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چکیده
در این تحقیق خصوصیات تولیدی ،تولیدمثلی ،مدیریتی و اقتصادی حاصل از رکودگیری گله گوسفند مغانی در طول یک چرخه تولید
ساالنه برای شناسایی عملکرد صفات و تجزیه و تحلیل اقتصادی دو سیستم پرورشی روستایی و عشایری در استان اردبیل مورد استفاده قرار گرفت.
بهمنظور برآورد ارزش اقتصادی صفات ،مدل هایی که توصیف کننده شرایط تولیدی و تولیدمثلی در سطح پرورش گوسفند نژاد مغانی در سیستم
روستایی و عشایری باشد تشکیل و ارزشهای اقتصادی صفات با استفاده از نرمافزار  MATLABمحاسبه گردید .اثر افزایش یک واحد تغییر در
میانگین صفات بر درآمدها و هزینههای سیستم های تولید و در نتیجه ارزش اقتصادی نشان داد که در هر دو سیستم در صورت افزایش میانگین
صفات نرخ زنده مانی میش ،میزان آّبستنی ،تعداد دفعات زایش در سال ،وزن پشم و وزن شیر باعث افزایش درآمد و درصورت افزایش میانگین وزن
جایگزین باعث افزایش هزینه و درنهایت کاهش درآمد میگردد .در روش پرورش عشایری و روستایی ضرایب اقتصادی نسبی همه صفات بهجز
صفت وزن جایگزین مشابه با اکثر تحقیقات صورت گرفته مثبت برآورد گردید .آنالیز اقتصادی سیستم نشان داد که در شرایط روستایی درآمدها،
هزینهها و سود حاصل بهازای هر رأس میش در سال بهترتیب  571393/75، 3293308/57 ،3864702/32ریال در شرایط عشایری درآمدها،
هزینهها و سود سیستم بهترتیب  11072563/71 ، 8134659/38و  2937904/33ریال برآورد گردید .بهمنظور بررسی اثرات متغیرهای
اقت صادی و زیستی بر ارزش اقتصادی ،آنالیز حساسیت انجام گردید .تحلیل هزینه و فایده بهازای هر رأس میش مولد تحت سیستم روستایی انجام
شد و بیشترین سهم هزینه مربوط به هزینه کارگری و بیشترین سهم درآمد مربوط به فروش وزن زنده برهها بود .درحالیکه در گوسفندان تحت
سیستم عشایری ،بیشترین هزینه مربوط به هزینه تغذیه و بیشترین درآمد مربوط به وزن زنده هنگام فروش بود .همچنین برای بررسی تغییرات
عوامل موثر بر بهرهوری اقتصادی بهعنوان شاخص عملکردگله برخی از پارامترهای مدل بهمیزان  50درصد در جهت مثبت و منفی تغییر داده شد
نتایج نشان داد که در صورت تغییر صفات نرخ زندهمانی میش ،میزان آبستنی و وزن شیر در جهت مثبت شاخص بهرهوری افزایش و درصورت
افزایش وزن جایگزین در جهت مثبت شاخص بهرهوری کاهش مییابد.
.

