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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

)95مرداد02ایسنا  (هفته9افزایش ماندگاري شیر باز تا 

محققان دانشگاه پوردو آمریکا موفق به توسعه یک فرآیند جدید شدند که به         
محققان .روز و بدون استفاده از مواد شیمیایی افزایش داد            63توان ماندگاري شیر را تا        واسطه آن می   

گراد و در   درجه سانتی 10دانشگاه پوردو با همکاري دانشگاه تنسی این کار را با افزایش دماي شیر تا                   
هایی را که پس از انجام          درصد از باکتري   99این روند بیش از        .  کمتر از یک ثانیه انجام دادند         

این کار بعد از عمل پاستوریزاسیون انجام شده و ماندگاري          .بردپاستوریزاسیون اولیه باقی ماندند از بین می      
شیر گاو به طور معمول پر از میکروارگانیسم          .دهدشیر را تا بیش از پنج، شش یا هفت هفته افزایش می              

شود تا مقادیر قابل     هاي مختلف است و در جهت سالم سازي براي مصرف انسان، شیر پاستوریزه می                   
و توسط لویی   19این روش که در قرن       .توجهی از پاتوژن هاي مضر آن حذف شده و قابل استفاده باشد              

بنابراین شیر عاري از هر نوع       .  بردپاستور انجام شده و توسعه یافت بسیاري از باکتري ها را از بین می                 
این فرآیند جدید به عنوان مکملی براي روش پاستوریزاسیون تمام                    .میکروارگانیسمی خواهد بود    

(LTST)محققان از روش درجه حرارت پایین و کوتاه مدت           .بردباکتریهاي به جا مانده را از بین می          

بعد از انجام این کار مشاهده شد که         .  گراد حرارت دادند  درجه سانتی 10استفاده کرده و شیر را در دماي        
هایی مانند سودومونا و الکتوباسیلوس که قبل از این عمل در شیر وجود داشت، به پایین ترین                  سطح باکتري

محققان اذعان دارند که این روش هنوز کامل نبوده و نیازمند تحقیقات بیشتر است اما                .حد خود رسیده بود   
توان از این روش در مقیاس صنعتی استفاده کرددر صورت اثبات کارآیی آن، می

)95مرداد05ایرنا (کارخانه هاي لبنیات شیر تولیدي دامداران ایالمی را نمی خرند

دامداران به مدد تولید انواع فرآورده هاي خام دامی در زمره اقشاري هستند که با وجود دست و پنجه نرم                      
یکی .کردن با مشکالت مختلف در چرخه تولید و اشتغال زایی نقش مهمی را در زندگی مردم ایفا می کنند                   

از این فرآورده هاي دامی که طعمی دلپذیر و گوارا دارد شیر است و این محصول با توجه به خواص مفید و                       
اما .مواد معدنی و ریزمغذي موجود در خود یکی از مهمترین موارد مصرف در سبد بیشتر خانواده ها است                   

شیرخام به علت بارمیکروبی و احتمال اینکه منبعی براي بیماري هاي مشترك انسان و دام به شمار می رود                     
قابلیت خام خوري ندارد و باید به صورت جوشیده یا پاستوریزه فرآوري و مصرف شود و یا مورد استفاده                      

شیر که در واقع ماده اولیه      .براي تولید سایر محصوالت زیربخش خود همچون ماست، کره، دوغ قرار گیرد       
و هسته مرکزي براي تولید این فرآورده هاي پر تقاضا است توسط کارخانه هاي فرآوري و تولید کنندگان                   

دامداران نیز از همان ابتداي شروع فعالیت خود با این امید            .محصوالت لبنی از دامداران خریداري می شود      
که شیر تولیدي خود را به کارخانه هاي تولیدکننده فرآورده هاي لبنی بفروشند اقدام به راه اندازي                           

اما در استان ایالم مدتی است دامداران         .واحدهاي پرورش گاو شیري و تولید این ماده مغذي می کنند              
کارخانه تولید  2تولیدگر شیر با مشکل فروش این محصول مواجه هستند چرا که آنها برغم وجود                         

دولت .فرآورده هاي لبنی در این استان، مکان و مرجع مشخص و معینی براي فروش شیرخام خود ندارند                   
نیز چندي پیش طرح حمایت از خرید شیر از دامداران کشور را مصوب کرد اما این مصوبه بدالیلی در                          
استان ایالم قابلیت اجرایی ندارد و براي دامدران استان همان روال قبلی و مشکالت گذشته در حال گذر                       

