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چکيده
در اين تحقيق پارامترهاي توليدي ،توليدمثلي ،مديريتي و اقتصادي حاصل از رکوردگيري شش گله گوسفند لري بختياري
به ظرفيت  8221رأس ميش مولد در طول يک سال به منظور تعيين اهداف اصالححي گوسالفند لالري بختيالاري در سي الت
پرورش عشايري ،مورد استفاده قرار گرفت .جهالت تعيالين ارزشهالاي اقتصالادي صالفا در ساله گالرايش حالداکثر سالود،
راندمان و حداقل هزينه ،از يک مدل زي تي-اقتصادي استفاده شد.با افزايش يک درصد در ميانگين هر صفت و ثابالت نگاله
داشتن ميانگين ساير صفا و محاسبه تفاو سود قبل و بعد از افزايش ميانگين صفت تق ي بر مقالدار افالزوده شالده باله
ميانگين صفت ،ضريب اقتصادي هر صفت محاسبه شد .براي محاسبه ضرايب اقتصادي ن بي ،ضالريب اقتصالادي مقلالق
هر صفت ،به ضريب اقتصادي مقلق صفت وزن پش تق ي شالد .هچننالين ح اساليت ضالرايب اقتصالادي باله ت ييالر 22
درصد در قيچتنهادهها و ستاندهها مورد بررسي قرار گرفت .آناليز اقتصادي سي ت نشان داد که هزينالههالا ،درآمالدها و
سود حاصل به ازاي هر رأس ميش در سال به ترتيب  112288 ،8821222و  -242048ريال بود .هزينههالاي کالارگري بالا
 88/2درصد از کل هزينهها و درآمد حاصل از فروش وزن زنده با  02/3درصد از کل درآمدها به ترتيالب بالارترين ساله
هزينه و درآمد را به خود اختصاص دادند .هزينه مربوط به خوراک  33/0درصد و سه هزينالههالاي ثابالت  8/1درصالد از
کل هزينهها بود .صفا قرار گرفته در تابع سود شامل وزن زنده بره در  8ماهگي ،تعداد بره متولالد شالده در هالر زايالش،
تعداد زايش در سال ،نرخ آب تني ،زندهماني برهها در تولد ،زندهماني برهها از تولد تا  8ماهگي ،وزن بلوغ ماليشهالا ،وزن
پش ميشها ،زندهماني ميشها و زندهماني جايگزينها به عنوان اهداف اصححي در نظر گرفته شدند .ضالرايب اقتصالادي
ن بي صفا در گرايش حداکثر سود به صور  2/34براي وزن زنده بالره در  8مالاهگي 82/33 ،بالراي تعالداد بالره متولالد
شده در هر زايش 23/48 ،براي دفعا زايش در سال 02/11 ،براي نرخ آب تني 02/32 ،براي زندهمالاني بالرههالا در تولالد،
 883/03براي زندهماني برهها از تولالد تالا  8مالاهگي -2/232 ،بالراي وزن بلالوغ ماليش 8 ،بالراي وزن پشال  288/28 ،بالراي
زندهماني ميشها و  80/32براي زندهماني جايگزينها برآورد گرديد .از نتايج حاصل نتيجه گيري شالد کاله صالفا تعالداد
بره در هر زايش ،دفعا زايش در سال ،نرخ آب تني و زندهمانيها داراي بيشترين اهچيالت در اهالداف اصالححي بودنالد و
هچننين ح اسيت ضرايب اقتصادي صفا به ت يير قيچت گوشت ،بيشتر از سايرين بود.
واژههای کليدی :گوسفند لري بختياري ،اهداف اصححي ،ارزشهاي اقتصادي ،سي ت پرورش عشايري
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مقدمه
هدف کلي اصحح نژاد توليد حيواناتي در ن لهالاي آينالده

در اين تحقيق از يک مدل ساده زي ت-اقتصادي براي به

است که ن بت به حيوانا کنوني ،تحت شرايط اقتصادي

دست آوردن ارزش هاي اقتصادي صفا مه توليدي در

و اجتچاعي آينده ،بالازدهي توليالد بالارتري داشالته باشالند

اين گوسفند ،استفاده شد .مدل مالورد اسالتفاده يالک مالدل

(گالالرو ن .)2222تعيالالين اهالالداف اصالالححي در ب الالياري از

ققعي بوده که ارتباط کچّي بين متوسالط عچلکالرد صالفا

گزارشا  ،اولين قدم در طرحريالزي برنامالههالاي اصالحح

مورد مقالعه و مقدار ستانده واحد گوسفندداري را نشان

نژادي به شچار آمده اسالت (هالري

 ،8022دانالل  8012و

ميدهد.

پالالانزوني  .)8013تعيالالين اهالالداف اصالالححي بالاله واسالالقه

خصوصيات گلههای موورد بررسوی و پارامترهوای در

محاسالالبه ارزشهالالاي اقتصالالادي بالالراي تچالالام صالالفا

نظر گرفته شده

بيولوژيکي که بر روي سودآوري واحالد دامالداري مال ثر

شش گلاله گوسالفند لالري بختيالاري پالرورش يافتاله تحالت

ه تند ،انجام ميگيرد (جيچز  8012و  .)8013معچورً يالک

سي الت عشالايري در اسالتان چهارمحالال و بختيالاري در

هدف اصححي استاندارد جهاني و يا حتي ملي بالراي يالک

طول يک سال (مهر 8313تا مهر)8312مورد بررسي قرار

گونه يا نژاد خاص وجود ندارد .زيالرا شالرايط اقتصالادي،

گرفت .منققه پرورش و تعداد ميش مولد هالر يالک از ايالن

اجتچالالالاعي واکولالالالوژيکي در منالالالاطق مختلالالال  ،متفالالالاو

گله ها در جدول  8آورده شالده اسالت.نهادههالاي سي الت

ه تند(وطنخواه و هچکاران .)8314

توليدي عبارتند از :خوراک ،کارگر ،هزينه هاي بهداشتي و

ضرايب اقتصادي بعضي از صالفا گوسالفند رامبوياله از

درمالالاني ،هزينالالههالالاي بازاريالالابي و هزينالالههالالاي ثابالالت.

