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پرورش دهندگان تالشگر  دام و طیور

درود،
کــه مردانــه در صــف مقــدم جهــاد اقتصــادی سالهاســت، ایســتاده ایــد و خودکفایــی در تولید شــیر و  روی ســخنم بــا شماســت، بــا شــمایی 

غ، ماحصل اهتمام شماســت. محصــوالت لبنــی و تخــم مــر
شــما، پــرورش دهنــدگان زحمتکــش و دســت انــدرکاران صنعــت دام و طیــور به حق یکی از مولفه های اصلی اقتصاد مقاومتی هســتید و 
گرانــی اقــام علوفــه ای، مشــکل در فــروش شــیر و ســختی های دریافت وجه شــیر  در ســخت تریــن شــرایط و نامایمــات اقتصــادی، رکــود، 

فروختــه شــده، دلســرد نگردیــده و محصــوالت با کیفیــت تولید می کنید.
ک دام و طیــور از تاشــتان اســت.  کارخانجــات خــورا در ایــن میــان یــک نکتــه از اهمیــت بســیار زیــادی برخــوردار اســت و آن پشــتیبانی 
کارمزد، بســته بندی های مقاوم و بهداشــتی، فرموالســیون علمی و انبارداری صحیح از وظایف  کیفیت باال، قیمت مناســب با حداقل 
کارخانجــات اســت و دانــه داران تــوس موبــه مــو آنهــا را رعایــت مــی کند که برگزیده شــدن در ســطح اســتان و کشــور از نشــانه های آن اســت 
کیفیــت  کنیــد و بدانیــد  کــه بــه تفــاوت درســت از نادرســت و ســره از ناســره توجــه  ولــی انتظــار مــا از شــما دامــداران و مرغــداران ایــن اســت 
کارگاههــای غیــر مجــاز بــی کیفیــت تریــن و پســت تریــن مــواد را بــا نــازل تریــن قیمت ها  باالتــر هزینــه بیشــتری دارد و متاســفانه بســیاری از 
خریــداری، در شــرایط غیــر بهداشــتی نگهــداری و تولیــد، بــه عنــوان کنســانتره می فروشــند که نه تنهــا باعث بهبود تولیدو بهــره وری نمی 
شــود بلکــه بــا نابــودی دامــداران و ورشکســتگی مرغــداران بــه تولیــد ناخالــص ملــی ضربه مــی زنند. پس بیایید ، دســت در دســت یکدیگر 

بــا ایــن پدیــده غیــر اصولــی و مذمــوم مبــارزه کنیــم و تنهــا، بــه تعالــی کیفیت و تولید بهتر و بیشــتر بیندیشــیم. 

در پناه حق با شید 
سید حسن حسن زاده- مدیر عامل

همکاران این شماره: 
 آبتین اژدری)دکترای علوم دامی(- سارا گنجلو ) دکترای دامپزشکی(

سیدحسن حسن زاده ) کارشناس مدیریت ( 
جواد کلدانی ) کارشناس علوم دامی (

گرافیک - 09151130917 گرافیک)طراحی و صفحه آرایی( :  موج  امور 

شابک : 9646944078
نشانی ناشر: انتشارات واژیران

بلوار سجاد- ساختمان بهاران- طبقه دوم    051-37685585
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کارخانــه هــا برخــوردار بــودن فــراورده  امــروزه الزمــه تولیــد انبــوه در 
ــر ســه اصــل دانــش فنــی ،  کــه ب کیفیــت ثابــت و مطلــوب اســت  از 

فعالیتهــای مهندســی و مدیریــت صحیــح اســتوار اســت :
الف( دانش فنی  در تدارک آنچه مورد نیاز تولید است.

درآوردن  اجــرا  مرحلــه  بــه  بــرای  مهندســی  هــای  فعالیــت  ب( 
کــه از مرحلــه اول یعنــی جمــع آوری اطاعــات علمــی  اطاعاتــی 
گزینــش صحیــح سیســتم هــا و  حاصــل شــده بــه عبــارت دیگــر 
ماشــین آالت بــرای تولیــد هــر فــرآورده در بهتریــن شــرایط ممکــن 

اســت.
ج( مدیریــت صحیــح در هماهنگــی امــور مربــوط بــه تولیــد و بهــره 

گیــری از تکنولــوژی روز نقــش مهــم و موثــری دارد.
ایــن ســه اصــل رابطــه تنگاتنگــی بــا یکدیگر دارنــد و فقــدان یا ضعف 

کارآیــی دیگــری را تحــت تأثیــر قرار مــی دهد.  یکــی ، 
تعریف کنترل کیفیت

کــه بــا  کیفیــت، تعییــن و بکارگیــری روشــی اســت  کنتــرل  منظــور از 
ــا  ــی مطابــق ب کارشناســی موجبــات تولیــد محصول برنامــه منظــم 

اســتانداردهای الزم را فراهــم نمایــد.
ــات  کارخانج ــي  ــم در تمام ــش مه ــک بخ ــت ی کیفی ــرل  کنت ــد  واح
ک دام و طیور  صنعتــی و بخصــوص صنایــع غذایــی و صنایــع خــورا

کــه وظیفــه آن از ابتــدای ورود مــواد اولیــه و حتــی قبــل از  مــی باشــد 
خریــد مــواد اولیــه شــروع و نهایتــًا تــا خروج محصــول از کارخانــه ادامه 
دارد و کیفیــت محصــول بــا فــرض تکنولوژی مناســب و پرســنل ماهر 
مســتقیمًا وابســته به این قســمت می باشــد و بدون داشــتن بخش 

