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اقتصادي تعیین اهداف اصالحی و ضرایب 
زغیرمتمرکپرورش گوسفندان داالق در سیستم صفات مهم 

3عبداهللا کاویانو2، مختارعلی عباسی1سیما ساورسفلی

چکیده
رأس1155با گله چهارگیري تعدادمدیریتی و اقتصادي حاصل از رکوردتولیدي، تولید مثلی، در این مطالعه پارامترهاي

تعیین اهداف برايغیرمتمرکزدر سیستم ) 1391لغایت شهریور 1390شهریور (میش مولد در طول یک چرخه تولید ساالنه 
محاسبه ضرایب براي. گرفتمورد استفاده قرارداالقبراي گوسفندان نژادصفات مهمنسبیو ضرایب اقتصادي اصالحی

سایر صفات در حد میانگین نگه داشته و براي استاندارد براي گله افزایشافانحر1/0سطح هر صفت به اندازه ،اقتصادي صفات
براي محاسبه ضرایب اقتصادي نسبی، .فته شدقتصادي مطلق صفت در نظر گرشدند و تغییر در سود حاصله به عنوان ضریب ا

یرشو پشم و % 45/87وزن زنده یا وزن الشه . تقسیم شدکل صفاتضریب اقتصادي مطلق هر صفت به ضریب اقتصادي مطلق 
از کل %3/22و % 50/75به ترتیب ) یرمتغ(هاي تغذیه و مدیریت هزینه. از درآمد را به خود اختصاص دادند%55/12تولیدي

81/9مانی میش،زندهبراي 26/12،براي میزان آبستنی49/15ضرایب اقتصادي نسبی صفات به صورت . ها را شامل شدندهزینه
براي وزن جایگزین-61/2براي وزن بدن میش،-50/12زایش، شده در هر براي تعداد بره متولد14/9دفعات زایش در سال،

.ماهگی بودندشش براي وزن زنده بره در 86/18و شیروزنراي ب73/5براي وزن بیده پشم،97/2

وسفندان داالق، سیستم غیر متمرکزاهداف اصالحی، ضرایب اقتصادي، گ: کلیديهاي واژه

مقدمه
تجمعی عملکرداساس اغلب بر ارزش یک حیوان 

اصالحی، هر صفت را هدف ،بنابراین،استچندین صفت 
دندههم اقتصادي آن مورد توجه قرار میبر اساس س

صاد، صفتی را هاي اصالحی با اقتطبیق برنامهدر ت). 4(
، شایستگی اقتصادي آن داریمراکه قصد بهبود آن 

به عبارت دیگر شایستگی . شودمیصفت نامیده
است از مقادیر ژنتیکی افزایشی خطی اقتصادي تابع 

عوامل تصحیح روي سطح ژنتیکی صفات به همراه 
یح اغلب ضرایب اقتصادي صفات که این عوامل تصح

دهنده اهمیت ضرایب اقتصادي نشان. شوندمینامیده 
نسبی صفات مهم اقتصادي در حیوان هستند و ارزش 

هاي صفات مختلف را به ترکیبی از ارزشاصالحی 
گلستان با استان ).11(کننددیل میاصالحی تب

ی شمالمناطق از کیلومتر مربع7/20460مساحت 
به صورت این استانوسیعی ازبخش کهاستکشور
60بیش از . یی استوادو گونه آب و هاي و شاملجلگه

و خشک آب و هواي خشک و نیمه،این جلگهدرصد 
که مانند نواري سبز بین بخش کوهستانی در مابقی آن 

خشک در شمال جاي جنوب و بخش خشک و نیمه
گوسفند داالق، .گرفته است، آب و هواي معتدلی دارد

از حوالی منطقه باشد که بومی این منطقه میگوسفند
پراکندهترکمن مراوه تپه تا حوالی شهرستان بندر

1391بر اساس سرشماري سال تعداد آنو هستند

، )2(احمدي متقی. باشدمیرأسهزار 700حدود 
اي طی مطالعات جداگانه) 12(خواهو وطن) 3(باقري

