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 در  مختلف صفات بر ارزش اقتصادی و زیستی اقتصادی، مدیریتی عواملثیر أت

 های سنتی و صنعتی پرورش گاو شیریروش
 

 2عبداالحد شادپرور* و 1بهاره اطهری مرتضوی

 کده علوم کشاورزی، دانشگاه گیالن دانشدانشیار گروه علوم دامی، 2 ،نژاد دام کارشناس ارشد ژنتیک و اصالح1

 10/10/20 ؛ تاريخ پذيرش:12/11/22 تاريخ دريافت:
 

 9چکیده

های سنتی و روشاز  آوری شدهجمع اطالعاتاستفاده از از يک مدل زيست اقتصادی قطعی و با 

، شدصفات مرتبط با ر ،ی صفات تولید شیرارزش اقتصاد برای برآورد صنعتی پرورش گاو شیری،

 گروه دو مديريت بهنوع  بر اساسروش پرورش شد.  استفاده عملکردیو صفات  یتولید مثلصفات 

تقسیم  گاو دورگ و هلشتاين پرورش صنعتیدو گروه روش  وبند مرتع و میان پرورش درسنتی روش 

نه سیستم تولید، در اثر يک واحد یاود سالصورت مقدار تغییر در سارزش اقتصادی هر صفت، به .شدند

برآورد  ،که ساير صفات در مقادير میانگین ثابت بمانندنظر در صورتیافزايش در میانگین صفات مورد

ماندگاری و صفات تولید شیر به  ،رورش ارزش اقتصادی، صفات مرتیط با رشدسنتی پ در روش شد.

 فات تولیدمثلی و طول عمر تولیدی منفی برآورد شد.صارزش اقتصادی مثبت و  ،غیر از پروتئین شیر

ماندگاری و طول عمر تولیدی مثبت و  ،پرورش، ارزش اقتصادی صفات تولید شیرصنعتی در روش 

 روش پرورشصفات تولید مثلی، صفات مرتبط با رشد به غیر از وزن زنده دام بالغ در ارزش اقتصادی 

نقش مهمی در  ،پرورش گوسالهروش  نشان داد که حقیقاز اين ت نتايج حاصلهلشتاين، منفی بود. 

های مازاد گذاری تلیسهسیستم قیمت از طرفی دارد. و تولیدی ماندگاری تغییر ارزش اقتصادی صفات

 آزمون حساسیت. آيدبه حساب میثر بر ارزش اقتصادی صفات رشد و طول عمر ؤعامل اصلی م

                                                             
 shadparvar@yahoo.com :مسئول نويسنده*
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 .نشان داد های پرورشهر يک از روشها در قیمت درصد ±21ارزش اقتصادی صفات به تغییر 

 بود.  وزن زنده بالغقیمت  اقتصادی صفاتارزش  مهمترين عامل تغییر

 

  عوامل مديريتیارزش اقتصادی، اقتصادی،  -مدل زيست ،گاو شیری های کلیدی:واژه

 

 مقدمه

 های پرورشبر اساس روش گاوشیری، پرورش ،های در حال توسعه از جمله ايراندر بیشتر کشور

 ،های سنتیسیستم عمدههای گیرد. از ويژگیصنعتی انجام میصنعتی و نیمه ،طور سنتیبه مختلفی

کوچک بودن  ،برداریعدم رکورد ،عدم آگاهی و دانش .باشدمی کمتولیدی  اندک و بازده نهادهوجود 

 روش پرورش مشخصات ايناز ديگر  ،ها و نیز چند منظوره بودن حیوانات در اين مناطقگله اندازه

در اين تولید  بازده وزيادی نیاز بوده  نهاده به ،صنعتیهای پرورش در روش ،باشند. در مقابلمی

 (.1220)کارانگل و سويال، باشدها زياد میروش

فروش با درآمد حاصل از تولید  یهاهزينه عدم تناسب ،زيادنیاز به سرمايه  مسائلی از جمله

، مديريت نحوه در تغییر .قرار دارندهای دامپروری سازمانمواره در مقابل هی، محصوالت دام

 ،ی بازارپايدار درو تغییر شرايط مديريتی افزايش تولید با  جديد یگذارقیمتهای روش و هاسیاست

ثیر أتواند تولیدات دامی را تحت تروش ارزشمندی که می با اين حالد نباش مفید دتوانتا حدودی می

  .(1291 ،)هاريس نژاد استاصالح ،ر دهدقرا

باشد های اصالح نژادی میاولین گام در توسعه ساختار برنامه ،طور کلی تعیین اهداف اصالحیبه

 افزايش سبب هاآن یکیاست که بهبود ژنت مختلفی ژاد تابعی از صفاتنهدف اصالح .(1291 ،هاريس)

اقتصادی  ارزش ،برای تشکیل آن .(1221، همکاران و آمر) شوداقتصادی سیستم تولید می راندمان

سهم رشد ژنتیکی يک صفت، در  صفت نشان دهنده کي یاقتصاد ارزش صفات بايد برآورد شوند.

