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  برآورد ضرایب اقتصادي صفات مهم در گوسفند نژاد زندي در روش پرورش 
  اقتصادي -ی با استفاده از مدل زیستیروستا

  
   4خواهوطن ، محمود3فشارامهدي امین، 2عباسیعلی ، مختار1افشار پهلوان کیان*1

  5پناهحسن صادقیو 

استادیار دانشگاه 3استادیار موسسه تحقیقات علوم دامی کشور، 5دانشیار و 2استادیار دانشگاه آزاد اسالمی واحد ابهر، 1
  دانشیار مرکز تحقیقات کشاورزي و منابع طبیعی شهر کرد4و  آزاداسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران
  12/8/92؛ تاریخ پذیرش: 23/4/92 تاریخ دریافت:

  چکیده
برآورد ضرایب اقتصادي صفات مهم گوسفند نژاد زندي از مدل ارزیابی اقتصادي و ر منظوبه

 - هاي اقتصادي مورد استفاده در معادالت زیستبراي برآورد پارامتر .زیست اقتصادي استفاده شد
پرورش  روشر شهرستان ورامین با دو گله گوسفند زندي د ،اقتصادي و محاسبه ضرایب اقتصادي

مطالعه شد. صفات  1390تا  1389 ماهاز شهریور میش داشتی سأر 450و  500روستایی با ظرفیت 
، وزن شیرگیري، وزن شش ماهگی ،مورد مطالعه براي برآورد ضرایب اقتصادي شامل وزن تولد

محاسبه ضریب اقتصادي هر  رايبماندگاري تا شش ماهگی، تعداد بره در هر زایش و باروري بودند. 
میانگین سایر صفات در حد میانگین جامعه حفظ شد و میانگین صفت مورد نظر به اندازه یک  صفت،
نیز به اندازه یک واحد افزایش داده شد. تفاوت سود حاصل در این حالت با حالت پایه  و درصد

ت ضرایب اقتصادي به تغییر براي آزمون حساسی .عنوان ضریب اقتصادي صفت مورد نظر منظور شدبه
صورت به اك، قیمت وزن زنده دام واقتصادي، هزینه خور-ها در مدل زیستها و ستاندهقیمت نهاده

نتایج  .) تغییر داده شد و در هر حالت ضریب اقتصادي هر صفت، محاسبه شد±( درصد 20توام، 
هزینه مدیریت به  و میانگین نسبتها میانگین نسبت تغذیه به کل هزینه تحلیل اقتصادي نشان داد که

                                                             
   kp_afshar@yahoo.com نویسنده مسئول:*
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درصد و میانگین سود  2/33و  5/64ترتیب پرورش روستایی گوسفند زندي به وشر ها درکل هزینه
زمانی که ضرایب اقتصادي با افزایش یک  .باشدمیریال  1109594به ازاي یک راس میش مولد 

باروري، تعداد بره به ازاي هر   ترتیبمحاسبه گردید، صفات با اهمیت به در میانگین صفات درصدي
  و وزن تولد بود.  گیريوزن از شیرماندگاري تا شش ماهگی،  زایش، وزن شش ماهگی، 

  

  ، گوسفنداقتصادي، پرورش روستائی -مدل زیست  ضرایب اقتصادي، :هاي کلیديواژه
  

  مقدمه
د واین فقط باشمید اي افزایش درآمدهندههدف مطلوب هر پرورش، صنعت پرورش گوسفند در

پرورشی گیري از تأسیسات و تجهیزات بر بهرهیند پیوسته با تکیه آبا اصالح گوسفندان در یک فر
هاي پرورشی روش ،نژادي پراکندهاهداف اصالح ).2001نوتر، ( دروز میسر خواهد شه پیشرفته و ب

 انجام و ،توسعهطح مداخالت دولت در مسیر س میزان سطح سازمان یافتگی مزارع پرورشی، متفاوت،
نژاد گوسفندان در یک ستند که در توسعه و پیشرفت اصالحه ییندهاي انتخاب از عواملآحفظ فر

هاي توجه به مسیر پاسخ به تعاریف موجود و براي). 2009 و فگارتی، اسنودر( باشندمی ثرمؤ کشور
(برآورد  سفندهاي رایج پرورش گوروشتوسعه اصالح نژاد گوسفند در آینده، تحلیل اقتصادي 

میزان اهمیت صفات در ارزش  و...) ضرورت دارد. روشضرایب اقتصادي، محاسبه سود و زیان 
آوري واحد دامپروري تعیین تصادي صفات بیولوژیکی موثر برسودهاي اقژنوتیپی کل توسط ارزش

در گوسفندان نژاد زندي پرورش هدف از تحقیق حاضر ارزیابی اقتصادي ). 1986جیمز، ( شودمی
ضرایب اقتصادي  اقتصادي است که از طریق برآورد -روش پرورش روستایی با استفاده از مدل زیست

  پذیرد.صورت میشاخص انتخاب چند صفتی  و صفات مهم این نژاد
 

  هامواد و روش
هاي اقتصادي مورد نیاز معادالت براي برآورد پارامتر: هاي روش تولید و پارامترهاي آنویژگی
م گوسفند، دو گله گوسفند زندي در و محاسبه ضرایب اقتصادي صفات مه 1ادياقتص- زیست

ش داشتی انتخاب و از راس می 450و  500روش پرورش روستایی با ظرفیت شهرستان ورامین براي
دو گله انتخاب شده تحت پوشش  استفاده شد. هر 1390تا  1389 ماهها از شهریوراطالعات آن

                                                             
1- Bio-Economic  



1392) 4)، شماره (1کنندگان (نشریه پژوهش در نشخوار  

159 

یک  طولپرورش گوسفند در  دام کشور بودند. در روش روستائی ح نژادبرداري توسط مرکز اصالداده
و  هاي آیشو زمین گوسفندان بر روي پوشش گیاهی مراتع، ماه اوایل ديتا  فروردیناز اواسط ، سال
مدت و شرایط نامساعد جوي در ماه اواسط فروردین و از اوایل دي تا  چر غالت و گیاهان زراعیپس
در این روش یک بار زایش در سال انجام  .شوندمیهداري شده و تغذیه دستی روز در آغل نگ 100
ادامه داشته و زایمان نیز از  ماه اندازي تا اوایل آبان فحلی در اواخر شهریور بوده وقوچ شود. شروعمی

