
 وزارت جهادكشاورزي 

 سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي

 

 موسسه تحقيقات علوم دامی كشور

 

 ي حفاظت و توسعه پرورش گاوسيستانیهاتايجاد ساي  عنوان پروژه: -

 3-13-1353-110-960604 :پروژه شماره مصوب -

 نادر اسدزاده ومشترك دارد(:ها وطرحهاي ملی خانوادگی مجري مسئول)اختصاص به پروژهنام و نام -

 حسین پیری خانوداگی مجري/مجريان :نام ونام -

 :ناظرانخانوادگی و نامنام -

 خانوادگی مشاور)ان(:و نامنام -

محمدحسين  ،نياركیصابرجلوخانی ،مرتضی رضائی ،پناهابوالحسن صادقیخانوادگی همكاران: نام و نام -

بهروز  ،محمدرضا بندانی ،محمد باقر صيادنژاد كيخاصابر، مرتضی ،پيري حسين، لواميررضا شويک ،بنابازي

 محمدنظري

 سيستان و بلوچستانكشاورزي و منابع طبيعی استان  و آموزش مركز تحقيقات محل اجرا :  -

 01/07/1396 تاريخ شروع : -

 ماه 7و  سال 3 مدت اجرا : -

 ناشر:  -

 شمارگان)تيراژ(: -

 تاريخ انتشار:  -

در مركز        59548با شماره      22/2/1400اين اثر در مورخ  -

 اطالعات و مدارك علمی كشاورزي به ثبت رسيده است. 

 حق چاپ محفوظ است. نقل مطالب، تصاوير، جداول، منحنی ها و نمودارها با ذكر مأخذ بالمانع است. -

 
 

 

 

 

 

 

 



 :چکیده

رفتن  نيهامون و از ب اچهيدام كشور بوده كه با توجه به خشک شدن در یكيبا ارزش ژنت رياز ذخا یستانيگاو س      

از  یبخش تأميننژاد عالوه بر  ني. پرورش ای داردكاهش روندگاو  نيا تيآن، جمع ياهيو منبع تغذ یعيطب ستگاهيز

و  ياز مهاجرت آنان به مراكز شهر يريو جلوگ انيروستائ ياشتغال برا جادياز لحاظ ا از،ين مورد یلبن يهافرآورده

هاي حفاظت و توسعه پرورش با هدف ايجاد سايتپروژه  اين باشدیمهم م اريبس يمناطق مرز یعموم تيامن شيافزا

مركز  ،جيسازمان تروحفاظت با هماهنگی  تيمحل ساانتخاب با مشاركت دامداران منطقه زابل انجام شد.  یستانيگاوس

گاو  يجهت انجام تعهدات شامل نگهدار طيشرا زيدامداران حاانجام و با استان  یاصالح نژاد و سازمان دامپزشك

با تخصيص . قرارداد تنظيم شداز طرف موسسه خدمات ارايه شده خود به ازاي  يهادام ريخالص در كنار سا یستانيس

ر سيستانی از طرف ايستگاه زهک در منطقه، و ايجاد محوطه ليتري و توزيع جوانه گاو ن 5000تانكر ذخيره آب  30

نصب و مشخصات آنها در فرم مخصوص  1شماره گوشراس گاو سيستنانی  500براي انجام عمليات بهداشتی، تعداد 

پرورش دهندگان  يروز مزرعه برابازديد و همچنين  هايثبت شد و در طول اجراي پروژه به طور مرتب از اين دامدار

با مشاركت پرورش دهندگان گاو سيستانی و كارشناسان  زهک يدامپرور قاتيتحق ستگاهيدر ا یستانيخالص سگاو 

ي رايج منطقه همراه هاهي پرورش گاو سيستانی و ارايه راه حل، غنی سازي علوفهاشاستان برگزار و در خصوص چال

  تانی ارايه گرديد.ي سيسهاهبا آموزش عملی و اصالح و بهبود مديريت پرواربندي گوسال

                                                           
1 RFID: Radio Frequency Identification Definition 


