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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

دبیر انجمن صنایع لبنی کشور بـا    ) 95مرداد 18مهر (آخرین وضعیت اختصاص یارانه به لبنیات
میلیارد تومانی که قرار بود براي صادرات لبنیات اختصاص داده شود، هنـوز  200بیان اینکه مشوق صادراتی 

رضا باکري بـا بـیـان ایـنـکـه           . درصد کاهش یافت13صادرات این محصوالت حدود : پرداخت نشده گفت
میلیارد تومانی که قرار بود به صادرات لبنیات اختصاص پیدا کـنـد، پـرداخـت       200تاکنون مشوق صادراتی 

صادرات لـبـنـیـات بـه        :  هاي لبنی کشور، اظهار داشتنشده است، درباره آخرین وضعیت صادراتی فرآورده
وي بـا بـیـان ایـنـکـه             . شودروسیه به کندي در حال انجام است و پیشرفت چندان سریعی در آن دیده نمی

صادرات این محـصـوالت   :  هاي لبنی به سایر مقاصد صادراتی نیز همچنان ادامه دارد، گفتصادرات فرآورده
دبیر انجمن صنایع لبنی کشور دربـاره شـرایـط      . درصد افت کرده است13هاي گذشته حدود نسبت به سال

هاي کنند اما شرکتهاي بزرگ با ظرفیت کامل خود اقدام به تولید و توزیع میشرکت:  بازار داخل نیز افزود
اختصاص مشوق صادراتی به لبنیـات تـنـهـا در         :  باکري اضافه کرد. کوچک با مشکالت زیادي مواجه هستند

اي به ایـن امـر       حوزه صادرات این محصوالت اثربخش خواهد بود و امیدوار هستیم با این اقدام، رونق تازه
هاي جدید است تـا مشـکـالت        به گفته وي، در بخش داخلی نیاز به راهکارها و سیاستگذاري.  بخشیده شود

اي اسـت،    بیر انجمن صنایع لبنی کشور با بیان اینکه بحث خروج از رکود مسئله پیچیـده د. صنعت حل شود
هیچ یک از راهکارهایی که تاکنون اتخاذ شده منجر به حل این مشکل نشده و حتمـاً بـایـد راهـکـار          :  گفت

جدیدي در این زمینه اندیشیده شود تا صنعت لبنیات از مشکالتی که با آن مواجه شده است، خارج شود

21ایـانـا  ( سوییس، بزرگترین البی شیر دنـیـا    / سرانه مصرف شیر در ایران و جهان
کیـلـوگـرم در      66,12سرانه مصرف شیر در ایران حدود FAOبراساس آمار سازمان جهانی)95مرداد 

داسـتـان سـرانـه       .  است(تومان2500( سال است، حال آن که قیمت یک لیتر شیر حدود کمتر از یک دالر 
میانگـیـن جـهـانـی مصـرف           .شودجا شروع میکننده آن نیز در ایران از همینمصرف شیر و قیمت مصرف

در .  رسـد کیلوگرم هـم مـی      300کیلوگرم است که در برخی کشورهاي اروپایی حتی به 150سرانه شیر 
همچنین سهمیه تـغـذیـه      .  شدها قبل براي افزایش سرانه مصرف ایرانی، به شیر یارانه داده میایران از سال

این یارانه شیر که البته اقدام درستی بود تا همین اواخر ادامه داشت، امـا    .  شیر در مدارس بنیان گذاشته شد
به بیان دیگر در هدفـمـنـدي یـارانـه        . ها حذف شدها و اجراي غلط آن این یارانهدر جریان هدفمندي یارانه

کـنـنـده و نـه         کننده داده شود، اما در عمل نه مصرفکننده به تولیدقرار بر آن بود که یارانه شیر از مصرف
کیلوگرم به کمتر از   90تا 100کننده آن را دریافت نکردند، بنابراین سرانه مصرف شیر در ایران از تولید

