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.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

باشگاه خبرنگـاران جـوان      ( ؟مشوق صادراتی رونق را به صنعت دامداري باز می گرداند
خوراك اصلی محـصـوالت   :  رئیس مرکز اصالح نژاد بهبود تولیدات دامی گفت) 95شهریور 13

لبنی شیر خام است از این رو تخصیص مشوق هاي صادراتی به افزایش جذب شیر خام و تسهیل 
محمد رضا مالصالحی رئـیـس   .صادرات منجر خواهد شد و از انباشت شیر خام جلوگیري می کند

هـاي  مرکز اصالح نژاد بهبود تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزي، با اشاره به تخصیص مشوق
طبق مصوبه دولـت ایـن امـر افـزایـش صـادرات                 :  هاي لبنی اظهار داشتصادراتی به کارخانه
وي در خصوص تاثیر خرید حمایـتـی شـیـرخـام بـر           . دنبال خواهد داشتمحصوالت لبنی را به

با اجراي این طرح از دو ماه گذشته مشکل فروش شیر مازاد دامـداران    :  وضعیت دامداران گفت
مالصالحی در پاسخ به این سوال که طرح خرید توافقی تا کی ادامـه دارد، بـیـان        . حل شده است

محدودیت زمانی در ادامه روند این طرح وجود ندارد و حداقل تا پایان سال مالی ادامه مـی  :  کرد
رئیس مرکز اصـالح نـژاد وزارت جـهـاد           . یابد و پس از آن در صورت نیاز ادامه خواهد داشت

کارخانه هاي لبنی با همت و مشـقـت هـاي        :  کشاورزي در خصوص اثرات مثبت این اقدام گفت
فراوان بازارهاي صادراتی را به دست آوردند از این رو الزم است که با حمایت هاي همه جانـبـه   

خوراك اصلی محصوالت لبنی شیر خام است از ایـن  :  وي تصریح کرد. بازارهاي هدف حفظ شود
رو تخصیص مشوق هاي صادراتی به افزایش جذب شیر خام و تسهیل صادرات منجر خواهد شد 

امکان توسعه این طرح در تمامی استان هـا    . جلوگیري می کندو از انباشت شیر خام
اجـراي طـرح     :  علیرضا عزیزاللهی مدیر عامل اتحادیه دامداران، گـفـت  : امکان پذیر نیست

خرید توافقی از دو ماه گذشته تا کنون تاثیر مثبتی بر روند زندگی دامداران گذاشته چرا که قبل 
کـه خـوشـبـخـتـانـه ایـن             اجراي این طرح قیمت شیر خام به کمتراز هزار تومان رسیـده بـود    

وي در خصوص ایـنـکـه      . تاثیر بسزایی درثبات بازار شیر و توقف کاهش نرخ داشته استطرح
عمده شـیـر خـام در          :  امکان توسعه این طرح در تمامی استان ها امکان پذیر نیست، بیان کرد

استان هاي اصفهان، فارس، البرز، تهران، قزوین، خراسان رضوي و آذربایجان تولید می شود از   
امکان پذیر نیستاین رواجراي این طرح در تمامی استانها

ملکی با اشاره به ) 95شهریور 15افکار  ( پیش بینی قیمت گوسفند زنده در عید قربان
هـزار تـومـان      14قیمت هر کیلو دام زنده به صورت تکی :  توقف خروج دام از کشور گفت

.شود قیمت آن تا زمان عید قربان تغییر چنـدانـی نـداشـتـه بـاشـد           بینی میاست که پیش

قیمت گوشت گوسفندي نسبت به : علی اصغر ملکی در خصوص قیمت گوشت در بازار گفت
الـی  30دار الشه گوسفندي را با قیمت هر کیلویی هفته گذشته تغییر نداشته است و مغازه

وي . رسانندهزار تومان به دست مشتري می35الی 34هزار تومان خریداري و با قیمت 31
500هـزار و      13هزار تـا      13قیمت هر کیلو دام زنده :  در توضیح قیمت دام زنده گفت

با : دام از کشور گفترئیس اتحادیه گوشت گوسفندي با اشاره به توقف خروج.تومان است
هاي صورت گرفته جلوي خروج دام از کشور گرفته شده و به هـمـیـن      توجه به در خواست

ملکی در خصوص قیمت دام در     . رود قیمت این فرآورده دامی افزایش نیابددلیل انتظار می
500هـزار و      13هزار تومان تا ١٣قیمت دام زنده به صورت عمده بین :  عید قربان گفت

