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نزل گلستانژاد تعیین ضرایب اقتصادي برخی صفات مهم در گوسفند 

5رحمت سمیعیو4، حسین عبدالهی3داران، سعید زره2، سعید حسنی1کمربهناز زرین

چکیده
تعداد بره در هر زایش، نرختعیین ضرایب اقتصادي صفات مهم اقتصادي گوسفند زل گلستان شاملحاضرتحقیقدر 

وزن ، ، وزن تولد، وزن شیرگیريهامانی میشاز شیرگیري، نرخ زندهپسها مانی برهها قبل از شیرگیري، نرخ زندهمانی برهندهز
گوسفند ئراي گلهباقتصادي -از مدل زیستیو وزن پشمنسبت الشه به وزن زنده، نرخ آبستنیها،، وزن بلوغ میشماهگی12

ها وسود سالیانه گله از تفاوت هزینهدر این مدل محیط ثابت فرض شد و س قوچ استفاده شد.رأ20رأس میش و 195با
دست آمد. بیشترین ضریب اقتصادي مربوط به هضرایب اقتصادي نسبی صفات نسبت به وزن پشم ب.دست آمدهاي گله بهدرآمد

مانی صفات زنده،صفت تعداد بره در هر زایشبود. بعد از82/139صفت تعداد بره در هر زایش با ضریب اقتصادي نسبی 
جز ه یب اقتصادي تمام صفات بابیشترین اهمیت را دارا بودند. ضر66/3و 81/3ها و نسبت الشه با ضرایب اقتصادي نسبی میش

هاي متدر سطح قیصديدر20و کاهش براي افزایش اديآنالیز حساسیت ضرایب اقتص.شدبرآورد مثبت ) - 098/0(وزن تولد 
صفات وزن تمام صفات غیر ازضرایب اقتصادي . تخمین زده شد)(گوشت و پشمو خروجی سیستم)(کنسانتره و علوفهورودي 

ضرایب اقتصادي صفات وزن بلوغ میش، وزن پشم و نسبت الشه به تغییر قیمت گوشت تغییر پیدا کردند.تولد و وزن پشم با 
وسیله افزایش میزان تواند بهسود یک سیستم پرورش گوسفند مییت نشان ندادند.تغییرات قیمت کنسانتره و علوفه حساس

خصوصاًمحصوالتارزشومیزانافزایشباعثکهصفاتیاینکهبهتوجهبامحصول و افزایش ارزش محصول افزایش یابد. 
برنامهدراستبهترسیستمسودافزایشمنظور بهفلذا داشتند،رااقتصاديضرایبباالترینشوند،ت میافزایش محصوال

.شودانجامانتخابصفاتاینبراينژادياصالح

اقتصادي-کلیدي: گوسفند، ضرایب اقتصادي،  مدل زیستیهايواژه

مقدمه
اي در بهبود سریع ان کوچک اهمیت ویژهنشخوارکنندگ

مزیت نشخوارکنندگان تغذیه جمعیت روبه رشد جهان دارند. 
تر و سازگاري و کوتاه، نرخ رشد سریعفاصله نسلیوچکک

نسبت به نشخوارکنندگان بزرگ تحمل بیشتر شرایط محیط
پرورش نشخوارکنندگان کوچک از مهاجرت . )17(است

کند رویه از مناطق روستایی به منطق شهري جلوگیري میبی
)18 .(

نژاد تعریف یک هدف مرحله اول یک برنامه اصالح
نژاد از اهداف اصالحکه تعریف کلی ). 9(اصالحی روشن است

پیشرفت "مطرح شد، عبارت است از) 4توسط فیوسون (
که به چندین "قطعی سود حیوانات تحت شرایط تجاري آینده

نژاد دام این هدف اصالحاشاره دارد.کلصفت در یک ژنوتیپ 
که نسبت به شوندهایی تولید است که در نسل بعد دام

در شرایط اقتصادي آینده، بازدهی بهتري حیوانات نسل حاضر،
نژاد دام با انتخاب حیوانات براساس ). اصالح7داشته باشند (

هاي بازار و اهداف پرورش تعریف شده است که باید با نیاز
). 5شرایط آینده متناسب باشد (

نژاد تعریف ضریب اقتصادي نسبی هر اصالحهاي در برنامه
نژاد ضروري فات در هدف اصالحصصفت و سهم هر کدام از 

در این صورت اهمیت انتخاب با اهمیت اقتصادي هر است.

تئوري شاخص انتخاب براي ترکیب ). 2صفت متناسب است (
که انتخاب براي بیش از یک صفت باشد بهینه صفات هنگامی

عنوان تابع ). در این نظریه ژنوتیپ کل به10بیان شده است (
اند تعریف رزش اقتصادیشان ضرب شدهخطی از صفات که در ا

تئوري شاخص انتخاب با ترکیب و همبستگی ). 9شده است (
که اطالعات گرفته شده از منابع مختلف سروکار دارد، بطوري

کی صفات موردبینی شایستگی ژنتیبیشترین دقت براي پیش
ضریب اقتصادي یک صفت برابر با ). 6دست آید (هنظر ب

تظار در اثر یک واحد تغییر در میانگین آن افزایش سود مورد ان
صفت است، در حالی که میانگین سایر صفات ثابت بماند 

هاي اقتصادي یک روش مناسب براي تخمین ارزش).14(
اقتصادي است که یک راه بسیار -صفات مدل زیستی

هاي اقتصادي متغیرهاي ژنتیکی قدرتمند براي تخمین ارزش
).8،11،13در صفات گوناگون است (

هاي اقتصادي شامل مجموعه معادله- مدل زیستی
مشخصات بیولوژیکی و پارامترهاي اقتصادي سیستم است. 

