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 چکیده

شود ورش داده میگوسفند افشاری که در استان زنجان پر تولیدی و تولیدمثلیارزش اقتصادی صفات  پژوهشدر این  

 99های متغیر پرورش گوسفند افشاری هزینه امانهاقتصادی قطعی برآورد گردید. در س -با استفاده از یک مدل زیست

دادند. منابع درآمد شامل گوشت، شیر، پشم و کود بودند که گوشت با اختصاص ها را تشکیل میدرصد از کل هزینه

ترین اثر بود. ارزش اقتصادی یک صفت به صورت میزان تغییرسود سیستم در درصد از درآمد به خود دارای باال 4/38

اثر یک واحد افزایش در میانگین آن صفت، در حالیکه میانگین سایر صفات ثابت بمانند محاسبه شد. مهمترین صفت از 

م تولیدی و میزان زنده ، تعداد بره به ازای هر زایمان بود که بعد از آن محصول شیر، پشامانهنظر ارزش اقتصادی در س

گرفتند. وزن تولد دارای ارزش اقتصادی منفی بود. حساسیت ارزش اقتصادی صفات مختلف نسبت مانی میش قرار می

های تغذیه و غیرتغذیه و نیز نسبت به تغییر قیمت گوشت، پشم و شیر مورد بررسی درصدی در هزینه ±01به تغییر 

تصادی وزن پشم و محصول شیر نسبت به تغییر هیچ یک از هزینه ها حساسیت قرار گرفت و نتایج نشان داد ارزش اق

های پرورش و فروش بر ارزش اقتصادی صفات وزن بدن در سنین مختلف، وزن ، تغییر در هزینهافزون برآن. شتندا

ولد، وزن ارزش اقتصادی همه صفات غیر از وزن ت در اثر تغییر قیمت گوشت هیچ تأثیری نداشت. پشم و محصول شیر

کردند و افزایش قیمت گوشت منجر به افزایش اهمیت اقتصادی آنها شد. درمیان عوامل مختلف،  پشم و شیر تولیدی تغییر

 قیمت گوشت باالترین اثر را در تغییر ارزش اقتصادی صفات مختلف نشان داد.

 

 تولید مثلی، گوسفند افشاری و ارزش اقتصادی، صفت تولیدیکلیدی:  واژه های
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Abstract 
In this research, economic value for production traits and reproduction traits of Afshari sheep were 

estimated using a deterministic bio-economic model. In production system of Afshari sheep, the 

variable costs comprised 99 % of total costs. Revenue sources consisted of meat, milk, wool and 

manure, where meat with 83.4 % of revenue had the highest effect. Economic value for a trait as the 

change in profit of production system by increasing one unit in the trait avrage, while avrage of 

other traits were constant was estimated.After that, milk, wool production and ewe survival were 

followed. Birth weight had negative economic value. The sensitivity of economic value of various 

traits to ±10 % changes in feed, non- feed costs and also to meat, wool and milk prices were 

examined, and the results showed the economic values of wool and milk productions were not 

sensitive to none of the costs. Also changes in the costs of rearing and marketing had no effect on 

the economic value for body weight in various ages of wool and milk production. By changing the 

price of meat, the economic values of all traits except birth weight, wool and milk production were 

changed, by increasing the price of meat results to increases in the economic values of those traits. 

Among various factors, meat price had the most effect on the economic value of traits.     
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 مقدمه.1

کیلومتر  011111گوسفند افشاری در وسعتی قریب به   

مربع در بین استان زنجان و قسمتی از استان های 

و کردستان  شرقی آذربایجان غربی و آذربایجان

پراکنده است. بیشترین جمعیت گوسفند افشاری در 

درصد از جمعیت  56که شامل  دارداستان زنجان قرار 

مناطق پراکنش گوسفند گوسفندان استان می باشد. 

