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هدف گذاري، مقابله با چالش ها و توجه به مسائل کلی و 
اجرایی در مدیریت تولید، رمز موفقیت -جزئی فنی

.واحدهاي گاوداري است

دکتر اکبر اسدیان 
مرکز تحقیقات کشاورزي و منابع طبیعی اصفهان

استفاده از سیستم هاي خنک کننده براي گاوهاي شیرده 
و مخصوصاٌ گاوهاي اتنظار زایمان از کارهاي اساسی 

.جهت افزایش تولید و کاهش هزینه ها است

دکتر غالمرضا قربانی 
استاد گروه علوم دامی دانشگاه صنعتی اصفهان

تن شیر از دامداران البرزي براي صادرات 80خرید روزانه 
)95مرداد10مهر (شیرخشک

سید مجید موسوي با اشاره به اهم اقدامات انجام شده در راستاي تحقـق  
فعال کردن واحدهاي غیرفعال تولـیـد گـوشـت قـرمـز،           :  اهداف طرح اقتصاد مقاومتی در استان، اظهار کرد

خـریـد   :  وي افـزود   .  کاهش قیمت و تامین سرمایه در گردش واحدهاي تولیدي از جمله این اقدامات اسـت 
براي تبدیل به شیرخشک براي صادرات و مصرف داخلی از جملـه  )  تن80روزانه ( حمایتی شیر از دامداران 

خوشبختـانـه   :  مدیرکل جهادکشاورزي استان البرز خاطرنشان کرد.اقدامات انجام شده در طرح مذکور است 
در چهار ماهه نخست سال جاري شاهد کاهش فاصله جوجه ریزي، افزایش دوره هاي جوجه ریزي، بـهـبـود    

شاخص هاي تولید، مدیریت گله ها و مکانیزه کردن واحدهاي تولید گوشت طیور در سطح استان بوده ایـم 

موسوي اعطاي تسهیالت بانکی، بهبود شاخص هاي تولید و تشکیل کارگروه هـاي تـولـیـد را از دیـگـر               .
خرید حمایتی شـیـر از دامـداران        :  اقدامات انجام شده طی چهار ماهه نخست سال جاري مطرح کرد و گفت

براي تبدیل به شیر خشک به منظور صادرات و مصرف داخلی در راستاي اقتصاد مقاومتی و تثبیـت قـیـمـت       
وي در پایان با اشاره به اینکه قرداد کشت با نهالستان ها بیش از سقف تعهـد انـجـام      شیر انجام شده است
توزیع انواع کود و بذر یارانه اي از طریق شرکت هاي خدماتی و نظـارت بـر مصـرف        :  شده است، بیان کرد

.همچنین مشاوره هاي فنی نیز صورت گرفته است

ها تهرانی/ خریمهاي انباشته شده را میتمام بره
)95مرداد13ایانا(دنبال گوشت لوکس هستند

در حالی که رئیس مرکز اصالح نژاد دام کشور معتقد است                 
ها را از   اکنون در دام سبک انباشتگی وجود دارد، اما بخش خصوصی با تعیین شرایط، اعالم کرد که تمام بره                  

اي با بهانه کمبود گوشت، متوقف      رئیس مرکز اصالح نژاد دام اظهار داشت که عده         .دامداران خواهد خرید  
کمبود این محصول در بازار     :  کنند، اما رئیس اتحادیه گوشت گوسفندي گفت      کردن صادرات را پیگیري می    

ها اي با شرایط تعیین شده هر تعداد بره داشته باشد، کشتارگاه           تهران بسیار مشهود است و اگر تولیدکننده      
اصغر ملکی با اشاره به اینکه یک ماه پیش گوشت             علی.کنندبا پول نقد تمام آنها را از وي خریداري می            

اما :  شد، افزود ها توزیع می  تومان در هر کیلوگرم به قصاب       500هزار و   26گوسفند با قیمت میانگین      
33تا  32کننده نیز آن را با نرخ        هزار تومان رسیده و مصرف     29تا  28اکنون الشه بدون دنبه به قیمت        

پسندد که در   ذائقه مردم تهران تنها گوشت گوسفندي را می       :  وي معتقد است  .کندهزار تومان خریداري می   
در حال حاضر نیز دامدارهاي این منطقه اغلب دست خالی هستند و               .  مراتع کردستان پرورش یافته باشد     

