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چکیده
تاثیرات بسیار مخرب تغییرات اقلیمی ایجاد شده از ناحیه تولید گازهای گلخانهای ،از جمله گرمتر شدن کره زمین ،خشکسالیهای متوالی
و غرق شدن کشورهای جزیرهای میباشد .لذا در جهت کاهش گازهای گلخانهای مرتبط با فعالیت رشته علوم دامی و نیز ایجاد چتر حمایتی
تحقیقاتی بر روی پروژههای علوم دامی ،این پژوهش انجام شد .از طریق جستجو در فضای مجازی ،کتابخانهها و سایتهای تخصصی و نیز تشکیل
جلسات متعدد و شرکت در سخنرانیهای صاحب نظران بینالمللی و تنظیم پرسشنامههای ویژه ،راهکارها و راهبردهای تحقیقاتی بهصورت طرحهای
کالن و پروژههای تحقیقاتی ،ارائه شدند .در راستای کاهش گازهای گلخانهای با منشا علوم دامی و ایجاد زنجیره کامل تحقیقاتی ،تعداد هشت
راهبرد تحقیقاتی مشتمل بر مطالعات در مورد انواع دامهای اهلی و پایش تعداد آنها در ایران ،بهبود و اصالح نژاد دامهای نشخوارکننده در ایران،
راهکارهای تغذیهای و افزایش ارزش غذایی خوراکهای بیکیفیت دام و طیور در ایران ،اصالح میکروارگانیسمهای شکمبه ،تحقیقات مرتبط با
ساختمان و تاسیسات دامپروری ،اصالح ساختار کشتارگاههای دام و طیور ،تغییر و اصالح الگوی مصرف سوخت و تولید زیستگاز در ایران و
نیز تغییر و اصالح الگوی مصرف مواد پروتئینی حیوانی در ایران ،در قالب  59یافته کاربردی ،بهدست آمد .بهطورکلی انجام تعهدات ملی و
بینالمللی ،تدوین و اجرای راهبردهای تحقیقاتی بهصورت ایجاد یک زنجیره کامل پژوهشی ،تشکیل چتر کنترلی تحقیقاتی در پروژههای علوم دامی
و آموزش همگانی (مردم و دامداریهای صنعتی) از جمله مهمترین راهکارهای بهدست آمده ،میباشد.
کلمات کلیدی :گازهای گلخانهای ،کاهش انتشار ،علوم دامی
* پست الکترونیکی نویسنده

مسئولamirrezasafaei@gmail.com:
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مقدمه
تغییرات اقلیمی ) (Climate Changesفرآیند منحصر به عصر ما
نبوده و براساس شواهد موجود،کره زمین در دورانهاي مختلف زمین
شناسی همواره با چنین تغییراتی مواجه بوده ولی آنچه تغییرات
اقلیمی قرن حاضر و بهویژه در نیمه دوم قرن بیستم را از گذشت،
متمایز ساخته است ،ماهیت و سرعت آن میباشد .عوامل بسیار زیادي
بر روي گرم شدن کره زمین تاثیر دارند ولی مهمترین عامل ،انتشار
گازهاي گلخانهاي میباشند (مرادي و امینیان .)1391 ،منشاء انتشار
گازهاي گلخانهاي بر روي این کره خاکی ،بسیار متنوع بوده ولی بیشترین
منبع انتشار این گازها ،ناشی از کاربرد سوخت فسیلی ،مزارع کشت
برنج و مردابها و نیز تخمیر بیهوازي در دستگاه گوارش حیوانات
اهلی میباشند .گاز متان یکی از مهمترین گازهاي گلخانهاي جهان
میباشد که در حدود  70درصد از تولید گاز متان در محیط زیست،
با فعالیتهاي انسانی مرتبط است .جمعیت  1/57میلیاردي حیوانات
نشخوارکنندگان جهان در حدود  80الی 110میلیون مترمکعب گاز متان
در هر سال تولید میکنند ( .)2010 ،FAOمتان پس از دياکسید
کربن ،مهمترین عامل گرمایش زمین بوده و در پیمان کیوتو ()1997
بر کاهش مقدار تولید آن تاکید شده است.
