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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

ها از بازار دام زنده و       بررسی)مهر17افکار(افزایش قیمت گوشت قرمز در بازار      

دهد گوشت قرمز در آستانه تاسوعا و عاشوراي حسینی و افزایش مصرف، نشان می      
که قیمت گوشت قرمز همچنان باالتر از سقف تعیین شده از سوي مسئوالن وزارت               

تومان رسیده  700هزار و    15کشاورزي است و قیمت گوسفند نیز به کیلویی             
هزار تومان است   30در حالی که سقف قیمت تعیین شده براي گوشت قرمز            .است

35ها میدانی از بازار حاکی از عرضه و فروش گوشت قرمز بیش از کیلویی                بررسی
از اواسط تابستان امسال قیمت امسال گوشت قرمز با در بازار با              .هزار تومان است  

هزار 38افزایش قیمت همراه شد و هر کیلوگرم گوشت قرمز گوساله به بیش از                
تومان هم رسید که فاصله قابل توجهی با نرخ اعالم شده از سوي وزارت کشاورزي                

در زمینه افزایش قیمت گوشت قرمز مدیرعامل اتحادیه مرکزي دامداران             .داشت
معتقد است که دپوي گوشت قرمز ممکن نیست و توجیه اقتصادي ندارد و تنها راه                
عالج گرانی این محصول و ایجاد تعادل در بازار واردات گوشت قرمز و عرضه                    

به گفته وي، عامل اصلی گرانی گوشت قرمز دالالن و             .ذخایر دولتی در بازار است     
ها دست به   هاي متعددي هستند که این محصول را از کشتارگاه تا قصابی              واسطه

هاي درصد دام 80عزیزاللهی عنوان کرده که عشایر که بیش از            .کننددست می 
سبک کشور را در اختیار دارند به دلیل مساعد بودن بارش و خوب بودن وضعیت                  

کنند و همین   هایشان را دیرتر نسبت به سال گذشته به بازار عرضه می             مراتع دام 
هزار تومان برسد اما    13عامل سبب شده تا قیمت دام زنده سبک به کیلویی حدود            

در حال حاضر    .شودهزار تومان عرضه می    12دام زنده سنگین کمتر از کیلویی         
هاي پیش از آغاز ماه     ها در مقایسه با قیمت    دهد که قیمت  ها نشان می  بررسی قیمت 

محرم تغییر چندانی پیدا نکرده است اما همچنان گران فروشی براي انوع اقالم                   
بر این اساس هر کیلوگرم گوشت مخلوط گوسفند و            .گوشت قرمز ادامه دارد    

تومان، ران  800هزار و    35هزار تومان، گوشت گوساله کیلویی         31گوساله  
هزار تومان و ماهیچه گوساله به      39راسته گوساله   تومان، 800هزار و 36گوساله 

هزار تومان عرضه    40ترین اقالم گوشت قرمز کیلویی          عنوان یکی از گران     
هزار 37همچنین در میان انواع گوشت گوسفندي، شقه با گردن کیلویی             .شودمی

هزار تومان، گردن   43هزار تومان، ران گوسفندي      43تومان، سردست کیلویی     
هزار تومان و گوشت که        36هزار تومان، گوشت چرخ کرده          36گوسفندي  

که در  .شودهزار تومان عرضه می   50ترین نوع گوشت قرمز است کیلویی        گران
.دهدهاي گذشته روند افزایشی را نشان میمقایسه با هفته

)مهر18میزان (گوشت گوسفندي هزار تومان ارزان شد 

قیمت گوشت گوسفندي نسبت به هفته گذشته با کاهش هزار تومـانـی   :  ملکی گفت
ملکی با اشـاره  .همراه بوده است که دلیل آن افزایش واردات گوشت گرم اعالم شد

درحال حـاضـر واردات از کشـور          :  به افزایش واردات گوشت گرم به کشور گفت
شود که براساس آن قیمت هرکیلو گوشت گوسفـنـدي بـاهـزار       ارمنستان انجام می

وي قیمت هرکیلو گوشت گوسفنـدي بـراي     .تومان کاهش قیمت مواجه شده است
هرکیـلـو گـوشـت       : هزار تومان اعالم کرد و گفت34تا 33واحدهاي صنفی را بین 

