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 چکیده

 7هتا  ههیاتان    سطح استان گیالن در شهرستتان در  آمیختهگله گاو  02مربوط به درآمد و هزینه  اطالعاتدر این پژوهش 
معادهت ضرایب اقتصاد  تولید شیر، درصتد  قرار گرفت. بررسي  گله( مورد 9گله( و ماسال   3گله(، رضوانشهر   1گله(، املش  

حداقل هزینه و در محدودیت كل نهاده و برا  شرایط بلند مدت و دو گرایش حداكثر سود گله در  چربي، درصد پروتئین و طول عمر
 ریال به كیلوگرم به گاو  ضرایب اقتصاد  تولید شیر در گاو آمیخته ها بر حسب واحد گاو برآورد شدند.یعني متغیر بودن تمام هزینه

اده در سال( و طول عمر گله  ریال به روز به گاو ماده در سال(، درصد چربي ریال به گاو ماده در سال(، درصد پروتئین  ریال به گاو م
و در گرایش حداقل هزینه  02و  32070، -02001، 739 ترتیب برابر باهب گرایش حداكثر سود و در میانگین استان در ماده در سال(

، 030ترتیب ود بهبود. در گاو بومي ضریب اقتصاد  این صفات در گرایش حداكثر س -21/2و  10/12، 29/19، -02/2برابر با 
بود. ضریب اقتصاد  درصتد چربتي و درصتد     -03/2و  0/1، 0/3، -11/2و در گرایش حداقل هزینه  252و  -3177، -0020

ها  مورد بررسي در گرایش حداكثر سود منفي و در گرایش حداقل هزینه مثبت است. ضریب اقتصاد  تولید پروتئین شیر در شهرستان
تر  در میان بقیه صفات در دو گرایش برخوردار بود. ضریب اقتصاد  نسبي صفات در دو ز اهمیت بیششیر و سپس طول عمر گله ا

ها در دو گرایش مثبت و افزایش راندمان گرایش یکسان بود. ضریب اقتصاد  نسبي طول عمر گله نسبت به تولید شیر در اكثر شهرستان
 جهت با صفت تولید شیر بود. ر و همتر از صفات دیگاقتصاد  سیستم تولید در این صفت بیش

 
گاو بومي، گاو آميخته، ضريب اقتصادي، طول عمر گله، درصد پروتئين  کلمات کلیدی:

 alirezaseidavi@iaurasht.ac.ir :الکترونیکی نویسنده مسئولپست * 
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 مقدمه
هاي توليد گاو شيري در مناطق گرمسيري از سيستم       

لحاظ در دسترس بودن خوراك و سطح مديريت گله بسيار 

متفاوت هستند، بنابراين اطالعاتي در زمينه عملكرد اقتصادي 

ها در هاي آنتالقي كل مورد انتظار نژادهاي در دسترس و

سطوح خاص در دسترس بودن و مديريت منابع و در شرايط 

با تجزيه و تحليل سيستم اقليمي مجزا مورد نياز خواهد بود. 

هاي مختلف توليد در مناطق مختلف استان و بررسي سيستم

توان عوامل و پارامترهاي تأثيرگذار بر روي مديريت پرورش مي

هاي اصالح نژادي و اخته و در طرحپرورش گاو آميخته را شن

هاي ها استفاده نمود و با يافتن مدلبهبود مديريتي از آن

ترين عوامل هاي آماري، مهمرياضي و برآورد ضرايب مدل

بدين ترتيب  .دست آوردهتأثيرگذار بر روي هزينه فايده را ب

گذاري جهت آينده اصالح نژاد گاو بومي از طريق سياست

، Madalena) گرددمي مشخص گريآميخته يا و نژاديدرون انتخاب

9191 .) 

مطالعات پژوهشگران نشان داده است كه حداكثر سود با        

گوزرا( در دامنه × فريزين -)هلشتاين 1Fهاي استفاده از ماده

دست سازي شده بههاي اقتصادي شبيهوسيعي از وضعيت

هاي مستمر جايگزيني ها پيشنهاد كردند كه برنامهآيد. آنمي

 تواند زيربناي اقتصادي پايداري در بخش مي 1Fهاي تليسه

 (.Madalena ،9191پروري ايجاد كند )دام

برآورد ضرايب اقتصادي صفات هدف اصلي از اين تحقيق        

و تحليل  هاي مؤثر بر آنتوليدي گاو آميخته و بومي و مؤلفه

شرايط توليد گاوهاي آميخته و بومي در شرايط روستايي استان 

 عنوان يكي از مراكز عمده توليد گوشت و شير كشورگيالن به

 بود.

 

 هاشمواد و رو
توليد شير، درصد صفات براي محاسبه ضرايب اقتصادي        

ها )هزينه هزينه چربي و پروتئين و طول عمر گله از آمار

كنسانتره، علوفه، نيروي انساني، سوخت، تعميرات، بهداشت و 

روش )ف آمدهايدرار آمهاي متفرقه( و درمان، تلقيح و هزينه

گوساله، تليسه مازاد،  شير به نرخ دولتي و آزاد، فروش

هاي فروش گاونر و كود( دو سال مربوط به گاوداري ي،گاوحذف

از  گاو آميخته گله 05به تعداد  معاًآميخته استان گيالن كه ج

بودند، استفاده  ماسال و شهررضوان املش، الهيجان، هايشهرستان

 شد. 

