
 
 

 

 1394 پبییش، 108ضمبرٌ 

ماوي، تًليدي ي تًليدمثلي تعييه ضرايب اقتصادي صفات زودٌ

 گًسفىدان زل در سيستم پريرش غيرمتمركس

 چكیذٌ       

مبوي، تًلیذي ي تًلیذمثلي گًسفىذان در ایه تحقیق بٍ مىظًر تعییه اَذاف اصالحي ي ارسش اقتصبدي صفبت سوذٌ

راط میص مًلذ كٍ طي یك ديرٌ  1500گلٍ بب ظزفیت  6 مثلي، مذیزیتي ي اقتصبديپبرامتزَبي تًلیذي، تًلیذسل اس 

اوذ، استفبدٌ ضذ. بب افشایص یك غیزمتمزكش پزيرش یبفتٍ( در سیستم 91تب پبیبن ضُزیًر  90تًلیذي) ابتذاي ضُزیًر 

درصذ در میبوگیه َز صفت ي ثببت وگٍ داضته میبوگیه سبیز صفبت ي محبسبٍ تفبيت سًد قبل ي بعذ اس افشایص میبوگیه 

بٍ  صفت تقسیم بز مقذار افشيدٌ ضذٌ بٍ میبوگیه صفت، ضزیب اقتصبدي َز صفت محبسبٍ ضذ. بب تحلیل َشیىٍ ي درآمذ

اساي َز راط میص مًلذ، بیطتزیه سُم درآمذ حبصل اس فزيش يسن سوذٌ ي بیطتزیه سُم َشیىٍ مزبًط بٍ تغذیٍ بٍ 

دست آمذ. صفبتي كٍ جشء اَذاف اصالحي گًسفىذان سل بٍ دست آمذوذ ضبمل میشان آبستىي بب ضزایب اقتصبدي 

، تعذاد 04/8، تعذاد دفعبت بزٌ سایي 79/10ضص مبَگي  ، سوذٌ مبوي بزٌ اس تًلذ تب58/10، سوذٌ مبوي میص 47/15وسبي 

، يسن 11/6، يسن پطم -32/4، يسن جبیگشیه -89/12، يسن سوذٌ میص 83/8بزٌ متًلذ ضذٌ بٍ اساي َز سایمبن میص 

 ببضىذ. وتبیج بٍ دست آمذٌ بیبوگز اَمیت صفبت سوذٌ مبوي ي تًلیذمثلي عاليٌمي 25/21ي يسن بزٌ ضص مبٍَ  68/1ضیز 

ببضذ كٍ دقت در ثبت ایه اطالعبت ي استفبدٌ اس ایه صفبت در طزاحي بز صفبت يسن بزٌ در گًسفىذان سل مي
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 مقذمٍ      

