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 چکیده
های عرفي که شترداری در آنها مرسوم و ميزان سودآوری سامان هزینه ،پژوهش در فالت مرکزی ایران با هدف بررسي درآمد این     

سامان  نفر شتر در هر 126سامان عرفي با تعداد متوسط  28برای این منظور با انتخاب  انجام شد. 1396تا  1394است طي سالهای 
برداران تکميل و )فصل بهار( با ابزار پرسشنامه توسط بهره ميزان درآمد و هزینه برای هر نفر شتر طي مقطع زماني منظم در هر سال

شامل عوامل  متغيرها .گردیدگيری بصورت تصادفي انجام دار شتر و نمونهگله 28جامعه آماری شامل  و نوع تحقيق کاربردی محاسبه شد.
(  costPVها )( و ارزش حال هزینهincomePVتحليل اقتصاد مهندسي ميزان ارزش حال درآمدها ) استفاده از با هزینه شترداری بود.درآمد و 
 .شدافزار اکسل محاسبه ( نيز با نرمBCR( و نسبت منفعت به هزینه )NPVارزش حال خالص )بعد های مورد مطالعه محاسبه و برای سال

 (.BCR≥1های عرفي ميزان ارزش حال خالص مثبت و نسبت منفعت به هزینه بزرگتر از یک بود )تمام سامان نشان داد که در نتایج
شتر حذفي( و بيشترین هزینه  ماهه، 6های عرفي مربوط به فروش شتر زنده )شتر نر، شتر بيشترین درآمد ناخالص در هریک از سامان

ميزان سودآوری مشخص  هابا محاسبه درآمدهای ناخالص از هزینهبا این توصيف  مربوط به دستمزد ساربان و خرید علوفه دستي بود.
گسترش پرورش این صنعت همراه برای ای های ذیربط برنامهتوجه به سودآوری مناسب این حرفه دستگاه شود بامي پيشنهادرو ازاین شد،

 های عرفيای شترهای موجود در ساماننياز تغذیهتأمين قادر به مذکور  هایبا صنعت توریسم داشته و با توجه به اینکه علوفه رویشگاه
 رو باید با احتياط عمل شود. باشد و ادامه این وضعيت پوشش گياهي را به مخاطره خواهد انداخت، ازایننمي

 
 .شترداری ارزش حال خالص، مرتع، پرسشنامه، درآمد ناخالص، کلیدی: هایواژه

 
 مقدمه
کاری دشوار  و خشکين مواد غذایي در مناطق گرم تأم

 نظر ازدرصد از مراتع کشور  66بيش از سویي از  ،است
 Baghestani Meybodi and) پوشش گياهي ضعيف هستند

2015 ashtekian,D.)  شتر که تحمل شرایط سخت محيطي را
نسبت به سایر  ای در مراتعدارد به علت خوردن هر گونه علوفه

 ،ی سنگين از افزایش رشد روزانه خوبي برخوردار استهادام

همچنين این حيوان از مراتع فقير و گياهان موجود در آن 
که قابليت بيشتری از نظر ضریب یطوربه ،کنديماستفاده بهتری 

و در مقایسه  داردو بز  گوسفند، تبدیل به گوشت نسبت به گاو
 مصرف خودماده خشک کمتری نسبت به وزن  ز،ب وبا گوسفند 

از  دهندگانپرورش (.Naseriand  Arzani, 2016نماید )يم
که این سيستم  اندبودهیرباز در کشور به پرورش شتر مشغول د

با پرورش  .توان به سيستم صنعتي تبدیل کرديمسنتي را 
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را يدات این دام تولکمي و کيفي  نظر ازتوان يمصنعتي شتر 
کرک افزایش داده و مازاد توليدات را به  و شامل شير، گوشت

 توجه به گرم با (.,Salehi 2014) سایر کشورها صادر نمود
 ،ای استگلخانهی گازها اثرناشي از  کهشدن کره زمين 

بروز  که منجر به در کشور همچنين کمبود بارندگي
از سویي برداشت بيش از حد  وشده  تعددم هایيسالخشک
روبرو  مشکلبا  را کشت علوفه کهزیرزميني  هایسفره آب از

پيش در کشور را ميت پرورش شتر لزوم توجه به اه نماید،مي
نسل جوان تمایلي برای  متأسفانهسازد. از پيش آشکار مي

اقتصادی مناسبي از این امرار  اندازچشمشترداری ندارند، چون 
و معاش ندارند و این امر یکي از تهدیدات مهم شترداری در 

اینکه شتر نقش  به توجه با بنابراین گردد.کشور محسوب مي
اقتصاد معيشتي جوامع دامدار روستایي دارد و یک حياتي در 

آید، حيوان مهم در مراتع بياباني و استپي کشور به حساب مي
اقتصادی اهميت زیادی  نظر از دهندگانپرورشبرای رو ازاین
 Amiriرسد به نظر ميمطالعه این مبحث ضروری بنابراین دارد، 

2016), Domari.) 
این  دليل دارد. روند کاهشيدر کشور ایران پرورش شتر 

امر فروش شترهای ماده برای کشتار و مشکالت کمبود 
 ,Ministry of Agriculture Jihadباشد )علوفه چرا مي

 بدن متابوليکي وزن درصد 53/2 حداکثر شترها (.2013
 در رقم این که در صورتي ،کنندمي مصرف خشک ماده خود
 انواع از است قادرهست و  %3 حدود هادام سایر مورد