شامل  هاي عملکرد، تولید مثل و اقتصادياسفند ماه شروع و تا فروردین ماه ادامه دارد. میانگین پارامتر
هاي در این تحقیق هزینهارائه شده است.  1 مورد استفاده در مدل در جدولهاي نهاده و ستانده مؤلفه

دستی تغذیه یا در مزارع هایی از سال بود که دام به صورت تغذیه در روش روستایی مربوط به ماه
س جیره تنظیم شده با هزینه تغذیه دستی بر اسا هاي دامی،براي همه گروه شد.اي تغذیه میاجاره

ها از مراتع ها که دامدر بقیه ماه محاسبه گردید و )2007(1جداول انجمن ملی تحقیقاتاستفاده از 
این بخش از هزینه در  شد کهزینه مربوط به چوپان را متحمل میکردند دامدار فقط هاستفاده می

  هاي دستمزد محاسبه شد.قسمت هزینه
صفات مورد بررسی،  و 1شکل  ستایی گوسفند نژاد زندي درپرورش روترکیب گله در روش 

  ارائه شده است. 2در جدول  واحدها و عال ئم اختصاري آنها
  :عملیات زیر انجام شدExcel 2007  افزاربراي محاسبه سود با استفاده از نرم :روش محاسبه سود 

هاي داشتی، میش املحقیق ترکیب گله در شش گروه دامی شدر این ت تعیین ترکیب گله: )الف
(از تولد تا پایان سه ماهگی)، بره شش ماهه (از ابتداي چهار ماهگی تا  هاي داشتی، بره سه ماههقوچ

انتهاي شش ماهگی)، بره دوازده ماهه (از ابتداي هفت ماهگی تا پایان دوازده ماهگی) و بره هجده 
  .بندي شدتقسیم ه ماهگی تا پایان هجده ماهگی)ماهه (از ابتداي سیزد

یش داشتی به صورت یک راس مدرآمد ساالنه حاصل از می مختلف: هاي دامحاسبه درآمد گروه )ب
 1هاي مازاد، پشم و کود با استفاده از معادله هاي حذفی، برههاي حاصل از فروش دامتابعی از درآمد

  ). 2004 و همکاران، کاسجی( محاسبه شد

                                                             
1- National Research Council  
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  ترکیب گله در روش پرورش روستایی گوسفند نژاد زندي -1شکل 

  

  داشتیتعداد میش   میزان تلفات

 

  میزان تلفات تعداد قوچ

 میزان تلفات

 بره هاي از شیر گرفته

 میزان تلفات

  بره هاي متولد شده 

  

 بره هاي شش ماهه

 بره هاي هجده ماهه

 بره هاي دوازده ماهه

 میزان تلفات

 دام قابل فروش

 فی مسنذقوچ هاي ح

بره هاي نر مورد نیاز 
 براي جایگزینی

ماده مورد نیاز بره هاي 
 براي جایگزینی

فی ذمیش هاي ح
 مسن

 میزان تلفات

 بره هاي مازاد فروش
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میانگین پارامترهاي عملکرد، تولید مثل و اقتصادي روش پرورش روستایی گوسفند نژاد زندي براي استفاده در  -1جدول 
  اقتصادي. - مدل زیست

 میانگین متغیر
  ساختار گله و پارامترهاي مربوط به عملکرد

 475 تعداد میش (راس)
 18 عداد قوچ (راس)ت

 98 آبستنی (درصد)
 99 زایش (درصد)

 12 دو قلو زایی (درصد)
 1  تعداد زایش در سال

12/1 تعداد بره در هر زایش  

 98 ماندگاري میش (درصد)

 95 ماندگاري قوچ (درصد)

5/97 ماندگاري تا شیرگیري (درصد)  

 96 ماندگاري تا شش ماهگی (درصد)

5/99 یگزین (درصد)هاي جاماندگاري میش  

5/99 هاي جایگزین (درصد)ماندگاري قوچ  

 5 حذف ناشی از بیماري (درصد)

5/0 ها (درصد)تلفات جایگزین  

 2 ها (درصد)تلفات میش

 5 ها (درصد)تلفات قوچ

5/2 ها از تولد تا شیر گیري (درصد)تلفات بره  

5/1 ها ازشیرگیري تا شش ماهگی (درصد)تلفات بره  

 1 ها شش ماهگی تا دوازده ماهگی (درصد)ات برهتلف

2/4 وزن تولد (کیلوگرم)  
 20  وزن از شیر گیري (کیلوگرم)

5/28 هاي ماده (کیلوگرم)وزن شش ماهگی بره  

5/31 هاي نر (کیلوگرم)وزن شش ماهگی بره  

 34 هاي ماده (کیلوگرم)وزن یک سالگی بره
04 هاي نر (کیلوگرم)وزن یک سالگی بره  

 50 ها (کیلوگرم)وزن میش
 62 ها (کیلوگرم)وزن قوچ

5/1 ها (کیلوگرم)وزن پشم ساالنه میش  
5/2 ها (کیلوگرم)وزن پشم ساالنه قوچ  

85/0 ها (کیلوگرم)وزن پشم ساالنه بره  

2/0 افزایش وزن روزانه از تولد تا شیرگیري (کیلوگرم)  
150/0 شش ماهگی (کیلوگرم) ها از سه ماهگی تاافزایش وزن روزانه بره  

06/0 هاي نر از شش ماهگی تا دوازه ماهگی (کیلوگرم)افزایش وزن روزانه بره  
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04/0 هاي ماده از شش ماهگی تادوازده ماهگی (کیلوگرم)افزایش وزن روزانه بره  

03/0 هاي ماده ازدوازده ماهگی تاهجده ماهگی (کیلوگرم)افزایش وزن روزانه بره  
035/0 هاي نر ازدوازده ماهگی تاهجده ماهگی (کیلوگرم)زن روزانه برهافزایش و  
 47 هاي نر در هجده ماهگی (کیلوگرم)وزن بره
 40 هاي ماده در هجده ماهگی (کیلوگرم)وزن بره

  هاي مدیریتیپارامتر

 3 سن شیر گیري (ماه)
 1 دفعات پشم چینی در سال

 6 هاي نگه داري میش در گلهسال

 5 هاي نگه داري قوچ در گلهسال

  پارامترهاي  مربوط به مصرف خوراك

 100  مدت استفاده از تغذیه دستی (روز)
 145  مدت استفاده از مرتع و پس چر (روز)