بختیاري در سیستم که روي گوسفندان بلوچی، لري 
به این نتیجه رسیدند که به ،عشایري و روستایی داشتند
هاي ها در سیستمها و ستاندهدلیل تنوع در میزان نهاده

پرورشی مختلف، ضرایب اقتصادي براي هر سیستم 
لذا تنوع در . شودپرورش باید به طور مجزا برآورد 

هاي شرایط اقتصادي، اجتماعی و اکولوژیکی محیط
متفاوت و کند که اهداف اصالحیلید حکم میتو

استراتژي اصالح نژاد متفاوتی در نژادهاي مختلف و 
از . وجود داشته باشدهاي تولید متفاوت تحت سیستم

آنجایی که تاکنون برنامه اصالح نژادي هدفمندي براي 
تحقیق حاضر با هدف برآورد ،این نژاد اجرا نشده است

ضرایب اقتصادي برخی صفات مهم گوسفندان داالق 
و براي تعیین شاخص انتخاب مناسب در برنامه انتخاب 

در این نژاد صورت چنین تعیین اهداف اصالحی هم
.گرفته است

هامواد و روش
به منظور تعیین اهداف اصالحی و ضرایب اقتصادي 

از میش مولدرأس1155گله با ظرفیت چهارتعداد 
پرورش یافته تحت سیستم مردمی پرورشهايگله
هاي مختلف استان گلستان برايمتمرکز در اقلیمغیر

جمعیتی، تولیدي، (پارامترهاي مورد نیازبرآورد 

)simasavar@gmail.com: نویسنده مسوول(،علوم دامی کشورموسسه تحقیقات استادیار، -1
وسسه تحقیقات علوم دامی کشورمدانشیار، -2

مرکز تحقیقات کشاورزي و منابع طبیعی استان گلستانمربی، -3
14/5/93: تاریخ پذیرش31/3/93: تاریخ دریافت

دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی ساري
هاي تولیدات دامیپژوهش
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در این نژاد صورت چنین تعیین اهداف اصالحی هم
.گرفته است

هامواد و روش
به منظور تعیین اهداف اصالحی و ضرایب اقتصادي 

از میش مولدرأس1155گله با ظرفیت چهارتعداد 
پرورش یافته تحت سیستم مردمی پرورشهايگله
هاي مختلف استان گلستان برايمتمرکز در اقلیمغیر

جمعیتی، تولیدي، (پارامترهاي مورد نیازبرآورد 

)simasavar@gmail.com: نویسنده مسوول(،علوم دامی کشورموسسه تحقیقات استادیار، -1
وسسه تحقیقات علوم دامی کشورمدانشیار، -2

مرکز تحقیقات کشاورزي و منابع طبیعی استان گلستانمربی، -3
14/5/93: تاریخ پذیرش31/3/93: تاریخ دریافت

دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی ساري
هاي تولیدات دامیپژوهش
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کامل تولیدیک سالمدت به، )مدیریتی و اقتصادي
تحت پوشش و )91تا پایان شهریور 90ابتداي شهریور (

تعداد میش مولد و .شدندرکوردگیري مستقیم قرار داده 
ها بر اساس شهرستان تحت پوشش محل پرورش آن

همان طور که . شدنشان داده1رکوردگیري در جدول
هاي مولد رکوردگیري شود تعداد کل میشمشاهده می

ن شهرستان استاچهاربود که از رأس1155شده 
تمامی این . آوري شدهوایی جمعگلستان با تنوع آب و

ها تحت سیستم پرورش غیرمتمرکز بودند و عمده گله
رت ییالق و قشالق بین ها از طریق چرا به صوتغذیه آن

آباد و ي علیهاکوهستاناي دشت گرگان ومنطقه جلگه
با فرا .گیردمیچر مزارع انجامچنین تغذیه از پسهم

رسیدن فصل بهار در صورت بارندگی مناسب، مراتع
هاي مرتعی و خوش ترکمن صحرا مملو از انواع علوفه

داران قرار باشد که مورد استفاده گلهخوراك می
جو در فصل تابستان از پس چر مزارع گندم و . گیردمی