هزار تومان قیمت دارد که نسبت به هـفـتـه      37کننده شقه بدون دنبه براي مصرف
تجار با واردات گوشت گرم و   :  ملکی افزود.گذشته هزار تومان کاهش داشته است

بازار گوشت را   هزار تومان است26هزار تا 25عرضه آن با قیمت رقابتی که بین 
10اند که این نوع گوشت با افزایش قیمت در بین واحدهاي صنفی در دست گرفته

رئیس اتحادیه فروشندگان گـوشـت   .رسددرصدي به دست مصرف کننده می12تا 
رسد که افزایش قـیـمـتـی در         بعید به نظر می:  گوسفندي در انتها خاطر نشان کرد

راستاي افزایش تقاضا در روند قیمتی گوشت گوسفندي رخ دهد

)مهر17(هزار تن گوشت قرمز با مشارکت بخش خصوصی15آمادگی تحویل 
شرکت پشتیبانی امور دام، از آمادگی این نهاد براي توزیع گوشـت قـرمـز خـبـر          

ایـن شـرکـت بـا         :  مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام با اعالم این خبر گفـت . داد
هزار تن گوشت قرمز منجمد در 15مشارکت بخش خصوصی، آماده توزیع بیش از 

علیرضا ولی با اشاره به اینکه در حال حاضر گوشت قرمز مورد نیاز مردم .بازار است
هـزار  22این محصول به قیمت عمده   :  از گرم و سرد در بازار موجود است، افزود

رسـد و خـریـداران        تومان در هر کیلوگرم توسط شرکت پشتیبانی به فروش مـی   
به گفته وي، بازار مرغ نـیـز در ایـن ایـام از             . راحتی تأمین کنندتوانند آن را بهمی

20آرامش نسبی برخوردار بوده و نگرانی از بابت کمبود وجود ندارد؛ زیرا تاکنون 
هزار تن از این مقدار نـیـز   ها فرستاده شده و هفتهزار تن از این محصول به استان

مرغ منجمد با کیفیت مطـلـوب   :  ولی در پایان تأکید کرد.توزیع مویرگی داشته است
تـومـان در هـر        100هزار و به اندازه کافی در انبارها موجود است و با قیمت پنج

.شودکیلوگرم به خریداران عرضه می

هزار تن انواع لبنیـات بـه کشـورهـاي         171، بیش از 95براساس آمار گمرك در شش ماهه نخست سال)مهر22باشگاه خبرنگاران(مصرف کننده هاي لبنیات ایران
مـیـلـیـون و       184هزار تن انواع لبنیات به کشورهاي مختلف صادر شد که براساس آن 171، بیش از همچنین.مختلف از جمله آلمان و ایاالت متحده آمریکا صادر شده است

از ایـن    . میلیارد تومان در آمار گمرك به ثبت رسیده است565الزم به ذکر است ارزش ریالی این میزان صادرات بیش از . دالر، ارز نصیب کشور شده است507هزار و 894
هزار تن مـاسـت بـه        84همچنین بیش از .دالر بوده است999هزار و 946میلیون و 100هزار تن شیر، خامه و دوغ صادر شده است که ارزش دالري آن 86میزان بیش از 

تن کره بسته بندي به کشـورهـاي هـمـسـایـه         196ذکر است که بیش از الزم به.میلیون دالري را براي کشور داشته است82کشورهاي آسیایی صادر شده است که ارزآوري 
گفتنی است انواع لبنیات در شش ماهه نخست سال به کشورهاي عراق، افغانستان، ترکـمـنـسـتـان،      . ایم که بیش از یک میلیون دالر ارز نصیب کشور کرده استصادرات داشته

کا خریدار خامـه، شـیـر و        مریکویت، امارات متحده عربی، پاکستان، مالزي، آذربایجان و چند کشور دیگر صادر شده است که در این میان کشورهاي آلمان و ایاالت متحده آ
.انددوغ ایرانی بوده



:مدیر کمیته فنی اتحادیه گاوداران و دامداران صنعتی خراسان رضوي اعالم کرد 
در تاریخ آقاي دکتر مسیح اهللا فروزمند باسخنرانی بررس اهمیت تغذیه اي مکمل هاي چربی در جیره گاوهاي شیري کالس آموزشی  