میلیونی و تولید انبوه چنین رقمی براي سرانـه مصـرف خـیـلـی          75با توجه به جمعیت .  کیلوگرم رسید70
دهد هرچند میانگین سن پوکی اسـتـخـوان در        این درحالی است که آمارها نشان می.  رسدپایین به نظر می

سال رسیده است، چنین مشکالتی سبب شده سرانه مصـرف    35سال است اما این سن در ایران به 70جهان 
عنوان کشوري که در حوزه تولید شیر تقریبا خودکفاست، کم و در رده کشورهاي آفریقایی مـانـنـد    ایران به
مردم آمـریـکـا      .قرار داشته باشد)  کیلوگرم75.5( یا کوبا )  57.92(جنوبی ، آفریقاي)کیلوگرم50(نیجریه 

المللی محصوالت لبنـی،  سایت سازمان بینبراساس اطالعات و آمار موجود در وب: اندشیر را جایگزین کرده
کیلوگرم ثبت شده است، البته در این زمینه ارقام مختلفـی اعـالم     253,8کل سرانه مصرف شیر در آمریکا 

تحقیـق  .   اندها و مقامات این کشور از کاهش سرانه مصرف شیر خبر دادههاي اخیر رسانهشود و در سالمی
هاي مختلـف  دهد مردم این کشور دیگر براي دستیابی به مواد معدنی و ویتامیننشان میCoBankموسسه

از سـوي    .  هاي حاوي آنها بیابنـد توانند این مواد را به صورت قرص یا نوشیدنیبه شیر نیازي ندارند زیرا می
حدي زیاد است کـه  کند که تولید شیر در این کشور بهدیگر بلومبرگ نیز در گزارشی به این نکته اشاره می

تولید لبنیات ایـن کشـور بـه        .  توانند خریداري بیابندشود، زیرا دامداران نمیبخشی از آن در خاك دفن می
طور مـتـوسـط در      این درحالی است که قیمت یک لیترشیر به.  سال اخیر رسیده است15باالترین میزان طی 

سرانه مصرف شیر این کشور حدود : نقیمت شیر آلمان کمتر از هزینه تولید آن. دالر است3.44این کشور 
هرچند این رقم در مقایسه با سرانه مصرف ایـران خـیـلـی       .  اعالم شده است2011کیلوگرم در سال 247

در اکـتـبـر      .  دهد، صنایع لبنی آلمان درحال رکـود هسـتـنـد      بهتر است، اما نگاهی به درون صنعت نشان می
دهد هزینـه  این تحقیق نشان می.  سنت بود44,37طور متوسط میالدي هزینه تولید یک کیلو شیر به2015

آمـار  .  سنت بـود 39.98هاي تولید در اکتبر هزینه.  متوسط تولید شیر در سراسر آلمان تقریبا یکسان است
است؛ به بیان دیـگـر   065هاي تولید است حدود دهنده هزینهاکتبر در حوزه نسبت قیمت و هزینه که نشان

تحت چنین شرایطی کشـاورزان  .  شودهاي تولیدي شیر در دامداري در آلمان تأمین میدرصد هزینه65فقط 
هاي خود را به دست آورند و حتی درآمـد کـافـی        گذاري مورد نیاز براي فعالیتتوانند سرمایهبه سختی می

در بقیه کشورهاي اروپایی نیز هزینه تولید شیر .  البته این روند تنها منحصر به آلمان نیست.  توان داشتنمی
29عنوان مثال در دانمارك و نیوزیلند نیز تولیدکنندگان فقط   درصد بیشتر از قیمت فروش آن است؛ به30

. سنت باقی مانـده اسـت    25هاست که قیمت شیر حدود کنند و در بلژیک نیز اکنون مدتسنت دریافت می
ایـن  .  تر اسـت   ترتیب، با وجود چنین روندي چندان عجیب نیست که بهاي یک لیتر شیر از آب ارزانبه این

و زمانی شروع شد کـه  2014سال مشکل مردم این منطقه از .  موضوع بهاي سنگینی براي کشاورزان داشت
پس از آن نیز تقاضـا در چـیـن        .  هاي اوکراین ممنوع کردروسیه واردات محصوالت غذایی را در پی تحریم