کلمات کلیدی :گوسفند مغانی ،ارزیابی اقتصادی ،سیستم عشایری ،سیستم روستایی
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مقدمه
گوسفندان مغانی بیشتر در دشت مغان و نواحی ییالقی دیده
میشوند و یکی از مهمترین نژادهای گوشتی در میان گوسفندان
دنبهدار ایران است (نصرتی.)1377 ،گوسفند مغانی بهعنوان نژاد غالب
استان اردبیل حدود  2/5میلیون رأس از کل جمعیت گوسفندان ایران
را تشکیل میدهد (ساورسفلی و همکاران .)1394 ،در سیستم پرورش
عشایری جفتگیری گوسفندان در بیشتر اوقات در ییالق در ماههای
خرداد ،تیر و مرداد صورت میگیرد و زایش گوسفندان از اواخر پاییز
شروع میشود .در این سیستم بهعلت عدم وجود ساختمانها و تأسیسات
پرهزینه و استفاده از مصالح ارزان قیمت دربنا نمودن آغلها و جایگاههای
نگهداری دام و نیز عدم بهکارگیری لوازم و امکانات جانبی در امر پرورش
گوسفند ،هزینههای ثابت بسیار پایین است .در ایران سیستم پرورش
روستایی بیشترین تعداد گوسفند را بهخود اختصاص داده است .توجیه
نگهداری گوسفند در این سیستم بهرهبرداری از منابع غیرقابل استفاده
برای زراعت و پسچر و بقایای حاصل از گیاهان زراعی میباشد (وطن
خواه .)1384 ،یکی از راههای افزایش سودآوری ارتقا درآمدها و کاهش
هزینههای تولیدی است .تحلیل هزینه فایده یک نیاز اساسی برای
ارزیابی اقتصادی ،بودجهریزی و نیز محاسبه میزان سود و بازدهی
اقتصادی و مشخص کردن راههای افزایش سودآوری بهشمار میرود.
با درنظر گرفتن اهمیت نسبی صفات از لحاظ اقتصادی میتوان از
روشهای اصالح نژاد بهنحو بهینه بهرهگیری نمود (باقری.)1393 ،
بههمین دلیل در اصالح نژاد اقتصادی مهمترین هدف حداکثر نمودن
بهرهوری اقتصادی سیستم تولیدی است .از آنجاییکه اهداف اصالحی
از دیدگاه دامداران مختلف میتواند متفاوت باشد تعیین اهداف اصالحی
هر نژاد با توجه به نیاز دامدار الزمه تصمیمگیری در برنامههای اصالح
نژادی است ( Dekkersو همکاران .)1995 ،اهداف اصالح نژادی پراکنده،
روشهای پرورشی متفاوت ،انجام و حفظ فرایندهای انتخاب از عواملی
هستند که در توسعه و پیشرفت اصالح نژاد گوسفندان در یک کشور
موثر میباشند ( .)1995 ،Gibsonتاثیر یک واحد تغییر در میانگین
صفت بر راندمان اقتصادی نظام تولید ارزش اقتصادی آن صفت نامیده
میشود .ارزش اقتصادی یک صفت به سطح تولید وابسته است و طی
زمانهای مختلف با توجه به ثابت نبودن قیمت نهادهها بایستی بروز
گردد ( .)2003 ،Dekkersیکی از روشهای برآورد ارزشهای اقتصادی
صفات استفاده از مدل زیست اقتصادی است در این مدل جنبههای
بیولوژیکی و اقتصادی سیستم تولید بهصورت یک سیستم معادالت
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توصیف میشوند (2004 ،Jones؛ 2004 ،Kosgey؛ .)2003 ،Kosgey
برای پاسخ به تعاریف موجود و توجه به مسیرهای توسعه اصالح نژاد
گوسفند در آینده و تنوع در میزان نهادهها و ستاندهها در دو سیستم مختلف
پرورشی تحلیل اقتصادی روشهای رایج پرورش گوسفند ضرورت دارد.

مواد و روشها
در این مطالعه بهمنظور جهت تشکیل مدل زیست اقتصادی و
تعیین ارزشهای اقتصادی صفات از تعداد  8گله با ظرفیت  380رأس
میش ماده مولد پرورش یافته تحت سیستم روستایی و عشایری در
نقاط مختلف استان اردبیل بهمدت یکدوره کامل تولید یعنی از ابتدای
شهریور سال 1396تا پایان شهریور  1397مورد رکوردگیری قرار گرفتند.
حیوانات حاضر براساس سن ،به  6گروه تقسیم شدند -1 :برهها ( 0تا
 6ماهه) -2 ،برههای یکساله ( 6تا  12ماهه) -3 ،برههای ماده جایگزین
(12تا  18ماهه) -4 ،برههای نر جایگزین (12تا18ماهه) -5 ،میش
مولد (بزرگتر از  18ماهه) و  -6قوچها (بزرگتر از  18ماهه) .علیرغم
اینکه نسبت برههای نر به ماده در گلهها بیشتر است ولی در این
مطالعه فرض شد که این نسبت یکسان و معادل  %50باشد .با توجه
به شرایط مقایسهای بین دو سیستم پرورشی صفات مورد بررسی در
این تحقیق شامل نرخ زندهمانی میش ،درصد آبستنی ،دفعات زایش
در سال ،تولید شیر ،وزن پشم و وزن جایگزین میش بود .معموالا
پرورش گوسفند در خالل یکسال در سیستم عشایری به سه مرحله
تقسیم میشود .در مرحله اول که معموالا از اواسط اردیبهشت ماه تا
اواسط مرداد ماه بهمدت  110روز بهطول میانجامد،گوسفندان بر روی
پوشش گیاهی مراتع آیش و پسچرغالت و گیاهان زراعی چرا مینمایند.
در مرحله دوم که از نیمه مرداد تا اوایل آذر بهمدت  120روز به طول
میانجامد ،گوسفندان بر روی کشتزارهای گیاهان زراعی و پسچر
غالت و باقیمانده پوشش گیاهی مراتع چرا مینمایند و در مرحله
سوم که مصادف با شرایط نامساعد جوی است بهمدت  135روز
گوسفندان در آغل نگهداری شده و تغذیه دستی میشوند .در این
سیستم شروع فحلی در اواخر شهریور بوده و قوچ اندازی تا اوایل آبان
ماه ادامه داشته و زایش نیز از اسفند تا فروردین ماه ادامه دارد .هزینه
تغذیه در روش روستایی براساس جیره تنظیم شده و با استفاده از
جدول انجمن ملی تحقیقات ( )2007محاسبه گردید .در ماههایی که
دامها از مراتع استفاده میکردند دامدار فقط هزینه مربوط به چوپان
را متحمل میشد که این بخش از هزینه در قسمت هزینههای دستمزد
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محاسبه میشود .برای محاسبه ضرایب اقتصادی صفات ،سطح هر
صفت موجود در مطالعه سود تغییر داده شد درحالیکه سایر صفات
در حد میانگین نگه داشته شدند و تغییر در سود حاصله بهعنوان
ضرایب اقتصادی درنظر گرفته شد ( .(1970 ،Harrisضرایب اقتصادی
صفات ،با استفاده از نرمافزار  MATLABبرآورد گردید .ابتدا با استفاده
از اطالعات ساختاری ،تغذیهای و مدیریتی کل هزینهها و درآمدهای
هر دو سیستم محاسبه شد .سود سیستم با استفاده از رابطه زیر
محاسبه شده و ضرایب اقتصادی صفات براساس آن برآورد گردید:
[TP=N]∑6𝑖=1 ∑4𝑗=1 𝑅𝑖𝑗 — ∑6𝑖=1 ∑3𝐾=1 𝐶𝑖𝑘.
که در این رابطه TPسود کل N ،تعداد کل میشهای مولد Rij ،درآمد
حاصل ازjامین محصول تولیدی (فروش کود ،فروش پشم ،فروش
میشها و قوچهای حذفی ،فروش برههای مازاد) توسط  iامین گروه
حیوانات (برههای شش ماهه ،برههای یکساله ،برههای ماده جایگزین،
برههای نر جایگزین ،میش مولد و قوچها) Cik ،نوع هزینهها ( kامین
هزینه تغذیه ،هزینه مدیریت ،هزینههای ثابت) مربوط به  iامین گروه
از حیوانات میباشند که درآمد کل و هزینهها بهصورت زیر محاسبه گردید:
= درآمدکل