قــوی کنتــرل کیفیــت عمــًا مرغوبیــت کاال غیــر ممکــن اســت.
افراد موثر در کنترل کیفیت

ک دام و طیور   یک واحد تولیدی خورا
کیفیت  کنترل  کیفي ) مدير فني ( :  مدیریت واحد  کنترل  •  مدير 
یعنــی انجــام تمامــی امــور مربــوط بــه پیشــبرد اهداف کیفی کســب و 
کــه معمــوال در خــط مشــی و نظامنامــه کیفیت ســازمان مربوطه  کار 
گــردد . هــدف نهایــی مدیریــت ایــن واحــد، برنامــه ریــزی  ارائــه مــی 
و اجــرای برنامــه هــای تدویــن شــده بــرای تحقــق نیازمنــدی هــای 
کیفــی موسســه، الزامــات قانونــی و اســتانداردهای اجبــاری  فنــی و 
کیفــی مشــتریان مــی  و همچنیــن بــرآورده ســاختن خواســته هــای 
کیفــی شــامل : برنامــه  کنتــرل  باشــد   فعالیــت هــای مدیــر واحــد 
کلیــه فرآیندهای تولید  ریــزی و نظــارت بــر انجــام بازرســی ، آزمــون در 
گیــری از آزمایشــگاه تخصصــی و هماهنگــی بــا ســایر واحدهــا  بــا بهــره 
بــه منظــور بهبود بخشــیدن ســطح کیفیــت تولید و توســعه فرهنگ 

کیفیــت در ســطح شــرکت مــی باشــد.
•کارکنــان بخــش بازرگانــی : جهــت جمــع آوری نظــرات مشــتریان و 

اصول کنترل کیفیت
ک دام : مدیریت کنترل کیفیت در کارخانه خورا
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کســب خواســته هــای آنــان و ارایــه بــه بخــش فنــی
کــردن خواســته هــای مصــرف  کارکنــان تولیــد : جهــت منطبــق   •
کننــدگان بــا توجــه بــه امکانــات واحــد تولیــدی بــا هماهنگــی مدیــر فنی
• مســئول  بهداشــتی: تأمیــن محیــط ســالم و عــاری از عوامــل آلــوده 
تدویــن  و  پرســنل  آمــوزش  و  ،آفــات  شــیمیایی  میکروبــی،  کننــده 
دســتورالعمل های بهداشــتی تعیین شــده توســط ارگان های مربوطه
• مســئول آزمایشــگاه: آزمــون و بررســی مــواد اولیــه و محصــول نهایــی 
کیفیــت مــواد خــام و فــراورده نهایــی گزارشــات جامــع آمــاری از  و تهیــه 

کیفــی از بــدو ورود مــواد اولیــه تــا خــروج  کنتــرل  نقــش مدیریــت واحــد 
محصــول نهایــی

1 – خرید مواد اولیه                     
2 – تعیین فرمول                

3 – مرحله پس از تولید 
کارخانــه  1 - خریــد مــواد اولیــه: در ایــن مرحلــه مــواد اولیــه مــورد نیــاز 
کســب  ــرای  ــداری شــده و ب کیفیــت و مرغوبیــت آنهــا خری ــه  ــا توجــه ب ب
کامــل ابتــدا مــواد اولیــه در قســمت قرنطینــه نگهــداری مــی  اطمینــان 
گیــری ، آزمایشــات الزم  گیــری شــود. پــس از نمونــه  شــود تــا از آن نمونــه 
گیــرد. توســط مســئول آزمایشــگاه بــرروی مــواد تهیــه شــده انجــام مــی 
کنتــرل  کســب اطمینــان و صــدور مجــوز مصــرف توســط مدیــر  پــس از 

گــردد.  کارخانــه ارســال مــی  کیفــي ، مــواد بــه انبــار 
شرایط کلی ساختمان انبار ها :

• نســبت به رطوبت نفوذ ناپذیر باشــد : آب باران و آبهای زیر زمینی 
نبایــد بتواننــد بــه داخــل انبــار نفــوذ کنند. چــون رطوبــت یکــی از عوامل 

مهــم بــرای فعالیــت آفات و میکروارگانیســم ها می باشــد.
• نســبت بــه گرمــا نفــوذ ناپذیــر باشــد : بایــد مصالــح ســاختمان انبــار ، 
شــکل ســاختمان ، رنگ بیرونی پشــت بام ، تعداد پنجره ها و نورگیرها 
کنــد.  گرمــاي کمتــري بتوانــد بــه داخــل انبــار نفــوذ  کــه  بــه نحــوی باشــد 
ــد  ــی توان ک م ــا ــای نمن ــژه در انباره ــا بوی ــش دم ــورت افزای ــر اینص در غی

محصــوالت انبــاری را بــا خطــر جــدی مواجــه ســازد.
گرمــا و رطوبــت زیــاد نــه تنهــا محیــط را بــرای رشــد و و نمــو عوامــل   •
کــه مجبــور  کارگرانــی  کنــد بلکــه بــرای  بیولژیــک مختلــف آمــاده مــی 
کند.  کنند نیز مشــکات اساســی فراهم می  کار  هســتند در داخل انبار 

• نسبت به جانواران موذي و پرندگان غیر قابل نفوذ باشد .
• واجد سیستم تهویه و هوادهي مناسب باشد .

