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 چکيده

بین نژادهاي بومي گیالن و هلشتتاین  و گتاو   این تحقیق به منظور ارزیابي عملكرد اقتصادي گاو آمیخته )حاصل از تالقي 

مت.  قعيتي بتراي    یتك  انجام شت.    هاي پرورشي مختلف و مقایسه سود به ازاي یك گاو آمیخته و بوميبومي در سیستم

تشكیل ش.  با استفاده از این مت.  و مت.  مشتابه در گتاو      معابق با سیستم نرخ گذاري شیردر ایران آمیختهي گاو هاگله

مربتو  بته    اطالعتا  و بومي برآورد و با یك.یگر مقایسته گردیت.     هلشتاین  ×)بومي  یك گاو آمیخته بومي، سود به ازاي

 3وانشهر )گله ، رض 1گله ، املش ) 7ي الهیجان )هادر شهرستان سعح استان گیالندر  آمیختهگله گاو  02درآم. و هزینه

ي متورد  هتا سیستتم آمت.ه   دستت بته بر اساس نتتای   قرار گرفت بررسي  گله  در یك دوره یكساله مورد 9گله  و ماسا  )

ي آن و همچنتین نحتوه فتروی شتیر تفتاو  زیتادي       هتا ي آن و میزان تولی. شیر و هزینههابررسي از نظر تغذیه و هزینه

آم.ه در برابر تغییر عوامل تولی.ي در شهرستتانهاي   دستبهضرایب اقتصادي  سود سیستم و رفتارداشتن. و ب.ینترتیب 

در سیستتم نیمته صتنيتي    مختلف مشابه نبوده كه براي هر سیستم تولی. ضریب اقتصادي خاصي را بایت. بترآورد نمتود    

انشتهر، الهیجتان و   ي ستنتي )رضو هتا )املش  میانگین سود یك گاو آمیخته باالتر از گاو بومي بود در حالیكه در سیستتم 

در كل استان میانگین سود سالیانه به ازاي یك گتاو آمیختته و بتومي     باش. ميها ماسا   سود گاو بومي باالتر از آمیخته

دهن.ه ع.م آوري گاوهاي آمیخته و بومي نشانددار سوع.م تفاو  آماري مينيریا  بود  0937962و  1811661 ترتیببه

 باش. ميدر شرایط اقتصادي و تولی.ي روستایي گري استان موفقیت برنامه آمیخته

 

 ، هزینهسیستم صنيتي، گاوسیستم سنتي، درآم.، كليدي:  گانواژ
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 مقدمه

با توجه به رون. رو به گستری دام.اري دورگ و اصیل 

سعح مناطق جگله اي استان، مشاه.ه ش.ه كه در 

بسیاري از دام.اران روستایي به علت ع.م تمكن مالي 

جهت خری. دام دورگ یا اصیل و خوراك مورد نیاز آن، 

جایگاه نامناسب و م.یریت ضيیف پروری به نگه.اري 

این دامها تمایلي ن.ارن.  با وجود این دام بومي گیالن با 

لیتر در سا  براي گاو  821) ینشیر تولی.ي بسیار پائ

، لیتر در سا  براي گاو دورگ  0822بومي در برابر 

همچنان بیشترین تي.اد دام، گوساله پرواري، تولی. 

باش.  این در ميگوشت و تا ح.ي شیر را در استان دارا 

حالیست كه تي.اد قابل توجهي از دام.اران گیالني یا 

استفاده نمودن از فراهم آوردن سرمایه اولیه الزم، و 

ژاد هلشتاین رو به پروری گاو آمیخته اسپرم ن

ان.  یك بررسي اولیه و سعحي در سعح روستاها آورده

ده. كه دامهاي آمیخته استان كه داراي مينشان 

نیازهاي غذایي باالیي هستن.، از تولی. شیر باالیي 

باشن. كه این امر سؤا  اساسي مهمي را ميبرخوردار ن

ده. و ميه آمیخته گري استان پیش روي قرار در آین.