که در آن  EVi ،REiو  GSDiبهترتیب بیانگر اهمیت نسبی ،ضریب
اقتصادی مطلق و انحراف استاندارد ژنتیکی برای امین صفت و تعداد
صفات موجود در لیست اهداف اصالحی میباشند.
جدول :1پارامترهای تولیدی ،عملکردی و تغذیهای سیستمهای
مختلف پرورشی
پارامتر
میزان زندهمانی در میش
میزان آبستنی
دفعات زایش در سال
زندهمانی بره تا شش ماهگی
مقدار شیر تولیدی
متوسط پشم تولیدی
درصد قوچ
وزن جایگزین
متوسط وزن بلوغ میش
نسبت جایگزینی
میزان حذف در میش
میزان حذف در قوچ
دو قلوزایی
تعداد بره در هرزایش

فروش شیر +فروش کود +فروش پشم +فروش میشها و قوچهای حذفی+
فروش برههای مازاد

هزینه ثابت +هزینه مدیریت +هزینه تغذیه= هزینه کل
در روش روستایی عمده هزینه مدیریتی مربوط به هزینه کارگری
است که معموالا یک نفر چوپان بهازای هر  100-150رأس میش
درنظر گرفته میشود .در اغلب موارد ،شخص گلهدار و خانواده وی نیز در
امر پرورش دام مشارکت دارند .هزینههای بهداشتی شامل واکسیناسیون،
دارو و درمان و استفاده از مواد ضدعفونیکننده برای مبارزه با انگلهای
خارجی و سمپاشی آغل میباشد .هزینههای نگهداری شامل آب و
برق ،حمل و نقل دام و...که در گلههای مختلف متفاوت است .هزینههای
ثابت شامل هزینه جایگاه ،تاسیسات و تجهیزات میباشد که بهلحاظ
نگهداری در شرایط پرورش سنتی هزینه چندانی را به دامدار تحمیل
نمیکند .محاسبه ضرایب اقتصادی صفات طبق رابطه زیر انجام گرفت

سیستم پرورشی
روستایی

عشایری

0/98
0/95
1/45
0/96
75
2/5
0/05
55
60
0/15
0/20
0/017
0/30
1/01

0/98
0/93
1/25
0/97
75
2/5
0/04
60
60
0/21
0/18
0/01
0/15
1/15

جدول :2پارامترهای اقتصادی سیستم های مختلف پرورشی
پارامتر

قیمت (ریال)

قیمت هر کیلو گرم شیر
قیمت هر کیلو گرم پشم
قیمت هر کیلوگرم گوشت
قیمت هر کیلوگرم کود
قیمت هر کیلوگرم کنسانتره
قیمت هر کیلوگرم مواد معدنی
قیمت هر کیلوگرم علوفه خشک

