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چکیده

ساعی، م. ، شاکری، پ. ، صالحی، ا. ، و رحمانی اندبیلی، ص. 1401. بررسی وضعیت تعادل منابع تغذیه و تعداد دام در شمال استان کرمان. مجله ترویجي علوفه 
و خوراك دام. 3 )1(: 24-31.

جهت رسیدن به توسعه پایدار در صنعت دامپروری، توجه به میزان تولید منابع تغذیه دام و نیز میزان نیاز دام های موجود، ضروری است. شمال استان 
کرمان در بین استان های کشور از نظر تولید گوشت قرمز، تخم   مرغ و عسل در جایگاه سیزدهم، از نظر تولید شیر خام در رتبه هفدهم و از لحاظ 
تولید گوشت مرغ در جایگاه هجدهم قرار دارد. در حال حاضر حدود %40 اشتغال در این منطقه در بخش دامداری و دامپروری است. استان کرمان 
که جزو مناطق خشک و نیمه   بیابانی کشور است، با کمبود محصوالت زراعی و علوفه ای روبه رو است و تأمین خوراك برای دام ، از مشکالتی است 
که دامپروران این استان همواره با آن روبرو هستند. در این مطالعه، ضمن بررسی میزان منابع موجود تغذیه دام در شمال استان کرمان، به مقایسه آن 
با تعداد دام موجود در منطقه پرداخته شده است. محاسبات تحقیق نشان داد که در حال حاضر حدود 3/7 میلیون واحد دامي در شمال استان کرمان 
وجود دارد که با توجه به نیاز ساالنه هر واحد دامي )معادل 276/5 کیلوگرم TDN(، نیاز دام های شمال استان کرمان در سال، حدود 1024322/2 تن 
TDN خواهد بود؛ در مقابل  این  تعداد واحد دامي ، مجموع  منابع  غذایي  دام  در شمال استان  حدود 1012341/9 تن  TDN مي باشد. در شرایط فعلی 
اختالف این میزان، کمبودی حدود 11980/3 تن TDN را نشان می دهد که این کمبود باید از طریق واردات علوفه از سایر استان ها جبران شود؛ 
در   حالی   که مقداری از علوفه تولید   شده در شمال استان کرمان به سایر مناطق، از جمله جنوب این استان حمل    شده و از دسترس خارج می   شود. انجام 
چنین مطالعاتی در سایر مناطق کشور نیز می تواند به برنامه ریزی جهت تولید و واردات علوفه و سایر منابع تغذیه دام در کشور، کمک فراوانی بکند. 

واژه های کلیدی: شمال استان کرمان، منابع تغذیه دام، نیاز دام، تعداد واحد دامی قابل توسعه. 
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مقدمه
تولیدی  فعالیت های  پررونق ترین  از  یکی  دامداری  و  دامپروری 
از  یکی  اقلیمی  لحاظ  از  کرمان  استان  است.  کشاورزی  بخش 
نمونه های بارز اراضی خشک کویری است؛ با   این   حال، این استان 
به سبب داشتن سطوح مرتعی وسیع، یکی از مراکز دامداری سنتی 
اقلیم های  وجود  به      علت  می   باشد.  کشور  روستایی  و  عشایری 
متفاوت درمناطقی از استان کرمان، پرورش و نگهداری دام، به ویژه 
به   طوری   که  می   باشد؛  مناسب  عشایری  و  روستایی  بخش های  در 
در تأمین گوشت و فرآورده های لبنی مورد نیاز مردم استان سهم 
بزرگی دارد و حتی این فراورده   ها به استان های همجوار نیز صادر 
می شوند. در حال حاضر، %40 اشتغال این استان در بخش دامداری 

