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  چکیده 
ت در بهبود بازده سهم رشد ژنتیکی یک صف. محور اصلی برنامه هاي اصالح نژادي ، راندمان اقتصادي سیستم تولیدي می باشد 

سیستم تولید ارزش یا ضریب اقتصادي آن صفت نامیده می شود که این ارزشهاي اقتصادي بازتابی از اهمیت نسبی صفات در 
هدف این مطالعه بررسی روند تغییرات ارزشهاي اقتصادي نسبی صفات تولید شیر و  .سیاست گذاري اصالح نژاد بشمار می روند

و براي درصد چربی از  -305/0تا  14/2بطوري براي تولید شیر این روند از  .بود 90تا  76ي سالها .طی درصد چربی در
با توجه به مقادیر مختلف ضرایب اقتصادي در گزارشات مختلف بنظر میرسد علت تغییرات  .بودمتفاوت  46/241تا  37/310

  .محاسبات باشدضرایب اقتصادي در سالیان مختلف تاثیر شرایط اقتصادي سیستم تولید بر 
  

  اقتصادي ، تولید شیر ، درصد چربی ، طول عمر ارزش :کلمات کلیدي
  

   مقدمه
به گونه اي که محصوالت مورد نظر را با بازدهی بیشتري . هدف اصالح دام تغییر شایستگی ژنتیکی حیوانات در نسل آینده است

قدم اول در . بصورت یک هدف اصالحی تعریف می شود بازدهی. نسبت به نسل فعلی و تحت شرایط اقتصادي آینده تولید کنند
این تابع ارزش ارثی و ارزش هاي اقتصادي صفاتی را در بر می . طراحی یک برنامه اصالح نژادي تعریف تابع هدف اصالحی است

یک گونه  یک هدف اصالحی استاندارد جهانی و یا حتی ملی براي.گیرد که بر در آمدها و هزینه هاي سیستم تولیدي موثرند
هر تولید کننده، . زیرا که شرایط اجتماعی، اقتصادي و اکولوژیکی در مناطق و زمانهاي مختلف متفاوت است .خاص وجود ندارد

متنوع بودن اهداف اصالحی . اهداف اصالحی متفاوتی بسته به سیستم تولید، شرایط بازار و شایستگی گله اش خواهد داشت
ارزش ). 8و7(بهبود ژنتیکی را به سوي سازگار شدن نژادها به محل خود سوق می دهدبراساس محیط هاي تولید محلی، 

اقتصادي  یک صفت عبارت است از تغییر در سود یا بازده اقتصادي بازاي یک واحد تغییر در آن صفت در حالی که سایر صفات 
یک واحد برتري ژنتیکی آن صفت وجود یا ارزش اقتصادي یعنی سودي که هنگام بیان . در حد میانگین ثابت باقی بمانند

با توجه به اینکه در برنامه هاي اصالح نژاد بیش از یک صفت اهمیت دارد، به همین دلیل باید ضرایب اقتصادي آن ). 6(دارد
ضریب  .صفات محاسبه گردد تا میزان اهمیت نسبی هر یک از آنها در تغییر راندمان اقتصادي سیستم تولید معین گردد

هر صفت بیانگر میزان اهمیت آن صفت در برنامه انتخاب است این ضرایب نشان می دهند که یک واحد تغییر ژنتیکی  اقتصادي
با توجه به این تعریف ، می توان از طریق ضرایب اقتصادي ، .در هر صفت به چه مقدار سود دامدار را تحت تاثیر قرار می دهد

به منظور ارزیابی اقتصادي سیستم تولید وبرآورد  .امدار مورد مقایسه قرار دادصفات مختلف را از نظر تاثیر گذاري بر سود د
ضرایب اقتصادي صفات هدف اصالحی از گرایش هاي مختلف حداکثر سود یعنی درآمدها منهاي هزینه ها، بازده اقتصادي 

زده بیولوژیکی یعنی درآمدها تقسیم یعنی درآمد ها تقسیم بر هزینه ها و عکس بازده اقتصادي یعنی حداقل هزینه ، همچنین با
 ).9(بر سرمایه استفاده می شود 
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  مواد و روش ها