15000
25000
22000
1000
9000
2000
5000

𝜇P𝜇i+∆_P

(:)2011 ،Lobo
در این معادله Viضریب اقتصادی P𝜇i + ∆ ،میانگین سود هر حیوان
بعد از یک واحد افزایش در صفت  P𝜇 ،iمتوسط سود هر حیوان قبل
از تغییر میانگین و ∆ میزان افزایش میانگین صفت  iمیباشد .تاکید
نسبی طبق معادله زیر محاسبه گردید ( Wolfovaو همکاران:)2007 ،
∆

×100

𝑖𝐷𝑆𝐺×𝑖𝑉𝐸

=Vi

𝑡∑=REi

|𝑖𝐷𝑆𝐺×𝑖𝑉𝐸| 𝑖=1

نتایج
آنالیز اقتصادی سیستم نشان داد که در شرایط روستایی درآمدها،
هزینهها و سود حاصل بهازای هر رأس میش در سال بهترتیب
 3293308/57 ،3864702/32و  571393/75ریال میباشد .درآمد
حاصل از پرورش گوسفند تحت سیستم روستایی از فروش برههای
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مازاد ،میشهای حذفی ،قوچهای حذفی ،شیر و پشم تولیدی تامین
میگردد .معموالا کود تولیدی نیز جز منابع درآمد بهحساب میآید
ولی در گلههای مورد بررسی در این مطالعه کود تولیدی یا به مصرف
کوددهی زمینهای کشاورزی میرسید یا اگر هم بهفروش میرسید
هزینه جمع آوری ،تخلیه و بارگیری کود تولیدی معادل درآمد حاصل
از فروش آن بود و بههمین منظور در سود قرار داده نشد .در شرایط
سیستم عشایری درآمدها ،هزینهها و سود سیستم بهترتیب
 11072563/71 ،8134659/38و 2937904/33ریال برآورد گردید.

تحلیل هزینه فایده به تفکیک هر گروه از حیوانات بهازای هر رأس
میش مولد در هر سال در سیستم عشایری در جدول  3آورده شده
است .در بین هزینهها ،تغذیه و کارگری بهترتیب با  73/65و 19/51
درصد بیشترین سهم از هزینهها را بهخود اختصاص دادهاند .همچنین
هزینههای متغیر  95/81درصد از کل هزینهها را بهازای هر رأس
میش بهخود اختصاص میدهند ،درحالیکه سهم هزینههای ثابت با
4/19درصد بسیار پایین میباشند.

جدول  :3تحلیل هزینه و فایده برای گوسفند مغانی در سیستم عشایری
هزینهها
تغذیه
کارگری
بهداشتی و درمانی
حمل و نقل
پشم چینی
ثابت
بازاریابی
جمع هزینه ها
درآمدها
شیر
پشم
کود
وزن زنده
جمع درآمدها
سود

بره شیرگیری شده
144907/81
352164/94
12490/49
15031/47
352164/94
876759.65
بره شیرگیری شده
20410/52
20410/52
-1236036

بره یکساله
1683805/45
683200/02
30623/32
14580/53
9760
683200/02
18300
3123469/34
بره یکساله
51240
2058028/489
7831363/26
8088431/749
4285481/86

ماده جایگزین
280857/95
86493/51
6403/54
2461/20
1647/50
86493/51
464357/21
ماده جایگزین
11532/47
35558/40
47090/87
-512624/59

نرجایگزین
15862/08
4800
355/37
136/59
91/43
4800
26045/47
نرجایگزین
640
2011/8
2651/8
-28685/62

در جداول  4و  5تغییر درآمد و هزینههای ساالنه در اثر افزایش
میانگین و ارزش اقتصادی صفات هر رأس گوسفند مغانی در سیستم

میش
1674000
840000
42497/53
11951/25
8000
840000
3416448.78
میش
1093680
700000
354123
2147803
-2163094/6

میش حذفی
2727/27
2727/27
میش حذفی
1291818/18
1291818/18
1291818/18

قوچ
15500/66
33600
1699/90
478/05
320
33600
224701/61
قوچ
3360
13447/59
16807/59
-243671/97

کل
3954436/95
2000258/49
94070/16
44639/08
19818/92
2000258/49
21177/27
8134659/38
کل
1093680
136772/47
631379/8
9210731/44
11072563/71
2937904/33

قوچ حذفی
150
150
قوچ حذفی
87550
87550
87550

عشایری و روستایی آورده شده است .در اثر افزایش میانگین صفات
درآمد و هزینه سیستم تولید دستخوش تغییر میگردد.