و دامپروری است )2(. 
اکنون، یکی از مهمترین مسائل بخش دامپروری کشور که به یک 
چالش بزرگ تبدیل شده است، تأمین علوفه و منابع غذایی مورد 
نیاز دام ها است؛ به طوری که دام های مولد به  دلیل تأمین   نشدن نهاده 
و علوفه و همچنین به صرفه نبودن تولید، روانه کشتارگاه می شوند؛ 
لذا بررسی میزان علوفه و منابع تغذیه دام، در تعیین وضعیت موجود 
و برنامه ریزی برای تأمین علوفه و منابع مورد نیاز دام استان ها و 
کشور، اهمیت خاصی دارد. در زمینه وضعیت منابع تغذیه دام و 
کمی  مطالعات  کشور،  در سطح  موجود  دام  تعداد  با  آن  مقایسه 
انجام شده که از آن جمله می توان به سند سنتز مطالعات توسعه 
بخش دامپروری استان ها )1380( اشاره کرد. نتایج این بررسی   ها 
نشان می   دهد که  تعداد دام هاي  استان ، بیش  از ظرفیت  واقعي  آن 
بوده و در اکثر شهرستان ها تعادل  و توازن  غذایي  برقرار نیست؛ 
به عبارت    دیگر تعداد واحد دامي  مورد تعلیف،   بیش  از ارزش  منابع  
غذایي  دام  می   باشد. با توجه به    اینکه، آخرین مطالعات مربوط به 

تنظیم سند توسعه، مربوط به بیش از 20 سال پیش است، بنابراین 
لزوم بررسی و بازبینی وضعیت موجود منابع غذایی دام در مقایسه 

با تعداد دام های موجود، بیشتر احساس شد. 
منابع   ابتدا چگونگي  وضعیت   موجود،  به منظور  بررسي  وضعیت  
و   )TDN(  1براساس  محتواي  مواد غذایي  قابل  هضم دام،  غذایي  
ماده  خشک با استفاده  از گزارش هاي  زراعت  و مرتعداري  مطالعه  
منابع   ارزش   تعیین   و  دام   انواع   تعداد  به   توجه   با  شد)3( ، سپس  

غذایي،   تعادل  غذایي  دام  مورد بررسي  قرار گرفت . 

وضعیت دام موجود در شمال استان کرمان
در سال 1396، تعداد 1/27 واحد دامی گوسفند و بره و 1/65 واحد 
دامی بز و بزغاله، در شمال استان کرمان وجود داشت که بیشترین 
جمعیت این دام ها به ترتیب در شهرستان های: سیرجان، شهربابک 
و بافت بود. همچنین جمعیت گاو و گوساله شمال استان )اصیل، 
به ترتیب:  که  بود  دامی  واحد   779801 از  بیش  بومی(  و  آمیخته 
شهرستان های کرمان و بم، بیشترین جمعیت این دام ها را داشتند. 
از کل جمعیت گاو و گوساله شمال استان، %16 آن گاو بومی، 59% 
آمیخته و %23 آن اصیل بودند. با اصالح نژاد دام   و   طیور و توسعه 
آن به دام های روستایی و تالش در جهت ایجاد ترکیب جمعیتی 
مناسب برای افزایش تولید در طول برنامه پنجم، از جمعیت گاو 
بومی کاسته شده و به جمعیت گاوهای اصیل و دورگ افزوده شده 
است. آمار شتر نیز در شمال استان 48317/34 واحد دامی بود که 
شهرستان های شهربابک و زرند، بیشترین جمعیت شتر را داشتند. 
دام هاي تک سمی شمال استان نیز شامل اسب، االغ و قاطر است 
که کل جمعیت آنها برابر با 108944/4 واحد دامی بوده و بیشترین 

1- )TDN( Total Digestible Nutrients
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منابع  غذايي  دام  تعداد این دام ها با 20766/9 واحد، در شهرستان بم بوده است.
منابع غذایی دام در شمال استان  کرمان شامل  منابع  غذایي  مرتعي ، 
منابع  غذایي  زراعي  و محصوالت  فرعي  صنایع  تبدیلي  زراعي  و 

منابع غذایی باغی است. 

1- منابع غذايی مرتعی

از 14/4 میلیون هکتار مساحت شمال استان، شش میلیون و 267 
هزار و 926 هکتار آن، مرتع است که هفت درصد مراتع کشور 
را شامل می شود؛ اما به دلیل بارش کم، مراتع خوب تنها 23 هزار 
هکتار )کمتر از %0/5(، عملکرد در هکتار علوفه آن 210 کیلوگرم 
و کل علوفه تولیدي این سطح از مراتع، معادل 4830 تن است 
)2(. در حدود یک میلیون و 290 هزار هکتار )%19/5( از مراتع 
شمال استان، متوسط با عملکرد در هکتار 100 کیلوگرم و تولیـد 
علوفـه آن معـادل 129492/6 تـن مي باشد. چهار میلیون و 955 
از مراتع فقیر و خیلی فقیرند و تولید  هزار هکتار )حدود 80%( 
علوفه آن معادل 272250 تن اسـت و در مجمـوع علوفه تولیدی 
علوفه  میزان  می شود.  برآورد  تن   406572/6 استان  شمال  مراتع 
و   52306 به ترتیب:  نیز  استان  بیابان های  و  جنگل ها  از  حاصل 
این اساس، شمال استان  کرمان در  131816/3 تن است )2(. بر 