آن اینست كه در شرایط فيلي روستایي گیالن لزوم 

 آمیخته گري تا چه ح. است 

طرف.اران نظریه آمیخته گري ميتق.ن. كه گاو بومي طي 

ي متمادي با افزایش توان زن.ه مان.ن و هاسا 

سازگاري داراي پتانسیل ژنتیكي پاییني از نظر تولی. 

ي انتخاب درون هاگردی.ه است و اجراي برنامهشیر 

نژادي جهت بهبود عملكرد نژادهاي بومي از كارایي 

باالیي برخوردار نخواه. بود و این مسئله لزوم وارد 

سازد  ميیي از منابع خارجي را آشكار هانمودن ژن

  1963سازمان خواروبار و كشاورزي ملل متح. )فائو 

آمیخته گري منجر به  گزاری كرد كه یك یا دو نسل

كیلوگرم خواه. ش.  0222تولی. گاوهایي با تولی. شیر 

گاو بومي گردد   0توان. جایگزین كه هر گاو آمیخته مي

عموماً آمیخته گري جهت دستیابي به هتروزیس مثبت 

گیرد ميدر صفا  تولی.ي و مقاومت صور  

  از 1Fي نسل او  )هارود آمیختهميكه انتظار طوريبه

ح.اكثر توانمن.ي آمیخته برخوردار بوده و عملكردي 

باالتر از ح.واسط نژادهاي وال.یني خارجي و بومي 

 70بروز دهن.  ميموالً بهترین نسبت آمیخته گري 

گردد  در درص.هاي درص. ژن نژاد خارجي ذكر مي

خوني باالتر نژاد خارجي، میزان مقاومت و سازگاري و 

ن ورسوان و كینگه) یاب.مينیز هتروزیس كاهش 

1990   

معاليتا  زیتادي در زمینتته عملكترد تولیت.ي و بتتازدهي     

اقتصادي گاوهاي آمیخته در مقایسه بتا گاوهتاي بتومي    

ي تولی.ي گوناگون انجام گردیت.ه و نتتای    هادر سیستم

بر استتاس نظتتر میتتزون  انتت. متفتتاوتي را در بتتر داشتتته 

ن.، هاي انجام ش.ه در آفریقاي شرقي، ه ، بررسي1971)

انت.  آسیاي جنوب شرقي و آمریكاي مركزي نشتان داده 

هاي بتین نژادهتاي بتومي و نژادهتاي شتیري      كه آمیخته

اروپایي نه تنها شیر بیشتري نسبت بته نژادهتاي بتومي    

كنن.، تولی. شیرشتان از نژادهتاي اروپتایي نیتز     ميتولی. 

  گزاری كردن. كته  0223كوبر و همكاران ) بیشتر است 

هتتاي عملكتترد تولیتت.ي، تولیتت.مثلي و اقتصتتادي آمیختتته 

هلشتاین، ساهیوا  و سین.هي بتاالتر از گاوهتاي بتومي    

 ، پارمتار و  1970در هن.وستان، رام و ستین  ) باش. مي

  دریافتنتت. كتته  1961  و كانچتتان و تومتتار ) 1976)دف 

در مقایسته بتا    icusB.taurus x B.ind1Fي ها  آمیختته 

سودآورتر بودن. بعوري كه  B.taurusنژادهاي خالص 

در مقایستته بتتا   B.taurus 0/2ي بتتاالتر از هتتانستتبت

تتر بودنت.  در برزیتل مادالنتا و     تر ارجحي پایینهانسبت

ي هتتامعاليتته ختتود بتتا آمیختتته      در1992) همكتتاران

گوزرا به نتیجه گیري مشابهي دست  xفریزین -هلشتاین

یافتن.  آنها در بررسي خود روي آمیخته براون سوئیس 

x   درصت. هتتروزیس را بتراي ستود بته       6/10ساهیوا

آوردن. كه كمتر از سایر گزارشا   دستبهازاي یك گاو 

ترتیتب    بته 1990و تتاچبري )   1976بود  پتارمر و دف ) 

را بتراي   هتتروزیس  درصت.  7/01و  درصت.  06 برآورد
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  1967آچاریا )سود دوره او  شیرواري گزاری كردن.  