ــاران و آفــات و  ــه از نفــوذ ب ک ــه نحــوي  ــوده ب ــد ســالم ب • ســقف انبــار بای
کنــد . ــدگان جلوگیــري  پرن

کــف انبــار بایــد بــدون شــکاف باشــد چــون شــکاف هــا  • دیوارهــا و 
پناهــگاه اصلــي آفــات انبــاري بــوده و باعث انتقــال این آفــات از یــك دوره 

ــه دوره بعــدي مــي شــود . انبــارداري ب
کــه رطوبــت زمیــن بــه  کــف انبــار بایــد نفــوذ ناپذیــر باشــد بــه نحــوي   •

داخــل انبــار نفــوذ نکنــد .

• انبار مي بایست به طور کامل عایق بندي شده باشد .
2- تعیيــن فرمــول : پــس از تعییــن فرمــول هــا جهــت تولیــد ، فرمــول ها 
گرفتــه و طبق  کیفــي در اختیار مســئول تولیــد قرار  کنتــرل  توســط مدیــر 
کــه تمامــي  اصــول و بــا شــرایط خــاص  تولیــد محصــول آغــاز مــي شــود 
مراحــل بایــد زیــر نظــر مدیر کنترل کیفي مرحله به مرحلــه  انجام پذیرد 

کیفیــت اثــر دارند : کــه بــر تولیــد بــا  عواملــي 
1 –    دانش و تجربه مدیر کنترل کیفي 

2 –      تعهد کارکنان بخش تولید
3 –  تکنولــوژي و بــه روز رســاني ماشــین آالت دســتگاههاي تولیــد  

خــوراك دام و طیــور 
4 –  کیفیت مواد اولیه خریداري شده 

5 –  شرایط انبار و سیلوهاي ذخیره مواد اولیه 
3-  مرحله پس از تولید :

گیــري توســط مدیــر کنترل کیفي و ارســال به  گیــري : نمونــه  1 –  نمونــه 
ازمایشــگاه جهت حصول اطمینان از اســتاندارد بودن محصول

2 –  نظــارت و کنتــرل بــر داشــتن اطاعــات و لیبل محصوالت جهت در 
اختیــار قــرار دادن  بــه دامــدار یا مســئول فني واحدها 

3 –  ترخیص و بارگیري محصول نهایي
4 –  برنامه ریزي تولید خوراك 

5 –  بررسي گزارشات روزانه واصله از قسمتهاي مختلف
6 –  بررسي انطباق فرمولهای تولیدي با فرمول هاي مصوب

کــردن فرمولهــا بــا توجــه بــه روش هــای نویــن تکنولوژی  7 –  اقتصــادي 
تولید خــوراك دام 
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گاوهــاي شــیرده پــر تولیــد در خــال 6  کتــوز ) Acetonemia (  در 
کــه در ســه هفتــه اول بســیار مهــم  هفتــه اول زایمــان روی مــي دهــد 
اســت. ایــن بیمــاري اغلــب در دوره تغذیــه زمســتاني و نیــز بــه هنــگام 
ــروز  ــگاه هــاي بســته اتفــاق مــي افتــد. احتمــال ب گاوهــا در جای حضــور 
ایــن بیمــاري در گاوهــاي مســن بیشــتر از تلیســه هاي تــازه زا مي باشــد. 
ــه  ک ــد ســوخت و ســاز اســت  ــروز ایــن عارضــه تغییــرات در رون مبنــاي ب
بطــور عمــده محــور آنهــا کاهــش در گلوکــز خــون و افزایــش تولیــد اجســام 
گلوکــز بــه طــور  کتونــي در خــون اســت. بعــد از زایــش میــزان نیــاز بــه 
چشــمگیری افزایــش مییابــد. افزایــش نیــاز بــه مــواد مغــذی بــه همــراه 
ک ســبب موبلیزاســیون بافــت چربــی و  کمتــر مصــرف خــورا ظرفیــت 
گاوهــای شــیری میشــود. نیــاز  کبــدی در  ــروز اختــاالت متابولیــک و  ب
گلوکــز، پروتئیــن و چربــي جهــت تولیــد شــیر  فــراوان بافــت پســتاني بــه 
کافــي از طریــق خــوراك، حیــوان  و عــدم امــکان تامیــن آن هــا بــه میــزان 
گردانــد. تجمــع بیــش  را مجبــور بــه جابجایــي ذخایــر چربــی بــدن مــي 
گــزاالت بــه عنــوان  کتونــی بــه همــراه فقــدان حضــور ا از انــدازه از اجســام 
گاوهــای شــیری مــی شــود.  کتــوز در  ــروز  کربــس باعــث ب ــر چرخــه  آغازگ
کتونــي فــراورده هــاي واســطه متابولیکــي ناشــي از جابجــا  ترکیبــات 
شــدن چربــي هــاي ذخیــره اي بــدن مــي باشــد. عمــده ترکیبــات کتوني 
شــامل بتاهیدروکســي بوتیرات ) BHB (، استواســتات و اســتون اســت. 
عارضــه فــوق بــه دلیــل جمــع شــدن اجســام کتونــي در خــون و ادرار گاو، 
ــه  ــي در مایعــات بــدن ب کتون کتــوز نامیــده مــي شــود. افزایــش اجســام 
هنــگام تــوازن منفــي انــرژي در طوالنــي مــدت و ضــرورت تجزیــه چربــي 
گاوهــا  کافــي و تولیــد بــاالی  گرســنگي، تغذیــه نا هــا در بــدن بــه هنــگام 
کــه بــه  کاهــش وزن اســت  کتــوز  گیــرد. شــایع تریــن نشــانه  صــورت مــی 
ــرعت رخ  ــه س ــت دادن آب ب ــدن و از دس ــاي ب ــی ه ــرف چرب ــل مص دلی
مــی دهــد. گاو کتــوزی اغلــب افســرده بــوده، تمایلــی بــه حرکــت نداشــته 
و موهــاي آن زبــر و خشــن اســت. دمــای بــدن و ضربــان قلــب و تنفــس 
اغلــب عــادی بــوده و نفــس حیــوان بوی اســتون می دهــد. برخی گاوها 
ممکــن اســت تلــو تلــو بخورنــد و ماهیچــه هــا بــه ویــژه ماهیچــه هــای 
کــور  گاو تعــادل خــود را از دســت مــی دهــد و بــه ظاهــر  میــان پهلــو بلــرزد. 