مجموع  داراي  13871076 هکتار مراتع، جنگل و بیابان است که 
میزان علوفه مرتعی تولیدی در سال 1396، 590695 تن برآورد 
از  برداشت  قابل  علوفه  تن  در حدود 413486/4  که  است  شده 

مراتع است )جدول 1(. 
هر کیلوگرم علوفه مراتع، TDN 0/55  در نظر گرفته می شود؛ بنابراین 
ارزش  غذایي  علوفه  حاصل از عرصه های طبیعی شمال استان در 
غذایی  نیاز  اگر  می شود.  برآورد   TDN تن    227417/53 مجموع 
ساالنه هر واحد دامی 276/5 کیلوگرم TDN فرض شود، برای هر 
واحد دامی وابسته به مرتع، حدود 159/5 کیلوگرم TDN )درصد 
وابستگی به مرتع= %57/7( آن از مراتع تأمین می شود؛ بنابراین، 
مراتع شمال استان کرمان، تأمین   کننده علوفه مورد نیاز دو میلیون 
واحد دامي )مقدار TDN تولید   شده از علوفه مراتع تقسیم بر 159/5( 
در هفت   ماه یا 1/16 میلیون واحد دامي در مدت یک   سال است. 
این در حالی است که در حال حاضر از 3/7 میلیون واحد دامي در 
شمال استان کرمان، %80 دام های موجود )حدود سه   میلیون واحد 
دامی( وابسته به مراتع هستند و از علوفه مراتع در فصول قشالق 
و ییالق استفاده می کنند؛ بنابراین، مراتع شمال استان در طول سال 
نزدیک به سه   برابر ظرفیت، مورد تعلیف دام قرار می گیرند که این 
امر باعث شده تا مراتع تحت فشار شدید چرا قرار گرفته و روند 
تخریب تشدید شود. ظرفیت تولید علوفه در مراتع، طی سال هایی 
که با کاهش بارندگی و خشکسالی روبه   رو شده است )به ویژه در 

        جدول 1- سطح، میزان تولید و عملکرد در هکتار مراتع، زیراشکوب جنگل ها و کویر و بیابان در شمال استان کرمان

عملکرد علوفه در هکتار سطح )هکتار(عنوان
)کیلوگرم(

کل تولید علوفه 
)تن(

برداشت علوفه مجاز از 
مراتع )تن(

2300021048303381مراتع خوب
1294926100129492/690644/38مراتع متوسط

495000055272250190575مراتع فقیر
406572/6284600/8-6267926جمع

جنگل و بیشه زار و 
درختچه زار

101233651/65230636614/2

659081420131816/392271/4کویر و بیابان

590694/9413486/4-13871076جمع کل 

مأخذ: معاونت بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی شمال استان کرمان و محاسبات تحقیق )1396(.

  دوره سوم -  شماره 1 -  بهار و تابستان  1401 -  شماره  پیاپی ) 5 ( 
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پنج   سال گذشته( افت شدید پیدا کرده و تولید متوسط هر هکتار 
مرتع به 35 کیلوگرم کاهش یافته است؛ در نتیجه، تولید کل علوفه 
مراتع استان نیز دستخوش تغییرات بسیار شدید شده است که این 
امر سبب کاهش ظرفیت مراتع نیز شده است. در نتیجه، فشاری که 
بر اثر چرای بی رویه دام به مراتع وارد می آید، طی سال های همراه 

با خشکسالی، شش   برابر افزایش یافته است )2(. 