. کنندشود، استفاده میکه به وفور در منطقه کشت می

چر مزارع حدود ه دام از مراتع و پسطول مدت استفاد
دستی تغذیه به طورها ه میشماه و مدت زمانی کشش

عمده مواد غذایی مصرفی در . باشدماه میشششوند می
ندم و جو، سبوس و تفاله چغندر این مدت کاه گ

از اواسط اردیبهشت تا اواخر شهریور در . باشدمی
در معموالً. ندبربه سر می) استفاده از مراتع(قاتییال
شوند و عالوه بر یل مهر در مراتع قشالقی مستقر میاوا

ها در زمان میشپس چر مزارع از تغذیه دستی براي
یک ماهگی ها از سن حدودبره. شودزایش استفاده می

رژي انبیشترکنند ولی شروع به مصرف علوفه می
باشد، پس از شیرگیري ها از شیر مادر میدریافتی آن
ها وزگی به مدت دو ماه همراه با میشر90یعنی حدود 

زارع و روي مراتع و حدود یک ماه نیز روي پس چر م
قوچ اندازي در.شوندزار یونجه چرا داده میکشت

هاي داالق اغلب پس از برداشت محصول جو و گندمگله
.گیرددر منطقه صورت می

تعداد میش مولد و محل پرورش گوسفندان داالق تحت رکوردگیري-1جدول
تعداد میش مولدمحلشماره گله

205آبادشهرستان علی1
300شهرستان گنبد2
300شهرستان گمیشان3
350شهرستان آق قال4

دي ، شیر تولیداالقعلت تولید کم شیر در نژادهب
فقط به اندازه رسد و ها میصرفا به مصرف پرورش بره

چیدن پشم در . شودبرداري میدار بهرهگلهمصرف 
ل بهار و ینژادهاي داالق دو بار در طول سال یعنی اوا

ي ان هزینهاکثر دامدارا.شودانجام میاواخر تابستان 
12000کنند ولی مبلغی معادل بابت مراتع پرداخت نمی

در نظر رأسریال بابت خرید پس چر مزارع به ازاي هر 
ها ها، برهها، قوچمیانگین وزن میشاساسبر. گرفته شد
ها، مقدار خوراك مصرفی روزانه و مواد مغذي و جایگزین

مورد نیاز براي نگهداري، رشد و مرحله شیردهی از 
هاي مختلف، استخراج و براي گروهNRCجداول 

ی تنظیم شد و مطابق با متوسط قیمت یهاي غذاجیره
جیره مصرفی ساالنه مواد خوراکی، هزینه هر کیلوگرم

. شدگرم وزن بدن محاسبه روزانه به ازاي هر کیلو
اي بهداشتی، کارگري ههاي مدیریتی شامل هزینههزینه

ناسب با سن دام متفاوت که متاستو نگهداري 
هاي بهداشتی شامل واکسیناسیون، دارو هزینه. باشندمی

کننده براي مبارزه با عفونیو درمان و استفاده از مواد ضد
عمده . باشدمی... هاي خارجی و سمپاشی آغل و انگل

هزینه مدیریتی مربوط به هزینه کارگري است که 
و میش رأس100معموال یک نفر چوپان به ازاي هر 

ها در طول دوره پروار یک کارگر به منظور نگهداري بره
داران جایی که تمامی گلهالبته از آن. ددر نظر گرفته ش

ر پرورش دام نواده وي نیز در امشخص گله دار و خا
ه کارگري در اي مازاد بر این هزینهزینه.دخیل هستند

هاي نگهداري شامل آب و برق، هزینه. نظر گرفته شد
هاي مختلف متفاوت بود که در گله... و نقل دام و حمل
اساس سن در نظر رولی به صورت میانگین ب،است

جایگاه، نههاي ثابت شامل هزیهزینه. گرفته شد
ها در عمده هزینه دام. باشدتاسیسات و تجهیزات می

، مربوط به چادر و مدت زمانی که در ییالقات هستند
ها در روستا مانی که دامباشد ولی در زتجهیزات آن می

هایی که با مصالح سنتی شوند، معموال از آغلمستقر می
اند، گل و یا سنگ و چوب بنا نهاده شدهمانند خشت، 