اثر گلخانهاي ،بهعنوان یک صافی یکطرفه عمل میکند و موجب
گرم شدن یکطرفه جو زمین میگردد .گازهاي گلخانهاي شامل بخار
آب ،دياکسیدکربن ،متان ،سولفیدهیدروژن ،هگزافلورید گوگرد ،اکسید
نتیروژن ،هیدروفلوراکربن و هالوکربنها (ازجمله فرئون) میباشند
(نوروزي و خسروي .)1389 ،بخار آب ،گاز گلخانهاي طبیعی است و
بیشترین درصد اثر گلخانهاي را بهمیزان حدود  36الی  66درصد را
دارد .سهم اثر گلخانهاي ناشی از بخار آب بسیار سریع و ثابت بوده لذا
در مبحث گازهاي گلخانهاي آنرا در نظر نمیگیرند .دياکسیدکربن،
مهمترین گاز گلخانهاي در اتمسفر پس از بخار آب بوده و سهم آن در
جذب اشعه مادون قرمز برابر حدود  62درصد از مجموع کل نیروي
گلخانهاي زمین میباشد .گاز متان ،دومین گاز مهم که حدود 20
درصد اثرگلخانهاي را شامل میشود و غلظت آن حدود  200برابر
کمتر از مقدار دي اکسیدکربن میباشد .هر مولکول متان  20برابر
بیشتر از مولکول دي اکسیدکربن توانایی جذب اشعه مادون قرمز را
دارد (صفایی )1393 ،و پس از ورود به اتمسفر بهمدت  8الی  11سال
باقی میماند .گاز نیترواکساید ،حدود  6درصد از گلخانهاي را تشکیل
داده و داراي حدود  310برابر اثر گاز دياکسیدکربن میباشد .محرري
( )1382بیان داشته که یکی از گازهاي گلخانهاي مرتبط با علوم دامی،
گاز نیترواکساید بوده و از اهمیت خاصی برخوردار است .گاز اکسیدنیتروژن
در درجه اول براي ما تداعیگر عامل بیهوشی ،در کپسولهاي آبی
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رنگ میباشد .این گاز بهطور طبیعی در غلظت بسیار پایین (در حدود
 )ppmv 0/3در اتمسفر وجود دارد اما غلظت آن بهمیزان  0/3درصد
در سال روبه افزایش است .بخش عمدهاي از این افزایش از فعالیتهاي
کشاورزي نشات میگیرد که سهم آن در تولید گاز اکسیدنیتروژن برابر
 %70کل انتشار این گاز ،ناشی از فعالیتهاي روزمره انسان میباشد.
قابل توجه است که در ایران برآورد دقیقی از انتشار گازهاي
گلخانهاي با منشاء علوم دامی در دسترس نیست (صفایی و همکاران،
 .)1393درضمن یافتن راهکارهاي کاهش انتشار گازهاي گلخانهاي
در محیط زیست ایران ،نیازمند تحقیقات بسیار زیادي میباشد .لذا
براساس اعالم نیاز معاونت استراتژیک سازمان تحقیقات ،آموزش و
ترویج کشاورزي وزارت جهادکشاورزي (تات) ،مبنی بر طراحی ،تدوین
و ارائه راهبردهاي کاهش انتشار گازهاي گلخانهاي با منشا علوم دامی،
این تحقیق استراتژیک ،ضرورت پیدا نمود.

مواد و روشها
در این پژوهش با استفاده از روشهاي توزیع پرسشنامه ،مصاحبه
حضوري ،جلسات هماندیشی ،شرکت در سخنرانیهاي تخصصی ،کسب
دانش فنی و تجربیات سایر کشورها و سازمانهاي بینالمللی نسبت
به تدوین زیربرنامه کاهش انتشار و اثرات گازهاي گلخانهاي با محوریت
نگاه استراتژیک براي تحقق کشاورزي دانش بنیان ،در سطح ستادي
سازمان تات و با پوشش موسسات تحقیقات ستادي و مراکز تحقیقات
استانها اقدام شد.