 اّساف افالحي ٍ ؽبذـ اًتربة تؼييي ؽسُ ثزاي يي ًضاز

ًِ ثيي آگبّي اس تَاى زام ٍ ّزگش ًبرثزز ًرَاٌّس زاؽت هگز ايي

خبيي ًِ اّساف ّسف زاهسار تطبثوي ٍخَز زاؽتِ ثبؽس ٍ اس آى

تَاًس هتلبٍت ثبؽس؛ تؼييي  افالحي اس زيسگبُ زاهساراى هرتلق هي

گيزي  اّساف افالحي ّز ًضاز ثب تَخِ ثِ ًيبس زاهسار، السهِ تقوين

؛  ح ًضازي اعت Gizaw et al., 2010ّبي افال زر ثزًبهِ

Tabbaa, and Al-Atiyat,2009 ؽوبل (. اعتبى هبسًسراى زر

ثب هغبحت  زريبي ذشرّبي خٌَثي  ٍ زر ًزاًِ ايزاى

ذَز  زرفس اس هغبحت ًل ًؾَر را ثِ 46/1ًيلَهتز هزثغ،  23756

ٌّتبر  1205602اذتقبؿ زازُ اعت. عطح ًل هزاتغ اعتبى 

ٌّتبر  40000ٌّتبر هزاتغ ييالهي ٍ  1165602ثبؽس ًِ ؽبهل  هي

ّبي  هزاتغ هؾالهي اعت. ثز اعبط آذزيي آهبر، خوؼيت ًل زام

ثبؽس. اس ايي  ٍاحس زاهي هي  8250749اعتبى هبسًسراى ثبلؾ ثز 

 189953ٍاحس زاهي گَعلٌس ٍ ثزُ ٍ تؼساز  2331332تؼساز، 

َعلٌس ٍ ثزُ زرفس آهبر گ 9/2ثبؽٌس ًِ  ٍاحس زاهي ثش ٍ ثشؿبلِ هي

(. n.d ،2006ذَز اذتقبؿ زازُ اعت   ٍ ثش ٍ ثشؿبلِ ًؾَر را ثِ

زر اعتبى هبسًسراى ًضاز سل، ًضاز ؿبلت هٌطوِ اعت ٍ ثزرعي اًدبم 

زاراى  زرفس گلِ 72( گشارػ ؽس ًِ Nasiri  1999ؽسُ تَعط 

ّبي  زرفس زيگز ػولٌزز ًضاز 28زاًٌس ٍ  عٌتي ًضاز سل را ثزتز هي

(، اّساف 2012ٍ ّوٌبراى  زٌّس. Byrne زخيح هيآهيرتِ را ت

افالحي گَعلٌساى گَؽتي ايزلٌس را ثب تبًيس ثز رًَرزگيزي 

فلبت، اعتزاتضي اًتربة ٍ عيغتن آهيشػ تؼييي ٍ ًؾبى زازًس ًِ 

اٍساى اهتقبزي ثيبًگز ايي ّغتٌس ًِ ارسػ زازُ ؽسُ ثزاي يي 

فلت ذبؿ، چِ هوسار پيؾزكت صًتيٌي ثزاي آى فلت زر پي 

(، ثِ هٌظَر 2011ٌبراى ٍ ّو Raimundoذَاّس زاؽت. 

ثزآٍرز ضزايت اهتقبزي فلبت تَليسي اس هؼبزلِ عَز پظ اس 

يي ٍاحس يب يي زرفس اكشايؼ ثزاي ّز فلت ٍ ثب ثبثت 

-ًگْساؽتي توبهي فلبت زيگز زر حس هيبًگيي اعتلبزُ ًززًس. آى

ّب فلبت ثبسزُ الؽِ را هْوتزيي فلبت ثِ ػٌَاى ّسف اًتربة 

Abdullahi .ثزاي ثزآٍرز ارسػ 2012ٍ ّوٌبراى  ًؾبى زازًس ،)
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In this study production, reproduction, management and economic parameters resulted from 

recording of 6 flocks with 1500 head of breeding ewes during annual cycle of production (August 

2011 to August 2012) in extensive system were used to determine of the breeding objective and 

relative economic values of survival, production and reproduction traits for Zel breed of sheep. For 

deriving economic weights, change in profit by one percent increase in mean of a trait, while all 

other traits were fixed at their means, were calculated and then divided by amount increased in that 

trait. With analysis of cost and revenue for each of breeding ewe, the highest level of revenue and 

cost were for live weight and nutrition, respectively. The breeding goals of Zel sheep consist of 

relative economic values 15.47 for conception rate, 10.58 ewe survival, 10.79 for lamb survival from 

birth to 6 month, 8.04 for lambing frequency, 8.83 for litter size, -12.89 for weight of ewe, -4.32 for 

replacement weight, 6.11 for weight of wool, 1.68 for weight of milk and 21.25 for 6 month live 

lamb weight. The results showed that survival and reproduction traits are important for Zel sheep as 

well as body weight traits. So, precious registration of the data and implementation of these traits in 

breeding schemes of this breed is strongly recommended. 

Key words: Breeding objective, Economic weight, Extensive system, Zel sheep. 
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اهتقبزي ثزذي فلبت هْن تَليسي ٍ تَليسهثلي گَعلٌساى هـبًي 

ايغتگبُ پزٍرػ ٍ افال ح ًضاز هـبى اس هسل سيغت اهتقبزي هطؼي 

ّب هؼيبر ثزآٍرز ارسػ اهتقبزي ًغجي فلبت را اعتلبزُ ًززًس. آى

ا ثزاي ٍسى پؾن هزار زازًس ٍ ثيؾتزيي ارسػ اهتقبزي ًغجي ر

فلت تؼساز ثزُ ٍ ًوتزيي آى را ثزاي ٍسى تَلس ٍ ّوچٌيي ارسػ 

اهتقبزي توبهي فلبت هَرز هطبلؼِ ثِ خش فلت ٍسى تَلس را 

هثجت گشارػ ًززًس ًِ ًؾبى زٌّسُ تبثيز هثجت ايي فلبت ثز 

ثبؽس. زر اًثز تحويوبت اًدبم ؽسُ زر  عَزآٍري عيغتن هي

گَعلٌس، فلبت ذقَؿ ضزايت اهتقبزي ًضازّبي هرتلق 

هبًي ثيؾتزيي ضزيت اهتقبزي را ثِ ذَز  تَليسهثلي ٍ سًسُ

 ,Ahmadi Motaghi, 2002 Bagheri ٌّس اذتقبؿ هي

2002; Vatankhah, 2005 Abbasi et al.,2010; 2012;  
Savar sofla et al., Wolfova et al., 2011;.)  