در سالن اجتماعات اتحادیه گاوداران و دامداران صنعتی خراسان رضوي با حضوردانشجویان در مقاطع کارشناسی،ارشد 18-20ساعت 1395/07/26
.و دکترا و همچنین حضور گاوداران برگزار می گردد

قیمت اقالم پرمصرف محرم و صفر در مشهد و شهرستان ها اعالم شد
تومان به ازاي هر کلیو تصویب      2940فروش این نوع برنج در مشهد با قیمت          :  ریال تحویل درب انبار می شود، اظهار کرد       550هزار و   28با بیان اینکه برنج اروگوئه با قیمت        ،جوادي  

مرغ منجمد  :  مشاور عالی سازمان جهادکشاورزي خراسان رضوي ادامه داد       .تومان به عالوه کرایه حمل براساس اسناد مثبته تعیین شده است          2940شده و در شهرستان ها به ازاي هر کیلو   
تومان به عالوه کرایه حمل     5250فروش این کاال در سایر شهرستان ها         .  تومان است 5250تومان تحویل درب سردخانه می شود و فروش در مشهد و سبزوار               5100با قیمت کیلویی    

تومان تحویل درب سردخانه می     500هزار  21گوشت قرمز به ازاي هر کیلو قیمت        :  مدیر تنظیم بازار سازمان جهاد کشاورزي خراسان رضوي بیان کرد          .براساس اسناد مثبته خواهد بود    
هزار تومان به همراه کرایه حمل بر اساس اسناد مثبته تعیین           22این قلم در سایر شهرستان ها ب ازاي هر کیلو     . هزار تومان به ازاي هر کیلو به فروش خواهد رسید٢٢شود که در مشهد 

تومان به ازاي هر کیلو تحویل درب انبار و فروش در مشهد            2520شکر با قیمت    :  جوادي با اشاره به قیمت شکر به عنوان یکی دیگر از اقالم پرمصرف در ایام محرم عنوان کرد    .شده است
تومان به همراه کرایه حمل بر اساس اسناد         2570تومان به فروش می رسد و در سایر شهرستان ها نیز با قیمت                ٢٥٧٠این کاال فروش در فیروزه      .  تومان است 2600به ازاي هر کیلو     

.ارتباط برقرار کرده و شکایت خود را ثبت کنند124مردم در صورت مشاهده هر گونه تخلف می توانند با سامانه : وي بیان کرد.مثبته محاسبه خواهد شد

درصد کاهش یافته است8میزان تلفات دامی خراسان رضوي :مدیرکل دامپزشکی خراسان رضوي

8درصد به   11درصدي تلفات همراه بود و امسال میزان تلفات دامی استان از             3ریزي استان با کاهش     درصدي جوجه 11سال گذشته افزایش    :  مدیرکل دامپزشکی خراسان رضوي گفت    
دامپزشکی خراسان رضوي براي     :نژاد ظهر امروز در همایش روز ملی دامپزشکی اظهارداشت           مجید روحانی مشهد مقدس، ازخبرگزاري تسنیم به گزارش   .درصد کاهش یافته است    

راس سنیگن در استان پرورش و نگهداري    4000هزار راس سبک و 500میلیون و 7.کندمیلیون دام سبک و سنگین را واکسینه می24هاي استان، ساالنه بیش از استفاده و حفاظت از دام
عامل بیماري در کشور    181در حال حاضر : هزار مورد آزمایش در آزمایشگاه دامپزشکی خراسان رضوي انجام شده است تصریح کرد120وي با بیان این مطلب که سال گذشته .شودمی

روحانی نژاد  .مورد آن هم به حوزه کرم ابریشم و زنبور عسل ارتباط دارد            13مورد آن به حوزه آبزیان و       23مورد آن به حوزه طیور،      34مورد آن به حوزه دام،      111شود که   پایش می 
تن از کشور   7000هزار دام معادل    170باید بسترهاي حضور در بازارهاي جهانی فراهم شود به همین منظور باید براي دامپزشکی اهمیت بیشتري قائل شد، سال گذشته                         :  عنوان کرد 