ها براي برآورد هزينه توليد يك واحد شير، در اين روش       

طور هاي باي و غيرتغذيههاي تغذيهين، هزينهئچربي و پروت

اي هاي تغذيههزينهدست آوردن هجداگانه محاسبه شد. براي ب

 خوراك مصرفي استفاده شد. NEاز قيمت يك واحد 

اي محاسبه ضرايب اقتصادي ردر گرايش حداكثر سود ب       

صفات توليد شير )ريال به كيلوگرم به گاو در سال(، درصد 

چربي )ريال به گاو در سال( و پروتئين )ريال به گاو در سال( و 

و  او در سال( از مدل قطعي زيرطول عمر گله )ريال به روز به گ

 :(9)معادله  استفاده شدي( ساز)شبيه روش استانداردبه
P =N(R – C)  

عداد گاو ت  Nيستم،س اخالصن دسو P اين معادله در       

ت. اسآمد و هزينه ساالنه يك رأس گاو شيري در C و  Rشيري،

ازاي يك رأس چنين از مدل ذكر شده جهت برآورد سود بههم

گاو آميخته و بومي استفاده گرديد. جهت برآورد پارامترهاي 

آوري شده در طرح مدل در گاوهاي بومي، از اطالعات جمع

 تحقيقاتي مشابه ديگري در استان گيالن استفاده شد.

هاي متغير اعم ه صورت مجموع هزينهب هاي ساالنهينهزه       

 (h) ب گاوحسه بر گلهزينه ثابت  و( Aاز تغذيه و غيرتغذيه )

 :(0)معادله ريف شدعت
P = N (R-A-h)        

ابعي از مقدار شير توليدي، درصد ( تNR)آمدهاي گله در       

چربي، درصد پروتئين و ميانگين توليد در يك دوره و سهم 

پروتئين  وفروش شير به نرخ دولتي و آزاد و اضافه درصد چربي 

فروش گوساله، تليسه، گاو حذفي، گاو نر  مدآدر و ءاز سطح مبنا

بابت اضافه استان گيالن داران البته درتعاوني دام .ستا و كود

داران پرداخت درصد چربي و پروتئين از سطح مبنا پولي به دام

تك تك گيري چربي و پروتئين شيركرد چون امكانات اندازهنمي

 نداشت. داران  وجوددام

اعم از پنير و كره براساس معادل شير محصوالت توليدي        

 (:3)معادله مورد محاسبه قرار گرفت
RN = N [M (m (B + q1s1+ q2s2) + (1-m) u)]                    

Mيانگين توليد شير در يك دوره شيردهي= م 

mتيولهم فروش شير با نرخ د= س 

Bيمت يك كيلوگرم شير با درصد چربي پايه طبق = ق 

 گذاري دولتي نرخ

1qيمت يك واحد درصد چربي اضافه نسبت به درصد پايه= ق 

1sيانگين درصد چربي اضافي نسبت به درصد پايه= م 
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2qيمت يك واحد درصد پروتئين اضافه نسبت به درصد پايه= ق 

2sبه درصد پايه بتانگين درصد پروتئين اضافي نس= مي 

uگذاري بازار آزاديانگين قيمت يك كيلوگرم شير طبق نرخ= م 

گذاري شركت سهامي شير ايران، ق سيستم قيمتطب       

 ترتيبهو پروتئين مبناء بي چرب كيلوگرم شير با درصد يك قيمت

رصد چربي و د 9/5 ازاي هرهشود و بدرصد محاسبه مي 3 و 0/3

گردد عنوان جايزه دريافت ميهب 1q ، 2qپروتئين اضافي معادل

كه داراي درصد اين تحقيق با توجه به اين داران مشمولكه دام

گونه مبلغي را چربي و پروتئين شير بااليي بودند ولي هيچ

 كردند.دريافت نمي

تغير م يهاامل هزينه( شNC) هگلهاي ساالنه زينهه       

ص ثابت لهاي خاينهزه ،)وابسته به توليد شير و اجزاي آن(

 ستا هگلهاي ثابت هزينه و جايگزينيي هاينههزساالنه گاو، 

  (:4)معادله
 CN = N [M (b+t1 s1 + t2 s2) + D + (a/L) + h]                                                                           

bيانگين هزينه توليد يك كيلو شير با درصد چربي و = م

 داري و آبستني(دون هزينه نگه)ب پروتئين پايه

1tيانگين هزينه اضافي ناشي از افزايش يك درصد چربي= م 

2tيك درصد پروتئين يشين هزينه اضافي ناشي از افزاگيان= م 

Dيانگين هزينه خالص ثابت ساالنه يك گاو با در نظرگرفتن = م

 داري و آبستني.هاي نگههزينه

aيانگين هزينه خالص جايگزيني يك رأس گاو= م 

Lحسب سال رب گاويانگين طول عمر يك رأس = م 

hاد گاو شيريديانگين هزينه ثابت گله وابسته به تع= م 

ا گرايش حداكثر ب  yاقتصادي صفت يبراي محاسبه ضرب       

هاي ثابت به تعداد گاو، از شكل سود و وابسته بودن هزينه

 حسب آن صفت مشتق گرفته شدرب 9 هادلمعتوسعه يافته 

 :(0)معادله
P=N {M [m(B+q1s1+q2s2+(1-m)u]-[(b+t1s1+t2s2)+D+(a/L)+h]}  

 / رياليب اقتصادي صفت بر حسب واحد گاو شيريضر       

 :(6)معادله
y h) / -A-∂(R(1/N)= C) /-(Ry) =(1/N) P/= (1/N)( yυ  

       y صورت ثابت بودن كل نهادهرد (Uب ) ين تعداد گاو و

 برقرار است ابطه زير( رC) مقدار نهاده مربوط به هر رأس گاو

(Dickerson ،9193) (9)معادله: 
N = U / C                                                                                                                              

( با گرايش yبراي محاسبه ضرايب اقتصادي يك صفت )       

هاي ثابت به تعداد گاو، از زينهحداقل هزينه و وابسته بودن ه

 :(9)معادله معادله زير استفاده شد
Q = C / R                                                                                                                                 

گاو  (، بين تعدادUدر صورت ثابت بودن مقدار نهاده كل )       