پذیري و شامل عمده این روش دقت و قابلیت انعطافمزیت 
تغییرات صفات روي برآورد دقیقبیولوژیکی و جزئیات بیشتر 

اقتصادي به دلیل داشتن - . مدل زیستیسودمندي است
هاي واقع دادهو دروعه معادالت، متغیرها، پارامترهامجم

،بنابراین.توان در معادالت این مدل جاي دادبیشتري را می

)zarrinkamar.b@gmail.com(نویسنده مسوول: علوم کشاورزي ومنابع طبیعی گرگان،، دانشگاه کارشناسی ارشدآموخته دانش-1
علوم کشاورزي ومنابع طبیعی گرگاندانشگاه دانشیار،-2

دانشگاه فردوسیدانشیار،-3
دانشجوي دکتري، دانشگاه زابل-4

معاون امور دام جهاد کشاورزي استان گلستان-5
17/3/94تاریخ پذیرش: 2/5/93دریافت: تاریخ

دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی ساري
پژوهشهاي تولیدات دامی
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سود است که هاي دیگر مثل تابع تر از روشاین روش دقیق
) ضرایب 1(عبدالهی و همکاران ).15(داراي یک معادله است 

دست هبمغانی اقتصادي برخی صفات را در گوسفند نژاد 
. آنها ضریب اقتصادي صفت تعداد بره در هر زایش را آوردند

ضریب اقتصادي وزن تولد را منفی برآورد بیشترین ضریب و 
) ضرایب اقتصادي 8حقدوست و همکاران (،همچنینکردند.

آنها برخی صفات را براي گوسفند عربی برآورد کردند. 
در هر بیشترین ضرایب اقتصادي را براي صفات تعداد بره 

دست آوردند. مانی میش و نسبت الشه بهزایش، نرخ زنده
برآورد ضرایب اقتصادي صفات مهم در حاضر هدف از تحقیق 

اقتصادي-با استفاده از روش زیستیزل گلستاننژاد گوسفند 
.بود

هامواد و روش
شرح مدل و ساختار گله

گوسفنداقتصاديضرایبءمحاسبهبرايحاضرمطالعهدر
سازيشبیه(اقتصادي- زیستیمدلکیازگلستان،زلنژاد

ارزشمتوسطمذکور از روشدر. شداستفاده) ایستاقطعی
هراقتصاديضرایب. شودمیاستفادهوروديپارامترهاي

کیدرتغییرازبعدوقبلگلهسودمحاسبهوسیلهبهصفت

بتثامحیطمدلایندر. آیدمیدستهبصفتآنازواحد
واحدوبودهمیشتولیديواحدمطالعهایندر. شدفرض
واحدبهدرآمدهاوهاهزینهءهمهواستسالکیتولیدزمان
ایستگاهازنیازمورداطالعاتوآمار.دشوبیانریال

گرفته1391سالدرگلستانآبادفاضلشیرنگنژاداصالح
) مدیریتوتغذیه(متغیرهايهزینهشاملگلهيهانهاده. شد

هايبره( دامفروشحاصلگلهبازده. استثابتهايهزینهو
حذفیهايقوچومیشمازاد،هايشیشکمازاد،شیرگیرياز

پایهحالتدرراگلهاطالعات1جدول. استکودوپشم) گله
صورت بسته در این سیستم گله بیشتر به .دهدمینشان

8ال را از مراتع استفاده کرده و ماه اول س4نگهداري شده و 
اند. ماه به صورت دستی تغذیه شده

منظور تولید گوشت با توجه به اینکه گوسفند نژاد زل به 
یابد پس در این گله محصول مهم گوشت است و پرورش می

ي فروش گوسفندان است. گرچه پشم درآمد سیستم بر پایه
اینکه گوسفند توجه به رسد، اما با گوسفندان نیز به فروش می

نژاد زل پشم مرغوبی ندارد، درآمد قابل توجهی از فروش پشم 
ها در تحقیق حاضر براساس مطالعه عاید نمی شود. تمام فرض

) است. 13کاسجی و همکاران (

اییاطالعات ساختاري، تولیدي، مدیریتی و تغذیه- 1جدول
The structural, production management and nutritional informationTable 1.