رسد و قـیـمـت دام      هزار تومان می14تومان است که با این وجود قیمت تک فروش آن به 
زنده براي عید قربان در هفته آینده تعیین خواهد شد

معـاون وزیـر     )95شهریور17ایرنا (صنعت دام کشور در وضعیت مناسبی قرار دارد
صنعت دام و   :  جهاد کشاورزي و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزي گفت

اسکندر زنـد در      . دامپروري کشورمان به لحاظ ورود بخش خصوصی وضعیت مناسبی دارد 
وي با بیان اینکه در زمینه علوم دامی در اکثر کشورها اغلب بخـش  : جمع خبرنگاران افزود

خوشبختانه صنعت دام و دامپروري کشور به :  هاي خصوصی سرمایه گذاري می کنند، افزود
رئیس سازمان تـحـقـیـقـات،        . سبب ورود بخش خصوصی در وضعیت مناسبی بسر می برد

صنعت طیور در کشور نیز از پیـشـرفـت بـاالیـی        :  آموزش و ترویج کشاورزي اظهار داشت
.برخوردار است، کشور از نظر نژاد وابسته است و در بحث تغذیه نیز باید بهتر عمـل کـنـد     

زند با اعالم اینکه در زمینه دام هاي سنگین؛ نژادهاي بومی کشور در طی سال ها کمتر مورد 
در سنوات اخیر به نژاد هلشتایـن وابسـتـه      :  اصالح و بهره برداري قرار گرفته، تصریح کرد

شده ایم به همین جهت وزارت جهاد کشاورزي درصدد اسـت در خصـوص گـاوهـاي دو             
در رابطه با نژادهاي بومی در زمینه هاي مختلفی نـظـیـر      :  وي گفت. منظوره وارد عمل شود

کرم و زنبور عسل اقدامات خوبی در کشور صورت گرفته است، نژاد هاي موجود در بخـش  
معاون وزیر جهاد کشاورزي با بیان ایـنـکـه      . نوغان از پیشرفت خوبی برخوردار شده است

علیرغم وجود بزهاي بومی خوب در کشور متاسفانه توجه کمی به این حوزه صورت نگرفته 
پرورش بز به لحاظ تولید شیر مناسبی که دارد بایستی مورد تـوجـه قـرار        :  است، بیان کرد

گیرد و به همین دلیل پروژه تحقیقاتی مشترك بین دانشگاه تهران و سازمان تحقیقات بـر    
وي در ادامه در خصوص گستـرش  . روي بزهاي بومی و شیري مورد توجه قرار گرفته است

تحقیقات زیادي در :  پرورش گوسفند و مشکالت گوسفندداري در فضاي باز و مراتع، افزود
شرکت هاي دانش بنیان انجام شده بر روي گوسفندان دو قلو زا که ضریب تبدیل بیشتر و   

زند با تاکید بر اینکه امروزه زمینه جدید تحقیقاتی در دنیا آغاز شـده  . یا دنبه کمتري دارند
: با عنوان دام هاي سبک که از حشرات براي پرورش پروتئین استفاده می شود، بیان داشت

تحقیقات علوم دامی در کشور زمان بر و هزینه بردار و سنگینی است که اگـر بـخـواهـیـم          
در :  وي گـفـت    . آینده ي بهتري داشته باشیم باید سرمایه گذاري خوبی در این بخش شود

زمینه تولید گوشت، شیر، مرغ و تخم مرغ وضعیت خوبی را در کشور شاهد هستـیـم ولـی      
.براي بومی سازي این صنعت در اقتصاد مقاومتی برنامه هاي خوبی تدارك دیده شده اسـت 

220مین یافته یافته اش را تجاري سازي شده و 158سازمان تحقیقات : معاون وزیر افزود
.یافته دیگر آماده ارائه به فن بازار است

رئیـس سـازمـان مـرکـزي          ) 95شهریور 16دانشجو (هزارتن شیرخام خریداري شد 60
استان کشـور  10هزارتن شیرخام از دامداران 60تعاون روستایی ایران از خرید تضمینی حدود 

کـارخـانـه    15براي دسترسی بهتر دامداران با   :  از ابتداي تیرماه امسال تاکنون خبر داد و گفت
حسین صفایی در حاشیه نشست مطبوعاتـی بـا تـاکـیـد بـرایـن کـه                 . لبنیاتی قرارداد بسته ایم

این سازمان ظرفیت خرید تضمـیـنـی    :  محدودیتی در حجم خرید تضمینی شیرخام نداریم، افزود
10در حال حاضر خرید تضمینی شیرخام در     :  وي اظهار داشت. روزانه بیش از هزار تن را دارد