(N( و مقدار نهاده هررأس )Aرابطه زير برقرار شد ) (1)معادله: 
N = U/A                                                                                                                                   

       A = M (b+t1s1+t2s2) + D + a/Lعبارتست از: Aجا در اين

بوط به هر مرر ميانگين صفت و در نتيجه ميزان نهاده اگ       

تغيير نمايد  اياندازه به Nرأس گاو نيز تغيير كند، الزم است 

 .ابت بماند( ثU) كه مقدار كل نهاده

 

           نتایج

ادالت ضريب اقتصادي توليد مع: معادالت صفات تولیدی       

همراه ضريب اقتصادي درصد چربي و پروتئين و طول شير به

به  در گرايش حداقل هزينهعمر گله در گرايش حداكثر سود و 

 دست آمد:به 9شرح جدول 

 

 : معادالت ضرایب اقتصادی صفات تولیدی در دو گرایش1جدول 

 گرایش حداقل هزینه معادلهشماره  گرایش حداکثر سود شماره معادله صفات

 w ( R / C ) –r =  mυ 94 (w/r )–  (C/R)= mυ 95 توليد شير

 1t – 1% = M ( mqfυ 90 Q ) / r 1mq  -1= M ( t fυ (R/C) 99 درصد چربي

 2t – 2% = M ( mqpυ 96 Q ) / r 2mq  -2= M ( t pυ(R/C) 90 درصد پروتئين

 a/L   Lυ 99 )2a/(rL-=    Lυ (R/C)=2 93 طول عمر گله

     

يك كيلو  و هزينه ترتيب قيمتهب wو  rاين معادالت در       

 شير هستند:
2s2+ q 1s1r = B + q            

2s2+ t 1s1b + t w = 
جهت برآورد ضرايب اقتصادي صفات توليد  فوق ادالتمع       

پروتئين و طول عمر گله و تشكيل  صددر شير، درصد چربي و

 شاخص انتخاب استفاده شدند.

رامترهاي مدل مورد پاآورد رب: پارامترهای اقتصادی مدل       

)كيلوگرم(،  برآورد ضرايب اقتصادي صفات توليد شير استفاده در

)درصد(، پروتئين شير )درصد( و طول عمرگله )روز(  چربي شير
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و  0اي مورد مطالعه در جدول هگاوهاي آميخته براي شهرستان

هزينه يك ارائه شده است.  3براي گاوهاي بومي در جدول 

( و L1)گله  9509كيلوگرم شير در شهرستان الهيجان بين 

( ريال متغير بود. دامنه تغييرات اين پارامتر در L2)گله  0690

( R3)گله  0393( و R1)گله  100شهر بين شهرستان رضوان

)گله  9649( و M4)گله  955ريال و در شهرستان ماسال بين 

M5) هاي در شهرستان شير كيلوگرم 9 توليد هزينه بود. متغير ريال

، 9940، 9939ترتيب شهر و ماسال بهالهيجان، املش، رضوان

هاي املش، هاي بومي شهرستانريال و در گله 9596و  9009

ريال بود.  9350و  605، 959ترتيب شهر و ماسال بهرضوان

هاي آميخته و بومي استان گيالن ميانگين كميت مذكور در گله

ريال بود. ميانگين قيمت فروش يك كيلوگرم  900و  9959

و  0555، 0055، 0905 ترتيببرده بههاي نامشير در شهرستان

 طوركلي هريال بود. ب 0039طور ميانگين هريال و ب 0355

دهنده گاو آميخته با پايين بردن شداران ماسالي پروردام

 كنند. تر توليد ميصورت اقتصاديههاي تغذيه، شير را بهزينه

       

 

 های آمیخته چهار شهرستان و کل استان(برآورد پارامترهای اقتصادی مدل )میانگین گله :2جدول 

 های گاو بومي سه شهرستان استان گیالنبرآورد پارامترهای اقتصادی مدل در گله :3جدول 

 

: های مختلفاقتصادی در شهرستانمحاسبه ضرایب        
ضريب اقتصادي صفات گاو آميخته و بومي  6تا  4در جداول 

گرايش  درضرايب اقتصادي طول عمر گله  ارائه شده است.

استثناي املش و يك گله ها ) بهحداكثر سود در تمام شهرستان

M3 .در ماسال( مثبت و در گرايش حداقل هزينه منفي بود 

ضريب اقتصادي طول عمر گله در شهرستان املش در گرايش 

دليل منفي حداكثر سود منفي و در حداقل هزينه مثبت بود )به

بودن هزينه خالص جايگزيني(. ضريب اقتصادي اين صفت در 

كه هزينه دليل اينماسال در هر دو گرايش صفر بود )به M3گله 

مشخص است كه  93خالص جايگزيني گله صفر بود(. در معادله 

ضريب اقتصادي طول عمر به هزينه خالص جايگزيني ماده گاو 

 وابسته است.

برآورد ضریب اقتصادی تولید شیر در گرایش        

ضريب اقتصادي توليد شير  L1به استثناي گله : حداکثر سود

هاي شهرستان الهيجان در گرايش حداكثر سود در كليه گله

مثبت و در گرايش حداقل هزينه منفي بود. در مجموع ضريب 

شهر و اقتصادي توليد شير در شهرهاي الهيجان، املش، رضوان

ريال و در كل  691و  9095، 9503، 9036ترتيب ماسال به

بطه مستقيمي بين هزينه ساالنه گاو و ريال بود. را 931استان 

هاي آميخته برقرار است. هزينه خالص ثابت ساالنه گاو در گله

در شهرستان املش كه ميانگين هزينه ثابت و هزينه جايگزيني 

تر بودن درآمد گاو، دليل بيشتر از ساير شهرهاست، بهگاو پايين

 تر از سايرطور محسوسي بيشنسبت درآمد به هزينه به

گيري كلي، عنوان يك نتيجهباشد. بههاي استان ميشهرستان

افزايش ميانگين توليد شير در جهت افزايش سوددهي 

 B r U w B D a R C R/C L M گله

30/9 4003991 6960565 65151 9490050 136 9959 - 0039 0039 استان  90/0  0900 

9/5 9340090 6990944 9555555 9965199 190 9939 - 0905 0905 الهيجان  39/0  3900 

-05499 161 9940 - 0055 0055 املش  3555555-  9199905 0069150 59/3  3 3969 

شهررضوان  0555 0555 - 9009 9545 3695513 6105555 0499999 1339469 09/5  3 0951 

06/9 3063990 0061933 930400 930900 156 9596 - 0355 0355 ماسال  00/3  0400 

             