طريق رگرسيون جز ي اسالتاندارد باله صالور  ./4بالراي

ستاندههاي سي ت توليدي از طريق فالروش نتالام مالازاد،

پوشش پش صور  2/30 ،براي چينهالاي گالردن2/31 ،

ميش ها و قالو هالاي حاليفي و پشال ماليشهالا ،قالو هالا و

بالالراي وزن بالالدن 2/83 ،بالالراي شالالرايط بالالدني 2/84 ،بالالراي

جايگزينها حاصالل ماليگالردد .کالود توليالدي در سي الت

طول استاپل و 2/28براي تيپ بدن به دست آمد (هالازل و

پرورش گوسفند عشايري به فروش نچاليرسالد .هچننالين

تريل .)8043يک تابع سود به صور زير بالراي گوسالفند

در ايالالن سي الالت بالالرههالالا تالالا سالالن حالالدود  8مالالاهگي شالالير

مرينو استراليايي پيشنهاد شده است (پانزوني :)8013

ميخورند .بنابراين ،شير دوشيده شده از ميشهالا نالاچيز

n

P   N i (Vi  C i ) xi  k

بوده و بيشتر به مصرف خانوار ميرسد.

i 1

کالاله در آن Vi ، N i ،و  C iبالاله ترتيالالب تعالالداد مشالالاهدا ،
ارزش هالالر واحالالد ( )$و هزينالاله هالالر واحالالد ( )$صالالفت i

مالاليباشالالند k .نيالالز نشالالان دهنالالده هزينالالههالالاي ثابالالت
ميباشد.ايشان با مشالتقگيالري از ايالن معادلاله ،ضالرايب
اقتصادي ن بي صفا مختل

را به دست آورد.

تحقيق حاضر به تعيالين اهالداف اصالححي گوسالفند لالري
بختياري در سي الت عشالايري بالر اسالاس معادلاله سالود
پرداخته است.

جدول  -1منطقه پرورش و ظرفيت گلههای مورد مطالعه
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ت ييرا ماهانه و فصلي قيچت ها ،چه در مورد نهادههالا و

آب الالتني بالالرههالالاي تالالکقلالالو و دوقلالالو ،مقالالدار انالالرژي

چه در مورد ستانده ها ،در نظر گرفتاله نشالد .در سي الت

متابولي چي رزم براي سه ماه آخر آب تني با توجاله باله

پرورش گوسفند عشايري ،گوسفندان به صور زنده باله

متوسط وزن تولد بره ها ،از فرمولهاي  )8008( ARCبه

فروش ميرسند و درجهبنالدي رشاله از لحالاي کيفيالت يالا

دست آمد.

ن بت دنبه و ساير اجزاء صور نچيگيالرد .بنالابراين در

با در نظر گرفتن تعداد بره تل

اين تحقيالق ،تچالايزي بالين قيچالت گوشالت و دنباله در نظالر

بره هاي تک قلو و دوقلو ،کليه هزينه هاي مربوط باله آنهالا

شده و زمان وقوع مالر

محاسبه شد .سپ

بالا تق الي ايالن

گرفته نشد.

از زمان تولد تا مر

در اين تحقيق فرض شالده اسالت کاله گوسالفند شبال شالده

هزينهها به تعداد بره  8ماهه تکقلو ودوقلو ،هزينه تلفالا

براي مصرف خانوار ،درآمدي برابر با گوسالفند فروشالي

به ازاي هر يک محاسبه گرديد.

داشالالته اسالالت .بجالالز بالالرههالالا ،سالالاير گالالروههالالا پشالال چينالالي

مقدار متوسط انرژي متابولي الچي رزم بالراي احتياجالا

مي شوند و بنابراين هزينهها و درآمدهاي حاصل از پش

نگهالالداري ،رشالالد و توليالالد پش ال در مالاليشهالالا ،قالالو هالالا و

در مدل در نظر گرفته شد.

جالالايگزينهالالا در طالالول يالالک سالالال از فرمالالولهالالاي ARC

کل هزينههاي حچل و نقل گوسالفندان در طالول يالک سالال

( )8008به دسالت آورده شالد و هزيناله خالوراک مصالرفي

تق ي بر تعداد آنها ،هزينه حچل و نقل باله ازاي هالر رأس

آنها به ازاي هر رأس حيالوان زنالده مانالده محاسالبه شالد.

را حاصل مينچايد.

هچننين با تق ي هزينه خوراک مصرفي (باله جالز هزيناله

هزينه کارگري براي هر رأس گوسفند در سال ثابت بوده

خوراک بالراي توليالد پشال ) هالر رأس ماليش در سالال باله

ولي با ت يير اندازه گله ،هزينه کارگري نيز ت ييالر خواهالد

متوسالط وزن آن ،هزيناله خالالوراک باله ازاي هالر کيلالالوگرم

يافت .هزينه کارگري به ازاي هالر رأس گوسالفند در مالاه،

وزن ميش محاسبه گرديد.

 32222ريال و هزينه بازاريابي هر راس  88222ريال در

چگونگی چرخش حيوانات در گله

نظر گرفته شد .مبلغ  2222222ريال به عنوان هزينه ثابت

بالالراي راحتالالي محاسالالبا  ،يالالک گلالاله بالالا  822رأس مالاليش

به ازاي هر رأس ميش محاسبه و وارد معادر گرديد.

