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 کشاورزی، دامپروری و پرورش طیور

 

 مقدمه:

تاکنون تولید علوفه )یونجه( در ایران بصورت کاشت در خاک رواج داشته و دامپروری نیز 

به شکل سنتی یعنی بردن دام ها به صحرا و پروراندن آنهاا باا علوفاه مو اود در ت یعات      

یدناد و در  زخ مای بهاار  کیلاویی را در   01انجام می گرفته است بدین معنی که بار  دادودا    

و تابستان در صحرا می چراندند و در آخر تابساتان یاا مهار ماا  در آیال مای        فصل بهار

ما  با علوفه خریداری شد  پروار می کردناد و در مماان عیاد ارباان مای       2بستند و ددود 

ما  خوراندن علوفه در آیل )مجموعاا    2ما  پروراندن در ت یعت و  5فروختند بع ارت دیگر 

 ما (. 7

 سودآوری دامپروری با شرایط سنتی:

ریال اسات و مدادار علوفاه ای کاه ب اور       111/111/2کیلویی ددود  01در دال داضر برّ  

باشد و ایمت یونجه هر کیلوگرم وگرم میلکی 5/3میانگین در روم در آیل می خورند ددود 

رأس  51بعنوان مثال ریال است دال اگر  3111ریال و علوفه ذرت دامی هر کیلوگرم  0511

کیلاوگرم   51ماا  باه ومن تدری اا      7کیلویی را در بهار خریاداری نماامیو و پاز ام     01بر  

 برسانیو و آنان را بفروش برسانیو سود داصله بشرح میر می باشد:
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 رأس بر       51مورد نیام  هت خرید  هسرمایه اولی

 ما    2هزینه علوفه مورد نیام برای 

 

 ما   ریال  7دستمزد یکنفر چوپان برای مدت 

 سرمایه اولیه + هزینه+ دستمزد   

 

 ایمت فروش گوسفند مند  

 

 

 ریالما             7سود داصله برای مدت   

 در هر ما سود داصله   
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 درصد سود داصله در ما  اول

 درصد سود داصله در ما  دوم

 درصد سود داصله در ما  سوم

 

 درصد سود داصله در ما  چهارم

 درصد سود داصله در ما  پنجو              

 درصد سود داصله در ما  ششو

 درصد سود داصله در ما  هفتو
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ه میارا اوً   تا ال ته باید تو ه داشت که برآورد فوق در خوشا ینانه تارین دالات انجاام گرف    

های بیماری دام ها و دامپزشک و ریساک تلفاات ناشای ام دملاه گارم هاا محاسا ه        هزینه

نگردید  و ام ترف دیگر درآمدهای داصل ام ماد و ولاد دام هاا و فاروش پشاو آنهاا نیاز       

 ید  است.محاس ه نگرد

 5/71ًمم به یادآوری است در صورتیکه سرمایه گذار و بهر  بردار شخص واددی باشاد  

 درصد به سودآوری ترح اضافه می شود.

 سودآوری دامپروری با شرایط تولید علوفۀ گلخانه ای

ش میرساد و باا   وریاال بفار   0211ریاال تاا    0211امروم  در ایران هر کیلوگرم بذر  و ام 

ریال تمام می شود و  111/01ین ایمت و هزینه های دمل تدری ا  هر کیلوگرم انگیادتساب م

 751کیلوگرم کاشات باذر  او ب اور میاانگین       031در شرایط کاشت گلخانه ای به اماء هر 

برابار   77/5روم تولید می شود. بع ارت دیگار ضاریت ت ادیل     7کیلوگرم علوفه ظرف مدت 

ریال عمل آوری شد  که با ادتساب سایر هزیناه   0733می اشد یعنی هر کیلوگرم علوفۀ تر 

 2111ی کنند  و کودهای نانو مصرفی ب ور میاانگین  نهای آب و برق و گام، مواد ضد عفو

 ریال بدست می آید.

گوسفندان ام نژاد رو مانوف با مار هر کیلوگرم علوفۀ تر باضافه کنسانتر  یونجه و ذرت و 

 رگرم به ومن آنها اضافه می شود یعنی ب او  051تا  041ند ددودا  بین ربا گاس که می خو

کیلوگرم و دامهای باا ومن بیشاتر    5/0گرم ال ته دامهای با ومن کمتر رومانه   045میانگین 

کیلویی را خریداری نماود    01کیلوگرم علوفه می خورند دال اگر بخواهیو بر   5/3رومانه 
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 51ه تار باا اضاافه کنساانتر  باه ومن      روم( با خوراندن علوفا  000ما  ) 7/3و پز ام مدت 

 کیلوگرم رساند  بفروشیو سود داصله بشرح میر می باشد.