مراحل انجام پروژه استراتژیک عبارتند از:
 -1جمعآوري اطالعات و دادهها
بهطور کلی فرآیند جمعآوري اطالعات در هر سکتور (بخش) IPCC
( )2014 ،2006 ،1979شامل سه مرحله میباشد:
الف -جمعآوري اطالعات ،جهت تهیه گزارش موجودي انتشار گازهاي
گلخانهاي در کشور.
ب -در صورت امکان ایجاد دادههاي جدید (بهعنوان مثال تعیین ضرایب
جدید انتشار ملی(.
ج -تطبیق و سازگاري دادههاي جمعآوري شده براي استفاده در فرآیند
تعیین وضعیت فعلی انتشار در هر سکتور یا بخش (جعفري.)2104 ،
اطالعات مورد نظر در این پروژه میتواند از بخشهاي زیر جمعآوري
شوند:
الف -مطالعه و بررسی دستورالعملهاي موجود ملی و بینالمللی مرتبط
با موضوع
ب -جمعآوري اطالعات فنی و آماري مورد نیاز براي تهیه گزارش از
وزارت متبوع و واحدهاي تابعه آنها (مساحبوانی)2014 ،
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ج -جمعآوري آمارها بهصورت دوره زمانی مورد نیاز از نهادهاي ملی
تولیدکننده آمار )مرکز آمار ایران(
ح -جمعآوري اطالعات مربوط به ضرایب انتشار ملی )پژوهشهاي
انجام شده در سطح دانشگاههاي کشور) براي استفاده در محاسبه
موجودي انتشار گازهاي گلخانهاي )در صورت وجود(.
و -جستجوي اینترنتی و کتابخانهاي.
ز -استفاده از پایگاه دادههاي آماري جهانی  IPCCمربوط به فاکتورهاي
انتشار ( )IPCC EFDBو پایگاه دادههاي بینالمللی فاکتورهاي انتشار
( )USEPAبراي بهبود بخشیدن به فرایند قضاوت کارشناسی و تجدیدنظر
(.)Checking Cross
ي -قضاوت و کارشناسی بر روي انتخاب دادهها و اطالعات مورد
استفاده و غربالگري دادهها و نیز انتخاب روشهاي متناسب براي تهیه
گزارش موجودي انتشار گازهاي گلخانهاي ،بهکار گرفته شدند.
 -2تشریح وضعیت کنونی و تبیین وضعیت آینده و نیز تعیین سهم
انتشار گازهاي گلخانهاي و تغییرات اقلیمی کشور همچون میزان عددي
تغییرات دما و بارش در نقاط مختلف استانها
 -3پیشبینی میزان تغییرات دما و بارش براي دورههاي زمانی مختلف
و براساس سناریوهاي متفاوت .اقدامات صورت گرفته در راستاي موضوع
تغییر اقلیم در زیربخشهاي مختلف در سطح سیاستگذاري /تدوین
راهبرد /برنامه اجرائی یا برنامه اقدام ،بررسی مدلها براساس مدلهاي
سازمانهاي بینالمللی مانند  ،IPCCانتخاب مدل مناسب با توجه به
ویژگیهاي کشور و تطبیق و سازگاري دادههاي جمعآوري شده به
منظور تعیین حجم انتشار گازهاي گلخانهاي.
