
 وزارت جهادكشاورزي 

 سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي

 مركز تحقيقات و آموزش كشاورزي و منابع طبيعي سيستان 

 

 منطقه در سيستاني گاو توسعه و احياء و حفظ بر زهک دامپروري تحقيقات ايستگاه اجتماعي – اقتصادي اثراتعنوان پروژه:  -

 سيستان

 990269-024-13-66-2مصوب پروژه:  شماره -

 : ايستگاه عنوان -

 : ايستگاهمصوب  شماره -

 هاي ملي و مشترك دارد( : ها و پروژه ايستگاهخانوادگي مجري مسئول )اختصاص به  و نام نام -

 يخانوادگي مجري/مجريان: محمود محمدقاسم و نام نام -

 خانوادگي ناظر )ان( :  و نام نام -

 خانوادگي مشاور )ان( : و نام  نام -

 ناديا - قاسمي احمد - عليپور حسن - اسدزاده نادر - نخزري اسحق - صابر كيخا مرتضيخانوادگي همكاران: و نام  نام -

 مجيددهمرده - محمدقاسمي

 و بلوچستان ستانياجرا: استان س محل -

 1399شروع: تاريخ -

 سال و ماه 1اجرا:  مدت -

 )موسسه/پژوهشكده/ مركز ملي( :  ناشر -

 )تيتراژ( :  شمارگان -

 انتشار:  تاريخ -

 

در مركز اطالعات و مدارك علمي كشاورزي به    61030 با شماره    7/11/1400اين اثر در مورخ  -

 ثبت رسيده است. 

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

 

 
 

 

 

 

 



 چكيده: 

 فعاليت آن اجتماعي -اقتصادي ارزش شدن مشخص از پس و گرددمي معيين پژوهش با فعاليتي هر در اجتماعي – اقتصادي توسعه

 ميزان و وضعيت اين از آگاهي و بوده كشاورزي بخش مهم هايفعاليت جمله از دامپروري فعاليت. باشد مي توصيه عدم يا و توصيه قابل

 واقع موثر اقتصادي هايريزي برنامه نيز و بخش اين در گذاري سرمايه خصوص در گيريتصميم زمينه در تواند مي آن اقتصادي بازدهي

 تحقيقات انجام و سيستاني اصيل گاو نژاد اصالح و حفظ جهت مناسب بستر نمودن فراهم هدف با زهک دامپروري تحقيقات ايستگاه. شود

 آثار تحليل"هدف با پژوهش اين. است شده ايجاد منطقه در سيستاني گاو تكثير و توليد هسته نيز و دام عملكرد افزايش منظور به مختلف

شده  انجام تحليلي ـ توصيفي صورت به( 1389-1399) ساله 10 دوره يک در زهک دامپروري تحقيقات ايستگاه اجتماعي - اقتصادي

 همچنين و اسنادي و ايكتابخانه هاي داده بر مبتني ها، داده گردآوري شيوه نظر از و است كمي هايپژوهش نوع از حاضر پژوهش .است

 اقتصادي متغيرهاي ، فــردي مشخصــات بخـش سـه حاوي شده آوري جمع  هاي داده ، منظور اين براي. است ميداني -پيمايش مطالعات

 ميـزان آمـوزش، سـطح امنيـت، مشـاركت، بعـد از اجتماعي متغيرهاي( ها نهاده كار، نيروي چون هايي هزينه و محصوالت درآمد ميزان)

 داده ها از روش تكنيک هاي اقتصاد مهندسي از قبيل ليو تحل هيتجزبوده است.  دامپروري هـايفعاليـت در زنـان و جوانـان حضـور

 تصميم تكنيک از گيري تصميم جهت برآن عالوه محاسبه شد. نهي، نسبت منفعت به هزيخالص، نرخ بازده داخل يارزش فعل يارهايمع

از نظر معيارهاي فني ارزش نشان داد  ايستگاهكلي  جي.  نتااست گرديده استفاده GRAافزار نرم و خاكستري روش از شاخصه چند گيري

ميليون ريال( و از نظر معيارهاي اقتصادي  600وجود ايستگاه عقاليي است. از نظر معيارهاي مالي صرفه ناچيز)تفاوت درآمد و فروش 

نظر  مي باشد. همچنين از2.23ارزيابي ايستگاه غير اقتصادي است. به طوري كه ارزش حال منافع منفي و نرخ بازدهي سرمايه گذاري 

در مورد دوره هاي برگزار شده در ايستگاه و اثر وجود ايستگاه  كاركنان و محلي مقامات پيشرو، برداران بهره ديدمعيارهاي اجتماعي از 

 دوره بخشي اثر ميزان ، برداران بهره شركت ميزان براساس معيارهاي:سيستاني  گاو توسعه و احياء و حفظبر جلوگيري از مهاجرت و 

 امنيت بعد از ايستگاه وجود ارزش، ميزان حضور زنان در دوره هاي آموزشي،  آموزشي هاي دورهدر   جوانان حضور ميزان، آموزشي هاي

 از ايستگاه خدمات، سيستاني گاو توسعه و احياء و حفظ در ايستگاه وجود بخشي اثر ،سيستان گاو حفظ و مهاجرت از جلوگيري و اجتماعي

بيشترين وزن ها را داشتند .از اين رو با توجه به معيارهاي فني و معيارهاي اجتماعي ارزش وجود  ايستگاه براي  شغلي پايداري و امنيت بعد

امنيت منطقه ضروري است.براي اقتصادي شدن معيارهاي  مالي و اقتصادي هم حمايت جدي دولت را مي طلبد و هم تغيير نگرش در 



تنزل نموده كه نشان  2.33به 5.23ساله نرخ داخلي بازدهي سمرمايه گذاري از  10در يک دوره  ايستگاه را. چراكه با وجود حمايت مالي

 دهنده ناچيز بودن حمايت هاي مالي از ايستگاه بوده است

 اجتماعی مشارکت جلب مهاجرت،ارزش حال خالص، ی، اقتصاد یابی: ارزیدیکل کلمات

 