ارزشارزشمتغیرها
متغیرهاي مدیریتیساختار گله

3سن از شیرگیري (ماه)195تعداد میش گله
12سن اولین جفتگیري (ماه)20تعداد قوچ گله

2چینی در سالتعداد دفعات پشم85میزان باروري (%)
5هداري میش در گلههاي نگتعداد سال82میزان زایش (%)

5هاي نگهداري قوچ در گلهتعداد سال1زایی در سالدفعات بره
1ماهگی12نسبت فروش دام ماده در سن 12/1تعداد بره در هر زایش

8/0نسبت فروش دام نر در سن شیرگیري12دوقلوزایی (%)
2/0ماهگی12نسبت فروش دام نر در سن 97مانی میش (%)میزان زنده
ايهاي تغذیهمتغیر95مانی قوچ (%)میزان زنده
120تعداد روزهاي استفاده از مرتع95ها قبل از شیرگیري (%)مانی برهمیزان زنده

0چرتعداد روزهاي استفاده از پس98(%)ماهگی12ها بعد از شیرگیري تا مانی برهزنده
245وزهاي تغذیه دستیتعداد ر95هاي جایگزین (%)مانی مادهزنده
2(Mcal/DM)متوسط انرژي متابولیسمی علوفه مصرفی 98مانی نرهاي جایگزین (%)زنده

3(Mcal/DM)اي متوسط انرژي متابولیسمی مواد دانهمتغیرهاي تولیدي
Rls./Mcal(4674ها (مگاکالري جیره بره1متوسط هزینه8/2)kgوزن تولد (

Rls./Mcal(4330(هاجیره شیشکمگاکالري1متوسط هزینه36/15)kgوزن شیرگیري (
Rls./Mcal(4157(جیره جایگزینمگاکالري1متوسط هزینه  7/31)kgماهگی دام (12وزن 
Rls./Mcal(3813(میش1مگاکالري جیره1متوسط هزینه5/38)kgماهگی میش (18وزن 
Rls./Mcal(4330(قوچ 1مگاکالري جیره1ینهمتوسط هز6/44)kgماهگی قوچ (18وزن 

Rls./kg DM(6741قیمت کنسانتره kg(33)وزن بلوغ میش (
Rls./kg DM(3296قیمت علوفه kg(37)وزن بلوغ قوچ (
هاي مدیریتیهزینه48بازده الشه (%)

Rls./head/year(20000هزینه دارو و درمان kg(5/1)وزن پشم میش (
Rls./head/year(20000هزینه واکسیناسیون kg(2)پشم قوچ (وزن 

Rls./head/year(16200هزینه کنترل بهداشتی kg(2/1)وزن پشم شیشک/ دام ماده جایگزین (
Rls./100head/month(2564102هزینه کارگري kg(5/1)وزن پشم نر جایگزین (

Rls./head/year(20512هزینه حمل خوراك (150تعداد روزهاي آبستنی
kg/day(29/0میزان شیر میش داراي بره تک قلو (

kg/day(34/0میزان شیر میش داراي بره دوقلو (

 [
 D

O
I:

 1
0.

29
25

2/
ra

p.
8.

15
.1

77
 ]

 
 [

 D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 r
ap

.s
an

ru
.a

c.
ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                               2 / 8

http://dx.doi.org/10.29252/rap.8.15.177
https://rap.sanru.ac.ir/article-1-772-fa.html


179.......... .......................................................................................................................................1396/ بهار 15پژوهشهاي تولیدات دامی سال هشتم/ شماره 

%، توانایی 97مانی رأس میش با درصد زنده195گله داراي 
% و 82%، درصد زایش 85، نرخ آبستنی 12/1بالقوه تولید بره 

و نرخ 21/24ها بود. نرخ جایگزینی میش% 95مانی بره زنده
بود. سیستم تولید مثلی در گله 5/25ها جایگزینی قوچ

صورت یک بار زایش در سال است.به
ها اند. برهها ماده بوده% از بره49اند که بره به دنیا آمده152

ها تا مانی برهماهگی از شیرگرفته شدند. میزان زنده3در سن 
هاي مازاد نر در سن شیرگیري بود. بیشتر بره% 95شیرگیري 

داشته ماهگی نگه 12ها تا سن ي برهاند. بقیهفروخته شده
ماهگی 12% بود. در سن 98مانی در آنها اند و میزان زندهشده
هاي مورد نیاز براي جایگزینی انتخاب و مازاد آنها به بره 

18اند در ههایی که در گله باقی مانداند. برهفروش رسیده
اند. هاي حذفی شدهماهگی جایگزین میش
- بندي شدند: اها در شش گروه طبقهدر این مطالعه دام

- 3ماهگی)، 11تا 4ها (شیشک- 2ماهگی)، 3تا 0ها (بره
دام نر جایگزین - 4ماهگی)، 18تا 12دام ماده جایگزین (

قوچ -6ماهگی) 18میش داشتی (بعد از - 5ماهگی)، 12(
ماهگی).12مولد (بعد از 

معادالت سود
آمددست همعادله زیر بسیستم توسط ءکل سود سالیانه

)13:(
Tf= [Ne × (Re - Ce)] - CFCF

هاي گله در سال،تعداد میشNe:باال که در معادله
:Reسال، ازاي هر میش درمیانگین درآمد به:Ce میانگین

هزینه CFCF:زاي هر میش در سال و اهاي متغیر بههزینه
ثابت گله است.

