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 چكيده

 600تعداد هفتت گلته بتا     در تحقیق حاضر پارامترهای مربوط به صفا  تولید، تولیدمال، مدیریت و اقتاادی حاصل از رکوردگیرهای

رپس گوسفند کردی در طول چر ة تولید ساالنه در سیستم روستایی استفاده شد. ضرای  اقتاادی صفا  با استتفاده از سته گترایش    

حداکار سود، درآمد به هزینه و حداقل هزینه برآورد شد. نتاین نشان داد که متوسط سود ) ال ( به ازای هر رپس میش در هر ستال،  

طتور   بتود. بته   713/0و 40/1ریتال،   3211391درآمد )کل سود( به هزینه و نسبت هزینه به درآمد، برای این سیستم بته ترتیت    نسبت 

ها را شامل شدند. در گترایش حتداکار ستود متوستط      درصد از کل هزینه 20درصد و  64ترتی   های تغذیه و پرور  به متوسط هزینه

ریتال بترای    49/7630( 114/1متانی متیش، )   ریال برای زنتده  139/7550( 102/1ور ، )ضرای  اقتاادی معلق )نسبی( صفا  به ص

 592/7969( 164/1زایتی، )  ریال برای میتزان بتره   575/6520( 952/0زایی، ) ریال برای فراوانی بره 632/7172( 047/1میزان آبستنی، )

هتا   ریال برای وزن بتره  356/6848( 1سالگی، ) مانی بره تا یک دهریال برای زن 719/8150( 19/1مانی بره تا شیرگیری، ) ریال برای زنده

ریال برای وزن میش بودند. در گرایش درآمد به هزینه، متوسط ضترای  اقتاتادی صتفا  ذکتر      -2610( -381/0در زمان فرو  و )

ضترای  اقتاتادی صتفا      برآورد شدند. حساستیت  -239/0، 566/0، 726/0، 711/0، 592/0، 646/0، 683/0، 677/0ترتی   شده به

شده در  ها کم ولی نسبت به تغییر قیمت تولیدا  حساسیت بیشتری نشان دادند. چون پارامترهای استفاده نسبت به تغییر در هزینه نهاده

شود از این ضرای  بترای طراحتی شتا   انتختاب      این تحقیق نمایندة شرایط مدیریتی و آب و هوایی استان ایال  است، پیشنهاد می

 ناس  گوسفند کردی استفاده شود.م

 ارز  اقتاادی، اهدا  اصالحی، چندقلوزایی، سیستم روستایی، گوسفند کردی. ها: واژه كلید
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 مقدمه

در تعیتتین اهتتد  اصتتالحی و تشتتکیل شتتا   انتختتاب، 

محاسبة ضرای  اقتاادی صفا  اهمیت دارد که برای ایتن  

ده کترد  تتوان استتفا   های زیستی اقتاادی می منظور از مدل

دهتد کته تغییتر     [. ضری  اقتاادی یک صفت نشان متی 8]

ی صفت در جامعه تا چه میزان بتر  کیژنت یک واحد میانگین

[. چتون بیشتترین   4تغییر سود  ال  سیستتم تتأثیر دارد ]  

