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ی با یک مدل زیست یصفات گًسفىد مغاوی در ساماوٍ ريستابرخی از ارزش اقتصادی   برآيرد

 اقتصادی

 
 2، جمال سیف دياتی2وعمت َدایت ایًریق ،2بُمرام رضا ،1یفیرض سید رضا ،1*فاطمٍ وًرافکه

 زاًؾجَی کبرؽٌبعی ارؽس افالح ًضاز زام زاًؾکسُ ػلَم کؾبٍرسی، زاًؾگبُ هحقق ارزثیلی -1

 اعتبزیبرگزٍُ ػلَم زاهی، زاًؾکسُ ػلَم کؾبٍرسی، زاًؾگبُ هحقق ارزثیلی-2

 sf_nurafkan@yahoo.com :هغئَل *ًَیغٌسُ
 

 

 خالصٍ

 هسل یک اس اعتفبزُ ثب هغبًی گَعفٌس هثلی تَلیس ٍ تَلیسی ففبت اقتقبزی ارسػ پضٍّؼ ایي زر

 کل اس زرفس98/6 هتغیز ّبی ّشیٌِ گَعفٌس پزٍرػ عبهبًِ ایيزر  .گززیس ثزآٍرز قغؼی اقتقبزی سیغت

 اذتقبؿ ثب گَؽت کِ ثَزًس کَز ٍ پؾن ؽیز، گَؽت، ؽبهل زرآهس هٌبثغ هی زٌّس. تؾکیل را ّشیٌِ ّب

 تغییز هیشاى فَرت ثِ ففت یک اقتقبزی ارسػ  .ثَز اثز ثبالتزیي زارای ذَز ثِ زرآهس اس زرفس 8/84

 ثوبًٌس ثبثت ففبت عبیز هیبًگیي ِحبلی ک زر ففت، آى هیبًگیي زر افشایؼ ٍاحس یک اثز زر عیغتن عَز

هقسار  ًٍزخ سًسُ هبًی ثزُ ، ففبت سًسُ هبًی هیؼ،  هیشاى ثبرٍری، ًزخ ثزُ سایی زر ّز سایوبى. ؽس هحبعجِ

قتقبزی هٌفی اؽیز تَلیسی زارای ارسػ اقتقبزی هثجت ٍلی ٍسى تَلس ٍ افشایؼ ٍسى رٍساًِ زارای ارسػ 

  .ثَزًس

 گَعفٌس هغبًی هثلی، تَلیس ٍ تَلیسی ففت قبزی،اقت :  ارسػکلیدی کلمات

 

 

 مقدمٍ

 یک زر گَعفٌساى افالح ثب فقظ ایي ٍ ثبؽسهی زرآهس افشایؼ ایزٌّسُ پزٍرػ ّز هغلَة ّسف گَعفٌس، پزٍرػ فٌؼت زر

 ًضازی افالح فاّسا .ؽس ذَاّس هیغز ،رٍس ثِ ٍ پیؾزفتِ پزٍرؽی تجْیشات ٍ تأعیغبت اس گیزی ثْزُ ثز تکیِ ثب پیَعتِ فزآیٌس

 ٍ اًجبم تَعؼِ، هغیز زر زٍلت هساذالت عغح پزٍرؽی، هشارع یبفتگی عبسهبى عغح هیشاى هتفبٍت، پزٍرؽی رٍؽْبی ،پزاکٌسُ

 ثزای .ثبؽٌس هی هؤثز یک کؾَر زر گَعفٌساى ًضاز افالح پیؾزفت ٍ تَعؼِ زر کِ ّغتٌس ػَاهلی اس اًتربة فزآیٌسّبی حفظ

 پزٍرػ رایج رٍؽْبی اقتقبزی تحلیل آیٌسُ، زر گَعفٌس ًضاز افالح تَعؼِ هغیزّبی ثِ َجِت ٍ هَجَز تؼبریف ثِ پبعد

 کل صًَتیپی ارسػ زر ففبت اّویت هیشاى .زارز ضزٍرت(   ...ٍ رٍػ سیبى ٍ عَز هحبعجِ اقتقبزی، ضزایت آٍرزثز(گَعفٌس