افشاری در استان زنجان، در شهرستان های ماهنشان، 

 (.0831)رستم خانی  زنجان، خدابنده و طارم می باشد

برای تشکیل تابع هدف اصالح نژاد الزم است ارزش 

در این راه یکی  های اقتصادی صفات برآورد شوند، که

 از ابزارهای مهم، مدل های زیستی اقتصادی هستند. در

ایران از چنین مدلهایی استفاده شده است، از آن جمله 

وطن (، 0838) (، خدایی0830) احمدی متقی می توان به

( 0835) ( و حقدوست0834) (، موالیی0834) خواه

نژادهای گوسفند بلوچی،  اشاره نمود که به ترتیب برای

گیالنی، لری بختیاری، بزکرکی رائینی و گوسفند عربی 

ستانهای  فارس، استان زنجان همانند ابکار بردند. در 

لرستان طرح اصالح نژاد گوسفند  خراسان، خوزستان،

با همکاری مردم در جریان است، اما تاکنون برآوردی 

از اهمیت اقتصادی صفات مختلف در نژاد افشاری 

 ،این تحقیق هدف های اصلی از گزارش نشده است. لذا

و تعیین ارزش اقتصادی صفات مختلف تولیدی 

تولیدمثلی در گوسفند افشاری و نیز تعیین حساسیت 

ارزش اقتصادی صفات نسبت به تغییرعوامل تولید 

  است.
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  .مواد و روش ها2

پرورش گوسفند افشاری از نوع روستایی است.  امانهس

گله  03در تحقیق حاضر، از آمار جمع آوری شده از 

در سطح استان  0835گوسفند افشاری مربوط به سال 

 جان استفاده شده است.زن

برخی از ، 0جدول  تولید امانه. تشریح کلی س1. 2 

پرورشی گوسفند افشاری را نشان  امانهاطالعات س

میش ها در فاصلۀ ماه های دی تا  امانهدر این سمیدهد. 

اسفند زایمان می کنند. فروش دام مازاد هم در سن از 

شیرگیری و هم در یک سالگی انجام می شود. پشم 

نی گوسفندان این نژاد در اکثر گله ها یک بار درسال چی

در این تحقیق شش گروه دامی بر اساس . گیردانجام می

-6ها )بره -0سن دام تعریف شده است که عبارتند از: )

 -00سالگی )0 های از شیرگرفته تا سنبره -0ماهگی(، 1

دام  -4ماهگی(، 00-03دام ماده جایگزین ) -8ماهگی(،  6

میش داشتی )باالتر از  -6ماهگی(،  00 -03زین )نر جایگ

ماهگی((  تعداد 03 قوچ داشتی )باالتر از -5ماهگی(،  03

دام در هر گروه نسبت به تعداد میش داشتی در سال 

خوراک مورد نیاز گله درطول سال از  بیان شده است.

مراتع، پس چر مزارع و تغذیه دستی تأمین می گردد. در 

ماه از سال، حدفاصل اواسط  8استان زنجان مدت 

خرداد تا اواسط شهریور، به علت استفادۀ دام ها از 

 باشد.مراتع مجاور منطقه، نیاز به تغذیه دستی نمی

محاسبات هزینه های تغذیه ای از طریق احتیاجات 

ها براساس هفت نوع جیرۀ متفاوت انجام انرژی دام

ی و گردید که شامل: دو جیره برای میش )جیرۀ نگهدار

آبستنی و شیردهی(، دو جیره برای قوچ  ،جیرۀ فالشینگ

)جیرۀ نگهداری و یک جیره برای فصل تولید مثل(، یک 

های ها، جیرۀ شیشک ها و جیرۀ دامجیره برای بره

محاسبه اجزای  .2.2                      .اندجایگزین بوده

                                                                                                                      (:2003)کاسجی  مدل

                                سود سالیانه گله از معادله زیر بدست آمد: 

                                                                                               
 Ρflock = Nf (Re – Ce) - C fcf                                                

                                                                                                               

    Nf داشتی،ی ها شیم تعداد Re  متوسط درآمد سالیانه هر

 Cfcf ش،یهررأس می جار انهیسال نهیهزCe   رأس میش،

                                                                                                                                          .باشندسالیانه مینه ثابت یهز

به ازای هر رأس میش داشتی به صورت  ساالنه درآمد  

 :زیر محاسبه شد

     

  