 ميزاني به( دارتيغ و خاردار ،خشبي) مرتعي گياهان خاص
 و نيستند آن از استفاده به قادر هادام سایر که نماید استفاده
 به نسبت خاردار و خشبي مواد باالی هضم قابليت دارای
 دامي هایگونه سایر که گياهاني از تعليف و هاگونه سایر

. باشدمي ندارند را آن مصرف قابليت( حدودی تا بز جزبه)
 و پرورش امکانات و تجهيزات تأسيسات، به نياز حداقل

سنگين  گذاریسرمایه بهرا  نياز کمترین درنتيجه و نگهداری
 (.,Ministry of Agriculture Jihad 2013) دارد

 سودآوری خوبي در شرایط فعلي دارد.این باوجود
در زمينه تحقيقات اقتصاد شترداری مطالعات کمي در 

که به بعضي از آنها اشاره خواهد  انجام شدهایران و جهان 

 توانمندیهایبا هدف تعيين  (2013و همکاران ) Zare شد.
اقتصادی شترداری در مناطق بياباني استان یزد، با بررسي 

نتيجه منابع و اسناد حاصل از توسعه شترداری در این استان 
 5065175هزار نفر شتر در کل سطح  55/21گرفتند که 

در  پرورش شترکه طوریبه هکتاری استان یزد وجود دارد،
زایي و بوده و موجب اشتغال صرفه به مقروناین استان 

و همکاران  Chand شود.منطقه مين اساکنافزایش درآمد 
ت شتر در ایال پرورشتحقيقي اقتصادی در مورد  ( در2010)

بيشتر از   BCR مثبت و NPV که کردندراجستان هند اعالم 
دهد که شترداری در است که نشان مي 33/1و  برابر  1

 ایالت راجستان سودآور است.
Faisalkhan ( 2017و همکاران)،  در تحقيقي در مورد

رکود اقتصادی شترداری در کویر گلستان واقع در کشور 
به این نتيجه رسيدند که در شرایط خشک گلستان  ،پاکستان

نبود  مناسب، مدیریت اما عدم شتر بهترین دام اقتصادی است.
فقدان  و خشکسالي شرایط طبيعي، بالیای بازاریابي خوب،

شتردار سبب  کشاورزان و تحقيقاتي مؤسسات بين ارتباط
کاهش شترداری در این منطقه شده است. همچنين عوامل 

طوفان شن و ماسه و درجه  جمله نور خورشيد،اقليمي از
آنان  بر رکود اقتصادی شتر است.مؤثر حرارت زیاد از عوامل 

توانند در غذای کمکي و مسابقات شترسواری مي بيان کردند که
د و باید ننقش مهمي داشته باش افزایش درآمد شتر در این منطقه

ر شتپرورش دولت دستورالعمل خاصي برای بهبود سوی از 
 نوشته شود. 

Nurtazi ای با عنوان ( در مقاله2017همکاران ) و
 انداز گذشته،قزاقستان )چشم در از شتر اقتصادی استفاده

حيوان  شتر سال هزاران برای بيان کردند که ،آینده( و حال
 در شتر تعدادو  بوده هاقزاق اجداد اقتصاد در اصلي

 شوروی(اتحاد جماهير  دوره )در 1927 سال در قزاقستان
 ونقلحمل توسعه با اما رسيد.مي نفر ميليون 1.69 حداکثر به

 یافت و اصالحات در این کشور کاهش شتر ارزش مکانيزه،
بار به کاهش فاجعه منجر 1930 دهه اجتماعي و اقتصادی
 کمي شترها تعداد از آن بعد شتر در قزاقستان شد. جمعيت
 بعد از استقالل قزاقستانکه نحویبه .شد تثبيت و افزایش
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و اکنون پرورش شتر در  یافت افزایش دوباره شترها شمار
باالیي  سودآوری بياباني قزاقستان بامناطق بياباني و نيمه

 دو فرضيه در این پژوهش بررسي شده است. است. همراه
 شترداری در ایران مرکزی دارای توجيه اقتصادی نيست. -1
های عرفي باالتر به هزینه در تمام سامان نسبت منفعت -2

 باشد.از عدد یک مي
هدف از این تحقيق بررسي توجيه اقتصادی پرورش شتر 

 در مناطق مرکزی ایران است.
 

 هامواد و روش
 منطقه مورد مطالعه موقعیت

 بافق، های اردکان،شهرستانشامل  مطالعه مورد منطقه
یزد( و  استان سياسي محدوده خاتم، ابرکوه )در مهریز، بهاباد،

 130458 . منطقه حدوداستجنوبي(  خراساندر طبس )

 35درجه و  29محدوده  که در داشته کيلومتر مربع وسعت
ثانيه عرض  39 دقيقه و 5درجه و  35ثانيه تا  43دقيقه و 

درجه و  58ثانيه تا  10 دقيقه و 48درجه و  52شمالي و 
قله . داردنویچ قرار ثانيه طول شرقي گری 1دقيقه و  21

متر ارتفاع از سطح دریا و ریگ  4055شيرکوه با ارتفاع 
ترتيب بلندترین و گودترین متر به 660زرین با ارتفاع 

در منطقه مورد مطالعه  گيرند.مي را دربر این منطقه مناطق
منابع رطوبتي،  ناحيه مرکزی ایران واقع شده که دوری از

واقع شدن در کنار کویر  با رطوبت اندک، تجریانانفوذ 
ردیف مناطق در  آن را طورکليبهسایر عوامل مرکزی و 