عدم منجر به  برآورد اشتباه اين ارزش، .(1212گروئن، ) است سیستم تولیداقتصادی بهبود راندمان 

جیمز،  ؛1290هیزل، )د شویم دیتول ستمیحاکم بر س یاقتصاد طينژاد با شرااصالح انطباق برنامه

1212).  
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عوامل ، می شونداقتصادی سیستم تولید تعريف افزايش بازده بر اساس  ینژاداصالحاهداف چون 

های تولید و ديگر عوامل بر روی آن گذاری، هزينه، سیاست قیمتشرايط اقتصادیمختلفی از جمله 

از طريق شرايط تولید  میانگین نژاد متناسب بااهداف اصالح ،شودوصیه میهمین دلیل تد. بهنثیر دارأت

اولین  (1229شادپرور ). (1212گروئن،  ؛1291 ،هاريس)تعريف شود ثیر بر ارزش اقتصادی صفات، أت

های ارزش اقتصادی تولید شیر، چربی، پروتئین و طول عمر گله گاو برای محاسبه 1يک مدل قطعیبار 

گاوهای  در صفات تولیدی و طول عمر، ارزش اقتصادی ديگر ات. در تحقیقنمود هياراشیری ايران 

 ايران هلشتاينهای گاودر  ،همین زمینهدر  و (2119، و همکاران میرمهدوی چابک)بومی گیالن 

  .گرديدبرآورد  (2111، و همکاران صادقی سفیدمزگی)

ی صفات تولید شیر و طول عمر انجام در مورد ارزش اقتصاد مختلفیدر ايران تحقیقات اگرچه 

ارزش اقتصادی بر ثر ؤم و زيستی اقتصادی، عوامل مديريتی در زمینه یتا کنون تحقیقات، ولی است شده

در لذا  انجام نشده است. و صنعتی های پرورش سنتیدر روشصفات تولید مثلی، رشد و عملکردی 

ی، سود، ارزش اقتصادی صفات تولید توابع سبر اسا نژاداصالح اهداف توسعه با هدفاين تحقیق 

در استان گیالن  دورگ و هلشتاينبومی، های بر روی گاو و طول عمر ، ماندگاریتولیدمثلی، رشد

 .بررسی شدهای تولیدی ثر بر سود سیستمؤم ، اقتصادی و زيستیمديريتیعوامل اثر و  برآورد شده
 

 هامواد و روش

 گله گاو شیری با 00 ،1012های سال ها و درآمدهزينه به اطالعات مربوطدر اين تحقیق از 

به چهار روش پرورش ها بر اساس اين گلهاستفاده شد.  یالنگدر استان  های سنتی و صنعتیروش

، پرورش گاو دورگ و هلشتاينصنعتی روش  ،میانبنددر  و مرتع درپرورش سنتی روش  شامل گروه

 .تقسیم شدند

 مرتع و میانبند گروهبر اساس محل پرورش به دو پرورش  نتیس روش :پرورشسنتی روش 

نواحی حد واسط  بهبند میان شوند.های بومی پرورش داده میگاو ،روشدر اين  .شدندبندی طبقه

و برنج چر مزارع پس ماه ازدو  ،ماه از مرتع ششدام ، روش پرورشدراين شود. گفته میجلگه و مرتع 

 ،لوطی از کاهخموسیله به در جايگاه بسته دام شود.داری مینگه ايگاه بستهج و در ماه در روستا چهار

                                                             
1- Determinestic model 
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دام در تمام طول سال در مرتع است و ، مرتع دردر روش پرورش  شود.می تغذيه سبوس و کنسانتره

سبوس گندم و مواد  ،ای مانند آرد جومواد کنسانتره شاملدر هنگام استفاده از مراتع با خوراک مکمل )

 شود. ای مانند کاه برنج( تغذيه میعلوفه

صورت کامالً دستی و در به ، تغذيه گاوگاو هلشتاين صنعتیپرورش روش در  :پرورش صنعتی روش

ها از کنسانتره، کاه برنج و يونجه و سیلوی ذرت استفاده شود. در تغذيه اين دامجايگاه بسته انجام می

بر شیر با شوند و از سن دو ماهگی به بعد عالوهته میها در سه ماهگی از شیر گرفشود. گوسالهمی

کیلوگرم شیر  5به مقدار  دو بار در روز و جمعاًهلشتاين  یهاشوند. گوسالهخوراک دستی تغذيه می

روش های دورگ، سیستم تغذيه گوساله و دام بالغ همانند گاوپرورش  روش صنعتیدر خورند. می

طور های دورگ بهمصرف شیر در گوساله های حاصلهساس رکوردبر ااما  ،هلشتاين است پرورش گاو

احتیاجات انرژی با استفاده از معادالت شورای تحقیقات غذا و . استکیلوگرم در روز  9 ،میانگین

 محاسبه شدند. ( ,1221AFRC) کشاورزی

زاد در روش پرورش گوساله و فروش دام ما ،پرورشسنتی و صنعتی روش های عمده يکی از تفاوت

همراه مادر پرورش گوساله به ،هاو زير ساختها دلیل محدوديت نهادهبپرورش  سنتی در روشاست. 