 ارسیبثی حبضز تحقیق اس ّسف .هی ؽَز یيتؼی زاهپزٍری ٍاحس ثزعَزآٍری هَثز ثیَلَصیکی ففبت اقتقبزی ارسؽْبی تَعظ

 ثزآٍرز عزیق اس کِ اعت اقتقبزی -سیغت هسل اس اعتفبزُ رٍعتبیی ثب پزٍرػ رٍػ زر ًضاز هغبًی گَعفٌساى پزٍرػ اقتقبزی

  هی پذیزز. فَرت ففتی چٌس اًتربة ؽبذـ ٍ ًضاز ایي هْن ففبت اقتقبزی ضزایت
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  َا ريش مًاد ي

ٍ زازُ ّبی هزثَط ثِ ففبت تَلیسی ٍ تَلیسهثلی گَعفٌس هغبًی ٍاقغ زر ایغتگبُ پزٍرػ گَعفٌس هغبًی آهبر  زر ایي تحقیق اس

ٍلی ثزای هحبعجِ ّشیٌِ ّب ٍ زرآهسّب چَى زر ایغتگبُ جٌجِ  اعتفبزُ ؽس 1394تب فزٍرزیي  1393)جؼفزآثبز( اس فزٍرزیي عبل 

ثزای تغجیق ثیؾتز ایي هغبلؼِ ثب ؽزایظ ٍاقؼی پزٍرػ گَعفٌس عَززّی ٍ اقتقبزی پزٍرػ گَعفٌس هس ًظز ًیغت ٍ ّوچٌیي 

رأعی ٍاقغ زر یکی اس رٍعتبّبی هٌغقِ کِ ؽزایظ آى ثب ٍضؼیت  100هغبًی زر هٌغقِ اس اعالػبت ّشیٌِ ّب ٍ زرآهسّبی یک گلِ 

   MATLABثزًبهِ ًَیغی اثتسا ثب اعتفبزُ اس سثبى. ایغتگبُ ٍ اکثز گلِ ّبی هَجَز زر هٌغقِ هٌغجق ثَز اعتفبزُ گززیس

ٍ عپظ ارسػ اقتقبزی زر عِ گزایؼ حساکثز عَز، زرآهس  عزاحیگَعفٌس ثزای ؽجیِ عبسی عبهبًِ سیغت اقتقبزی  الگَریتوی

 هحیظ اقتقبزی عبهبًِ تَلیس ثِ زٍثزای اًجبم ؽجیِ عبسی اس هسل ّبی ریبضی اعتفبزُ ؽس.  ثِ ّشیٌِ، حساقل ّشیٌِ هحبعجِ ؽس.

ٍ اعت  پؾن ٍ گَؽت، کَزفزٍػ ، لفِ زرآهس هؾتول ثز زرآهس ّبی حبفل اس فزٍػ ؽیزؤ. هگززیس ٍ ّشیٌِ تقغینلفِ زرآهس ؤه

ّشیٌِ ّبی هسیزیت ؽبهل ّشیٌِ ثْساؽت ٍ زرهبى، ًیزٍی اًغبًی ٍ  هسیزیت ٍ ّشیٌِ ّبی ثبثت ثَز.   ّشیٌِ ّب ًیش ؽبهل تغذیِ،

ثزُ یکغبلِ، هبزُ ، ػجبرتٌس اس ثزُ چْبرهبِّکِ  عجقِ ثٌسی ؽس، زاهیٍت گزٍُ هتفب ثِ ؽؼ . تزکیت گلِتَلیس هثل هی ثبؽس

اثتسا ثب اعتفبزُ اس هیبًگیي ففبت  iزر ایي رٍػ ثزای ثزآٍرز ارسػ اقتقبزی ففت  .ّغتٌس جبیگشیي، ًز جبیگشیي، هیؼ ٍ قَچ

هیبًگیي صًتیکی آى ففت  س. عپظ ثِ هقسار ه( ثسعت آ) عَز عیغتن تَلیس ثِ اسای ّز حیَاى ،iهرتلف اس جولِ ففت 

 .ؽس ( هحبعجِاضبفِ کززُ ٍ زر حبلی کِ عبیز ففبت زر حس هیبًگیي ذَز ثبقی هبًسُ اًس عَز عیغتن زر حبلت جسیس )