 -4 نیگزیجای ها ماده -8 شکیش -0 بره -0ی )دامی گروهها

     ) = i مولدی ها قوچ -5 مولدی ها شیم -6 نیگزیجای نرها

  = گلهی ها شیم به i درگروه موجودی دام ها تعداد نسبت
Ni      

ام که در ایجاد درآمد  iهای موجود در گروه کسری از دا م

 fi =  آن گروه نقش دارند

 mi =ام i   میزان مرگ و میر دام ها در گروه

 LWi =ام در هنگام کشتار  iوزن زندۀ دام گروه 

درصد گوشت ) به عنوان درصدی از وزن زندۀ بدن( یک دام 

 DPi =ام iدر گروه 

 Pm  =قیمت هر کیلو گوشت 

    = MLi  ام iمیزان شیر تولیدی دام در گروه 

 = Pml   قیمت هر کیلوگرم شیر تولیدی

  Wi = میزان پشم تولیدی فروخته شدۀ حاصل از هر دام 

 =Pw   قیمت هر کیلو پشم فروخته شده

مقادیر کود استحصالی از دام های هر گروه ) کیلوگرم به 

   = oi   ازای هررأس(

 = P0   قیمت کود به واحد پولی به ازای هر کیلو

][

][][)]
100

()1([

0

6

1

6

1

6

1

6

1

PofN

PWfNPMlfNP
DP

LWmfNR

i

iii

i

wiiimii

i

i

i

m
i

iiiie















 9319/ سال2شماره  22هاي علوم دامی/ جلد نشریه پژوهششادپرور و ...                                                                                موسی زاده،     33

                                                                                                    هزینه های مدل با استفاده از معادله زیر برآورد شد:

   
)(

6

1

mi
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hifiie CCCNC 




 
هزینۀ جاری سالیانه به ازای هر رأس  Ce در این معادله  

به ترتیب هزینه های تغذیه،  Cfi، Cmi , Chi میش داشتی،

زای هر رأس میش را نشان می مدیریتی و فروش ساالنه به ا

دهند.
متوسط هزینۀ تغذیه سالیانه به ازای هر رأس میش از                                                                                                                      

معادله زیر محاسبه شد: 
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)]()([
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ciirfiiif PLPCPLRFNC

 

 PCi ،میزان مصرف مادۀ خشک علوفه RFi در این معادله 

تعداد روزهای حضور دام در  Liمیزان تغذیۀ مواد متراکم، 

مادۀ خشک   قیمت هر کیلو گرم Pcطول سال درهر گروه، 

هزینۀ هر کیلو گرم مادۀ خشک  Prfمواد خوراکی متراکم، 

 علوفه را نشان میدهد.

 

احتیاجات انرژی برای نگهداری میش های آبستن 

 :رده به وسیله معادله زیر بدست آمدندوشی

LwMEm  1.08.1 

معادله برآورد احتیاجات انرژی برای نگهداری میش های 

 :به صورت زیر بود در حال رشد

LwMEm  15.04.1 
با استفاده از معادله زیر احتیاجات انرژی برای رشد 

                                                                                                             برآورد شد:

                                                      
 g

g

g
K

NE
ME  

Kg   ضریب کارایی انرژی متابولیسمی برای رشد می باشد که

( D( در ماده خشک غذای مربوطه )M)از انرژی متابولیسمی

انرژی خالص برای رشد می باشد  NEg اسبه می شود، مح
 

D

M
Kg 0435.0 

       

10.2004.0log11.1log 1010  LWLWGNEg 
 

  
 اضافه وزن دوره است. LWGدر این معادله 

احتیاج انرژی آبستنی برای میش های با برۀ تک قلو با  

 استفاده از معادله زیر: 

 

ده از معادله زیر و برای میش های با برۀ دو قلو با استفا 

برآورد 

 شدند: 

 
 ی است.روز های آبستن tدر این معادالت 

احتیاجات انرژی برای شیردهی به صورت زیر محاسبه 

  می شود:

MYMEL 4.7 
                                                                                                                                                                       . صفات مورد مطالعه3.2

 هر در بره تعداد: صفات مورد بررسی عبارت بودند از 

برهی مان ، زندهیریرگیش از قبل هابرهی مان زنده مان،یزا

 سن در زنده وزن ،شیمی مان زنده ،یریرگیش بعد از ها

 ،یریرگیش از وزن تولد، وزن میش بالغ، وزن ،یکسالگی

و  یآبستن زانی، مییدوقلوزا فروش، قابل پشم محصول

در این تحقیق از اطالعات . محصول شیر قابل فروش

افشاری میانگین گرفته شده  گله 03جمع آوری شده از 

است. محاسبۀ ارزش اقتصادی با استفاده از تفاوت سود 

ایش یک سیستم در حالت مبنا با سود سیستم پس از افز

در حالی که سایر صفات ثابت  واحد در میانگین صفت،

به منظور آزمون حساسیت ارزش  بمانند انجام شد.

تغییر در قیمت علوفه، کنسانتره،   ±01اقتصادی، به میزان

های فروش، قیمت گوشت، های پرورشی، هزینههزینه

اقتصادی در شرایط  پشم و شیر ایجاد شد و ارزش

  جدید محاسبه شدند.