ها دامن زده    دامی براي فروش ندارند؛ زیرا مجوز صادرات و در کنار آن قاچاق، بر کاهش تعداد دام                       
دنبال گوشت لوکس هستند، خاطرنشان     رئیس اتحادیه گوشت گوسفندي با بیان اینکه اهالی تهران به          .است
خورد؛ بنابراین اگر مجمع ملی صادرکنندگان یا هر اتحادیه            هر نوع دامی به درد منطقه تهران نمی         :  کرد

.شودکیلوگرم داشته باشد، به صورت نقد از آنها خریداري می         45تا  40دیگري که بره نر مرغوب با وزن        

کنند و میش، قوچ،    اي عرضه می  هاي خود را به صورت گله     این در حالی است که عشایر، دام    : ملکی ادامه داد
هاي مناطقی مانند بجنورد یا سبزوار چندان باب میل            از طرفی دام  .  فروشندبز و غیره را در کنار هم می         

توان براي جبران کمبود    ها انباشتگی داشته باشند، نمی    ها نیست؛ بنابراین هرچقدر هم که این استان       تهرانی
ها آب زیادي   واسطه گرماي شدید هوا، دام     به گفته وي، اکنون به     .گوشت در تهران از آنها استفاده کرد        

خاطر مصرف آب باال     رود؛ بنابراین وزن دام حدود پنج کیلوگرم به          کنند و وزن آنها باال می       مصرف می 
هزار تومان پول پرداخته است، به این منظور            13رود؛ وزنی که خریدار بابت هر کیلوگرم از آن               می

این نماینده بخش خصوصی در      .ها براي جلوگیري از ضرر و زیان، مجبورند قیمت را افزایش دهند              قصاب
اکنون این واحدها دچار    :  کنند، تصریح کرد  کشتارگاه در تهران فعالیت می    10پایان با بیان اینکه بیش از        

.ویژه از منطقه کردستان را خریداري کنندمعضل شده و آمادگی دارند تا گوسفند مرغوب به

تاکید معاون وزیر جهاد کشاورزي بر خودکفایی در 
)95مرداد13ایرنا(تولید گوشت قرمز

: معاون امور تولیدات دامـی وزارت جـهـاد کشـاورزي گـفـت              
خودکفایی در تولید محصوالت دامـی نـظـیـر گـوشـت قـرمـز               

حسن رکنی در جلسه شوراي اداري شهرستـان بـجـسـتـان اسـتـان            . مهمترین رویکرد این وزارتخانه است
10هزار تن گوشت قرمز در کشور به فروش می رسد که کـمـتـر از          800ساالنه : خراسان رضوي افزود

هزار راس دام از ابـتـداي           470صادرات :  وي اظهار کرد. درصد این میزان از سایر کشورها وارد می شود
براي ایجاد تـعـادل در عـرضـه           : وي گفت.امسال نقش مهمی در تنظیم بازار داخلی گوشت به دنبال داشت

.تولید مرغ هم از یک سال و نیم گذشته صدور پروانه براي احـداث کشـتـارگـاه جـدیـد مـتـوقـف شـد                    

روز 20در :  رکنی با بیان اینکه هر کیلو ذرت هم اکنون هفت تا هشت هزار ریال به فروش می رسد، افزود
درصـد  70هم اکنون   :  وي اظهار کرد. آینده با ورود ذرت تولید داخل شاهد کاهش این قیمت خواهیم بود

بازار نهاده هاي دامی مربوط به بخش خصوصی است که سعی می کنیم این میزان به صد در صـد افـزایـش        
سال گذشته مقداري وقفه در توزیع واکسن تب برفکی ایجاد شد که این مساله مشکالتـی را    :  وي گفت. یابد

براي تولید کنندگان بخش کشاورزي به همراه داشت اما اکنون واکسن تب برفکی براي دامهاي سبـک بـه     
صورت رایگان تامین می شود و براي دامهاي سنگین، دامداران باید تا زمان بازگشـت بـه شـرایـط عـادي            

..هزینه واکسن را پرداخت کنند

)95مرداد10ایرنا (از لبنیات کشور))پالم((حذف کامل 

رییس سازمان غذا و دارو از حذف کامل روغن پالم از تمام انواع لبنیات در کشور خبر داد و مـوارد مـجـاز        
روغن پالم به طور کلی از تـمـام       :  رسول دیناروند افزود. استفاده از این روغن را در صنایع غذایی اعالم کرد

انواع لبنیات در کشور حذف و استفاده از این روغن در لبنیات ممنوع شده است و هـیـچ پـروانـه تـولـیـد              
.فرآورده هاي لبنی در کشـور وجـود نـدارد کـه مـجـوز اسـتـفـاده از روغـن پـالـم داشـتـه بـاشـد                                      