میانگین درآمد سیستم شامل درآمدهاي حاصل از فروش 
هاي یکساله اضافی، هاي از شیرگرفته شده اضافی، برهبره

از معادله Reهاي حذف شده، پشم و کود است.  میش و قوچ
:)13(آیددست میهزیر ب

تعداد N:،ها در گلهبندي دامطبقه: iباالدر معادله
شوند و یا کشتار میهایی که دام: f،هاي موجود در گلهدام

منظور تولید کود کشاورزي، کود تولید ها که بهبخشی از دام
: LW)،درصد(برحسب ها میر دامو نرخ مرگ : M،کنندمی

گوشت قابل CM:،هاي کشتاري (کیلوگرم)وزن زنده دام
کود تولیدي یک : Oقیمت هر کیلوگرم پشم، : Pm، مصرف

باشد.قیمت هر کیلوگرم کود میPo:دام (کیلوگرم در سال) و 
هاي خوراك، که شامل هزینه) Ce(متغیرهاي هزینه

آیددست میهمدیریت و بازاریابی است توسط معادله زیر ب
)13(:

: Chو کنسانتره)، علوفه : هزینه تغذیه (Cfباالکه در معادله
ازاي هزینه بازاریابی به:Cmازاي هر دام و هزینه مدیریت به

اي از معادله زیر بدست هزینه تغذیهمیانگین باشد. هر دام می
:)13(آیدمی

:Rf احتیاجات ماده خشک علوفه خشبی و کنسانتره براي
تعداد روز: L،ازاي هر داممثل بهو تولیدنگهداري و رشد 

کیلوگرم ماده قیمت هر :Prfسال و حضور دام در یکهاي
باشد.خشک کنسانتره و علوفه خشبی می

:)13(آمددست ههاي مدیریت از معادله زیر بمیانگین هزینه

ازاي هر هزینه کارگري در هر سال بهPlb:باالدر معادله
میانگین هزینه کنترل کرم روده در سال Cwc:رأس دام، 

ور غوطهدفعات میانگین تعداد Nd:y:ازاي هر رأس دام، هب
هزینه Cd:هاي ضد کنه در هر رأس دام، کردن در حمام

میانگین Cvازاي هر رأس دام، ور کردن در حمام بهغوطه
Dml:ازاي هر دام، هاي دامپزشکی در هر سال بههزینه

هایی که تعداد روز:Lمیانگین احتیاجات مواد معدنی هر دام، 
میانگین قیمت هر Pml:باشد و دام زنده در هر سال موجود می

کیلوگرم مواد معدنی است.
ازاي هر دام فروخته ) بهCmهاي بازاریابی (میانگین هزینه

:)13(می شودبرآوردشده توسط معادله زیر 

:Fشوند، که فروخته میهایی تعداد دام:Ct هزینه حمل و
(دستمزدهزینه تحمیلی Cl:ه بازار فروش و نقل دام زنده ب

مزایده، دستمزد کشتار، دستمزد بازرسی گوشت و حمل و نقل 
باشد.ازاي هر دام میها) بهالشه

ازاي هر میش در سال محاسبه سود سیستم به ریال و به
ضریب اقتصادي هر صفت از تفاوت سود سیستم شده است. 

آید دردست میه نظر بفت موردبعد از تغییر در یک واحد از ص
ارزش اقتصاديدرواقعه بقیه صفات ثابت باقی بمانند. صورتیک

)(EV عبارت است از تغییر در سود سیستم، در هر صفت
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که سایر تغییر در صفت مورد نظر در صورتیه یک واحدنتیج
در معادله زیر د.نصفات ثابت باقی بمان

f1T سیستم قبل سود
از تغییر یک واحدي در صفت موردنظر و

f2T سود سیستم بعد
ضریبنظر است. از تغییر یک واحدي در صفت مورد

و f2Tتفاوتازواقعدرصفتهراقتصادي
f1Tدستهب

).16(آید می
EV=

f2T -
f1T

نتایج و بحث
موقعیت سود پایه

ءبرآورد ضرایب اقتصادي صفات مورد نظر مستلزم محاسبه

،. بنابراینها و درآمدهاي گله استگله با استفاده از هزینهسود
اي و مدیریتی گله تفاده از اطالعات ساختاري، تغذیهابتدا با اس

سود ،سپس.و درآمدهاي سیستم محاسبه شدها هزینهکل 
دست آمد و ضرایب ها و درآمد ها بهفاده از هزینهسیستم با است

ها، هزینه2جدول اقتصادي صفات براساس آن برآورد گردید.
دهد.درآمدها و سود سیستم را در حالت پایه نشان می

% از 4/98اي) اي و غیرتغذیهمتغیر (تغذیههاي هزینه
مربوط به ءبیشترین بخش هزینههاي کل را شامل شد.ههزین

دست هببود که با نتایج کل ) ء% از هزینه56(ايهزینه تغذیه
)، 12خدایی و همکاران () 13کاسجی و همکاران (آمده توسط 

،)8)، حقدوست و همکاران (19خواه و همکاران (وطن
بقت ) مطا18) و تلونه و همکاران (1عبدالهی و همکاران (

هزینه بیشترین اي، بخش کارگري تغذیهبعد از بخشداشت.
ماه از مراتع استفاده 4در این مطالعه فقط به مدت را داشت. 