بــه نظــر مــی رســد.

کتونــی خــون بهتریــن پارامتــر تشــخیص بیمــاری  گلوکــز و مــواد  میــزان 
ــا 8/2 میلــي  ــز خــون از میــزان طبیعــي 2/2 ت گلوک کتــوز اســت. مقــدار 
کتونــي خــون  مــول در لیتــر بــه 4/1 میلــي مــول در لیتــر و مجمــوع مــواد 
کتــوزي آنزیــم آســپارتات  گاوهــاي بــه شــدت  افزایــش مــی یابــد و در 
کــه نشــانه اي از آســیب دیــدن جگــر و  آمینوترانســفراز افزایــش مــي یابــد 

بــي اشــتهایي اســت.
کتــوز تزریــق وریــدي 500 میلــي لیتــر محلــول  یکــي از روش هــاي درمــان 
ــد  ــل تولی ــه دلی ــا ب ــد ام ــش ده ــون را افزای ــز خ گلوک ــا  ــت ت ــز 50 % اس گلوک
ــز  گلوک ــر تزریــق هــاي پــي در پــي  گ ــز ا گلوک کاهــش  ــراي شــیر و  کتــوز ب ال
گــردد. براي پرهیــز از تزریق هاي پي  انجــام نشــود بیمــاري دوبــاره برمي 
در پــي مــي تــوان پروپیلیــن گایکــول را به گاو خورانید که مقــدار آن 125 
گــرم و 2 بــار در روز اســت و در همیــن مقــدار آب حــل مــي شــود.  تــا 250 
بهتریــن روش پیشــگیري توجــه بــه تغذیــه و مدیریــت درســت بــراي 
گاو بــه هنــگام زایش نباید زیــاد چاق  تامیــن انــرژي مــورد نیــاز گاو اســت. 
کتــوز دارنــد بــه مــدت 6  کــه ســابقه ابتــا بــه  گاوهایــي  یــا الغــر باشــد. بــه 
گلوکــول پروپیلیــن یــا پروپیونــات ســدیم  بــه  تــا 8 هفتــه بعــد از زایمــان 
گــرم در روز خورانــده مــي شــود. جیــره آغــاز شــیردهي  میــزان 125 تــا 250 
بایــد بیشــترین مقــدار از مــواد پیــش ســاز گلوکــز و کمتریــن مقــدار از مواد 
گلوکــز  کتــون را داشــته باشــد. افــزودن مکمــل هــای ســازنده  پیــش ســاز 
کربوهیدراتهــای غیرفیبری،  بــه یــک جیــره غذایی حــاوی مقدارکمــی از 
مــی توانــد یــک جایگزین مناســبی بــرای افزایــش قند خــون و جلوگیری 
کــه البتــه ارتبــاط مســتقیمی بــا میــزان  از کتــوز در دامهــای شــیری باشــد 

توانایــی مالــی دامــدار دارد.
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کــه بایــد  گام هایــی اســت    امنیــت زیســتی تمــام 
در جهــت حفاظــت از موجــودات زنــده در برابــر 
کنتــرل و  کــه مســتلزم  بیمــاری هــا برداشــته شــود 
پیشــگیری از ورود عوامــل بیمــاری زا و عفونــی و 
محــدود ســازی منابــع عفونــی داخلــی  و خارجــی 
گلــه طیــور مــی باشــد. درواقــع نگرشــی مــی  در 
کــه پیشــگیری را مقــدم بــر درمــان مــی دانــد  باشــد 
. یکــی از ارکان  برنامــه امنیــت زیســتی بــر مدیریــت 
کسیناســیون و تجویــز بــه موقــع داروهــا  قــوی و وا
کارایــی  و اقدامــات درمانــی اســتوار مــی باشــد ولــی 
ایــن روش هــا در اثــر ظهــور ســویه هــای جدیــد 
گامبــورو ، مــارک  ویروســی نظیــر عوامــل بیمــاری 
گــردد و  ، آنفوالنــزای حــاد پرنــدگان تضعیــف مــی 
هیچــگاه بــه حــد انتظــار و نهایــت عمــل نمــی کند 
کتــور دیگــری در امنیــت زیســتی  لــذا اهمیــت فا

گــردد . بنــام بیوســکوریتی مشــخص مــی 
در شــرایط عملــی فــارم هــای پــرورش طیــور بــا 
اجــرام و موجــودات بســیار نامرئــی و ریــز روبــرو 
کــه بــرای اینکــه در محیــط خــارج حیات  هســتیم 
کننــد نیــاز بــه مخــزن یــا محــل  خــود را حفــظ 
هــا  مرغــداری  در  مخــازن  ایــن   . دارنــد  ذخیــره 