 -در زون ایران منطقه کل .داده استخشک و بياباني قرار 
های های آن در زیر منطقهواقع شده و بيشتر عرصه يتوران

 . گيردبياباني قرار مياستپي و نيمه

 

 

 مورد مطالعه منطقه قشهن -1 شکل
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عنوان قطب شترداری در منطقه منطقه مورد مطالعه به
نفر  16500در حال حاضر حدود  باشد.مرکزی ایران مي

  شتر در این منطقه وجود دارد. 
مورد های هواشناسي موجود در محدوده با استناد به داده

 ،سال در مترميلي 100ميزان بارندگي در حدود  ،مطالعه
 از بيش و یا گراددرجه سانتي 18 حدود متوسط دمای ساالنه

 مترميلي 4000تا  3000ق ساالنه تعر و تبخير ميزان و آن
 ,Baghestani Meybodi and dashtekian) باشدمي

2015.) 
 

 روش تحقیق

در مورد هزینه و صورت کاربردی بوده و  پژوهش بهاین 
 1394) درآمد شترداران ایران مرکزی در طي مدت سه سال

( با پایش ميداني با استفاده از ابزار پرسشنامه 1396تا 
 28آماری مشتمل بر  جامعه بصورت حضوری انجام شد.

 گيری بصورت تصادفي انجام شد.دار شتر و نمونهگله
با  ی بود.ای شتردارمتغيرها شامل عوامل درآمدی و هزینه

به اینکه تمام حوزه مورد مطالعه تقریباً از نظر شرایط  توجه
دار شتر با تعداد گله 28اکولوژیکي مشابه بودند جمعاً 

سال سن  15نفر شتر با نژاد بلوچي با متوسط  126متوسط 
کوهانه برای کيلوگرم و همگي تحت رده تک 250و وزن 

از پرسش تفادهاس با. محاسبات درآمد و هزینه انتخاب شد
هایي در مورد ميزان درآمد و هزینه یک نفر شتر اعم از 

های ثابت و جاری و درآمد نيز از شترداران طي مقطع هزینه
طور جداگانه پرسيده زماني منظم )فصل بهار( در هر سال به

جامعه  اینکه به توجه با تکميل گردید. شد و پرسشنامه
عنوان حجم ی بهآماری کوچک بود از تمام جامعه آمار

پشم،  شير، درآمدها شامل فروش گوشت، .شدنمونه استفاده 

ها شامل دستمزد ساربان، خرید علوفه، کود و ... و هزینه
خودرو، موتورسيکلت، دامپزشک، دارو، سم و سمپاشي و ... 

این روش با استفاده از تحليل اقتصادی ارزش حال  در بود.
( برای سه BCR) هزینه( و نسبت منفعت به NPV) خالص

(. نرخ تنزیل در این ,Soltani 2014) سال محاسبه شد
مرکزی در سال  محاسبات بر اساس شاخص نرخ تورم بانک

درصد و  18برابر  1395درصد و در سال  15برابر  1394
 Centeral) درصد در نظر گرفته شد 20برابر  1396در سال 

2017 Bank,.) 
ی محاسبه درآمد و هزینه در تحليل اقتصاد مهندسي برا

 Net Presentهای تحليل ارزش حال خالص )از روش

Value) نسبت منفعت به هزینه و (Benefit Cost Ratio با )
 شرح ذیل استفاده شد. افزار اکسل بهاستفاده از نرم

 

 NPVارزش حال خالص  -1

 هامتداول تحليل اقتصادی پروژه هایروش از یکي
در این روش تفاوت در گردش  .خالص است ارزش حال
شده با استفاده از ضریب ارزش کنوني بينينقدی پيش

به شود.ارزش کنوني آن تبدیل مي برابرپرداخت یکباره به 
دیگر تبدیل ارزش فعلي گردش نقدی به ارزش آینده عبارت

گویند، بر اساس این معيار در ميرا ارزش خالص فعلي 
شد، پروژه مورد پذیرش صورتي که ارزش کنوني مثبت با

ارزش حال خالص بزرگتر  اگردیگر عبارتبه گيرد.قرار مي
باشد طرح دارای توجيه اقتصادی مي از صفر باشد،

(2014 Soltani,.) 

های تواند مساوی با نرخ بهره وامتنزیل مي نرخ 
بلندمدت در بازار سرمایه و یا مساوی بهره پرداختي توسط 

  (.,Soltani 2014)وام گيرندگان باشد 

 
𝑃𝑉𝑐𝑜𝑠𝑡 = ∑

𝐶𝑡

(1+𝑖)𝑡
𝑛
𝑡=1  رابطه 1                          
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𝑃𝑉𝑖𝑛𝑐𝑜𝑚𝑒 = ∑
𝐼𝑡

(1+𝑖)𝑡
𝑛
𝑡=1 2رابطه                                   

 