در سـال    FAOهرحال طبق آمار مـوجـود سـازمـان      به.  براي واردات شیر از کشورهاي غربی کاهش یافت
همچنین بهاي یک لیتر شیر معمـولـی   .  کیلوگرم است247.24میالدي سرانه مصرف شیر در آلمان 2011

سـرانـه   FAOسـازمـان  : سوییس، بزرگترین البی شـیـر دنـیـا      . دالر محاسبه شده است2.98در این کشور 
براساس آمار موجـود هـر سـویـیـسـی           .  کیلوگرم تخمین زده است315مصرف شیر در سوییس را حدود 

طـور  این درحالی است کـه بـه      .  لیوان است233نوشد که این میزان معادل لیتر شیر می70ساالنه حداقل 
Emmi.  تر اسـت گاو شیرده دارد که در مقایسه با کشورهاي دیگر پایین23متوسط هر کشاورز سوییسی 

AGمیالدي از سهامی خـاص بـه       2014این شرکت در سال .  کننده شیر در سوییس استبزرگترین تولید
تـوان سـویـیـس را         در حقـیـقـت مـی      .  شودسهامی عام تبدیل شد و سهام آن در بورس سوییس مبادله می

قیمت یک لیتر شیر در .  رقیب استبزرگترین البی تولید شیر در دنیا به حساب آورد که همچنان در دنیا بی
.کیلوگرم است315.78دالر است و سرانه مصرف آن نیز 5,74طور متوسط این کشور به

ریـیـس   ) 95مـرداد 19دانشجو ( هزارتومان رسید 34قیمت هرکیلو گوشت قرمز به 

: اتحادیه تهیه و توزیع گوشت گوسفندي از وارد شدن شوك تدریجی به بازار گوشت قرمز خبر داد و گفـت 
اصغر مـلـکـی،      علی. ایمتومانی قیمت گوشت گوسفندي بوده4000طی یک ماه و نیم گذشته شاهد افزایش 

هزار تومان از طـرف فـروشـنـده بـه              30تا 29حدود یک ماه و نیم قبل گوشت گوسفندي از :  اظهار کرد
تومانی این محصـول هسـتـیـم و         4000شد، اما طی یک ماه و نیم گذشته شاهد افزایش مشتري عرضه می

هزار تومان به فروش 34بینیم که در حال حاضر هر کیلوگرم گوشت قرمز گوسفندي شقه بدون دنبه تا می
این مساله چـنـد عـامـل دارد؛         :  وي در خصوص علل افزایش تدریجی قیمت گوشت قرمز ادامه داد. رسدمی

رویه گوشت از کشور است که در برخی موارد به صورت غیرمجاز و در برخـی مـوارد     یکی از آنها خروج بی
گیرد که در مورد خروج مجاز، مسئوالن وزارت جـهـاد کشـاورزي و امـور             به صورت مجوزدار صورت می

عالوه بر این نبود دام   .  گیرنده هستندکنند و در این خصوص تصمیمپشتیبانی دام مجوزهاي الزم را صادر می
زنده و نیز کمبود گوشت در بازار از دیگر عوامل افزایش قیمت است و موجب تورم در قیمت عرضـه شـده     

در مورد خروج غیـرمـجـاز    :  رییس اتحادیه تهیه و توزیع گوشت گوسفندي اظهار کرد. به مشتري شده است
گوشت قرمز نیز باید اعالم کنم که خروج گوشت از ایران به کشورهاي عراق، امارات، قطر و کویت صورت 

گیرد که در مورد عراق از مرز کردستان و در مورد امارات، قطر و کویت نیز از مرز کرمـانشـاه و ایـالم        می
در مـورد    :  همچنین در مورد افزایش قیمت گوشت گاوي نیـز عـنـوان کـرد        ملکی. شوداین اقدام انجام می