برنامــه بنیــادی امنیــت زیســتی در جهــت 
پیشــگیری از انتقال

 آنفوالنزای طیور
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شــامل : پرندگان ، جوندگان، حیوانات ، مواد آلی 
کــود و مدفــوع را مــی تــوان ذکر کرد . از انســان  نظیــر 
نیــز بــه عنــوان مهمتریــن عامــل انتقــال عوامــل 
گلــه هــای  گلــه دیگــر در  گلــه ای بــه  بیمــاری زا را از 
طیــور صنعتــی نــام بــرد . لــذا اولیــن خــط دفاعــی در 
مقابــل انتقــال بیمــاری هــای ویروســی در طیــور ، 
رعایــت قوانیــن قرنطینــه ای و بیوســکوریتی اســت 
. بیوســکوریتی بــا قطــع زنجیره انتقــال عفونت می 
توانــد باعــث افزایش بهــره وری اقتصــادی در واحد 

هــای پرورشــی شــود .

برنامــه امنیــت زیســتی در واحدهــای پرورشــی دام 
کلــی و قوانینــی بــه شــرح  و طیــور نیازمنــد ضوابــط 

زیــر مــی باشــد :
طراحی محیط امن و مناسب 

نظیــر خــارج بــودن از محــدوده شــهری ،دارا بــودن 
ابعــاد مناســب ســالن پــرورش ، رعایــت فاصلــه از 
ســایر واحــد هــای پــرورش طیــور ، عــدم وجــود 
کــوران هــوا، داشــتن تهویــه مناســب در ســالن هــا، 
عدم وجود درز و شــکاف در ســاختمان ، حصار ها 
بایســتی اطــراف فــارم پرورشــی را کامــا بپوشــانند و 
الزم اســت ســالن هــای پــرورش بایســتی براســاس 
گــردد تــا  وزن و میــزان تولیــد و .... تقســیم بنــدی 

امــکان رعایــت بیوســکوریتی فراهــم آیــد. 
کنترل جریان ورود و خروج افراد:

صاحــب   ، دامپزشــک   ، پرســنل  نظیــر  افــراد 
کننــدگان می توانند مهمترین  مرغــداری ، بازدیــد 
کــه ویــروس  آلودگــی باشــند چــرا  انتقــال  دلیــل 
آنفوالنــزا از طریــق کفــش، چکمــه، لباس و پوســت 
انتقــال مــی یابــد لــذا بایــد ورود و خــروج آن هــا بــه 

گــردد. حداقــل رســیده و ثبــت 
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اصول ضدعفونی :
- تعبیه چاله های ضدعفونی در ورودی ها 

- تعبیه اتاق تعویض لباس و دوش برای کارگران 
واحــد  داخــل  بــه  خــارج  از  آلودگــی  -چنانچــه 
ــد د رمحیــط داخــل  مرغــداری وارد شــود مــی توان
ــذا  ــوده ســازد ل پخــش شــده و تمــام ی مزرعــه را آل
بایــد ضدعفونــی واحــد مرغــداری را بــه طــور منظــم 

انجــام داد. بدیــن منظــور : 
کلــر ضدعفونــی نماییــد و تانکــر  آب آشــامیدنی را بــا 
هــای آب و راه آب هــا بایســتی ضدعفونــی شــود از 
کننــده هــای حاوی یــد و فور مــی توان  ضدعفونــی 
کنیــد .الشــه و زبالــه هــای واحــد پــرورش  اســتفاده 
بایــد در خــارج از فــارم دور ریخته شــده و ســوزانیده 

شــود . 
ــه حداقــل  ــد ب رفــت و آمدهــای وســایل نقلیــه بای
کامل ماشــین های  رســانیده و حتما شستشــوی 
وارد شــده بوســیله car wash بــه طــور منظــم و 
گلوتارآلدئیــد موثــر  جــدی انجــام پذیــرد )ترکیبــات 

مــی باشــد(
-مجزا ساختن پارکینگ خودروهای متفرقه 

 از انســان نیــز بــه عنــوان مهمتريــن عامــل 
گلــه  گلــه ای بــه  انتقــال عوامــل بيمــاری زا را از 
گلــه هــای طیــور صنعتــی نــام بــرد  دیگــر در 
. لــذا اولیــن خــط دفاعــی در مقابــل انتقــال 
بيمــاری هــای ويروســی در طیــور ، رعایــت 
قوانیــن قرنطینــه ای و بيوســکوریتی اســت
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ضدعفونی سالن پرورش :
خــروج تمامــی طیــور و تجهیــزات از ســالن ، خــروج تمامی 
آالینــده هــای قابــل رویــت در ســالن ، ســپس ســاختمان 
کــم ضدعفونــی نمــود.  و تجهیــزات را بایســتی بــا فشــار 

محوطــه را بــا فرمالدئیــد بخــار دهیــد .
نکتــه : OIE جهــت ضدعفونــی و مقابلــه بــا آنفوالنــزای 
طیــور Oxidising و Gluteraldehyte  را پیشــنهاد مــی کند 
کــه بــرای مقابله بــا آنفوالنزای  . ضدعفونــی کننــده هایــی 
طیــور اســتفاده مــی شــود بایســتی از DEFRA انگلســتان 

تاییــد شــده باشــند. 
در نظــر داشــته باشــید ضدعفونــی ارزان قیمــت بیهــوده 

گــردد.  گســترش بیمــاری  اســت و میتوانــد موجــب 
تهیــه دان و کنســانتره هــای مصرفــی از محل مــورد تایید 
  HACCP , GMP  و واجــد صاحیــت و دارنــده گواهینامــه
کنتــرل نقــاط بحرانــی و تغییــر شــکل فیزیکــی  جهــت 
ــد پخــت  ــه رون ک کرامبــل و پلــت چــرا  ــه حالــت  ک ب خــورا