 -4برآورد میزان انتشار گازهاي گلخانهاي بهصورت بخشی و موضوعی
 -5بررسی استراتژيها ،انتخاب و اتخاذ استراتژيهاي کاهش گازهاي
گلخانهاي با توجه به ماموریت سازمانی (کشاورزي  ،دامپروري و منابع
طبیعی) بهصورت بخشی و موضوعی
 -6برآورد میزان کاهش انتشار گازهاي گلخانهاي بهصورت کمّی با
بهرهگیري از استراتژيهاي مختلف
وضعيت مطلوب :اقدامات ضروري که باید انجام پذیرد بهصورتی
که هر بخش یا زیر بخش ضرورتاً میبایست دورنماي کاري خود را در
ارتباط با تغییرات اقلیمی تنظیم و تدوین نماید ،تا دستیابی به وضعیت
مطلوب قابل ارزیابی باشد .ارزیابی و صحتسنجی نتایج با کمک دیگر
متخصصان برنامه کالن تغییر اقلیم و سایر برنامههاي کالن پنجگانه
 -7نظرسنجی موسسات و مراکز پژوهشی کشور براساس ماموریت
موضوعی آنها
 -8مرتب نمودن و اولویتبندي عناوین پژوهشی بهمنظور تکمیل
اطالعات ناقص موجود ،گزینش تدابیر ،روشها و راهکارهاي کاهش انتشار
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گازهاي گلخانهاي بهصورت موضوعی ،بخشی و زیربخشی
 -9تدوین برنامه و ارائه گزارش نهایی در قالب کتابچههاي عناوین
تحقیقات مورد نیاز سازمان تات در سطح ملی ،منطقهاي و ارزیابیهاي
بینالمللی
الزم به یادآوري میباشد که مرور مستمر اهداف و روشهاي
گردآوري اطالعات و مستندسازي ،پایش دائمی وروديها و خروجیهاي
گروههاي تخصصی ،بازنگري و اولویتبندي برنامههاي محصولی موضوعی
در تمام بازه زمانی تدوین و بازخوانی شده و اصالح و حتی تنظیم مجدد
آنها با تفکر سیستمی و رویکرد تلفیقی با دیگر زیربرنامهها و همچنین
حوزههاي کالن برنامة استراتژیک سازمان ،صورت میگرفت.
بهطورکلی در تنظیم و تدوین برنامه از پنج روش استفاده شد
(صفایی و همکاران:)1395 ،
 -1تنظیم پرسشنامه و اخذ نظرات کارشناسی در سطح دانشگاهها،
موسسات و کشور
 -2انجام مصاحبه با مسئولین موسسات و صاحبنظران
 -3برگزاري جلسات هماندیشی
 -4بهرهگیري از تجربیات شخصی
 -5بهرهگیري از تجربیات سایر کشورها و سازمانهاي بینالمللی

نتایج
تدوین "برنامه ملی و راهبردهاي استراتژیک کاهش انتشار گازهاي
گلخانهاي با منشاء علوم دامی" در قالب  8محور تحقیقاتی (یافتههاي
کاربردي) ،بهشرح ذیل بهدست آمدند:
الف :مطالعات در مورد انواع دامهای اهلی و پایش تعداد آنها
در ایران (یافتههاي کاربردي):
 -1تعیین دقیق تعداد و انواع دامهاي نشخوارکننده در ایران به تفکیک
استانهاي مختلف کشور
 -2مدلسازي تعداد دامهاي نشخوارکننده در سالهاي آینده در ایران
 -3مطالعه و بررسی روي نحوه واردات دامهاي اهلی
 -4بررسی و تعیین دقیق ضرایب انتشار گازهاي گلخانهاي در هر
استان متناسب با دامهاي غالب در آنها
 -5طراحی مدلهاي ترمودینامیکی جهت تعیین پایداري گازهاي