2- منابع  غذايي  زراعي  و محصوالت  فرعي  صنايع  تبديلي 

ظرفیت هاي  نشان دهنده  استان،  کشاورزي  موجود  وضع  بررسي 
به منظور  طبیعي  منابع  و  کشاورزي  بخش  در  توجه  قابل  بالقوه 
تولید خوراك دام است که با برنامه ریزي صحیح و اعمال مدیریت 
مناسب و در صورت تأمین امکانات و الزامات مورد نیاز، دستیابي 
بر  مي نماید.  ممکن  را  استان  دامداری  بخش  توسعه  اهداف  به 
اساس آمار سازمان جهاد کشاورزی استان کرمان، در سال 1396 
استان 128 هزار  این  زیر کشت محصوالت زراعی شمال  سطح 
هکتار با میزان تولید 1310 هزار تن انواع محصوالت زراعی بوده 
است. قابل ذکر است که حدود %43 از اراضی زراعی استان کرمان 
به خود  را  استان  تولیدات زراعی  از    31% قرار دارد و  در شمال 
از  سهم  یک   درصد  با  کرمان  استان  شمال  است.  داده  اختصاص 

زراعی  اراضی  زیرکشت  سطح   25 رتبه  کشور،  زراعی  اراضی 
زراعی  محصوالت  تولید  میزان  کل  از  همچنین،  دارد.  را  کشور 
در  را   22 رتبه   ،1/6% تولید  سهم  با  کرمان  استان  شمال  کشور، 
کشور به خود اختصاص داده است )1(. از نظر سطح زیر کشت 
نباتات  سایر  و  علوفه اي  ذرت  شبدر،  )یونجه،  علوفه ای  نباتات 
را  از سهم کشور   3/2% میزان  به  رتبه16  با  استان  این  علوفه اي( 
دارد و از نظر میزان تولید، در رتبه 12 کشور است. استان کرمان 
با سهم 4/8 درصدی، رتبه هشتم تولیدکنندگان یونجه آبی کشور 
را به خود اختصاص داده است. همچنین، از نظر سطح زیر کشت 
و تولید محصول ذرت دانه ای با سهم %10 به ترتیب: رتبه سوم و 

چهارم کشور را دارد )1(. 
منابع  غذایي  زراعي  شمال استان کرمان بیشتر شامل منابع غذایی 
محدود  بسیار  استان  در  دیم  زراعت  زیرا  است  آبی  زراعی 
این  دو دسته،   محصوالت   از  این وجود، در هریک  با  می   باشد؛ 
فرعي  صنایع  تبدیلي  دارای ارزش  غذایي  برای دام ها، مورد مطالعه  
تفاله  چغندرقند،  از:  این  محصوالت  عبارت اند  قرار گرفته  است. 
دانه هاي  روغني  و سبوس  گندم  .  انواع  کنجاله   مالس  چغندرقند، 
استفاده  مورد  از روش  زراعی  منابع  غذایی  ارزش  محاسبه  برای 
توسعه کشاورزی در سال  استانی طرح جامع  مطالعات سنتز  در 
)1380( استفاده شده است )4 و 5( که بر این اساس، ارزش غذایي 
این دسته از محصوالت، 685041 تن TDN در سال برآورد شده 
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است. 

3- ضايعات  گندم 

یکي  از مهم ترین  ضایعات  گندم  که  بیشتر توسط دام تغذیه   مي شود، 
نان  خشک  است؛ چنانچه  حداقل  پنج درصد محصول  دانه  گندم  به 
   این    منظور اختصاص  می   یابد )3(، با در نظرگرفتن  مجموع  168890 
تن  گندم  تولیدي  شمال استان  )2( و بر مبناي  %87 ماده  خشک  و 
،، مجموع  ارزش  غذایي  ضایعات  گندم   بالغ  بر 4628/43  TDN 63 %

تن TDN برآورد شده است. 

4- علوفه باغی

شمال استان  کرمان با سطح زیرکشت 138030 هکتار باغهای آبی 
و دیم،   نزدیک به 224129 تن  علوفه ، بقایا و پسماند باغی تولید 
می   کند. در محاسبات انجام   شده %30 تولید علوفه آبی، %40 تولید 
نظر  در  ماده   خشک  به عنوان   ،)2( بقایا  تولید   40% و  دیم  علوفه 
گرفته شده که ارزش غذایی آن بر مبناي  0/85 ضریب استحصال 

و TDN 50%، 95254/94 تن  محاسبه شده است )جدول 2(. 
در مجموع، ارزش غذایي منابع خوراك دام شمال استان شامل منابع 

 TDN مرتعی، زراعی و علوفه باغی، نزدیک به 1012341/9 تن
 ،67/6% با  کاه   و   کلش  و  کنجاله  پس َچر،  زراعی،  علوفه  می   شود. 
بیشترین سهم منابع خوراك دام شمال استان را دارد و محصوالت 
در   9/4% و   22/4% با  به ترتیب  نیز  باغی  علوفه  و  مرتعی  علوفه 

جایگاه  بعدی قرار دارند. 