 B r U w B D a R C R/C L M گله

9/9499 9499 9309 استان  0/904  6/903  996359 603909 0139191 0901456 39/9  34/0  699 

0/9590 املش  3/9090  9009 9/959  9/959  990049 300461 3049400 0331919 39/9  36/9  1/999  

شهررضوان  9005 9/9041  9 4/605  4/605  040405 9695555 0090050 0560960 04/9  4 640 

0/9063 9499 9493 ماسال  9/9359  9/9359  9594993 609111 3390533 0453990 4/9  9/0  011 
r  درآمد حاصل از قروش يك كيلوگرم شير =U قيمت آزاد يك كيلوگرم شير =B قيمت دولتي شير =w هزينه يك كيلوگرم شير =b هزينه توليد يك كيلوگرم شير پايه =D هزينه خالص ثابت ساالنه =

aهزينه خالص جايگزيني = ،R درامد ساالنه يك راس گاو =C هزينه ساالنه يك راس گاو =P سود ساالنه يك راس گاو =L طول عمر گله =Mمقدار شير توليدي = 
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باشد. البته اين انطباق به هاي توليدي گاو آميخته ميسيستم

گونه كه در نوع سيستم توليدي و اجزاي آن وابسته است، بدين

شهرستان شيري( -صنعتي و دومنظوره )گوشتيسيستم نيمه

اي از سود املش كه فروش گاو حذفي و پرواري سهم عمده

دهند، اهميت اقتصادي صفات خود اختصاص ميسيستم را به

هايي طبيعتاً الزم است توليدي منفي بوده و در چنين سيستم

خصوصيات پرواري و توليد گوشت مدنظر قرار گيرند و ضمن 

ها صورت روي آنها، انتخاب عمدتاً برآورد ارزش اقتصادي آن

منظوره مبتني بر فروش شير، هاي تكگيرد. ولي در سيستم

پيشرفت ژنتيكي توليد شير موجب افزايش كارايي اقتصادي 

 گردد.سيستم توليد مي

هاي بومي ضريب اقتصادي توليد شير در گله       

و  439، 963ترتيب هاي املش، رضوانشهر و ماسال بهشهرستان

گردد كه ريال بود. مالحظه مي 030ل استان ريال و در ك -331

هاي آميخته، ضريب در شهرستان ماسال برخالف گاوداري

هاي باالي توليد و هزينه دليل هزينهاقتصادي توليد شير به

باالي گاو و نيز نسبت باالي درآمد به هزينه منفي بوده و 

 دار نيست.افزايش ميانگين صفت به نفع دام

 
 های آمیخته چهار شهرستان و کل استان()میانگین گله: ضرایب اقتصادی صفات تولیدی در دوگرایش حداکثر سود و حداقل هزینه 4جدول 

 گله
 گرایش حداقل هزینه گرایش حداکثر سود

 طول عمرگله درصدپروتئين درصدچربي توليد شير طول عمرگله درصدپروتئين درصد چربي توليد شير

 -59/5 90/95 91/91 -04/5 09 -35690 -65069 931 استان
 -09/9 03/99 60/00 -99/5 0993 -91131 -31993 9036 الهيجان
 36/5 60/95 96/05 93/5 -0996 -99936 -965993 -9503 املش
 -56/9 99/94 94/09 -51/9 9009 -96404 -30309 9095 شهررضوان

 -59/5 69/9 10/96 -99/5 019 -35106 -65905 691 ماسال

         

های استان گیالنهای بومي شهرستانضرایب اقتصادی صفات تولیدی در دوگرایش حداکثر سود و حداقل هزینه در گله :5جدول   

 گله
 گرایش حداقل هزینه گرایش حداکثر سود

رشيتوليد  ندرصدپروتئي درصدچربي  يرتوليدش طول عمرگله  ندرصدپروتئي درصدچربي   طول عمرگله 

-6040 030 استان  3999-  404 99/5-  0/3  6/9  03/5-  
-95960 963 املش  0035-  904 51/5-  6 9/3  49/5-  
شهررضوان  439 4163-  0006-  309 09/5-  0/3  6/9  03/5-  

-331 ماسال  99914-  6553-  6/359  96/5  6/0  1/0  90/5-  

         
 های استان گیالنهای بومي شهرستاندرصد در گله 5/3درصد و پروتئین  4سازی ضرایب اقتصادی صفات تولیدی در شرایط چربي شبیه :6جدول 

 گله
 گرایش حداقل هزینه گرایش حداکثر سود

 عمرگله طول درصدپروتئين ربيچدرصد توليدشير طول عمرگله درصدپروتئين درصد چربي توليد شير

 -0/6 -4 -4/0 -99/5 404 9999 -3513 0/034 استان
 -3/9 -0/4 -0 -59/5 996 -9935 -39096 0/930 املش

 -09 -1 -9/90 -09/5 366 39319 40014 059 شهررضوان
 -9 -6 -9/9 96/5 356 -3903 -30319 -395 ماسال
         

