
 وزارت جهادكشاورزي 

 آموزش و ترويج كشاورزي، سازمان تحقيقات

 موسسه تحقيقات علوم دامي كشور       

 مركز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي استان 

 

 يگوسفند كرد يبرا ياهداف و برنامه اصالح نييتع عنوان پروژه: -

 

 14-53-13-8802-88011 :پروژه شماره مصوب -

 :( ها وطرحهاي ملي ومشترك دارداختصاص به پروژه) مجري مسئولخانوادگي نام و نام -

 حميدرضابهمني خانوداگي مجري/مجريان :نام ونام -

 :ناظرانخانوادگي و نامنام -

 :( ان) خانوادگي مشاورو نامنام -

سيد اصغر ، اسماعيل صادقيان برزكي، سيما ساور سفلي، مختارعلي عباسي خانوادگي همكاران:نام و نام -

 نعمتي

 اسان كردستانمحل اجرا :  -

 3/89 تاريخ شروع : -

 سال و نيم 3 مدت اجرا : -

 ناشر:  -

 :( تيراژ) شمارگان -

 تاريخ انتشار:  -

در مركز اطالعات و       58108با شماره      5/6/99اين اثر در مورخ  -

 مدارك علمي كشاورزي به ثبت رسيده است. 

بالمانع است. منحني ها و نمودارها با ذكر مأخذ، جداول، تصاوير، محفوظ است. نقل مطالبحق چاپ  -



 چكيده  -

و تعيين هدف اصالحي براي جمعيت گوسفند كردي  برآورد ضرايب اقتصاديانجام اين تحقيق هدف از  -

 گوسفند كردي، گله 7 ،كامل توليدي در يک دورهبه همين منظور بود.  در شرايط روستايي تيپ كوهستان

فراسنجه هاي مورد  آوري اطالعات دقيق از سيستم پرورش تحت پوشش و بررسي قرار گرفتند.جهت جمع

مورد استفاده، شامل: ساختارگله، متغيّرهاي توليدي، متغيّرهاي مديريتي،  نياز براي تجزيه و تحليل در مدل

هاي ثابت و قيمت ها مستقيماً از هاي بازاريابي، هزينههاي مديريت، هزينهمتغيّرهاي غذاي مصرفي، هزينه

وري شده آجمع هاييا منابع علمي استخراج و مورد استفاده قرار گرفتند. داده ، بازار وپوششهاي تحت گله

جهت برآورد ضرايب اقتصادي، وزن اقتصادي، اهميت نسبي صفات و تعيين هدف اصالحي مورد استفاده 

 3192860سود حاصل از هر رأس گوسفند مولد و  54/0قرار گرفتند. بازده خالص توليد مثل در اين نژاد 

ررسي وزن . ببرآورد شد 74/0و  35/1ترتيب ريال در سال و نسبت درآمد به هزينه و نسبت هزينه به درآمد به

ماني بره تا شيرگيري، ها در هر زايمان ميش، زندهميزان آبستني، تعداد برهاقتصادي صفات نشان داد، صفات 

ماني ميش، وزن ماني بره از شيرگيري تا فروش، وزن بره درحين فروش، زندهزايي، زندهفراواني بره

ترتيب داراي بيشترين اهميت به ميش )با ضريب منفي( و توليد پشمها )با ضريب منفي( ، وزن بلوغ جايگزين

هاي اصالح ها در برنامهبندي و به منظور افزايش سودآوري گلههستند. صفات مذكور بر اساس اين رتبه

 توانند مدنظر قرار گيرند.نژادي مي

 گوسفند كردي ،ضرايب اقتصادي اهدف اصالحي، ،كردستاناستان  كليد واژه ها : -