کنند که با توجه به قدیمی بودن آنها هزینه تفاده میاس
.شودها در نظر گرفته نمیدانی براي آنچن

پارامترهاي مورد استفاده در طراحی مدل
: گروه تقسیم شدندهفتبر اساس سن، حیوانات به 

6تا 3(ماهه 6هاي بره- 2،)ماهه3تا 0(ها بره-1
هاي بره-4،)ماهه12تا 6(ساله هاي یکبره- 3،)ماهه

هاي نر جایگزین بره-5،)ماهه18تا 12(ماده جایگزین 
18تر از بزرگ(هاي مولد میش- 6،)ماهه18تا 12(
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هاي نر نسبت بره). ماه18تر از بزرگ(ها قوچ- 7،)ماه
50/0هاي مورد بررسی یکسان و معادل به ماده در گله

سالگی <7ها سن حذف میشمعموالً. در نظر گرفته شد
هاي ها و قوچسالگی بوده و میش<4ها و سن حذف قوچ

هاي متفاوت در طول هاي مازاد در زمانحذفی و بره
تغذیه، نیروي: ها شاملهزینه. رسندسال به فروش می

آالت، ماشینت، حمل و نقل، انسانی، سوخت، بهداش
هاي ثابت جایگاه و تأسیسات، هزینه نگهداري هزینه
ها، برهفروش : درآمدها شاملغیره و هاي داشتی و میش

هاي ماده جایگزین و هبرهاي حذفی، فروش میشفروش 
به منظور ساده کردن . بودندفروش محصوالت تولیدي

فایده گوسفندان داالق فرضیاتی به طور - تحلیل هزینه
. هاي مختلف در نظر گرفته شده استیکسان براي گله

له در طول یک تعداد و ساختار گبه طور مثال، معموالً 
باشد در حالی که در این بررسی، سال داراي نوسان می

همچنین. اندازه گله و ساختار آن ثابت فرض شده است
گیري و هاي مختلف از لحاظ سن از شیرممکن است گله
چنین از نظر نرخ جایگزینی ها و همسن فروش بره

ها ها و قوچباشند و یا تفاوت در سن حذف میشمتفاوت
همچنین مبناي غذاي . در گله وجود داشته باشد

در طول دورانی که تغذیه دستی مصرفی این گوسفندان
شوند بر اساس نیازهاي غذایی استاندارد در نظر می

ی که یهاگرفته شد و فرض شده است که در طول دوره
ونجه و سایر زار یروي مراتع و یا روي پس چر و کشت

کنند، از نظر مواد مغذي مورد نیاز چرا میگیاهان زراعی 
.تأمین شوند ولی در عمل معموالً به این صورت نیست

ها در سه حالت نگهداري، آبستنی و میانگین وزن میش

ها با میانگین وزنی متفاوت، مقدار ها و برهقوچ،شیردهی
ها خوراك مصرفی روزانه و مواد مغذي مورد نیاز این دام

هاي ج شد و براي گروهاستخراNRC(2007)از جداول 
هاي غذایی تنظیم و هزینه هر کیلوگرم مختلف جیره

چنین هزینه خوراك، هزینه روزانه کل خوراك و هم
گرم وزن بدن بر اساس متوسط روزانه در هر کیلو

محاسبه 91تا شهریور 90هاي خوراك از شهریور هزینه
معادله زیر تابع سود ساالنه گله گوسفند به صورت .شد

:تشکیل شد
TP=N*(R-C)

، متوسط درآمد R،هاي مولد گله، تعداد میشNکه 
، متوسط هزینهCکل به ازاي هر میش در هر سال و 
صفاتی که در .باشدکل به ازاي هر میش در هر سال می

ها یا هر دو مؤثر هستند افزایش درآمد و یا کاهش هزینه
میش، تعداد بره مانیعبارت از میزان آبستنی، زنده

ی، نرخ زایر هر زایمان میش، فراوانی برهمتولد شده د
مانی تا شش ماهگی، میزان تولید شیر و پشم، زنده