رزار ثٌبثزايي، ثجت اطالػبت ايي فلبت اس اّويت ثغيبري ثزذَ

ّبي افال ح ًضازي ًوؼ هَثزي  تَاًس زر طزاحي ثزًبهِ اعت ًِ هي

 اعبط گشارػ Mastani and Toghdari زاؽتِ ثبؽس. ثز

زليل ًَچي خثِ ثَزى ٍ  رٍيِ ًضاز سل ثِ گزي ثي (، آهيرت2012ِ 

ّبي پزٍاري ايي ًضاز،  ًن ثَزى هيشاى اكشايؼ ٍسى رٍساًِ زر ثزُ

ّبي عٌگيي ٍسى ٍ  بزُ اس هَذثبػث تزؿيت زاهساراى ثِ اعتل

آهيشػ آى ثب عبيز ًضازّبي عٌگيي ٍسى ؽسُ اعت ًِ ػَاهت 

ذَثي ًساؽتِ ٍ زر زراس هست هٌدز ثِ اس ثيي ركتي ذلَؿ ًضازي 

ًِ ثزًبهِ افالحي هسًٍي ثزاي ًضاز سل ذَاّس ؽس. ثب تَخِ ثِ ايي

هَخَز ًيغت ٍ السهِ اخزاي ّز ثزًبهِ افالحي ؽٌبعبيي 

ثبؽس؛ تحوين    اّويت فلبت هزثَط ثِ آى ًضاز هي ذقَفيبت ٍ

حبضز ثب ّسف تؼييي اّساف افالحي ٍ ثزآٍرز ضزايت اهتقبزي 

ثزذي فلبت هْن تَليسي ٍ تَليسهثلي زر گَعلٌساى سل ثزاي 

 ًضازي ّسكوٌس فَرت گزكت. هؼزكي ثزًبهِ افال ح

 مًاد ي ريش َب

 َبضزایط پزيرش، تغذیٍ ي مذیزیت گلٍ

فلبت هْن  تؼييي اّساف افالحي ٍ ضزايت اهتقبزي ثزاي

ّبي گَعلٌس سل اس پبراهتزّبي خوؼيتي، تَليسي،  اهتقبزي گلِ

تب پبيبى  90هسيزيتي ٍ اهتقبزي يي عبل تَليسي  اثتساي ؽْزيَر 

 راط هيؼ 1500گلِ ثب ظزكيت  6تؼساز  ( اعتلبزُ ؽس.91ؽْزيَر 

 6ّبي هرتلق اعتبى هبسًسراى  زر اهلينهززهي  ّبي اس گلِ هَلس

ؽْزعتبى( رًَرزگيزي اًدبم ؽس. تؼساز هيؼ هَلس ٍ هحل 

اعبط ؽْزعتبى تحت پَؽؼ رًَرزگيزي زر  ّب ثزپزٍرػ آى

ؽسُ زر هَرز ًضاز سل  ًؾبى زازُ ؽسُ اعت. ثزرعي اًدبم 1خسٍل 

هبُ اس عبل را اس   3تب  5/2ّبي ايي ًضاز حسٍز  زّس ًِ گلِ ًؾبى هي

 4فَرت تـذيِ زعتي ًٌٌس ٍ ثويِ اٍهبت عبل را ثِ هزاتغ تؼليق هي

گذراًٌس. ػوسُ هَاز  هبُ( هي 5چز هشارع هبُ( ٍ اعتلبزُ اس پظ

زرفس(، خَ   50ؿذايي هقزكي زر ايي هست ًبُ گٌسم  ثيؼ اس 

ّبي  زرفس( ٍ پغوبًس 20زرفس(، عجَط گٌسم  حسٍز  25حسٍز 

الت ًؾبٍرسي ٍ ثوبيبي ًبرذبًدبت ؿذايي ًبُ ػسط،ًبُ هحقَ

ثبؽس.  چز هشارع  ثزًح، عَيب ٍ...( هي ًرَز، پَعتِ عَيب( ٍ  پظ

ّب، هوسار  ّب ٍ خبيگشيي ّب، ثزُ ّب، هَذ ثزاعبط هيبًگيي ٍسى هيؼ

ذَراى هقزكي رٍساًِ ٍ هَاز هـذي هَرز ًيبس ثزاي ًگْساري، 

اعترزاج ٍ ثزاي  NRCرؽس ٍ هزحلِ ؽيززّي اس خساٍل 

ّبي ؿذائي تٌظين ؽس ٍ هطبثن ثب هتَعط  ّبي هرتلق خيزُ گزٍُ

هيوت عبالًِ هَاز ذَراًي، ّشيٌِ ّز ًيلَگزم خيزُ هقزكي 

ّبي  رٍساًِ ثِ اساي ّز ًيلَگزم ٍسى ثسى هحبعجِ گززيس. ّشيٌِ

ثبؽٌس  ّبي ثْساؽتي، ًبرگزي ٍ ًگْساري هي هسيزيتي ؽبهل ّشيٌِ