.است

)95مرداد04ایانا (!افزایش شیر دام با استفاده از آنالیز علوفه

تواند به بهبود کـیـفـیـت     آوري جدید آنالیز علوفه که میپژوهشگران انگلیسی موفق شدند با استفاده از فن
توانند با این ابزار، علوفه تازه و بـا      کشاورزان می.علوفه تازه کمک کند، باعث افزایش تولید شیر دام شوند

آوري، یـک نـوع       ایـن فـن    .ها شونـد کیفیت را براي دام خود فراهم کرده و باعث افزایش تولید شیر دام
infraredکـنـد و نـیـسـا         سنجی آنالیز علوفه است که با استفاده ازاشعه مادون قـرمـز کـار مـی        طیف

spectrometry silage analysis: Nissa (Near)          ًنام دارد که به باور دانشمندان یـک ایـده نسـبـتـا
گیري شدت و طول موج نور منعکس شده از نمـونـه و سـپـس دادن ایـن              با استفاده از اندازه.جدید است

دیـو  .آیـد اطالعات به یک مدل ریاضی و بر اساس یک تجزیه و تحلیل شیمیایی، نتیجه نهایی به دسـت مـی    
بسیاري از دامداران بریتانیا با ایـن روش      گوید، از پژوهشگران این طرح می(Dave Davies)دیویس

وي .توانند میزان شیر بیشتري را نسبت به قبل، با استفاده از علوفـه تـولـیـد شـده بـه دسـت آورنـد                  می
کـمـتـري    )  هاي عـلـوفـه دام       خوراك)توانند کنسانتره آوري، کشاورزان میبا استفاده از این فن: افزایدمی

استفاده و با در نظر گرفتن میزان تغذیه مناسب پروتئین به سالمت آن کمک کنند، همچنین این ایـده بـه       
تواند علوفه دام خـود را        تر کیفیت علوفه تازه کمک کرده تا کشاورز بداند چه زمانی میگیري دقیقاندازه

شـود، قـنـدهـاي       اي بریده و در سیلو ذخیره میزمانی که علوفه« کنددیویس خاطرنشان می.ذخیره کنند
قابل تخمیر آنها به اسید الکتیک تبدیل شده که اگر کشاورزان قبل از برش، مواد افزودنی بـراي بـهـبـود         

کـنـد تـا      این تکنولوژي به کشاورزان کمک مـی   .توانند به بهبود کیفیت علوفه کمک کنندتخمیر بزنند، می
پیش از ذخیره علوفه در سیلو، به کیفیت آن توجه کرده وسپس به انتخاب آن اقدام کنند و از آنـجـا کـه          

به گفته وي، براي بهبود عملکرد و دقت ایـن  .شوندتولید هم کم مییابد، هزینهکاهش میمصرف کنسانتره
اي نزدیک قرار است این تـکـنـولـوژي در       تري است و در آیندههاي گستردهآوري نمونهطرح نیاز به جمع

بـه  .گیري نسبت بین ماده خشک و سایر جیره خوراکی دام استفـاده شـود    براي اندازهمیکسر"هاي واگن
کار تواند بهگیري کیفیت آغوز و نشاسته مدفوع، میآوري براي اندازهباور این پژوهشگر، در نهایت این فن

.رود تا میزان هضم علوفه را در دام تشخیص دهد

)95مرداد 03افکار (افزایش قیمت گوشت گوسفندي

تومانی همراه بوده است که دلیل        500قیمت گوشت گوسفندي با افزایش        
طی هفته اخیر گوشت      .رویه دام از کشور اعالم شد        آن کاهش دام و افزایش خروج غیرقانونی و بی             

علیرضا ملکی رئیس    .گوسفندي در بازار با نوسان همراه بوده و تا حدودي افزایش قیمت داشته است                   
قیمت گوشت گوسفندي   :  اتحادیه گوشت گوسفندي در خصوص تغییر قیمت گوشت در هفته اخیر گفت              

