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مدیریت پرورش گاومیش در شرایط روستایی آذربایجان غربی

ثریا واحدی* ،۱تیمور تنها قزلی ،۲حمیدرضا میرزائی ،۳احد گل
قاسم قره باغ۴

چکیده:
در ایــن تحقیــق روندهــای مدیریتــی پــرورش گاومیــش در شــال غــرب ایـران (آذربایجــان غربــی)
مــورد بررســی ق ـرار گرفــت .کــه در ایــن مطالعــه  100پــرورش دهنــده گاومیــش در  28روســتا از
روســتاهای آذربایجــان غربــی (ســه ناحیــه مهــم پــرورش) مــورد بررســی قـرار گرفتنــد ســپس پرســش
نامــه هــای تکمیــل شــده مــورد آنالیــز و بررســی قـرار گرفتنــد.
بــه طــور کلــی نتایــج بدســت آمــده حاکــی از یــک متایــل مثبــت بــه اشــاعه و پــرورش گاومیــش
( )%61اســت  .امــا بــا وجــود رغبــت زیــاد پــرورش دهنــدگان بـرای پــرورش گاومیــش ،طــی  10ســال
گذشــته تعــداد گاومیــش هــای بیشــر آنهــا ( )%80رو بــه کاهــش بــوده اســت.
نحــوه اداره دامــداری بیشــر ( )%40خانوادگــی و متــام وقــت بــود و اکــر دامــداران ( )%90از تجربه
شــخصی خودشــان جهــت فرموالســیون و مدیریــت تغذیــه اســتفاده مــی کــرده انــد .همچنیــن
بیشــر پــرورش دهنــدگان اظهــار داشــتند کــه مشــکلی در خصــوص فــروش شــیر و گوشــت دام
ندارنــد.

مقدمه
گاومیش دام اصلی و بومی آسیا بوده که به واسطه تولیدات
بــاارزش خــود نقــش بســزایی در اقتصــاد روســتاییان و پــرورش دهنــدگان
ایفــا مــی کنــد ،ایــن دام بــا ویژگــی هــای منحــر بــه فــرد خــود یعنــی
اســتفاده از منابــع غذایــی کــم ارزش  ،قــدرت بــاالی ســازگاری بــا محیــط
اطـراف و مقاومــت بــه بیــاری هــا و نیــز تولیــدات گوشــت و شــیر بــاارزش
در مقایســه بــا ســایر دامهــا باعــث شــده کــه بــه عنــوان یــک منــاد تحســین
برانگیــز در بیــن دامهــا بخصــوص در ســالهای اخیــر ق ـرار گیــرد.
در ایــن میــان آذربایجــان غربــی بــا دارا بــودن منابــع غنــی تولیــد مــواد
غذایــی قابــل اســتفاده بـرای گاومیــش از قبیــل مـزارع وســیع نباتــات علوفــه
ای ،مراتــع و چمنزارهــا  ،چ ـراگاه هــای مناســب و آبهــای جــاری در ســطح
اســتان  ،محصــوالت فرعــی کارخانجــات میــوه و از طرفــی برخــوردار بــودن
از دامــداران بــا تجربــه و عالقــه منــد بــه پــرورش گاومیــش  ،مهــم تریــن
اســتان در جهــت پــرورش ایــن دام بــوده و بــا داشــن حــدود  159هــزار
راس گاومیــش  ،مرتبــه نخســت کشــوری را بــه لحــاظ جمعیــت بــه خــود
اختصــاص داده اســت.هدف از انجــام ایــن تحقیــق بررســی وضعیــت پــرورش
گاومیــش در رشایــط روســتایی آذربایجــان غربــی اســت.
مواد و روش ها
در ایــن تحقیــق وضعیــت پــرورش گاومیــش در رشایــط روســتایی و ســنتی
آذربایجــان غربــی مــورد بررســی ق ـرار گرفــت .اب ـزار جمــع آوری داده هــا
بــا توجــه بــه هــدف تحقیــق پرسشــنامه هــای تکمیــل شــده توســط پــرورش
دهنــدگان گاومیــش در ســه ناحیــه مهــم پــرورش ( مهابــاد و میانــدواب –
نقــده و محمــد یــار و رسدشــت و پیرانشــهر ) بــود کــه نتایــج بدســت آمــده
بعــد از جمــع آوری مــورد تجزیــه و تحلیــل ق ـرار گرفتنــد.
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نتایج و بحث
نتایــج مشــخصات و صفــات مدیریتــی در بیــن گاومیــش داران مــورد تحقیــق
در جــدول شــاره  1نشــان داده شــده اســت.
نحــوه اداره دامــداری بیشــر خانوادگــی و متــام وقــت ( - )%40پــاره وقــت
( )%34و شــخصا متــام وقــت ( ،)%8پــاره وقــت ( )%5و یــا کارگــر بصــورت پــاره
وقــت ()%10و متــام وقــت ( )%3بــود.
دالیــل عمــده گرایــش مثبــت بــه توســعه پــرورش گاومیــش داری عمدتــا بــاال
بــودن کیفیــت محصــوالت ( )%28و ســوداور بــودن گاومیــش ( ، )%19عالقــه
( )%9بــوده اســت.
مقایســه نتایــج بدســت آمــده بــا نتایــج گل قاســم و همــکاران ( )2010نشــان
داد کــه فاکتــور عالقــه منــدی پاییــن تــر از رقــم گ ـزارش شــده ایشــان بــود
امــا فاکتورهــای درامــد و کیفیــت تولیــدات بــا گــزارش آنهــا هــم ســویی
.
داشــت.
همچنیــن دالیــل عــدم متایــل بــه پــرورش گاومیــش ( )%39در بیشــر مــوارد
مشــکل مالــی (، )%10درامــد کــم محصــوالت ( ، )%9کمبــود آب و مرتــع ()%3
و ســایر مــوارد ( )%17بــود.
بیشــر پــرورش دهنــدگان اظهــار داشــتند کــه مشــکلی در خصــوص فــروش
شــیر ( )%69و گوشــت ( )%92ندارنــد کــه ایــن نتایــج بــا گزارشــات گل قاســم
و همــکاران ( )2010هــم خوانــی نداشــت .در کل نتایــج بدســت آمــده
حاکــی از ایــن امــر هســتند کــه در صــورت فراهــم بــودن امکانــات اقتصــادی
و کاهــش مشــکالت مربــوط بــه مراتــع و تامیــن علوفــه  ،متایــل زیــادی بــه
توســعه ایــن حرفــه در میــان گاومیــش داران روســتایی آذربایجــان غربــی
وجــود دارد.
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