ها و میانگین وزن زنده ها و جایگزینمتوسط وزن میش
معادالت درآمد و هزینه به . باشددر شش ماهگی می

:صورت زیر تعریف شده است

R= (Dsr×Cr×Lfr) × (Tr×Lsr×Lws×Ppl) +
(My×Pm)] – Rr × (Lws×Ppl) + Cre ×
(Mwe×Pwc) + Crr × (Mwr×Pwc) +
Dsr(Wwo×Pwo)

C= (Dsr×Cr×Lfr) × [(Tr×Lsr×Lws×Tcl) +
(My×Tcm)] + (Mwe×Tce) +Pr × (Mwr×Tcr) +
(Wwo×Tcwo) + Rr(Wre×Tcre)

مقدار و واحدعنوانعالمتمقدار و واحدعنوانعالمت
Dsr96/0مانی در میشمیزان زندهMweکیلوگرم42وزن بلوغ میشمتوسط
Cr76/0میزان آبستنیMwrکیلوگرم63متوسط وزن بلوغ قوچ

Lfr2/1ییزافراوانی برهRr20/0نسبت جایگزینی
Tr1/1ییدوقلوزاMyکیلوگرم30تولید شیر

Lsr95/0مانی بره تا شش ماهگیزندهPplریال90000قیمت هر کیلوگرم بره
Lwsکیلوگرم34هامتوسط وزن شش ماهگی برهPwcریال70000قیمت هر کیلوگرم حذفی
Ppl ریال90000وزن شش ماهگیقیمت هر کیلوگرمPmریال15000قیمت هر کیلوگرم شیر
Rr20/0میزان جایگزینیTceریال35000کل هزینه هر کیلوگرم میش

Cre20/0هامیزان حذف در میشTclریال35700کل هزینه هر کیلوگرم بره شش ماهگی
Crr017/0هامیزان حذف در قوچTcm ریال4000تولید شیرکل هزینه هر کیلوگرم

Wwoکیلوگرم2متوسط پشم تولیديPwoریال15000قیمت هر کیلوگرم پشم
Pr05/0درصد قوچTcwoریال10000هزینه هر کیلوگرم پشم

Tcrریال55000هزینه هر کیلوگرم قوچTcreریال22000هزینه هر کیلوگرم جایگزین
Wreکیلوگرم36هامتوسط وزن جایگزین

ضریب اقتصادي هر صفت به صورت تغییر در سود 
) یک کیلوگرم یا یک درصد(حاصل به ازاي یک واحد

افزایش در صفت مورد نظر در حالی که سایر صفات در 
به طوري . حد میانگین جامعه باقی بمانند، محاسبه شد

ضریب اقتصادي صورتکه اختالف سود با حالت پایه به 
ضریب اقتصادي . شدمطلق صفت مورد نظر استخراج 

.نسبی صفات نسبت به مجموع کل صفات محاسبه شد

معادله درآمد و هزینهدرتهم، عنوان، مقدار و واحد به کار رفیتوصیف عال- 2جدول 
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نتایج و بحث
فایده- تحلیل هزینه

ها، درآمدها و سود حاصل از هر هزینه3در جدول 
میش در سال به ریال رأسگروه حیوانات به ازاي یک 

به ازاي هر شودهمان طور که مشاهده می. شدآورده
رأس25/0بره سه ماهه، رأس94/0رأس میش مولد 

قوچ حذفی قابل فروش تولید رأس02/0میش حذفی و 
ها، پشم و زنده برهدرآمد حاصل از فروش وزن . شودمی

درصد و هزینه 37/11و 18/1، 45/87شیر به ترتیب 
3/22و 51/75ه به ترتیب حاصل از تغذیه و مدیریت گل

رآمد، ین سهم دبیشتربه این ترتیب . باشددرصد می
ین سهم هزینه بیشترها و حاصل از فروش وزن زنده بره

باشد و سهم هزینه ثابت بسیار کم مربوط به تغذیه می
ن سنتی تواعلت ناچیز بودن هزینه ثابت را میاست که 

ها و نگهداري دامهاي و ارزان قیمت بودن جایگاه
همچنین پرورش این گوسفندان به مدت حدود نیمی از 