البته تخلف در هر زمانی ممکن است، رخ دهد اما مطالعات و نمونه برداري هـاي  : معاون وزیر بهداشت گفت
سازمان غذا و دارو نشان می دهد که مدت ها است هیچ نمونه اي از لبنیات در کشور پیدا نشـده اسـت کـه        
حاوي روغن پالم باشد و دانشگاه هاي علوم پزشکی به طور مداوم این موضوع را در سراسر کشور کـنـتـرل      

استفاده از روغن پالم در صنایع غذایی در چند مورد مجاز است که شامل تولـیـد روغـن      :  وي افزود. می کنند
و نـیـز تـولـیـد بـرخـی بسـتـنـی                   )  کره گیاهی( و مارگارین)  خامه قنادي( هاي سرخ کردنی، تولید مینارین

روغن پالم نوعی روغن خوراکی است که از نوعی درخت نخل که بیشتر در کشورهاي جنوب شرقـی  . هاست
این روغن انواع مختلفی دارد و به علت قوام و مـقـاومـت آن در بـرابـر              . آسیا وجود دارد به دست می آید

حرارت و نیز ارزان تر بودن آن نسبت به روغن هاي دیگر در تولید روغن هاي مخصوص سرخ کـردنـی و       
مـیـزان اسـیـد       . روغن هایی که در شیرینی پزي و صنعت غذا مورد استفاده قرار می گیرد، استفاده می شود

چرب اشباع که روغنی مضر و عامل گرفتگی عروق و بیماري هاي قلبی و عروقی اسـت، در روغـن پـالـم             
مـیـزان   . نسبت به برخی روغن هاي خوراکی دیگر مانند روغن سویا، کلزا، ذرت و آفتابگردان بیشتر اسـت   

درصد است، در حالی که میزان این اسید در سایـر روغـن هـاي        46اسید چرب اشباع در روغن پالم حدود 
البته در روغن هاي جامد میزان اسید چرب اشباع از روغـن پـالـم        .  درصد و کمتر است10گیاهی در حدود 

هم بیشتر است و البته روغن هاي جامد به علت داشتن کلسترول و هیدروژنه بودن و داشتن ایزومر ترانـس  
.از روغن پالم مضرتر هستند

)95مرداد12مهر(امسال چقدر شیر تولید شد؟

مدیرعامل سازمان مرکزي تعاون روستایی با بیان اینکه عملیات خرید                
تا :  توافقی شیرخام از دامداران حداقل تا پایان مردادماه ادامه دارد، گفت             

.شودپایان فصل گرما همه مطالبات دامداران پرداخت می                         
میزان خرید  :  حسین صفاییبا بیان اینکه خرید توافقی شیرخام از دامداران همچنان ادامه دارد، اظهارداشت               

عملیات خرید توافقی شیرخام از دامداران حداقل تا          :  وي اضافه کرد  .تن است 1000مانند گذشته حدود     
پایان فصل گرما ادامه دارد چراکه با شروع فصل سرما مصرف شیر و لبنیات در کشور افزایش پیدا                             

شود مازاد شیرخام در بازار به        معاون وزیرجهاد کشاورزي با بیان اینکه افزایش تقاضا باعث می             .کندمی
صفایی با  .حتی ممکن است در پی این اتفاق، مشکل مازاد این محصول کامال حل شود                :  حداقل برسد، گفت  

احتمال دارد  :  هایی که طرح در آنجا شروع شده تغییري نداشته است، افزود             اشاره به اینکه تعداد استان     
هاي تهران، البرز، چهارمحال و بختیاري،      به گفته وي استان   .ها افزوده شود  خراسان جنوبی نیز به این استان     

از جمله مناطقی هستند که خرید توافقی در آنجا انجام                  اصفهان، خراسان رضوي، فارس و سمنان         
مدیرعامل سازمان مرکزي تعاون روستایی کشور درباره پرداخت مطالبات دامداران نیز،                       .شودمی

پرداخت مطالبات به طور مستمر ادامه دارد ضمن اینکه تا پایان مردادماه تمام مطالبات                       :  اظهارداشت
.تولیدکنندگان به آنان پرداخت خواهد شد



تاکید  معاون وزیر جهاد کشاورزي بر خود کفایی در تولید گوشت قرمز
درصد این 10هزار تن گوشت قرمز در کشور مصرف میشود که کمتر از 820ساالنه : جهادکشاورزي خراسان رضوي، حسن رکنی عصر سه شنبه در جلسه شوراي اداري شهرستان بجستان استان خراسان رضوي افزودبه گزارش روابط عمومی سازمان