برآورد ضریب اقتصادی تولید شیر در گرایش حداقل        

 در توليد شيرضريب اقتصادي  ،94معادله با توجه به : هزینه

( و يك رأس w) با هزينه يك كيلو شير هزينهحداقل گرايش 

( و r) (، نسبت مستقيم و با درآمد حاصل از توليد شيرC) گاو

چنين اين ضريب با هم ( نسبت عكس دارد.R) رأس گاويك 

 .خوراك مصرفي نيز رابطه مستقيم دارد

درصد  ،چربيدرصد برآورد ضرایب اقتصادی        

 90و  99هاي طبق معادله: در گرایش حداکثر سودپروتئین 

در گرايش حد پروتئين در صد چربي و ضريب اقتصادي درصد 



   رآورد و ميایسه ضرایب اقتصادی صفا  حولیدی گاوهای آمیخته و  ومی استان گیالن                      صیداوی و همکاران
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شير و هزينه يك گرم چربي و اكثر سود به ميانگين توليد 

پروتئين و نسبت درآمد به هزينه وابسته است. افزايش عوامل 

ي يك رأس گاو ضريب اقتصادي درصد چربي و هاموثر بر هزينه

 آورد.پروتئين را پائين مي

پروتئین درصد  ،چربيدرصد برآورد ضریب اقتصادی        

ضريب  96و  90براساس معادله : در گرایش حداقل هزینه

اقتصادي درصد چربي و پروتئين در اين گرايش با ميانگين 

توليد شير رابطه مستقيم و با قيمت يك كيلوگرم شير رابطه 

هاي مورد بررسي ضرايب اقتصادي تمام شهرستان دارد. در عكس

هاي سيستم كه باعث افزايش هزينهمثبت بودند يعني اين

پروتئين قيمت تعلق شدند. چون به افزايش درصد چربي و مي

 گرفت. نمي

در گرایش  برآورد ضرایب اقتصادی طول عمرگله       

ضريب  99 با توجه به معادله: حداکثر سود و حداقل هزینه

هاي جايگزيني گله رابطه هزينه با اقتصادي طول عمر گله

به  دارد. عكس مجذور طول عمر گله رابطهو با  مستقيم

استثناي شهرستان املش )كه هزينه خالص جايگزيني منفي 

است( و گله سوم شهرستان ماسال )كه هزينه خالص جايگزيني 

ها در صفر است( ضريب اقتصادي طول عمر گله در تمامي گله

گرايش حداكثر سود مثبت و در حداقل هزينه منفي بود. يعني 

به ساير صفات كه در سودمندي گله در هر دو گرايش نسبت اين

 از اهميت زيادي برخوردار است.

ضرایب اقتصادی نسبي صفات تولیدی نسبت به شیر        

ضريب اقتصادي  9و  9در جداول : های مختلفدر شهرستان

نسبي صفات درصد چربي، درصد پروتئين و طول عمر گله در 

 دو گرايش حداكثر سود و حداقل هزينه ارائه شده است. 

هاي آميخته و بومي شود در گلهمشاهده ميگونه كه همان

كه سيستم در استان در صورت محدوديت نهاده و نيز در صورتي

ها باشد )در نظر گرفتن كليه حال استفاده كامل از نهاده

ازاي يك ماده گاو داشتي(، هاي ثابت و متغير گله بههزينه

ضريب اقتصادي نسبي كليه صفات مورد بررسي در دو گرايش 

كثر سود و حداقل هزينه مساوي است. نتيجه فوق نشان حدا

منظور تغيير روند گذاري بهدهد كه در اين حالت سياستمي

ژنتيكي صفات به نوع گرايش انتخاب در برآورد ضرايب اقتصادي 

توانند مورد وابسته نيست و هر يك از دو گرايش فوق مي

استثناي گله اول و استفاده قرار گيرند. در الهيجان و ماسال به

شهر، عالمت ضريب اقتصادي نسبي درصد چربي و نيز در رضوان

پروتئين منفي و طول عمر گله مثبت بود. در املش و ماسال 

جهت بر اثرات توليد شير و درصد چربي و درصد پروتئين هم

روي راندمان اقتصادي سيستم توليد بود. در كل استان نيز 

ربي و پروتئين منفي و طول عالمت ضريب اقتصادي درصد چ

 عمر مثبت بود. 

 

 

تان(های آمیخته چهار شهرستان و کل اس)میانگین گله: ضرایب اقتصادی نسبي صفات تولیدی در دوگرایش حداکثر سود و حداقل هزینه 7جدول   

 گله
 گرایش حداقل هزینه گرایش حداکثر سود

 طول عمرگله درصدپروتئين درصدچربي توليدشير طول عمرگله درصدپروتئين درصدچربي توليدشير

 54/5 -40 -90 9 54/5 -40 -90 9 استان
 91/0 -96 -30 9 91/0 -96 -30 9 الهيجان
 90/0 95 909 9 90/0 95 909 9 املش

 19/5 -93 -00 9 19/5 -93 -00 9 شهررضوان
 49/5 -05 -19 9 49/5 -05 -19 9 ماسال
         

با توجه به عالمت مثبت ضريب نسبي اقتصادي طول عمر        

ها نسبت به توليد شير، در دو گرايش گله در اكثر شهرستان

تر از افزايش راندمان اقتصادي سيستم توليد در اين صفت بيش

در الهيجان  جهت با صفت توليد شير بود.صفات ديگر و هم

، درصد -39و  006ضريب اقتصادي نسبي درصد چربي بين 

قرار  59/0و  -6/6و طول عمر بين  -91و  990پروتئين بين 

شهر ضريب اقتصادي نسبي درصد چربي بين داشت. در رضوان

و طول عمر بين  -96و  -99، درصد پروتئين بين -30و  -00

اقتصادي نسبي  قرار داشت. در ماسال نيز ضريب 10/9و  06/5

و  -36و  45درصد پروتئين بين  -99و  99درصد چربي بين 

قرار داشت. متوسط ضريب  39/3و  -33/5طول عمر بين 

هاي الهيجان، املش، اقتصادي نسبي درصد چربي در شهرستان

و در كل  -19و  -00، 909، -30ترتيب رضوانشهر و ماسال به

ي درصد پروتئين بود. متوسط ضريب اقتصادي نسب -90استان 
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ترتيب هاي الهيجان، املش، رضوانشهر و ماسال بهدر شهرستان