جدول  :4تغییر درآمد ،هزینه و سود بعد از یک واحد افزایش در میانگین صفات و ارزش اقتصادی آنها در سیستم عشایری
صفات
مقدار اولیه
11072563/71
8134659/38
2937904/33

درآمد
هزینه
سود
ارزش اقتصادی

-

زندهمانی میش
(درصد)

میزان آبستنی
(درصد)

دفعات زایش در سال
(درصد)

مقدار شیر تولیدی
(کیلوگرم)

وزن جایگزین
(کیلوگرم)

مقدار پشم
تولیدی (کیلوگرم)

11164133/67
8152629/49
3011504/17

11171515/56
8177552/71
29993962/85

11137434/45
8166572/12
2970862/33

11087146/11
8134659/38
2952486/73

11100563/71
8134659/38
2965904/33

11072750/79
8135996/84
2936753/94

73599/84

56058/52

32958/0

14582/40

28000

-1150/39

جدول  :5تغییر درآمد،هزینه و سود بعد از یک واحد افزایش در میانگین صفات و ارزش اقتصادی آنها در سیستم روستایی
صفات

درآمد
هزینه
سود
ارزش اقتصادی
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مقدار اولیه

زنده مانی میش
(درصد)

میزان آبستنی
(درصد)

دفعات زایش در سال
(درصد)

مقدار شیر تولیدی
(کیلوگرم)

مقدار پشم
تولیدی(کیلوگرم)

وزن جایگزین
(کیلوگرم)

3864702/32
3293308/57
571393/75
-

3900253/16
3307862/74
592390/42
20996/67

3900988/98
3308322/35
592666/63
21272/88

3888476/34
3303145/18
585331/15
13937/40

3886301/52
3303433/20
582868/32
11474/57

3879402/32
3296308/57
583093/75
11700/00

3864702/32
3296308/57
568093/75
-3300

درصد کل
73/65
19/51
1/6
0/55
0/24
4/19
0/26
100
درصد کل
9/88
1/23
5/71
83/18
100
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شده است .تغییرات ضرایب اقتصادی صفات نسبت به تغییر قیمتها
درسیستم روستایی و عشایری در جدول  7نشان داده شده است.

با توجه به نتایج بهدست آمده از این تحقیق ،ارزش اقتصادی
نسبی و تاکید نسبی در سیستم روستایی و عشایری در جدول  6آورده

جدول :6ارزش اقتصادی نسبی و تاکید نسبی صفات گوسفند مغانی در سیستم روستایی و عشایری
صفات
سیستم پرورش

زنده مانی

میزان آبستنی

دفعات زایش در

مقدار شیر

مقدار پشم

وزن جایگزین

میش(درصد)

(درصد)

سال (درصد)

تولیدی(کیلوگرم)

تولیدی(کیلوگرم)

(کیلوگرم)

عشایری
2/26
0/93

ارزش اقتصادی نسبی
تاکید نسبی

2
19/27

0/52
7/24

1/17
8/81

-0/04
-47/00

1
16/75

روستایی
1/79
0/49

ارزش اقتصادی نسبی
تاکید نسبی

1/81
13/47

0/98
10/50

1/19
6/86

-0/28
-55/78

1
12/90

جدول  :7حساسیت ارزش اقتصادی به تغییر  20درصدی قیمت شیر ،پشم و گوشت با فرض ثابت بودن اندازه گله با تفکیک روشهای پرورش
پارامترها

روشهای
پرورش
عشایری

قیمت شیر
روستایی
عشایری
قیمت گوشت
روستایی

صفات
تغییر قیمت

زندهمانی

میزان

دفعات زایش

مقدار شیر

مقدار پشم

وزن

میش

آبستنی

در سال

تولیدی

تولیدی

جایگزین

%+20
%-20
%+20
%-20

1/03
0/97
1/15
0/85

1/04
0/96
1/16
0/84

1
1
1/16
0/84

1/2
0/8
1/37
0/63

1
1
1
1

1
1
1
1

%+20
%-20
%+20
%-20

1/2
0/8
1/2
0/8

1/3
0/7
1/2
0/8

1/4
0/6
1/2
0/8

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

در جدول  8نتایج حاصل از تغییر زندهمانی میش بهمیزان 50
درصد در جهت مثبت و  50درصد در جهت منفی آورده شده است.
در جدول  9درصد آبستنی بهمیزان  50درصد در جهت مثبت و 50
درصد در جهت منفی تغییر داده شد .جدول  10مقدار تولید شیر

بهمیزان  50درصد درجهت مثبت و  50درصد در جهت منفی تغییر
داده شد .در جدول  11وزن جایگزین را بهمیزان  50درصد درجهت
مثبت و  50درصد در جهت منفی تغییر داده شد.