صورت دستی تغذیه شدند که این ها بهشد و بقیه سال را دام
دهندگان تغذیه شد. وقتی که پرورشءنیز باعث افزایش هزینه

اي کاهش هاي تغذیهند هزینهبه علوفه مرتع بیشتر وابسته باش
شود. یابد و این باعث افزایش ضرایب اقتصادي صفات میمی

این مورد به روشنی شرایط محیطی تأثیرگذار بر ضرایب 
کننده لزوم تعیین ضرایب دهد و بیاناقتصادي را نشان می

باشد اقتصادي براي هر سیستم در شرایط پرورش خودش می
)1 .(

هاي سیستم %) از هزینه6/1ت درصد کمی (هاي ثابهزینه
دست آمده توسط حقدوست و هکه با نتایج بشدرا شامل 

) مطابقت داشت.1) و عبدالهی و همکاران (8همکاران (
دهد سیستم دامپروري سنتی را نشان میهاي ثابت کم، هزینه

% 5ثابت را تا ء) هزینه13کاسجی و همکاران (). 8،13(
این مقدار با عدد بدست آمده در این تخمین زدند، تفاوت
استفاده شده خاطر تفاوت در فرضیاته مطالعه ممکن است ب
گله مورد مطالعه فروش دام در خود در در این مدل باشد. 
به همین دلیل هزینه فروش از ،گرفتهدامداري صورت می

هزینه ثابت هم کمتر بوده که آن نیز مربوط به هزینه فروش 
هاي حذفی به دلیل حذف از گله ها و قوچمیشباشد. پشم می

اي ندارند.هزینه
منبع درآمد در این گله گوشت، پشم و کود است که در 

ترین منبع درآمد است. گوسفند نژاد زل گلستان گوشت مهم
ز کل درآمد % ا83/97در این سیستم درآمد حاصل از گوشت 

رهاي ها و نمادهدرآمد گوشت شود. سیستم را شامل می
هاي مولد به دلیل اینکه در هاي داشتی و قوچجایگزین، میش

حاصل از گوشت بیشترین درآمد گله باقی ماندند صفر بود. 
ها ریال) و شیشک792000حذفی (هاي مربوط به میش

هاي نرها و مادهسود حاصل از ریال) بود.94/717918(
گله میش داشتی و قوچ مولد به دلیل ماندن در جایگزین، 

.شدمنفی 

گوسفند نژاد زل گلستانها، درآمدها و سود گلههزینه- 2جدول 
Table 2. Costs, revenues and profits for the Zel sheep of Golestan

میش قوچمیش داشتینر جایگزینماده جایگزینهاشیشکهابره
حذفی

قوچ 
حذفی

نسبت گروه به 
میش

741608/045699695/0242105263/0026164312/0110256/02/002051/0

کلهاهزینه

ايتغذیه
29/486714602/1552965156/10845703939/12514839/522186/59941..........907063

83/5811056639/949289117/75887203071/8201033/404732013/415111600103/1647/685135ايغیرتغذیه
7/25702..........31/2774195427/3419103043/27176372819/2937559/1496374/1534ثابت
4/109556222/2536445088/18706287974/21008627/9418771029871600103/1641617901کل

درآمدها
7920009/910762108400....................5/5074049477/717918گوشت

963442/5483263158/29054646782/3921500028/20513000256/4102/29243.....پشم
7/17360..........1165/694482595/1407668814/15421595535/1783305/1244893/1089کود
7/5080983937/724810931971/44476646317/5703305/2744821/31417950002/914872155004کل
7934001/91323537103-99846-3/914429-2551/20438-2/3985421717/471166576/182614سود
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ضرایب اقتصادي
نسبی ضرایب اقتصادي ضریب اقتصادي مطلق و 3جدول 
حاضر دهد. در تحقیق مینشان نسبت به وزن پشم صفات را 

دست آمد. بیشترین هثبت بمصفات بجز وزن تولد ءهمه
با ضریب اقتصادي مربوط به صفت تعداد بره در هر زایش

بدست آمده که با نتایجبود82/139ضریب اقتصادي نسبی 
و )1(عبدالهی و همکاران )، 8حقدوست و همکاران (توسط

بقت مطادر نژادهاي مختلف گوسفند) 5گبرا و همکاران (
باال براي این صفت به ارزش اقتصاديدست آمدن ه. بداشت
باال رفتن یک واحد . استباال بودن قیمت گوشت بودهدلیل 

در صفت تعداد بره در هر زایش بیشترین تأثیر را در افزایش 
تا ،بنابراینصول گوشت نسبت به سایر صفات داشت.مح

سیستم ءصفت باعث افزایش زیاد هزینهجایی که افزایش این
ي و زایشی به دام نشود، باال و آسیب هاي مربوط به بارور

اصالحی بسیار مفید و سودمند هاي ن صفت در برنامهبردن ای
د بود. خواه

مانیتعداد بره در هر زایش، صفات زندهبعد از صفت 
به وزن زنده بیشترین ضریب اقتصادي و نسبت الشه ها میش