                    : آًگبُ ارسػ اقتقبزی یک ففت ثزاثز ذَاّس ثَز ثب

 

ّشیٌِ غذایی ػلَفِ هقزفی  ثزای ّز گزٍُ زاهی ثزاعبط هیبًگیي هَاز ذؾک هقزفی آى گزٍُ ثب اعتفبزُ اس :  خًراک مصرفی

 ، ( هحبعجِ گززیس .  SCA,1990فزهَل)

  I     ، ًِهیبًگیي هبزُ ذؾک هقزفی رٍساA    ،ٍسى حیَاىZ ٍ ِسى زام ثبلغ ) هیؼ ثبلغ ( ًغجت ثیي ٍسى گزٍُ زاهی ث 

 

گزم زر رٍس زر  100گزم زر رٍس ، ٍ ثزای زام ّبی جبیگشیي  300گزم زررٍس،  هیؼ  500ثزای قَچ  :مقدار کىساوترٌ مصرفی

 ذؾک عبلی ثزُ ّب ٍ یکغبلِ ّب کٌغبًتزُ زریبفت ًوی کٌٌس . 

 

کیلَگزم ٍسى سًسُ حیَاى ثبلغ ٍ ثزای ثزُ ّب ٍ یکغبلِ  10هؼسًی ثِ اسای ّز  َازگزم ه 20: ثزای حیَاًبت ثبلغ مًاد معدوی مصرفی

کیلَگزم ٍسى سًسُ  10هَاز هؼسًی ثِ اسای ّز گزم 15کیلَگزم ٍسى سًسُ ٍ ثزای جبیگشیي ّب  10گزم هَاز هؼسًی ثِ اسای ّز 10ّب 

  جبیگشیي زر ًظز گزفتِ ؽس.

 سیز اعتفبزُ گززیس :( ثِ فَرت  2011لَثَ )اس فزهَل  عبهبًِ تَلیس ثزای هحبعجِ عَز

 
 زرآهس حبفل اس فزٍػ گَؽت ّزگزٍُ زاهی، عیغتن تَلیس،  ًؾبى زٌّسُ عَز کلی زر ایي هؼبزلِ 

حبفل اس فزٍػ زرآهس   زرآهس حبفل اس فزٍػ ؽیز ّز گزٍُ زاهی،     زرآهس حبفل اسفزٍػ کَز ّز گزٍُ زاهی،

ّشیٌِ ثبثت ّز گزٍُ   ّشیٌِ ّبی هسیزیتی ّز گزٍُ زاهی ٍ ّشیٌِ ذَراک ّز گزٍُ زاهی،  پؾن ّزگزٍُ زاهی،  

 زاهی اعت.
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 پارامترَای اقتصادی ي زیستی مًرد استفادٌ جُت مدل سازی -1جديل 

 ػالهت اذتقبری هقسار هتغیز

 BW 4 لس)کیلَگزم(ٍسى تَ

 LWf 55 ٍسى ثسى هیؼ ثبلغ)کیلَگزم(

 LWm 60 ٍسى ثسى قَچ ثبلغ)کیلَگزم(

 DG 150 افشایؼ ٍسى رٍساًِ قجل اس ؽیزگیزی )گزم(

 PDG 100 افشایؼ ٍسى رٍساًِ ثؼس اس ؽیزگیزی)گزم(

 Ls4 92 ًزخ ثقب قجل اس ؽیزگیزی)زرفس(

 Ys 95 ًزخ ثقب ثؼس اس ؽیزگیزی)زرفس(

 FE 92 آثغتٌی ًزخ

  10000 قیوت فزٍػ یک کیلَگزم ؽیز)ریبل(
  5000 قیوت یک کیلَگزم هبزُ ذؾک ػلَفِ)ریبل(

  8000 قیوت یک کیلَگزم هبزُ ذؾک کٌغبًتزُ)ریبل(
  120000 قیوت ّز کیلَگزم ٍسى سًسُ گَعفٌس حذفی)ریبل(

 PLTewe 75/1368 هیؼ)رٍس( عَل ػوز تَلیسی

 MY 70 ای ّز هیؼ زر یک زٍرُ)کیلَگزم(تَلیس ؽیز ثِ اس

 
 درآمد)ریال( بٍ تفکیک َر گريٌ از حیًاوات بٍ ازای َر راس میص مًلد مغاوی  -تحلیل َسیىٍ  -2جديل