ک مقادیــر زیــادی از  در پروســه تولیــد ایــن شــکل خــورا
کننــده را از بیــن مــی بــرد .  عوامــل آلــوده 

کنترل ورود و خروج حشرات جوندگان و سایر پرندگان 
کسیناســیون و ثبت ســابقه های درمانی  انجام برنامه وا
گلــه هــای  کسیناســیون در  و همچنیــن پــس از انجــام وا
ــی  ــار آنت ــی عی ــرمی و ارزیاب ــش س ــه پای ــبت ب ــی نس پرورش
بــادی هــای هومــورال و قابلیــت   Protection بــا توجــه 
بــه واریانــت هــا و ســویه هــای ویروســی بیمــاری زا بررســی 

شــود. 
ارزیابــی تاثیــر انــواع آنتــی بیوتیــک هــا ی مصرفــی بــر علیــه 
گــرم مثبــت و منفــی و همچنــی مــواد  کتــری هــای  با
ــا توجــه بــه  کننــده در رقــت هــای مختلــف ب ضدعفونــی 
مقاومــت هــای بیولوژیکــی در اجــرام بیمــاری زا بایــد مــد 
نظــر قــرار بگیــرد و نســبت بــه انتخــاب بهتریــن آن اقــدام 

شــود . 
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ــار ی  ــداد بیم ــر رخ ــور خط ــرد ه طی ــرورش فش ــروزه پ ام
هــای جدیــد نظیــر آنفوالنــزا طیــور را بــه همــراه دارد. در 
قــدم اول بایســتی محــل دقیــق آلودگــی را مشــخص 
بــا توجــه بــه نقطــه بحرانــی برنامــه  نمــود و ســپس 
امنیــت زیســتی هــر واحــد را مختــص بــه خــود آن واحــد 
کــردو بــا آمــوزش کافی پرســنل و رعایــت ضوابط  تعییــن 
در جهــت اجــرای کامــل آن قــدم برداشــت . واحــد های 
کــه بــر ایــن  اســاس پیــش برونــد بیشــترین  پرورشــی 

موفقیــت را خواهنــد داشــت.
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ک دام وطیــور اســتان خراســان رضــوی  کارخانــه خــورا شــرکت دانــه داران تــوس ، دومیــن 
ج  کــد IR جهــت صــادرات محصــوالت تولیــدی خــود بــه خــار کــه موفــق بــه دریافــت  اســت 
گردیــد. هیــات مدیــره ومدیرعامــل شــرکت ، ایــن دســتاوردپراهمیت را بــه تمامی  کشــور  از 

گوینــد. کوشــا وتاشــگر دانــه داران شــادباش مــی  کارکنــان 
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اصطالحات شتر داری
گر هم دارد محسوس نمی باشد. 1-دیالق :     نوزاد شتر را بدو تولد گویند که تقریبا کوهان نداشته و ا

2-حاشی :    شتر را تا سن یک سالگی گویند که بعضا تا انتهای این دوران از شیر مادر استفاده میکند و دارای گوشت لذیذی میباشد.
3-بلوان :   که تحت عنوان بلبان نیز آمده است و به شتر های دوساله گفته میشود.در این سن شتر ها جدا از مادر و مستقل زندگی میکنند.

4-حق :    شتر در سن سه سالگی گویند ، در بعضی نقاط شتر سه ساله را شتر نوکار هم میگویند.
که تحت نامهای جعد و جت هم آمده اســت . شــتر نر را دراین ســن لوکچه و در بعضی نقاط  گویند  5-جهد :    شــتر چهارســاله را 

نهــود مینامنــد. شــتر هــای مــاده در این ســن کاما بالغ شــده و برای جفتگیری آمــاده اند.
کنتــرل نمــوده و بــا  گلــه هــای جــوان را  گوینــد ، در ایــن ســن شــتر هــای نــر بالــغ بــوده و میتواننــد  6-کل :   شــتر را در ســن پنــج ســالگی 
آنهــا جفتگیــری نماینــد ، البتــه بایــد متذکــر شــد که این نر ها در ســال گذشــته هم عمل جفتگیــری را انجــام مــی داده اند ولی عموما 

ناقــص و بطــور ضعیــف انجــام می گرفته اســت.
7-رکا  :    عبارت است از گرفتن حاشی از شیر در سنین 9-8 ماهگی.

8-ســفنه :    به هفت قســمت ســخت شــده بدن شــتر که در بدو تولد ســخت نیســت و به مرور ایام ســفت و ســخت میشــود ســفنه 
گوینــد کــه عبارتنــد از :جلــو ســینه ، دو بــازو ، دو دســت،زانو هــا ، و گاهــی به ســفتی پاشــنه پا هم گفته می شــود.