پرورشالالي در نظالالر گرفتالاله شالالد .تعالالداد و نحالالوه گالالردش

بالالراي توليالالد هالالر کيلالالوگرم پش ال بالاله طالالور متوسالالط 84

حيوانالالا در شالالکل  8آورده شالالده اسالالت .محاسالالبا را

مگاکالري انرژي متابولي چي مورد نياز اسالت (محاسالبه

ميتوان براي گله هاي با اندازههاي ديگالر نيالز انجالام داد.

از طريق فرمولهاي  )ARC8008که بالا احت الاه هزيناله

در گله 4 ،گروه حيوان قابل تچايز است -8 :برهها ( 2تالا 8

 242ريالالال بالاله ازاي هالالر مگاکالالالري انالالرژي متابولي الالچي،

ماهه)  -2جايگزين ها ( 8ماهه تا  81ماهه)  -3ماليشهالاي

هزينه توليد هر کيلوگرم پش برابر با  3332ريال خواهالد

مولد (بارتر از  81ماه)  -4قالو هالاي مولالد (بالارتر از 81

بود.

ماه).

به طالور متوسالط مقالدار انالرژي متابولي الچي رزم بالراي

ن بت جن الي در تولالد  82باله  82در نظالر گرفتاله شالد و

توليد و نگهداري يالک کيلالوگرم وزن زنالده در بالرههالا در

فرض شده است ميزان مر و مير در بين برههاي نالر و

طالالول دوره پالالرورش ،حالالدود  83مگاکالالالري مالاليباشالالد

ماده برابر بوده و حيوانا جايگزين به ن بت م اوي از

(محاسبه از طريق فرمول هاي  )ARC8008که با در نظر

بين برههاي تکقلو و دوقلو انتخاه ميشوند.

گرفتن هزينه هالر مگاکالالري انالرژي متابولي الچي ،هزيناله

بر طبق اطحعا جچعآوري شالده ،باله طالور متوسالط باله

خوراک باله ازاي يالک کيلالوگرم وزن زنالده بالره محاسالبه

ازاي هالالر  822رأس مالاليش 822 ،زايچالالان در سالالال وجالالود

گرديالالد .بالاله منظالالور محاسالالبه هزينالالههالالاي خالالوراک بالالراي

دارد .هچننين نرخ دوقلوزايي در گلهها باله طالور ميالانگين
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 83درصد ميباشد.نرخ آب تني در ميشهالاي نالژاد لالري

برههاي مازاد  +قو ها و ميشهاي حيفي  +پش تچامي

بختياري در سي ت عشايري  02درصد بوده که بالا ايالن

گروهها بجز برهها

ح اه ن بت ميشهاي داراي  8 ،2و  2بره برابر بالا ،2/8

هزينه باله ازاي هالر رأس ماليش (  ،) Ceاز جچالع پالنج نالوع

 2/21و  2/82خواهد بود .درصد سقط جنين در گلالههالاي

هزينه به شرح زير حاصل ميگردد.

تحت بررسي برابر با  3درصد بود.

هزينه ثابت  +هزينه حچل و نقل  +هزينه بازاريابي +

زنده ماني در تولد براي تکقلوها و دوقلوها  01درصد در

هزينه کارگري  +هزينه بهداشتي و درماني  +هزينه

نظر گرفته شد .تلفا در تکقلوها از تولالد تالا  8مالاهگي0،

خوراک

درصد و در دوقلوها  82درصد بود .ميالزان مالر و ميالر

خوراک مصرفی و تأمين انرژی مورد نياز

در جايگزينها  3درصد و در ميشها و قو هالا  4درصالد

مقدار مصرف انرژي با محاسبه مقدار انالرژي رزم بالراي

و با توزيعي برابر در طول سال در نظر گرفته شد.

نگهداري و توليد به دست آورده شد .در اين تحقيق مقدار

معادالت سود

انرژي مصرفي برابر با مقدار انرژي مورد نياز حيوان در

کل سود سارنه (  ) Pگله گوسفند لري بختياري در

نظر گرفته شد که مچکالن اسالت هچيشاله باله ايالن صالور

سي ت عشايري توسط معادله زير تعيين ميگردد.

نباشد .نياز انرژي هر حيوان در هر گالروه ،بالا توجاله باله

P  N  Re  Ce 

وزن و شرايط فيزيولوژيکي آن و موقعيت مرتع ،پ چالر

که در آن : N ،تعداد ميش موجود در گلاله در سالال : Re

و مزارع گياهان و ت ييه دستي از معادر )8008( ARC

متوسط درآمد به ازاي هر ميش در سال و  : Ceمتوسالط

به عحوه  8درصد حاشيه اطچينان به دست آورده شد.

هزينه به ازاي هر ميش در سال اع از هزينالههالاي ثابالت

ن بت استفاده از مراتع ،پ چالر گياهالان زراعالي ،مالزارع

وهزينه هاي مت ير مي باشد .هچننالين رانالدمان اقتصالادي

گياهان و علوفه باغا  ،و ت ييه دستي در طالول سالال باله

گله (  ) از معادله زير محاسبه ميشود.

طور متوسط به ترتيب  82درصد 32 ،درصد 82 ،درصالد





 Re
 Ce

  N  

و  82درصالالد مالاليباشالالد .دامالالدار بالالراي مراتالالع هزينالالهاي
پرداخت نچيکند اما ميتواند مراتع تحالت اختيالار خالود را

و معادله

اجاره دهد .بنابراين قيچت اجاره مراتع ،باله عنالوان هزيناله

C 
I  N   e 
 Re 
وضعيت اقتصادي سي ت توليدي را در گرايش حداقل

مرتع براي گله در نظر گرفته شد .با توجه به ن البتهالاي
برآورد نياز انرژي و مالاده خشالک مالورد نيالاز حيوانالا

هزينه بيان مينچايد.