 120 مدت استفاده از پس چر و گیاهان زراعی (روز)
 2-12هاي نر و ماده انتخابیماده، بره هاي دامی میش مولد، جایگزینانرژي قابل متابولیسم در یک کیلوگرم جیره گروه

 ماهه (مگاژول /کیلوگرم خورده شده)
43/5  

  هاي دامی هزینه انرژي قابل متابولیسم در یک کیلوگرم جیره گروه
 ماهه با ترکیب جو، کاه، سیلوي ذرت و تفاله (مگاژول/ریال) 2- 12هاي نر و ماده انتخابیمیش مولد، جایگزین ماده، بره

6/225  

هاي پرواري هاي نر و همه گروههاي دامی قوچ مولد،جایگزین نر، برهژي قابل متابولیسم در یک کیلوگرم جیره گروهانر
8/9                          (مگاژول /کیلوگرم خورده شده)                                                                                                    

هاي هاي نر و همه گروههاي دامی قوچ مولد، جایگزین نر، برههزینه انرژي قابل متابولیسم در یک کیلوگرم جیره گروه
 پرواري با ترکیب جو و یونجه (مگاژول/ ریال)

5/246  

 2400  قیمت هر کیلوگرم جو (ریال)
007 قیمت هر کیلوگرم سیلو ذرت (ریال)  

 2500 قیمت هر کیلوگرم یونجه (ریال)
 2000 قیمت هر کیلوگرم تفاله (ریال)

 179678  هزینه پس چر هر راس بره (ریال)
 103041  هزینه پس چر هر راس میش (ریال)
 113959  هزینه پس چر هر راس قوچ (ریال)

84/467574  ماهگی (ریال) 12هزینه مرتع و شبدر هر راس بره تا   
38/463636  ماهگی (ریال) 12 - 18ع و شبدر هر راس بره هزینه مرت  

26/218472  هزینه مرتع و شبدر هر راس میش (ریال)  
69/256721 هزینه مرتع و شبدر هر راس قوچ (ریال)  

  هاي مدیریتیهزینه
 22368 دارو،سرویس دامپزشکی و کنترل بیماریهاي انگلی و واکسیناسیون (سال/راس/ریال)

 2050000  راس/ریال) 100/کارگر (ماه

 20000 پشم چینی (سال/راس/ریال)

 16000 آب ،برق و سوخت (سال/راس/ریال)
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  هاقیمت ستانده

 61000 قیمت وزن زنده بره (ریال/کیلوگرم)
 50000 هاي (ریال/کیلوگرم)قیمت وزن زنده میش

 50000 قیمت وزن زنده قوچ حذفی (ریال/کیلوگرم)

 15000 وگرم)قیمت پشم (ریال/کیل

 300 قیمت کود (ریال/کیلوگرم)

  می باشد. 89- 90ها بر مبناي سال زراعی ها و هزینه* قیمت
  

       :  1معادله       
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=کسري if ،به میش مولد i= نسبت تعداد دام موجود در گروه iN ،هاي دامی=گروهi در این فرمول:
= وزن iLw، ام i= تلفات گروه im، ام که در درآمد آن گروه نقش دارد i هاي موجود در گروهاز دام

 .ام در زمان فروش iهاي گروه زنده دام

iPmگرم وزن زنده دام در گروه = قیمت هر کیلوi ام ،iC کیلوگرم پشم حاصل از هر دام درگروه =i ام ،
iPw قیمت هر کیلوگرم پشم مربوط به گروه =i ام ،iOدام در گروه  = مقدار کود هرi ام ،oP قیمت =

   .گرم کودهر کیلو
یک راس میش داشتی با  هزینه ساالنه هاي دامی مختلف:غیر و ثابت گروههاي متمحاسبه هزینه )ج

  ).2004کاسجی و همکاران، ( برآورد شد 3و  2معادالت  استفاده از
                               :           2 معادله    
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  در این معادله:

iNهاي موجود در گروه = نسبت تعداد دامi به تعداد میش مولد ،iRf مجموع انرژي مورد نیاز گروه =i 
  ،در زمان تغذیه دستی

iL تعداد روز تغذیه دستی گروه =i ام ،iPrدر جیره گروه ي = قیمت هر واحد انرژi ام ،iZ نسبت =
چر، شبدر و دیگر موارد چراي = مقدار هزینه پسiPs، ام iانرژي تامین شده از تغذیه دستی براي گروه 

   .ام iصحرایی براي گروه 

 :3معادله        
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  در این معادله:
lbPهزینه ماهانه چوپان براي صد راس دام =، miLداري دام در گروه= تعداد ماه نگهi  ام ،wcC هزینه =

= هزینه پشم Sh، برق هر راس دام = هزینه ماهانه آب وWb، درمانی ماهانه هر راس دامو  بهداشتی
 .چینی هر راس دام

برآورد  4معادله با استفاده ها و هزینه ها ونه گله از تفاوت بین درآمدسود ساال :ساالنهمحاسبه سود  )د
  ). 2004ن، (کاسجی و همکارا شد

                                                           : 4 معادله  FCFfffflock CCRNP                                                                                                   
  دراین معادله: 

flockP= سود ساالنه گله، fN =لدتعداد میش مو ،fRدرآمد یک راس میش مولد در سال=، fC هزینه =
  .= هزینه ثابت سالیانه گلهFCFC ،جاري یک راس میش مولد در سال

تغییر در سود  از است طبق تعریف، ضریب اقتصادي هر صفت عبارت محاسبه ضرایب اقتصادي:
گین سایر میان کهطوريخالص واحد تولیدي به ازاي یک واحد افزایش در میانگین صفت مورد نظر 

که سایر اسبه ضرایب اقتصادي صفات در حالید. در این تحقیق براي محنصفات در جامعه تغییر نک
بار به اندازه یک درصد و صفات در حد میانگین جامعه قرار داشتند، میانگین صفت مورد نظر یک

ب ایه به عنوان ضریتفاوت سود حاصل با حالت پ بار نیز به اندازه یک واحد افزایش داده شد ویک
برآورد  6و  5. ضریب اقتصادي هر صفت با استفاده از معادالت اقتصادي صفت مورد نظر منظور شد

  ).2011و همکاران،  (لوبو شد

                                                                                  :5معادله 


  II

PP
VI


   