بتتا بتتراون ستتوئیس،  1Fي هتتابیتتان نمتتود كتته در تالقتتي

درص. افتزایش تولیت. شتیر در     080هلشتاین یا جرسي، 

درصتت. گوستتاله زایتتي  30مقایستته بتتا نژادهتتاي بتتومي، 

 031درص. فاصتله گوستاله زایتي كوتتاهتر،      32زودتر، 

موقيیكته  ي خشك مشاه.ه ش.  درص. كاهش در روزها

گاوهتاي بتومي در روستتاها     1Fي هتا مادرهاي آمیختته 

درصتت. شتتیر بیشتتتري تولیتت.   322 هتتابودنتت.، آمیختتته

كردنتت.، در حتتالي كتته در متتزارت دولتتتي تولیتت.ا     متتي

درص. بتاالتر   032تا  162بعور متوسط  1Fي هاآمیخته

؛ چادري 1981 همكاراناز گاوهاي بومي بود )برانتون و 

داو  ؛ مك1967؛ كانینگهام و سیرستاد 1990 همكارانو 

؛ تیبتو و همكتاران   1991؛ تتالبو   1993 داو ؛ متك 1963

1991   

  یتتك برنامتته آمیختتته گتتري در 1970مادستتن و وینتتتر )

تایلن. را بعور مشروح مورد بحث قرار دادن.  گله پایه از 

ي های. ، نژادگاو بومي، گاو بومي بهبود یافته )زبوي سف

شیري هنت. )ستاهیوا  و ردستین.هي  و گتاو دانمتاركي      

قرمز تشكیل ش.  نتای  نشان داد كه میزان مترگ و میتر   

ي داراي نسبت ختوني بتاال از   هاي خالص و گلههادر گله

نژاد دانماركي قرمز و نژادهاي شیري هن. باال بود  نترخ  

 ي ژنتي هتا مرگ و میر در گروههاي آمیخته داراي نسبت

درصتت. نتتژاد دانمتتاركي قرمتتز تقریبتتاً  70و  0/80، 0/37

یكسان بود  آنها اظهار داشتن. كه نسبت ژني مناستب از  

نژاد دانماركي قرمز براي این شرایط محیعي ح.اكثر تتا  

 باش. ميدرص.  70

در یتتك بررستتي در تایلنتت. و هن.وستتتان تولیتت. شتتیر و  

چربتي شتیر در نژادهتاي ختالص و داراي درصت. ژنتتي      

ي داراي درص. هاي قرمز دانماركي بیشتر از آمیختهباال

ژني متوسط از این نژاد بود  نتتای  مشتابهي در ایتاال     

ي حاصل از تالقتي نژادهتاي   هامتح.ه آمریكا در آمیخته

هلشتتتاین، جرستتي و بتتراون ستتوئیس بتتا بتترهمن و رد  

  بتا  1970   رنت.  ) 1988آم. )برانتون  دستبهسین.هي 

ي مناطق گرمسیري بته نتتای    هابررسي عملكرد آمیخته

ميكوسي دست یافت به طوریكه در این منتاطق عملكترد   

ي داراي درصت. ژنتي متوستط نتژاد ختارجي      هتا آمیخته

باالتر بود  یك توضیح محتمل براي ایتن تفتاو  آشتكار    

رجي اینستت  ي باال و متوسط ژن نتژاد ختا  هابین درص.