 

 

ثزُ 

هتَلس 

 ؽسُ

 

 

 ثزُ چْبر هبِّ

 

 

 ثزُ یکغبلِ

 

 

 هبزُ جبیگشیي

 

 

 ًز جبیگشیي

 

 

 هیؼ

 

 

 قَچ

 

 

هیؼ 

 حذفی

 

 

قَچ 

 حذفی

 

 

 کل

 ثِ هیؼ ًغجت

 
31/1 2/1 14/1 21/0 01/0 2/0 01/0 2/0 01/0  

C)54/3212507 ّشیٌِ ّب)ریبل 

 54/2559007 - - 68/22559 26/435504 15/33522 03/630008 96/1300135 48/137277 - تغذیِ

 162000 - - 10000 35000 12000 30000 33000 22000 20000 ثْساؽتی

 446500 - - 20000 200000 12000 34000 53000 65500 62000 کبرگزی

 ثبثت

 
- - - - - 45000 - - - 45000 

R)84/4607647 زرآهسّب)ریبل 

 20/3907013 97/36972 28/667021 - - - - 95/3203018 - - ٍسى سًسُ

 01/29505 - - 11/308 87/4547 59/194 79/3829 65/20624 - - پؾن

 63/41129 - - 17/907 68/12984 84/248 02/4792 01/20280 90/1916 - کَز

 ؽیز
 

- - - - - 360000 - - - 360000 

 30/1395140 (R-Cعَز)
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 برآيرد ضرایب اقتصادی مطلق ي وسبی صفات گًسفىد مغاوی  در سٍ گرایص- 3جديل                   

 

 ففت

 

 حساکثز عَزگزایؼ 

 

 گزایؼ زرآهس ثِ ّشیٌِ

 

 گزایؼ حساقل ّشیٌِ

 هغلق)%(           ًغجی هغلق)%(           ًغجی هغلق )ریبل(              ًغجی 

 -6/1 -21/0 58/1 46/0 52/2 71/22653 سًسُ هبًی هیؼ)%(

 -38/1 -18/0 34/1 39/0 18/2 81/19656 هیشاى آثغتٌی)%(

 -84/0 -11/0 83/0 24/0 34/1 18/12056 ر ّز سایوبىتؼساز ثزُ ز

 -38/1 -18/0 34/1 39/0 18/2 81/19656 سًسُ هبًی ثزُ تب چْبر هبّگی)%(

 -1 -13/0 1 29/0 1 9000 ٍسى ؽیز)کیلَگزم(

 38/0 05/0 -17/1 -34/0 -03/8 -98/72249 )کیلَگزم(تَلسٍسى 

قجل اس  افشایؼ ٍسى رٍساًِ

 )کیلَگزم(ؽیزگیزی
81/75976- 44/8- 36/0- 24/1- 16/0 23/1 

 

 بحث 

 ًغجی اقتقبزی ضزایت چَى  .ؽس ثزآٍرز ریبل 18/12056ففت ایي هغلق اقتقبزی ضزیت هیبًگیي  :زایص َر در برٌ تعداد

 ففبت عَرکلی ِث . گززیس هحبعجِ 34/1ثزاثز ففت ایي ًغجی اقتقبزی ضزیت هقسار ؽس، هحبعجِ تَلیس ؽیز اعبط ثز ففبت،

 ثِ فزٍػ قبثل ثزُ تؼساز افشایؼ زلیل ثِ ففبت ایي ثْجَز چَى  .ثبؽٌس هی اقتقبزی ضزیت ثیؾتزیي زارای هثل تَلیس ثب هزتجظ

 سایؼ ّز زر ثزُ تؼساز ففت ثزای .( 2006 هبزالٌب، ٍ هَرایظ) زارًس اّویت پزٍرػ رٍػ یک زر زرآهس هٌجغ تزیي افلی ػٌَاى

 حبفلِ ًتبیج ثب تب حسٍزی کِ اعت ؽسُ گشارػ رٍعتبیی رٍػ زر ػزثی ًضاز گَعفٌس ثزای اقتقبزی ضزیت هقسار ثیؾتزیي