Iضریب اقتصادي،  IVدلهاین معادر 
Pسود هر حیوان بعد از یک واحد افزایش در  میانگین

،iصفت 
i

p  و تغییر میانگینمتوسط سود هر حیوان قبل از صفت  میانگین میزان افزایشi 
چون مقیاس  به اندازه یک واحد استفاده شد. لت افزایش میانگین صفتبراي حا 5 باشد. از معادلهمی

مقایسه ضرایب اقتصادي صفات مختلف براي تعیین لذا باشد، یري صفات مختلف یکسان نمیگاندازه
دي صفات مورد نظر از ضریب اقتصا ،بنابراین .باشداهمیت آنها با استفاده از این روش مناسب نمی

میانگین سایر صفات، به  یانگین هر صفت در حالت عدم تغییرحاسبه شد که منیز م 6 طریق معادله
  ).2011 لوبو و همکاران،( اندازه یک درصد تغییر داده شد
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  P -= P' IV                                                                                         :6معادله 
 میـانگین در افزایش درصدسود هر حیوان بعد از یک  میانگین 'P ضریب اقتصادي، IVر این معادله،د

براي مقایسه ضـرایب اقتصـادي صـفات باشد. سود هر حیوان قبل از افزایش می میانگین Pو  iصفت 
مختلف، ضریب اقتصادي نسبی محاسبه گردید. براي این منظور ضریب اقتصادي صفت تعداد بـره در 

به عنوان معیار انتخاب شد و ضرایب اقتصادي نسبی از طریق تقسیم ضرایب اقتصادي مطلق  هر زایش
  هر یک از صفات بر مقدار ضریب اقتصادي صفت تعداد بره در هر زایش محاسبه شد.

آزمون حساسیت ضـرایب اقتصـادي بـه تغییـر به منظور : ورد ضرایب اقتصاديآزمون حساسیت برآ
هاي هزینه و درآمـد یعنـی براي هر یک از مولفهاقتصادي،  -ا، در مدل زیستهها و ستاندهقیمت نهاده

درصد تغییر در نظـر گرفتـه شـد و در هـر  ±20 توام، صورتبه ام وهزینه خوراك، قیمت وزن زنده د
حالت ضرایب اقتصادي صفات محاسبه شد. سپس براي مقایسه ضرایب قبل و بعـد از اعمـال تغییـر، 

ر صفت از تقسیم ضریب اقتصادي مطلق آن پس از اعمال تغییرات بر ضریب ضریب اقتصادي نسبی ه
  اقتصادي مطلق صفت تعداد بره متولد شده در هر زایش در حالت پایه، محاسبه شد.

  
  صفات مورد مطالعه، واحد و عالمت اختصاري آنها -2 جدول

  واحد  صفت
 عالمت

  اختصاري
 BW0  کیلوگرم  وزن تولد

 WW  کیلوگرم  وزن شیرگیري
 BW6  کیلوگرم  وزن شش ماهگی

 SRL6  هاي یک روزهماهگی به عنوان درصدي از بره 6ها از تولد تا ماندگاري بره  ماندگاري تا شش ماهگی
 LS  تعداد بره در هر زایش هر رأس میش در سال  زایش تعداد بره متولد شده در هر

 FE  میش مورد آمیزش در سالس رأ100میانگین تعداد میش آبستن شده از هر   درصد آبستنی میش

 
  نتایج و بحث

سبت هزینه و درآمد ن 3در جدول : منابع هزینه و درآمد در روش پرورش روستائی گوسفند زندي
ها از سه بخش (تغذیه، کل هزینه ،در روش پرورش روستائی گوسفندبه مقدار کل ارائه شده است. 

پرورش ه به کل هزینه در دو گله با روش ذی) تشکیل شده است. میانگین هزینه تغمدیریت و ثابت
ترین پرورش سهم هزینه تغذیه گروه دامی میش مولد بیش از درصد بود. در این روش 5/64روستایی 
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درصد) درصد از کل هزینه  4/1دود (ح ترینهاي نر کمدرصد) و گروه دامی مولد 5/35گین (با میان
به گروه  ترین آن مربوطبه مولد ماده و کم مربوط ن درصدتریبیش هزینه مدیریت نیزتغذیه بود. از نظر 

هزینه تغذیه  یه گروه دامی شش ماهه نسبت به کلهزینه تغذ ،پرورش نوعدامی نر بود. در این 
هزینه در  درصد) مقدار بود. 53(حدود  ترینهاي ماده کمدرصد) و گروه دامی مولد 85ترین (بیش

ترین درصد مربوط به گروه ترین درصد مربوط به مولد ماده و کممدیریتی بر عکس هزینه تغذیه بیش
  دامی شش ماهه بود.

ه باید در نظر . البتبود هامقدار نسبت به مجموع هزینهترین صد و کمدر 3/2هزینه ثابت  میانگین
اري در بخش ساختمان و تاسیسات در روش روستایی نسبت به روش صنعتی ذگداشت مقدار سرمایه

در یک  درصد برآورد شد. 7/97هاي جاري در روش پرورش روستایی جموع هزینهم .کمتر است
ها درصد از کل هزینه 7/97ش روستایی هاي جاري گوسفند لري بختیاري در روش پرورتحقیق هزینه

 درصد از کل 97/73هاي تغذیه گوسفندان لري بختیاري در سیستم روستایی میزان هزینهو برآورد 
). 2005 ،(وطن خواه که تا حدودي با نتایج حاصل از این بررسی مشابهت دارد ش شدها گزارهزینه

در روش پرورش روستایی گوسفند زندي منابع درآمد شامل فروش دام زنده، کود و پشم بود. در این 
شودکه یحاصل ماز فروش دام زنده) ( درآمدریال  2506065هر راس میش مولد،  روش ساالنه از

یی کود ترین سهم را در بین منابع درآمد دارد. چون در روش روستابیش کل درآمد و درصد از 4/97
شود لذا سهم درآمد ناشی از فروش آن کمتراست و باعث افزایش سهم آوري نمیبه طور کامل جمع

کود حاصل در شرایط تغذیه دستی و ، در این روش پرورش شود.مدحاصل از فروش دام زنده میدرآ
از کل درآمد مربوط به  درصد 1/1در روش پرورش روستایی، حدود  آغل محاسبه شد.نگهداري در 

هاي هاي دامی بره، گروهحاضردر مطالعه  فروش پشم بود که مقدار آن نسبت به کل درآمد زیاد نیست.
روستایی به  روش. میانگین سود داشتندها سود منفی شش ماهه و نرهاي مولد سود مثبت و بقیه گروه