ّبيي ًظيز ثبؽٌس. ثيوبري ي زام هتلبٍت هيًِ هتٌبعت ثب ع

ّب(، تت ثزكٌي ٍ  آًتزٍتًَغوي  ثيؾتز زر سهبى ًَذ زام

ثبؽٌس. ػوسُ  ّب زر اعتبى هيتزيي ثيوبري ثزٍعلَس تت هبلت( ؽبيغ

ّشيٌِ هسيزيتي هزثَط ثِ ّشيٌِ ًبرگزي اعت ًِ هؼوَال يي ًلز 

ؽَز. زر  يراط هيؼ زر ًظز گزكتِ ه 100-150چَپبى ثِ اساي ّز 

زار ٍ ذبًَازُ ٍي ًيش زر اهز پزٍرػ زام  اؿلت هَارز، ؽرـ گلِ

ريبل  150000اي هؼبزل  هؾبرًت زارًس. ثِ فَرت هيبًگيي ّشيٌِ

ّبي  ثِ ػٌَاى ّشيٌِ ًبرگزي ثزاي ّز راط زرًظز گزكتِ ؽس. ّشيٌِ

ثْساؽتي ؽبهل ٍاًغيٌبعيَى، زارٍ ٍ زرهبى ٍ اعتلبزُ اس هَاز 

ّبي ذبرخي ٍ عوپبؽي آؿل  ثزاي هجبرسُ ثب اًگلًٌٌسُ  ضسػلًَي

ّبي ًگْساري ؽبهل آة ٍ ثزم، حول ٍ ًول زام ٍ ...  ّشيٌِثبؽس. هي

ّبي ثبثت ؽبهل ّشيٌِ  ّبي هرتلق هتلبٍت اعت. ّشيٌِ ًِ زر گلِ

ثبؽس ًِ ثِ لحبظ ًگْساري زر  خبيگبُ، تبعيغبت ٍ تدْيشات هي

ًٌس. اهسار تحويل ًويؽزايط پزٍرػ عٌتي ّشيٌِ چٌساًي را ثِ ز

197



تعذاد میص مًلذ ي محل پزيرش گًسفىذان سل  -1جذيل 

 تحت ركًردگیزي

 تؼساز هيؼ هَلس هحل ؽوبرُ گلِ

 300 ؽْزعتبى ثبثل 1

 150 ؽْزعتبى ًَر 2

 200 ؽْزعتبى عبري 3

 300 ؽْزعتبى خَيجبر 4

 300 ؽْزعتبى ثْؾْز 5

 250 ؽْزعتبى ًٌب 6

 

 استفبدٌ در طزاحي مذلپبرامتزَبي مًرد     

 3تب  0ّب    ثزُ -1گزٍُ توغين ؽسًس:  7ثز اعبط عي، حيَاًبت ثِ 

تب  6عبلِ  ّبي يي ثزُ -3هبِّ( ؛  6تب  3هبِّ   6ّبي  ثزُ -2هبِّ( ؛ 

ّبي  ثزُ -5هبِّ(؛  18تب  12ّبي هبزُ خبيگشيي   ثزُ -4هبِّ(؛  12

 18ّبي هَلس  ثشرگتز اس  هيؼ -6هبِّ( ؛  18تب  12ًز خبيگشيي  

ّبي ًز ثِ هبزُ زر  هبُ(. ًغجت ثزُ 18ّب  ثشرگتز اس  هَذ -7هبُ( ؛ 

زر ًظز گزكتِ ؽس.  50/0ّبي هَرز ثزرعي يٌغبى ٍ هؼبزل  گلِ

ّشيٌِ ٍ كبيسُ ثِ اساي ّز راط هيؼ هَلس اًدبم ؽس. ثب  تحليل

ّبي گَعلٌس سل هؾرـ ؽس ًِ ػوَهب عي حذف  ثزرعي گلِ

ّب  عبلگي ثَزُ ٍ هيؼ >4عبلگي ٍ عي حذف هَذ ّب  >7ّب  هيؼ

ّبي هتلبٍت زر طَل  ّبي هبساز زر سهبى ّبي حذكي ٍ ثزُ ٍ هَذ

ٍ  2/0ّب هؼبزل  ّب ٍ هَذ رعٌس. هيشاى حذف هيؼ عبل ثِ كزٍػ هي

 (. 2هي ثبؽس خسٍل 15/0زر عبل ٍ ًزخ خبيگشيٌي  017/0

تـذيِ، ًيزٍي اًغبًي، عَذت، ثْساؽت، ّشيٌِ ّب ؽبهل:  ّشيٌِ

ّبي ثبثت خبيگبُ ٍ تأعيغبت،  حول ٍ ًول، هبؽيي آالت، ّشيٌِ

 زرآهسّب ؽبهل: ؿيزُ ٍ ّبي زاؽتي ٍ  هيؼّشيٌِ ًگْساري 

ّبي هبزُ ُ ثزذكي، كزٍػ ّبي ح هيؼكزٍػ ّب،  ثزُكزٍػ 

ثَزًس. تبثغ عَز عبالًِ گلِ  خبيگشيي ٍ كزٍػ هحقَالت تَليسي

 گَعلٌس ثِ فَرت هؼبزلِ سيز تؾٌيل ؽس:
TP=N*(R-C) 