یابد،  جمعیت گوسفند کشور به رو  روستایی پرور  می

نیاز استت معالعتاتی در زمینتة تعیتین هتد  اصتالحی و       

اب برای پرور  گوسفند در رو  روستتایی  شا   انتخ

انجا  شود. توجیه اصلی نگهداری گوستفند در ایتن رو    

استفاده برای زراعت و  برداری از منابع طبیعی بی تولید، بهره

 [.12چر و بقایای حاصل از گیاهان زراعی است ] پس

گوسفند کردی از نژادهای پرجمعیت در کشتور استت   

 شتمالی و کردستتان    راسان، ال های ایکه عمدتاً در استان

، حتدود  یابد. جمعیت این نژاد در استتان ایتال    می پرور 

درصتد از جمعیتت    دو تقریبتاً پس استت کته   یک میلیون ر

[. وجتود استتعدادهای ژنتیکتی    2استت ] گوسفندان ایتران  

معلوب از قبیل ستازگاری بتا شترایط محیعتی و مقاومتت      

مله نتژاد کتردی   ها در نژادهای بومی از ج نسبت به بیماری

سرمایة ژنی با ارزشی است که با توجه به شترایط زیستتی   

 [. 2های متمادی حاصل شده است ] در سال

در کشور متا معالعتاتی در متورد اهتدا  اصتالحی و      

[، 12ضتترای  اقتاتتادی روی نژادهتتای لتتری بختیتتاری ]  

[ و بزستیاه  7[، تالشتی ] 1[، مغتانی ] 5[، عربتی ] 8افشاری ]

طتور کلتی در    انجتا  شتده استت. بته     [11بومی شتهرکرد ] 

حیواناتی با میزان تولیدمال کم )مال گوسفند( تغییر جزئتی  

در تعداد نتاج فرو ته شده به ازای هر ماده در سال، تغییتر  

شتود. درتحقیقتی روی    ای ایجاد متی  اقتاادی قابل مالحظه

نژاد افشتاری، در آمتد )ستود  تال ( حاصتل از فترو        

 4/2و 3/4، 1/11، 4/83ترتیت   گوشت، شیر، پشم و کود به

[، همچنتین در تحقیقتی روی   8درصد از کل درآمتد بتود ]  

گوسفند نژاد عربی مهمترین منبع درآمتد گوشتت تولیتدی    

[. در تحقیقتی دیگتر روی گوستفند لتری بختیتاری      5بود ]

های هد  محاسبه و  ضرای  اقتاادی با استفاده از گرایش

اصل از نستبت  نشان داده شد که ضرای  اقتاادی نسبی ح

برابتر نستبت هزینته بته درآمتد       5/1درآمد به هزینه، تقریباً 

[. هد  از این تحقیق، تشخی  و تعیتین منتابع   12است ]

هزینه و درآمد گوسفندان کتردی پترور  یافتته در رو     

روستایی در استان ایال  و همچنین تشکیل معادال  ستود،  

د درآمت  و نته یبر هز ثرؤم متغیرهای یاقتااد  یضرا نییتع

 در این رو  پرور  بود.

 

 ها مواد و روش

در این تحقیق پارامترهای تولیتد، تولیتد ماتل، متدیریت و     

تعیتین  اقتاادی مورد نیاز برای تشتکیل تتابع ستود بترای     

 از رکوردهتای  اهدا  اصالحی و ضرای  اقتاادی صفا 

تتا   1390از ابتتدای شتهریور ستال    گله مردمی  هفت تعداد

استفاده شد. سود ) تال ( ستاالنه کتل     1394پایان مرداد 

[. 5ها و درآمتدها استتخراج شتد ]    گله از تفاو  بین هزینه

 94تتا   90ها براساس میانگین سال  ها و قیمت تمامی هزینه

و برحس  ریال محاسبه شد. واحد تولید یک رپس میش و 

هتا شتامل    واحد زمان نیز یک سال در نظر گرفته شد. نهاده

ها  های ثابت است و ستانده و هزینه غذای مارفی، مدیریت

هتای   نیز درآمد حاصل از فرو  میش و قوچ حذفی و بتره 

اندازی از شهریور تا اواسط مهتر   نر و مادة مازاد است. قوچ

هتا و   گیتری بترای متیش    شود. ستن اولتین جفتت    انجا  می

ها  ماهگی در نظر گرفته شد. برای آمیز ، میش 18ها،  قوچ

رپسی برای یک قوچ تقستیم شتدند.    35تا  25های  به گروه

دلیل محدود بودن طول دورة آمیز ، متد  زمتان دورة    به

 [.2ماه تا اواسط اسفند بود ] زایش نیز محدود و از بهمن

با تشکیل تابع سود و افزایش میتانگین هتر صتفت بته     
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د میتانگین  حدر حالی که سایر صفا  در یک واحد،  ةانداز