  ریال برآورد شد. 1109594هر راس میش مولد،  ازاي
میانگین صفت مورد نظر  اي محاسبه ضرایب اقتصادي هر صفت،در این تحقیق بر :ضرایب اقتصادي

فزایش داده شد و اختالف سود حاصل ا بار نیز به اندازه یک واحدو یک  اندازه یک درصدبار به یک
با افزایش یک  کهنظر گرفته شد. با توجه به این عنوان ضریب اقتصادي صفت دربا حالت پایه به

توان کی و یکسان نبودن مقیاس صفات نمیهاي بیولوژیدلیل محدودیتدر میانگین صفات بهواحدي 
افزایش یک بحث زیر بر اساس ، )2011(لوبو و همکاران، مقایسات نسبی بین صفات انجام داد 

ادي برآورد شده براي کلیه صفات مثبت بود. این متمرکز خواهد شد. ضرایب اقتص ،درصدي در صفات
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رد صفات بیشتر هاي حاصل از افزایش میانگین عملکنکته تاکید دارد که مجموع درآمد موضوع بر این
ارائه  ،4جدول باشد. ضرایب اقتصادي مطلق و نسبی صفات مورد مطالعه در ها میاز مجموع کل هزینه

  شده است. 
بندي صفات در دو روش محاسباتی متفاوت بود. با افزایش هدر روش پرورش روستایی رتب

ب وزن شش ماهگی، باروري، وزن ترتیات بهبندي صفرتبهمعادل یک واحد،  تمیانگین هر صف
یک درصد در میانگین هر صفت، افزایش  اوزن تولد بود. ب و تعداد بره در هر زایش شیرگیري،

وزن  و گیريهر زایش، وزن شش ماهگی، وزن شیر ه دربندي صفات به ترتیب باروري، تعداد بررتبه
  . شدتولد 

چون . برآورد شدریال 18734میانگین ضریب اقتصادي مطلق این صفت : تعداد بره در هر زایش
ضریب  مقدار ،بر اساس صفت تعداد بره در هر زایش محاسبه شدضرایب اقتصادي نسبی صفات، 

ل داراي مثطورکلی صفات مرتبط با تولید به .دیدگرمحاسبه  یکبرابر  این صفتاقتصادي نسبی 
داد بره قابل فروش به دلیل افزایش تعت بهاباشند. چون بهبود این صفترین ضریب اقتصادي میبیش

براي  ).2006ا، ن(مورایس و مادال دنترین منبع درآمد در یک روش پرورش اهمیت دارعنوان اصلی
 روشاد عربی در دار ضریب اقتصادي براي گوسفند نژترین مقصفت تعداد بره در هر زایش بیش

در یک  ).2008 و همکاران، (حقدوستت دارد ست که با نتایج حاصله مطابقشده ا روستایی گزارش
ضریب  وتحقیق اهداف اصالحی براي گوسفندان گوشتی مناطق گرمسیري در شرایط سنتی بررسی 

(کاسجی و  شد گزارشولید مثل منفی اقتصادي صفت تعداد بره در هر زایش و بعضی صفات ت
ی این صفات در مقابل نژاد ژنتیک هاي اصالحهزینه . دلیل این موضوع زیاد بودن)2003همکاران، 

پذیري صفات تولید وراثت .گزارش گردیدهبود این صفات در مناطق گرمسیري ناشی از ب میزان درآمد
امکان بهبود این صفات چون  من علیرغمدر ض فت تعداد بره در هر زایش کم است.مثل از جمله ص

هاي بهبود ژنتیکی این صفات رسد منظور نمودن هزینهظر میهاي اجرایی آن زیاد است لذا به نهزینه
(لوبو و  آینده مورد توجه قرار گیرددر معادالت محاسبه سود براي برآورد ضرایب اقتصادي باید در 

  ).2011 همکاران،
باروي به صورت افزایش سود گله در اثر یک درصد کاهش در تعداد  ضریب اقتصادي صفت: باروري

 ییپرورش روستا روشاین صفت در  و نسبی میانگین ضریب اقتصادي مطلقمیش قصر محاسبه شد. 
ترین صفت باروري به عنوان مهمحاضر،  تحقیقدر . برآورد گردید 04/2 و الیر 38365ترتیب به

صفت از نظر رتبه تعیین گردید. به هر حال صفت باروري نیز با افزایش تعداد بره قابل فروش نقش 
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هاي ات تولید مثل در ارتباط با هزینهصفدارد. البته ضرایب اقتصادي  روشاي در افزایش سود عمده
هاي باشند با هزینهمیآمیزش که با باروري در ارتباط باشد. عمل فالشینگ و یا سن در اولین تغذیه می

هاي مختلف با روش صفات مختلف تولید مثل را در توان عمالًنمی باشند و ي نیز در ارتباط میاتغذیه
ضریب اقتصادي صفت میزان باروري در گوسفندان  ).2011(لوبو و همکاران،  یکدیگر مقایسه نمود

ر در اکث ).2007و همکاران،  لگارا( ترین صفت گزارش شدمهمه عنوان شیري در یک تحقیق ب
 ترین مقدار ضریب اقتصادي بوده ولی به دلیل نوعها صفات مرتبط با تولید مثل داراي بیشبررسی

باید  باشند.لعه داراي مقادیر عددي متفاوت میهاي مدیریتی و زمان مطامعادله سود، متغیر بودن پارامتر
ه داد بره در هر زایمان، تعداد زایش در هر سال و ب، تعتاثیر صفاتی مانند میزان آبستنیدر نظر داشت 

از طریق تعداد بره قابل  م ومستقیبه صورت غیر طور کلی صفات تولید مثل در سود یک واحدپرورشی
ر ب ،پیشنهاد شده است که ضرایب اقتصادي صفات مختلف رو از ایند. نباشمیداراي نقش فروش 

صفات با این مقیاس مشخص سنجش محاسبه و سایر نظیر وزن الشهاساس یک صفت غالب در سود 
  ).2011(لوبو و همکاران، د نشو

درصد تلفات زیاد باشد به دلیل کاهش حیوانات  پرورشی،اگر در واحد : ماندگاري تا شش ماهگی
قابل فروش تاثیر منفی بر سود خواهد داشت. همچنین افزایش ماندگاري حیوانات قبل از شش 