وي . ایـم تومانی به ازاي هر کیلوگرم گوشت مخلوط گاوي داشته1500تا 1000گوشت گاوي نیز افزایش 
اگر این روند ادامه پیدا کنـد  : که آیا احتمال افزایش قیمت گوشت باز هم وجود دارد؟ گفتدر پاسخ به این

شـود  باز هم افزایش قیمت گوشت را شاهد خواهیم بود؛ هرچند که امیدواریم با تدابیري که اندیشیده مـی   
این اتفاق رخ ندهد

میلیون دز واکسن این بیماري به سازمان دامپزشکـی  6کنترل تب برفکی با تحویل 
تحویل نیمی از واکسن هاي تولیدي موسسه تحقیقات واکسن و سـرم سـازي         ) 95مرداد18ایرنا  ( 

به سازمان دامپزشکی، ز ذخیره این سازمان را بـه پـنـج      )  میلیون دز6( رازي و شرکت واکسن سازي مهاباد 
مـوسـسـه رازي بـه         93اواخر سال . میلیون دز رساند که باعث به کنترل درآمدن بیماري در کشور می شود

واکسـن  (R&D( ماه تحقیق در بخش تحقیقات توسعه اي خـود     6درخواست سازمان دامپزشکی، پس از 
گـرچـه آن     .ارتقا داد که البته این امر با کاهش توان تولید همراه بود6PD50به 3PD50تب برفکی را از 

زمان مدیریت موسسه رازي، بارها این موضوع را اعالم وکمبود واکسن در کشور را پیش بینی کرده و نـیـاز     
به واردات را تذکر داده بود، با این حال سال گذشته کمبود این واکسن موجب تلفات دام ها در برخی نـقـاط   

امسال اما با افزایش توان تولید موسسه رازي و بهره برداري از کارخـانـه واکسـن سـازي تـب            . کشور شد
برفکی در مهاباد، به نظر می رسد، نه تنها مشکلی در تامین واکسن تب برفکی مورد نیاز کشور نداریم، بلکـه  

در این زمینه دکتر علی اسحاقی، معاون تحقیق و . حتی باید براي صادرات این محصول هم برنامه ریزي کرد
تولید فرآورده هاي بیولوژیک موسسه رازي با بیان اینکه بیماري تب برفکی از مهمتـریـن بـیـمـاري هـاي           

12موسسه رازي امسال متعهد به تحویـل    :  جمعیت دامی نشخوارکنندگان به ویژه گاو و گوساله است،گفت
مـیـلـیـون دز       6به سازمان دامپزشکی است که تا پایان خردادمـاه    6PD50میلیون دز واکسن تب برفکی

این موسسه تا پایان ماه جاري نیـز  :  وي افزود. واکسن تب برفکی در این موسسه تولید و تحویل سازمان شد
.حدود یک تا دو میلیون دز دیگر واکسن تب برفکی در اختیار سازمان دامپزشکی قرار می دهد



در . ارات قیمت این نهاده در بازارهاي خوراك دام کاهش پیدا کـرد   نتظدر هفته گذشته با توجه به قیمت باالي ذرت دانه اي پیش بینی می شود که در قیمت نهاده جو با کمی افزایش روبه رو باشیم ولی بر خالف ا
.پیش بینی می شود با توجه به  شرایط بازار، تغیرات خاصی در هفته آینده نداشته باشیم .هفته پیش قیمت نهاده سبوس با کمی افزایش و سویا همچنان ثابت قرار گرفت

: قیمت هاي جهانی در بازارهاي دنیا

دالر 205دالر                          قیمت ذرت اکراین تحویل بنادر جنوبی 210دالر             قیمت گندم  روس تحویل بنادر شمالی   160قیمت جو  دامی قزاقستان تحویل در بنادر شمالی   

:مدیر کمیته فنی اتحادیه گاوداران و دامداران صنعتی خراسان رضوي اعالم کرد 
، ساعت 1395/05/18در تاریخ جناب آقاي دکتر علی محرري با سخنرانی اهمیت تغذیه اي مواد معدنی در گاوهاي شیريکالس آموزشی 