حتداکار  حالت در سه  ، ضری  اقتاادی صفتبودندثابت 

سود، حداقل هزینه و نسبت سود به ازای هر واحتد هزینته   

برای محاستبه حساستیت ضترای  اقتاتادی،      شد. محاسبه

درصتد افتزایش یتا     20میتزان  ها به  ها و ستانده ه نهاد قیمت

تتا   شتد ضترای  بررستی   بر تغییر  آن اثرو  داده شدکاهش 

هتر یتک از    نسبت به تغییر قیمتت  ،میزان پایداری ضرای 

برای محاسبة هزینة تغذیته، فقتط مبتالغ    . شودعوامل تعیین 

چر مزرعه، علوفته و جتو در    پس 35/0پردا ت شده برای 

ای بابت چرای دا  در مراتع در نظتر   نظر گرفته شد و هزینه

های گوسفند از رابعتة   ( گلهtp)گرفته نشد. سود کل ساالنه 

 [.12]محاسبه شد  1

PT= [N (R-C)]  (1)  

های موجتود در گلته )انتدازه     تعداد میش Nه در این رابعه، ک

 Cمیانگین درآمد کل به ازای هر میش در هر سال و  Rگله(، 

 .[1]های کل به ازای هر میش در هر سال است  میانگین هزینه

درآمد کل، حاصل مجمتوع سته درآمتد فترو  متیش      

های متازاد استت.    حذفی، فرو  قوچ حذفی و فرو  بره

هتای ثابتت،    ینه کل هم شامل مجموعته هزینته  همچنین هز

هتای ثابتت شتامل هزینته      تغذیه و متدیریت استت. هزینته   

استهالک سا تمان و تأسیسا  )هزینه  رید دا  زمتین( و  

هتتا در رو  روستتتایی در  تجهیتتزا  استتت. اغلتت  گلتته 

های سنتی احداث شده از ماالح محلی ) شت، گل و  آغل

 شوند. سنگ و چوب ( نگهداری می

ی گترایش درآمتد بته    اقتاتاد  هتای  برآورد ارز  یابر

هزینه و حداقل هزینة پایه، نسبت به گرایش حتداکار ستود   

هزینة مدیریت برای هر دسته از حیوانا   [.9]مناسبتر است

هتای بهداشتتی، کتارگری و نگهتداری      به سه بخش هزینته 

تفکیک شد. معموالً به کل گله متناس  با سن در طول سال 

روز واکستن   15و هر مرحله دو بار به فاصلة در دو مرحله 

های ت  برفکی، آبله،  شود. واکسن آنتروتوکسمی تزریق می

شاربن و قانقاریا یک نوبت در سال و در فاتل مناست  و   

های دامازشتکی، تزریتق    با توجه به شیوع بیماری و توصیه

هتای متورد نیتاز،     شوند. همچنین در زمینه سایر واکسن می

های دامازشکی عمل شد. بترای مبتارزه بتا     براساس توصیه

هتای دا لتی دو بتار در ستال، )یعنتی بهتار و پتاییز(         انگل

شتود. هزینتة    داروهای ضد انگل به گوسفندان  ورانده می

شده به صور  یک نفر چوپان  های بررسی کارگری در گله

س در تما  ستال و یتک کتارگر فاتلی     پر100به ازای هر 

 [.3] ها در نظر گرفته شد ی برهمد  سه ماه برای نگهدار به

در ایتتن تحقیتتق، ضتترای  اقتاتتادی صتتفا  متتؤثر در 

هتای دامتدار شتامل میتزان      افزایش درآمد یا کاهش هزینته 