 روش پرورشدر  ،شود. در مقابلگذاری میقیمت وزن بدنگیرد و دام مازاد بر مبنای صورت می

اين  تأثیر .باشدفروش دام مازاد بر مبنای هر رأس می صورت جدا از مادر وصنعتی پرورش گوساله به

در جدول  مورد مطالعهعوامل اقتصادی صفات و  .فتقرار گربررسی مورد بر ارزش اقتصادی عوامل 

  داده شده است ننشا 1

 درصد 0چربی و  درصد 2/0در قیمت اولیه شیر پايه )های اقتصادی منظور آزمون حساسیت ارزشبه

تغییر ايجاد و درصد  ±21علوفه(،  پروتئین(، وزن زنده گاو حذفی، خوراک مصرفی )کنسانتره و

 جديد، شرايط تحت آمده دستهب اقتصادی ارزش .ندبرآورد شد های اقتصادی صفات مجدداًارزش

در زمان ايجاد تغییر  برآورد شد گله اندزه بودن ثابت حالت در اقتصادی هایارزش از نسبتی صورتبه

 .ديگر متغیرها ثابت بودند ،قیمت در يک متغیر
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 ها.ها و هزینهعوامل زیستی و اقتصادی مؤثر بر روی درآمد -1ول جد

تأثیرات 

 سود
 صفات زيستی هادام هاپارامتر

عوامل 

 اقتصادی

 درآمدها

 M, F, P pr, p f , pmP گاو بالغ شیر

  CL,SR, PSR,BW,DG, PDG LWP های نرگوساله گوساله نر

  PLT,CL,SR,PSR,BW,DG,PDG LWP تلیسه تلیسه حذفی
 LW, PLT LW P گاو بالغ گاو حذفی

 هاهزينه

 تغذيه

 M, F,P, LW feed P گاو بالغ

 M, F , P, AFC,CL,SR, PSR, DG,PDG,BW, LW feed P تلیسه
  M, F , P,CL,SR, PSR, DG,PDG,BW, LW feedP گوساله نر

  AFC,CL,SR, PSR LaborC و گوساله نرتلیسه  نیروی انسانی

  AFC,CL,SR, PSR HealthC تلیسه و گوساله نر سالمت

  AFC,CL,SR, PSR repC تلیسه تولید مثل
Mتولید شیر دوره : ،Fچربی شیر : ،Prپروتئین شیر : ،CIفاصله بین دو زايش : ،AFCسن در اولین زايش :،BW :  وزن

: SR ،ايش وزن روزانه پس از شیرگیری: افز PDG،: افزايش وزن روزانه پیش از شیرگیریDG، : وزن زنده بالغLW ،تولد

 قیمت هر کیلوگرم شیر : Pmطول عمر تولیدی :PLT، : نرخ بقاء پس از شیرگیری PSR،نرخ ماندگاری پیش از شیرگیری

: قیمت هر کیلوگرم P LW : قیمت هر کیلوگرم پروتئین شیر )ريال(،p pr)ريال(،  قیمت هر کیلوگرم چربی p f:)ريال(، 

: هزينه C Health : هزينه بنیروی انسانی روزانه،C Labor)ريال(،  : قیمت هر کیلوگرم خوراکP feed(، وزن زنده )ريال

 : هزينه تولید مثل به ازای هر روزC repبهداشت روزانه، 

 

صورت با ستفاده از مدل زيست اقتصادی قطعی به( ريالدر سال )رأس گاو ماده سود به ازای هر 

 :بیان شدصورت زير عملکردی بهصفات تولیدی و  تابعی از
 

(1   )C                                                                                                        -P=R 
 

 .سالیانه به ازای هر رأس گاو مولد استهزينه  Cسالیانه و درآمد   R،سود سالیانه  P،(1در معادله )
 

 :گرديد( محاسبه 2ه ازای هر رأس گاو ماده از طريق معادله )درآمد سالیانه ب

                                                                               )2(
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 c Rدرآمد حاصل از فروش تلیسه مازاد، h Rدرآمد حاصل از فروش گوساله نر، m Rدر اين معادله

درآمد حاصل از فروش شیر ساالنه به ازای هر  milkRش گاوهای حذفی ساالنه و درآمد حاصل از فرو

 باشد.رأس گاو می

 گرديد:( محاسبه می0نیز از طريق معادله ) هزينه سالیانه به ازای هر رأس گاو ماده
 

)0( 
 

گاو مولد و هزينه ثابت های گوساله نر، تلیسه، ترتیب هزينهبه FCو  mC ،hC ،cCبه باال  هدر معادل

های هر گروه شامل هزينه مديريت و پرورش، و هزينه باشد. هزينهمیساالنه به ازای هر رأس گاو 

 تولید مثل )برای گاو ماده بالغ( بود. 

پس از محاسبه سود سالیانه به ازای نشان داده شده است.  2پارامترهای اقتصادی و تولیدی در جدول 

ها با استفاده مدل زيست اقتصادی قطعی با روش تغییر در درآمدقتصادی صفات ، ارزش اهر رأس گاو

بندی جزئی( برآورد نظر )روش بودجهها به ازای يک واحد افزايش در میانگین صفت موردو هزينه

 :شد

                     
 

ه ازای هر راس گاو مولد پس و پیش از افزايش ترتیب مقدار سود سالیانه ببه و  در اين معادله 

 .باشد است( مقدار تغییر مینظر و )در میانگین ارزش ژنتیکی صفت مورد

 

 نتايج و بحث

های تولیدی مورد مطالعه بیشترين سهم را در بین درآمد حاصل از فروش شیر سالیانه در سیستم

درصد  11الی  11ثابت سالیانه به ازای هر رأس گاو مولد از منابع درآمد به خود اختصاص داد. هزينه 

سهم هزينه ثابت سالیانه نسبت به  ،های بومیهای پرورش گاودر روششد. ها را شامل از کل هزينه

روش پرورش گاو دورگ و هلشتاين کمتر بود. کمتر بودن سهم هزينه ثابت در روش پرورش گاو 

ها در دلیل مقاومت بیشتر اين نژادها به جايگاه و تأسیسات و تجهیزات بهدلیل نیاز کمتر اين دامبومی به

 برابر شرايط محیطی است.
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 های پرورش.مدل به تفکیک روشهای اقتصادی و مدیریتی و زیستی پارامتر -2جدول 
 

 

 پرورش صنعتی پرورش سنتی واحد

 هلشتاين دورگ میانبند مرتع 

 9511 9211 0211 0111 ريال درصد پروتئین( 0 چربی و 2/0قیمت پايه شیر )با 

 21 21 21 21 ريال جايزه چربی شیر

 05111 05111 05111 05111 ريال قیمت هر کیلوگرم وزن زنده

 2911 2911 2911 2911 ريال قیمت هر کیلوگرم ماده خشک مواد کنسانتره

 1155 1111 1 1 ريال قیمت هر کیلوگرم ماده خشک مواد علوفه

 111 91 20 25 ريال ه بهداشت و درمان هر رأس تلیسه در روزهزين

 5090 0111 11511 2511 ريال هزينه نیروی انسانی به ازای هر رأس تلیسه در روز

 5112 0111 191 150 کیلوگرم/ دوره میانگین شیر دوره

 129 119 20 2/22 کیلوگرم/ دوره میانگین چربی شیر

 115 22 0/11 2/19 دوره کیلوگرم/ میانگین پروتئین شیر

 021 911 991 910 روز فاصله بین دو زايش

 112 112 1991 1099 روز سن در اولین زايش

 01/1 00/1 12/1 120/1 روز کیلوگرم/ افزايش وزن روزانه پیش از شیرگیری

 5/1 91/1 19/1 10/1 کیلوگرم/ روز افزايش وزن روزانه از شیرگیری تا حذف و جايگزينی

 92/1 0/1 25/1 11/1 کیلوگرم/ روز ش وزن روزانه از جايگزينی تا زايشافزاي

 92 20 0/15 0/15 کیلو گرم وزن تولد

 091 011 211 295 کیلو گرم وزن زنده بالغ

 22 22 22 22 درصد ماندگاری پیش از شیرگیری

 22 22 22 22 درصد ماندگاری پس از شیرگیری

 1255 2210 0015 0121 روز طول عمر تولیدی

 MJ/kg DM 1/11 1/11 9 19/0 انرژی موجود در ماده خشک علوفه

 MJ/kg DM 90/11 11 11 90/11 انرژی موجود در ماده خشک کنسانتره

 - - MJ/ kg DM - 05/1 انرژی موجود در ماده خشک پس چر

 MJ/kg 12/0 05/2 21/2 11/0 انرژی شیر

 

درصد  11گاو دورگ و هلشتاين، هزينه تغذيه با در روش صنعتی پروش  های جاریدر بین هزينه

درصد بیشترين  59و  11بند، هزينه نیروی انسانی با و در روش های پرورش گاو بومی در مرتع و میان
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سهم را به خود اختصاص داد. بیشتر بودن سهم هزينه تغذيه در روش پرورش گاو دورگ و هلشتاين 

هزينه  .است ، رشد و تولید در گاوهای دورگ و هلشتاينداریناشی از باال بودن احتیاجات انرژی نگه

داشت که علت  های پرورشباالترين سهم را در میان روش ،نیروی انسانی در روش پرورش مرتع

درصد از  19تنها  ،های پرورش است. در روش پرورش در مرتعتعداد کم دام در واحد ،اصلی آن

شود ولی در روش پرورش تی و مابقی از مرتع تأمین میای دام توسط تغذيه دساحتیاجات تغذيه

 گیرد. درصد از طريق تغذيه دستی صورت می 95بند میان

سود سالیانه به ازای هر رأس گاو در روش پرورش مرتعی و هلشتاين مثبت و در دو روش پرورش 

هالک دارايی به هزينه است ،منفی بودن سود در روش پرورش گاو دورگ .(0)جدول  ديگر منفی بود

ها خالی است هزينه استهالک جايی يک سوم ظرفیت اين دامداریهای ثابت مرتبط است. از آن

 . های ثابت به ازای هر راس دام افزايشدارايی

ها محاسبه ها به کل درآمدصورت نسبت کل هزينهتابع کارايی اقتصادی در هر چهار روش پرورش به

ورش گاو هلشتاين و گاو بومی مرتع با کارايی اقتصادی بهتری در دهد که روش پرشد و اين نشان می

 . (0)جدول  حال تولید هستند
 

 های پرورشی.سود و تابع کارایی اقتصادی به تفکیک هر یک از روش -3جدول 
 پرورش صنعتی پرورش سنتی 

 گاو هلشتاين گاو دورگ میانبند مرتع 

 0291192 2112990 5901001 0195125 درآمد )هر رأس(

 0100299 2091121 0119010 591910 هزينه )هر رأس(

 1002250 -259995 -052919 029251 سود )هر رأس(

 20/1 12/1 10/1 25/1 تابع کارايی اقتصادی

 

از اين نظر صفات را می توان به چهار گروه  :های سیستم تولیدتأثیر صفات بر درآمدها و هزینه

افزايش وزن روزانه پیش و پس از  ،مقدارچربی شیر ،ت تولید شیرتقیسم کرد. گروه اول شامل صفا

باشند که افزايش وزن تولد و وزن زنده بالغ و ماندگاری پیش و پس از شیرگیری می ،شیرگیری

گروه دوم شامل سن در اولین زايش و . شودها میبه افزايش درآمدها و هزينهمیانگین اين صفات منجر

 . شودها میبه افزايش هزينهتأثیر است ولی منجرکه بر درآمدها بیباشند پروتئین شیر می
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فقط در دو روش سنتی ) گروه سوم شامل صفت فاصله بین دو زايش و طول عمر تولیدی

با افزايش . شودها میبه کاهش هم درآمدها و هم هزينهها منجراست که افزايش میانگین آن( پرورش

فروش گاو حذفی کاهش و درآمد حاصل از فروش تلیسه افزايش طول عمرتولیدی درآمد حاصل از 

مازاد که بر اساس وزن زنده فروخته  یهاتلیسههای سنتی پرورش درآمد حاصل از يابد اما در روشمی

گروه چهارم شامل صفت طول عمر . یستن یشوند قادر به جبران کاهش درآمد مربوط به گاو حذفیم

ت که با زياد شدن میانگین آن ها هزينه ها کاهش يافته و درآمدهای )فقط در سیستم های صنعتی( اس

های روشمازاد که در  یهایسهدرآمد حاصل از فروش تلسیستم تولید باال می رود. در اين سیستم ها 

افزايش شود که یشوند، باعث مینه بر اساس وزن بدن بلکه بر اساس راس فروخته می پرورش صنعت

رود که با تغییر انتظار می .شودبه افزايش درآمد و کاهش هزينه منجر رصفت طول عممیانگین 

های صنعتی های سنتی پروش، طول عمر همانند روشگذاری تلیسه در روشهای قیمتسیاست

 پرورش در گروه چهارم قرار گیرد.

 

 برآورد ارزش اقتصادی صفات تابع هدف انتخاب

ادی تولید شیر برای چهار روش پروش مثبت بود ارزش اقتص :صفات تولید شیر ارزش اقتصادی

 یدتول یانگیندر م يشافزا واحدهر  یمرتع( به ازا ،بندیان)مهای سنتی پرورش روشدر (. 9)جدول 

در  یرکه مصرف ش يیجا. از آنيابدیم يشافزا یرواریمقدار مصرف خوراک در زمان ش یر،ش

 واحدهر یبه ازاهای ماده فرض شده است گاو های بومی به اندازه يک چهارم شیر تولیدیگوساله

به  یازکه سبب کاهش ن يابد،ها نیز افزايش میگوساله یرمصرف ش یر،ش یدتول یانگیندر م يشافزا

 یرش یمتق ها سن از شیرگیری طوالنی است، ویستمس ينچون در ا اما. شودیم یمصرف خوراک دست

که مصرف  يی. از آنجايابدیم يشافزا هاگوساله يهذتغ ينههز باشد،یم یخوراک دست یمتاز ق یشترب

صورت ثابت و مستقل از در روش صنعتی پرورش برخالف روش سنتی پرورش به گوساله یرش

، هزينه شودبه کاهش قیمت شیر می، با افزايش تولید شیر، که منجرمیانگین تولید شیر مادر تعريف شد

  .يابدها کاهش میتغذيه گوساله

طور کلی افزايش میانگین تولید های پرورش مثبت بود. بهارزش اقتصادی چربی شیر در همه روش

از طرفی اين . شودچربی موجب افزايش قیمت هر کیلو گرم شیر و درآمد حاصل از فروش آن می
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باعث افزايش احتیاجات تغذيه گاو و در نتیجه افزايش هزينه تغذيه های پرورش افزايش در همه روش

 . شودآن می

 هزينه دامدار کهمرتع پرورش در غیر از  های پرورشروشهمه ارزش اقتصادی پروتئین شیر برای 

احتیاجات تغذيه زياد می  ،شیر پروتئین افزايش با. ، منفی بودکندیپرداخت نمای بابت استفاده از آن 

 اين .کندنمی تغییری رآمدد ،نیست شیر پروتئین براساس شیر گذاریقیمت که جايیآن از ولی. شود

 . باشدمی شیر گذاریقیمت سیستم تغییر ضرورت دهندهنشان منفی اقتصادی ارزش

های روش همهاولین زايش برای  در زمان ارزش اقتصادی سن :تولیدمثلیصفات  یارزش اقتصاد

بهداشت  ،یاتغذيه هایهزينه يشاز افزا صفت عمدتاً اين منفی يبضر .(9)جدول  منفی بود پرورشی

انجام شده  یقاتدر تحق گرفته است. أنر منشهای و گوساله هایسهتل یدمثلو تول یانسان یروین ،و درمان

 ؛2119 یتر،و ن یکاه)برآورد شد  یمنف یزصفت ن ينا یاز محققان ارزش اقتصاد یتوسط برخ

 .اندهکردند بیان هاتلیسه پرورش هایينههز يشرا افزا اين امر که علت (2111 ،احمدی صحراگرد

فاصله بین افزايش  با. منفی بود های پرورشروشهمه ارزش اقتصادی فاصله بین دو زايش برای 

به کاهش زايی در سال کاهش يافته و اين منجرو همچنین تعداد گوساله سالیانهتولید شیر  ،دو زايش

هلشتاين گاوهای  ( برای2112در مدل مورد استفاده توسط ويرکمپ و همکاران )شد.  سالیانهدرآمد 

فاصله بین ها نیز ارزش اقتصادی رابطه مثبت برقرار بود و آنها و هزينهزايی ايرلند بین فاصله گوساله

 را منفی گزارش کردند.  دو زايش

 يشاز افزا یتابع يشزا وزن در زمان ودر سن فروش  وزن :رشد مرتبط با صفات یاقتصادارزش 

 در نر گوساله همانند مازاد تلیسهکه فروش  يیجا. از آناست یرگیریش از پیش و پسوزن روزانه 

 واحد يک یبه ازا استگرم وزن زنده یلوسن ثابت و بر اساس هر ک يکدر پرورش سنتی های روش

 از بیشتر خیلی افزايش اين و يابدمی افزايش دام فروش از حاصل درآمد ،وزن روزانه اضافهدر  يشافزا

 هایروشصفات در  ينا یارزش اقتصادلذا  نر است، هایو گوسالهها یسهتل ذيهتغ هزينه افزايش

 یسهفروش گوساله نر و تل یمتچون ق پرورشی صنعتروش . در (9)جدول  مثبت شدپرورش  سنتی

 ینهمصفات اضافه وزن باعث کاهش سود شده به یانگینم يشندارد، افزا یمازاد به وزن دام بستگ

 .(9)جدول  بود یمنف پرورشی صنعتروش صفت در  ينا یارزش اقتصاد یلدل
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صنعتی روش بند مثبت و در میان و مرتعدر  پرورشسنتی روش ارزش اقتصادی وزن تولد برای 

همانند آنچه که در دلیل اصلی اين تفاوت  .(9)جدول  منفی برآورد شد هلشتايندورگ و گاو  پرورش

 محققان از برخی فروش دام در اين سیستم هاست.نحوه شد،  یانوزن روزانه ب يشمورد صفات افزا

 ،و همکاران فوکاس ؛1221و همکاران،  هیروکا) کردند برآورد مثبت را صفت اين اقتصادی ارزش

ولی برخی ديگر از محققان ارزش  (2111، احمدی صحراگرد ؛2115ولفوا و همکاران،  ؛1221

 .(2111اران، و همک کملوسی)اقتصادی اين صفت را منفی برآورد کردند 

پرورش  صنعتیروش نیز پرورش و سنتی  روش هر دوارزش اقتصادی وزن زنده گاو بالغ برای 

به ازای هر واحد (. 9)جدول  دورگ منفی برآورد شد گاوروش پرورش در  لیمثبت و هلشتاين گاو

، دورگگاو  روش پرورشدر  و يابدداری افزايش مینیاز برای نگهانرژی مورد ،افزايش در وزن بالغ

  .کندجبران را افزايش هزينه تغذيه  نمی تواندافزايش درآمد حاصل از فروش گاو حذفی 

 های پرورشروشهمه برای  ماندگاریارزش اقتصادی صفات  :ماندگاریصفات  یاقتصادارزش 

 از پیش ماندگاریاز  بزرگتر شیرگیری ازپس  ماندگاری ارزش اقتصادی .(9)جدول  مثبت برآورد شد

ها در دوران با افزايش هزينه تغذيه گوساله شیرگیری از پیش ماندگاریبود زيرا افزايش  یرگیریش

 .شیرخوارگی همراه است

روش برای تولیدی  طول عمرصفت ارزش اقتصادی  :عمرتولیدی طول صفت یارزش اقتصاد

 در .رآورد شدمثبت ب هلشتايندورگ و گاو  های پرورشروشدر  و بند منفیمرتع و میاندر  پرورش

 علت که شودیم اديمازاد زهای سهیدرآمد حاصل از فروش تل ،یدیتول عمر طول شيافزا واحد کي اثر

از . شودیم هم هاسهیتل پرورش یهانهيهز کاهش سبب امر نیهم. است ینيگزيجا نرخ شدن کم آن

 یمنف یاصل علت .شودیم کم صفت نيا شيافزا اثر در یحذف گاو فروش از حاصل درآمدطرف ديگر 

 فروش درآمد بودن نيیپا های بومی،گاوپرورش سنتی های روش در عمر طول یاقتصاد ارزش شدن

شود. اگر یم نییمازاد بر اساس وزن بدن تع سهیتل متیق های پرورشروش نيدر ا .است مازاد سهیتل

به سمت  انیوستائسوق دادن ر یبرا یکاف زهیآنقدر باال باشد که انگ ریدرآمد حاصل از فروش ش

 شيافزا به خود نوبه به که شود اديز سهیتل یبرا تقاضا رودیانتظار م ،کند جاديا یریپرورش گاو ش

عوض شدن  یمناسب برا نهیزم ،حالت نيا در بسا چه. شد خواهد منجر مازاد سهیتل از حاصل درآمد
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 پرورش ستمیس در که آنچه دمانن دام رأس حالت به بدن وزن بریمبتن حالت از هاسهیروش فروش تل

 . گردد جاديا است یجار هلشتاين گاو
 

 .های پرورشصفات در شرایط اندازه گله ثابت به تفکیک روش ارزش اقتصادی هر یک از -4جدول 
ارزش 

 اقتصادی

 1 صفات

M F Pr AFC CL DG PDG BW LW SR PSR PLT 

روش سنتی در 

 مرتع
2019 5/10 1 015- 0021- 2059 11115 21105 9119 1220 19011 211- 

روش سنتی در  

 میانبند
2011 0/2 0- 1225- 5990- 1011 0115 2021 1211 9001 19510 191- 

روش صنعتی 

پرورش گاو 

 دورگ

2111 12/2 9/9- 5059- 25092- 0010- 11229- 00295- 019- 0010 50915 992 

روش صنعتی 

پرورش گاو 

 هلشتاين

0220 2/2 9/1- 29115- 90119- 0202- 21100- 92029- 991 90225 21590 0512 

 را ببینید. 1برای تعريف صفات جدول 

 

اقتصادی صفات به تغییر قیمت  ارزشحساسیت  ثیر عوامل اقتصادی بر ارزش اقتصادی صفات:أت

چر( و قیمت هر کیلوگرم وزن زنده فروش دام شیرپايه، خوراک مصرفی )کنسانتره، علوفه و پس

شان داده شده ن( 5) صورت انحراف از مقدار اولیه در جدولو تلیسه مازاد، گاو حذفی( به)گوساله نر 

شد. تولید شیر  سبب افزايش ارزش اقتصادی های پرورشروشدر همه است. افزايش قیمت شیر پايه 

ثیر أبا افزايش قیمت شیر و چربی کاهش يافت که ناشی از تفاصله بین دو زايش ارزش اقتصادی 

از  پیش ماندگاریحاصل از فروش شیر است. ارزش اقتصادی  سالیانهآن بر مقدار درآمد معکوس 

 ماندگاریثیر بر أدلیل تدر اثر افزايش قیمت شیر و اجزای آن کاهش يافت زيرا اين صفت بهشیرگیری 

 شود. ها میوسیله آنهها باعث افزايش مصرف شیر بگوساله پیش از شیرگیری
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های شیر، وزن زنده، علوفه با فرض ثابت بودن اندازه گله به درصدی قیمت 22ارزش اقتصادی به تغییر حساسیت  -5جدول 

 های پرورش.تفکیک روش

 هاپارامتر
های روش

 پرورش

تغییر 

 قیمت

 1صفات

M F Pr AFC CI DG PDG BW LW SR PSR PLT 

قیمت 

 شیر

 مرتع
+21% 29/1 1 1 1 12/1 1 1 1 1 22/1 1 1 

21% 99/1 1 1 1 11/1 1 1 1 1 12/1 1 1 

 میانبند
+21% 25/1 1 1 1 12/1 1 1 1 1 20/1 1 1 

-21% 95/1 1 1 1 11/1 1 1 1 1 11/1 1 1 

 دورگ
+21% 20/1 1 1 1 12/1 1 1 1 1 00/1 1 1 

-21% 99/1 1 1 1 11/1 1 1 1 1 09/1 1 1 

 هلشتاين
+21% 20/1 1 1 1 10/1 1 1 1 1 21/1 1 1 

-21% 99/1 1 1 1 19/1 1 1 1 1 12/1 1 1 

قیمت 

وزن 

 زنده

 مرتع
+21% 1 1 1 1 2/1 2/1 2/1 2/1 2/1 92/0 00/1 29/1 

-21% 1 1 1 1 12/1 1/1 1/1 1/1 1/1 92/1- 09/1 90/1 

 میانبند
+21% 1 1 1 1 11/1 09/1 9/1 01/1 9/1 11/2 1301 22/1 

-21% 1 1 1 1 12/1 00/1 0/1 02/1 0/1 10/1 02/1 99/1 

 دورگ
+21% 1 1 1 1 19/1 20/1 20/1 22/1 21/1- 15/0 10/1 99/1 

-21% 1 1 1 1 20/1 19/1 19/1 11/1 21/2 10/1- 19/1 20/1 

 هلشتاين
+21% 1 1 1 1 1 1 1 1 95/2 1 1 11/1 

-21% 1 1 1 1 1 1 1 1 95/1- 1 1 12/1 

قیمت 

 علوفه

 مرتع
+21% 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

- 21% 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 میانبند
+21% 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