 ًِTP عَز عبالًِ؛ ،Nّبي هَلس گلِ؛  ، تؼساز هيؼR هتَعط ،

، هتَعط ّشيٌِ ًل ثِ Cزرآهس ًل ثِ اساي ّز هيؼ زر ّز عبل ٍ 

ثبؽس. فلبتي ًِ زر اكشايؼ زرآهس ٍ  اساي ّز هيؼ زر ّز عبل هي

ّب يب ّز زٍ هؤثز ّغتٌس ػجبرت اس هيشاى آثغتٌي،  يب ًبّؼ ّشيٌِ

هبًي هيؼ، تؼساز ثزُ هتَلس ؽسُ زر ّز سايوبى هيؼ، كزاٍاًي  سًسُ

ن، هبًي تب ؽؼ هبّگي، هيشاى تَليس ؽيز ٍ پؾ سائي، ًزخ سًسُ ثزُ

ّب ٍ هيبًگيي ٍسى سًسُ زر ؽؼ  ّب ٍ خبيگشيي هتَعط ٍسى هيؼ

هؼبزالت زرآهس ٍ ّشيٌِ ثِ فَرت سيز تؼزيق ثبؽس.  هبّگي هي

 ؽسُ اعت:
R=(Dsr×Cr×Lfr)×[(Tr×Lsr×Lws×Ppl)+(My×P

m)] - Rr×(Lws×Ppl)+ Cre×(Mwe×Pwc)+ 

Crr×(Mwr×Pwc)+Dsr(Wwo×Pwo) 

C=(Dsr×Cr×Lfr)×[(Tr×Lsr×Lws×Tcl)+(My×T

cm)]+(Mwe×Tce)+Pr×(Mwr×Tcr)+(Wwo×Tc

wo)+Rr(Wre×Tcre)  
 

ّبي اهتقبزي فلبت اس عِ گزايؼ حساًثز  خْت تؼييي ارسػ

عَز، راًسهبى ٍ حساهل ّشيٌِ اعتلبزُ ؽس. ضزيت اهتقبزي ّز 

فلت ثِ فَرت تـييز زر عَز حبفل ثِ اساي يي ٍاحس اكشايؼ 

فلت هَرز ًظز زر حبلي ًِ عبيز فلبت زر حس هيبًگيي زر 

خبهؼِ ثبهي ثوبًٌس، هحبعجِ ؽس. ثِ طَري ًِ اذتالف عَز ثب حبلت 

پبيِ ثِ ػٌَاى ضزيت اهتقبزي هطلن فلت هَرز ًظز اعترزاج 

گززيس. خْت هوبيغِ ضزايت اهتقبزي فلبت هرتلق ٍ هحبعجِ 

ت ثِ ًل ضزيت اهتقبزي ًغجي ّز فلت، هوبزيز هطلن ّز فل

 فلبت توغين ؽس.
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در معبدلٍ درآمذ ي َشیىٍتًصیف عالئم، عىًان، مقذار ي ياحذ بٍ كبر رفتٍ -2جذيل 
 

هوسار ٍ ٍاحسػٌَاىػالهتهوسار ٍ ٍاحسػٌَاىػالهت

Dsr95/0هيشاى سًسُ هبًي زر هيؼMweًيلَگزم 35هتَعط ٍسى ثلَؽ هيؼ
Cr65/0هيشاى آثغتٌيMwr ًيلَگزم 45ٍسى ثلَؽ هَذهتَعط
Lfr25/1كزاٍاًي ثزُ سائيRr15/0ًغجت خبيگشيٌي
Tr1/1زٍهلَسائيMyًيلَگزم 20تَليس ؽيز
Lsr 90/0هبّگي 6هيشاى سًسُ هبًي ثزُ تبPplُريبل 85000هيوت ّز ًيلَگزم ثز
Lwsًيلَگزم 30هتَعط ٍسى ؽؼ هبّگي ثزُ ّبPwc ريبل 65000حذكيهيوت ّز ًيلَگزم
Ppl ريبل 85000هبّگي 6هيوت ّز ًيلَگزم ٍسىPmريبل 10000هيوت ّز ًيلَگزم ؽيز
Rr15/0هيشاى خبيگشيٌيTceريبل 24500ًل ّشيٌِ ّز ًيلَگزم هيؼ
Cre20/0هيشاى حذف زر هيؼ ّبTcl ُريبل 36500ِهبّ 6ًل ّشيٌِ ّز ًيلَگزم ثز
Crr 017/0ّبهيشاى حذف زر هَذTcmريبل 7500ًل ّشيٌِ ّز ًيلَگزم تَليس ؽيز

Wwoًيلَگزم 2هتَعط پؾن تَليسيPwoريبل 10000هيوت ّز ًيلَگزم پؾن
Pr05/0زرفس هَذTcwoريبل 3000ّشيٌِ ّز ًيلَگزم پؾن

Tcrريبل 65000ّشيٌِ ّز ًيلَگزم هَذTcreريبل 33000ّشيٌِ ّز ًيلَگزم خبيگشيي
Wreًيلَگزم 30هتَعط ٍسى خبيگشيي ّب