تومان و براي   500هزار و   27تومان افزایش همراه بوده که قیمت براي فروشنده          500در هفته اخیر با     
رویه دام  خروج بی :  وي در خصوص دلیل این افزایش قیمت افزود   .هزار تومان است31هزار تا 30خریدار 

ها از مرزها و کاهش دام در کشور باعث افزایش قیمت گوشت گوسفندي شده و این امر از طریق رسانه                      
.اطالع رسانی شده است

)95مرداد 02باشگاه خبرنگاران جوان (افزایش قیمت لبنیات شایعه اي بیش نیست

با توجه به کاهش قدرت خرید و عدم تعادل در عرضه و تقاضا، افزایش              :  دبیر انجمن صنایع لبنی کشور گفت     
رضا باکري دبیر انجمن صنایع لبنی کشور ، ، با اشاره به وضعیت قیمت                .قیمت لبنیات شایعه اي بیش نیست     

با توجه به کاهش قدرت خرید و عدم تعادل در عرضه و تقاضا، صنایع لبنی حاضر                       :  لبنیات اظهار داشت  
نشدند که امسال نرخ تورم را در بهاي تمام شده محصوالتشان اضافه کنند از این رو افزایش قیمت لبنیات                       

:وي با بیان اینکه در شرایط فعلی امکان افزایش نرخ شیر خام وجود ندارد، گفت                  .شایعه اي بیش نیست   

روزانه هزار تن   تومان به عرضه و تقاضا بستگی دارد از این رو در شرایطی که              440اجراي مصوبه هزار و     
باکري ادامه  .مازاد شیر خام از طریق سازمان تعاون روستایی خریداري می شود، افزایش قیمت معنایی ندارد               

هیات وزیران مصوبه را به وزارت جهاد کشاورزي براي به کارگیري راهکارهاي افزایش مصرف سرانه                 :  داد
دبیر انجمن صنایع لبنی کشور با اشاره به مزایاي مشوق             .شیر درجهت رونق صنایع لبنی اعالم کرده است         

مشوق هاي صادراتی براي پوشش مابه التفاوت بهاي تمام شده داخلی با قیمت هاي               :هاي صادراتی بیان کرد   
جهانی است که اگر به هر دلیلی قیمت در بازارهاي جهانی نسبت به بازارهاي داخلی پایین تر باشد از این رو                  

.تخصیص مشوق هاي صادراتی به کمک صادرات می آید

خونریزي تب:  اظهار کرد »  سهراب عاقبتی «دکتر  .هزار رأس دام در پیشگیري از تب کریمه کنگو خبر داد  85مدیرکل دامپزشکی گیالن از سمپاشی )95مرداد06ایسنا (ها براي پیشگیري از تب کریمه کنگوسمپاشی دام

که این بیماري با تب و خونریزي همراه        پس از آن در کنگو شناسایی شد و با توجه به این           سالدهنده کریمه کنگو یک بیماري ویروسی کشنده مشترك بین انسان و دام است که براي اولین بار در منطقه کریمه اوکراین اتفاق افتاد و چند                    
وي با اشاره به    .پذیر نیست کند و تشخیص این بیماري از روي ظاهر دام امکان          روز دام را درگیر می    7الی  2دهنده کریمه کنگو مشهور است که در دام بدون عالمت بوده و صرفاً با ایجاد یک تب خفیف طی                       است به نام تب خونریزي    

روز بعد، خونریزي زیرپوستی از جمله عالئم       6تا  3اشتهایی، اسهال و استفراغ خونی، ضعف و درد شدید عضالنی و نهایتأ              داشتن حالت تهوع، بی   :  شود، افزود که این بیماري در انسان بیماري خطرناکی است که معموالً با تب آغاز می              این
و یا انسان آلوده به بیماري اشاره       توان به تماس با ترشحات، خون و بافت دام        هاي انتقال این بیماري می    ها هستند و از سایر راه     ترین عامل انتقال ویروس این بیماري کنه      مهم:  این مقام مسئول ادامه داد    .وجود این بیماري در انسان است     

روزاست، 15بار به فاصله 2ي دام در فصل تکثیر و تزاید حشرات در فصول گرم سال حدقل پاشی بدن دام و جایگاه نگهدارهاي روي بدن دام و پیشگیري از بیماري مذکور، سمکه تنها راه مبارزه با کنهدکتر عاقبتی با تأکید بر این.کرد