جدول  :8تاثیر تغییر میزان زنده مانی میش نسبت به سطح مبنا ،بر شاخص بهرهوری اقتصادی
افزایش عامل
()%
+10
+20
+30
+40
+50

شاخص بهرهوری در
سیستم عشایری
1/44
1/52
1/59
1/66
1/73

شاخص بهرهوری در
سیستم روستایی
1/23
1/27
1/32
1/36
1/40

کاهش عامل
()%
-10
-20
-30
-40
-50

شاخص بهرهوری در
سیستم عشایری
1/28
1/19
1/10
1/01
0/91

شاخص بهرهوری در
سیستم روستایی
1/12
1/05
0/98
0/91
0/82
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سیدشریفی و همکاران

جدول  :9تاثیر تغییر میزان آبستنی نسبت به سطح مبنا ،بر شاخص بهرهوری اقتصادی
افزایش عامل
()%
+10
+20
+30
+40
+50

شاخص بهرهوری در

شاخص بهرهوری در

سیستم عشایری
1/41
1/45
1/48
1/52
1/55

سیستم روستایی
1/23
1/27
1/32
1/36
1/39

کاهش عامل
()%
-10
-20
-30
-40
-50

شاخص بهرهوری در

شاخص بهرهوری در سیستم

سیستم عشایری
1/31
1/26
1/20
1/13
1/05

روستایی
1/12
1/06
0/99
0/91
0/83

جدول  :10تاثیر تغییر مقدار شیر نسبت به سطح مبنا ،بر شاخص بهرهوری اقتصادی
افزایش عامل
()%
+10
+20
+30
+40
+50

شاخص بهرهوری در

شاخص بهرهوری در

سیستم عشایری

سیستم روستایی

1/37
1/39
1/40
1/41
1/43

1/20
1/22
1/24
1/25
1/27

کاهش عامل
()%
-10
-20
-30
-40
-50

شاخص بهرهوری در

شاخص بهرهوری در

سیستم عشایری

سیستم روستایی

1/35
1/33
1/32
1/31
1/29

1/15
1/13
1/10
1/08
1/05

جدول  :11تاثیر تغییر وزن جایگزین نسبت به سطح مبنا ،بر شاخص بهرهوری اقتصادی
افزایش عامل
()%
+10
+20
+30
+40
+50

شاخص بهرهوری در

شاخص بهرهوری در

سیستم عشایری

سیستم روستایی

1/36
1/36
1/36
1/36
1/36

1/17
1/16
1/15
1/15
1/14

بحث
تحلیل هزینه و درآمد در سیستم روستایی نشان داد که درآمد حاصل
از فروش گوشت بیشترین و درآمد حاصل از فروش پشم کمترین
میباشد و همچنین از بین هزینهها ،هزینه بره جایگزین و هزینه پشم
چینی بهترتیب بیشترین و کمترین هزینه را بهخود اختصاص میدهد.
موسیزاده و همکاران ( )1391نیز سهم فروش گوشت ،شیر ،پشم و
کود را از درآمدکل پرورش گوسفند افشاری در سامانه روستایی برابر
با  4 ،11 ،83و  2درصد بهدست آورند .کالنتر نیستانکی ( )1384در
بررسی صفات تولیدی و تولیدمثلی و شاخصهای اقتصادی گلههای
گوسفند و بز در استان قم گزارش کرد که فروش دام زنده باالترین
سهم درآمدی را از کل درآمدهای پرورشی داشته است .وطنخواه و
همکاران ( )1384سهم درآمد حاصل از فروش برههای مازاد ،میشها
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کاهش عامل
()%
-10
-20
-30
-40
-50