بود. متوسط ضريب  -40و در كل استان  -05و  -93، 95، -96

هاي الهيجان، املش، اقتصادي نسبي طول عمر در شهرستان

و در  49/5و  19/5، 90/0، 91/0ترتيب شهر و ماسال بهرضوان

دهنده ارزش نسبي باالتر طول نشانبود. نتايج  54/5كل استان 

تر صفات درصد چربي و عمر در املش و الهيجان و ارزش پايين

 پروتئين در ماسال است

 

گیالن های استانهای بومي شهرستانصفات تولیدی در دوگرایش حداکثر سود و حداقل هزینه در گله نسبي ضرایب اقتصادی :8جدول   

 گله
 گرایش حداقل هزینه گرایش حداکثر سود

 طول عمرگله درصدپروتئين درصدچربي توليدشير طول عمرگله درصدپروتئين درصدچربي شيرتوليد

 10/9 -0/94 -01 9 10/9 -0/94 -01 9 استان
 44/4 -34 -66 9 44/4 -34 -66 9 املش
 9/5 -9/0 -4/99 9 9/5 -9/0 -4/99 9 شهررضوان

 -1/5 99 30 9 -1/5 99 30 9 ماسال

         

شهر و نيز هاي املش و رضوانهاي بومي شهرستاندر گله       

در كل استان عالمت ضريب اقتصادي نسبي درصد چربي و 

پروتئين منفي و طول عمر مثبت بود. برعكس در شهرستان 

اقتصادي نسبي درصد چربي و پروتئين ماسال عالمت ضريب 

هاي املش و ماسال، مثبت و طول عمر منفي بود. در شهرستان

هاي سياست اصالح نژادي جهت تغيير ميانگين صفات در گله

كه آميخته و بومي كامالً در جهت متضاد يكديگر است در حالي

شهر و نيز در كل استان هدف اصالح نژاد در دو در رضوان

هاي بومي داري بومي و آميخته همسو است. در گلهسيستم گله

ارزش نسبي صفات شير، چربي، پروتئين و طول عمر باالتر از 

 هاي آميخته است.گله

 

   بحث

هاي مختلف ضرايب اقتصادي صفات توليدي در شهرستان       

استان متفاوت هستند كه بيانگر تفاوت عملكرد اجزاي سيستم 

ضريب اقتصادي توليد شير در ها است. توليد در اين گاوداري

ها مثبت و در بعضي ديگر گرايش حداكثر سود در بعضي از گله

منفي است و اين روند در گرايش حداقل هزينه نيز ديده 

ضرايب اقتصادي درصد چربي و پروتئين شير چنين شود. هممي

هاي مورد بررسي درگرايش حداكثر سود منفي و در شهرستان

دهنده حداقل هزينه مثبت است و اين امر نشاندر گرايش 

ضرري است كه بابت عدم پرداخت براساس چربي و پروتئين 

دار روستايي متحمل گذاري شير، دامم سياست قيمتغرليع

 شود.مي

ها پراكنش در سطح استان گيالن در انتخاب شهرستان       

 هايرعايت شد و با محاسبه ميانگين درآمد و هزينه گله

طور جداگانه هاقتصادي استان نيز ب مختلف ضرايب هايشهرستان

هاي چنين سعي گرديده است تمامي سيستمبرآورد گرديد. هم

سنتي و صنعتي( در اين توليدي گاو آميخته )سنتي، نيمه

وراك كامالً ختحقيق گنجانده شوند. نحوه خوراك دادن و نوع 

دار، در دسترس دامكرد و اكثراً بستگي به وضع مادي فرق مي

 بودن تعاوني، ميزان آگاهي دامدار و نظاير آن داشت.

رود با با توجه به معادله ضريب اقتصادي شير، انتظار مي       

افزايش سود يك گاو آميخته )نسبت درآمد به هزينه يك گاو( 

ضريب اقتصادي اين صفت كاهش يابد و با افزايش سود يك 

يك كيلوگرم شير و يا كاهش  كيلوگرم شير )افرايش درآمد

هزينه توليد يك كيلوگرم شير( ضريب اقتصادي صفت افزايش 

كه نسبت درآمد به هزينه گاو باالتر دليل اينبه L1يابد. در گله 

ضريب اقتصادي  حال سوددهي است( )سيستم در باشداز يك مي

ميزان هزينه  L7تا  L2هاي صفت شير منفي شده است. در گله

دليل باال بودن هزينه ثابت گاو و هزينه رأس گاو به ساالنه يك

توليد يك كيلوگرم شير فراتر از حد معمول بوده و موجب منفي 

دليل درآمد سود گله به L1اند. در گله شدن سوددهي گرديده

باالي ناشي از فروش گاو پرواري )و در نتيجه كاهش هزينه 

در شهرستان ثابت خالص گاو( افزايش يافته است. در نتيجه 

شمار الهيجان توليد شير عامل اصلي در سوددهي گله به

اي از درآمد گله در نتيجه فروش گاو آيد و بخش عمدهنمي

پرواري است. در اين شهرستان ضريب اقتصادي توليد شير در 

ترين و باالترين بود. ( پايين9934) L2( و -114) L1هاي گله

كه از ميانگين توليد شير باالتري برخوردارند  L7و  L3هاي گله

كيلوگرم( داراي ضريب اقتصادي  3309و  3995ترتيب )به
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(، در 9309و  9991ترتيب تري براي شير هستند )بهپايين