كه در تایلن.، هنت. و آمریكتا مت.یریت و تغذیته در ستعح      

باالتري در مقایسه با كشورهاي متورد معاليته توستط    

رن.  قرار داشتت  در صتورتي كته ایتن تفستیر درستت       

باشتت.، تغذیتته و متت.یریت بتتر روي عملكتترد تولیتت.ي      

ي مختلف تأثیر بیشتتري در مقایسته بتا آب و    هاژنوتیپ

در لكترد معلتوب گاوهتاي ختالص     هوا خواه. داشت  عم

   1973كن. )ولكاني مينظریه فوق را تأیی.  برخي مناطق

  مشخص شت. كته میتزان    1978در یك بررسي )مادسن 

ي داراي هتا مرگ و میر در میان نتژاد ختالص و آمیختته   

درص. ژني باالي دانماركي قرمتز تحتت شترایط اقلیمتي     

رایط نامناسب در تایلن. بتاالبود  همچنتین تحتت ایتن شت     

عملكرد تولی.مثلي در تایلن. و هن.وستان رضایت بختش  

نبود  از دیگتر نتتای  ایتن تحقیتق ایتن بتود كته تولیت.ا          

حیوانتا  وارداتتتي نستتبت بتته حیوانتتا  متولتت. شتت.ه در  

منتتاطق گرمستتیري بتتاالتر بتتود كتته دالیتتل احتمتتالي آن  

ژنتیكي )انتخاب ضيیف در مناطق گرمسیري  و محیعي 

ت بهینه و شرایط اقلیمتي نتامعلوب    )ع.م تغذیه و م.یری

ي هتا   میانگین عملكرد آمیختته 1970داو  )مكباشن. مي

مختلف بین نژادهاي بومي و اروپایي را بررسي كرد  بنا 

درصت. بهبتود    02ي او تمام صفا  تتا ستعح   هابر یافته

 نشان دادن. 

هت.ف تحقیتق حاضتر ارزیتابي عملكترد      بر ایتن استاس،   

اصتل از تالقتي بتین نژادهتاي     اقتصادي گاو آمیختته )ح 

هتاي  بومي گیالن و هلشتاین  و گاو بومي از طریق مت.  

هاي پرورشي مختلف و مقایسه ستود  مشابه در سیستم

 به ازاي یك گاو آمیخته و بومي است 

 

 هامواد و روش

هلشتتتاین  از  ×گلتته گاوهتتاي آمیختتته )بتتومي  02تيتت.اد 

گتري كنتتر    ي تحت پوشتش طترح آمیختته   هاشهرستان
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 7ش.ه مياونت امور دام استان گتیالن شتامل الهیجتان )   

 گلته  9 ، ماستا  ) ماده گتاو مولت.   31مجموعاً داراي  گله

 گلته  3 ، و رضوانشهر )ماده گاو مول. 39مجموعاً داراي 

  به منظتور بررستي و   ماده گاو مول. 16مجموعاً داراي 

تجزیتته و تحلیتتل اقتصتتادي و تحلیتتل سیستتتم پرورشتتي 

)مجموعتاً   گلته آمیختته   1ب گردی.  همچنتین تيت.اد   انتخا

بتتا سیستتتم پرورشتتي نیمتته  متتاده گتتاو مولتت.   8داراي 

صنيتي از شهرستان املش انتخاب ش.  به منظتور جمتع   

 6اي در آوري اطالعتتا  و ركوردهتتاي گلتته پرسشتتنامه 

بخش تنظیم گردی. و در اختیار دامت.اران تحتت پوشتش    

نت.ه پرسشتنامه   ي تشتكیل ده هتا طرح قرار گرفت  بختش 

شامل مق.ار مصرف هر یتك از انتوات ختوراك )یونجته،     

شب.ر، كلش، كاه گن.م، كنسانتره، آرد جو، تفاله، ستبوس  

گن.م، سبوس برن  و ستایر متواد ختوراكي  بته تفكیتك      

و  هتا و تلیسته  هتا گاوهاي ماده شیري و خشك، گوساله

گاوهاي نر و پرواري، مق.ار تولی. شیر انفترادي روزانته   

گاوها به عالوه مصرف روزانه خانوار و گوساله، مت.   