شاخص بهرهوری در

شاخص بهرهوری در

سیستم عشایری

سیستم روستایی

1/36
1/36
1/36
1/36
1/36

1/18
1/19
1/19
1/20
1/21

و قوچهای حذفی را در سامانه روستایی 95 ،درصد از کل درآمدها
ذکر نمودهاند .پایین بودن سهم هزینههای ثابت در این مطالعه را
میتوان به سنتی بودن جایگاههای نگهداری دام و استفاده از منابع
محلی و ارزان قیمت در ساخت آنها نسبت داد Smith .و همکاران
( )1986و  )1988( Ponzoniهزینهها و درآمدها را بهروشهای
مختلفی ترکیب نمودند و نشان دادند وقتی که هزینهها و درآمدها
بهصورت اختالف از هم ترکیب شوند ،ضریب اقتصادی صفات مورد
مطالعه ،وابستگی به هزینه ثابت گله ندارد .این مطالعه نشان میدهد
که تعیین کردن دقیق مقدار هزینههای ثابت در تشکیل معادله سود،
بهمنظور برآورد ضریب اقتصادی صفات نیاز نمیباشد .همچنین این
جدول نشان داد که  83/18درصد از درآمد کل مربوط به فروش
برههای مازاد ،میشها و قوچهای حذفی است و شیر و پشم تولیدی
نیز بهترتیب 9/88و  1/23درصد از درآمدها را بهخود اختصاص میدهند.
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برآورد ضرایب اقتصادی صفات موردنظر مستلزم محاسبه سود
گله با استفاده از درآمدها و هزینههای گله است .ابتدا با استفاده از
اطالعات ساختاری ،تغذیهای و مدیریتی گله کل هزینهها و درآمدها
در هر دو سیستم محاسبه شد .سپس سود سیستم با استفاده از تفاضل
درآمدها و هزینهها حاصل و ضرایب اقتصادی صفات با استفاده از آن
برآورد گردید .در روش عشایری و روستایی ضرایب اقتصادی نسبی
همه صفات بهجز صفت وزن جایگزین مشابه با اکثر تحقیقات صورت
گرفته مثبت برآورد گردید که منفی بودن ضریب اقتصادی برای صفت
وزن جایگزین به این مفهوم است که افزایش یک واحد به میانگین
این صفات ،سبب افزایش هزینه تغذیه شده درحالیکه درآمد حاصل
از فروش برههای مازاد و میشهای حذفی با افزایش یک واحد در وزن
جایگزینها کمتر از هزینه تغذیهای بوده و بنابراین سود منفی حاصل
شده است .در سامانه عشایری از تجهیزات و ساختمان گرانقیمتی
برای نگهداری گوسفندان استفاده نمیشود .لذا هزینه ثابت کم است
همچنین در سامانه روستایی برخالف سایر سامانههای پرورش گوسفند،
بهعلت مدت زمان زیاد استفاده از مراتع ،درصد هزینه مربوط به تغذیه
پایین است .ارزش اقتصادی یک صفت تعیینکننده اهمیت آن صفت
در تصمیمگیری انتخاب میباشد .ارزش اقتصادی صفات ،هدف اصالح
نژاد را در عبارت اقتصادی بیان میکند .بهطورکلی بهدالیل مختلف از
جمله یکسان نبودن واحد اندازهگیری و محدودیتهای بیولوژیکی در
صفات مختلف نمیتوان ضرایب اقتصادی را با افزایش یک واحدی در
میانگین همه صفات محاسبه و با هم مقایسه کرد .زمانیکه ضرایب با
افزایش یک درصدی در میانگین صفات محاسبه شدند ،رتبهبندی
صفات مختلف از نظر اهمیت دچار تغییر شد و نشان داد که صفات
مختلف از نظر نوع اثر در سود سیستم یکسان نمیباشند .این موضوع
براین تاکید دارد که ضرایب اقتصادی برای صفات باید براساس یک
صفت غالب در سود ،بهطور مثال تولید پشم استاندارد گردند بههمین
دلیل از ضریب اقتصادی نسبی برای مقایسه استفاده میگردد که برای
این کار ضریب اقتصادی مطلق هر صفت بر ضریب اقتصادی وزن پشم
تقسیم میگردد و ضریب اقتصادی نسبی حاصل میشود .از نظر رتبهبندی
صفات (تاکید نسبی) ،شباهتهای زیادی بین دو سیستم وجود داشت.
نتیجه این تحقیق نشان میدهد در سیستم روستایی میزان آبستنی،
میزان پشم تولیدی ،مقدار شیر تولیدی ،دفعات زایش در سال ،زندهمانی
میش و وزن جایگزین و در سیستم عشایری میزان آبستنی ،میزان
پشم تولیدی ،دفعات زایش در سال ،مقدار شیر تولیدی ،زندهمانی
میش و وزن جایگزین بهترتیب دارای باالترین و
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کمترین تاکید نسبی میباشند .بهمنظور بررسی اثرات عوامل متغیر
اقتصادی و زیستی بر ارزش اقتصادی ،آنالیز حساسیت انجام میشود.
آزمون حساسیت نشان میدهد که تغییر در کدام عامل بیشترین تاثیر
را بر روی ارزشهای اقتصادی صفات در شرایط اقتصادی آینده خواهد
داشت .در سیستم روستایی با افزایش قیمت شیر بهاندازه  20درصد
ضرایب اقتصادی همه صفات بهجز مقدار پشم و وزن جایگزین دستخوش
تغییر شده و افزایش نشان دادهاند .این افزایش ضریب اقتصادی نشان
میدهد که در صورت افزایش قیمتها ،بهبود این صفت بهمیزان