موجود در گله در هر زمان ،به طالور متوسالط قيچالت هالر

درآمد به ازاي هر ميش ( ) Reاز جچع سه نوع درآمد شيل

مگاکالري انرژي متابولي چي جهت ت ييه در تچامي طالول

تشکيل شده است.

سال 242 ،ريال برآورد گرديد.

استفاده از منابع غيايي مختل

و قيچالتهالاي هالر کالدام و

تعيين اهداف اصالحی و ضرایب اقتصادي گوسفند لري بختياري در سيستم عشایري
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صفات مورد بررسی

اقتصادي مقلق ارا ه شده در جالدول  4بالر ح الب واحالد

در جدول  2صفا  ،واحد اندازه گيري و عحمت

سالال/ميش/ريال ماليباشالند .بالر ح الب قالرارداد ،تق الي

اختصاري در نظر گرفته شده براي آنها آمده است.

ضريب اقتصادي مقلق هر صالفت باله ضالريب اقتصالادي

به دست آوردن ضرايب اقتصادی

مقلق صالفت وزن پشال در ماليش هالا ،ضالريب اقتصالادي

براي به دسالت آوردن ضالرايب اقتصالادي صالفا مالورد

ن بي آن صفت خواهد بود.

بررسالي از ساله روش حالالداکثر سالود ،رانالدمان و حالالداقل
هزينه استفاده شالد .سالود سالارنه گلاله از طريالق تفاضالل
هزينالالههالالا (  ) Cاز درآمالالدها (  ) Rبالاله دسالالت آورده شالالد.
 ) Rحاصل شد و

هچننين راندمان اقتصادي از ن بت (
C
ن بت (  ) Cگرايش حالداقل هزيناله را بيالان نچالود .کلياله
R
درآمدها و هزينه هاي سي ت توليدي بر ح ب واحد پول
رايالالج جچهالالوري اسالالحمي ايالالران (ريالالال) مالاليباشالالند.

LLW

LS

خصوصيا سي ت توليد و صفا مورد نظر و هچننين
سود سي ت توليد ،در طول يالک سالال شچ الي يعنالي از

LF

مهرماه سال  8313تا مهرماه سال  8312مالورد بررسالي
قرار گرفت .هچننين واحد توليدي در نظر گرفته شده يالک
رأس ميش بود.

CR

ضرايب اقتصالادي صالفا مالورد مقالعاله در هالر يالک از
گرايشهاي سه گانه حداکثر سالود (  ،) Pرانالدمان (  ) و

حداقل هزينه (  ) Iاز طريق ت يير در معادله سالود (  ، P

LSRb

و  ) Iبه واسقه يالک درصالد افالزايش در ميالانگين صالفت
مورد نظالر و ثابالت نگاله داشالتن ميالانگين سالاير صالفا ،

محاسالالبه گرديالالد .ابتالالدا  1 ، P1و  I 1بالاله صالالور عالالددي
درميانگين کليه صفا  ،محاسبه شدند .سپ

LSR5

بالا افالزايش

يک درصد در ميانگين هر صفت به طور جداگانه و ثابالت

ELW

نگه داشتن ميانگين ساير صفا  ،بالار ديگالر   ، Pو I

EWW

به دسالت آورده شالدند (   2 j ، P2 jو  ) I 2 jکاله در آن j

ESR

نشان دهنده هر يک از صفا ماليباشالد کاله ميالانگين آن

ت يير داده شده اسالت .تفاضالل  P1از  1 ، P2 jاز   2 jو
 I 1از  I 2 jتق الالي بالالر مقالالدار افالالزوده شالالده بالاله ميالالانگين

ReSR

هرصفت ،به عنالوان ضالريب اقتصالادي مقلالق آن صالفت
مالالورد محاسالالبه قالالرار گرفالالت (ديکالالرز و هچکالالاران ،2224
حقدوست و هچکاران  .)8312سپ

اين ضالرايب باله ازاي

هر ماليش پرورشالي محاسالبه گرديالد .بنالابراين ،ضالرايب

به منظور آزمون ح اسيت ضرايب اقتصالادي باله ت ييالر
قيچت نهالادههالا و سالتانده هالا ،در گالرايش حالداکثر سالود،
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ت ييرا  22درصدي ( 22درصد) در قيچالت نهالادههالا و

در سي ت عشايري ب يار پايين و در سي ت روسالتايي

ستاندهها اعچال گرديد و در هر حالت ضالرايب اقتصالادي

پايين است ( 2/3درصد در گزارش وطنخواه و هچکالاران

باله منظالور مقاي اله ضالرايب

 .)8314هزينه خوراک باله ازاي هالر رأس ماليش در سالال

قبل و بعد از اعچال ت ييالر ،ضالريب اقتصالادي ن البي هالر

برابر با  482802ريال محاسبه شد و سالود باله ازاي هالر

صفا  ،محاسبه شد .سپ

صفت از تق ي ضريب اقتصادي مقلق آن پ

از اعچالال

رأس ميش مولد در سال  -242048ريال برآورد گرديد.

ت ييرا بر ضريب اقتصادي مقلالق صالفت وزن پشال در

درآمد پالرورش گوسالفند در سي الت عشالايري از طريالق

حالت پايه ،محاسبه شد.