استان همچون تهران، البرز، قزوین، اصفهان، چهارمحال و بختیاري، آذربایجان شرقی، خراسـان  
با ورود دولت بـراي خـریـد تضـمـیـنـی              :  وي تصریح کرد.رضوي، کرمان و یزد انجام می شود

هزار ریال تثبیت شـده  12شیرخام، اکنون نرخ هر کیلوگرم از این محصول در محدوده بیش از 
روز گذشته وزیر جهادکشاورزي :  صفایی یادآور شد. است تا دامداران بیش از این متضرر نشوند

در پیامی خواستار افزایش سهمیه خرید تضمینی شیرخام از استان ها توسط سـازمـان مـرکـزي       
تعاون روستایی شد، در حالی که هم اکنون نیز آمادگی خرید بیش از هزار تن شیرخام در روز     

تن انجام می شود700تا 600را داریم اما میزان خرید روزانه بین 



باز شدن انبارهاي داخلی و توزیـع آن بـیـن        -توزیع جو از طریق بورس-کاهش قیمت جهانی: در هفته گذشته  همچنان قیمت نهاده  دامی جو خارجی با کاهش قیمت مواجه بود که دالیل کاهش قیمت این نهاده
قیمت کنجاله سویا با افزایش قیمـت روبـه رو       -در هفته گذشته قیمت ذرت دانه اي ثابت و ذرت علوفه اي با توجه به فصل برداشت رو به افزایش بوده است-ناهماهنگی بین عرضه و تقاضا ، می باشد—دامداران

بوده و پیش بینی می شود طی هفته آینده با کاهش کمی ذرت دانه اي روبه رو باشیم

دالر 405دالر                                 قیمت کنجاله سویا برزیل تحویل بنادر جنوبی 205قیمت ذرت برزیل تحویل بنادر جنوبی :                                                  قیمت هاي جهانی در بازارهاي دنیا

دالر 190دالر                          قیمت ذرت اکراین تحویل بنادر جنوبی 200دالر                      قیمت گندم  قزاقستان تحویل بنادر شمالی   170قیمت جو  دامی قزاقستان تحویل گرگان 

دالر                        207دالر                        قیمت ذرت روسیه تحویل بنادر شمالی    160دالر                        قیمت جو روس تحویل بنادر شمالی    205قیمت گندم روسیه تحویل بنادر شمالی    

:مدیر کمیته فنی اتحادیه گاوداران و دامداران صنعتی خراسان رضوي اعالم کرد 
1395/06/17در تـاریـخ     جناب آقاي دکتر ملک حسین دالور با سخنرانی بررسی نقش و اهمیت ماکرومینرال ها در تغذیه گاو شیريکالس آموزشی 

گفتمان و :  همچنین متذکر می شود . نفر ساعت  با جمعی از دانشجویان در مقاطع کارشناسی،ارشد و دکترا و همچنین حضور گاوداران برگزار شد60با 18-20ساعت 
1395/06/29در تـاریـخ       کادر مدیریتی و فنی واحد گاوداري سازمان موقوفات ملک: انتقال تجربیات در صنعت پرورش گاو شیري با سخنرانی

.در سالن اجتماعات اتحادیه برگزار خواهد شد18-20ساعت 
سازي می شودهاي اقتصاد مقاومتی بومیتولیدات دامی در راستاي سیاست

در پردیس کشاورزي دانشگاه تهران برگزار شد،       )شهریور17(هشنببه گزارش پایگاه اطالع رسانی وزارت جهاد کشاورزي به نقل از ایسنا،اسکندر زند در حاشیه هفتمین کنگره علوم دامی ایران که امروز چهار                       
به دلیل ورود بخش خصوصی به حوزه علوم دامی، این           :  وي خاطرنشان کرد  .شودهایی از این دست آخرین یافته هاي علمی در حوزه علوم دامی ارائه می              در این کنگره و دیگر کنگره     :  در جمع خبرنگاران گفت   

این صنعت از پیشرفت باالیی برخوردار است فقط در          :  رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزي به صنعت طیور کشور اشاره کرد و اعالم کرد                 .بردبخش در حال حاضر در وضعیت خوبی به سر می          
وجود آمده است   هاي سنگین کشور کمتر اصالح و وابستگی زیادي به نژاد هولشتاین به             معاون وزیر جهاد کشاورزي با بیان اینکه در طی سالیان گذشته نژاد دام            .بحث نژاد و تغذیه باید وضعیت قدري بهتر شود        