زمان كار افراد خانواده در دام.اري، م.  زمتان چتراي   

ي گلته )خریت. ختوراك، كاشتت     هتا ، هزینته هاروزانه دام

علوفه، دستمزد كارگر، به.اشت و درمتان و دامپزشتكي،   

و نقل، تلقیح مصنوعي، خری. دام، تلفتا  دام   تيمیر، حمل

و غیره  و درآم.هاي گله )فروی شیر، فتروی گوستاله   

و دام حذفي و پرواري، فروی كود، فروی ماست، كره، 

رسشتنامه بته صتور     پباش.  در پاییز ميپنیر و غیره  

روزانتته و پتتس از آن بتته صتتور  هفتگتتي در اختیتتار    

آوري اطالعا  تولی.ي دام.اران قرار گرفت  بي. از جمع 

و اقتصادي در یك دوره زماني یكساله، اطالعا  مربو  

متاده گتاو    31گلته از شهرستتان الهیجتان )شتامل      7به 

متاده گتاو    39گله از شهرستان ماسا  )شتامل   9مول. ، 

متاده   16گله از شهرستان رضوانشهر )شتامل   3مول. ، 

 متاده  8گله از شهرستتان املتش )شتامل     1گاو مول.  و 

گتتاو مولتت.  بتته منظتتور تجزیتته و تحلیتتل وارد كتتامپیوتر 

 گردی. 

بتتراي بتترآورد هزینتته تولیتت. یتتك واحتت. شتتیر، چربتتي و 

ي تغذیته اي و غیتر تغذیته اي بعتور     هتا ین، هزینته ئپروت

ي هتا آوردن هزینته  دستت بهج.اگانه محاسبه ش.  براي 

ختتوراك مصتترفي   NEتغذیتته اي از قیمتتت یتتك واحتت.   

 استفاده ش. 

ي متغیتر  هتا ه صور  مجموت هزینته ب ساالنهي هاینهزه

ب حست ه بر گلوهزینه ثابت   Aاعم از تغذیه و غیرتغذیه )

 ریف ش.:يت  h) گاو
P = N (R-A-h)                                    [ 1 ] 

ابيي از مق.ار شیر تولی.ي، درصت.    تNR)آم.هاي گله در

چربي، درص. پروتئین و میتانگین تولیت. در یتك دوره و    

سهم فروی شیر به نرخ دولتي و آزاد و اضتافه درصت.   

فروی گوستاله،   م.آدرو ءپروتئین از سعح مبنا وچربي 

البتته درتيتاوني     ستت ا تلیسه، گاو حذفي، گاو نر و كتود 

درصتت. چربتتي و بابتتت اضتتافه استتتان گتتیالن دامتت.اران 

كرد ميپروتئین از سعح مبنا پولي به دام.اران پرداخت ن

چون امكانا  ان.ازه گیري چربي و پروتئین شیرتك تتك  

 دام.ارانوجود ن.اشت 

محصوال  تولی.ي اعم از پنیر و كره بتر استاس ميتاد     

 شیر مورد محاسبه قرار گرفت 
RN = N [ M ( m ( B+q1s1+q2s2 ) + ( 1-m )u )][2] 

M یانگین تولی. شیر در یك دوره شیردهي= م 

m تيولهم فروی شیر با نرخ د= س 

B یمت یك كیلوگرم شیر با درص. چربي پایه طبق = ق

 نرخ گذاري دولتي 

1q یمت یك واح. درص. چربي اضافه نسبت به = ق

 )صفر در تحقیق حاضر  درص. پایه

1s یانگین درص. چربي اضافي نسبت به درص. پایه= م 

2q  =یمت یك واح. درص. پروتئین اضافه نسبت به ق

 )صفر در تحقیق حاضر  درص. پایه

2s به درص.  بتانگین درص. پروتئین اضافي نس= می

 پایه

u یانگین قیمت یك كیلوگرم شیر طبق نرخ گذاري = م

 بازار آزاد
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ق سیستم قیمت گذاري شتركت ستهامي شتیر ایتران،     طب