شود، میزان  درصد دام استان به شیوه سنتی تولید می        50در حال حاضر    :  مدیرکل دامپزشکی خراسان رضوي افزود    .کشور جهان اعتبار دارد   180صادر شده است و محصوالت ایران در         
درصدي 11سال گذشته افزایش    :  هاي بیماري دامی در استان کاهش داشته است گفت        وي بابیان این مطلب که سال گذشته اکثر کانون      .هزار میلیارد تومان است130سرمایه دامی کشور 

درصد از  42امسال  :  روحانی نژاد عنوان کرد   .درصد کاهش یافته است   8درصد به   11بود و امسال میزان تلفات دامی استان از           درصدي تلفات همراه  3ریزي استان با کاهش      جوجه
هاي دامی قابلیت انتقال به انسان را دارد به           درصد بیماري 50.هاي بیماري طیور در استان کاهش داشته و در حوزه پرورش آبزیان نیز هیچ بیماري در استان بروز نداشته است                        کانون

هاي دامی در انسان    نفر کاهش ابتال به بیماري    2500سال گذشته   :  دیرکل دامپزشکی خراسان رضوي خاطرنشان کرد     .هاي نوپدید و بازپدید ریشه در دام دارد       درصد بیماري 70طوریکه
.درصد رشد محصوالت دامپزشکی قرار دارد30ایم که این مساله در کنار داشته

.در هفته گذشته قیمت  نهاده  به شرح زیر بوده است

ذرت دانه اي داخلی  و قیمت ذرت  دانه اي -جو خارجی به دلیل  کاهش یافتن جو موجود در بنادر شمالی با کمی افزایش رو به رو بود-قیمت جو داخلی به دلیل افزایش قیمت خارجی  با کمی افزایش روبه رو بود
سبوس -بات قیمت روبه رو بود    باثسویا داخلی به دلیل سیاست گذاري کارخانجات روغن کشی به علت پایین آمدن قیمت در هفته پیش با کمی افزایش رو به رو بود و سویا خارجی                                -خارجی ثابت بوده است   

قیمت گندم افزایش داشت  ولی کنجاله       .-ذرت علوفه اي به دلیل کاهش تقاضا  و عرضه زیاد با کاهش قیمت رو به رو بود         . گندم با اتمام فصل تابستان و  عدم چراگاه براي دام سبک با اقزایش  قیمت روبه رو بود
قیمت ثابت داشتند ..) کلزا و-آفتابگردان(ها

:قیمت نهاده هاي دامی  در بازار هاي جهانی

دالر                 205دالر                                                ذرت روس تحویل بنادر شمالی                            170جو قزاق تحویل بنادر شمالی                             

دالر    205دالر                         ذرت برزیل تحویل بنادر جنوبی          200دالر                                                 ذرت اکراین تحویل بنادر جنوبی                      180جو روس تحویل بنادر شمالی                             

در هفته آتی قیمت کنجاله سویا با افزایش قیمت رو به رو خواهد بود .پیش بینی می شود در هفته آتی قیمت سبوس گندم همچنان افزایش یابد و قیمت ذرت دانه اي ثابت و ذرت علوفه اي رو به کاهش باشد



قابل توجه مدیران فنی و کارشناسان محترم

بنا بر گزارش واحد روابط عمومی اتحادیه گاوداران و دامداران صنعتی خراسان رضوي و با  توجه به مذاکرات انجام شده و نشـسـت   
هاي مشترك واحد کمیته فنی این اتحادیه با سازمان نظام مهندسی کشاورزي و منابع طبیعی خراسان رضوي برنامـه کـارگـاه هـاي         

-آموزشی  .تخصصی ،ویژه کارشناسان و مدیران فنی به شرح جدول زیر اعالم می گردد-

استاد کارگاه استاد کارگاه

جناب آقاي دکتر 
سخاوتی

PCR جناب آقاي دکتر 
ناصریان

تغذیه و جیره نویسی
گاو شیري

جناب آقاي دکتر 
مجیدزاده هروي

ارزیابی تیپ جناب آقاي دکتر 
طهماسبی

تغذیه و جیره نویسی
گاو گوشتی

جناب آقاي دکتر
جواد منش

مقاله نویسی تخصصی 
)انگلیسی(

جناب آقاي دکتر 
ولی زاده

تغذیه و مدیریت 
گوسفند و بز

جناب آقاي دکتر 
مجیدزاده هروي

مقاله نویسی تخصصی
)فارسی(

——— تلقیح مصنوعی