 
 

 

 

tLWMEP 0105.0exp)04.08.0( 

tLWMEP 0072.0exp)05.02.1( 
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 : اطالعات تغذیه ای، مدیریتی، تولیدی، هزینه ها و قیمت ها در سیستم پرورش گوسفند افشاری 0جدول 

 میانگین عنوان میانگین عنوان میانگین عنوان

 4/0 وزن پشم ماده جایگزین)کیلوگرم( 94/1 باروری
انرژی متابولیسمی علوفه)مگا کالری/ ماده 

 خشک(
5/0 

 0 پشم نر جایگزین)کیلوگرم( وزن 00/1 زایش)درصد(
انرژی متابولیسمی کنسانتره)مگا کالری/ 

 ماده خشک(
9/0 

 0011 کنسانتره )کیلوگرم ماده خشک/ ریال( 061 تعداد روزهای آبستنی 94/1 زنده ماندن میش)درصد(

 99/1 زنده ماندن قوچ)درصد(
شیر میش بره تک قلوزا  )کیلوگرم در 

 روز(
 006 ه خشک/ ریال(     علوفه )کیلوگرم ماد 6/1

 96/1 زنده ماندن بره ها قبل از شیرگیری)درصد(
شیر میش بره دوقلوزا  )کیلوگرم در 

 روز(
65/1 

هزینه دارو و درمان گله )میش/ سال / 

 ریال(
0611 

 4111 /ریال(هزینه کنترل بهداشتی)میش/سال 4 سن از شیرگیری بره ها)ماه( 94/1 زنده ماندن بره ها بعد از شیرگیری)درصد(

 00-03زنده ماندن دام ماده در 

 ماهگی)درصد(
 0161 هزینه واکسیناسیون 03 سن در اولین جفت گیری)ماه( 96/1

 00-03زنده ماندن دام نر در 

 ماهگی)درصد(
99/1 

متوسط وزن بره های قابل فروش 

 )کیلوگرم(
03 

هزینه چوپان دایم بازای راس دام در 

 گله)ریال(
005111 

 0 دفعات پشم چینی در سال)نوبت( 03 د)کیلوگرم(وزن تول
هزینه حمل و نقل و خوراک )رأس/ سال / 

 ریال(
01111 

 6111 هزینه پشم چینی )رأس/ سال / ریال( 6/4 تعداد سالهای نگهداری میش در گله 6/05 وزن از شیرگیری)کیلوگرم(

 4111 هزینه واسطه )رأس/ریال( 6/0 تعداد سالهای نگهداری قوچ در گله 0/65 وزن یکسالگی)کیلوگرم(

 5/1 نسبت فروش دام ماده در سن شیرگیری 69 ماهگی)کیلوگرم( 03وزن میش در سن 
هزینه حمل و نقل دام برای فروش )رأس/ 

 ریال(
01111 

 0111 هزینه توزین 4/1 نسبت فروش دام ماده در سن یکسالگی 55 ماهگی)کیلوگرم( 03وزن قوچ در سن 

 6111 هزینه پشم چینی )رأس/ سال / ریال( 0/1 نسبت فروش دام نر در سن شیرگیری 53 کیلوگرم(وزن میش بالغ)

 41111 گوشت )کیلوگرم( 5/1 نسبت فروش دام نر در سن یکسالگی 30 وزن قوچ بالغ)کیلوگرم(

 01111 پشم )کیلوگرم( 91 متوسط مدت استفاده از مرتع)روز( 61 بازده الشه)درصد(

 6/0 یلوگرم(وزن پشم میش)ک
متوسط مدت استفاده از تغذیه 

 دستی)روز(
 6111 شیر )کیلوگرم( 061

 4/0 وزن پشم قوچ)کیلوگرم(
متوسط مدت استفاده از تغذیه دستی 

 )روز (
 011 کود )کیلوگرم( 061

 

                                                                                                                                                                       . نتایج3

های ها، درآمدها و سود گروههزینه 0جدول شمارۀ     

مختلف دامی گله در وضعیت پایه را نشان می دهد. در 

ای های تغذیههای جاری شامل هزینهاین سیستم، هزینه

کل هزینه ها را شامل شد.  درصد از 99  ،ایو غیر تغذیه

درصد مهمترین قسمت در  4/56هزینه های تغذیه ای 

و  درصد4/0هزینه های جاری بودند. هزینه های فروش 

را  امانهدرصد از کل هزینه های س 10/0هزینه های ثابت 

 شامل شدند.