روتئین مبنتاء  و پي قیمت یك كیلوگرم شیر با درص. چرب

 شتود و بتازاي هتر   متي درص. محاسبه  3 و 0/3 بترتیب

ينتوان  ب1q ،2qرص. چربي و پروتئین اضافي مياد د 1/2

گردد كه دام.اران مشمو  ایتن تحقیتق   ميجایزه دریافت 

با توجه به اینكته داراي درصت. چربتي و پتروتئین شتیر      

 كردن. ميباالیي بودن. ولي هیچگونه مبلغي را دریافت ن

تغیر)وابستته  یمهاامل هزینه  شNC)هگلي ساالنه هازینهه

ص ثابتت  لي ختا هتا ینته زه ،به تولی. شتیر و اجتزاي آن   

 هگلت ي ثابتت  هتا جایگزینیوهزینته ي هتا ینههزساالنه گاو، 

 ست  ا
]3) + D + (a/L) + h][ 2s 2+ t 1s 1= N [ M (b+t NC  

b یانگین هزینه تولی. یك كیلو شیر با درص. چربي و = م

 .ون هزینه نگه.اري و آبستني )بپروتئین پایه

1t یانگین هزینه اضافي ناشي از افزایش یك درص. = م

مگاكالري انرژي مورد  2187/2)با در نظر گرفتن  چربي

 نیاز 

2t یك درص.  یشین هزینه اضافي ناشي از افزاگیان= م

مگاكالري انرژي  2260/2ر گرفتن )با در نظ پروتئین

 مورد نیاز 

D یانگین هزینه خالص ثابت ساالنه یك گاو با در = م

 ي نگه.اري و آبستني هانظرگرفتن هزینه

a یانگین هزینه خالص جایگزیني یك رأس گاو= م 

L حسب سا  ریانگین طو  عمر یك رأس گاوب= م 

h شیري اد گاو.یانگین هزینه ثابت گله وابسته به تي= م 

ي ثابت ساالنه یك رأس گتاو شتامل احتیاجتا     هاینههز

ي هتا   هزینته بتود ي غیرغذایي هاغذایي نگه.اري و هزینه

خالص جایگزیني برابر تفاضتل هزینته یتك رأس تلیسته     

 دستت بته جایگزین از قیمت فروی یك رأس گتاو حتذفي   

میانگین طو  عمر گله نیز از تقسیم تيت.اد گاوهتاي    . مآ

 دستت بهي جایگزین ساالنه هاتي.اد تلیسهداشتي گله بر 

آم.  در تحقیق حاضتر درصت. چربتي و پتروتئین شتیر      

درصت. در نظتر گرفتته شت.  همچنتین       0/3و  1 ترتیببه

ماه، درصت. زایتش مفیت. )تيت.اد      10زایي فاصله گوساله

درصت.،   62كنن.  ميگاوهاي ماده یي كه در سا  زایمان 

كیلتوگرم، انترژي الزم    102میانگین وزن زن.ه گاو ماده 

 3درصت. چربتي و    0/3جهت تولی. یك كیلوگرم شیر بتا  

مگاكالري، انرژي الزم جهت تولیت.   88/2درص. پروتئین 

یك گرم چربتي و پتروتئین شتیر متازاد بتر ستعح مبنتا        

مگاكالري، و هزینه نگه.اري  2260/2و  2187/2 ترتیببه

متاه   12مگاكالري و طتي   18/9ماه  0آبستني گاو طي  و

 مگاكالري در نظر گرفته ش.  07/7

سودآوري گاوهاي آمیخته و بومي  آماري جهت مقایسه

استان از م.  آماري زیر در قالب آزمتایش فاكتوریتل و   

 در طرح پایه كامل تصادفي نامتياد  استفاده گردی.:
P=+City+Genetics+City×Genetics+e 

 میانگین سود = 

City  اثر شهر )سیستم پروری = 

Genetics  اثر ژنتیك گله )آمیخته و بومي = 

e اثر عوامل باقیمان.ه = 

 