روز آینده رفع می شود10تنش قیمتی نهاده هاي دامی ظرف : معاون وزیر جهاد کشاورزي
حسن رکنی در جلسه هم اندیشی فعاالن .روز آینده خبر داد10معاون وزیر جهاد کشاورزي در امور تولیدات دامی، از رفع تنش قیمتی نهاده هاي دامی در کشور ظرف 

تنش قیمتی در بعضی از نهاده ها از جمله مشکالتی بوده که در روزهاي اخیر دامداران با آن : صنعت دامداري ، طیور و صنایع وابسته به امور دام شرق مازندران در افزود 
در روزهاي اخیر به دنبال افزایش قیمت .تومان در بورس عرضه می شود850هم اکنون ذرت با قیمت : وي ادامه داد .مواجه بودند و برنامه ریزي الزم براي رفع آن صورت گرفته است

گزارش ماهانه شرکت پشتیبانی امور دام .ندکردگوشت مرغ در بازار ، برخی مرغداران علت این افزایش را عالوه بر تنش گرمایی و کاهش میزان جوجه ریزي ، افزایش نهاده هاي دامی اعالم 
تومان در اواخر این ماه افزایش یافت ، ولی از ماه مرداد قیمت ها رو به 950تومان در اوایل ماه تیر به بیشتر از 850کشور هم نشان می دهد که قیمت هرکیلوگرم ذرت داخلی از حدود 

.قیمت بعضی نهاده هاي دامی دیگر مانند پودر ماهی هم در این مدت دچار نوسان شد.کاهش گذاشت

ل برداشت در کشور قزاقستان و شرایط فصدر هفته گذشته با توجه به فروش جو در بورس کاالي کشاورزي ،قیمت این نهاده با کمی افزایش روبه رو بودکه گما نه زنی می شود با شرایط
در هفته گذشته قیمت ذرت دانه اي با نوسان روبه رو بود که علت اصلی آن مشخص نبود و پیش بینی می شود با توجه به  .گمرکی آن کشور در این هفته با افزایش قیمت همچنان مواجه باشیم

.                                                                                          قیمت سویا همچنان ثابت می باشد و قیمت گندم با افزایش قیمت در هفته قبل روبه رو بود.شرایط بازار این قیمت نهاده در این هفته تغییر نکند
:   قیمت هاي جهانی در بازارهاي دنیا

دالر 180دالر         ذرت اکراین تحویل بنادر جنوبی 210-200دالر             قیمت گندم روس تحویل بنادر شمالی   160قیمت جو قزاقستان تحویل در بنادر شمالی   

:مدیر کمیته فنی اتحادیه گاوداران و دامداران صنعتی خراسان رضوي اعالم کرد 
در تـاریـخ     جناب آقاي دکتر جلیل قاسمی نـژاد   با سخنرانی استرس گرمایی و آشنایی با صنعت دامپروري کره جنوبی  کالس آموزشی 

نفر ساعت  با جمعی از دانشجویان در مقاطع کارشناسی،ارشد و دکترا و همچنین حضـور گـاوداران     72با دوشنبهروز 18-20، ساعت 1395/05/04
جناب آقـاي    با سخنرانی راهکارهاي مدیریتی در جهت بهبود کیفیت کیفیت سیلوي ذرت کالس آموزشی :  همچنین متذکر می شود . برگزار شد

.در سالن اجتماعات اتحادیه برگزار خواهد شد18-20، ساعت 1395/05/11در تاریخ مهندس هادي قربانی

توصیه هاي مهم دامپزشکی خراسان رضوي به دامداران همزمان با موج هواي گرم
رعایت کنندراتوجه به افزایش دماي هوا، اداره کل دامپزشکی استان خراسان رضوي از دامداران خواست تا براي صیانت از سرمایه دامی خود نکات بهداشتی با

با توجه به اینکه فصل گرما باعث فعال شدن و ازدیاد حشرات از جمله کنه، پشه، : به گزارش روابط عمومی اداره کل دامپزشکی استان خراسان رضوي، معاون سالمت این اداره کل اظهار داشت
توسط این ... ده کریمه کنگو ، سالک ودهنمگس و سایر حشرات موذي شده و بسیاري از بیماري هاي دامی مشترك و غیر مشترك نظیر؛ بروسلوز، لمپی اسکین، میاز، تب مالت، تب خونریزي 