فروش برههاي مازاد ،ميشها و قو هاي حيفي و فالروش
پش حاصل ميگردد .فروش برههاي مازاد و ماليشهالا و

نتايج و بحث

قو هاي حاليفي ،معچالورً باله صالور فالروش وزن زنالده

هزينهها و درآمدهای سيستم

انجام مي گيرد .درآمد حاصل از فروش دام  02/3درصالد

در جدول  3هزينه ها و درآمدهاي سي ت براي هر يک از

از کل درآمدها را شامل ميشود و فروش پشال بالا ساله

گروه هالاي حيوانالا  ،باله ازاي هالر رأس ماليش پرورشالي

 2/3درصد از کل درآمدها در مقاي ه با وزن زنده درآمد

اول جدول  3ن بت حيوانا هالر

ناچيزي را نصيب دامدار مينچايد .وطنخالواه و هچکالاران

گروه به ميشها را نشان ميدهد .به عنوان مثال ،باله ازاي

( )8314سه درآمد حاصالل از فالروش بالره هالاي مالازاد،

هر ميش مولالد 2/213 ،بالره فروشالي و  2/282جالايگزين

ميشها و قالو هالاي حاليفي را در سي الت روسالتايي08 ،

وجود دارد .هچانقور کاله مححظاله ماليشالود در سي الت

درصد از کل درآمدها شکر نچالودهانالد .در هچالين گالزارش

عشايري ،هزينه هاي کارگري بيشترين سه از هزيناله هالا

سه درآمد حاصل از فروش پشال  3/3درصالد محاسالبه

را به خود اختصالاص داده اسالت کاله در اينجالا برابالر بالا

شده است که با توجه به در نظر گالرفتن فالروش کالود در

 88/2درصد از کل هزينه هاي سي الت مالي باشالد .هزيناله

سي ت روسالتايي ،نتالايج تحقيالق حاضالر بالا نتالايج آنهالا

خوراک و حچل ونقل به ترتيالب بالا  33/0و  3/2درصالد از

مقابقت خوبي دارد.

کل هزينهها ،در رتبههاي بعالدي قالرار دارنالد .در سي الت

ضرايب اقتصادی

عشايري بر خحف ساير سي ت هاي پرورش گوسفند ،به

در تجزيالاله و تحليالالل سالالود سي الالت  ،مشالالاهده شالالد کالاله

علت مد زمان زياد استفاده از مراتع ،درصد هزينههالاي

پارامترهايي نظير تعداد بره هاي مازاد ،وزن زنده برههاي

مربوط به خوراک پايينتالر اسالت .برخالي محققالين ساله

مازاد ،وزن پش در جايگزينها ،ميشهالا و قالو هالا ،وزن

هزينه هاي ت ييه را در گوسالفند لالري بختيالاري (سي الت

بلوغ ميش ها و قو ها و مقالدار غالياي مصالرفي در سالود

روسالالتايي) و گوسالالفند گوشالالتي نالالواحي گرم الاليري ،بالاله

سي ت م ثر ه تند .بنالابراين صالفا تعالداد بالره متولالد

ترتيب برابر با  23/0درصد و  83درصد ،گزارش نچودنالد

شالالده در هالالر زايالالش مالاليش ،تعالالداد زايالالش در سالالال ،نالالرخ

(وطنخواه و هچکاران  ،8314کوسجي و هچکاران .)2228

آب تني ميشها ،زنالدهمالاني بالرههالا در تولالد ،زنالدهمالاني

علت وجود اين اختحفا  ،در نحوه تالممين مالواد خالوراکي

برهها از تولد تا  8ماهگي ،وزن برهها در  8مالاهگي ،وزن

براي گله ميباشد .در اين تحقيق سه هزينالههالاي مت يالر

بلوغ ميش ها ،وزن پش در ميشها ،زندهماني ماليشهالا و

 01/2درصد و سه هزينههالاي ثابالت  8/1درصالد از کالل

زنده ماني جايگزين هالا باله عنالوان صالفا هالدف در نظالر

هزينه ها برآورد گرديد .به علت عدم وجود ساختچانها و

گرفته شدند .با توجه به اينکه اندازهگيري انفرادي ميالزان

تمسي ا پرهزينه و استفاده از مصالال ارزان قيچالت در

غياي مصرفي در اين سي الت ب اليار مشالکل و پرهزيناله

ساخت آغلها و جايگاههاي نگهداري دام ،هزينههاي ثابت

مي باشد و از طرفي ميزان غياي مصرفي با وزن بلوغ در

آورده شده است .ردي
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ارتباط مي باشد ،به جالاي صالفت ميالزان غالياي مصالرفي،

مشکل بودن بالرآورد نهالاده هالا ،گنجانالدن سالتانده هالا در

وزن بلوغ ميشها در نظر گرفته شالد (وطالنخالواه .)8314

معيالالار انتخالالاه بيشالالتر تالالرجي داده مالاليشالالود (پينفالالورد

در برنامههاي اصححي گاو گوشتي و گوسالفند باله علالت

.)2228

در جدول  4ارزش هاي اقتصادي مقلالق و ن البي صالفا

انتظار ميرفت ،در اين سي ت  ،با وجود اينکه هزينههالاي

در هالالر سالاله گالالرايش آورده شالالده اسالالت .بالاله طالالوري کالاله

ت ييالاله ب الاليار پالالايينتالالر از سالالاير سي الالت هالالاي پالالرورش

مشاهده ميشود ،ارزش هاي اقتصادي ن البي صالفا در

گوسفند است ،ضريب اقتصادي وزن زنده ميش( ) ELW

گرايشهاي راندمان و حداقل هزينه ،تقريباً برابالر ه التند.