با استفاده از یک مدل قطعی ضرایب اقتصادي تولید شیر،  که )1(شادپرور و همکاران  از اطالعات  به ترتیب مطالعه در این
ارزش اقتصادي را  که )2( صادقی و همکاران  ، رد کردندبرآو) حداکثر سود(درصد چربی شیر و طول عمر گله را در گرایش 

در گرایش حداکثر سود برآورد ) طول عمر عملکردي(و یک صفت ماندگاري) شیر ، چربی و پروتئین (براي سه صفت تولیدي 
یر در با استفاده از یک مدل قطعی براي گله هاي گاو بومی مطابق با نظام نرخ گذاري ش که )5(میر مهدوي و همکاران  ،نمودند

 ،ایران، ضرایب اقتصادي تولید شیر ، درصد چربی ، درصد پروتئین و طول عمر گله در گرایش حداکثر سود برآورد کردند
با استفاده از یک مدل زیست اقتصادي قطعی و پارامترهاي تولیدي و اقتصادي گله هاي آمیخته  که )4(صحراگرد و همکاران

ید شیر، تولید چربی ، وزن تولد ، اضافه وزن روزانه قبل از شیرگیري و اضافه وزن استان  لرستان ضرایب اقتصادي صفات تول
که ضرایب اقتصادي را براي مجموعه اي از صفات تولیدي و  )2(و نیز صادقی  .روزانه بعد از شیرگیري را برآورد کردند

  .گردیداستفاده روند تغییرات ارزشهاي اقتصادي در جهت  مطالعه .  عملکردي برآورد کرد
  

  نتایج و بحث
ارزش هاي اقتصادي را براي سه صفت تولید شیر ، درصد چربی و طول عمر  )1( براي اولین بار شادپرور و همکاران               

در گرایش حداکثر سود و محدود بودن تعداد گاو، ضریب اقتصادي تولید شیر را از تفاضل هزینه و درآمد یک  برآوردنمودند
ریال برآورد کردند و از آنجائیکه ضریب اقتصادي درصد چربی شیر به تفاضل درآمد و هزینه هاي مربوط  8/363  کیلوگرم شیر

 52800به یک گرم چربی بستگی دارد در گرایش حداکثر سود ضریب اقتصادي این صفت را در حالت محدود بودن تعداد گاو 
مطلق با فرض محدود بودن  تعداد مولد براي تولید شیر ، چربی ، متوسط ارزش هاي اقتصادي ) 2(صادقی .ریال برآورد کردند

)  5(میر مهدوي و همکاران . برآورد کردند  5/55841و   9/8021،  3/983به ترتیب ) بر حسب ریال بر ماه (و طول عمر 
ضرایب اقتصادي تولید شیر، درصد چربی  و طول عمر گله در شرایط مبنا در گرایش حداکثر سود و در استان به ترتیب برابر  

ضرایب اقتصادي تولید شیر ،درصد چربی  و طول عمر را ) 4(گزارش کردند صحرا گرد و همکاران  454و  -62417، 232
نیز ضرایب اقتصادي تولید شیر ،درصد چربی  و طول عمر را به  )3(ند صادقیبرآورد نمود 91/1159و  22/280066، - 6/353

اقتصادي در گزارشات مختلف بنظر میرسد برآورد کردند با توجه به مقادیر مختلف ضرایب   101300و  40664، 1200ترتیب 
دالیل محاسبه . بات باشدعلت تغییرات ضرایب اقتصادي در سالیان مختلف تاثیر شرایط اقتصادي سیستم تولید بر محاس

اوال سیستم هاي تولید بطور اساسی تغییر یافته است بفرض  این است کهدر طی سالهاي مختلف تکراري  ارزش هاي اقتصادي 
ثالثا قیمت  اندازه جمعیت بطور قابل مالحظه اي افزایش یافته است ثانیا  .عملکرد تولید شیر و ترکیبات آن افزایش یافته است

لذا ضروري   براي واحدهاي تولیدي بدون اینکه توازنی با افزایش قیمت ستاده ها داشته باشند افزایش یافته استنهاده ها 
 .است ارزش هاي اقتصادي صفات یکبار دیگر محاسبه شوند

ضرایب اقتصادي مطلق و نسبی صفات تولید شیر ، درصد چربی و طول عمر را در مطالعات مختلف انجام  -1جدول  
   90تا  76سالیان  طی شده در
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ضریب 
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ضریب 
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  نسبی
  - 305/0  -6/353  012/0  1200  51/0  232  018/0  3/983  14/2  8/363  تولید شیر