ها جهت مبارزه با کنه، پشه، مگس و سایر ام حشرات منتقل می گردند لذا به دامداران توصیه می شود ضمن فراهم نمودن شرایط محیطی مناسب براي دام، نسبت به سمپاشی جایگاه نگهداري د
: دکتر محمد رشتی باف اعالم داشت. روز یکبار اقدام نموده و کود دامداري ها را نیز در فواصل زمانی مناسب با هدف جلوگیري از تخم ریزي حشرات تخلیه نمایند15حشرات حداقل هر 

طر ابتال به بیماري هاي مسري شود، بخصوص دام هاي جوان در معرض خهرساله با فرا رسیدن فصل گرما و گرمازدگی که سبب کاهش مصرف خوراك دام ها و در نتیجه ضعف جسمانی می
درمان ضدانگلی پیش ازشروع : وي در تشریح این اقدامات یادآور شد.قرار می گیرند لذا به  دامداران توصیه می گردد جهت پیشگیري از ایجاد مشکالت مذکور اقدامات مناسب را انجام دهند

آوري کود و ضدعفونی جایگاه هاي مع فصل گرما، واکسیناسیون دام ها در اولین فرصت براساس برنامه ریزي شبکه هاي دامپزشکی، رعایت بهداشت در جایگاه نگهداري دام از قبیل ج
یه در محل آبخوري ها، ایجاد استراحتگاه سانگهداري دام، سم پاشی محوطه دامداري، همچنین دسترسی آسان و دائم دام ها به آب با رعایت نمودن فضاي کافی آبخوري جهت دام ها و ایجاد

ت دام از دامپزشکان و کارشناسان مربوطه ضروري می داشمناسب و سایه به اندازه کافی براي تمام دام ها، ایجاد قرنطینه براي دام هاي بیمار و جدیدالورود، گرفتن مشاوره در زمینه تغذیه و به
.هزار راس دام سنگین می باشد350میلیون راس دام سبک و 7استان خراسان رضوي داراي .باشد

اداره کل دامپزشکی استان خراسان رضوي، خبر از تفویض :تفویض صدور گواهی بهداشتی دامپزشکی در راستاي توسعه دولت الکترونیک صورت گرفت
اداره کل دامپزشکی استان خراسان به گزارش روابط عمومی.اختیارصدور گواهی بهداشتی حمل ونظارت بر رعایت ضوابط بهداشتی قرنطینه اي براي بخش خصوصی دامپزشکی استان داد

این مهم، در راستاي سیاستهاي اقتصادمقاومتی، توسعه دولت الکترونیک، توانمندسازي وتقویت بخش خصوصی، افزایش  : رئیس اداره قرنطینه و امنیت زیستی این اداره کل اعالم داشترضوي،
با اجراي این موضوع، نسبت به بکارگیري مسئولین فنی بهداشتی : دکتر مسعود ابراهیمی خاطرنشان ساخت.صادرات غیرنفتی و واگذاري وظایف تصدي گري به بخش خصوصی انجام شده است

ط بهداشتی قرنطینه اي بر حمل و نقل این وابدرمراکز تولید، توزیع، بسته بندي ونگهداري فراورده هاي خام دامی دراستان وتفویض اختیار صدور گواهی بهداشتی حمل و نظارت بر رعایت ض
اغلب تفویض اختیارهاي صدورمجوز : وي اظهار داشت.محموله ها اقدام الزم توسط دامپزشکان بخش خصوصی و با نظارت اداره قرنطینه و امنیت زیستی دامپزشکی استان انجام خواهد شد

از : ابراهیمی، اعالم داشت.می باشد... وخامانجام شده مربوط به واحدهاي مرتبط با گوشت قرمز وسفید وفراورده هاي آن،آالیش خوراکی وغیرخوراکی، مرغ زنده، پولت وجوجه یکروزه، شیر
مورد تفویض اختیار صدور مجوز واعطاي نام کاربري و رمز ورود به سامانه مذکور به مسئولین فنی بهداشتی مراکز 80ابتداي راه اندازي سامانه یکپارچه قرنطینه در این استان تاکنون، بیش از 

.مورد صادره است55مرتبط انجام گردیده است که بیشترین موارد آن به مربوط به شهرستان مشهد با 


