
 سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي

 موسسه تحقيقات علوم دامي كشور               

 قزوينمركز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي استان 

 

 ياقتصاد يو راهکارها نيگوساله در استان قزو يپرواربند يواحدها تيوضع يعنوان پروژه: بررس -

 موجود يها تيگوشت قرمز در استان با توجه به ظرف ديتول شيافزا

 

 شماره مصوب پروژه: -

 ها وطرحهاي ملي ومشترك دارد(:خانوادگي مجري مسئول) اختصاص به پروژهنام و نام -

 مهدي افتخاري خانوداگي مجري/مجريان :نام نام و -
 خانوادگي ناظران:و نام نام -

 خانوادگي مشاور)ان(: و نامنام -

 درضايمسعود مستشاري محصص، حم ،يربابائيم دمحمديشاپورزاده، س يخانوادگي همکاران: علنامنام و  -

 عليرضا آقاشاهي و محمدحسين هادي تواتري سعيد ابيت، ،يعزت

 محل اجرا : استان قزوين -

 1397ماه سال  شهريورتاريخ شروع :  -

 ماه 6و سال  2مدت اجرا :  -

 ناشر:  -
 شمارگان)تيراژ(: -

 تاريخ انتشار:  -

در مركز اطالعات و مدارك          59480 با شماره        6/2/1400 اين اثر در مورخ  -

 علمي كشاورزي به ثبت رسيده است. 

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

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 چکیده

مديريت در  هاي مختلفهاي گوساله استان قزوين، آگاهي از وضع موجود جنبهبررسي وضعيت پرواربنديپروژه حاضر با هدف 

هاي كاربردي مديريتي جهت افزايش توليد گوشت قرمز و ، شفاف سازي مسائل و مشکالت و ارائه راه حلهاي گوسالهپرواربندي

اين پروژه به روش  .ريزهاي آتي انجام شدهاي جهت برنامهربنديهمچنين دسترسي بخش اجرا به آخرين آمار در مورد وضعيت پروا

هاي مختلف پرورش اعم از نيروي انساني، تغذيه، توصيفي و از طريق مراجعه مستقيم و تکميل پرسشنامه انجام شد و بررسي جنبه

 مطالعه مورد واحدهاي از درصد 60 داد نشان پژوهش اين . نتايجرا در بر داشت حذفو  ساختمان و تأسيسات، بهداشت، بيماري

 6 كاربري نظر از. بود درصد 31/55 استان پرواربندي فعال واحدهاي در استفاده ظرفيت ميانگين و بودند ساخت سال 18 از كمتر

 درصد 74 در. بودند كرده پيدا كاربري تغيير...  و پذيرايي تاالر بلدرچين، پرورش مرغداري، انبار، به پرواربندي واحدهاي از درصد

 بيشتر. بود متوسطه و ابتدايي فعال واحدهاي در پرواربندان از درصد 74 تحصيالت و بود اصلي شغل پرواربندي شغل ،فعال واحدهاي

 تغذيه متخصص مشاوره از فعال واحدهاي كل از درصد 14 فقط. بودند سال 10 سابقه با و سال 50 تا 40 سني دامنه در پرواربندان

 استفاده دورگ نژادهاي و هلشتاين نژاد از واحدها درصد 29 و هلشتاين نژاد از فقط واحدها درصد 46 حدود. كردندمي استفاده

 درصد 29 تغذيه مديريت نظر از. بود شده توصيه مقادير از بيش پاياني وزن و پروار دوره طول در واحدهاي مورد مطالعه. كردندمي

 2 تغذيه واحدها از درصد 96 در و كردندمي استفاده پرواري هايگوساله پرورش در كنسانتره و علوفه جداگانه تغذيه از پرواربندان از

. كردندمي توليد را خود نياز مورد خواركي اقالم درصد 60 تا 20 بين فعال واحدهاي درصد 59. گرفتمي انجام بيشتر و روز در بار

 واكسيناسيون استان پرواربندي واحدهاي از درصد 4 در و بود برفکي تب بيماري استان هاي صنعتيپرواربندي در حذف علت مهمترين

 هر ازاي به ساختمان استهالك ميزان كه داد نشان استان پرواربندي واحدهاي در استهالك محاسبه. گرفتنمي انجام برفکي تب

در مجموع نتايج اين پروژه نشان داد  .بود تومان ميليون 54/5 تجهيزات و آالت ماشين استهالك و تومان ميليون 25  سال در واحد

 تن گوشت قرمز در واحدهاي صنعتي پرواربندي در استان وجود دارد. 9900امکان افزايش 

 قزوین استان اقتصاد، مدیریتگوساله، گوشت،پرواربندی کلمات کلیدی: 

 

 
 