، 0/00،  4/38 بفروش گوشت، شیر، پشم و کود به ترتی

سود به ازای هر  اشند.می بدرصد از درآمدها  4/0و 8/4

ارزش اقتصادی  ریال بود.3/01583رأس میش برابر 

نشان  8مطلق و نسبی صفات مورد مطالعه در جدول 

باالترین ارزش اقتصادی مطلق به صفت   داده شده است.

ترین آن مربوط به تعداد بره به ازای هر زایمان و پایین

با وزن تولد بود. تغییرات ارزش اقتصادی نسبی صفات 

ها ) علوفه، کنسانتره، هزینه های تغییر قیمت نهاده

ها )گوشت، شیر پرورشی و هزینه های فروش( و ستاده

 .نشان داده شده است 4و پشم( در جدول 

 های دامی به ازای هر رأس میش در سال)ریال( هزینه ها، درآمدها و سود گروه -2جدول
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             سبت ن

    دامها به 

 میش

 هزینه ها

 بره

905/1 

 شیشک

55/1 

ماده 

 جایگزین

095/1 

نر 

 جایگزین

10/1 

میش 

 داشتی

0 

 قوچ داشتی

55/1 

 میش حذفی

000/1 

قوچ 

 حذفی

109/1 

 کل

 543890 1 1 3/04451 5/846361 55/5005 3/35565 0/061814 03/88393 تغذیه ای

/593 99/5833 193/5985 پرورشی

4603 

396/810 63/00601 189/0484 1 1 09/40190 

/54 85/50544 56/40366 پرسنلی

01364 

90/0895 041411 9851 1 1 53/

 36/04085 083/96 00/0000 8/888 6111 655/99 83/0436 55/6430 38/8451 فروش 055500

/608 1 1 50/840 59/6006 186/60 85/550 06/0064 55/0654 ثابت

 0110480 411 5/4555 90/86909 605335 13/3150 006055 3/081450 60/33505 کل 01193

           هادرآمد

/54 گوشت

009819 

0/890880 1 1 1 1 00/81000 0/80083 00/

/50 1 1 1 1 شیر 344010

000143 

1 1 1 50/

 03/84038 048/465 8/8888 0511 06111 05/893 15/4069 059/9086 1 شمپ 000143

/50 058/013 84/0608 00/8453 058/0055 کود

041588 

813/306 1 1 98/00584 

/90 کل

001436 

5/414186 4/6530 44/615 88/

040530 

813/0406 6/816666 0/80596 56/

/5 3/058650 4/8056 سود 0100103

019694- 

54/5654

- 

5/85501- 5/88614- 9/811333 04/

80096 

3/01585 

 

با افزایش قیمت علوفه و کنسانتره، ارزش اقتصادی پشمم  

ی بدون تغییر ماندند، ارزش اقتصادی زنمده  و شیر تولید

مانی میش زیاد شد و ارزش اقتصادی بقیه صفات کاهش 

پیدا کرد. افزایش هزینمه همای پرورشمی و فمروش، همیچ      

تغییری در ارزش اقتصادی صفات وزن در سنین مختلف 

و نیز شیر و پشم تولیدی ایجاد نکمرد. بما افمزایش قیممت     

وزن شممیر و وزن  گوشممت ارزش اقتصممادی وزن تولممد ،

پشم تولیدی ثابت ماندند اما ارزش اقتصادی بقیه صمفات  

افزایش یافت. تغییر قیمت پشم و شیر موجب هیچ تغییری 

ماهگی، وزن بلوغ میش، وزن تولمد و وزن از   00در وزن 

شیرگیری نشد اما سبب شد که در ارزش اقتصادی سایر 

 صفات تغییری جزئی پدید آید.
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 ه  پس از افزایش یك واحد در میانگین ، ارزش اقتصادی مطلق و صفات مختلف گوسفند افشاریسود سامان -3جدول 

 

 صفت

سود سامانه  پس از افزایش 

 یك واحد در میانگین

 ()سال/ میش/ ریال

 

 میانگین
 

 

 ارزش اقتصاد مطلق

 ()سال/ میش/ ریال

 

