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 مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوینبخش تحقیقات دام و طیور 

 و 

 فیزیولوژی دام و طیور مؤسسه تحقیقات علوم دامی کشوربخش تحقیقات تغذیه و 

دکتر علیرضا آقاشاهی، دکتر مهدی افتخاری کنندگان:تهیه

 8931خرداد 



 

 چکیده 

ی است.  در سالمت و نیل به امنیت غذای مؤثرکننده پروتئین حیوانی در غذای انسان و تأمینگوشت قرمز یکی از اقالم 

غم روند رکننده گوشت قرمز، گوشت حاصل از گاو و گوسفند و بز است. علیتأمیندر کشور ایران مهمترین منابع 

هزار تن گوشت قرمز در کشور و کسب رتبه نوزدهم در دنیا، هنوز بخشی از  820رو به رشد و تولید ساالنه بیش از 

شود. طبق اعالم وزارت جهاد کشاورزی می تأمینهزار تن( از طریق واردات  050تا  000نیاز مصرفی کشور )حدود 

سال  00کیلوگرم بوده است. بررسی روند تولید طی  02سرانه مصرف کوشت قرمز در کشور حدود  0931در سال 

 دهد بر خالف گوسفند و بز، سهم تولید گوشت با منشا گاو و گوساله همواره رو به افزایش بوده است.اخیر نشان می

های تنوع اقلیمی همراه با وجود منابع غنی ژنتیکی و گونهدر تولید گوشت قرمز شامل کشور مهمترین نقاط قوت 

ود وجدامپروری و پژوهشی، آموزشی و ترویجی در بخش  امکانات مطالعاتی، تحقیقاتی،وجود  ،دامیو  گیاهی

شامل  است. مهمترین نقاط ضعفبه منظور توسعه دامپروری  های مناسب تولیدی به صورت بالقوه و بالفعلظرفیت

ایین بودن پبومی، از منابع پایه نژادهای دامی  مؤثر حفظ و حراستگوشت قرمز، عدم  در تولید ینتأمفقدان زنجیره 

ولید تها و عوامل تولید در بخش وری در استفاده از نهادهپایین بودن بهره ،کنندگانبرداران و تولیدنی بهرهدانش ف

ولید تی پیش رو در صنعت تولید گوشت قرمز شامل هافرصتاست. مهمترین نابسامانی بازار و  گوشت قرمز

تگان آموخوجود تعداد قابل توجه دانشهمسایه، محصوالت دامی حالل با توجه به بازار گسترده کشورهای مسلمان 

اردات ، وقاچاق دام ،وجود پدیده تروریسم زیستی مرتبط و مهمترین تهدیدها شاملهای و فارغ التحصیالن رشته

مهمترین راهبردهایی افزایش تولید و خودکفایی در تولید  باشد.سود باالی تسهیالت بانکی می های دامی ونهاده

خوراک مورد نیاز جمعیت دام و طیور کشور از طریق منابع  تأمینریزی در جهت برنامهکشور شامل  گوشت قرمز در

مورد  تأمین به موقع نقدینگی ،پرورش دامتعیین الگوی ، آموزشی و ترویجی مؤثر هایتهیه و تدوین برنامه، داخلی

 باشد. می یها و تولیدات دامم بازار نهادهکنترل قیمت و تنظی، تخصیص تسهیالت بانکی سهل الوصولو نیاز دامداران 
 

 

 