𝑁𝑃𝑉 = ∑
𝐵𝑖−𝐶𝑖

(1+𝑟)𝑖
𝑛
𝑖=1 =𝑃𝑉𝑖𝑛𝑐𝑜𝑚𝑒 − 𝑃𝑉𝑐𝑜𝑠𝑡                   3رابطه  

 

 costPV (Presentها ، ارزش حال هزینه1در رابطه 

Value cost )که  استtC های سال هزینهtباشد.ام مي 
نرخ تنزیل و  iام، tدرآمدهای سال  tI ،2در رابطه 

incomePV  آینده ارزش حال درآمدهای(Present Value 

income) .است 
دهنده درآمد و ارزش ترتيب نشانبه iC و iB، 3در رابطه 

 ام است. iسرمایه از سال 
 BCR نسبت منفعت به هزینه -2
 

𝐵𝐶𝑅 =
𝑃𝑉𝑖𝑛𝑐𝑜𝑚𝑒

𝑃𝑉𝑐𝑜𝑠𝑡
 

 
نسبت ارزش حال منافع را به ارزش  معياری است که

 در این نماید.مي در نرخ تنزیل معين محاسبه هاحال هزینه
یکنواخت برابر روش نسبت ميانگين احتمالي ساالنه و یا 

هزینه یکنواخت ساالنه طرح برابر به  منافع احتمالي ساالنه
در گيرد. قرار ميمحاسبه و آنگاه این نسبت مورد بررسي 

صورتي که این شاخص بزرگتر از یک باشد طرح اقتصادی 
شود و در غير این صورت طرح غير بوده و پذیرفته مي

,Soltani )گردد مينظر تصادی بوده و از اجرای آن صرفاق

2014.) 
را  مطالعه مورد عرفي هایسامان مشخصات (1) جدول

های گياهي هریک از تيپ الزم به ذکر است که نشان داده است.
Artemisia seiberi-) طارون -درمنه دشتي ای عرفيهسامان

Cornulaca monocantha) شور یزدی -تيپ هامادا و 

(Salsola yazdiana-Hammada Salicornia و درمنه )
( Salsola yazdiana -Artemisia seiberiشور یزدی ) -دشتي

باشد که با ارزیابي وضعيت مرتع در هر تيپ در وضعيت مي
های عرفي متوسط بوده است و مدت زمان استفاده از سامان

مميزی  علت ضمناً به در طول سال بوده است. توسط شترها
های عرفي در یک از سامانمذکور مساحت هيچ شدن مراتعن

 نيست.دسترس 
 

 نتایج
ميانگين  1396و  1395، 1394های در طي سال

دار با تعداد های ثابت، جاری و درآمدهای هر گلههزینه
سامان عرفي برآورد شده است  28دام مشخص در 

)سال  1394های ثابت فقط برای سال (. هزینه2)جدول 
های جاری برای سالهای مختلف محاسبه هزینه اول( و

نر،  شتر)گردیده است. درآمدها شامل فروش دام زنده 
، پشم، شير، کود و خدمات (حذفي شتر و ماهه 6شتر 

توریستي بودند. درآمدها مربوط به فروش دام زنده )شتر 
های جاری ماهه و شتر حذفي( بود. هزینه 6نر، شتر 

غن برای چرب کردن دام، شامل خرید علوفه، سم، رو
شرب دام، حمل و دارو، دامپزشکي، دستمزد ساربان، آب

بيني نشده بودند. های پيشنقل، تلفات، استهالک و هزینه
ها مربوط به دستمزد ساربان و خرید البته بيشترین هزینه

 (.2علوفه دستي بود )جدول 
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 های عرفی مورد مطالعهمشخصات سامان -1 جدول

 طول جغرافيایي عرض جغرافيایي نفر شتر روستا شهرستان نام و نام خانوادگي ردیف

 493880 3696280 350 فهالنج طبس آزاد اسماعيل 1

 427205 3747312 200 جوخواه طبس یعقوبي علي 2

 475779 3679387 150 فهالنج طبس آزاد برات 3

 481687 3693901 150 فهالنج طبس آزاد حسين 4

 490493 3717606 150 جوخواه طبس آالله حسن 5

 454600 3702702 140 فهالنج طبس آزاد حسن 6

 489692 5713228 100 دشتغران طبس باقری سيدمحمد 7

 490949 3701124 60 کریت طبس حجي زاده رمضانعلي 8

 490689 3809603 50 علي آبادچاه کویر طبس علي آبادی عليجان 9

 4940112 3698274 40 فهالنج طبس رضوی اميني سيداحمد 10

 491706 3714025 30 دیهشک طبس فروتن حسين )شترشيری( 11

 365552 3625432 301 رباط پشت بادام اردکان عباس عيسایي 12

 329813 3608716 70 مغستان اردکان امير حسين کاظمي 13

 332817 3609781 61 مغستان اردکان محمد رضا خویي 14

 381168 3648040 51 رباط پشت بادام اردکان محمود اميني 15

 403407 3630348 71 رباط پشت بادام اردکان محمد رضا عيسایي 16

 382183 3617679 101 رباط پشت بادام اردکان اکبر فتحي 17

 336825 3598175 300 ساغند اردکان غالمرضا شایقي 18

 421879 3543868 177 ریزآب - تلخ آب بهاباد سيد محمد رضوانينژاد 19

 400416 3582041 104 ریزآب - تلخ آب بهاباد سيد محمود رضوانينژاد 20

 410350 3563824 85 اشلومي -گوراخور بهاباد رحمت اله جعفریپور 21

 354325 3516606 106 حسن آباد آبریز بافق محمد رضا کریمي 22

 351398 3481766 93 گود گوار - لرد قطرم بافق مرکز تحقيقات 23

 358566 3475228 68 کلوت گود گوار بافق نصرا... ساربانيان 24

 373358 3464197 45 کلوت گود گوار بافق علي ساربانيان 25

 235207 3444637 57 حسن آباد بافق حسن حسني نژاد 26

 267268 3473880 300 هرات و مروست خاتم محمد دهقاني 27

 491399 3686227 120 فهالنج طبس آزاد مهدی 28
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 سامان عرفی منطقه مورد مطالعه نقشه -2شکل
 