نتیجه گیری

کرمان  استان  شمال  در  حاضر  حال  در  شد،  اشاره  که  همانطور 
احتیاجات  اگر  که  دارد  وجود  دامي  واحد  میلیون   3/7 از  بیش 
 TDN غذایي ساالنه براي هر واحد دامي معادل 276/5 کیلوگرم
در نظر گرفته شود )3 و 4(، حدود 1024322/2 تن TDN مورد 
نیاز دام های شمال این استان در سال خواهد بود )جدول 3(. در 
مقابل  این  تعداد واحد دامي ، مجموع  منابع  غذایي  دام  در این منطقه 
حدود 1012341/9 تن  TDN است. اختالف این میزان در شرایط 

جدول 2- سطح و میزان تولید علوفه باغی شمال استان کرمان به   تفکیک شهرستان )1396(

شهرستانرديف
تولید )تن(سطح )هکتار(

جمعبقايا و پسماند باغیعلوفه باغی )آبی+ديم(جمعديمآبی

2592/525/9252618/4253992/45259/254251/7ارزوئیه1
8928/92900/921373/6889/21462/88بافت2
7005/570/0557075/55510788/47700/5511489/02بردسیر3
1348/613/4861362/0862076/844134/862211/7040بم4
499049/95039/97684/64998183/6راور5
15788/2157/88215946/08224313/8281578/8225892/648رفسنجان6
6897/568/9756966/47510622/15689/7511311/9زرند7
34329/7343/29734672/99752867/7383432/9756300/708سیرجان8
8493/284/9328578/13213079/528849/3213928/848شهربابک9
35142/1351/42135493/52154118/8343514/2157633/044کرمان10
897/78/977906/6771382/45889/771472/228کوهبنان11

  دوره سوم -  شماره 1 -  بهار و تابستان  1401 -  شماره  پیاپی ) 5 ( 
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فعلی، کمبودی حدود 11980/3 تن TDN را نشان می دهد که از 
سال 1396 در حدود 65 هزار تن علوفه از سایر استان ها به استان طریق واردات علوفه از سایر استان ها جبران می شود؛ به طوری که در 

کرمان وارد شده است )جدول 4(. 
با در نظر گرفتن میزان واردات علوفه از سایر استان ها، در حدود 
که  دارد  کرمان وجود  استان  در شمال  مازاد   TDN تن   23769/7
برای تغذیه تقریباً 85966/36 واحد دامی می تواند مورد استفاده قرار 
گیرد. این میزان برحسب واحد دامی است؛ یعنی می تواند هم دام 
سبک و هم سنگین را شامل شود، اما الزم به ذکر است که مقداری 
از علوفه تولید   شده در شمال استان کرمان به سایر مناطق از جمله 
آنجا که  از  از دسترس خارج می   شود.  استان حمل   شده و  جنوب 
برای  برنامه ریزی  نیست،  علوفه مشخص  از  میزان  این  دقیق  آمار 

داشتن  به شرط  استان  در شمال  قابل گسترش  دامی  واحد  تعداد 
استانی طرح  مطالعات سنتز  از  نتایج حاصل  است.  اطالعات  این 
را  این موضوع  نیز  استان کرمان )1380(  جامع توسعه کشاورزی 
تایید می   کند؛ به طوری که در سال مورد مطالعه )1380(، در حدود 
5634987 واحد دامی در استان وجود داشته و در مقابل این تعداد 
واحد دامی، مجموع منابع غذایی دام استان 946748 تن TDN بوده 
است که کمبودی برابر با 594985 تن TDN را نشان داده است. 
در  دام  منابع غذایی  و  علوفه  تأمین  به  مربوط  بنابراین، مشکالت 
طی سالهای گذشته در این استان نه تنها کاهش نیافته، بلکه با وجود 
شرایط خشکسالی و بهره برداری بیش از حد و در نتیجه تخریب 
منابع  کمبود  در حال حاضر  به طوری که  است؛  بیشتر شده  مراتع، 
این،  بر  استان ها جبران می شود؛ عالوه  از سایر  با واردات  غذایی 