دست آمده توسطهرا به خود اختصاص داد که با برآوردهاي ب
و )8) و حقدوست و همکاران (13سجی و همکاران (کا

درصد با افزایش مطابقت داشت. ) 1عبدالهی و همکاران (
درآمد حاصل از گوشت که مانی میش و نسبت الشه،زنده

همین بهو مهمترین درآمد این سیستم است افزایش یافت
. به خود اختصاص دادنددلیل ضرایب اقتصادي باالیی را 

کاهش نیاز به دام ماده مانی میش باعث ندهافزایش صفت ز
شود، که کاهش نیاز به دام جایگزین باعث جایگزین می

نتیجه درآمد بیشتري عاید رد،شودافزایش فروش دام می
آمد دستهمثبت بضریب اقتصادي وزن بلوغ میش. گرددمی

) و 8حقدوست و همکاران (توسط دست آمده هبکه با نتایج 
دست هتایج با ناما ب،) مطابقت داشت1کاران (عبدالهی و هم

)20و ولفوو و همکاران ()3کانینگتن و همکاران (آمده توسط
این تفاوت به دلیل اختالف شرایط مدیریتی . مغایرت داشت

هاي حذفی سهم چشمگیري در است، در ایران فروش میش
طالعاتی که وزن بلوغ میش منفی اما در م،درآمد حاصل دارد

در این مطالعه افزایش یک واحدي ست آمد اینطور نبود.دبه
هاي حذفی وزن بلوغ میش باعث افزایش سود حاصل از میش

ها تغییري ه هزینهدر صورتیک(درآمد حاصل از گوشت) شد
نکردند. ضریب اقتصادي صفت نرخ آبستنی نیز عددي مثبت 

دست آمده توسط حقدوست و هبدست آمد که با نتایجهب
) مطابقت داشت. 1) و عبدالهی و همکاران (8ران (همکا

افزایش یک واحدي نرخ آبستنی در این مطالعه باعث افزایش 
% سود 5/3ها و افزایش % سود حاصل از فروش بره3/1

باال بودن قیمت ها شد که با توجه به حاصل از فروش شیشک
و شتتنی تأثیر مثبتی بر سود گله داافزایش نرخ آبسگوشت،

اي هاي تغذیهکه بیشتر مربوط به هزینههاي مصرفی ههزین
ضرایب اقتصادي صفات .نمودرا جبران باشدمیمیش آبستن 

ها قبل و بعد از شیرگیري هر دو مثبت مانی برهنرخ زنده
دست آمده توسط حقدوست و هکه با نتایج بدست آمدندهب

) مطابقت داشت. 1) و عبدالهی و همکاران (8همکاران (
ي ها قبل از شیرگیرمانی برهریب اقتصادي صفت نرخ زندهض

ها در سن شیرگیري دارد. بستگی به فروش یا عدم فروش بره
شوند ها در سن شیرگیري فروخته میهایی که برهدر سیستم

با افزایش نرخ ضریب اقتصادي این صفت بیشتر است. 
در،شدهاي قابل فروش بیشتر تعداد بره،هامانی برهزنده

تولد وزن ضریب اقتصادي. یافتنتیجه سود سیستم افزایش 
دست آمد که با نتایج کاسجی و همکاران هب)- 98/0(منفی

با افزایش ) مطابقت داشت. 1عبدالهی و همکاران () و 13(
ها افزایش اي برهتغذیهءیک واحدي در صفت وزن تولد هزینه

د حاصل داشته یابد، بدون اینکه تأثیري در افزایش درآممی
به همین دلیل ضریب اقتصادي این صفت منفی وباشد

وزن تولد از این جهت ارزش اقتصادي دارد که . دست آمدبه
ت مؤثر اسزایی غیر مستقیم براي آن در کنترل سختانتخاب 

هاي و لذا باید در قالب شاخص انتخاب محدود شده در برنامه
زاي آن زایش مشکلانتخاب مورد توجه قرار گیرد تا از اف

12ضریب اقتصادي وزن شیرگیري و وزن جلوگیري شود.
ضریب اقتصادي وزن مثبت و قابل توجه بود. ماهگی

که بودماهگی بیشتر12شیرگیري از ضریب اقتصادي وزن 
هاي مازاد نر در سن  % بره80تواند این باشد که دلیل آن می

ضریب که وزن تولدبعد از صفت شیرگیري فروخته شدند. 
وزن پشم کمترین ضریب ،دست آمده منفی باقتصادي آن 

دست آمده توسط حقدوست و هاقتصادي را داشت که با نتایج ب
) مغایرت داشت.1) و عبدالهی و همکاران (12همکاران (

ضرایب اقتصادي مطلق و نسبی صفات- 3جدول 
Table 3. Absolute and relative economic values of traits

ضریب اقتصادي نسبی(ریال)ضریب اقتصادي مطلقصفات
167795782/139تعداد بره در هر زایش

2038469/1نرخ آبستنی (%)
1978764/1مانی قبل از شیرگیري (%)نرخ زنده
1502025/1)مانی بعد از شیرگیري (%نرخ زنده