ارزش اقتصادی 

 تعداد بره به ازای هر زایمان   نسبی

ه قبمل ازشمیرگیری         زنده مانی بر 

 زنده مانی بره پس از شیرگیری  

 زنده مانی میش   

 ماهگی 00وزن  

 وزن میش بالغ 

 دوقلو زایی 

 وزن تولد 

 وزن از شیرگیری 

 پشم 

 شیر 

 آبستنیمیزان

459853 

5/05415 

0/06300 

0/04515 

0/06405 

8/08499 

8/06851 

9/01148 

6/00939 

5/88438 

5/88155 

6/05035 

000/0 

4/90 

4/94 

94 

0/65 

53 

000/1 

3/0 

6/05 

3/0 

86/1 

964/1 

453541 

35/6559 

46/6034 

8/08959 

80/4533 

66/0350 

68/4580 

350/698- 

56/0860 

9/00346 

801089 

56/6643 

0 

100/1 

100/1 

109/1 

10/1 

115/1 

10/1 

110/1- 

116/1 

149/1 

1538/1 

100/1 

 ات، تحت شرایط تغییر یافته در گله گوسفند افشاریتغییرات ارزش اقتصادی صف  -4جدول        

 سازه ها
 

سطح 

 قیمت

)%( 

سود 

 سیستم
LS PRWS PWS ES 12ml W ELW BW WW WS MS Cr TPW 

 کنسانتره

01+ 81534- 43916- 6535 6000 04150 4550 0546 589- 0005 00346 801089 6805 4561 

01- 60151 4566 6350 6045 08355 4916 0955 643- 0455 00346 801089 6531 4304 

 4555 6601 801089 00346 0005 -501 0300 4994 04099 6084 6313 -05639 -00988 +01 علوفه

01- 00013 05639 6380 6084 08589 4330 0900 655- 0480 00346 801089 6655 4536 

 4603 5866 801089 00346 0536 -698 8816 6458 04303 6350 5500 6855 96143 +01 گوشت

01- 58550 8994 4905 4495 08001 4010 0405 698- 0905 00346 801089 4540 4145 

 0860 -698 0550 4533 08946 6090 6555 4535 04165 +01 پشم

 

06081 801089 6666 4583 

01- 5009 4554 6550 6055 08999 4533 0550 698- 0860 01650 860068 6640 4505 

 4545 6555 801089 00346 0860 -698 0550 4533 04133 6034 6559 453541 00340 +01 شیر

01- 655- 4531 6559 6034 08361 4533 0550 698- 0860 00346 801089 6480 4505 

هزینه 

 فروش

01+ 3854 4555 6568 6050 08950 4533 0550 698- 0860 00346 801089 6688 4509 

01-  00910 4594 6535 6095 08955 4533 0550 698- 0860 00346 801089 6654 4546 

هزینه 

 پرورش

01+ 00080- 4695 6559 6084 04019 4533 0550 698- 0860 00346 801089 6461 4543 

01- 40613 4554 6351 6084 08309 4533 0550 698- 0860 00346 801089 6545 4305 

                      

  LS ه ازای هر زایمان، تعداد بره بPRWS  ،زنده مانی بره قبل از شیرگیریPWS  ،زنده مانی بره پس از شیرگیریES ،زنده مانی میش  

12mlW ماهگی، 00وزن ELW،وزن میش بالغBW   ،وزن تولد WW ،وزن از شیرگیری WS محصول پشم فروخته شده  ،MS  محصول شیر

 وزاییمیزان دوقل TPWمیزان آبستنی،  Cr فروخته شده،

    

 . بحث     4

صفات تولید مثلی که در اینجا مورد بررسی قرار گرفت، 

یعنی میزان آبستنی مثبت بمود. نتمایج حاضمر بما نتمایج      

حاصل برای گوسفند لری بختیاری در ایران )وطن خواه 

و ( 0118( مطابقت داشت. اما کاسجی و همکماران ) 0834

ش بممرای ایممن صممفات ارز  ( 0114جممونز و همکمماران ) 
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اقتصادی منفی برآورد کردند که علت آن می تواند عمدم  

ممورد بررسمی    امانهفروش بره های از شیرگرفته در س

( و نیممز عممدم دخالممت پشممم 0118) کاسممجی و همکمماران

باشمد.   امانهتولیدی به عنوان یک منبع درآمد در سود س

در تحقیق حاضر، بعد از صفت تعمداد بمره بمه ازای همر     

حصول پشمم بمه عنموان صمفات     زایمان صفات شیر و م

دارای ارزش اقتصادی باال معرفی شمدند. بعمد از صمفت    

شیر و پشمم، میمزان زنمده ممانی ممیش، دارای بماالترین       

( و 0838ارزش اقتصادی بود. این نتیجه با نتایج خدایی )