در گرايش حداکثر سود منفي به دست آمالد .منفالي بالودن

ترتيالالب صالالفا از نظالالر ضالالرايب اقتصالالادي ،در هالالر سالاله

ضريب اقتصادي وزن زنده ميش در ساير مقالعالا نيالز

گرايش مشابه مي باشد .به اين صالور کاله ،در هالر ساله

گزارش شده است (باقري و هچکاران  ،8312وطن خواه و

گرايش زنده ماني ميش هالا بالارترين ضالريب اقتصالادي و

هچکاران  ،8314کوسجي و هچکاران  .)2228منفالي بالودن

وزن زنالالده مالاليش پالالايينتالالرين ضالالريب اقتصالالادي را دارا

ضريب اقتصادي صفت  ELWنشان مي دهد که افزايش

ميباشند و بقياله صالفا باله ترتيالب مشالابه در هالر ساله

ميانگين ايالن صالفت باعالا بالار رفالتن هزينالههالا باليش از

گرايش ،مابين اين دو صفت واقع شالدهانالد .هچالانقور کاله

درآمدها شده و کاهش سود را به هچراه خواهد داشت.
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در بين صفا مربوط به برهها ،صفت زندهماني برهها از

چند که از لحاي عددي اخالتحف زيالادي بالين آنهالا وجالود

تولد تا  8ماهگي (  ) LSR5بارترين ضريب اقتصادي را به

دارد که به دليل نالوع سي الت پالرورش ،نالوع هزينالههالا و

خود اختصاص داده است کاله مقالابق بالا نتالايج گالزارش

درآمدها و سال انجام مقالعه و  ،...وجالود ايالن اختحفالا

شده توسط وطنخواه و هچکاران ( )8314ماليباشالد ،هالر

اجتناه ناپيير است.

*LLW
LS
LF
CR
LSRb
LSR5
ELW
EWW
ESR
ReSR
*

هر رأس ميش ،درآمد حاصالل از فالروش بالره هالاي

با نگاهي به جدول  4مححظه ميشود کاله صالفاتي کاله بالا

مر

تعداد بره ارتباط دارند ،از جچلاله  LSRb ،CR ،LF ،LSو

مازاد را کاهش ميدهد و هزينه پرورش بيش از يک رأس

 LSR5از ضالالريب اقتصالالادي بالالاريي برخالالوردار ه الالتند.

جايگزين را به دنبال خواهالد داشالت .بنابراين،زنالده مالاني

بالالرخحف گالالزارش وطالالنخالالواه و هچکالالاران ( ،)8314وزن

ميشها در مقدار درآمد به شالد تالمثيرگاليار اسالت و باله

زنده برهها از ضريب اقتصادي پاييني برخوردار بود.

هچالالين علالالت ضالالريب اقتصالالادي آن بيشالالتر از ضالالرايب

از ضرايب اقتصادي مقلق ،که در گرايش رانالدمان بالراي

اقتصادي ساير صفا برآورد شده است .هزينه پرورش

تچامي صفا مثبت و در گرايش حداقل هزينه براي کلياله

جايگزين ها ب يار بارست .مر يک حيوان جالايگزين باله

صفا منفي به دست آمالدهانالد ،ماليتالوان اينگوناله نتيجاله

معني هدر رفتن هزينه هاي انجام شالده ،کاسالتن از تعالداد

گرفت کاله ،ت ييالر ميالانگين کلياله صالفا مالورد بررسالي،

برههاي قابل فروش و صرف هزينه مجدد براي توليد يک

ن الالالبت  R Cرا افالالالزايش و ن الالالبت  C Rرا کالالالاهش

حيوان جايگزين است .بنابراين ،زندهماني جالايگزينهالا از

ميدهند .بنابراين ،هرچند که افزايش ميانگين  ،ELWباعا

لحاي افزايش درآمدها ب يار با اهچيت بالوده و در نتيجاله

کاهش سودآوري سي ت مي شود اما راندمان اقتصالادي

ضريب اقتصادي آن در حد متوسالط قالرار گرفتاله اسالت.

را به مقدار جزيي افزايش ميدهد.

چون متوسط زندهماني جايگزينها  02درصد ماليباشالد،
پيشالالرفت ژنتيکالالي آن ،بالاله مقالالدار جز الالي تعالالداد حيوانالالا
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جايگزين رزم را کاهش و تعداد برههالاي قابالل فالروش را

زايچان تعداد زيالادي فرزنالد باله دنيالا ماليآورنالد ،صالاد

بالاله مقالالدار جز الالي افالالزايش مالاليدهالالد .بنالالابراين ،ضالالريب

ني ت زيرا با افزايش ميانگين تعداد نتام فروخته شده باله

اقتصادي  ReSRپايين تر از  ESRميباشد.

ازاي هر ماده پرورشي در سال ،اهچيت اقتصالادي ت ييالر

گاليوان ( )8003در بررسي اهداف اصالححي گوسالفند در

در تعداد نتام فروخته شده کالاهش مالييابالد (وطالنخالواه

کانادا ،نتيجاله گيالري کالرد کاله صالفا توليالد مثالل (تعالداد

.)8314

برههاي متولد شده در هر زايچان) و زندهماني برههالا ،در

با توجه به ضرايب اقتصالادي باله دسالت آمالده ماليتالوان

هچالاله سي الالت هالالاي توليالالدي داراي بالالارترين ضالالرايب

نتيجه گرفت که در سي الت پالرورش گوسالفند عشالايري،

اقتصادي ن بي ه تند .هچننين ايشان گالزارش کالرد کاله

صفت زنده ماني در ميش ها و برهها از اهچيالت اقتصالادي

از شاليرگيري ،غالياي

باريي برخوردار اسالت و بايالد در برنامالههالاي اصالححي

صفا ميالانگين رشالد روزاناله پال

مصرفي روزانه و وزن شيرگيري داراي اهچيالت متوسالط

مورد توجه قرار گيرند.