و پانزونی) 10(اسمیت و دیگران. سال در مراتع دانست
هاي مختلفی هزینه و درآمد گله را ترکیب به روش) 8(

ها و درآمدها به نشان دادند وقتی که هزینهنمودند و 
صادي صورت اختالف از هم ترکیب شوند، ضرایب اقت

هاي ثابت گله وابسته صفات مورد مطالعه، به هزینه
دهد که براي برآورد این مطلب نشان می. باشدنمی

نیازي به تشکیل معادله سود، ضرایب اقتصادي صفات و 
د و از آنجایی باشت نمیهاي ثابتعیین دقیق مقدار هزینه

هاي ثابت مربوط به میش مولد که سهم عمده هزینه
میش در رأسهاي ثابت به ازاي هر باشد همه هزینهمی

ین سهم بیشتر) 12(خواه و دیگرانوطن. نظر گرفته شد
07/21و 97/73با هزینه را مربوط به تغذیه و کارگر 

ین سهم درآمد را مربوط به وزن زنده بره بیشتردرصد و 

درصد در گوسفندان نژاد لري بختیاري 04/95به میزان 
نتایج حاصل از تحقیق عباسی و دیگران . گزارش کردند

ها، ان افشاري نشان داد در بین هزینهروي گوسفند) 1(
33/19و 51/75هزینه تغذیه و کارگر به ترتیب با 

ین سهم را از کل هزینه به خود اختصاص بیشتردرصد 
درصد از کل 81/97اي متغیر هچنین هزینهد و همدادن

. شودمیش شامل میرأسها را به ازاي هر هزینه
نیز با مطالعه ) 9(چنین ساورسفلی و دیگرانهم

ین درآمد و هزینه را بیشترگوسفندان مغانی به ترتیب 
ها و تغذیه گزارش هنگام فروش برهمربوط به وزن 

با مطالعه ارزش ) 7(زاده و همکارانموسی. کردند
اقتصادي صفات تولیدي و تولیدمثلی گوسفندان افشاري 

ترین قسمت در در سیستم روستایی هزینه تغذیه را مهم
از گوشت و فروش حاصل ) درصد4/65(هزینه جاري

. ش کردندین بخش درآمد گزاربیشتررا ) درصد4/83(
با مطالعه روي ) 6(سجی و دیگرانکادر حالی که 

درصد و 57هزینه تغذیه را گوسفندان گرمسیري
درصد گزارش کردند که دلیل پنجهاي ثابت را هزینه

ن گوسفندان ریز جثه بودن کم بودن هزینه تغذیه ای
کارگري، (هاي تغذیه، مدیریت هزینه.باشدها میآن

رأسو هزینه ثابت به ازاي هر ) بهداشتی و نگهداري
ریال و درآمد 1143266میش در هر سال معادل 

هاي شش ماهه، هاي حذفی، برهها و قوچحاصل از میش
میش نیز ساالنه رأسشیر و پشم تولیدي به ازاي هر 

مجموعاً سود حاصل از پرورش . استریال 1319555
در هر سال معادل میشرأسسفند به ازاي هر گو

به این ترتیب نسبت درآمد به . باشدریال می176288
و نسبت هزینه به درآمد نیز معادل 15/1هزینه معادل 

. شدمحاسبه 86/0

میش مولد داالقرأسبه تفکیک هر گروه از حیوانات به ازاي هر ) ریال(فایده - تحلیل هزینه-3جدول 
بره متولد 

شده
بره 

شیرگیري
بره یک 

ساله
ماده 

جایگزین
نر 

میش میشجایگزین
قوچ قوچحذفی

کلکلحذفی
(%)

00/194/031/028/003/0125/005/002/0نسبت به میش
)C(ها هزینه)ریال(

86326651/75-31725-781701023358543812636552960-تغذیه
1250009/1-1000-20002000200010005004000بهداشتی
22100033/19-5000-14000140001400050001000168000کارگري
2150088/1-1000-20002000600020005008000نگهداري