گلخانهاي در آینده کشور
 -6بررسی نسبت جمعیت دامهاي سبک به سنگین در ایران و مطالعه
درباره ایجاد تغییر در نسبت جمعیتی دامهاي سبک و سنگین کشور
در جهت تولید گازهاي گلخانهاي (زیرا تولید هر کیلوگرم گوشت
گوسفند با تولید متان کمتري نسبت به گاو همراه است و همچنین
وابستگی کمتري به تأسیسات ،سالن و آلودگیهاي وابسته دارد)
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 -7بررسی طرحهاي تعادل دام و مرتع در جهت کنترل گازهاي آالینده
محیط زیست
ب :بهبود و اصالح نژاد دامهای نشخوارکننده در ایران (یافتههاي
کاربردي):
 -1مطالعه روي دامهاي نشخوارکننده پرتولید و کوچک جثه در دنیا
که سازگار با شرایط اقلیمی مناطق مختلف کشور باشد
 -2بررسی آمیختههاي نژادهاي پرتولید و کوچک جثه با نژادهاي کم
تولید در ایران ،در راستاي بهبود عملکرد و کاهش تولید گازهاي گلخانهاي
 -3سنتز نژادهاي بومی پرتولید متناسب با کاهش انتشار گازهاي گلخانهاي
 -4مقایسه بین نژادهاي مختلف نشخوارکنندگان کوچک و بزرگ موجود
در کشور از لحاظ پتانسیل تولید گاز متان
ج :راهکارهای تغذیهای و افزایش ارزش غذایی خوراکهای
بیکيفيت دام و طيور در ایران (یافتههاي کاربردي):
 -1بررسی و مقایسه روشهاي موثر افزایش کیفیت و ارزش تغذایهاي
خوراکهاي مورد استفاده در نشخوارکنندگان
 -2کاربرد متابولیتهاي ثانویه گیاهی در تغذیه نشخوارکنندگان جهت
کاهش و مهار باکتريهاي متانوژنز موجود در شمکبه آنها
 -3بررسی روشهاي مختلف فرآوري خوراک دام (فیزیکی ،شیمیایی،
مکانیکی ،پرتوتابی و غیره) ،در راستاي کاهش انتشار گازهاي گلخانهاي
 -4شناخت پتانسیلهاي بومی مناطق مختلف کشور جهت افزایش
کیفیت در جیرههاي غذایی دامها
 -5بررسی و شناخت علوفههاي با کیفیت قابل کشت در مناطق مختلف
ایران
 -6بررسی و مقایسه اثر روشهاي مختلف نگهداري علوفه متناسب با
مقدار متان تولیدي
 -7تنظیم جیرههاي غذایی استاندارد براي نشخوارکنندگان براساس
منابع غذایی تولیدي در مناطق مختلف کشور و تعیین تاثیر آنها بر
مقدار متان تولیدي
 -8بررسی و مقایسه تاثیر منابع مختلف چربیهاي قابل مصرف ،بر
توان تولید متان در شکمبه
 -9بررسی اثر اسیديهايآلی محافظت شده در جیرههاي غذایی
نشخوارکنندگان در جهت کاهش تولید متان
 -10بررسی کاربرد کنجالههاي دانههاي روغنی مختلف و منابع اسید
چرب غیراشباع براي جذب و کاهش یون هیدروژن در شکمبه دام
 -11تحقیق در مورد مدیریت مرتع و امکان برخی محلولپاشیهاي
خاص روي گیاه مرتعی توسط ترکیبات کاهنده تولید متان
 -12بررسی دقیق احتیاجات انرژي و پروتئین دامهاي اهلی ایران
متناسب با عملکردتولیدي و نیز تولید گاز متان در شرایط ایران