 

 وتبیج ي بحث     

تحليل ّشيٌِ ٍ كبيسُ ثِ اساي ّز راط هيؼ هَلس زر گَعلٌساى سل 

تحت عيغتن ؿيزهتوزًش اًدبم ؽس ٍ ثيؾتزيي عْن ّشيٌِ هزثَط ثِ 

كزٍػ ٍسى زرفس( ٍ ثيؾتزيي عْن زرآهس هزثَط ثِ  5/75تـذيِ  

ّب ثِ تزتيت هزثَط ثِ ّشيٌِ تـذيِ، ( ثَز. ّشي5/87ٌِّب  سًسُ ثزُ

ًبرگزي، ًگْساري ٍ ثْساؽتي ثَزًس ٍ زرآهسّب ثِ تزتيت ؽبهل 

ٍسى سًسُ، ؽيز ٍ پؾن ثَزًس. ايي ًتبيح هطبثن ثب ًتبيح حبفل اس 

ّبي هؾبثِ  گَعلٌساى ايزاًي پزٍرػ يبكتِ زر عيغتن

 ;Abbasi et al., 2010 ثبؽس Vatankhah, 2005; هي

Savar sofla et al., 2012زرگَعلٌساى تحت  (؛ زر حبلي ًِ

عيغتن ػؾبيزي، ثيؾتزيي ّشيٌِ هزثَط ثِ ّشيٌِ ًبرگزي ٍ ثيؾتزيي 

زرآهس ّن هؾبثِ ثب زيگز تحويوبت فَرت گزكتِ ثزاي ٍسى سًسُ 

(. ثٌبثزايي ثِ ثبؽس Bagheri et al., 2013 ٌّگبم كزٍػ هي

 هٌبطنع ؽزايط اهتقبزي، اختوبػي ٍ اًَلَصيٌي تٌَزليل 

ٍ اعتزاتضي افال ح ًضاز هتلبٍت  اّساف افالحي تؼييي ي،تَليس

ضزٍري ّبي تَليس هتلبٍت  زر ًضازّبي هرتلق ٍ تحت عيغتن

اعت. ثزاعبط اّويت فلبت ثز عَزآٍري، فلبتي ًِ ثِ ػٌَاى 

ّسف افالحي ثزاي گَعلٌساى سل تؼزيق ؽسًس؛ ؽبهل هيشاى 

هبًي هيؼ، تؼساز ثزُ هتَلس ؽسُ زر ّز سايوبى، تؼساز  ثغتٌي، سًسُآ

ّب، ٍسى ؽيزگيزي  ّب، ٍسى خبيگشيي زكؼبت سايؼ، ٍسى ثلَؽ هيؼ

هبًي ثزُ اس ؽيزگيزي تب ؽؼ  ّب، ٍسى پؾن ٍ ؽيز تَليسي ٍ سًسُ ثزُ

ثبؽٌس. ضزايت اهتقبزي هطلن ٍ ًغجي فلبت هَرز  هبّگي هي

ز عَز، ّشيٌِ ثِ زرآهس ٍ زرآهس ثِ ثزرعي ثب عِ گزايؼ حساًث

زرفس اكشايؼ، زر  1اًحزاف اعتبًسارز ٍ يب  1/0ّشيٌِ ثِ اساي 

ًؾبى زازُ ؽسُ اعت. ضزايت اهتقبزي ًغجي ثز اعبط  3خسٍل 

هبًي هيؼ، هيشاى آثغتٌي،  گزايؼ حساًثز عَز ثزاي فلبت سًسُ

، 58/10زكؼبت سايؼ زر عبل ٍ تؼساز ثزُ زر ّز سايوبى ثِ تزتيت 

47/15 ،08/8  ٍ83/8 Savar sofla .ثِ زعت آهس  ٍ

(، ثب ثزرعي ضزايت اهتقبزي گَعلٌساى هـبًي 2012ّوٌبراى 

هبًي هيؼ، هيشاى آثغتٌي،  ضزيت اهتقبزي ًغجي فلبت سًسُ

زكؼبت سايؼ زر عبل ٍ تؼساز ثزُ زر ّز سايوبى را ثز اعبط 
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  28/5ٍ  17/6، 05/8، 79/7گزايؼ حساًثز عَز ثِ تزتيت 

گشارػ ًززًس ًِ هوساري ًوتز اس ضزايت ثزآٍرز ؽسُ ثزاي ايي 

تحوين ثَز. ًتبيح ضزيت اهتقبزي ًغجي هحبعجِ ؽسُ ثزاي سًسُ 

هبًي هيؼ، هيشاى آثغتٌي، زكؼبت سايؼ ٍ تؼساز ثزُ زر ّز سايؼ، 

 اًسًي زر گَعلٌساى هـبًي ثيؾتز اس تحوين حبضز ثَز.