یک اکیپ کارشناسی از وزارت براي بررسی و تهیه : وي در بحث مجتمع دامپروري گفت.براي کمک به تولید شیر و رفع مشکل انباشت شیرسهمیه اي در چند روز آینده از شهرستانهاي گناباد و بجستان خرید شیر انجام خواهد شد: رکنی گفت.میزان وارد میشود
براي ایجاد : وي گفت.هزار راس دام از ابتداي امسال نقش مهمی در تنظیم بازار داخلی گوشت به دنبال داشت470صادرات : وي اظهار کرد.نظریه کارشناسی اعزام خواهد شد و جلسه اي با حضور نماینده محترم مجلس در وزارت براي نقدینگی خواهیم داشت

روز آینده با ورود ذرت و تولید داخل 20در : هر کیلو ذرت هم اکنون هفت هزار تا هشت هزار ریال به فروش می رسد، افزوداینکهرکنی با بیان .تعادل در عرضه تولید مرغ هم از یک سال و نیم گذشته صدور پروانه براي احداث کشتارگاه جدید متوقف شد

سال گذشته مقداري وقفه در توزیع واکسن تب برفکی ایجاد شد که این : وي گفت.درصد بازار نهاده هاي دامی مربوط به بخش خصوصی است که سعی می کنیم این میزان به صد در صد افزایش یابد70هم اکنون : وي اظهار کرد.شاهد کاهش این قیمت خواهیم بود
.ود و براي دامهاي سنگین، دامداران باید تا زمان بازگشت به شرایط عادي هزینه واکسن را پرداخت کنندی شمساله مشکالتی را براي تولید کنندگان بخش کشاورزي به همراه داشت اما اکنون واکسن تب برفکی براي دامهاي سبک به صورت رایگان تامین م

رئیس اداره قرنطینه و امنیت زیستی اداره کل دامپزشکی استان خراسان رضوي با .رصدي صادرات دام و فرآورده هاي خام دامی به سایر کشورهاي جهان از مبداء این استان خبر داد11اداره کل دامپزشکی خراسان رضوي از رشد 
دکتر مسعود .هزار تن انواع صادرات دام و فرآورده هاي خام دامی در قرنطینه هاي دامپزشکی استان به ثبت رسید21میلیون دالر براي 23ماهه ابتداي امسال رخ داد و رقم 4این میزان، در بازه زمانی : اعالم این خبر افزود

وي صادرات تخم مرغ خوراکی را نیز طی مدت یادشده . کشور مقصد صادرات استان بوده اند21طی این مدت : ابراهیمی مقصد صادرات استان را کشورهاي عضو اتحادیه اروپا، آسیاي میانه و حوزه خلیج فارس ذکر کرد و افزود
ابراهیمی، دقت در بررسی محموله هاي صادراتی و وارداتی را از جمله مواردي دانست که نقش مستقیمی در . تن افزایش داشته است1000این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته از نظر وزنی : هزار تن دانست و افزود12

ینه محموله هاي وارداتی نیز زمپذیرش محموله هاي صادراتی مرتبط با دام و طیور جمهوري اسالمی در دیگر کشورها منوط به داشتن گواهی معتبر دامپزشکی است و این مهم در: سالمت جامعه و اقتصاد کشور دارد و یادآور شد
له ها در سامانه یکپارچه قرنطینه دامی سازمان دامپزشکی کشور به صورت آنالین حموصادق است و تا محموله اي داراي گواهی معتبر دامپزشکی از کشور مبدا نباشد، اجازه ورود به کشور را نخواهد داشت و بر این اساس کلیه م

یادآور می گردد در حال حاضر، کلیه مبادالت دام و طیور .مجوز براي صادرات دام و فرآورده هاي خام دامی از سوي اداره کل دامپزشکی استان صادر شده است1033ماهه ابتداي سال جاري تعداد 4طی : وي گفت.ثبت می گردد
.قرنطینه داخل استانی با مجوز دامپزشکی انجام می پذیرد3قرنطنیه بین استانی و 2قرنطنیه مرزي، 4و فرآورده هاي خام دامی استان از 

رصد بیماري هاي مشترك در دامداري هاي استان خراسان رضوي و حذف دام هاي مبتال
راس دام سنگین مبتال به سل و بروسلوز از دامداري هاي استان خراسان رضوي حذف شد61با بررسی هاي صورت گرفته به گزارش روابط عمومی اداره کل دامپزشکی استان خراسان رضوي، رئیس اداره بهداشت و مدیریت .