 =5÷2=5/2گین مصرف علوفه در روم   کیلوگرم میان

 011.111.111ریال       بر  51کل سرمایه اولیه  هت خرید 

 5/277روم  ریال 000ما  یعنی  7/3مصرف علوفه برای هر رأس دام ب ور میانگین در مدت 

  300.511ریاااااااال         ماااااااا  7/3ایمااااااات علوفاااااااه مصااااااارفی هااااااار دام در   

 

 000.111ریال              ما  7/3ایمت کنسانتر  مصرفی هر دام در 

    ما  برای هر رأس دام 7/3 تر  مصرفی درعلوفه و کنسانایمت 

      کل ایمت علوفه و کنسانتر  مصرفی برای مصرف هر رأس دام
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 25.011.111ریال        ما  ممان پروام بندی 7/3کل دستمزد یکنفر کارگر در 

 

 ما  7/3دستمزد در مدت  کل م لغ سرمایه اولیه + هزینه علوفه و کنسانتر  +

 رأس دام مند        ریال 51کل ایمت فروش 

 

 رأس دام 51ما  برای پروراندن  7/3کل سود داصله در 

 ریال       میزان سود داصله در هر ما    

 

 

          درصد سودآوری در ما  اول نس ت به سرمایه گذاری انجام شد  
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          سودآوری در ما  اول نس ت به سرمایه گذاری انجام شد  درصد 

 

           درصد سودآوری در ما  اول نس ت به سرمایه گذاری انجام شد  

 

           روم ما  چهارم نس ت به سرمایه گذاری انجام شد   20درصد سودآوری در 

 

 

 ما  3میانگین درصد سود رومانه در 

 

 روم  ما  چهارم                20ود رومانه میانگین درصد س

 

    کل میانگین 
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چنانچه بخواهیو مدایسه ای برای سودآوری روش سنتی پروار بندی با روش  دید با تولید 

علوفه گلخانه ای انجام دهیو به این نتیجه میرسایو کاه علیاریو مدمات بسایار میااد روش       

راندن گوسفندان در صحرا و راندمان کو پروار بندی بعلت را  رفاتن گوسافندان و   سنتی چ

کاهش ومن در اثر این را  رفتن میانگین درصاد ساودآوری ماهاناه روش  دیاد باا تولیاد       

روش  دیاد نسا ت باه روش     درصد می اشد ضمنا  ساایر مزایاای   07/00علوفه گلخانه ای 

 سنتی بشرح میر می اشند:

 دریدگی برای دام ها ن ودن خ ر گرم -0

 ما  7/3ما  به  7پامین بودن ممان بامگشت سرمایه ام  -2

ن ودن شارایط ساخت چارای گوسافندان در صاحرا و نداشاتن خساتگی مفار  بارای           -3

ما  بلحاا  خساتگی چوپاناان ام تاوان      7دامپروران میرا در عمل چراندن دام ها برای مدت 

ا ممان چرای گوسفندان را ب ور ناوبتی  یکنفر خارج است و بهمین س ت معموً  در روستاه

 تدسیو می کنند.

 امکان بهر  برداری همزمان در تولید علوفه و شیر و مواد ل نی برای دامپروران -4

با تو ه باینکه دانه های  و عمل آوری شد  در روش تولیاد علوفاه گلخاناه ای یاذای      -5

به نگهداری تیاور نیاز   مناس ی برای پرورش تیور نیز می باشد میتوان در کنار دامپروری 

 م ادرت ورمید و با انجام اینکار به میزان درآمد مایی ترح اضافه نمود.
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         ًمم به یادآوری است که میازان ومن پاروار بنادی ناژاد مختلاف گوسافندان متفااوت

گرم باه ومن   025می اشد بعنوان مثال نژاد افشاری بامار هر کیلوگرم علوفه مصرفی تدری ا  

گرم به ومنش اضاافه مای    045د در دالیکه نژاد رومانوف ب ور میانگین آن اضافه می شو

شود. ًمم به یادآوری است در صورتیکه سرمایه گذار و بهر  بردار شخص واددی باشاد  

درصد به سودآوری ترح اضافه می شود. ام کاربران محترم تداضا می شود  20/30تدری ا  

ایال کتااب راهنماای پارورش گوسافند را ام       هت م العۀ بیشتر نژادهای مختلف گوسفند ف

د ضمنا  لینک هاای ماورد نیاام  هات خریاد      یتریق وب سایت این فرهنگسرا خریداری نمای

وب ساایت مو اود مای     هماین گلخانه ای و خرید کنسانتر  نیز در  علوفه تجهیزات پرورش

 باشد.

 ایند.وی موفدیت برای عزیزانی که میخواهند ام این روش کست درآمد نممبا آر

 

 

 نویسنده: حسن نجف زاده