 ؽزایظ زر گزهغیزی هٌبعق گَؽتی گَعفٌساى ثزای افالحی اّساف تحقیق یک زر .(  2008 ّوکبراى، ٍ حقسٍعت)زارز هغبثقت

 ّوکبراى، ٍ کبعجی) ؽس گشارػ هٌفی هثل تَلیس ففبت ثؼضی ٍ سایؼ ّز زر ثزُ تؼساز ففت اقتقبزی ضزیت ٍ ثزرعی عٌتی

 زر ففبت ایي ثْجَز اس ًبؽی زرآهس هیشاى هقبثل زر ففبت ایي صًتیکی ًضاز افالح ّبی ّشیٌِ ثَزى سیبز هَضَع ایي زلیل ( 2003

 ضوي زر  .تاع کن سایؼ ّز زر ثزُ تؼساز ففت جولِ اس هثل تَلیس ففبت پذیزی ٍراثت  .گززیس گشارػ گزهغیزی هٌبعق

 صًتیکی ثْجَز ّبی ّشیٌِ ًوَزى هٌظَر رعس هی ًظز ثِ لذا اعت سیبز آى اجزایی ّشیٌِ ّبی چَى ففبت ایي ثْجَز اهکبى ػلیزغن

 .(2011 ّوکبراى، ٍ لَثَ)  گیزز قزار تَجِ هَرز آیٌسُ زر ثبیس اقتقبزی ضزایت ثزآٍرز ثزای عَز هحبعجِ هؼبزالت زر ففبت ایي

  .ؽس هحبعجِ ققز هیؼ تؼساز زر کبّؼ زرفس یک اثز زر گلِ عَز افشایؼ فَرت ثِ ثبرٍی ففت تقبزیاق ضزیت :باريری

 ففت  .گززیسثزآٍرز  18/2 ٍ ریبل 81/19656 رٍعتبیی پزٍرػ رٍػ زر ففت ایي ًغجی ٍ هغلق اقتقبزی ضزیت هیبًگیي

 زر هثل تَلیس ففبت اقتقبزی ضزایت الجتِ  .زارز رٍػ عَز افشایؼ زر ػوسّبی ًقؼ فزٍػ قبثل ثزُ تؼساز افشایؼ ثب ًیش ثبرٍری

 ّبی ّشیٌِ ثب ثبؽٌس هی ارتجبط زر ثبرٍری ثب کِ آهیشػ اٍلیي زر عي یب ٍ فالؽیٌگ ػول  .ثبؽس هی تغذیِ ّبی ّشیٌِ ثب ارتجبط
)  ًوَز هقبیغِ یکسیگز بث هرتلف ّبی رٍػ زر را هثل تَلیس هرتلف ففبت ػوالً تَاى ًوی ٍ ثبؽٌس هی ارتجبط زر ًیش ای تغذیِ

 ففت هْوتزیي ػٌَاى ثِ تحقیق یک زر ؽیزی گَعفٌساى زر ثبرٍری هیشاى ففت اقتقبزی ضزیت(.    2011 ّوکبراى، ٍ لَثَ

 ثَزُ اقتقبزی ضزیت هقسار ثیؾتزیي زارای هثل تَلیس ثب هزتجظ ففبت ّب ثزرعی اکثز زر(.   2007 ّوکبراى، ٍ لگبرا)  ؽس گشارػ

 ًظز زر ثبیس .ثبؽٌس هی هتفبٍت ػسزی هقبزیز زارای هغبلؼِ سهبى ٍ هسیزیتی پبراهتزّبی ثَزى هتغیز عَز، هؼبزلِ ًَع زلیل ثِ ٍلی

 عَز زر هثل تَلیس ففبت کلی عَر ثِ ٍ عبل ّز زر سایؼ تؼساز سایوبى، ّز زر ثزُ تؼساز آثغتٌی، هیشاى هبًٌس ففبتی تبثیز زاؽت

   .ثبؽٌس هی ًقؼ زارای فزٍػ قبثل ثزُ تؼساز عزیق اس ٍ غیزهغتقین فَرت ثِ ٍاحسپزٍرؽی یک
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 عَز ثز هٌفی تبثیز فزٍػ قبثل حیَاًبت کبّؼ زلیل ثِ ثبؽس سیبز تلفبت زرفس پزٍرؽی، ٍاحس زر اگز :ماَگیچُار  تا ماودگاری

