞیچ ٌ ٝ٘ٛػالیٓ ثبِیٙی ٔ ٚوشي ٔـوبٞذ٘ ٜـوذ٘ .ـوبٌ٘ ٝوضاسی
ؿتشٔشغٟبی ٔضاسع ٔجتال دس حبَ حبضش دس رشیبٖ اػت .تصْ ثزوش اػت ایٗ ٔٛضوٛع ٔٛروت تٛلوف صوبدسات
ٌٛؿت ؿتشٔشؽ  ٚپش٘ذ ٜص٘ذ ٜدس آفشیمبی رٛٙثی ؿذ ٜاػت.
 -ارائه خذهات جیزه نویسی رایگان به اعضاء پایگاه اطالع رسانی صنعت شتزهزغ:

بازار:
 -1ورخ دان شترمرغ
داٖ  0تب ٔ 3بٍٞی  6950 :سیبَ
داٖ  3تب ٔ 6بٍٞی  6450 :سیبَ
داٖ  6تب ٔ 9بٍٞی  6100 :سیبَ
داٖ ٍٟ٘ذاسی  5650 :سیبَ
داٖ تِٛیذ  6150 :سیبَ
 -2ورخ اوواع مکمل اختصاصی شترمرغ
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ٔىُٕ آغبصیٗ  28700 :سیبَ

ٔىُٕ پشٚاسی 15000 :سیبَ
ٔىُٕ تِٛیذ  32500 :سیبَ

 -3آخزین نزخ معامالت شتزمزغ سنده:
رٛر ٝؿتشٔشؽ ٔ 1ب 1050000-800000 ٝٞسیبَ
رٛر ٝؿتشٔشؽ ٔ 2ب 1300000 -1200000 ٝٞسیبَ
رٛر ٝؿتشٔشؽ ٔ 3 -4ب 1800000 – 1600000 ٝٞسیبَ
رٛر ٝؿتشٔشؽ ٔ 6ب 2800000 – 2300000 ٝٞسیبَ
رٛر ٝؿتشٔشؽ ٔ 8ب 3800000 - 3500000 ٝٞسیبَ
ؿتشٔشؽ وـتبسی ویّٛیی  54000- 52500سیبَ

 -4آخزین نزخ خزید پوکه تخم شتزمزغ:
پٛو ٝتخٓ ؿتشٔشؽ  15000سیبَ

 -5آخزین نزخ گوشت شتزمزغ:
لیٕت تؿ ٝؿتشٔشؽ  100000-95000سیبَ

رٟت ٞش ٌ ٝ٘ٛا٘تمبد  ٚپیـٟٙبد ثب دفتش ٘ـشی ٝتٕبع حبصُ فشٔبییذ.
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تّفٗ:
پؼت اِىتش٘ٚیىی:

ٕ٘بثش:

