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  چکیده

. هدف از این تحقیق برآورد ارزش اقتصادي برخی صفات تولیدي و تولید مثلی گله گاوهاي شیري هلشتاین استان اردبیل بود     
ارزشهاي اقتصادي صفات بصورت میزان مشارکت در تغییر سود بازاي یک واحد تغییر در صفت مورد نظر، در حالی که سایر صفات 

ریال بر کیلو گرم برآورد گردید لذا می توان انتظار  -38/11785بالغ بدن وزنارزش اقتصادي بدون تغییر بمانند تعریف گردید 
ارزش اقتصادي صفت نرخ زنده مانی قبل و بعد از شیرگیري به ترتیب  .داشت که با افزایش این صفت سودآوري کاهش یابد

بقا و مقاومت در برابر بیماریها داراي ارزش اقتصادي  بطور کلی صفات مربوط به .ریال برآورد شدند 71/204345و  72/72283برابر
بطوري که با افزایش . گرم بر ریال برآورد گردید -94/10688ارزش اقتصادي اضافه وزن روزانه قبل از شیرگیري. مثبت می باشند

نتیجه درآمد حاصل از  یک گرم در میانگین این صفت، وزن فروش گوساله نر و تلیسه مازاد به مقدار جزیی افزایش یافته و در
همچنین هزینه هاي گوساله هاي نر و تلیسه ها در دوره قبل از شیرگیري و بعد از شیرگیري نیز . فروش آنها نیز افزایش می یابد

در این تحقیق ارزش اقتصادي اضافه وزن روزانه . افزایش می یابد لذا هزینه کل به مقدار جزیی بیشتر از درآمد کل افزایش می یابد
برآورد شد این ارزش منفی عمدتا از افزایش هزینه هاي پرورشی و بازاریابی تلیسه و گوساله نر   -58/69517بعد از شیرگیري 

  .نشات می گیرد
  

  مدل زیست اقتصادي، ارزش اقتصادي، گاو هلشتاین، استان اردبیل :کلمات کلیدي
  

    مقدمه
را ) آنالیز سیستم(شبیه سازي زیست اقتصادي .تابع سود قابل توصیف نیستندي پیچیده بوده و با یک رسیستم تولید در گاوهاي شی   

مدل زیست اقتصادي جنبه هاي اقتصادي و  .یچیده اي بکار بردپمی توان جهت تجزیه و تحلیل رفتار چنین سیستم هاي 
مدل شبیه سازي زیستی اقتصادي شامل مجموعه اي . در نظر می گیرد بصورت مجموعه اي از معادالتیکی سیستم تولید را  بیولو

معادالتی که روابط بیولوژیک را شبیه سازي  -1. از معادالت است که براي سادگی می توان آنها را در سه دسته گروه بندي نمود
ه نحوه مدیریت را معادالتی ک - 2.بفرض مصرف غذا و بلوغ فیزیولوژیکی را می توان توسط این معادالت شبیه سازي نمود. می کنند

می ..... این معادالت منعکس کننده تصمیمات مدیریتی در زمینه پرورش ، جایگزینی ، حذف ، تغذیه و . شبیه سازي می نمایند
در روش زیست اقتصادي ارزشهاي اقتصادي صفات با شبیه .معادالتی که تعیین کننده عملکرد اقتصادي گله می باشند -3.باشند

و ارزیابی تاثیر آن بر ) سایر اجزاء ژنتیکی ثابت نگه داشته می شوند(ر ژنتیکی در یکی از اجزاء عملکرد صفت  سازي یک واحد تغیی
اجزاي  حسب بر سود تابع یک توان می اقتصادي زیست مدل در چه اگر. روي برون ده اقتصادي واحد تولیدي محاسبه می شوند

 یک حسب بر را سود تابع جزیی مشتق عمل در توان نمی است که پیچیده آنقدر معادله این اما کرد تصور هزینه و درآمد مختلف
  .)4(بدست آورد صفت
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  مواد و روش ها
گله بزرگ گاوهاي شیري  استان  اردبیل   3در مدل زیست اقتصادي استفاده شده در این تحقیق از داده هاي جمع آوري شده از 

براین داده گله هایی که در این تحقیق مشارکت داشتند توسط مرکز اصالح نژاد رکورد برداري می شدند بنا. کشور استفاده گردید
هاي تولیدي از مجموعه داده هاي جمع آوري شده توسط مرکز اصالح نژاد یا توسط پرسش نامه از سطح گاوداریها گرد آوري 

   .)4(شدند طبق رابطه زیر محاسبهشده و  نر و گاو حذفی تأمین ، گوساله تلیسه مازاد شیر، فروش از کنندگان تولید درآمد. شدند
  
  
  

تعداد گوساله نر . یا تعداد گوساله نر پرورشی و قیمت هر راس گوساله وابسته استNmcrCy در این رابطه درآمد گوساله نر به 
نرخ بقاء s24  نرخ گوساله زایی،  cr ،)روز( فاصله گوساله زایی CIتعداد گوساله زایی در سال،   NCY پرورشی هم به پارامترهاي

. بستگی دارد) درصد(نرخ بقاء بعد از شیرگیري  PSR، )درصد(نرخ بقاء قبل از شیرگیري  SR، )درصد(ساعت بعد از تولد  24
که تعداد تلیسه مازاد ساالنه هم به . همچنین درآمد حاصل از تلیسه مازاد به تعداد تلیسه مازاد ساالنه و قیمت آن وابسته است

) کیلوگرم(وزن زنده گاو حذفی درآمد گاو حذفی به. حذف بستگی داردو درصد  NCY  ،CI ، cr  ، s24 ،SR  ،PSRپارامترهاي 
مقدار شیر تولیدي و   MYو درآمد حاصل از شیر نیز به  . وابسته است) ریال( و قیمت هر کیلو گرم وزن زنده گاوهاي حذفی

Pmilk   براي تعیین هزینه هاي غذایی ابتدا   .بستگی دارد) درصد پروتئین 3درصد چربی و  2/3(قیمت هر کیلو گرم شیر پایه
و با توجه به محدودیت علوفه در سیستم هاي ). 7(نیازهاي انرژي حیوانات که براساس وزن زنده محاسبه می شود بر آورد گردید

راي همچنین ب. مورد بررسی، مدل به گونه اي تنظیم شد که تغییر احتیاجات انرژي بصورت تغییر در مصرف کنسانتره منعکس شود
).  5(تعیین وزن زنده حیوان در هر یک از روزهاي عمر حیوان با توجه به مرحله شیردهی و آبستنی از تابع کرور استفاده گردید

 .هزینه ها بر اساس رابطه زیر بیان شدند
C= CFeedh-birth-w+ CFeedh-w-ma+ CFeedh-ma-afc+ CFeed-cows+ CHealthh-birth-w+CHealthh-w-ma+CHealthh-ma-

afc+CHealth-cows+CLaborh- birth-w+ CLaborh- w-ma+ CLaborh- ma-afc+ CLabor-cows+ CReproduction-heifers+ CReproductin-

cows+ CFix                                                                                                                                                             
  .متغیر هاي بکار برده شده در روابط باال بصورت زیر تعریف می شوند

CFeedh-birth :ولد تا از شیرگیري، هزینه تغذیه تلیسه از ت CFeedh-w-ma : ماهگی  18هزینه تغذیه تلیسه از شیرگیري تاCFeedh-ma-

afc : ماهگی تا اولین زایش،  18هزینه تغذیه تلیسه از CFeed-cows : ،هزینه تغذیه گاو مولدCHealthh-birth-w : هزینه سالمتی و
-CHealthh-maماهگی،  18نه سالمتی و بهداشت تلیسه از شیرگیري تا هزی: CHealthh-w-maبهداشت تلیسه از تولد تا از شیرگیري، 

afc  : ماهگی تا اولین زایش،  18هزینه سالمتی و بهداشت تلیسه ازCHealth-cows : ،هزینه سالمتی هر راس گاوCLaborh- birth-w :
  ز شیرگیري تا هزینه نیروي انسانی ا: CLaborh- w-maهزینه نیروي انسانی از تولد تا از شیرگیري، 

  
هزینه نیروي انسانی هر راس گاو، : CLabor-cowsماهگی تا اولین زایش،   18هزینه نیروي انسانی از : CLaborh- ma-afcماهگی،  18

CReproduction-heifers : ،هزینه تولید مثل تلیسهCReproductin-cows : ،هزینه تولید مثل گاوCFix :دراین بررسی سود . هزینه ثابت
ساله محاسبه شده و میانگین وزنی آنها با توجه به ترکیب گله تعیین  10تا  2براي تمام گروههاي سنی  (TP1)سالیانه گله 

سپس سود سالیانه گله بعد از افزایش یک واحد در سطح عملکرد صفت مورد بررسی مجددا بصورت میانگین وزنی براي . گردید
  .ارزش اقتصادي صفت مورد نظر برآورد گردید TP2-TP1، از تفاوت  (TP2)وههاي سنی محاسبه شدتمام گر

milkLWhc pMYcullpLWpNfcCycullpNmcrCyR  %
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  نتایج و بحث
آورده شده است ارزشهاي اقتصادي صفات بصورت میزان مشارکت در تغییر سود بازاي یک  1در این بررسی همچنانکه در جدول 

وزن (صفت  5بدون تغییر بمانند تعریف گردید و ارزش اقتصادي براي واحد تغییر در صفت مورد نظر، در حالی که سایر صفات 
بدن، نرخ زنده مانی قبل از شیرگیري، نرخ زنده مانی پس از شیرگیري ، افزایش وزن روزانه قبل از شیرگیري، افزایش وزن روزانه 

  .محاسبه گردید) پس از شیرگیري
  
گین وزنی گروههاي مختلف سنی، تغییر سود سیستم بعد از یک واحد افزایش در میانگین درآمد ، هزینه و سود اولیه حاصل از میان  -  1جدول 

  صفات و تعیین ارزش اقتصادي
          میزان تغییر بعد از یک واحد افزایش در میانگین صفات      
وزن بدن   مقادیر اولیه  

  بالغ
نرخ زنده مانی 

قبل از 
  شیرگیري

نرخ زنده مانی 
بعد از 

  شیرگیري

 افزایش وزن
روزانه قبل از 

  شیرگیري

افزایش وزن 
روزانه بعد از 

  شیرگیري
  6/106823036  6/106823036  5/107146384  5/107146384  1/106841326  6/106823036  درآمد

  57/96685880  93/96627051  17/96735365  17/96867427  83/96646437  99/96616362  هزینه 

  07/10137156  71/10195984  37/10411019  38/10278957  27/10194888  65/10206673  سود

ارزش 
  اقتصادي

  38/11785 -  72/72283  72/204345  94/10688 -  58/69517 -  

  
ریال بر کیلو گرم برآورد گردید لذا می توان انتظار داشت که با افزایش این صفت  - 38/11785بالغ بدن وزنارزش اقتصادي 

به عبارتی دیگر میزان هزینه ایجاد شده در اثر افزایش یک کیلوگرم به وزن بدن بیشتر از درآمد حاصله می  .سودآوري کاهش یابد
 رشد و براي نگهداري غذایی احتیاجات افزایش مولد، گاو نگهداري احتیاجات افزایش به منجر میانگین این صفت افزایش. باشد

ارزش اقتصادي وزن بدن ) 2(صادقی و همکاران. دهد افزایش می نیز را یحذف گاو الشه وزن همچنین و شود جایگزین می تلیسه
ارزش اقتصادي وزن بدن بالغ را مثبت گزارش کرده اند دلیل  )6و4( در حالی که. ریال بازاي یک گاو برآورد کردند -15800بالغ را 

این امر این است که در پژوهش هاي آنها درآمد حاصل از وزن زنده سنگین تر ، هزینه هاي غذایی بیشتر ناشی از پرورش تلیسه 
مانی قبل و بعد از ارزش اقتصادي صفت نرخ زنده  .هاي درشت تر و نگهداري گاوهاي شیرده سنگین تر را پوشش داده است