 درآمدهای و جاری ثابت، هایهزینه (3) جدول نتایج
 این در دهد.مي نشان را عرفي سامانه 28 ناخالص

 درآمد و جاری و ثابت هایهزینه مجموع ميزان محاسبات
 تفکيک به مطالعه مورد هایسال از هریک برای ناخالص

 طوربه سال هر برای (سود) خالص درآمد .است شده آورده
 هاهزینه مجموع از ناخالص درآمدهای کسر از جداگانه
 بود مثبت مطالعه مورد هایسال تمام در کهشد  محاسبه

 ارزش شده بيشتر تنزیل نرخ چه هرکه طوریبه(. 2 جدول)
 جدول) است شده کمتر سود همچنين و هزینه و درآمد حال

 نشده بينيپيش هزینه درصد 5 که است توضيح به الزم (.3
 و تعميرات و غيرمترقبه حوادث از ناشي هایهزینه)

 هایهزینه به...(  و خودرو و ساختمان احتمالي نگهداری

 .است شده اضافه جاری و ثابت
 ارزش ،(PVincome) درآمد حال ارزش( 4) ولجد در

 نسبت و( NPV)خالص  حال ارزش ،(PVcost) هزینه حال
که اساس آن را  تنزیل هاینرخ با( BCR)هزینه  به منفعت

مورد  هایسالنرخ بهره بانکي مصوب بانک مرکزی در 
در  هااین نرخ دادند محاسبه شده است،مطالعه تشکيل مي

و  20،18ترتيب برابر به 1396و  1395، 1394های سال
 (.Centeral Bank, 2017) بودند شده مشخص درصد 15

 در هزینه به منفعت نسبت شودمي مشاهده که همانطور
 تا 1 از و است یک عدد از بزرگتر عرفي سامانهای از هریک

 اقتصادی بودن شترداری بيانگر این و است بوده متغير 1/3
 .باشدمي عرفي سامانهای از هریک در
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 های مختلفهای عرفی مورد مطالعه در سالهای ثابت، جاری و درآمدهای ناخالص در کل سامانمیانگین هزینه -2جدول 

 سال

 

 درآمد و هزینه

1394 1395 1396 

 درصد مبلغ )ریال( درصد مبلغ )ریال( درصد مبلغ )ریال(

 27 282651724 27/8 226262931 21/5 178586207 فروش شتر 6 ماهه

 41/8 437544828 40/1 326259310 42/8 363279310 فروش شتر نر

 21/8 228108621 21 171039655 25/4 210517241 فروش شتر حذفي

 0/5 5431034 0/6 4663793 0/3 2620690 فروش پشم

 4/4 45684483 6/4 52023448 5/5 45387586 فروش شير

 4/3 44815517 3/9 32003448 3/4 282413379 فروش کود

 0/2 1637931 0/2 1637931 0/1 1142857 فروش خدمات توریست

 100 1045874138 100 813890517 100 829632414 کل درآمدها

  -  - 21/7 162720370 هزینه تأسيسات )ثابت(

  -  - 3/1 23037931 هزینه موتورسيکلت )ثابت(

  -  - 19/7 147448276 هزینه خودرو )ثابت(

 26/7 110531035 22/4 111354975 13/3 99491035 هزینه خرید علوفه )جاری(

 1/1 5275862 1 463931 0/7 4913793 روغن برای چرب کردن دام )جاری(

 1/1 5465517 1/8 5241379 0/6 4434483 خرید سم و سمپاشي )جاری(

 0/7 3582759 0/6 2927586 0/2 1537931 خرید دارو )جاری(

 0/8 3655172 0/5 2413793 0/2 1524138 اجاره مرتع

 0/1 610345 0/1 258631 0/5 3644828 هزینه دامپزشکي

 36 173551724 33/1 157448376 16/6 124482759 دستمزد ساربان

 7/8 37793103 10/1 48156499 4/1 30379310 هزینه حمل و نقل

 12/2 58814815 14/4 68448276 6/8 50731034 تلفات

 0/2 9589286 1/7 8086207 1/1 8074074 هزینه تهيه آبشرب دام

 7/6 36697447 10/1 47820489 8/3 62349278 هزینههای استهالک

 4/8 22931498 4/7 22625930 4/8 35653750 هزینههای پيشبيني نشده )%5(

 100 481561368 100 475144534 100 748728750 کل هزینهها
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 های عرفی )ریال(ثابت، جاری و درآمدهای ناخالص به تفکیک سامان هایهزینه -3جدول 

 سال

 