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 -13بررسی دقیق آثار کمبود و افزایش انرژي و پروتئین در جیره غذایی
دام و طیور
 -14تولید نرمافزارهاي جیرهنویسی دام و طیور بومی
د :اصالح ميکروارگانيسمهای شکمبه (یافتههاي کاربردي):
 -1بررسی میکروارگانسیمهاي شکمبه و شناسایی آرکیاهاي (میکرو
ارگانیسم) متانوژنز در نشخوارکنندگان ایران
 -2تولید واکسن مربوطه و کاربرد آنتیبیوتیکهاي کنترل کننده آرکیاها
 -3اصالح و تغییر جمعیت میکروارگانیسمهاي متانساز و نیز مصرف
کننده متان در شکمبه نشخوارکنندگان از طریق روشهاي تغذیهاي
 -4بررسی و مقایسه روشهاي کاهش جمعیت تک یاختههاي شکمبه
و تاثیر آن بر تولید متان
 -5مقایسه تاثیر پروبیوتیکهاي مختلف بر کاهش تولید متان شکمبهاي
 -6تعیین و مقایسه اثر آنالوگهاي هالوژنه بر متانوژنز شکمبهاي
 -7شناسایی و حمایت از استقرار باکتريها و میکراورگانیسمهاي
استوژنز و اکسیدکننده متان در شکمبه
 -8تحقیق در مورد فرآوردهاي سنتتیک بیضرر با توانایی کاهش
تولید متان در شکمبه مانند ترينیترواکسیپروپانول
و :تحقيقات مرتبط با ساختمان و تاسيسات دامپروری (یافتههاي
کاربردي):
 -1بررسی ساختمانها و تاسیسات دامپروري در استانهاي مختلف
کشور ،جهت تامین آسایش دامهاي نشخوارکننده
 -2تغییر سیستمهاي هوادهی و خنک کننده سالنهاي پرورش دامهاي
نشخوارکننده در شرایط استرس گرمایی و سرمایی
 -3بررسی نحوه کاربرد هاضمهاي بیوگاز در گاوداريهاي صنعتی جهت
فرآوري کود خام
 -4بررسی و کاربرد انواع روشهاي اندازهگیري گاز متان در دامهاي
نشخوارکننده
 -5تغییر سیستمهاي پرواربندي گردشی وابسته به مرتع به سیستم
پرواربندي بسته
 -6مطالعه سیستمهاي پرورش گاومیشها در شرایط آبی و خشک
متناسب با کمترین توان تولید گاز متان
 -7بررسی سیستم پرورش دام سبک بصورت کوچرو در راستاي کاهش
تولید گاز متان
 -8بررسی و مقایسه روشهاي نوین جمعآوري و فرآوري کودهاي دامی
و تاثیر آن بر مقدار متان تولیدي
 -9مطالعه درباره مدیریت ذخیرهسازي کودهاي دامی و تأثیر روش
ذخیره کود بر تولید گازها و اتالف محیط زیستی (خشک شدن سریع کود

فصلنامه علمی پژوهشی محیط زیست جانوری

روي زمین موجب کاهش انتشار متان میشود ،اما ذخیره بیهوازي
کود افزایش انتشار متان را در پی دارد)
 -10تحقیق در مورد مدیریت بستر دام و پیشگیري از انتشار گازها از
ادرار و مدفوع (توسط روشهاي ممکن مانند کاربرد جاذبها و غیره)
 -11ایجاد واحدهاي درسی و رشتههاي دانشگاهی مرتبط با مدیریت
کود و تولید کود سبز دام و طیور
 -12طراحی و بررسی سیستمهاي جدید تولید سیلوي علوفهاي داراي
پروتئین باال (در راستاي کاهش تولید گاز نیترواکساید)
 -13بررسی روشهاي نوین بازیافت کود ماکیان در جیره غذایی دامهاي
اهلی.