9- هنار :     فاصله بین دو آب خوردن شتر که در زمستان 3-2 روز یکبار و در بهار و تابستان 30-15 روز میرسد را گویند.
10-جماز :    شتر های یک کوهانه عربی مخصوص سوار کاری را میگویند.
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کــه زنبــور عســل آنهــا را جمــع آوری و پــس از اعمــال تغییــرات الزم  گیاهــان        عســـــــــل عبــارت اســت از مــواد شــیرین ترشــح شــده از 
کنــدو ذخیــره میکنــد. درشــان هــای 

کــه توســط زنبــور هــای عســل بطــور طبیعــی از شــهد گل هــا یــا قســمت هــای دیگــر  در اســتاندارد ایــران ، عســل طبیعــی عســلی اســت 
گلوکــز بــا شــکر و ... ســاخته شــده عســل طبیعــی  کــه از تغذیــه مصنوعــی زنبــور هــا بــا  کنــدو بوجــود مــی آیــد و بــه محصوالتــی  گیــاه در 
گیاهان ترشــح میشود.شــهد ، ابتدا بین 20 تا 90 درصد  گل  که از غدد شــهد زای  گل هاســت  گفته نمی شــود.   منشــاء عســل شــهد 
گیــری میشــود تــا رطوبتــش بــه 18-17 درصــد برســد. در ایــن هنــگام زنبــور عســل  رطوبــت دارد.شــهد در کنــدو طــی فراینــدی رطوبــت 

کپســوله میکنــد. در حجــره ی عســل را بــا مــوم میبنــدد و در واقــع آن را بســته بنــدی یــا 
ســایر ترکیبــات عســل عبارتنــد از: 75-85 درصــد کربوهیــدات هــا، یــک درصــد مــواد معدنــی و ســایر مــواد از جملــه ویتامین ها ، اســید 
کــم ،قنــد عســل چهاربرابــر قنــد محلــول اشــباع شــده آب و شــکر اســت. در حقیقت  هــای آلــی ،اســید هــای آمینــه و آنزیــم هــا بــه مقــدار 
عســل محلولــی فــوق اشــباع از قندهاســت.غلظت بــاالی قنــد عســل ، نگهــداری عســل را بــه مــدت طوالنــی ممکــن میســازد و انــرژی 

کالــری ( بــه آن میدهــد .ایــن غلظــت باعــث ویســکوزیته و فشــار اســمزی بــاالی عســل میشــود. باالیــی )یعنــی در حــدود 30.4 کیلــو 

ترکیبات عسل
اجــزای اصلــی تشــکیل دهنــده ی عســل در همــه ی انــواع عســل یکســان اســت.ولی نســبت آنهــا بــا یکدیگــر تفــاوت دارد. در ترکیبــات 
عســل مواد مختلفی چون :آب ،قند های مختلف ،اســید های آلی ، اســید های آمینه ، ویتامین ،آنزیم ها ،مواد معدنی ، اســانس 

هــای روغنی و ســایر مــواد وجــود دارد.

عــــــــــــــــسل
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گلــه اثــرات زیــادی دارد . برای  گلــه در یــک ســال مــی باشــد و در روی پارامتــر هــای تولیــد مثلــی  معمــوال در حــدود 30 % 
کــرد تــا ایــن تاثیر مشــخص باشــد: گلــه میتــوان بصــورت ذیــل عمــل  حــذف در 

ــا بیــش از  کل حــذف هــا و ی کــه حــذف بــه علــل تولیــد مثلــی نبایــد بیــش از 33 %  1- در مقــاالت زیــادی آمــده اســت 
گلــه باشــد 10% انــدازه 

کــه بیــش از 300  گاوهائــی  گــردد . مثــا  کاهــش درصــد حــذف بــرای تولیــد مثــل  2- طبقــه بنــدی نابجــا میتوانــد ســبب 
کــم بــودن تولیــد حــذف میگردنــد معمــوال بعــد از 150 روز از زایــش آبســتن  روز از شــیر دهــی آنــان میگــذرد و بــه علــت 
کــه در روز 150 شــیر دهــی بــوده و هنــوز آبســتن نیســتند میبایــد بــه دالیــل تولیــد  گاوهائــی  شــده انــد در حالیکــه تمامــی 

گلــه حــذف شــوند. مثلــی از 
گرفتــن  کــه البتــه قــرار  گیرنــد  گاوهــای حــذف شــده بــه دالیــل تولیــد مثلــی بایــد بــا دقــت مــورد ارزیابــی قــرار  3- درصــد 

آنهــا در ســایر طبقــه بنــدی هــا نیــاز بــه بررســی دارد.

میزان حذف گله
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طبقه بندی   داليل حذف  گا و  ها    از   گله:
1(حذفهای اختیاری

ــر میباشــد. ــر بجــای آن ها،ســود آورت کیفیــت ت ــا  ــر و ب کــردن دامهــای قــوی ت ــی جایگزیــن  گاوهــا ســالم هســتند ول ایــن 
کــم تولیــد از ایــن زمــره هســتند. ــا دامهــای  گرفتــه مــی شــوند ی کــه بــرای فــروش در نظــر  گاوهایــی 

2(لنگش و مشکالت دست و پا:
گاوداری هــا اصــواًل بخاطــر مشــکات اندامهــای حرکتــی حــذف مــی شــوند. البتــه یکــی از  گاوهــا در  بخــش زیــادی از 
گاوهــای تــاره زا و اوایــل شــیردهی بخاطــر دوره انتقــال خشــکی ضعیــف و نامناســب  دالیــل حــذف ناشــی از لنگــش در 

ــد. ــر از 5% باش کمت ــیرواری(باید  ــل ش ــا)در دوره اوای گاوداری ه ــاخص در  ــن ش ــد و ای ــی باش م

3(عفونت های رحمی:
گاوهــا در 60روز اول شــیردهی  گــر  کــه متریــت هــای شــدید یــا scc  مزمــن باالیــی دارند.ا گاوهایــی هســتند  ایــن دســته 
بخاطــر بدلیــل متریــت حــذف شــوند، بــه احتمــال 50تــا 70درصدایــن عفونــت از دوره خشــکی شــروع شــده اســت.البته 