ليتر(.  603تر بود )پايين L2كه ميانگين اين صفت در گله حالي

ادتر دهد كه هرچه ميانگين توليد صفت زياين مقايسه نشان مي

ضريب اقتصادي  شود.آن داده مي در انتخاب به تريكم باشد وزن

شهر هاي رضوانتوليد شير در شهرستان املش منفي و در گله

كند. در ها تبعيت ميمثبت بود كه از نسبت درآمد به هزينه آن

استثناي گله شهرستان ماسال ضريب اقتصادي توليد شير به

M1 درآمد به هزينه و پايين بودن دليل باالتر بودن نسبت )به

ها در گرايش حداكثر سود هزينه خالص ثابت گاو( در ساير گله

مثبت و در گرايش حداقل هزينه منفي بود. بار ديگر ارتباط 

معكوس بين ضريب اقتصادي توليد شير و نسبت درآمد به 

گردد. باالترين ضريب اقتصادي اين صفت در هزينه تأييد مي

 ( بود.9441) M5ربوط به گله شهرستان ماسال م

منفي بودن ضرايب اقتصادي يك صفت در گرايش حداقل        

دهد كه در اثر افزايش ميانگين آن صفت تغيير هزينه نشان مي

عبارت ديگر با زياد شدن ميانگين هشود. بايجاد مي Qمنفي در 

ازاي هر واحد توليد يا درآمد كاهش آن صفت نسبت هزينه به

دهنده اهميت آن بنابراين ضرايب اقتصادي منفي نشان يابد.مي

طوركلي روند هب صفت در افزايش كارآيي سيستم توليد است.

تغييرات ضرايب اقتصادي در گرايش حداقل هزينه مطابق اين 

 روند در گرايش حداكثر سود بود.

در تمام  پروتئيندر صد چربي و ضريب اقتصادي درصد        

هاي بومي و آميخته( منفي بررسي )در گلههاي مورد شهرستان

است، يعني با افزايش يك درصد در پروتئين و چربي كاهش 

كه در باال طوريدارد. چون همان شديد سود سيستم را دربر

هاي پرورش ذكر شد هزينه توليد پروتئين و چربي در سيستم

گاو آميخته كه داراي چربي و پروتئين باالئي هم هستند، زياد 

و در مقابل افزايش قيمتي بر روي شير پايه براساس چربي  است

ارقام كاهش ضريب اقتصادي  گيرد.و پروتئيي باال صورت نمي

مربوط به درصد چربي زيادتر از درصد پروتئين در دو گرايش 

ي خالص مورد نياز جهت سنتز يك ژكه انردليل ايناست )به

 .باشد(تر از يك گرم پروتئين ميگرم چربي بيش

نژاد برنامه اصالح  ،هابراي كليه شهرستان قرار باشداگر       

 چون صفت طول عمر گله در هر دو ،گرددي اعمال يكسان

شود، الزم است بر روي گرايش باعث افزايش سودمندي گله مي

. در الهيجان گله اول با تري صورت گيردطول عمر تاكيد بيش

از ضريب اقتصادي ترين نسبت درآمد به هزينه داشتن بيش

ريال( و گله دوم با داشتن  6065باالتري براي طول عمر گله )

تري ترين نسبت درآمد به هزينه از ضريب اقتصادي كمكم

ريال( براي اين صفت برخوردار بود. در شهرستان املش  946)

 آيد، دست ميهكه سود اصلي گله از فروش دام بدليل اينبه

صرفه نبوده و با جايگزين ني مقرون بهمدت طوالداري دام بهنگه

ها و فروش گاوهاي حذفي سود سيستم افزايش نمودن دام

يابد. به اين دليل صفت طول عمر در گله مورد مطالعه اين مي

شهرستان داراي ضريب اقتصادي منفي است. در شهرستان 

دليل پايين بودن طول عمر ماسال ضريب اقتصادي طول عمر به

ريال  0494تر بود )هزينه خالص جايگزيني بيش گله باالبودن

ازاي هر روز(. ميانگين ضريب اقتصادي طول عمر گله در به

، 0993ترتيب شهر و ماسال بهشهرهاي الهيجان، املش، رضوان

ازاي هر روز افزايش ميانگين ريال )به 019و  9009، -0996

ريال بود. در شهرستان  09طول عمر گله( و در كل استان 

الهيجان با كاهش ميانگين طول عمر گله و افزايش هزينه 

خالص جايگزيني، ضريب اقتصادي اين صفت افزايش نشان داد، 

كه در شهرستان ماسال ضريب اقتصادي طول عمر با درحالي

كاهش هزينه جايگزيني و افزايش طول عمر دچار كاهش 

گرديد. در شهرستان ماسال ضريب اقتصادي طول عمر در كليه 

دهنده اهميت باالي هاي بومي استان مثبت بود كه نشانلهگ

 اين صفت در برنامه اصالح نژادي است.

در گرايش حداقل هزينه ضريب اقتصادي طول عمر گله با        

در  ميانگين قيمت )درآمد( يك كيلوگرم شير نسبت عكس دارد.

تر بودن دليل پايينشهر بههاي الهيجان و رضوانشهرستان

يك كيلوگرم شير، قدر مطلق ضريب اقتصادي طول عمر  قيمت

 باالتر بود.