2500019/2---25000-----ثابت
1143266100-38725-18000961701243359343814636757960کل

)R ( درآمدها)ریال(
52480115393045/87-464000----637450-وزن زنده

1562418/1-840-1162274437810500--پشم
15000037/11---150000-----شیر
63745011622744378160500464000840524801319555100-کل

R(سود  -C(18000-541279123173-90694 -14258-597460 -46400037885-52480176288

ضرایب اقتصادي
که صفات تعداد بره فروخته شده به با توجه به این

میش، وزن پشم و شیر تولیدي در رأسازاي هر 

هاي مازاد، وزن بلوغ ها، میانگین وزن زنده برهمیش
هاي حذفی و غذاي مصرفی بر سودآوري ها و قوچمیش

باشند، در چنین داراي تنوع ژنتیکی نیز میموثرند و هم
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140........... .....................................................تعیین اهداف اصالحی و ضرایب اقتصادي صفات مهم گوسفندان داالق در سیستم پرورش غیرمتمرکز 

وان هدف تابع سود آورده شدند و صفاتی که به عن
شامل ،اصالحی براي گوسفندان داالق تعریف شدند

مانی میش، تعداد بره متولد صفات میزان آبستنی، زنده
شده در هر زایمان، تعداد دفعات زایش، وزن بلوغ 

ها، وزن ها، وزن شیرگیري برهها، وزن جایگزینمیش

مانی بره از شیرگیري تا شش پشم و شیر تولیدي و زنده
ضرایب اقتصادي مطلق و نسبی صفات . ندبودماهگی 

مورد بررسی با سه گرایش حداکثر سود، هزینه به درآمد 
یکانحراف استاندارد یا 1/0و درآمد به هزینه به ازاي 

.نشان داده شده است4درصد افزایش در جدول 

برآورد ضرایب اقتصادي مطلق و نسبی صفات مهم اقتصادي گوسفند داالق در سیستم پرورش غیرمتمرکز- 4جدول 
گرایش حداقل هزینهگرایش درآمد به هزینهگرایش حداکثر سودصفت

)%(مطلق )%(مطلق *نسبی)ریال(مطلق 
-6/2060426/1264/055/0)%(مانی میش زنده

-9/2602649/1581/069/0)%(میزان آبستنی 
-7/1648381/951/044/0دفعات زایش در سال

-7/1535514/947/041/0تعداد بره در هر زایمان 
-2/1778058/1055/047/0)%(ماهگیمانی بره تا شش زنده

-1/3168086/1894/081/0)کیلوگرم(وزن شش ماهگی بره 
-7/963073/530/026/0)کیلوگرم(وزن شیر 
-500097/213/011/0)کیلوگرم(وزن پشم 

67/0-77/0-50/12-21000)کیلوگرم(وزن میش 
13/0-15/0-61/2-4400)کیلوگرم(وزن جایگزین 

تقسیم ضرایب اقتصادي مطلق هر یک از صفات بر مقدار ضریب اقتصادي مطلق کل صفات: *

ضرایب اقتصادي نسبی بر اساس گرایش حداکثر 
مانی میش، میزان آبستنی، دفعات سود براي صفات زنده

زایش در سال و تعداد بره در هر زایمان به ترتیب 
ین بیشتر. به دست آمد14/9و 81/9، 49/15، 26/12

ضریب اقتصادي براي صفت وزن شش ماهگی بره 
سه گرایش، برآورد شد و بعد از آن در هر ) 86/18(

باالترین ضریب اقتصادي مربوط به صفات تولید مثلی، 
ضرایب . وزن زنده بره حین فروش و زنده مانی میش بود

اقتصادي نسبی صفات وزن جایگزینی و وزن میش 
منفی بودن ضریب اقتصادي براي . منفی به دست آمد

1/0این دو صفت به این مفهوم است که با افزایش 
ه میانگین این صفات، هزینه غذا انحراف استاندارد ب

هاي باالتر رفته در حالی که درآمد حاصل از فروش بره
انحراف استاندارد 1/0هاي حذفی به ازاي مازاد و میش

از کمترها ها و جایگزینافزایش در وزن بدن میش
. هزینه غذایی بوده و بنابراین سود منفی شده است