ارزش اقتصادي صفت نرخ زنده مانی پس از شیرگیري . ریال برآورد شدند 71/204345و  72/72283شیرگیري به ترتیب برابر
بزرگتر از ارزش اقتصادي صفت نرخ زنده مانی قبل از شیرگیري بود زیرا با افزایش نرخ زنده مانی پس از شیرگیري هزینه هاي 

با افزایش نرخ زنده مانی . در دوران شیرخوارگی به مقدار کمتري از دوران قبل از شیرگیري افزایش می یابدتغذیه اي گوساله ها 
قبل از شیرگیري تعداد گوساله نر و تلیسه مازاد قابل فروش ساالنه افزایش یافته و این امر منجر به افزایش درآمد ساالنه می شود و 

مانی منجر به افزایش هزینه پرورش گوساله ها و تلیسه ها می شود لذا با افزایش میانگین از سویی افزایش میانگین صفت نرخ زنده 
صحرا گرد و  .این صفت درآمد کل نسبت به هزینه کل به مقدار بیشتري افزایش یافته و به تبع آن سود ساالنه افزایش می یابد

 در. ریال گزارش کرده اند95511و 66056ري به ترتیب برابرصفت نرخ زنده مانی قبل و بعد از شیرگی ارزش اقتصادي )3( همکاران
بطور کلی صفات مربوط به بقا و مقاومت در برابر بیماریها . است شده گزارش مثبت صفات این اقتصادي ارزش نیز دیگر تحقیقات

. گرم بر ریال برآورد گردید -94/10688ارزش اقتصادي اضافه وزن روزانه قبل از شیرگیري .داراي ارزش اقتصادي مثبت می باشند
بطوري که با افزایش یک گرم در میانگین این صفت، وزن فروش گوساله نر و تلیسه مازاد به مقدار جزیی افزایش یافته و در نتیجه 

عد از همچنین هزینه هاي گوساله هاي نر و تلیسه ها در دوره قبل از شیرگیري و ب. درآمد حاصل از فروش آنها نیز افزایش می یابد
بطوري که افزایش میانگین این . شیرگیري نیز افزایش می یابد لذا هزینه کل به مقدار جزیی بیشتر از درآمد کل افزایش می یابد
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الزم بذکر است که وزن از شیرگیري و وزن در سن فروش تابعی از . صفت منجر به کاهش مقدار سود ساالنه سیستم تولید می شود
است و از آنجائیکه فروش دام براساس هر کیلوگرم وزن زنده است بازاي یک واحد و بعد از شیرگیري افزایش وزن روزانه قبل 

افزایش در اضافه وزن روزانه، وزن از شیرگیري و وزن فروش افزایش می یابد این امر منجر به افزایش هزینه هاي تغذیه اي حاصل 
صحرا گرد و  .حاصل از فروش دام جبران کننده هزینه هاي پرورشی نیستاز پرورش تلیسه و گوساله نر می شود بطوري که درآمد 

در این تحقیق ارزش اقتصادي اضافه . ریال برآورد کردند -63ارزش اقتصادي اضافه وزن روزانه قبل از شیرگیري را ) 3( همکاران
زینه هاي پرورشی و بازاریابی تلیسه و برآورد شد این ارزش منفی عمدتا از افزایش ه  - 58/69517وزن روزانه بعد از شیرگیري 

همانطور که در . گزارش کردند  -4385نیز ارزش اقتصادي این صفت را    )1( اطهري و همکاران .گوساله نر نشات می گیرد
 آورده شده است با افزایش این صفات هزینه ها تغییر نموده ولی درآمدها ثابت می مانند دلیل این مساله به این موضوع1جدول

برمی گردد که در مدل زیست اقتصادي استفاده شده براي سیستم مورد بررسی قیمت گوساله نر و تلیسه مازاد براساس هر رأس 
حال آنکه در سیستم هایی که فروش گوساله هاي نر و تلیسه هاي مازاد براساس هر کیلو گرم وزن زنده است .محاسبه شده است

  .شخص می شودتغییرات درآمدي با افزایش این صفات م
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