در دامداري هاي استان در جهت عدم انتشار بیماري هاي ) تب مالت(با توجه به ضرورت ردیابی سریع بیماري هاي مشترك بین انسان و حیوان، نظیر؛ سل و بروسلوز: بیماري هاي دامی این اداره کل با اعالم این خبر اعالم داشت
ش دولتی مورد پایش قرار می گیرندبخیادشده در جمعیت انسانی و با هدف کاستن از ضایعات این بیماري ها، دامداري هاي واجد شرایط استان به دقت توسط دامپزشکان و کارشناسان . بر اساس : دکتر محسن عابدزاده اظهار داشت

راس بعنوان رآکتور 30هزار راس گاو و گوساله واجد شرایط، در جهت شناسایی عامل بیماري سل، مورد تست توبرکولیناسیون قرار گرفت که از این تعداد 29برنامه ریزي انجام شده، طی چهار ماهه ابتداي سال جاري بیش از 
هزار راس گاو و گوساله واجد شرایط مورد خونگیري و آزمایش 19بوده است و در طی همین مدت بیش از ) یازده صدم درصد(درصد/. 11مثبت سلی شناسایی و حذف گردید و بر این اساس در صد آلودگی به تست سل 

راس بعنوان راکتور مثبت بروسلوز شناسایی و از دامداري هاي مربوطه حذف گردیده است بنابراین درصد آلودگی به بروسلوز نیز 31بروسلوز قرا گرفته که تعداد  ١٧/. بوده است و همچنین در این مدت ) صدم درصد17(درصد 
اعتقاد ما در دامپزشکی به بهتر بودن و کم هزینه تر بودن پیشگیري : عابدزاده اعالم داشت. راس تک سمی شامل اسب و االغ مورد تست مشمشه قرار گرفت که همگی از نظر بیماري مشمشه سالم تشخیص داده شده اند244تعداد 

ت بروز در جمعیت انسانی، ضمن ایجاد خسارات و لطمات جبران ناپذیر جسمی صورنسبت به درمان است و این مهم بویژه در مورد بیماري هاي مشترك بسیار حائز اهمیت است چراکه بیماري هایی نظیر سل، بروسلوز ومشمشه در 
.و روحی، با هزینه هاي فراوان درمانی همراه خواهد بود

لذا با رخدادهاي اخیر نمیتوان پیش بینی .بودیماجهبا توجه به پیش بینی هاي هفته اخیر مبنی بر کاهش قیمت ذرت دانه اي  و با توجه به توزیع این نهاده در بورس کاال ،با افزایش قیمت مو
در این هفته با .قیمت سبوس گندم که در ماه اخیر با کاهش قیما رو به رو بودیم.قیمت جو و سویا همچنان با ثبات می باشد و تغییري در هفته گذشته رخ نداد.تکنیکال در مورد این نهاده داشت

.افزایش قیمت مواجه بودیم که پیش بینی می شود که در این هفته و هفته هاي آتی با افزایش قیمت این نهاده رو به رو می شویم
)  تحویل سپتامبر: (قیمت هاي جهانی در بازارهاي دنیا

دالر 200دالر         ذرت اکراین تحویل بنادر جنوبی 210دالر             قیمت ذرت روس تحویل بنادر شمالی   165قیمت جو قزاقستان تحویل در بنادر شمالی   

:مدیر کمیته فنی اتحادیه گاوداران و دامداران صنعتی خراسان رضوي اعالم کرد 
در تـاریـخ     جناب آقاي دکتر مهندس هادي قربانـی با سخنرانی   راهکارهاي مدیریتی در جهت بهبود کیفیت سیلوي ذرت کالس آموزشی 

نفر ساعت  با جمعی از دانشجویان در مقاطع کارشناسی،ارشد و دکترا و همچنین حضـور گـاوداران     60با دوشنبهروز 18-20، ساعت 1395/05/11
جناب آقاي دکتر علی محرري با سخنرانی   اهمیت تغذیه اي مواد معدنی در گاوهاي شیريکالس آموزشی :  همچنین متذکر می شود . برگزار شد
.در سالن اجتماعات اتحادیه برگزار خواهد شد18-20، ساعت 1395/05/18در تاریخ 

درصدي صادرات دام و فرآورده هاي خام د امی از خراسان رضوي به سایر کشورها11رشد 

.