زایی، درصتد   ها در هر زایش، فراوانی بره آبستنی، تعداد بره

متانی   ماندگاری از شیرگیری تا شش ماهگی، میانگین زنتده 

ود. اگر چه میزان کتود،  در سن شش ماهگی و بازده الشه ب

پشم و شیر تولیدی نیز دارای اهمیت اقتاادی هستند ولتی  

چون گوسفند کتردی یتک نتژاد گوشتتی استت، هتد  از       

پرور  آن تولید گوشت است. میتزان درآمتد و هزینته بتا     

 محاسبه شد: 2استفاده از رابعة 

 مختلتف و  یدامت  هتای  گتروه  :محاسبه درآمدد  -الف 

 هتای  از درآمتد  ی) تابع یداشت شیرپس م کیدرآمد ساالنه 

 مازاد( بته کمتک   های بره ،یحذف های حاصل از فرو  دا 

 [.12] شد محاسبه 2 رابعة

(2) 
R=(Esr×Cr×Lfr)×(Tr×Lsr4×Lsr8×Lws×Ppl)-Rr×  

(Lws×PpL) +Cre×(Mew×Pwcg)+Cre×(Mrw× Pwcg) 

، Esr ش یرپس متت کیتت ی، درآمتتد بتته ازاR ،فرمتتول نیتتدر ا

، Tr  ی، درصتد آبستتن  Lfr  یی، چند قلتوزا Cr ش یم مانی هزند

 چهتار تتا   هتا  بتره  ی، درصد زنتده متان  Lsr  ییدوقلو زا زانیم

، Lws  یماهگ هشتتا  ها  بره ی، درصد زنده مانLsr8  یماهگ

گوشت بره )براساس  لویک کی متی، قPpl  ها وزن فرو  بره

، Mew  یحذف شی، مCre ش یم ینیگزی، درصد جاRr(  الشه

گوشتتت  لتتویک کیتت متتتی، قpwcg ش یوزن متت نیانگیتتم
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 است.وزن قوچ  نیانگی، مMrw)براساس الشه(  شیم

 یتة مربوط به تغذها  هزینه نیشتریب :نهيهز ةمحاسب -ب

در  زیت نی ابیت بازار ةنیهز ،ینگهدار ةنیعالو بر هز .دا  است

 .محاسبه شد 3 از رابعةد که شنظر گرفته 
C=(Tr × Lsr4 × Lsr8 × Lws × Tcl) + (Mew × Tcew) 

+ Rr × (Mrw × Tcew) Lfr × Cr × Esr)                  (3 )  

، Tcl  شیس مپر کی یگله برا نهی، کل هزC ،رابعه نیدر ا

گوشتت )براستاس الشته( بتره       لتو یک کی دیتول های نهیهز

Tcewگوشت )بر اساس الشته(  لویک کی دیتول ةنی، کل هز 

 .قوچ ینیگزی، درصد جاRr ش یم

  یضتر  فیت : براستاس تعر یاقتصداد  بيبرآورد ضرا

ی، تغییر در سود  ال  به ازای یک واحد افتزایش  اقتااد

در میانگین ژنتیکی صفت  در حالی است که سایر صتفا   

. بترای محاستبة   [10]در حد میانگین جامعته ثابتت باشتد    

ضرای  اقتاادی با حفتظ ستایر صتفا  در حتد میتانگین      

انحترا    1/0 جامعه، تعتداد صتفت متورد نظتر بته انتدازة      

استاندارد افزایش یافته و تفتاو  ستود حاصتل نستبت بته      

عنوان ضری  اقتاادی صفت در نظتر گرفتته    حالت پایه به

شد. ضرای  اقتاادی براساس سه گترایش حتداکار ستود    

(P= I-E( حداکار بازدهی ،)Q= R/C( و حداقل هزینه )Φ= 

C/R   ضترای  اقتاتادی   6و  5، 4( محاسبه شتد )روابتط .)