 سامانه عرفي

1394 1395 1396 

هزینههای ثابت و 

 جاری

هزینه های ثابت و  درآمد ناخالص

 جاری

هزینه های ثابت و  در آمد ناخالص

 جاری

 در آمد ناخالص

1 1270972500 1400200000 1404151875 1792500000 973947844 2220000000 

2 1589385000 2268800000 1106327250 1879500000 1131992138 2683000000 

3 1860363750 1940400000 1017324000 2055000000 1083303900 3335000000 

4 1144237500 1241600000 796207125 1401000000 811145869 1738000000 

5 1959142500 2194400000 1225696500 2684500000 1349011650 2980500000 

6 1307118750 1405100000 911893500 1446300000 980246006 1834500000 

7 597354000 732000000 317858625 727500000 365539519 983000000 

8 682683750 814400000 408856875 851000000 438958406 104500000 

9 595087500 7380000000 360890250 79200000 361690785 1034500000 

10 718268250 820000000 397079550 796655000 2544969983 1055300000 

11 668981250 684000000 343570500 667050000 3277008000 792250000 

12 746733750 774400000 588107625 726000000 642118969 875500000 

13 628477500 687000000 361761750 578500000 402275738 671900000 

14 670887000 766000000 386457750 655000000 417426713 832500000 

15 617200500 620000000 323581125 437000000 347661038 605650000 

16 605430000 617000000 316454250 468900000 342593738 615400000 

17 506178750 512000000 212709000 351900000 253076119 488500000 

18 578350500 590000000 222191550 407350000 280186568 567500000 

19 685597500 689000000 362680500 700000000 390334613 794200000 

20 298714500 335400000 178884825 282700000 187490389 327700000 

21 287989500 317600000 175934325 272800000 169692889 299700000 

22 633150000 642000000 394768500 60600000 442594688 788000000 

23 709852500 767840000 536766000 826000000 457374750 948700000 

24 634672500 639000000 366476250 511500000 408519563 272000000 

25 482265000 488400000 329484750 434490000 334021013 572100000 

26 365767500 390000000 174252250 235700000 134791913 275500000 

27 424305000 433000000 216343575 409700000 215252336 482650000 

28 534366000 610000000 317171400 630280000 364511648 747300000 



 

 سامان عرفی )ریال( 28درصد در  20 و 18، 15های گذاری بر مبنای ارزش حال با نرخ تنزیلارزش -4جدول 
ارزش حال سامان 

 عرف

 (%15 تنزیل نرخ) 1396 (%18 تنزیل نرخ) 1395 (%20 تنزیل نرخ) 1394
PVincom PVcost NPV BCR PVincom PVcost NPV BCR PVincom PVcost NPV BCR 

1 121756217 1105193478 112371739 1/1 1287345590 1008440014 278905577 3/1 1284722222 563627224 721094998 3/2 

2 1972869565 1382073913 590795652 43/1 1349827636 794547005 555280631 7/1 1552662037 655088043 897573995 4/2 

3 1687304348 1617707609 69596739 04/1 1475869003 730626257 745242746 02/2 1929976852 629611979 1303064873 1/3 

4 1079652174 994989130 8466304 1/1 1006176386 571823560 434352826 76/1 1000000000 469413119 530586882 13/2 

5 1908173913 1703602174 204571739 1/1 1927966102 580276142 10476899560 19/2 1724826389 780678038 944148351 21/2 

6 1221826087 1136625000 85201087 1/1 1038710141 654907713 383802428 59/1 1061631944 567271994 494359950 87/1 

7 636521739 519430435 117091304 23/1 522479173 228281115 294198057 29/2 568865741 211539073 357326667 69/2 

 (ریال) عرفی سامان 28 در درصد 20 و 18 ،15 هایتنزیل نرخ با حال ارزش مبنای بر گذاریارزش -4ادامه جدول 

ارزش حال 

 سامان عرفي

 (%15 تنزیل نرخ) 6139 (%81 تنزیل نرخ) 5139 (%20 تنزیل نرخ) 1394
PVincom PVcost NPV BCR PVincom PVcost NPV BCR PVincom PVcost NPV BCR 

8 708173913 593638044 114535870 19/1 611174950 293634642 317540308 1/2 616030093 254026856 362003237 43/2 

9 64173913 517467391 124271739 24/1 568802068 259185758 309616307 19/2 598668982 209311849 389357133 86/2 

10 713043478 624581087 88462391 14/1 572145217 285176350 286968867 01/2 610706019 205422444 405283575 97/2 

11 594782609 581722826 13059783 02/1 499064924 246749984 232317940 94/1 45848009 189641667 268836345 42/2 

12 671478261 649333696 22144565 03/1 521401896 422369739 99032157 23/1 506655093 371596625 135058467 36/1 

13 597391305 546502174 50889130 1/1 372378627 259811656 112566971 43/1 388831019 322798459 156032559 7/1 

14 666086957 583380000 82706957 14/1 470410802 277547939 192862863 7/1 481770833 241566385 240204449 99/1 



 

 (ریال) عرفی سامان 28 در درصد 20 و 18 ،15 هایتنزیل نرخ با حال ارزش مبنای بر گذاریارزش -4ادامه جدول 
ارزش حال 
 سامان عرفي

 (%15 تنزیل نرخ) 6139 (%81 تنزیل نرخ) 5139 (%20 تنزیل نرخ) 1394

PVincom PVcost NPV BCR PVincom PVcost NPV BCR PVincom PVcost NPV BCR 

15 539130435 536696087 2434348 1 339701235 232390926 107310310 5/1 3504911898 201192730 149299168 74/1 
16 536521739 526460870 10060870 02/1 336756679 227272515 109484164 5/1 356134259 198260265 157873995 8/1 
17 445217391 440155435 5061957 01/1 252729101 152764291 99964809 7/1 282696759 146456087 136240672 93/1 
18 513043478 502913478 10130000 02/1 292552428 159574512 132977916 83/1 328414352 162145004 166269348 03/2 
19 599130435 596171739 2958696 1 502729101 260471488 242257613 93/1 459606482 225888086 233718396 03/2 
20 291652174 259751739 31900435 12/1 203030738 128472296 74558442 6/1 189641204 108501383 81139821 8/1 
21 276173913 250347391 25826522 1/1 195920712 126353293 69567420 6/1 173437500 98201903 75235597 8/1 
22 558260870 550565217 7695652 01/1 435219764 283516590 151703174 6/1 456018519 256131185 199887334 8/1 