و صالالالفا وزن پشال ال و انالالالدازه بلالالالوغ داراي ضالالالرايب

برآورد حساسيت ضرايب اقتصادی

اقتصادي پاييني بودند.

ت ييرا ضرايب اقتصادي صفا با ت يير  22درصالدي

کوسالالجي و هچکالالاران ( )2228اهالالداف اصالالححي را بالالراي

در هزينههاي ت ييه ،هزينههاي کارگري ،قيچت وزن زنالده

گوسفند گوشتي مناطق گرم اليري مالورد بررسالي قالرار

برهها ،قيچت وزن زنده ميشها و قيچت پش محاسبه شد.

دادند .ايشان صفا تعداد بره متولد شده در هالر زايالش،

تعيين ح اسيت ضرايب اقتصادي صفا به ت يير قيچالت

فراواني برهزايي ،زندهماني بره ها قبل و بعد از شيرگيري

نهاده ها و ستانده ها ،اطحعا مفيدي را براي تعيين جهت

تا سن  82ماهگي ،زنده ماني ميش ،وزن زنده بره در سن

احتچالي پيشرفت ژنتيکي در آينده حاصل مينچايد .صفت

 82ماهگي ،وزن بلوغ ميش ،گوشالت قابالل مصالرف ،کالود

 ELWبه ت ييرا هزينه هاي خوراک ب يار ح اس بالود

خشک فروخته شده باله ازاي هالر رأس ماليش در سالال و

باله طالالوري کالاله بالالا ت ييالرا  22درصالالدي در هزينالالههالالاي

باقي مانده غياي مصرفي به صور مالاده خشالک را باله

خوراک ،ضريب اقتصادي اين صفت تا  812درصد ت يير

عنوان اهداف اصححي معرفي کردند.

مي کند .درصد ت ييرا زياد در ضريب اقتصالادي ELW

حقدوست و هچکالاران ( )8312ضالرايب اقتصالادي ن البي

به علت مقدار ب يار پايين ضريب اقتصادي آن است .اين

صفا تعداد بره به ازاي هر زايچان ،دفعا بالرهزايالي در

ح اسالاليت بالالار در مالالورد ضالالرايب اقتصالالادي پالالايين در

سال ،ميزان دوقلوزايي و ميزان آب تني را براي گوسالفند

گزارش وطنخواه ( )8314نيز آمده است.

عربي استان خوزستان به ترتيالب  2/14 ،2/03 ،2/13و 8

ضالريب اقتصالالادي صالالفت  EWنيالز از ح اسالاليت ن الالبتاً

به دست آوردند کاله از لحالاي ترتيالب ضالرايب اقتصالادي

باريي برخوردار است و ت ييرا ضالريب اقتصالادي ايالن

براي صفا ميزان آب تني ،دفعا بالرهزايالي در سالال و

صالالفت تالالا  88درصالالد در مقابالالل ت ييالالرا  22درصالالدي

تعداد بره به ازاي هالر زايچالان ،مقابقالت خالوبي بالا نتالايج

هزينههاي خوراک ميباشد .ارزش هالاي اقتصالادي سالاير

تحقيق حاضر وجود دارد.

صفا ن بت به ت ييرا هزينههالاي خالوراک ،ح اساليت

در اين تحقيق و اکثر تحقيقا مشالابه بالر روي گوسالفند،

کچتري نشالان داده و دامناله اي از  -4/1درصالد تالا +2/1

صفا توليد مثلي از جچله نرخ آب تني ،تعالداد زايالش در

درصد دارند .نکته قابل توجه اين است که برخحف سالاير

سال و تعداد بره متولد شده در هر زايالش ماليش ضالريب

صالالفا  ،ضالالريب اقتصالالادي صالالفت  ESRو  ReSRبالالا

اقتصالالادي بالالاريي را بالاله خالالود اختصالالاص دادهانالالد .ايالالن

افزايش هزيناله هالاي خالوراک افالزايش يافتاله و بالا کالاهش

موضوع در مورد حيوانا تولهزا مانند خوک کاله در هالر

هزينههاي خوراک کاهش مييابند .اين موضوع در رابقاله
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با اين دو صفت در مورد هزينههاي کارگري نيالز صالحت

 ،ReSRبراي ساير صفا بارتر از  22درصالد اسالت .در

دارد .از رابقه مثبت ضريب اقتصالادي ايالن دو صالفت بالا

اينجا ضرايب اقتصادي صفا  ESRو  ReSRبالرخحف

هزينه هاي ت ييه و کالارگري مالي تالوان نتيجاله گرفالت کاله

ت يير هزينه هاي خوراک و کارگري ،با افزايش قيچت وزن

زماني که هزينههاي پرورش افزايش مييابند ،زنالدهمالاني

زنده افزايش يافته و با کاهش آن کاهش مييابند.

ميشها و جايگزينها اهچيت بارتري پيدا ماليکننالد .وقتالي

ح اسالاليت ضالالرايب اقتصالالادي ،ن الالبت بالاله ت ييالالر قيچالالت

هزينالالههالالاي پالالرورش افالالزايش مالالييابالالد ،افالالزايش درصالالد

ستانده ها بيشتر از ح اسيت آنها ن بت به ت ييالر قيچالت

زنده ماني باعالا ماليشالود کاله مقالدار هزيناله بيشالتري از

نهادهها (خوراک و کارگري) بود .احچدي متقالي ( )8318و

معادله سود خارم شود و باعا افزايش سالود ن البت باله

وطالالنخالالواه و هچکالالاران ( )8314نشالالان دادنالالد کالاله ،تالالمثير

ايالن موضالوع

افزايش يالا کالاهش قيچالت گوشالت بالر ضالرايب اقتصالادي

در حالالالت کالالاهش هزينالالههالالاي پالالرورش اتفالالا مالاليافتالالد.