ی بترآورد  جزئت توانند با استفاده از رو  مشتتق   می صفا 

 .[11]شوند 

V=Pμ+1واحد -Pμ (4)  

V=Qμ+1واحد-Q μ  (5)  

V=Φμ|+1 واحد- Φμ (6)  

  امتین صتفت    iضتری  اقتاتادی    ،Vها  در این رابعه

ستود،    یت ترت بته V=Φμ|+1 احتد  وV=Qμ+1واحتد   ، V=Pμ+1واحد

د بعتد از  هتر واحتد درآمت    یبه ازا نهیو هز نهیدرآمد به هز

 یک درصتد ) واحد کی ةصفت به انداز نیام iمقدار شیافزا

مشتابه در   ریمقاد  یترت به Pμ ،Qμ ،Φμ گر ( ولویکیک  ای

 یاقتاتاد   یضترا  نیبت  سته یمقا بترای . هستتند  هیحالت پا

شتد. در   ستبه محا ینستب  یاقتااد  یصفا  مختلف، ضرا

این تحقیق چون چندین معادلة سود جزئی ارزیابی شتد از  

 بندی جزئی استفاده شد.   بودجهرو

هتا در   برای این منظور ضری  اقتاادی صفت وزن بره

عنوان یتک معیتار انتختاب شتد و ضترای        زمان فرو  به

اقتاادی نسبی از طریق تقسیم ضرای  اقتاادی معلق هتر  

هتا در   یک از صفا  بر مقدار ضتری  اقتاتادی وزن بتره   

استیت  منظتور آزمتون حس   زمان فترو  محاستبه شتد. بته    

 ± 20ها، به میتزان   ها و هزینه ضرای  نسبت به تغییر قیمت

هتا اعمتال و پایتداری     هتا و هزینته   درصد تغییتر در قیمتت  

 ضرای  اقتاادی مشخ  شد.

 

 نتايج وبحث

( و درآمتدهای هتر گتروه از    3ها )با استفاده از رابعة  هزینه

( و سود حاصل بته ازای هتر   5حیوانا  )با استفاده از رابعة

( برای دو حالتت  4ة با استفاده از رابعیش در سال )رپس م

ارائه شتده استت. بته ازای هتر      1متفاو  تغذیه در جدول 

متیش   23/0ستاله،   رپس بتره یتک   88/0رپس میش مولتد،  

رپس قتتوچ حتتذفی قابتتل فتترو  تولیتتد   05/0حتتذفی و 

 64ترتیت  بتا    ها، تغذیه و پرور  بته  شود. در بین نهاده می

ها دارند. همچنتین   هم را در هزینهدرصد بیشترین س 2/27و

ها به ازای  درصد از کل هزینه 7/84های جاری شامل  هزینه

های ثابتت )بتا    هر رپس میش محاسبه شد، ولی سهم هزینه

های ثابتت   درصد( بسیار کم است. کم بودن سهم هزینه 15

ناشی از سنتی بودن جایگاه نگهداری دا  و استفاده از منابع 

[. در تحقیقی 11ت در سا ت آنها است]محلی و ارزان قیم

و هزینتة   74دربارة گوسفند نژاد لری بختیاری هزینة تغذیه 

[، در تحقیقتی  12هتا بتود ]   درصد کل هزینته  7/21پرور  

هتتا مربتتوط بتته  درصتتد هزینتته 5/98روی گوستتفند عربتتی 

درصتتد آن مربتتوط بتته  7/70هتتای جتتاری بتتود کتته  هزینتته

 [. 5های تغذیه بود ] هزینه
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تحقیق دیگری بر روی گوسفند نژاد افشاری، هزینة  در

[ 8ها بود ] درصد کل هزینه 6/24و هزینة ثابت  4/65تغذیه 

که با نتاین حاصل در این تحقیتق معابقتت دارد. علتت آن    

تواند ناشی از مشابه بودن شرایط و امکانتا  ایتن نتوع     می

 پرور  در ایران باشد.