کننده اهمیت ضریب اقتصادي نسبی یک صفت تعیین
باشد و ضریب اقتصادي باالتر آن صفت در انتخاب می

براي یک صفت نسبت به صفات دیگر به معنی این است 
بینی شده که عموما حیوانات با ارزش اصالحی پیش

با توجه به . باالتر براي آن صفت انتخاب خواهند شد
باید انتخاب نتایج به دست آمده از این تحقیق، حیواناتی

بینی شده باالتر که داراي ارزش اصالحی پیششوند
مانی میش، زندهبراي صفات وزن شش ماهگی بره،

میزان آبستنی، تعداد بره متولد شده در هر زایمان، وزن 
اصالحی بره حین فروش و دفعات زایش در سال و ارزش

نتایج این تحقیق . باشندتر براي وزن بلوغ میپایین

، عباسی و )12(خواه، وطن)5(مشابه با نتایج گالیوان
و ) 9(، ساورسفلی و دیگران)3(، باقري)1(دیگران

ها بود که در تمامی این پژوهش) 2(احمدي متقی
صفات تولیدمثلی ضریب اقتصادي باالیی را به خود 

ضرایب ) 13(کش و همکارانزحمت.انداختصاص داده
اقتصادي ده صفت وزن تولد، وزن سه ماهگی، شش 

مانی قبل از سه ماهگی، ، دوازده ماهگی، زندهماهگی
مانی مانی میش، زندهمانی قبل از شش ماهگی، زندهزنده

به کمک رابه طور مجموع، میزان باروري و دو قلوزایی
اقتصادي براي چهارگله پرورشی قره گل با -مدل زیست

مولد ماده با سیستم روستایی رأس250میانگین تعداد 
دست ه نتایج ب. قرار دادندبررسی مورد در استان فارس 

ین اهمیت را بیشترآمده نشان داد که وزن شش ماهگی 
مانی به وزن سه ماهگی، زنده.در بین این صفات دارد

مانی میش، طور مجموع، دو قلوزایی، میزان باروري، زنده
مانی قبل از مانی قبل از سه ماهگی، زندهوزن تولد، زنده

اقتصادي مثبت و وزن دوازده شش ماهگی، با ضرایب
هاي ماهگی با ضرایب اقتصادي منفی به ترتیب در رتبه

این نتایج مشابه با تحقیق حاضر .بعدي قرار گرفتند
مربوط به صفت وزن شش ین اهمیت اقتصادي رابیشتر

.ماهگی بره گزارش کرده است

تشکر و قدردانی
مرکز از تمامی همکاران محترم معاونت امور دام و 

تحقیقات کشاورزي و منابع طبیعی استان گلستان به 
.شودمیحاظ همکاري در این تحقیق قدردانیل
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Determination of Breeding Objective and Economic Values for Dalagh Sheep in
Extensive Rearing System

Sima Savar Sofla1, Mokhtar Ali Abbasi2 and Abdolah Kavian3

Abstract
In this study, production, reproduction, management and economic parameters resulted from

recording of 4 flocks with 1155 head of breeding ewes during annual cycle of production
(August 2011 to August 2012) in extensive rearing system were used to determine the breeding
objective and relative economic values for Dalagh sheep. To calculate the economic values for
traits, the level of each trait for the flock was increased by 0.1 standard deviation, while all other
traits were held at their mean value and changes in profit was as sum of the absolute economic
value for all traits. To calculate the relative economic values, absolute economic value of each
trait was divided by sum of the absolute economic value of all of traits. In the base situation,
live weight or carcass weight was accounted as 87.45% of revenue and wool and milk
accounted for the remaining 12.55%. Feeding and management costs (variable costs)
represented about 75.50% and 22.30% of total cost respectively. Relative economic values were
15.49 for conception rate, 12.26 for ewe survival, 9.81 for lambing frequency,9.14 for litter size,
-12.5 for weight of ewe, -2.61 for  replacement weight, 2.97 for weight of wool, 5.73 for weight of
milk and 18.86 for 6-month live weight.

Keywords: Breeding Objective, Economic Weight, Extensive Rearing System, Dalagh Sheep
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