صفا  ،بزرگتر از تمثير ت يير هزينه خوراک به ترتيالب در

ح اسيت ضريب اقتصالادي  ESRاز ح اساليت ضالريب

گوسفندان نژاد بلوچي و نژاد لري بختياري اسالت کاله بالا

اقتصادي  ReSRن بت به ت ييالر هزينالههالاي خالوراک و

نتايج اين پژوهش مقابقت دارند.

کارگري کچتر است .علت ايالن اسالت کاله در صالفت ESR

هچانقور کاله انتظالار مالي رفالت ،ت ييالر قيچالت وزن زنالده

هزينه هالاي پالرورش ماليش نيالز دخالالت دارنالد کاله باعالا

ميشها تنهالا باعالا ت ييالر ضالريب اقتصالادي ( ELWباله

متعالادل شالدن ت ييالالرا ماليگالالردد ولالي در  ،ReSRتنهالالا

ميزان  838درصد) و ت يير قيچت پش  ،تنها باعالا ت ييالر

هزينههاي پرورش جايگزينها وجود دارد.

ضريب اقتصالادي صالفت ( EWباله ميالزان  32/2درصالد)

به طالور کلالي ،درصالد ت ييالرا ضالرايب اقتصالادي کلياله

گرديد.

حالت قبل از افزايش هزينه ها گردد .عکال

صالالفا بجالالز  ELWن الالبت بالاله ت ييالالرا  22درصالالدي
هزينالالههالالاي خالالوراک و کالالارگري ،کچتالالر از  22درصالالد

نتيجه گيری

ميباشد .ضريب اقتصادي صفاتي کاله مربالوط باله تعالداد

نتايج حاصل از تجزيه و تحليل اقتصالادي سي الت توليالد

حيوانا ميباشند ،ن بت به ت ييرا هزينههاي کالارگري

نشالالان داد کالاله اهالالداف اصالالححي در گوسالالفند نالالژاد لالالري

ح الالاس ه الالتند .بنالالابراين ،ضالالرايب اقتصالالادي صالالفا

بختياري پرورش يافته تحت سي ت عشايري ،باله ترتيالب

 ELW ،LLWو  EWبالالا ت ييالالر هزينالالههالالاي کالالارگري

اولويت شامل صفا وزن زنده بالره در  8مالاهگي ،تعالداد

ت ييري نشان نچي دهند .باله طالور کلالي ،درصالد ت ييالرا

بره متولد شده در هر زايش ،تعداد زايش در سال ،ميالزان

ضرايب اقتصادي صفا مالورد بررسالي در ايالن تحقيالق،

آب تني ،زندهماني برهها در تولد ،زندهماني برهها از تولد

بيشتر از درصد ت ييالرا ضالرايب اقتصالادي صالفا در

تا  8ماهگي ،وزن بلوغ ماليشهالا ،وزن پشال در ماليشهالا،

گالالزارش وطالالنخالالواه و هچکالالاران ( )8314مالاليباشالالد در

زندهماني ميشها در سالال و زنالدهمالاني جالايگزينهالا در

صالالورتي کالاله بالالا درصالالد ت ييالالرا گالالزارش شالالده توسالالط

سال ،ميباشد.

کوسالالجي و هچکالالاران ( )2228و احچالالدي متقالالي (،)8318
مقابقت بهتري وجود دارد.
افزايش قيچت فروش هر کيلوگرم وزن زنده برههالا باعالا
افزايش ضرايب اقتصادي کليه صفا بجز  ELWو EW
ميگردد .درصد اين ت ييرا بجالز بالراي صالفا  ESRو

2233 سال/4  شماره32  جلد/نشریه پژوهشهاي علوم دامی

...  وطنخواه و،باقري
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Abstract
In this study production, reproduction, management and economic parameters resulted from
recording 6 flocks with 1228 heads of breeding ewes during one year were used to determine the
breeding objectives of Lori-Bakhtiari sheep in nomadic production system. A bio-economic model
used to determine economic value for each trait in maximum profit, efficiency and minimum cost
interests. For deriving economic weights, change in profit by one percent increase in mean of a trait,
while all other traits werefixed at their means, were calculated and then divided by amount
increased in that trait. To calculate the relative economic values, the absolute economic value of
each trait was divided by the absolute economic value of the weight of wool. Sensitivity of
economic weights to ±20 percentage changes in prices of costs and revenues were analysed.
Economic analysis of system indicated that, costs, revenue, and profit per ewe per year were
1128200, 887255, and -240945 Rials, respectively. Labour costs with 55.7 % and revenue from live
weight accounted for about 97.3 %, had the highest percentage of total costs and revenue,
respectively. Feed and fixed costs represented about 36.9 % and 1.8 % of total costs, respectively.
Lamb live weight at 5-month, litter size, lambing frequency, conception rate, lamb survival at birth,
lamb survival from birth to 5 months, mature ewe live weight, fleece weight in ewes, ewe and
replacement survival rate were represented in profit equation and accepted as breeding objectives.
Relative economic values in maximum profit interest were, 2.64 for 5-month lamb live weight,
57.33 for litter size, 73.41 for lambing frequency, 97.88 for conception rate, 92.60 for lamb survival
at birth, 113.96 for lamb survival from birth to 5 months, -0.067 for mature ewe live weight, 1 for
weight of wool, 215.05 for ewe survival and 59.67 for replacement survival rate. It was concluded
that litter size, lambing frequency, conception rate and survival rates, were the most important traits
in breeding objectives. Sensitivity of economic weights with regard to meat price change was
higher than the others.
Keywords: Lori-Bakhtiari sheep, Breeding objectives, Economic values, Nomadic production
system