از فترو    درآمد پرور  گوستفند در رو  روستتایی  

هتای حتذفی استت.     های حذفی، قتوچ  های مازاد، میش بره

معموالً شیر و پشتم تولیتدی گوستفندان در ایتن رو  بته      

رسد و بر ال  رو  عشایری درآمدی  مار   انوار می

 شود.  ازاین طریق حاصل نمی

: تابع سود نشتان  یاقتصاد بيو ضرا یاهداف اصالح

است. بر ایتن   ثرؤبر تابع سود م شده یداد که  صفا  بررس

استتاس، مهمتتترین صتتفا  در گوستتفند کتتردی از رو    

متانی تتا    ترتیت  اهمیتت، شتامل زنتده     پرور  روستایی به

مانی  مانی تا شیرگیری، درصد آبستنی، زنده سالگی، زنده یک

زایی، وزن بتره در زمتان فترو ، میتزان      میش، فراوانی بره

ه زایی و وزن متیش استت. در گوستفند نتژاد عربتی کت       بره

متانی متیش،    زایی، زنده ترتی  نسبت بره مهمترین صفا  به

[. در تحقیتق  5وزن الشه در زمان فرو  و وزن پشم بود ]

دیگری در گوسفند نژاد تالشی، درآمتد حاصتل از فترو     

درصتد   15و  37، 48ترتی   گوشت ) الشه(، پشم و شیر به

 .[7] کل درآمد بود

یش ضتترای  اقتاتتادی معلتتق و نستتبی حاصتتل از گتترا

حداکار سود، حداکار درآمتد و حتداقل ستود بترای صتفا       

ارائه شده است. ضرای  حاصل از  2مورد بررسی در جدول 

گرایش حداکار سود، برای تمامی صفا  به جتز وزن متیش   

مابت بود. بیشترین ضری  اقتاادی، در گترایش درآمتد بته    

( و ستاس  73/0مانی تتا یتک ستالگی )    هزینه مربوط به زنده

دهد که  ( بود. این ارقا  نشان می71/0ی تا شیرگیری )مان زنده

متانی تتا    سالگی و زنتده  مانی تا یک با افزایش یک واحد زنده

درصتتد  71/0و  73/0ترتیتت  بتتازده اقتاتتادی شتتیرگیری بتته

متانی تتا    یابد. در این تحقیق، بهبتود صتفت زنتده    افزایش می

دا  عنوان مهمترین اهت  مانی تا شیرگیری به سالگی و زنده یک

اصالحی برای افزایش بازده اقتاادی هستند. در تحقیقتی در  

متانی متیش    گوسفند نژاد افشاری در رو  روستتایی، زنتده  

[، ولتتی در تحقیتتق 8دارای بیشتتترین ارز  اقتاتتادی بتتود ]

متانی تتا شتیرگیری بتا      مشابه در گوسفند لری بختیاری، زنده

بتاً  [ کته تقری 12دارای بیشترین ارز  اقتاتادی بتود ]   73/0

 مشابه این نتاین در تحقیق حاضر است.  

 . برآورد ضرايب اقتصادی مطلق و نسبی صفات گوسفند كردی در روش پرورش روستايی2جدول

 صفت
 گرایش حداکار سود ال 

 گرایش حداقل هزینه گرایش حداکار درآمدکل
 1نسبی معلق )ریال(

 -9/50 7/67 103/1 139/7550 مانی میش )%( زنده

 -5/51 3/68 114/1 460/7630 آبستنی )%( میزان

 -2/48 6/64 047/1 632/7172 زایی )%( فراوانی بره

 -5/43 2/59 952/0 574/6520 زایی )%( میزان بره

 -9/53 1/71 164/1 592/7969 مانی بره تا شیرگیری )%( زنده

 -2/55 6/72 190/1 719/8150 سالگی )%( مانی بره تا یک زنده

 -6/49 6/56 00/1 356/6848 زمان فرو  )کیلوگر ( وزن بره در

 6/29 -9/23 -381/0 -2610 وزن میش مولد )کیلوگر (

 تقسیم ضرای  اقتاادی معلق هر یک از صفا  برمقدارضری  اقتاادی معلق وزن بره در زمان فرو  1
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برآورد حساستیت ضترای  اقتاتادی نستبی گوستفند      