همچنین متـذکـر   . نفر ساعت  با جمعی از دانشجویان در مقاطع کارشناسی،ارشد و دکترا و همچنین حضور گاوداران برگزار شد60با دوشنبهروز 20-18
کادر مدیرتی و فنی مجتمع کشت و دام هالل احـمـر   با سخنرانی گفتمان آزاد و انتقال تجربیات در صنعت پرورش گاو شیري:  می شود 
.در سالن اجتماعات اتحادیه برگزار خواهد شد18-20، ساعت 1395/05/25در تاریخ نیشابور 

میانگین اشتغال بخش کشاورزي خراسان رضوي از میانگین کشور باالتر است:مهندس مزروعی در جریان بازید ازخبرگزاري ایرنا اعالم کرد

مجتبی مزروعی شنبه در آستانه روز خبرنگار در جریان بازدید . میانگین اشتغال وارزش افزوده این بخش در این استان باالتر از میانگین کشوري است:  رئیس سازمان جهاد کشاورزي استان خراسان رضوي گفت
درصد ارزش افزوده اقتصادي استان نیز متعلق به این بـخـش     14.4درصد اشتغال استان در بخش کشاورزي و 23.4در حال حاضر : از خبرگزاري جمهوري اسالمی خراسان رضوي با تبریک روز خبرنگار افزود

وي با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبـري بـر     . در حالی شاخص هاي بخش کشاورزي در خراسان رضوي باالتر از میانگین کشوري است که سرمایه گذاري در این بخش بسیار پایین است:  وي اضافه کرد. است
درصد اعتبارات بخش آب در قـالـب     33.4در دهه هاي گذشته روي منابع پایه و سرمایه گذاري در بخش کشاورزي بسیار کم کار شده، به عنوان مثال :  جایگاه و نقش بخش کشاورزي در اقتصاد مقاومتی افزود

رئیس .درصد اعتبارات به تمام بخش هاي کشاورزي از جمله آب تخصیص یافته است6.8برنامه پنجم توسعه به آب منطقه اي و در بخش آب شرب که پنج درصد مصرف آب استان است داده شده در حالی که 
روستا در استان و افزایش جمعیت حاشیه نشین شـده  300تداوم بی توجهی ها به بخش کشاورزي در استان در اشکال مختلف موجب خالی از سکنه شدن سه هزار و : جهاد کشاورزي استان خراسان رضوي گفت

و 91در سال :  وي بیان کرد. توجه به بخش آب و بخش کشاورزي از ضروریاتی است که باید با عزم ملی نسبت به آن برنامه ریزي و کار کارشناسی شود:  وي با اشاره به بحران آب در استان و کشور گفت.است
مزروعـی اظـهـار      . با توزیع گسترده نهاده هاي دامی شاهد افزایش تولیدات در این محصوالت بوده ایم94و 93استان خراسان رضوي وارد کننده عمده گوشت مرغ، گوشت قرمز و گندم بود اما در سالهاي 92
رئیس خبرگزاري جمهوري اسـالمـی   . هزار تن رسید550هزار تن گندم در استان ثبت شد اما این رقم در سال گذشته به بیش از 110خرید تضمینی 92افزایش تولید در گندم به گونه اي بود که در سال :  کرد

علی حیدر شاه حسینی با بیان اینکه جایگاه ویژه خراسان رضوي نیازمند . این خبرگزاري طنین انداز صداي خراسان رضوي در عرصه اطالع رسانی خواهد بود:  خراسان رضوي نیز در جریان این بازدید اظهار کرد
انـی اطالع رسانی اخبار و مسائل این استان در دو بخش ملی و بین المللی از مسائلی است که باید به صورت کارشناسی و طرح در شوراي اطالع رسـ :  برنامه ریزي خبري و اطالع رسانی کارشناسی است، تاکید کرد