4582281/3مانی میش (%)زنده
-kg(1175-98/0وزن تولد (

kg(2956646/2وزن شیرگیري (
kg(1904058/1یکسالگی (وزن 

kg(240002وزن بلوغ میش (
kg(120001(وزن پشم سالیانه میش

4392566/3بازده الشه (%)
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این نتیجه حاکی از ارزش کم پشم گوسفند زل در بین 
بودن که یکی از دالیل آن رنگیدیگر نژادهاي ایرانی است

مانی تعداد بره در هر زایش، زندهصفاتپشم این نژاد است.
میش و بازده الشه به ترتیب بیشترین اهمیت را داشتند و باید 

هاي اصالحی گنجانده شوند تا انتخاب صحیح در در برنامه
بازده الشه در واقع یک راستاي افزایش سود انجام گیرد.

نوان یک صفت صفت کیفیتی نیست بلکه می تواند به ع
تولیدي درنظر گرفته شود و به همین دلیل اهمیت اقتصادي 

باالیی داشته است.
آنالیز حساسیت

حساسیت ضرایب اقتصادي را نسبت به تغییرات 4جدول 
بازده سیستم  ) و (کنسانتره و علوفهقیمت نهادهرصد د20±

یت صفات نتایج آنالیز حساس. دهد) نشان می(گوشت و پشم
صفات جز وزن تولد و وزنءضرایب اقتصادي همه.نشان داد

پشم بیشترین تغییرات را نسبت به تغییرات قیمت گوشت دارند

) 1که با نتیجه به دست آمده توسط عبدالهی و همکاران (
مهمترین منبع مطالعه اینکه در این با توجه بهمطابقت داشت. 

طبیعی است که ،بنابراین.استگوشتتولیدطریقازدرآمد
ادي صفات نسبت به تغییر حساسیت ضرایب اقتصبیشترین 

بیشترین حساسیت به تغییر قیمت گوشت باشد. قیمت گوشت 
،یتنرا صفت نرخ آبستنی نشان داد. بعد از صفت نرخ آبس

مانی قبل از صفات وزن یکسالگی، تعداد بره در هر زایش، زنده
شیرگیري بیشترین حساسیت را مانی بعد از شیرگیري و زنده

که افزایش وزن از آنجاییبه تغییر قیمت گوشت نشان دادند. 
خوراك شده است و هیچ ءتولد فقط باعث افزایش هزینه

با تغییر قیمت است،تأثیري در افزایش درآمد گله نداشته
)، ضریب اقتصادي این هاي درآمد گله ( گوشت و پشممؤلفه

ضرایب اقتصادي صفات وزنی در .ندادصفت تغییري نشان 
سنین مختلف و صفت نسبت الشه نسبت به تغییرات قیمت 

پشم حساسیت نشان ندادند. 
هاي نهاده و محصولهاي اقتصادي صفات نسبت به تغییر در سطح قیمتآنالیز حساسیت ارزش- 4جدول 

Table 4. The sensitivity analysis economic value than traits with changes in levels of inputs and outputs prices
نهاده/ 
محصول

تغییر 
صفاتسود(%)قیمت

DPWWELW12mLWWLWBWESPWSPRWSCRLS

538301848524431255742071808- 958783527101200028800235703617371175+20گوشت
20-11542335140120001920014511229591175 -378131155515144151951284106

457961503019798203961678891- 54295243925144002400019040295661175+20پشم
20-5312554392596002400019040295651175 -458461500819776203711677022

459081488119585198271660817- 45401243925120002400018716292121312+20کنسانتره
20-62019443925120002400019364299201037 -457361515819989209421695096

463651486119581201431660443- 44112643925120002400018635292181276+20علوفه
20-63308143925120002400019445299131074 -453041517719993206251695470

LS   تعداد بره در هر زایش :CR  نرخ آبستنی :PRWSمانی قبل از شیرگیري   : نرخ زندهPWSمانی بعد از شیرگیري: نرخ زنده
ESمانی میش              : زندهBW      وزن تولد :WLW        12: وزن بره در سن شیرگیريMlw ماهگی12: وزن

ELW         وزن بلوغ میش :WW     وزن پشم :DPنسبت الشه :

بهمربوطپشمقیمتتغییربهنسبتتغییراتبیشترین
. ندادندنشانچندانیتغییردیگرصفات. بودپشموزنصفت

پشمقیمتتغییربافقطپشموزنصفتاقتصاديضریب
.کردتغییر

الشهنسبتوپشموزنمیش،بلوغوزنبجزصفاتتمام
دادند. نشانحساسیتعلوفهوکنسانترهقیمتتغییراتبه

بیشترین تغییرات نسبت به قیمت کنسانتره و علوفه مربوط به 
ءافزایش قابل توجه هزینهصفت وزن تولد بود که دلیل آن 

ازتغذیه با افزایش یک واحد در صفت وزن تولد بود. بعد
آبستنینرخوماهگی12وزنصفاتدتولوزنصفت

نسبتاقتصاديضریب. دادندنشانراحساسیتبیشترین
حساسیتآنالیز. کردتغییرگوشتقیمتتغییربافقطالشه
برهتعدادصفاتاقتصاديضرایبحساسیتمیزاندادنشان

از شیرگیري نسبت به تغییر قبلمانیزندهوزایشهردر
(گوشت، پشم، کنسانتره و علوفه) یکسان ها مؤلفهءقیمت همه

بود.
مانی میش بیشترین صفات تعداد بره در هر زایش و زنده

این امر بیانگر اهمیت این اهمیت را در بین صفات دارا بودند. 
ضریب اقتصادي صفات در سیستم پرورش گوسفند است. 