بته تغییتر قیمتت    کردی در رو  پرور  روستایی نستبت  

 ارائه شده است.   3ها در جدول  ها و ستانده نهاده

نتاین این تحقیق نشان داد که ضترای  اقتاتادی تمتامی    

هتا بته انتدازة     صفا  مورد معالعه با کم و زیاد شتدن هزینته  

متانی تتا    درصد در تمامی صفا  مورد بررسی )بجز زنتده 20

یش و درصتد افتزا  20سالگی( بته مقتدار کتم و کمتتر از      یک

کاهش داشته استت. بته عبتار  دیگتر حساستیت ضترای        

متانی تتا    اقتاادی تمامی صفا  مورد بررستی ) بجتز زنتده   

 رییت . در مورد تغها کم است سالگی( نسبت به تغییر هزینه یک

  یضترا  غییترا  درصتد بته ت   20 ةوزن زنده به انتداز  متیق

ستالگی،   کیت تتا   متانی  زنده ش،یم ةصفا  وزن زند یاقتااد

مانی متیش و دوقلتوزایی    مانی تا شیرگیری، آبستنی، زنده زنده

درصد است و فقتط ضترای  اقتاتادی صتفا       20بیش از 

وزن فرو  بره کمتر از حالت پایه بترآورد شتد. ایتن نتتاین     

دهد که با تغییر قیمتت الشته، حساستیت ضترای       نشان می

اقتاادی حاصل از ضرای  اقتاتادی نستبی صتفا  متورد     

 رییت نستبت بته تغ   یولت  هاستت  نهاده رییغنسبت به ت بررسی،

 تی)بجز وزن بره در زمتان فترو (، حساست    دا یتول متیق

در تحقیقی در گوسفند نژاد عربی، با کم و زیتاد   .است شتریب

 یاقتااد  یضرادرصد حساسیت 10ها به اندازة  شدن هزینه

 [.5وزن الشه وپشم بیشترین مقدار بود ]

زیتتاد شتتدن  در تحقیقتتی روی گوستتفند تالشتتی کتتم و

های ثابتت   درصد، تغییر در سهم هزینه20ها به اندازة  هزینه

های جاری، در  ور توجه بود  زیاد نبود ولی تغییر در هزینه

و بر برآورد ضری  اقتاادی صفا  تولید ) گوشت، پشتم  

[. در تحقیقی مشتابه در گوستفندان   7و شیر( نیز مؤثر بود ]

ده ارز  منتتاطق گرمستتیری بتتا افتتزایش قیمتتت وزن زنتت  

اقتاادی تمامی صفا  )بته غیتر از متواد غتذایی اضتافی(      

[، معالعه روی گوسفندان نتژاد مرینتوس   6یابد ] افزایش می

کته   کنتد. در صتورتی   [، نیز این امر را تأییتد متی  9استرالیا ]

ها با هم تغییر یابند، ضرای  اقتاادی  ستاندهها و  قیمت نهاده

توان از آن  دار بوده و مینسبی صفا ، نسبت به این تغییرها پای

[. بتا افتزایش   9های بهبود ژنتیکی آینده استفاده کرد ] در برنامه

[. 13یابد ] بازده اقتاادی، ضرای  اقتاادی صفا ، کاهش می

در تحقیقی روی گوسفند مغانی ارز  اقتاادی تمامی صفا  

داد تمامی صفا   ( مابت بود و نشان می-08/0جز وزن تولد )