درصد تلفات با افزایش سن دهد. معموالٌ جود براي تولید مثل را افزایش میموحیوانات  ماهگی، تعداد
تعیین سودآوري  تواند یک صفت مهم درمی ماندگاري تا سن شش ماهگی ،نابراینب ،یابدکاهش می

 5/16027 ترتیب برابر بانسبی این صفت بهو  باشد. ضریب اقتصادي مطلق تحت پرورش انگوسفند
مورایس و . بود تحقیق حاضربندي صفات، چهارمین صفت مهم در ه از نظر رتبهبودک 85/0ریال و 

که این در حالی کردندمهمترین صفات گزارش  ءجز را هاماندگاري بره ايدر مطالعه) 2006( مادالنا
در مقایسه ). 2004(کاسجی و همکاران،  صفت در کنیا جزو صفات با اهمیت محسوب نگردید

هاي ده و به روشها نسبی بوته را در نظر داشت که این مقایسهکدیگر باید این نکضرایب اقتصادي با ی
 مطالعه و عوامل دیگر بستگی دارد پرورش، نسبت اهمیت صفات به همدیگر و شرایط اقتصادي محل

در تحقیقی گزارش شده است که ضریب اقتصادي  .تواند به صورت مطلق مالك عمل قرار گیردو نمی
 ترکم 3و باز  2هاي نیمه متراکمروشدر مقایسه با  1هاي متراکمروششیر گرفته شده در  تعداد بره از

                                                             
1- Intensive 
2- Semi Intensive 
3- extensive 
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 مانی و عوامل دیگراز میزان زندهصفت ماندگاري تابعی  ).2006مک مانوس و همکاران، ( باشدمی
، بهبود این صفت هاي صنعتیروشاست که به دلیل مناسب بودن شرایط نگهداري و مدیریت بهتر در 

هاي پرورش گوسفند شیري در ایتالیا، در روشصنعتی تاثیر بیشتري بر سود دارد. هاي غیرروش در
ها جزو صفات با اهمیت متوسط معرفی شد که مانی میشها پس از صفات باروري و زندهمانی برهزنده

  ).2011تا حدودي با نتایج این تحقیق مطابقت دارد (تولون و همکاران، 
ضریب اقتصادي  ،ریال 17023انگین ضریب اقتصادي مطلق وزن شش ماهگی می: وزن شش ماهگی

. ضریب اقتصادي وزن سوم بود، حاضرمطالعه این صفت در رتبه  و 94/0 ،نسبی وزن شش ماهگی
سبه گردید، با میانگین ضریب یش یک واحدي در میانگین صفات محازمانی که با افزاشش ماهگی 

الترین ضریب را در بین دیگر صفات مورد بررسی در روش با 36/2و ضریب نسبی  44375مطلق 
 4/97توان ناشی از سهم دلیل صدرنشینی این صفت را می د اختصاص داد.پرورش روستایی به خو

روش بره و همچنین دوره پروار گیري زمان فمنابع درآمد روش روستایی و قرار درصدي گوشت در
ها در سن ست. در روش روستایی، فروش برهی دانها در این دوره براي روش پرورش روستایگله

نیز در باشد لذا وزن شش ماهگی رآمد اصلی دامدار از این فروش میگیرد و داهگی انجام میشش م
هاي ارزیابی روشطور کلی وزن زنده در زمان فروش در اکثر به .بسیار اهمیت داردتعیین سودآوري 

ب اقتصادي وزن در ضری )2006مک مانوس و همکاران ( باشد.شده پرورش گوسفند داراي اهمیت می
هاي پرورش باز روشهاي نیمه صنعتی و روشتر از بیش را هاي صنعتیروشها در زمان کشتار بره

ت که در باید این نکته را در نظر داش فات مرتبط با وزن در زمان کشتار،در مورد ص نمودند.گزارش 
    آینده بسیار با اهمیت خواهد بود. یدي در بازار مصرف درشت تولگویک زنجیره تولید، کیفیت 
، ساختار 1، وزن الشهتخابی متفاوتی از جملههاي انباشد که با معیارکیبی میاین صفت یک صفت تر

. )2011(لوبو و همکاران،  باشدالشه در ارتباط میو مقدار چربی موجود در  3، عضالنی بودن2بدنی
صفات  متمرکز بر هاي اصالحیدر آینده بایستی به برنامهرهنگ مصرف ایرانیان، ذائقه در فدلیل تغییر به

  کیفیت الشه توجه بیشتري مبذول گردد. 

                                                             
1- Carcass weight 
2- Conformation 
3- Muscularit 
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میـانگین  وریال  6902میانگین ضریب اقتصادي مطلق این صفت : وزن شیر گیري (وزن سه ماهگی)
 ی گوسـفند در کانـادادر بررسی اهداف اصالح .برآورد گردید 37/0 نیزضریب اقتصادي نسبی صفت 

گزارش شده است که صفات میانگین رشد روزانه پس از شـیرگیري و وزن شـیرگیري داراي اهمیـت 
ریب اقتصادي صفت ض .)1996(گالیوان،  مطابقت داردتوسط هستند که تا حدودي با آزمایش حاضر م

دلیل این  ش شده است.و مقدار آن زیاد گزاردر گوسفندان نژاد عربی در ایران مثبت  گیريوزن از شیر
دامـدار گـزارش هاي از شیر گرفته شده نژاد عربی به عنوان بخشی از درآمـد امر، فروش بخشی از بره

  ).2008(حقدوست و همکاران،  گردید
 08/0ریال و ضرایب اقتصادي نسبی نیز برابر  1615میانگین ضریب اقتصادي مطلق این صفت  وزن تولد:
ترین ضریب اقتصادي بود. در یک تحقیق ضریب داراي کمحاضر لعه مطا در. این صفت برآورد شد

ها ها و میشافزایش تلفات بره آن،دلیل  که اقتصادي وزن تولد در گوسفند گیالنی منفی گزارش شده است
  ).2004خدایی، (بود هاي تغذیه گله ام زایمان و همچنین افزایش هزینهدر هنگ

ا اهمیت گزارش شده مثبت و جزو صفات ب شیري ایتالیا ن تولد در گوسفندانضریب اقتصادي وز
 افزایش مقدار شیر تولیدي گوسفندان و مقدار گوشت قابل فروش عنوان شده است دلیل آن کهاست 

منفی  7تارگی چنین ضریب اقتصادي وزن تولد در گوسفندان نژادهم). 2011تولون و همکاران، (
  ).2007(بورگ و همکاران،  باشدمی علت آن افزایش هزینه تغذیه گزارش شده که