ح بـرد و      صحیسازمان جهاد کشاورزي گنجینه اي پنهان از دانش مهندسی است که با کمک رسانه ها و اطالع رسانی صحیح از این جریان می توان از آن بهره :  وي گفت. استان مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد
وي با اشاره به اهمیت نقش و جایگاه مردم در اطالع رسانی بیان .الزم است در این راستا دانش کشاورزي بیش از گذشته در اختیار مطبوعات و رسانه ها قرار گیرد: شاه حسینی اظهار کرد.اقدام به روشنگري کرد

.ایرنا راهکارهایی چون میزگرد و همایشهاي خبري را براي براي انعکاس صداي مردم در رسانه ها تدارك دیده است: کرد

الزامات بهداشتی، شرط ورود به بازار جهانی است: رئیس سازمان دامپزشکی

ود به بازارهاي جهـانـی   وربراي ورود به بازارهاي دیگر کشورها باید شاخص هاي بهداشتی محصول سالم را رعایت کرد؛ به عبارت دیگر، الزامات بهداشتی شرط الزم براي:  رئیس سازمان دامپزشکی کشور گفت
براي حضور در بازارهاي جهـانـی دو     : کردفه در پنجمین نشست هم اندیشی صنعت خوراك دام، طیور و آبزیان ایران که در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزي ایران برگزار شد، اضا))  مهدي خلج(( است 

در شرایطی که نتوانیم قیمت را چندان کاهش دهیم، می توان این موضوع را بـا  : وي با تاکید بر اهمیت رعایت الزامات بهداشتی نسبت به قیمت، گفت.شاخص قیمت و الزامات بهداشتی، قابل توجه و اثرگذار است
: رئیس سازمان دامپزشکی کشور در مورد اهمیت خوراك دام سالم در تولید محصول سالم گـفـت  . اعطاي یارانه جبران کرد اما اگر الزامات بهداشتی رعایت نشده باشد، نمی توان براي جبران آن هیچ اقدامی کرد

این اقالم باید با کشتی هاي واجد شـرایـط   :  میلیون تن اقالم خوراك دام به کشور خبر داد و گفت12میلیون تا 11خلج از واردات سالیانه . اگر بخواهیم به غذاي سالم برسیم، باید از سالمت غذاي دام شروع کنیم
.جـایـی خـوراك دام را بـر عـهـده گـیـرد                    جـابـ  حمل شود؛ موقع تخلیه بار باید اسکله و بندر مناسبی وجود داشته باشد؛ در انبارهاي مناسب نگـهـداري شـود و نـاوگـان حـمـل و نـقـل مـنـاسـب نـیـز                                 

.در شرایطی که تولید مناسب داخلی وجود دارد، باید با افزایش تعرفه هاي وارداتی از ورود کنسانتره هاي خـارجـی جـلـوگـیـري کـرد           :  وي از واردات کنسانتره مورد استفاده در خوراك دام انتقاد کرد و گفت

بر اساس این رتبه بـنـدي   :  ام، طیور و آبزیان خبر داد و گفتك درئیس سازمان دامپزشکی کشور همچنین از راه اندازي سیستم رتبه بندي کارخانه هاي تولیدکننده و شرکت هاي واردکننده فعال در زمینه خورا
میلیون تن در کشور فعالیت می کنند اما به 19اکنون کارخانه هاي تولید خوراك دام، طیور و آبزیان با ظرفیت اسمی .مجموعه هایی که در جایگاه هاي برتر قرار بگیرند، از یارانه هاي تشویقی بهره مند می شوند

در چنین شرایطی که دام روي دست عشایر مانده و کسی گوشت را از دامداران خریداري نمی کنـنـده   :  رئیس هیات مدیره انجمن صنفی گاوداران بیان کرد. گفته کارشناسان، از کل این ظرفیت استفاده نمی شود

با توجه به رفع موانع و مـحـدودیـت هـایـی            :  وي با اشاره به تاثیر قاچاق دام بر افزایش قیمت گوشت تصریح کرد.هستند که الزم است مسئوالن مربوطه جلوي این امر را بگیرندعده اي به دنبال افزایش قیمت

قاچاق بتواند بر افزایش قیمت اثر گذار باشدهمچون عوارض و مالیات ، معنا ندارد که