کثــر عــدد قابــل قبــول بــرای ایــن شــاخص7% مــی باشــد. حدا
4(تولید مثل:

کــه بســیار دیــر آبســتن شــده انــد و غیــر اقتصــادی مــی  گاوهایــی اســت  گاوهــای غیــر آبســتن یــا  ایــن نــوع حــذف مربــوط بــه 
کثر 7%باشــد. گاوهایــی در اوایــل شــیرواری بایــد حدا گاوهــا بــه ویــژه  باشــند.این نــوع حــذف در 

گاوهای انتظارزایش: 5(مشکالت 
گاوهــای جفــت مانــده و دارای عفونــت هــای رحمی،جــا بجایــی  گیــرد و شــامل  گاوهــای زیــادی را در برمــی  ایــن طبقــه 
کــه در حــدود زایــش یــا تــازه زایــی تلــف مــی شــوند یــا  گاوهایــی اســت  شــیردان،تب شیر،آســیب هــا و صدمــات زایمانــی و 
گروهنــد. کــه در صــد روز اول زایــش و شــیردهی حــذف شــوند،از ایــن  گاوهایــی  گر  کــم تولیــد مــی باشــد.ا گاوهــای بســیار 

کثــر عــدد قابــل قبــول بــرای ایــن نــوع حــذف10% مــی باشــد. حدا
6(سایر موارد:

کمتــر از2%حذفها  که بایــد  ایــن نــوع حــذف شــامل بیمــاری یون،پنومونی،جســم خارجــی و ســایر مــوارد ذکــر شــده اســت 
باشد.
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ردیف 
 

 1
 

 2
 

 3
4

سطح بازدهی تشخیص فحلی

مساله حاد است

مساله در حد متوسط

بازدهی قابل قبول

بازدهی عالی

درصد فحل های مشاهده شده 

زیر 50 درصد

65-50 درصد

66-80 درصد

باالی 80 درصد

 رابطه درصد فحل یابی به بازدهی تشخیص فحلی

BI:breeding Interval 
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لیست فاصله زایش واقعی

 

مدیریت اســتراتژیک عبارت اســت از انجام اقدامات مربوط به برنامه 
کنتــرل ، ارزیابــی یابازنگــری  ریــزی جامــع واســتراتژیک اجرا،نظــارت ، 
پیوســته ودرصــورت لــزوم اصــاح بــه موقــع سیاستهاواســتراتژی هــای 
ســازمان.این فراینــد جــزء جدایــی ناپذیــر دیگرفرایندهــای مدیریتــی 
شــرکت بــوده وباانجــام شایســته آن ، آینــده مجموعــه تامیــن وروشــن تــر 

خواهدشــد.
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خبـــر هــــــــــــــا
 برگزاری کالس آموزشی و ترویجی برای گاوداران منطقه فردوسی 

  بازدید مدیران عامل تشکل ها ، اتحادیه ها و تعاونی های مرغداران ، 
 کشتارگاه ها و بسته بندی گوشت طیور استان از کارخانه

صادرات کنسانتره طیور مطابق   استاندارد های بین المللی به افغانستان 
 بازدید معاونین و مسئولین سازمان دامپزشکی کشور و استان خراسان رضوی از                                                                                           

. IR کارخانه دانه داران توس و انجام ممیزی نهایی اخذ کد
 تقدیر از کارخانه  دانه داران توس در سومین همایش استانی 

حمایت از حقوق مصرف کنندگان 
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کــه شــرکت دانــه داران تــوس تولیــد میکنــد توســط متخصصیــن  گوســاله ای  فرموالســیون اســتارتر هــای مرغــوب 
کیفیــت تریــن و مرغــوب تریــن مــواد خــام اولیــه بــکار رفتــه  برجســته تغذیــه دام انجــام شــده و در آن بهتریــن ، بــا 

اســت.
گیــری پیشــرفته  کارشناســان بــا تجربــه و دســتگاه هــای انــدازه  کافــی توســط  در تمــام مراحــل تولیــد آن ، نظــارت 
کارخانــه صــورت میگیــرد و بــر اســاس روشــهای اســتاندارد، در قالــب هــای پلــت بــا قطــر و انــدازه هــای متناســب 
ــزر،  ــه روز هماننــد هایژنای گوســاله هــای شــیرخوار و جــوان )4 -3 میلــی متــر( در دســتگاه هــای ب ــرای مصــرف  ب

پختــه و فــرآوری و تولیــد میگــردد.

گوســاله هــای شــیرخوار و جــوان ، موجــب بهبــود  اســتفاده از اســتارتر هــای دانــه داران در تغذیــه و پــرورش 
کاهــش بیماریهــا و مــرگ و میــر و در نهایــت  افزایــش وزن روزانــه ، حفــظ ســامت ، ارتقــاء ســطح ایمنــی دام و 

گلــه مــی شــود. بهبــود ســود آوری و عملکــرد 
گوســاله آســوده خاطــر باشــند و بــه  مصــرف صحیــح و علمــی اســتارتر باعــث میشــود تــا دامــداران از نظــر پــرورش 
کاهــش مصــرف دارو ، افزایــش  کاهــش تلفــات ،  گوســاله هــا،  همــراه شــیوه هــای نویــن و بهینــه و بهینــه مدیریــت 

گلــه بدســت آورنــد گوســاله هــا و حتــی بهبــود شــرایط تولیــد مثلــی را در تلیســه هــای آینــده  ضریــب عملکــرد 

) DANEHDARAN  CALF  STARTER (
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