 هاها و قیمتدر اثر تغییر هزینهتغییرات ضرایب اقتصادي صفات : برآورد حساسیت ضرایب اقتصادي
ارایه شـده اسـت. بـرآورد حساسـیت ضـرایب  5 در جدولگوسفند زندي  روستائیدرروش پرورش 

ی بهبود ژنتیکـی یدي را از نتایج احتمالها یا تولیدات، اطالعات مفقتصادي نسبت به تغییر قیمت نهادها
درصـدي در  20اسـت بـا افـزایش نشـان داده شـده  5 جدول گونه که درهماندهد. درآینده ارایه می

تـرین ضرایب اقتصادي همه صفات مورد مطالعه کـاهش پیـدا کـرده اسـت. بـیش ،هاي خوراكهزینه
با توجه به اینکه این صفات با بهبـود  .باشداز شیرگیري میکاهش، مربوط به صفات وزن تولد و وزن 

 ،اي زیـادهاي تغذیـهتحمیل هزینهممکن است نند، کنمی واحد تولیديژنتیکی نیز سود زیادي را عاید 
درصـدي  20اي کـاهش هـاي تغذیـهرا در پی داشته باشد. زمانی که هزینهکاهش در ضریب اقتصادي 

دهنده این بود که صفات وزن تولد و د و این نشانداشتند این صفات بیش از همه صفات افزایش داشتن
یش ضریب اقتصادي وزن شـیرگیري افزا. باشندمی ي به نوسانات قیمت بسیار حساسوزن از شیرگیر

                                                             
1- Targhee 
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زان بیشتري ها، بهبود این صفت به میدهد که در صورت کاهش هزینهها نشان میها با کاهش هزینهبره
کـه ایـن صـفات را  )2007بورگ و همکـاران ( ع با مطالعاتدهد. این موضوسودآوري را افزایش می

  کامالً مطابقت داشت. نددانستها میمتأثر از هزینه
همه صفات افزایش و با کاهش  ، ضرایب اقتصاديدرصدي در قیمت وزن زنده دام 20با افزایش 

که صفات نضرایب اقتصادي کاهش نشان داد. با توجه به ای ،درصدي در قیمت ستانده مورد نظر 20
مورد مطالعه همگی با افزایش مقدار گوشت تولیدي و تعداد دام قابل فروش در ارتباط بودند، این 

سایر پژوهشگران در مطالعه بر روي  .رسداهشی ضرایب صفات معقول به نظر میروند افزایشی و ک
و با افزایش  دي کاهشها ضرایب اقتصااند که با افزایش هزینههاي مختلف گوسفند و بز نشان دادهنژاد

قتصادي صفات ضرایب ا از طرف دیگریابند. ضرایب اقتصادي نیز افزایش می هاسطح قیمت ستانده
 ،یت کمتري بوده ولی نسبت به تغییر سطح قیمت محصوالتسها داراي حسانسبت به تغییر هزینه

در  درصدي همزمان 20کاهش ا افزایش وب). 2007(بت و همکاران،  دهندمیحساسیت بیشتري نشان 
درصد افزایش یا  18- 21ضرایب اقتصادي صفات بین  ،هاي خوراكقیمت وزن زنده دام و هزینه

فات از نظر اهمیت بندي صنیز بدون تغییر ماند و رتبه ش یافت. ضرایب اقتصادي نسبی صفاتکاه
دلیل به( هاستانده وها قیمت نهادهتوأم تغییر  شرایط باشد که دراین بدان معنی میتغییري نیافت. 
به این تغییرات پایدار بوده و ، ضرایب اقتصادي صفات نسبت )باشدهمین منوال میکشش بازار به 

درصدي  20با اعمال  نتوامی، از اینرو هاي بهبود ژنتیکی آینده استفاده نمودها در برنامهتوان از آنمی
  .هاي اصالحی آینده استفاده نمودنامهدر بر حاسبه شده در وضعیت پایه،م ضرایب تغییرات، از 

  
  گیرينتیجه
آن بر  اثر دلیلگوشت داشته باشد به تولیدبیشتري در  اثر طورکلی هر چقدر صفت مورد بررسیبه

سهم زیاد ضرایب اقتصادي  .دهدنیز به خود اختصاص می بیشتريضریب اقتصادي  ،افزایش درآمد
ن صفات ي با روش مرسوم یعنی افزایش در میانگیصفات رشد زمانی حاصل شد که ضرایب اقتصاد

واحد  دالیل مختلف از جمله یکسان نبودنبهگیري صفت محاسبه گردید. اندازه در اندازه یک واحدبه
توان ضرایب اقتصادي هاي بیولوژیکی در صفات مختلف نمیمحدودیتگیري صفات مختلف و اندازه

فات محاسبه و با هم مقایسه کرد. زمانی که ضرایب با را با افزایش یک واحدي در میانگین همه ص
بندي صفات مختلف از نظر اهمیت دچار میانگین صفات محاسبه شدند، رتبه افزایش یک درصدي در

. این موضوع باشندنمییکسان  سیستمدر سود  اثرتغییر شد و نشان داد که صفات مختلف از نظر نوع 
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باید بر اساس یک صفت غالب در تصادي براي صفات مختلف بر این نکته تاکید دارد که ضرایب اق
مقدار تولید گوشت، استاندارد گردند و براساس آن ضریب اقتصادي محاسبه و در طور مثال سود، به

زمانی که ضرایب اقتصادي با افزایش یک واحدي در  حاضر. در مطالعه شونداهداف اصالحی منظور 
ماهگی، باروري، وزن از ، وزن شش ترتیبز نظر اهمیت بهدید، صفات امیانگین صفات محاسبه گر

تعداد بره به ازاي هر زایش و وزن تولد بود. با افزایش یک درصدي در میانگین صفات و  شیر گیري،
ت از نظر اهمیت صفات بندي صفاشد رتبهبینی میطور که پیشمحاسبه مجدد ضرایب اقتصادي همان

وزن ترتیب باروري، تعداد بره به ازاي هر زایش، این روش محاسبه بهبا اهمیت با  صفاتتغییر نمود و 
  .گردیدبندي رتبه تولد و وزن شش ماهگی، وزن از شیرگیري،

  

 به تفکیک هر گروه دامی (ریال)پرورش روستایی گوسفند نژاد زندي  روش ، درآمد و سود ساالنهمیانگین هزینه - 3جدول 
  گروه حیوانات  