-21% 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 دورگ
+21% 29/1 01/1- 2/1 11/1 19/1 29/1 29/1 21/1 11/0 21/1- 21/1 11/1 

-21% 10/1 01/2 1/1 12/1 10/1 90/1 90/1 92/1 11/1- 21/0 12/1 21/1 

قیمت 

 کنسانتره
 هلشتاين

+21% 29/1 90/1 21/1 12/1 22/1 2/1 2/1 2/1 55/1 11/1 25/1 1/1 

-21% 12/1 90/2 1/1 11/1 11/1 1/1 1/1 1/1 55/2 12/1 15/1 2/1 
 را ببینید. 1برای تعريف صفات جدول 1

 

ا تحت های صنعتی پرورش ارزش اقتصادی اکثر صفات رتغییر قیمت خوراک مصرفی در روش

دلیل اهمیّت هزينه خوراک مصرفی و نقش آن در برآورد ارزش اقتصادی صفات که به تأثیر قرار داد

. با افزايش قیمت خوراک مصرفی ارزش اقتصادی چربی و پروتئین شیر، سن اولین زايش، وزن است

گیری کاهش تولد، وزن دام بالغ، افزايش وزن روزانه بعد از شیرگیری، ماندگاری پیش و پس از شیر

با افزايش  که ارزش اقتصادی فاصله بین دو زايش و طول عمر تولیدی افزايش يافت.يافت در حالی
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های به کاهش هزينهيابد و اين منجرتعداد زايش سالیانه و شیر سالیانه کاهش می ،فاصله بین دو زايش

شود. تولید شیر گاو مولد میها و کاهش هزينه تغذيه ناشی از ماده و تلیسه ،های نرپرورشی گوساله

علت تأثیر اين همچنین افزايش ارزش اقتصادی طول عمر تولیدی در شرايط افزايش قیمت خوراک به

ها است. بنابراين افزايش های جايگزين و کاهش هزينه پرورش تلیسهصفت در کاهش تعداد تلیسه

زايش قیمت خوراک مصرفی ارزش اقتصادی صفات فاصله بین دو زايش و طول عمر تولیدی با اف

، باشد. در دو روش سنتی پرورشای سالیانه میهای تغذيهدلیل نقش اين صفات در کاهش هزينهبه

 نمايد. ای پرداخت نمیکند. چون دامدار بابت علوفه مرتعی هزينهارزش اقتصادی صفات تغییر نمی

به منجر بیشتر طول عمررا زي ،کاهش يافت طول عمر ارزش اقتصادی با افزايش قیمت گاو حذفی

ناپذير ها که گريزطور کلی افزايش قیمت نهادهبه .شونددرآمد کمتر حاصل از فروش گاو حذفی می

شود. از طرفی افزايش قیمت محصوالت بسیاری از صفات میمربوط به است باعث کاهش سوددهی 

ها برای گذاری دولتسیاست دلیلکنندگان و چه بهدلیل افزايش تقاضای جامعه مصرفدامی چه به

ها و محصوالت تا جا که افزايش قیمت نهادهبینی است. از آنکنندگان قابل پیشحمايت از تولید

 گذارند ممکن است باعث خنثی شدن يکديگر شوند.حدودی در جهت مخالف اثر می
 

 تشکر و قدردانی
 تان گیالن و جهاد کشاورزیسسه تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اسؤاز مساعدت و همکاری م

 نمايیم.کمال تشکر و قدرانی را میو منابع طبیعی و آبخیزداری 
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Abstract 1 
Economic values for milk production, growth, reproduction and functional traits 

were estimated using a bio-economic model and the information collected on the 
traditional and industrial rearing systems of dairy cattle. Rearing methods were 
divided according to management system into four types: pasture, migratory 
rearing methods and industrial rearing of crossbred and Holestain cows. Economic 
value of each trait was estimated as the amount of change in the annual profit of 
systems by one unit increase of mean of the trait while the means of other traits 
were constant. In traditional rearing methods, the economic values for traits related 
to growth, survival and milk production traits, except for milk protein, were 
positive and the economic values for reproductive traits and longevity were 
negative. In industrial rearing methods, the economic values for milk production, 
survival rate and productive life, were positive and the economic values for 
reproductive, growth traits, other than live weight in adult animals in Holstein 
rearing method, were negative. Results indicated that calf rearing system had the 
main role in variation of economic values for production and survival traits. On the 
other hand, the pricing system for surplus heifers is the main factor affecting 
economic values for growth and longevity traits. The sensitivity analysis of 
economic values to  20% change in prices showed that the price of live weight 

was the most effective factor on economic values. 
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