 و بحث نتايج

بتا   دامت.اران دهت. كته   متي نشتان   1بررسي ارقام ج.و  

ژي رعایت اصتو  صتحیح جیتره نویستي میتانگین انتر      

خالص شیردهي را در هر كیلوگرم متاده خشتك علوفته    

مگاكتتتالري   209/1مگاكتتتالري  و كنستتتانتره )  906/2)

ان. وعلي رغم افتزایش قیمتت یتك كیلتوگرم     افزایش داده

 1190و  713 -ترتیتب بته ماده خشك علوفه و كنسانتره )

  02:02ه بتته كنستتانتره )ریتتا  ، بتتا تيتت.یل نستتبت علوفتت

ختوراك مصترفي    NEموجب كاهش قیمت یك مگاكالري 

عكتتس ایتتن حالتتت در متتورد   انتت. ریتتا   گردیتت.ه 980)

دام.اران بومي شهرستان ماسا  اتفاق افتتاده استت بته    

داران با افزایش قیمت یك كیلوگرم متاده  طوریكه این گله

خشك علوفه و كنسانتره و كاهش میانگین انرژي خالص 

كیلوگرم از متاده خشتك ختوراك، زمینته افتزایش       1ر د

خوراك و در نتیجه افزایش هزینه تولیت. شتیر    NEقیمت 

یافته فوق اهمیت باالي روی صحیح  ان. را فراهم آورده

. ي تولیتت. و تولیتتهتتاجیتتره نویستتي در كتتاهش هزینتته 
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یتك جیتره اقتصتادي    ستازد   مياقتصادي دام را آشكار 

بایستت بتا حت.اقل قیمتت، حت.اكثر نیازهتاي       متي مناسب 

 غذایي حیوان را فراهم سازد  

 

 هاي آميخته چهار شهرستان و كل استان(خوراک مصرفي بر حسب ريال )ميانگين گله NEميانگين مصرف و قيمت  -1جدول 

 گله

قیمت یك 

كیلوگرم ماده 

خشك 

 كنسانتره

قیمت یك 

كیلوگرم 

ماده خشك 

 علوفه

در  NEمیانگین

یك كیلوگرم از 

DMعلوفه 

در یك  NEمیانگین

كیلوگرم از 

DMكنسانتره 

نسبت 

 كنسانتره:علوفه

 NEقیمت یك واح. 

 خوراك مصرفي

673/2 828 1101 استان  981/2  18:01 987 

606/2 180 1111 الهیجان  906/2  11:09 931 

660/2 916 1113 املش  078/1  08:11 968 

611/2 180 1100 رضوانشهر  861/2  11:09 1031 

906/2 713 1190 ماسا   209/1  02:02 980 

 