ی :اصالح ساختار کشتارگاههای دام و طيور (یافتههاي کاربردي):
 -1مطالعه و برآورد میزان گازهاي گلخانهاي تولید شده از کود و
ضایعات دام و طیور
 -2بررسی راهکارهاي کاهش ضایعات گوشت تولیدي در کشتارگاهها
 -3انجام پژوهشهاي مختلف پیرامون افزایش بازده استفاده از گوشت
قرمز (فرآوري ،صنایع تبدیلی ،تغییر روش آشپزي)
 -4کاربرد دستگاههاي هاضم بیوگاز در کشتارگاههاي صنعتی
 -5طرح آموزش همگانی به پرسنل کشتارگاه براي جلوگیري از تولید
ضایعات گوشت و ساماندهی کود خام تولیدي
ن :تغيير و اصالح الگوی مصرف سوخت و توليد بيوگاز در ایران
(یافتههاي کاربردي):
 -1مطالعه کاربرد بیوگاز از کود دامی در مناطق دور افتاده و نیز در
نوار مرزي ایران در جهت افزایش صادرات و پایداري امنیت مناطق مرزي
 -2تولید هاضمهاي سیار بیوگاز از کود دامی جهت تامین سوخت
عشایر کوچرو
ه :تغيير و اصالح الگوی مصرف مواد پروتئينی حيوانی در ایران
(یافتههاي کاربردي):
 -1بررسی و تعیین برآورد دقیق میزان مصرف گوشت قرمز در ایران
(تعیین واقعی مصرف سرانه گوشت قرمز)
 -2مطالعه راهکارهاي کشورهاي موفق در کاهش گازهاي گلخانهاي
با منشاء علوم دامی در دنیا
 -3ارتقاي فرهنگ حفاظت محیط زیست و آگاهسازي نسبت به گرمایش
جهانی و راهکارهاي کنترل آن بین دامداران
 -4مطالعه درباره مصرف مواد غذایی بومی -محلی (بهعبارت دیگر،
بررسی اینکه چنانچه تولید و مصرف فراوردههاي دامی در یک منطقه
باشد و محصوالت دامی در بین استانهاي مختلف جابهجا نشوند مطمئناً
موجب کاهش یا حذف انرژي مورد نیاز براي حمل و نقل میشود و
این امر چه اثري بر کاهش تولید گازدياکسیدکربن و هزینه تولید دارد).
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 -5بررسی رابطه بین میزان واردات محصوالت دامی -زراعی و تولید
آالیندهها و گرمایش جهانی.
 -6آموزش و ترویج تغییر الگوي مصرف گوشت قرمز در ایران در
راستاي کاهش مصرف سرانه گوشت قرمز و افزایش مصرف گوشت
سفید و ماکیان.

بحث
در راستاي کاهش گازهاي گلخانهاي با منشا علوم دامی و ایجاد
زنجیره کامل تحقیقاتی ،تعداد  8راهبرد تحقیقاتی مشتمل بر مطالعات
در مورد انواع دامهاي اهلی و پایش تعداد آنها در ایران ،بهبود و
اصالح نژاد دامهاي نشخوارکننده در ایران ،راهکارهاي تغذیهاي و افزایش
ارزش غذایی خوراکهاي بیکیفیت دام و طیور در ایران ،اصالح
میکروارگانیسمهاي شکمبه ،تحقیقات مرتبط با ساختمان و تاسیسات
دامپروري ،اصالح ساختار کشتارگاههاي دام و طیور ،تغییر و اصالح
الگوي مصرف سوخت و تولید زیستگاز در ایران و نیز تغییر و اصالح
الگوي مصرف مواد پروتئینی حیوانی در ایران ،در قالب  59یافته
کاربردي ،بهدست آمد .از مهمترین راهکارهاي بهدست آمده میتوان
بهموارد زیر اشاره کرد:
 -1انجام تعهدات ملی و بینالمللی
 -2تدوین اجراي راهبردهاي تحقیقاتی بهصورت تشکیل یک زنجیره
کامل پژوهشی
 -3تشکیل چتر کنترلی بر روي پروژههاي علوم دامی در راستاي
کاهش انتشار گازهاي گلخانهاي مرتبط با علوم دامی
 -4آموزش همگانی براي عموم مردم و نیز آموزش دامداريهاي
صنعتی در ایران
 -5شرکت در مجامع بینالمللی تخصصی و جذب اعتبارت ویژه جهت
کاهش انتشار گازهاي گلخانهاي

تشکر و قدردانی
از کلیه کارشناسان و دانشمندانی که در انجام این پژوهش،
همکاري نمودهاند ،سپاسگذاري میگردد.
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