 

 (ریال) عرفی سامان 28 در درصد 20 و 18 ،15 هایتنزیل نرخ با حال ارزش مبنای بر گذاریارزش -4ادامه جدول 
ارزش حال 

 عرفيسامان 
 (%15 تنزیل نرخ) 6139 (%81 تنزیل نرخ) 5139 (%20 تنزیل نرخ) 1394

PVincom PVcost NPV BCR PVincom PVcost NPV BCR PVincom PVcost NPV BCR 

23 667686957 617263044 50423913 1/1 593220339 404887963 188332376 5/1 459016204 264684462 284331742 1/2 
24 555652174 551889130 3763044 01/1 367351336 263197537 104153799 4/1 420717593 236411784 184305809 8/1 
25 424695652 419360870 5334783 01/1 312043953 236630817 75413136 32/1 331076389 193299197 127777192 71/1 
26 339130435 31805869 21071739 1/1 169276070 125138071 44137999 4/1 159432870 78004579 81428291 04/2 
27 376521739 368960870 7560870 02/1 294240161 155374587 138865574 9/1 279311343 124567324 154744018 42/2 
28 530434783 464666087 65768696 14/1 452657182 227787561 114869721 99/1 432465278 210944241 221521037 05/2 

 17/2 326507031 278744206 605251237 71/1 243240486 341283011 584523497 11/1 69322526 653776124 723098651 میانگین
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 بحث 
گرفتن بر روی کمربند خشک  قرار کشور ایران به دليل

بارندگي  کمبود ميزان بارندگي بسيار فقير است. نظر از جهاني،
ميليون هکتار مراتع  30در فالت مرکزی با گستردگي بيش از 

کویری و شرایط سخت حاکم بر آن، موجب شده تا هيچ دامي 
بنابراین  شتر در این شرایط توانایي زندگي نداشته باشد؛ جزبه

يمولوژیک شرایط ویژه فيزیدليل شتر تنها حيواني است که به
 بهمحيطي کویر در آن در برابر شرایط سخت زیست  تواند
ي زندگي کرده و از مراتع موجود تغذیه نماید و به توليد آسان

بنابراین رسيدگي به  (.,Salimi and Asadi 2009بپردازد )
 ارتباطي که با این حرفه در گران صنعتمشکالت شترداران و 

 به توانيم مشکالت این ازجمله .استحائز اهميت  ،هستند
وحشي شتران، پرورش نيمه کمبود منابع آبي، اقتصادی، مسائل

شترها و قاچاق مواد مخدر  سرقت ی،اجادهتلفات ریلي و 
علت اینکه سيستم پرورش شتر در ایران  به همچنين اشاره کرد.

 با مولد شتر شدهکنترل چرای سامانه) بازنيمه صورت بهتقریباً 
شترهای خود را  کبارفقط سالي ی هادامصاحبان  ،است( ساربان

 کمبود علت به همچنين کنند.مي جمع اندکردهی گذارعالمتکه 
بيشتری را برای یافتن آب  شترها مجبورند مسافت آبي، منابع

ی هاراهی را در سطح اجاده تصادفات جهيدرنت ،طي کنند
 اساس بر .دهديمهایي که مراتع شتری دارند، افزایش استان
درصد از  80از پزشکي قانوني کشور نيز  شدهارائه آمار

سرنشينان  ی خودروها با شترها منجر به فوتهاتصادف
 صاحبان شترها با تا دارد ضرورت بنابراین ؛شوديمخودرو 
ی مناطق امن سو به آنهاو هدایت  کردن این شترها دارشناسنامه

 بزرگ را فراهم کنند.و دور از جاده، زمينه مهار این معضل 
استفاده از شتر برای قاچاق نيز ضرورت پرداختن به این 

 شيپ از شيبهایي که مراتع شتری دارند در استانرا موضوع 
 دهد.قرار مي ديتأکمورد 
که عمدتاً  مسائلمدیریت صحيح این  که يصورت در اما

از شتر در توسعه توان اجتماعي و مدیریتي هستند، مي
جدید در مناطق  اشتغال ایجاد ،و جذب توریستگردشگری 

ی اندک و از گوشت آن در مواقع بحراني گذارهیسرما محروم با
عوامل نامساعد  در برابر شتر به مقاومت و خشکسالي با توجه

ضروری است به اهميت اقتصادی رو ازاین محيطي استفاده نمود.
یران و شتر در ا پرورش، مطالعات بر اساسشتر پرداخته شود. 