 [.1بر سودآوری اثر مابت دارند ]جز وزن تولد 

دهد  بتا توجته    از نتاین حاصل در این تحقیق نشان می

متانی بتره تتا شتیرگیری و      به اهمیت نستبی صتفا  زنتده   

سالگی، برای افزایش سودآوری و بازده  مانی بره تا یک زنده

اقتاادی در پرور  گوسفند کردی در رو  روستایی، بته  

صفا  توجه شود. پیشرفت  بهبود ژنتیکی و غیرژنتیکی این

متانی تتا شتیرگیری     سالگی و زنتده  مانی تا یک ژنتیکی زنده

منجر به افزایش درآمد حاصل از فرو  گوشت و افتزایش  

ای   هتای تغذیته   شود. این امر از طریق کاهش هزینه سود می

به ازای هر واحد حیوان شتیرگیری ایجتاد شتدهکه در اثتر     

 هاست. ،  کاهش تلفا  بره

کاهش حساسیت ضرای  اقتاادی نسبی صفا   دلیل به

هتا و افتزایش آن     مورد بررسی نسبت به تغییر هزینتة نهتاده  

شتود بتا    ، پیشتنهاد متی   نسبت به تغییتر قیمتت وزن زنتده   

ریزی، تا حد امکان از تغییرا  شدید قیمت گوشتت   برنامه

هتای جتاری    ای از هزینته  جلوگیری شود. زیرا سهم عمتده 

تغذیه استت، بهبتود مراتتع و استتفاده     های  مربوط به هزینه

ها و در نتیجه کاهش متد    بیشتر از مراتع، برای تغذیة دا 

انجامد.  زمان استفاده از تغذیه دستی به افزایش سوددهی می

پارامترهتتای متتورد استتتفاده در ایتتن تحقیتتق حاصتتل از    

رپس  600رکوردگیری مستقیم در هفتت گلته بتا ظرفیتت     

وایی استان استت. پیشتنهاد   میش در مناطق مختلف آب وه

های اقتاتادی   های دیگر، براساس ارز  شود در تحقیق می

حاصل در ایتن تحقیتق، شتا   انتختاب مناست  بترای       

 گوسفند کردی طراحی شود.
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Abstract 

In this study production, reproduction, management and economic parameters obtained from 7 flocks 

with 600 head of native sheep were used during annual cycle of production in village systems. The 

economic values of traits were estimated using maximizing profit, revenue per cost and minimizing cost 

method. The results showed that the average profit per sheep per year, revenue per cost ratio and cost per 

revenue ratio for this system were 3,211,391, 1.40 and 0.713 Rials, respectively. Feeding and husbandry 

costs represented about 64% and 20% of total cost, respectively. In maximizing profit method, average 

economic values (relative) of traits was 7,550.139 (1.102) Rials for survival rate, 7,630.49 (1.1143) Rials 

for conception rate, 7,172.632 (1.0475) Rials for lambing frequency, 6,520.575 (0.95228) Rials for 

lambing rate, 7,969 (0.9164) Rials for lamb survival rate to weaning, 8,150.719 (1.1903) Rials for kid 

survival rate to yearling, 6,847.3565 (1.00) Rials for lamb live weight at sale, and -2610 (-1.93) Rials for 

body weight of sheep. In revenue per cost method the average economic values of aforementioned traits 

in all systems was 0.677, 0,683, 0.646, 0.592, 0.711, 0.726, 0.566, -0.293, respectively. The sensitivity of 

economic values to changes in prices of input parameters was low and to changes of prices in output 

parameters was high. Since the input parameters used in this study were collected from a wide range of 

management and climates conditions, estimated economic values could be used for designing the 

appropriate selection index for Kordi sheep. 

Keywords: breeding objective, economic values, Kordi sheep, lambing rate, village system. 
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