در این زمینه اقدامات : زند در بخش دیگري از سخنان خود به اصالح نژاد زنبور عسل در کشور اشاره و اعالم کرد.وزارت جهاد کشاورزي قصد دارد براي توسعه پرورش گاوهاي دو منظوره وارد عمل شود: گفت
دانشگاه تهران  :  این مسئول در ادامه به وجود بزهاي بومی خوب در کشور و عدم توجه به این نژادها اشاره کرد و گفت                     .هاي رخ داده در بخش نوغان اشاره کرد     توان به پیشرفتخوبی صورت گرفته است که می

همچنین تحقیقات دانش بنیان خوبی در سطح کشور بر روي نژاد گوسفندان دوقلو زا انجام شده زیرا این نژاد : وي افزود.اندو سازمان تحقیقات در یک پروژه تحقیقاتی مشترك به بزهاي بومی شیري توجه کرده
تحقیقات علوم دامی در کشور     :  زند با تاکید بر اینکه امروزه زمینه جدیدي در رابطه با پرورش پروتئین از طریق حشرات براي جیره غذایی دام ها باب شده است، گفت                          .از ضریب تبدیل باالتري برخوردار است     

در راستاي  :  معاون وزیر جهاد کشاورزي به وضعیت خوب تولید گوشت، شیر، مرغ و تخم مرغ در کشور اشاره و اعالم کرد                          .گذاري خوبی در این بخش شود      زمان بر و هزینه بردار است که باید سرمایه           
اي کارخانه: وي در پایان به اقدمات وزارت کشاورزي براي تامین خوراك دام کشور اشاره و اعالم کرد.سازي این تولیدات در دستور کار وزارت جهاد کشاورزي قرار گرفته استهاي اقتصاد مقاومتی بومیسیاست

دهدهاي نیشکر را انجام میدر خوزستان کار تولید خوراك دام از سرشاخه

اکیپ دامپزشکی در عید قربان در استان181فعالیت 

ان هاي تابعه استان خبر دادرستمدیر کل دامپزشکی استان خراسان رضوي از استقرار اکیپ هاي ثابت و سیار نظارتی به مناسبت عید سعید قربان در سطح شهر مشهد و تمامی شه
کارشناس و کاردان، نظارت 170دامپزشک و 84بازرس دامپزشکی آموزش دیده متشکل از 254به گزارش روابط عمومی اداره کل دامپزشکی استان خراسان رضوي، دکتر مجید روحانی نژاد با اشاره به اینکه 

در اجراي ایـن طـرح     :  وي در ادامه خاطر نشان ساخت. گروه سیار نظارتی در سطح شهر مشهد خدمت رسانی می کنند106گروه ثابت و 75این اکیپ ها در قالب : بر عرضه و کشتار دام را بر عهده دارند؛افزود
روحانی نژاد، ضمن توصیه .ناظر ذبح شرعی نیز به عنوان نماینده اداره کل دامپزشکی در کشتارگاه ها مستقر می باشند٣٣عالوه بر نظارت بهداشتی بر عرضه و ذبح دام ها، نظارت شرعی نیز صورت می گیرد و 

گانه مشهد و کشتارگاه هاي دام شهرستان ها نظارت کامـل داشـتـه و ایـن           5دامپزشکی بر سالمت تمامی دام هاي عرضه شده در مناطق :  اکید به مردم در جهت خرید دام از مراکز مجاز اعالم شده، یادآور شد
هاي بهداشتی و شرعی دامپزشکی را تامین بهداشت عمومی و جلوگیـري از انـتـقـال         مدیرکل دامپزشکی استان خراسان رضوي هدف از نظارت. نظارت در مراحل قبل از کشتار، حین ذبح و پس از آن ادامه دارد

وي ذبح . دها هستنهاي دام سطح استان در روز عید سعید قربان، فعال و آماده ارائه خدمات رایگان به هم استانیهاي دامپزشکی و کشتارگاهتمامی شبکه: هاي قابل انتقال از دام به انسان عنوان کرد و گفتبیماري
ترین کشتارگاه ذبح کنند، چراکه ذبح دام در منازل و معابـر  هاي قربانی خود را در نزدیکدر صورت امکان خیران استان، دام:  ها را موجب آلودگی زیست محیطی دانست و خاطرنشان کرددام در معابر و خیابان

معابر عمومی و انتشار بیماري هاي مشترك بین انسان و دام در عمومی عالوه بر به مخاطره انداختن سالمت عمومی سبب، ایجاد آلودگی هاي ثانویه در گوشت استحصالی و نیز ایجاد آلودگی هاي زیست محیطی 
و از جمله تب خونریزي دهنده کریمه کنگو خواهد شد