بزي هزثَط ثِ فلبت ٍسى زر ّز عِ گزايؼ، ثبالتزيي ضزيت اهتق

هبًي هيؼ ثَز.  هبًي ثزُ تب كزٍػ ٍ سًسُ ثزُ حيي كزٍػ، سًسُ

ثِ تزتيت هبًي ثزُ    هبًي هيؼ ٍ سًسُ ضزيت اهتقبزي فلبت سًسُ

ثِ زعت آهس ًِ ثب تَخِ ثِ ضزايت ًغجتب ثبالي   79/10ٍ  58/10

ايي فلبت زر هوبيغِ ثب فلبت تَليسهثلي تَخِ ثِ ارسػ اهتقبزي 

ثبؽس.  فلبت زر اّساف افالحي ثغيبر حبئش اّويت هي ايي

Wolfova  زر گَعلٌس ًضاز چْبر ثزرعي ثب (2011ٍ ّوٌبراى 

 فلبت ثزاي را ًغجي اهتقبزي ضزيت ثيؾتزيي چي، خوَْري

 تب تَلس اس ثزُ هبًي سًسُ تَلس، سهبى زر ثزُ هبًي سًسُ هيشاى

 ثزُ تؼساز ٍ ؽيزگيزي تب تَلس اس رٍساًِ ٍسى اكشايؼ ؽيزگيزي،

 .ًززًس گشارػ سايؼ ّز زر ؽسُ هتَلس

ضزايت اهتقبزي ًغجي فلبت ٍسى خبيگشيٌي ٍ ٍسى هيؼ هؾبثِ ثب 

اًثز تحويوبت فَرت گزكتِ هٌلي ثِ زعت آهس ًِ هٌلي ثَزى 

ضزيت اهتقبزي ثزاي ايي زٍ فلت ثِ ايي هلَْم اعت ًِ اكشايؼ 

ؿذا ؽسُ زر  يي ٍاحس ثِ هيبًگيي ايي فلبت، عجت اكشايؼ ّشيٌِ

ّبي حذكي  ّبي هبساز ٍ هيؼ ًِ زرآهس حبفل اس كزٍػ ثزُ حبلي

ّب ًوتز اس  ّب ٍ خبيگشييثب اكشايؼ يي ٍاحس زر ٍسى ثسى هيؼ

ٍ  Geberّشيٌِ ؿذايي ثَزُ ٍ ثٌبثزايي عَز هٌلي ثِ زعت آهس. 

 طَل فلبت ثزاي را هٌلي اهتقبزي ( ًيش ارسػ2012ّوٌبراى 

 اتيَپي زر گَعلٌس ًضاز زٍ زر هيؼ ثلَؽ سًسُ ٍسى ٍ تَليسي ػوز

 ًززًس. گشارػ

 Bigham  ًيش ضزيت اهتقبزي هٌلي را ثزاي 2007ٍ ّوٌبراى )

 فلت ٍسى ثلَؽ هيؼ گشارػ ًززًس. 

ضزيت اهتقبزي ٍسى پؾن ثيؾتز اس ٍسى ؽيز ثزآٍرز ؽس ًِ 

زٌّسُ اّويت ثبالتز پؾن گَعلٌساى ايي ًضاز زر هوبيغِ ثب ؽيز  ًؾبى

رآهس ثيؾتز حبفل اس كزٍػ پؾن زر ايي ًضاز اعت ٍ ؽيز آى ٍ ز

تَليسي ثيؾتز ثزاي هقزف ثزُ ٍ ذبًَازُ زاهسار هي ثبؽس. ايي زر 

حبلي اعت ًِ زر گَعلٌساى ًضاز هـبًي ضزيت اهتقبزي فلت 

 Savar sofla etٍسى ؽيز ثيؾتز اس ٍسى پؾن ثزآٍرز ؽسُ اعت   

al., 2012 .) 

Bagheri  ثيؾتزيي اّويت اهتقبزي فلبت  (،2013ٍ ّوٌبراى

ثرتيبري تحت عيغتن ػؾبيزي را ثزاي  تؼساز  زر گَعلٌساى لزي

هبًي  ثزُ زر ّز سايؼ، زكؼبت سايؼ زر عبل،  ًزخ آثغتٌي ٍ سًسُ

  ّب گشارػ ًززًس. هبًي ثزُ هيؼ ّب ٍ سًسُ

 ؽَز زر ّز عِ گزايؼ، هؾبّسُ هي 3ّوبى طَر ًِ زر خسٍل 

ثيؾتزيي ضزيت اهتقبزي هزثَط ثِ ٍسى ثزُ حيي كزٍػ، فلبت 

هبًي اعت ٍ تـييز زر گزايؼ عجت تـييز زر  تَليسهثلي ٍ سًسُ

ثٌسي فلبت ًؾسُ اعت. ًتبيح ايي تحوين هؾبثِ ثب ًتبيح  رتجِ

Gallivan  1996Vatankhah ،) 2005Abbasi ،)  ٍ

ٍ  (، 2010Bagheri ،)  2002Savar soflaّوٌبراى  

ثبؽس.  ( هي2012Ahmadi Motaghi ٍ ) 2002ٌبراى ّو

Vatankhah  2005 ثب ثزرعي ضزايت اهتقبزي گَعلٌساى ،)