 هی افشایؼ را هثل یستَل ثزای هَجَز حیَاًبت تؼساز هبّگی، ؽؼ اس قجل حیَاًبت هبًسگبری افشایؼ ّوچٌیي  .زاؽت ذَاّس

 تؼییي زر هْن ففت یک تَاًس هی هبّگیچْبر عي تب هبًسگبری ثٌبثزایي، یبثس، هی کبّؼ عي افشایؼ ثب تلفبت زرفس هؼوَالٌ .زّس

 .ثَز  18/2ٍ 81/19656 ثب ثزاثز تزتیت ثِ ففت ایي ًغجی ٍ هغلق اقتقبزی ضزیت  .ثبؽس پزٍرػ تحت گَعفٌساى عَزآٍری

( .   2004 ّوکبراى، ٍ کبعجی) کززًس گشارػ ففبت هْوتزیي جشء را ّب ثزُ هبًسگبری ای هغبلؼِ زر ( 2006 ) بهبزالٌ ٍ هَرایظ

 ًغجت پزٍرػ، رٍؽْبی ثِ ٍ ثَزُ ًغجی ّب هقبیغِ ایي کِ زاؽت ًظز زر را ًکتِ ایي ثبیس یکسیگز ثب اقتقبزی ضزایت هقبیغِ زر

 قزار ػول هالک هغلق فَرت ثِ تَاًس ًوی ٍ زارز ثغتگی زیگز ػَاهل ٍ غبلؼِه هحل اقتقبزی ؽزایظ ٍ ّوسیگز ثِ ففبت اّویت

 زر ثْتز هسیزیت ٍ ًگْساری ؽزایظ ثَزى هٌبعت زلیل ثِ کِ اعت زیگز ػَاهل ٍ هبًی سًسُ هیشاى اس تبثؼی هبًسگبری ففت گیزز

 زر ؽیزی گَعفٌس پزٍرػ رٍؽْبی زر  .زارز عَز ثز ثیؾتزی تبثیز غیزفٌؼتی ّبی رٍػ ففت زر ایي ثْجَز فٌؼتی، رٍؽْبی

 ًتبیج ثب حسٍزی کِ  تب ؽس هؼزفی هتَعظ اّویت ثب ففبت جشٍ ّب هیؼ هبًی سًسُ ٍ ثبرٍری ففبت اس پظ ّب ثزُ هبًی ایتبلیب، سًسُ

 (. 2011 ّوکبراى، ٍ تَلَى)   زارز هغبثقت تحقیق ایي

  .ؽس ثزآٍرز  -03/8ثزاثز ًیش ًغجی اقتقبزی ضزایت ٍ یبلر -98/72249  ففت ایي هغلق اقتقبزی ضزیت هیبًگیي :تًلد يزن

 گیالًی گَعفٌس زر تَلس ٍسى اقتقبزی ضزیت تحقیق یک زر  .ثَز اقتقبزی ضزیت کوتزیي زارای حبضز هغبلؼِ زر ففت ایي

 گلِ تغذیِ ّبی ّشیٌِ افشایؼ ّوچٌیي ٍ سایوبى ٌّگبم زر ّب هیؼ ٍ ّب ثزُ تلفبت افشایؼ آى، زلیل کِ اعت ؽسُ گشارػ هٌفی

 کِ اعت ؽسُ گشارػ اّویت ثب ففبت جشٍ ٍ هثجت ایتبلیب ؽیزی گَعفٌساى زر تَلس ٍسى اقتقبزی ضزیت (.  2004 ذسایی،) ثَز

 ّوچٌیي(  2011 ّوکبراى، ٍ تَلَى) اعت ؽسُ ػٌَاى فزٍػ قبثل گَؽت هقسار ٍ گَعفٌساى تَلیسی ؽیز هقسار افشایؼ آى زلیل

 ٍ ثَرگ)  ثبؽس هی تغذیِ ّشیٌِ افشایؼ آى ػلت کِ ؽسُ گشارػ هٌفی تبرگی ًضاز گَعفٌساى زر تَلس ٍسى اقتقبزی ضزیت

 (. 2007 ّوکبراى،
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