 مشکالت همچنان اما باشد.مي در جهان دارای توجيه اقتصادی
یک دام جایگزین  عنوانبهپرورش این دام  ای بر سر راهعدیده

 در مناطق بياباني وجود دارد.
عرفي  هایهزینه در هریک از سامان منفعت به نسبت ميزان

 این بيانگر ميزان سود شترداری در ،باشدمي 1بزرگتر از عدد 
و همکاران  Zareمطالعات  با که است مطالعه مناطق مورد

Amiri Domari ( و2017) و همکاران Nurtaziو  (2013)

 و جاری هایهزینه به مربوط محاسبات .داردمطابقت  (2016)
ثابت باالیي  شتر دارای هزینه داریک گله نشان داد که ثابت
آغل و  ساخت به مربوط ثابت هزینه بيشترین زیرا باشد،نمي

اینکه  توجه به با .باشدنگهداری شتر مي به مربوطتأسيسات 
شتر برای استراحت نياز به آغل و استراحتگاه مجهزی ندارد 

 جاری هزینه بيشترین .گيردنمياین هزینه رقم باالیي را دربر 
 بيشترین باشد.خوراکدهي و دستمزد ساربان مي به مربوط

مربوط به فروش گوشت نيز درصد(  90)حدود  درآمد ناخالص
توضيح که این قسمت شامل فروش  این با )شتر زنده( بود. شتر

به)باشد فروش شتر حذفي مي و فروش شتر نر شتر حاشي،
ترتيب فروش شتر نر، فروش شتر حاشي و فروش شتر حذفي 

های مورد مطالعه بخود اختصاص بيشترین درآمد را در سال
های مورد سامان در شترداری درآمد کمترین کهیطوربه .(داد

های مختلف برای فروش خدمات توریست برای سال مطالعه
مطالعه از نظر اکولوژیکي با توجه به شرایط  مورد منطقه در بود.

چرای شترها برای های مکرر علوفه مرتعي خوبي خشکسالي
و شرایط شترداری با  در مناطق مرکزی ایران وجود نداشته

با وجود چنين شرایطي توصيف ا این ب است، مواجه شدهکود ر
که  یهمانطور و باز شترداری سودآوری خوبي داشته است

خشکسالي  1396و  1394،1395های مشخص است در سال
این مطلب است مؤید موضوع  این .ه استدر کشور حاکم بود

های سبک دارای رکود باالیي بوده که دامداری سنتي با دام
و فقط شترداری در  ،(2019) و همکاران Mirjalili است

جوابگوی نياز گوشت کشور خواهد بود که  شرایط خشکسالي
 ( همخواني دارد.2017) و همکاران Faisalkhanبا مطالعات 
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 و زیست سازگاری، قابليتهای شتر از دیگر قابليت
 و خشکنيمه خشک، مناطق سخت شرایط در پرورش

 مقابل در نسبي قابليت و علوفه کمبود آبي، کم گرما، تحمل
 زندگي سخت شرایط همچنين در زا،بيماری عوامل و امراض

روند را ميمي بين از هادام همه که شدید هایخشکسالي و
 توان شتر همچنين (.,Amiri Domari 2016توان نام برد )

از  بياباني را دارد. مراتع و نواحي عمق در پرورش و زیست
صنعت شتر تاکنون  ،در ایران به دليل نگاه سنتي ،دیگر سوی

فقط محدود به مصرف توجه منزلت اجتماعي نداشته و 
در  کهطوریبه های لبني و گوشت آن شده است،فراورده

گردی حال حاضر به علت رشد صنعت گردشگری و بيابان
در مناطق خشک و کویری و درآمدزایي چشمگير از این 

 اصي پيدا کرده است.حيوان منزلت اجتماعي خ
 

 هاپيشنهاد
چرای شتر و واگذاری مراتع  برایاحيا و بهبود مراتع  -

 ؛به شترداران
های اقليمي و پرورش شتر بصورت سنتي ظرفيت برای -

 ؛جغرافيایي سنجيده شود
استمرار  برایبيمه کردن شترداران به همراه خانواده  -

 ؛فعاليت شترداری
 ؛در مناطق مورد مطالعهگسترش بيشتر صنعت توریسم  -
پرورش شتر و با آموزش و ترویج کالسهای مرتبط  -

  ؛های دامي شتر مانند شير شترفراورده
گسترش صنایع جانبي شترداری مانند صنایع لبني،  -
 ؛بندی گوشت و استفاده از پشم شتربسته

 .گذاران پرورش شترحمایت و تشویق سرمایه -
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Abstract 

     This study was conducted in the central plateau of Iran to examine the income, cost, and 

profitability of conventional systems, in which camel is common during the years 2015 to 2017. 

For this purpose, by selecting 28 conventional systems with an average of 126 camels, the 

amount of income and cost per camel during the regular period of each year (spring) was 

completed and calculated by the operators with a questionnaire. The type of research is 

practical, and the statistical population included 28 camel herders. Random sampling was 

performed. Variables included income factors and camel costs. Using the analysis of 

engineering economics, the current value of income (PV income) and the present value of costs 

(PV cost) were calculated for the studied years, and then the net present value (NPV) and the 

benefit-to-cost ratio (BCR) was calculated with Excel software. The results showed that in all 

conventional systems, the net present value was positive, and the benefit-to-cost ratio was 

greater than one (BCR≥1). The highest gross income in each of the conventional systems was 

related to the sale of live camels (male camels, 6-month-old camels, elimination camels) and the 

highest cost was related to camel driver’s wages and the purchase of manual forage. However, 

by calculating gross income from expenses, the amount of profitability was determined, so it is 

suggested that due to the appropriate profitability of this profession, the relevant agencies have a 

plan to expand the cultivation of this industry along with the tourism industry and considering 

that forage of these habitats will not be able to supply the nutritional needs of camels in 

traditional areas, and the continuation of this situation will endanger the vegetation; therefore, it 

should be done with caution. 
 

Keywords: Questionnaire, gross income, rangeland, net present value, camel-breeding systems. 

 

 

 