بیشتری سودآوری را افزایش میدهد .با افزایش قیمت گوشت
بهمیزان  20درصدی ضرایب اقتصادی همه صفات بهجز مقدار شیر ،مقدار
پشم و وزن جایگزین دستخوش تغییر شده و افزایش مییابد .با کمک
تکنیک شبیهسازی ،اثر تغییر در هر یک از پارامترهای زندهمانی میش،
درصد آبستنی ،میزان شیر ،میزان پشم و وزن جایگزین بر شاخص
بهرهوری مورد بررسی قرار گرفت .بهمنظور تعیین اثر مشخص هر کدام
از این عوامل ،عوامل دیگر ثابت درنظر گرفته شده و پارامتر مزبور در
جهت افزایشی تغییر داده شد .سپس شاخص بهرهوری پس از اعمال
تغییر محاسبه گردید .افزایش زندهمانی میش در سیستم روستایی و
عشایری شاخص بهرهوری را با سرعتی مالیم افزایش میدهد .از طرفی
کاهش زندهمانی میش شاخص بهرهوری را کاهش میدهد .بنابراین با
افزایش زندهمانی میش هزینه جایگزین و حذف دام کاهش مییابد و
تعداد دامهای زنده بیشتر و درآمدهای حاصل از آن نیز بیشتر
میگردد ،و در نهایت شاخص بهرهوری افزایش مییابد .نتایج نشان داد
که افزایش میزان آبستنی در سیستم روستایی و عشایری شاخص
بهرهوری را افزایش میدهد و از طرفی کاهش میزان آبستنی شاخص
بهرهوری را کاهش میدهد .بنابراین با افزایش میزان آبستنی ،تعداد
دامهای متولد شده بیشتر و در نهایت سبب افزایش درآمدهای حاصل
از فروش گوشت ،شیر و ...خواهد شد و در نهایت شاخص بهرهوری
افزایش مییابد .نتایج نشان داد که افزایش مقدار شیر تولیدی در
سیستم روستایی و عشایری شاخص بهرهوری را افزایش میدهد و از
طرفی کاهش مقدار شیر تولیدی شاخص بهرهوری را کاهش میدهد.
افزایش تولید شیر ،از یکسو سبب افزایش درآمدهای حاصل از فروش
شیر و از سوی دیگر سبب افزایش نیازهای انرژی برای شیردهی
خواهد شد که افزایش هزینه خوراک را درپی خواهد داشت .با اینحال
برآیند این تغییرات متضاد ،بهطرف افزایش شاخص بهرهوری خواهد
بود که حکایت از غلبه افزایش درآمدها بر افزایش هزینهها دارد .زمانیکه
تولید شیر کاهش مییابد ،همزمان ،درآمدهای شیر و هزینه خوراک
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برای شیردهیکاهش مییابند .در این مورد نیز درآمدهای ناشی از
کاهش تولید شیر که سبب افت شاخص بهرهوری میگردد ،بر کاهش
هزینهای خوراک که سبب ارتقای شاخص مزبور میشود ،فایق آمده
و شاخص بهرهوری را کاهش میدهد .نتایج نشان داد که در سیستم
عشایری تغییر وزن جایگزین در هر دو جهت تغییری بر شاخص بهرهوری
نداشته است .ولی در سیستم روستایی با افزایش وزن جایگزین شاخص
بهرهوری کاهش یافته است و از طرف دیگر با کاهش وزن جایگزین
شاخص بهرهوری افزایش مییابد که نشان میدهد با افزایش وزن
جایگزین ،نیاز نگهداری حیوان افزایش یافته و درنتیجه مصرف اقالم
خوراک ،هزینه خوراک و هزینه کل نیز افزایش مییابد و در نهایت
شاخص بهرهوری پایین خواهد آمد .ولی کاهش وزن جایگزین منجر
به کاهش نیازهای نگهداری حیوان شده و بهدنبال آن مصرف خوراک،
هزینه آن و هزینه کل کاهش یافته و نهایتاا نیز شاخص بهرهوری باال
خواهد رفت .بهطورکلی ضرایب اقتصادی حاصل شده از دو روش اگر
چه بهلحاظ عددی متفاوت میباشند ولی از حیث اهمیت (رتبه صفات)
تقریباا دارای نتایج یکسانی هستند علیرغم تفاوت در نحوه تغذیه ،پرورش
و مدیریت در دو سیستم مورد مطالعه ،از نظر مثبت بودن یا منفی
بودن ارزش اقتصادی صفات ،بین دو سیستم شباهتهای زیادی وجود
داشت که ارزش اقتصادی زندهمانی میش ،میزان آبستنی ،دفعات زایش
در سال ،وزن شیر و وزن پشم در هر دو سیستم مثبت بود ولی وزن
جایگزین در هر دو سیستم منفی گزارش شد .بهطورکلی عالمت مثبت
برای ضرایب اقتصادی و اهمیت نسبی صفات بیانگر آن است که با افزایش
صفت مربوطه سودآوری افزایش یافته و برعکس عالمت منفی نشان
دهنده کاهش سودآوری در اثر افزایش صفت است .ازنظر رتبهبندی
صفات (تاکید نسبی) ،شباهتهای زیادی بین دو سیستم وجود داشت.
نتایج نشان داد که در سیستم روستایی میزان آبستنی ،میزان پشم
تولیدی ،مقدار شیر تولیدی ،دفعات زایش در سال ،زندهمانی میش و
وزن جایگزین و در سیستم عشایری میزان آبستنی ،میزان پشم
تولیدی ،دفعات زایش در سال ،مقدار شیر تولیدی ،زندهمانی میش و
وزن جایگزین بهترتیب دارای باالترین و کمترین تاکید نسبی میباشند.
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