جدول 4- نوع و میزان تولید منابع تغذیه دام موجود در شمال استان کرمان

میزان تولید )تن(نوع منبع
ارزش غذايی منابع تغذيه موجود

برحسب TDN )تن(

590695227417/53علوفه مرتعی

224129/28895254/94علوفه  و بقایا و پسماند باغی

685041*محصوالت زراعي و محصوالت فرعي صنایع تبدیلي

4628/43*ضایعات گندم

6500035750واردات علوفه

جدول 3- نیاز دام شمال استان کرمان به منابع تغذیه 

کل نیاز دام موجود برحسب TDN )تن(نیاز ساالنه هر واحد دامی برحسب TDN )کیلوگرم(تعداد واحد دامینوع دام

2924800276/5808707/2دام سبک
779801/2276/5215615سنگین

1024322/2-3704601/2مجموع

مأخذ: یافته های تحقیق
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توصیه ترويجی

با توجه به وابستگی شمال استان کرمان به تأمین علوفه - 
تولیدی در مزارع کشاورزی، به منظور تأمین علوفه مورد 
استان  الگوی کشت  در  کم آب بر  علوفه  از  استفاده  نیاز، 
همراه با افزایش راندمان آبیاری از طریق روش های نوین 
با  افزایش عملکرد سایر محصوالت علوفه ای  آبیاری و 
استفاده از ارقام جدید اصالح شده و عملیات به زراعی 

توصیه می شود. 

توسعه استفاده از دانش و فناوری روز برای کاهش مصرف - 
باید در دستور کار جدی  نیز  اراضی کشاورزی  آب در 
بهره برداران قرار گیرد تا ضمن کاهش سطح زیرکشت، 
بتوان میزان تولید کنونی را حفظ نمود و در صورت امکان 

افزایش داد. 
با توجه به قرارگرفتن استان کرمان در منطقه خشک و - 

نیمه   خشک کشور، یک راهکار مناسب برای کشت گیاهان 
علوفه ای، استفاده از منابع آب شور و نامتعارف و گیاهان 

علوفه ای مناسب در این الگوی کشت است. 

  دوره سوم -  شماره 1 -  بهار و تابستان  1401 -  شماره  پیاپی ) 5 ( 



..................................... ..................................... ..................................... ..................................... ..................................... ..................................... ..................................... ..................................... ..................................... .....................................
......

31

........................................................ ........................................................ ........................................................ ........................................................ ........................................................ ........................................................ ..................................
بررسی وضعیت تعادل منابع تغذیه و تعداد دام در شمال استان کرمان-  مهدیه ساعی ، پیروز شاکری، اصغر صالحی، صفت اهلل رحمانی اندبیلی         

فهرست منابع:

اول،  جلد  ارتباطات.  و  اطالعات  فناوری،  مرکز  اقتصادی،  و  برنامه ریزی  معاونت  کشاورزی،  جهاد  وزارت   .1396 کشاورزی،  آمارنامه   .1
محصوالت زراعی. 

2. آمار و اطالعات بخش دامپروری استان کرمان، 1396، معاونت بهبود تولیدات دامی، سازمان جهاد کشاورزی استان کرمان. 
3. فضائلی، ح. 1394. بازنگری راهبردهای دامپروری با توجه به روند خشکسالی در کشور. همایش پژوهش های نوین در علوم دامی، دانشگاه 

بیرجند، 34-27. 
معاونت  کرمان(، وزارت کشاورزی،  )استان  توسعه کشاورزی  استانی طرح جامع  مطالعات سنتز  ایران. 1380.  مهندسین مشاور جامعه   .4

برنامه ریزی و اقتصادی، مؤسسه پژوهش های برنامه ریزی و اقتصاد کشاورزی. 40 صفحه. 
5. مهندسین مشاور جامعه ایران. 1380. مطالعات سنتز استانی طرح جامع توسعه کشاورزی )استان اصفهان(، وزارت کشاورزی، معاونت 

برنامه ریزی و اقتصادی، مؤسسه پژوهش های برنامه ریزی و اقتصاد کشاورزی. 34 صفحه. 