       Dickerson (9193 9161؛ ) يك مدل ژنتيكي را جهت

منظور كردن هتروزيس و اثرات متقابل اپيستازي ارائه داد. در 

 xاين مدل هتروزيس شامل بخشي از اپيستازي افزايشي 

از مدل مورد استفاده در عالوه غالبيت بود. با استفاده هافزايشي ب

صورت (، اثرات هتروزيس بهDickerson ،9113اي ديگر )مطالعه

توانند عالوه اثرات غالبيت ميهافزايشي ب x نيمي از اثرات افزايشي

گري ي آميختههابرآورد شوند. در چندين مطالعه نيز استراتژي

 اندتحت شرايط معتدله مورد ارزيابي اقتصادي قرار گرفته

(McAllister ؛9114 همكاران، و Touchberry، 9195؛ McDowell 

هاي اقتصادي در ارزيابي متعددي معيارهاي .(McDaniel، 9169 و

مورد استفاده قرار گرفته اند كه نتايج مقايسه را تحت تأثير قرار 

(. محققان ديگري از هزينه 9119و همكاران،  Kahiدهند )مي

، Tomarو  Kanchan) كردندتوليد يك ليتر شير استفاده 

 Ram؛ 9196و همكاران،  Patel؛ Dev ،9199و  Parmar؛ 9194

. در اين مطالعات تنها درآمد حاصل (Singh ،9190و 



 9314 زمستان، 4، شماره هفتمسال                                                     پژوهشی محیط زیست جانوری    فصلنامه علمی 
 

15 
 

كه هزينه از فروش شير و كود دامي در نظر گرفته شد، درحالي

عنوان تنها هزينه منظور گرديد. برخي محققان هم توليد شير به

استفاده كردند كه عالوه بر فروش شير شامل از يك معادله سود 

 Madalena) درآمد حاصل از فروش گوساله و گاو حذفي نيز بود

 . (Bassu ،9190و  Reddy؛ 9115و همكاران، 

هاي طول عمر را در در تحقيق ديگري، پژوهشگران داده       

هاي ايرشاير، براون سوئيس، فريزين و ساهيوال در طول تالقي

هاي مناطق پست گرمسيري كنيا ساله در گله 09دوره يك

جهت برآورد اثرات ژنتيكي افزايشي و غيرافزايشي روي عملكرد 

گري مختلف هاي آميختهبيني عملكرد استراتژيو پيش اقتصادي

(. طبق گزارش 9111و همكاران،  Kahiتجزيه و تحليل كردند )

از نظر  Bos taurusدار بين نژادهاي آنان عدم وجود تفاوت معني

دار ادامه گريآميخته در نژادها اين از استفاده با كه داد نشان سود

كيلوگرم شير  3555در يك سيستم توليدي با مديريت توليد 

دست هاي بدر دوره شيرواري منافع اقتصادي قابل مقايسه

هاي توليدي با توليد شير چنين اين منافع در سيستمآمدند. هم

بسياري از واحدهاي خرده مالكي( از توسعه هر  تر )مثالً درپايين

يك از نژادهاي سنتزي دونژادي مبتني بر ايرشاير، براون 

پژوهشگران با بيني هستند. سوئيس يا فريزين قابل پيش

همراه به گريآميخته كههنگامي دادند نشان سازيشبيه هايروش

هتروزيس، برداري از اثرات رود، عالوه بر بهرهكار ميهانتخاب ب

منظور تحت پوشش قرار دادن شرايط توان تنوع ژنتيكي را بهمي

 (.0555و همكاران،  Lopez-Villalobosمتغير بازار حفظ نمود )

دليل توليد باال گاو آميخته به شخص است،گونه كه مهمان       

هاي باالتري است. بدين دليل حداكثر داراي توقعات و نيازمندي

بايست قبل از ها و افزايش كارايي توليد، مينهادهاستفاده از 

را آماده نموده و سيستم گري زيربناي آنشروع برنامه آميخته

 Petersenصنعتي سوق داد. به عقيده توليد را به سمت نيمه

واسطه انتخاب يا آپگريدينگ هب ژنتيكي هايگله پيشرفت (0554)

با درنظر گرفتن بايست با نژادهاي برتر بومي يا خارجي مي

اي، مديريتي و ساير عوامل سطوح معمول و يا آينده تغذيه

ها صورت گيرد. در شرايط محيطي و نيز بهبودهاي احتمالي آن

دليل عدم توانايي مالي فعلي اقتصادي در روستاهاي استان، به

تائيان در تأمين امكانات و عدم مديريت و تغذيه صحيح سرو

دليل عدم ات باالي دام و نيز بهجهت برآورده كردن احتياج

آموزش صحيح در زمينه پرورش و اصالح نژاد مؤثر، متأسفانه 

 هاي ناشي ازتوليد فعلي گاوهاي آميخته استان جوابگوي هزينه

هاي رغم هزينهداران عليهاي باالي آنان نيست و دامنيازمندي

 توانند توليد شير مورد انتظار را باالي خوراك نمي

؛ 0553و همكاران،  Ayalewآورند. بسياري از محققين ) دستهب

Rewe  ،؛ 0550و همكارانWollny  ،گزارش  (0550و همكاران

هاي منابع خارجي به نژادهاي بومي و كردند كه وارد كردن ژن

گري با نژادهاي مناطق معتدله در بلندمدت با موفقيت آميخته

دم سازگاري ها دليل اين پديده را عهمراه نبوده است. آن

هاي مديريتي نژادي و شيوههاي جديد با اهداف اصالحژنوتيپ

هاي توليدي سنتي متداول در اين نواحي كه مبتني بر سيستم

 ها است، اعالم كردند. استفاده كم از نهاده

هاي مورد بررسي از سيستمدست آمده هبراساس نتايج ب       

هاي آن و توليد شير و هزينههاي آن و ميزان نظر تغذيه و هزينه

ترتيب چنين نحوه فروش شير تفاوت زيادي داشتند و بدينهم

دست آمده در برابر هرفتار سود سيستم و ضرايب اقتصادي ب

هاي مختلف مشابه نبوده كه تغيير عوامل توليدي در شهرستان

براي هر سيستم توليد ضريب اقتصادي خاصي را بايد برآورد 

 نمود.

سازي و تعريف دقيق سيستم با شبيه شوديشنهاد ميپ       

توليدي و برآورد ضرايب اقتصادي صفات گاوهاي آميخته با 

هاي استوكاستيك، هدف اصالح نژاد گاو آميخته استفاده از مدل

مدون براي ركوردگيري و ثبت  ايتعيين گردد و نيز برنامه

 .شجره و انتخاب اسپرم براساس ارزش اصالحي طراحي شود
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