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در برنامه پنج ساله توسعه جمهوري اسالمی ایران به «حفظ ظرفیت تولید و نیل به خودکفایی در تولید محصوالت
کشاورزي و دامی ،اصالح الگوي مصرف بر اساس استانداردهاي تغذیه ،گسترش کشاورزي صنعتی و دانش بنیان،
فراهم نمودن زیرساختهاي امنیت غذایی و ارتقا ارزش افزوده بخش کشاورزي بر مبناي مالحظات توسعه پایدار»
اشاره شده است .همچنین بر «حمایت از افزایش تولید پروتئین حیوانی حاصل از انواع دام ،طیور و آبزیان» به
عنوان یکی از تکالیف دولت براي تأمین امنیت غذایی تأکید شده است .این امر با استفاده مطلوب و اصولی از منابع
و امکانات و با به کارگیري روشهاي نوین امکان پذیر می شود .از آنجا که سهم قابل مالحظه اي از شیر و گوشت
کشور توسط گاوداري هاي صنعتی تولید می شود لذا به منظور شناخت نحوه فعالیت و بازدهی این صنعت و برنامه
ریزي براي افزایش تولید ،افزایش بهره وري و بهبود کیفیت محصوالت این بخش ،وجود آمار و اطالعات بهنگام
امري اجتناب ناپذیر است .طرح آمارگیري از گاوداریهاي صـنعتی کشـور  1398با هدف جمع آوري آمار و اطالعات
گاوداریهاي صـنعتی استان در مهر و آبان سال گذشته به صورت تمام شماري به مرحله اجرا در آمد که نتایج آن
در قالب گزارش زیر ارائه می گردد .در ابتدا الزم است تعاریف موارد استفاده در طرح ارائه گردد.
گاوداري صنعتی  :یک بهره برداري کشاورزي ا ست که در آن ،فعالیت پرورش گا و و گوساله با ا ستفاده از شیوه
هاي متداول و پیشرفته علم دامپروري ( از نظر نحو ه نگه داري ،تغذیه و بهداشت دام ) انجام می گیرد و داراي
ظرفیت حداقل بیست رأس است.
واحد پرورش گاو شیري به روش صنعتی :یک گاوداري صنعتی است که در آن گاو به منظور تولید شیر پرورش
داده می شود .در این گاوداریها به طور معمول گوساله هاي نر نیز نگهداري وپروارمی شوند.
واحد پرواربندي گوساله :به واحدي گفته می شود که در آن به طور عمده گوساله هاي نر جوان براي دوره مشخصی
به منظور افزایش وزن و تولید گوشت ،پرورش داده می شوند.
براساس نتایج حا صل از طرح آمارگیري گاوداریهاي صنعتی در سال  ،1398تعداد کل گاوداریهاي صنعتی کشور
 27هزار واحد با ظرفیت  3٫7میلیون رأس بوده که در استان خوزستان با تعداد  652واحد حدود  2.4درصد از
کل گاوداري هاي کشور و بر اساس ظرفیت با  92309راس گاو حدود  25درصد از کل ظزفیت کشور را دارا می
باشد .
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براساس نتایج حاصله حدود  19درصد از کل  652واحد پرورش گاوداري صنعتی غیر فعال می باشد که این
 126واحد قابلیت پرورش  14580راس دام را دارا می باشند .در مجموع استان خوزستان براساس ظرفیت
موجود قابلیت پرورش  92309راس گاو را دارا می باشد.

نمودار تعداد گاوداري هاي صنعتی استان به تفکیک تعداد فعال و غیر فعال
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بر اساس یافته ها  247واحد فعالیت پرورش گاو شیري و  405واحد به فعالیت پرواري مشغول می باشند .الزم به
ذکر است که براساس ظزفیت موجود توانایی نگهداري  49371دام پروري و  42398دام شیري در استان وجود
دارد.

نمودار نوع فعالیت گاوداري هاي صنعتی استان در سال 1398
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نمودار زیر نشان میدهد که در استان ما  30206راس دام در روز آمارگیري در گاوداري هاي صنعتی وجود داشته
و به عنوان دیگر با توجه به فعال بودن  80درصد گاوداري هاي صنعتی ،این گاوداري هاي فعال با  30درصد توان
و ظرفیت خود مشغول به کار می باشند .الزم به ذکر است بیشترین میزان کاهش در نگهداري گاو هاي شیري
مشاهده گردید .از طرفی بر اساس نمودار زیر عنوان نمود  73درصد از کل گاوهاي موجود در گاوداري هاي صنعتی
گاو دورگ و  21درصد گاو اصیل می باشند .مابقی دام هاي نگهداري شده از نژاد بومی بوده که غالبا جهت پرورش
پرواري نگهداري می شدند.
نمودار تعداد گاو نگهداري شده در گاوداري هاي صنعتی بر اساس نژاد در روز آمارگیري
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بر اساس نتایج حاصله گاوداري هاي فعال در سال  1397تعداد  20930راس گوساله پرواري و  41600تن شیر
تولید نمودند که بخش اعظمی از نیاز استان را شامل می گردد .تعداد فرد شاغل در این گاوداري ها  1561نفر می
باشد .به عنوان دیگر به ازاي هر  20گاو در گاوداري صنعتی یک شغل پایدار ایجاد شده است که با توجه ظرفیت
هاي موجود و بهره برداري از تمام ظرفیت هاي موجود می توان تعداد  3000نفر دیگر اشتغال ایجاد نمود و
همچنین میزان تولیدات بخش گاوداري هاي صنعتی را نیز  2برابر نمود.
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