( هماهنگی دارد. به طمور کلمی   0118کاسجی و همکاران )

اریها دارای صفات مربوط به بقا و مقاومت در مقابل بیم

باالیی بودند. در تحقیمق   "ارزش اقتصادی مثبت و نسبتا

هما قبمل از   حاضر ضریب اقتصادی صفت زنده مانی بره

شممیر گیممری پممس از صممفت زنممده مممانی مممیش، دارای    

بمماالترین ارزش اقتصممادی بممود. پیشممرفت ژنتیکممی ایممن  

 همر  ای بمه ازای همای تغذیمه  صفت از طریق کاهش هزینه

 هما کاهش تلفات برهدر اثرر گرفته که واحد حیوان از شی

منجمر بمه افمزایش درآممد حاصمل از فمروش        باشمد، می

 شمود. ممی  امانهگوشمت و در نتیجمه افمزایش سمود سم     

هما قبمل   ( ارزش اقتصادی بره0118کاسجی و همکاران )

از سن از شمیرگیری را صمفر بمرآورد نمودنمد زیمرا در      

ه بمه  همای از شمیر گرفتم   مورد مطالعۀ آنمان بمره  امانه س

رسیدند. در تحقیمق حاضمر وزن تولمد، وزن    نمی  فروش

مماهگی دارای   00از شیرگیری، وزن ممیش بمالغ و وزن   

پایین ترین ارزش اقتصادی بودند. بخمش عممده فمروش    

ماهگی )در مقایسه با سن از شمیرگیری(   00دام در سن 

 00شود به هممین دلیمل ارزش اقتصمادی وزن    انجام می

باشمد. بمرگ و   ز شمیرگیری ممی  ماهگی بیشمتر از وزن ا 

( درتعیین اهمداف اصمالحی در گوسمفند    0115همکاران )

تارگی، ارزش اقتصمادی وزن تولمد را بمه دلیمل افمزایش      

که با نتایج حاصمل   هزینۀ تغذیه ای، منفی گزارش کردند

از این تحقیق مطابقت دارد. منفی بودن ارزش اقتصمادی  

-های تغذیمه وزن تولد از یک طرف به دلیل افزایش هزینه

ای و از طرف دیگر به دلیل عدم وجود هر گونمه درآممد   

فمزایش وزن تولمد باشمد را داده    اضافی کمه ناشمی از ا  

نتممایج آزمممون حساسممیت نشممان داد کممه ارزش   اسممت.

اقتصادی نسبی صفات مورد بررسمی نسمبت بمه تغییمر     

باشمد. تغییمر   قیمت گوشت دارای حساسیت بیشتری می

ادی وزن تولممد تغییممری قیمممت گوشممت در ارزش اقتصمم

ایجاد نکرده زیرا افزایش یک واحد در صمفت وزن تولمد   

در حالی که سایر صمفات، از جملمه صمفات مربموط بمه      

وزن در سنین دیگر ثابت بمانند، در افزایش درآمد ناشی 

از فروش گوشت هیچ نقشمی ایفما نممی کنمد. کاسمجی و      

( نشان دادنمد کمه در گوسمفندان منماطق     0118همکاران )

مسیری با افزایش قیمت گوشت، ارزش اقتصادی همۀ گر

صفات غیر از میزان کود فروخته شده و مصرف غمذای  

( اثر تغییر قیمت 0935اضافی افزایش می یابد. پانزونی )

گوشت را بر ارزش اقتصادی و رشد ژنتیکی حاصمل از  

های انتخاب را در گوسفندان مرینموس اسمترالیا   شاخص

که افزایش قیمت گوشمت بمه   بررسی کرد و نتیجه گرفت 

درصد به افزایش اهمیمت صمفات وزن تولمد و     61میزان 

تولید مثل و در نتیجه افزایش رشد ژنتیکی در آن صفات 

( در آزمون حساسمیت  0834شود. وطن خواه )منجر می

ارزش اقتصادی در گوسفند لری بختیاری نشان داد کمه  

ارزش اقتصادی صفات نسبت بمه تغییمر قیممت تولیمدات     

)الشۀ بمدون دنبمه( کمه اهمیمت بیشمتری در سمودآوری       

باشد، که با نتایج ایمن  دارد، دارای حساسیت بیشتری می

و  (0118) بررسی مطابقمت دارنمد. کاسمجی و همکماران    

همانند آنچه که در این تحقیمق   (،0116کاهی و همکاران )