ضزيت  لزي ثرتيبري زر ؽزايط پزٍرػ رٍعتبيي ًؾبى زاز ًِ

اهتقبزي ًغجي يي فلت تؼييي ًٌٌسُ اّويت آى فلت زر 

ثبؽس ٍ ضزيت اهتقبزي ثبالتز ثزاي يي فلت ًغجت ثِ  اًتربة هي

زيگز ثِ هؼٌي ايي اعت ًِ ػوَهب حيَاًبت ثب ارسػ فلبت 

افالحي پيؼ ثيٌي ؽسُ ثبالتزي ثزاي آى فلت اًتربة ذَاٌّس 

 ؽس. 

ثب تَخِ ثِ ًتبيح ثِ زعت آهسُ اس ايي تحوين، حيَاًبتي ًِ زاراي 

ارسػ افالحي پيؼ ثيٌي ؽسُ ثبالتز ثزاي فلبت ٍسى ثزُ حيي 

هبًي هيؼ، هيشاى آثغتٌي،  هبًي ثزُ تب كزٍػ ٍ سًسُ زٍػ، سًسُك

تؼساز ثزُ هتَلس ؽسُ زر ّز سايوبى، ٍ زكؼبت سايؼ زر عبل ٍ 

ثبؽٌس، ثبيس اًتربة  ارسػ افالحي پبييي تز ثزاي ٍسى ثلَؽ هي

 ؽًَس.
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متمزكشبزآيرد ضزایب اقتصبدي صفبت مُم اقتصبدي گًسفىذ سل در سیستم پزيرش غیز  -3جذيل 

گزايؼ ّشيٌِ ثِ زرآهس گزايؼ زرآهس ثِ ّشيٌِگزايؼ حساًثز عَزفلت      

(٪هطلن    (٪هطلن  *ًغجي هطلن  ريبل(

-58/1057/050/0 9/12109(٪سًسُ هبًي هيؼ  

-1/1769947/1583/073/0 (٪هيشاى آثغتٌي  

-53/920304/843/038/0زكؼبت سايؼ زر عبل

-7/1010783/847/042/0تؼساز ثزُ زر ّز سايوبى 

-9/1235379/1058/051/0(٪سًسُ هبًي ثزُ تب ؽؼ هبّگي  

-6/2431125/2111/198/0ٍسى ؽؼ هبّگي ثزُ  ًيلَگزم(

-69/192968/108/007/0ٍسى ؽيز  ًيلَگزم(

-700011/634/030/0 ٍسى پؾن  ًيلَگزم(

71/0-79/0-89/12-14750 ًيلَگزم(ٍسى هيؼ 

23/0-26/0-32/4-4950ٍسى خبيگشيي  ًيلَگزم(
 * توغين ضزايت اهتقبزي هطلن ّز يي اس فلبت ثز هوسار ضزيت اهتقبزي هطلن ًل فلبت

 

 گیزي كلي وتیجٍ     

ًتبيح حبفل اس تدشيِ ٍ تحليل اهتقبزي فلبت ثزاي گَعلٌساى 

افالحي ايي ًضاز ثِ تزتيت اّويت ؽبهل ًؾبى زازًس ًِ اّساف سل 

ّب، هيشاى آثغتٌي، سًسُ هبًي ثزُ تب ؽؼ ٍسى ؽؼ هبّگي ثزُ

هبّگي، سًسُ هبًي هيؼ، تؼساز ثزُ هتَلس ؽسُ زر ّز سايوبى، تؼساز 

ّب، ٍسى ّب، ٍسى خبيگشييثلَؽ هيؼزكؼبت سايؼ زر عبل، ٍسى 

ثبؽٌس. هوبزيز ثبالي ضزايت اهتقبزي  ؽيز ٍ ٍسى پؾن تَليسي هي

هبًي هيؼ ٍ ثزُ ٍ فلبت فلبت ٍسى ؽؼ هبّگي ثزُ، سًسُ   

تَليسهثلي ًؾبى زٌّسُ هيشاى اّويت ايي فلبت هي ثبؽس. ثٌبثزايي 

ي ّبّب زر ثزًبهِزهت زر ثجت ايي اطالػبت ٍ اعتلبزُ اس آى

 ثبؽس. افالحي ًضازي اس اّويت ثباليي ثزذَرزار هي
 

 سپبسگشاري    

اس توبهي ّوٌبراى هحتزم هؼبًٍت اهَر زام ٍ هزًش تحويوبت  

ًؾبٍرسي ٍ هٌبثغ طجيؼي اعتبى هبسًسراى ثِ لحبظ ّوٌبري زر ايي 

 تحوين ًوبل تؾٌز ٍ هسرزاًي را زارين.
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