  46/241  22/280066  401/0  40664  -48/137  -62417  499/0  1/27876  37/310  52800  درصد جربی
  1  91/1159  1  101300  1  454  1  5/55841  1  12/170  طول عمر

  تقسیم ضریب اقتصادي مطلق هر یک از صفات بر مقدار ضریب اقتصادي مطلق طول عمر*: 
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A  :1376رور و همکاران شادپ ،B  : 1384صادقی  ،C  : 1385میر مهدوي و همکاران ،D  : و  1390صادقیE : صحراگرد و

  1389همکاران 
  

  نتیجه گیري
بنظر میرسد یکی از مهمترین محدودیت ها در برآورد ارزش اقتصادي براي صفات مختلف ، عدم وجود یا کامل نبودن 

از اینرو ، اتخاذ راهکاري جهت . هزینه ها و در آمدها در سطح گله هاي تجاري استاطالعات اقتصادي ثبت شده مربوط به 
در توسعه اهداف اصالحی و بدست  .ثبت دقیق در آمدها و هزینه ها در واحدهاي تولیدي  ضرورتی اجتناب ناپذیر است

ت مورد بررسی قرار گیرد که علت آوردن ارزش اقتصادي الزم است شرایط اقتصادي و ساختار بازار در آینده و در بلند مد
از طرفی الزم است معادالت سود منعکس کننده شرایط اقتصادي و تولیدي . این امر ، تاخیر در زمان بیان ژنها می باشد

سیستم هاي پرورشی باشند که براي آنها برنامه هاي اصالحی طراحی شده است مهمترین دغدغه در تحقق این امر، پیش 
و از آنجائیکه  .ها و ستاده ها در آینده یعنی موقعی است که اثر بهبود ژنتیکی ظاهر می شودبینی قیمت نهاده 

تولیدکنندگان همواره در معرض بازارهاي رقابتی غیر قابل پیش بینی براي نهاده ها و ستاده ها قرار دارند ضروري بنظر 
  .دمیرسد ریسک نیز در برآورد ضرایب اقتصادي صفات مورد توجه قرار گیر

  
  منابع

بررسی ضرایب اقتصادي تولید شیر، درصد چربی شیر و طول عمر . 1376.چیذري. امام جمعه و الف. ، ن.شادپرور، ع -1
 .108-93) :2(11علوم و صنایع کشاورزي،  مجله. گله گاوهاي شیري در ایران

. نامه کارشناسی ارشد پایان. برآورد ضرایب اقتصادي تولیدي و طول عمر در گاوهاي هلشتاین. 1384. صادقی، ع -2
  .ص62دانشگاه تهران 

  .دانشگاه تهران. رساله دکتري. برآورد اهمیت اقتصادي صفات در گاوهاي هلشتاین ایران . 1390. صادقی، ع -3
برآورد ضرایب اقتصادي صفات تولید شیر و وزن بدن در گاوهاي . 1389.اسدالهی . شادپرور وص.ع. صحراگرد ، ا  -4

  .چهارمین کنگره علوم دامی ایران.نآمیخته استان لرستا
برآورد ضرایب اقتصادي صفات تولید شیر و طول . 1385.قربانی.شادپرور و ا.اسکندري نسب ، ع.پ.م. میرمهدوي، س -5

مجله علوم و فنون کشاورزي و . عمر در گرایش حداقل هزینه و در محدودیت کل نهاده در سه گاوداري هلشتاین
  )2(10.منابع طبیعی

6- Dekkers, j. C. M. (1994). Optimal breeding strategies for calving ease. J. Dairy. 
Sci., 77, 3441-3453. 
7- Gibson , J.P.,1989.Economic weights and index selection of milk production traits 
with multiple production quotas apply.Anim Prod.49:171-181. 
8- Goddard ,m.e.1998.consensus and debate in the definition of breeding objectives. J. 
Dairy sci. 81:6-18. 
9- Wolfova , M., J. Wolf, J. Kvapilı´k and J. Kica. 2007. Selection for profit in cattle. I. 
Economic weights for purebred dairy cattle in the Czech Republic. J. Dairy Sci. 
90:2442–2455. 

                                                 

 

 