مشمماهده شممد اعممالم نمودنممد کمماهش هزینممۀ غممذا سممبب  

مثلی می شود. تغییمر هزینمه    افزایش اهمیت صفات تولید

هممای پممرورش و بازاریممابی موجممب تغییممر در ارزش     

اقتصممادی بعضممی از صممفات شممد اممما هممیچ تغییممری در 

ارزش اقتصادی صمفات وزن بمدن در سمنین مختلمف و     

هما  وزن پشم و شیرتولیدی ایجاد نکردند، زیرا این هزینه

انمد.  بر اساس واحد دام، نه واحد محصول تعریمف شمده  

( نیز مشاهده کردند که صفت 0118و همکاران )کاسجی 

همای  ماهگی و وزن زندۀ میش به تغییمر هزینمه   00وزن 
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پرورش و بازاریابی حساسمیت ندارنمد. افمزایش هزینمه     

های پرورش سبب کاهش ارزش اقتصادی صفات تولیمد  

مثلی و نیز بقای بره قبل و بعد از شیرگیری شمد کمه بما    

( مطابقمت داشمت.   0118یافته های کاسجی و همکماران ) 

در تحقیق حاضر از مدلی مشابه با مدل ممورد اسمتفاده   

( اسممتفاده شممد. اممما 0118توسممط کاسممجی و همکمماران )

ی که در این تحقیق مورد بررسمی قمرار گرفمت    امانه اس

هم از نظر نوع تغذیه و هم از نظر نموع منمابع درآممد بما     

( 0118های مورد مطالعمۀ کاسمجی و همکماران )    امانهس

اوت بمود و بمه هممین دلیمل در برخمی مموارد نتمایج        متف

مورد بررسی در تحقیق  امانه. در سحاصل شدمتفاوتی 

حاضر عالوه بر هزینمۀ علوفمه، هزینمۀ کنسمانتره و نیمز      

هزینۀ خرید پس چر نیز وجود داشمت. همچنمین فمروش    

دام ها عالوه بر سن یکسالگی در سن از شمیرگیری نیمز   

شیر نیمز بمه عنموان منمابع     انجام می شد و تولید پشم و 

درآمد عالوه بر گوشت و کود که در تحقیمق کاسمجی و   

( بممه عنمموان تنهمما منممابع درآمممد بودنممد، 0118همکمماران )

ها سبب شمد کمه در تحقیمق    اند. این تفاوتمحسوب شده

حاضر ارزش اقتصادی تعداد  بره به ازای هر زایممان و  

وزن بلوغ ممیش بمر خمالف نتمایج کاسمجی و همکماران       

 .( مثبت باشند0118)
  

                                                                                                                                                             نتیجه گیری

بما توجمه بمه شمرایط       نتایج این تحقیق نشان دادند که  

ید گوسمفند افشماری تعمداد بمره بمه      تول امانهحاکم بر س

ازای هر زایممان، محصمول شمیر و پشمم و زنمده ممانی       

میش از مهمترین صفات هستند و در برنامه های بهبمود  

ژنتیکی این نژاد باید دخالت داده شوند. در شرایط مورد 

بسیار اندک بود. با توجه به این کمه   امانهمطالعه سود س

های مربوط به هزینهسهم عمده ای از هزینه های جاری 

ای است، بهبود مراتمع و اسمتفادۀ بیشمتر از مراتمع     تغذیه

ها و در نتیجه کاهش مدت زمان اسمتفاده  برای تغذیۀ دام

از تغذیه دستی، ممی توانمد بمه افمزایش سمود دهمی ایمن        

منجممر شممود. آزمممون حساسممیت ارزش هممای    امانهسمم

تولیمد   امانهاقتصادی صفات به تغییر عوامل مختلمف سم  

هما بمه   ن داد که در شرایط آینمده کمه افمزایش قیممت    نشا

وزن در سنین باال بمه   .ویژه قیمت گوشت را خواهد داد

ویژه وزن میش بالغ ، صفات تولید مثل و زنده مانی دام 

ها به ویژه در سنین پایین و قبل از شیرگیری از اهمیمت  

 زیادی برخوردار خواهند بود.

 

 تشکرو قدردانی

بود تولیدات دام جهاد کشاورزی از معاونت محترم به

استان زنجان و کارشناسان محترم این معاونت 

 .صمیمانه سپاسگزارم
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