قیمت بودنکه دلیل آن باال باال بودتعداد بره در هر زایش 
ضریب اقتصادي صفت بازده الشه نیز ت بوده است. گوش

اهمیت دادن به این سه صفت در ،باالیی داشت. بنابراین
نژادي و انتخاب و افزایش آنها در ژنوتیپ کل برنامه اصالح

در بسیار مفید بوده و باعث افزایش سود سیستم خواهد شد.
. در داشتوزن شیرگیري اهمیت بیشتري ،بین صفات وزنی

شوند فروخته میها در سن شیرگیريیی که اکثر برههاتمسیس
باال بردن وزن شیرگیري اهمیت زیادي دارد با توجه به اینکه 

بیشتر با شیر انجام ماه (تا شیرگیري) 3تغذیه در طی این 
وزن شیرگیري با هزینه کمتري نسبت به گیرد افزایش می

فزایش رشد گیرد. از طرفی اماهگی انجام می12افزایش وزن 
با مهم ،است. بنابراینماه حداکثر3ها در این روزانه بره

وان باتدر ژنوتیپ کل میشمردن صفت وزن شیرگیري 
درآمد سیستم را افزایش داد. با توجه به ،کم خوراكءهزینه

ن صفت باعث افت سود افزایش ایمنفی بودن وزن تولد 
است در همان وزن تولد براي هر نژاد بهتر شود. سیستم می

پایین آمدن وزن تولد از .میانگین طبیعی خود باقی بماند
هامیر برهوباعث ضعیف بودن و افزایش مرگ،میانگین خود

و افزایش وزن تولد باعث افزایش هزینه و همچنین افزایش 
پشم گوسفند زل چندان که شود. از آنجاییزایی میسخت

صفت و قرار دادن این مرغوب و بازارپسند نیست انتخاب این 
صفت در ژنوتیپ کل تأثیر چندانی در سود سیستم ندارد.
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بیشترین حساسیت ضرایب اقتصادي صفات نسبت به 
ن تغییرات نسبت به پشم بوده تغییرات قیمت گوشت و کمتری

کننده اهمیت قیمت گوشت در سودآوري است که این امر بیان
ایب اقتصادي صفات ثابت تأثیري در ضرء  هزینهسیستم است.

روش و بازده، شرایط اقلیمی و نداشت. تغییر قیمت نهاده
،بنابراین.ضرایب اقتصادي صفات مؤثر استبر نگهداري دام

ءبرنامهبراي هر شرایطی باید ضرایب اقتصادي تعیین شود تا 

تر انجام گیرد.تر و درستي دقیقنژاداصالح

تشکر و قدردانی
ن تحقیق از محل اعتبار پژوهشی دانشگاه انجام ایءهزینه

علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگان تأمین شده است. 
نگارندگان مقاله از جناب آقاي دکتر عبداالحد شادپرور به 

شان و از کارکنان ایستگاه ارزندههاي خاطر راهنمایی
آباد که در اجراي این تحقیق نژاد شیرنگ فاضلاصالح

کمال تشکر را دارند.       اندهمکاري داشته
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Determination of Economic Values for Some Important Traits in Zel Sheep of
Golestan

Behnaz Zarrinkamar1, Saeed Hassani2, Saeed Zerehdaran3, Hossein Abdolahy4 and
Rahmat Samiei5

Abstract
In this study a bio-economic model was used for a flock with 195 breeding ewes and 20 rams

to determine economic values of important traits in Zel sheep of Golestan including litter size,
pre-weaning survival, post-weaning survival, ewe survival, birth weight, weaning weight,
yearling weight, ewe mature weight, dressing percentage, conception rate and wool weight. In
this model, fixed environment was assumed and herd profit was estimated from difference
between costs and revenues. Relative economic values of the traits were estimated based on
wool weight. The highest economic value was found for litter size with relative economic value
of 139.82. After litter size, the most important relative economic values were 3.81 and 3.66 for
ewe survival and dressing percentage, respectively. Economic values of all traits were positive
except for birth weight (-0.98). Sensitivity analysis of economic values were carried out for
20% increase and decrease in price levels of input (concentrate, forage) and output (meat, wool)
system. Economic values of all traits except for birth weight and wool weight were changed by
changing the price of meat. The economic values of ewe mature weight, dressing percentage
and wool weight did not change with change in price of concentrate and forage. Sheep farming
system can increase in profits by increasing in the amount and value of product. As the highest
economic values were found for amount and value of the products especially amount of
products, in order to increase system profit it is better to select for these traits in a breeding
program.

Keywords: Bio-economic model, Economic values, Sheep
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