ي هابره  
  سه ماهه

ي هابره
  شش ماهه

ي نه هابره
  هماهتادوازده

ي هابره
درصد   کل  میش مولد  قوچ مولد  ماهههجده

  از کل
نسبت حیوانات 

    1  035/0  195/0  195/0  02/1  025/1  به میش مولد

    هانهاده
  48/64 943521 334564 12852 65251 98436 320542 111876  هزینه تغذیه

سهم هر گروه 
کل دامی از هزینه 

  (درصد) ايغذیهت
18/1  97/33  43/10  91/6  36/1  45/35  100   

  23/33 486350 291305 10869 26434 29944 54783  73015  هزینه مدیریت
سهم هر گروه 

دامی از هزینه کل 
  (درصد) مدیریتی

15  26/11  15/6  43/5  23/2  9/59  100   

  27/2  33333    هزینه ثابت
  100  1463204  625869  23721  91685  128380  375325  184891  هزینه کل

    هاستانده
  40/97  2506065  8/516666  5/27916  0  0  1961481  0  فروش دام زنده

  49/1  38444  9188  397  1757  1758  13604  11740  کود
  09/1  28289  23848  1861  0  2580  0  0  پشم
  100  2572798  8/549702  5/30174  1757  4338  1975085  11740  کل

   *1109594  -2/76166  5/6453  - 89928  - 124042  1599760  - 173151  سود
  سود به ازاي یک راس میش مولد *
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  ضرایب اقتصادي مطلق و نسبی صفات مهم اقتصادي در روش پرورش روستایی گوسفند نژاد زندي(ریال) -4 جدول

  صفات
  نوع افزایش در میانگین صفت جهت برآورد ضریب اقتصادي

  یک درصد افزایش در میانگین صفات  صفاتیک واحد افزایش در میانگین 
  ضریب اقتصادي نسبی  ضریب اقتصادي مطلق  ضریب اقتصادي نسبی  ضریب اقتصادي مطلق

  08/0  1615  25/0  4613 وزن تولد
  37/0  6902  84/1  34509 وزن شیرگیري

  94/0  17750  36/2  44375 ماهگی 6وزن 
  1  18734  1  18734 تعداد بره در هر زایش

  85/0  5/16027  85/0  5/16027 ماهگی 6تا  ماندگاري
  04/2  38365  05/2  38365 باروري

  

 روشدر  درصد ± 20ها به میزان ها و ستاندهحساسیت ضرایب اقتصادي صفات به تغییرات قیمت نهاده -5جدول 
  .زندي پرورش روستایی گوسفند

 مقدار  نوع تغییر
  تغییر

 ضریب
 BW0 WW BW6 LS SRL6 FE  اقتصادي

ت وضعی
  38365  16028  18734  17750  6902  1615  مطلق    پایه

  04/2  85/0  1  94/0  37/0  08/0  نسبی

  هزینه تغذیه

20%+  
  

  1066  مطلق
)66/0 -(  

4900  
)71/0 -(  

5/15442  
)87/0 -(  

3/16673  
)89/0 -(  

14745  
)92/0 -(  

34145  
)89/0 -(  

  04/2  84/0  1  92/0  3/0  06/0  نسبی

  1/2164  مطلق  - 20%
)34/1(  

6/8903  
)29/1(  

5/20057  
)13/1(  

8/20794  
)11/1(  

17310  
)08/1(  

42585  
)11/1(  

  04/2  83/0  1  96/0  42/0  1/0  نسبی

قیمت وزن 
  زنده دام

  2455  مطلق  +20%
)52/1(  

10215  
)48/1(  

23430  
)32/1(  

24729  
)32/1(  

20676  
)29/1(  

50642  
)32/1(  

  04/2  83/0  1  94/0  41/0  1/0  نسبی

  2/775  مطلق  - 20%
)48/0 -(  

3589  
)52/0 -(  

12070  
)68/0 -(  

12739  
)68/0 -(  

11380  
)71/0 -(  

26088  
)68/0 -(  

  04/2  89/0  1  94/0  3/0  06/0  نسبی

قیمت وزن 
زنده دام+ 

  هزینه تغذیه

  7/1905  مطلق  +20%
)18/1(  

8144  
)18/1(  

5/21122  
)19/1(  

22668  
)21/1(  

19394  
)21/1(  

46038  
)20/1(  

  03/2  85/0  1  93/0  35/0  08/0  نسبی

  3/1324  مطلق  - 20%
)82/0 -(  

5660  
)82/0 -(  

5/14377  
)81/0 -(  

14780  
)79/0 -(  

12662  
)79/0 -(  

30692  
)80/0 -(  

  07/2  85/0  1  97/0  38/0  08/0  نسبی
نشان  هاپرانتز و عالمت منفی داخل باشداعداد داخل پرانتز نشان دهنده مقدار پایداري ضرایب اقتصادي نسبت به تغییرات اعمال شده می

  باشد.دهنده کاهش در مقدار ضرایب اقتصادي نسبت به وضعیت پایه می
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Abstract 

To assess the economics of rural sheep production systems and estimation of 
economic values of important traits in Zandi breed, bio-economic approach was 
used. In order to estimate economical parameters for using in bio-economical 
equations and to calculate the EVs of traits, two farms with the flock sizes of 500 
and 450 head of Zandi sheep breed in Varamin were studied since the beginning of 
September 2010 to September 2011. EVs (economic values) of six important traits 
including pregnancy rate (FE), litter size (LS), lamb weights at birth (BW0), 3 
(weaning; BW3), 6 (BW6) months old and survival rate until the age of 6 months 
(SRL6) were estimated. To estimate the EV of each trait, the level of the trait was 
increased by both 1% of its mean value and 1 unit while all other traits were 
constant in their mean values and the amount of change in the profit of system was 
considered as the EV of the trait. The sensitivity of the EVs was investigated by 
changing prices of feed and live weight of animals by ±20%. The economic 
analysis results indicated that the average of feeding cost ratio to the overall costs; 
and also the average of management cost ratio to the overall costs of rural sheep 
production system were 64.5 and 33.2 percent respectively and the average annual 
profit of each breeding ewe in rural sheep production system was 1109594 Rials. 
The most important trait in this system was FE, followed by LS, BW6, SRL6, BW3 
and BW0, respectively when used by 1% increase. 
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