هزینتته ختتالص ثابتتت ستتاالنه یتتك رأس گتتاو شتتیري در 

)گلته   -3709118بین  -ترتیببههانشهرستا این يهاگله

L1 گلتته  0611681  و(L6 ، گلتته  1077781  ریتتا(R1 و  

  و M1)گلتتته  -1787061  ریتتتا ، R3)گلتتته  7103273

میتانگین ایتن     ریا  در نوسان بتود   M5)گله  8267231

ي هتتاي آمیختتته و بتتومي شهرستتتانهتتاپتتارامتر در گلتته

و  -02177 -ترتیتتببتتهاملتتش، رضوانشتتهر و ماستتا   

 1261173و  730100، 010102و  3812293، 770016

ریتتتا   718321و  1160020و در كتتتل استتتتان  ریتتتا 

رود میتانگین هزینته ثابتت    متي مان گونه كه انتظار هبود 

 یك رأس گاو آمیخته باالتر از گاو بومي است 

در كلیه هزینه خالصجایگزیني یك رأس گاو ماده داشتي 

در گلته  بود در حالیكته  ریا   7222222ي الهیجان هاگله

R1  ي ماستا   هتا گلته ریتا  و در   8602222رضوانشهر

متوسط هزینته ختالص   ریا  بود   7222222و  صفربین 

الهیجان، املش، رضوانشتهر و  ي هاتانشهرسجایگزیني 

و  8902222، -3222222، 7222222 -ترتیتتببته ماستا   

ایتن میتزان   ریا  بود   82929و در كل استان  7300100

ي املش، رضوانشتهر  هاي گاو بومي شهرستانهادر گله

ریا  و در كتل   806999و  1862222، 300189و ماسا  

ي گاو بتومي  هادر مقایسه گله ریا  بود  803107استان 

و آمیخته استان گیالن، میزان هزینته ختالص جتایگزیني    

هزینته ختالص جتایگزیني بته     گاوهاي بومي باالتر بتود   

عواملي همانن. هزینه بخش تلیسه )قیمتت تلیسته ، قیمتت    

در نتیجته علتي   گاو حذفي و گوساله نوزاد وابسته است  

رغم افزایش هزینه ناخالص جتایگزیني گتاو آمیختته در    

مقایسه بتا گتاو بتومي )بته علتت افتزایش هزینته بختش         

تلیسه ، به دلیل بیشتر بودن قیمت گوساله و گاو حتذفي،  

میزان هزینه خالص هزینه خالص جایگزیني كاهش یاب.  

جتتایگزیني در شهرستتتان املتتش منفتتي بتتود كتته نشتتان  

و كاهش طتو  عمتر    ه گاوهاده. جایگزین نمودن مادمي

منفي بتودن ضتریب   دهت.  متي سود دام.ار را افزایش  گله

نیز حكایتت از  اقتصادي طو  عمر گله در این شهرستان 

این صفت بر سود سیستتم تولیت.ي دارد، بته    تأثیر منفي 

طوریكته بتا افتزایش میتتانگین طتو  عمتر گلته و كتتاهش       

دامت.ار  رود سود كمتري عای. ميجایگزیني گاوها انتظار 

 گردد 

 87/1شهرستان الهیجان بتین   آمیخته يهاطو  عمر گله

، شهرستان رضوانشهر بتین  سا   L3)گله  1و   L6)گله 

سا  متغیر  1تا  0سا  و شهرستان ماسا  بین  1و  0/0

ي الهیجتان،  هتا متوسط طو  عمر گله در شهرستانبود  

و  3، 3، 36/0 -ترتیتتببتتهاملتتش، رضوانشتتهر و ماستتا  
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میانگین طتو   سا  بود  60/0سا  و در كل استان  00/3

ي املتش، رضوانشتهر،   هتا ي بومي شهرستانهاعمر گله

 31/0و  6/0، 1، 38/1 -ترتیتتببتتهماستتا  و كتتل استتتان 

آمیخته گري تأثیر مثبتي بر افزایش طو  عمتر  سا  بود  

 اقتصادي حیوان خواه. گذارد 

یتتانگین تولیتت. ستتالیانه شتتیر یتتك گتتاو آمیختتته در      م

  L1)گلته   1301  و L2)گله  803شهرستان الهیجان بین 

  و R2)گلته   0810لیتر، در شهرستتان رضوانشتهر بتین    

 1937  لیتر و در شهرستتان ماستا  بتین    R1)گله  0621

میتتانگین   لیتتتر متغیتتر بود M5)گلتته  3111  و M6)گلتته 

الهیجتان، املتش،    يهتا ستتان تولی. سالیانه شیر در شهر

لیتتر   0100و  0729، 3187، 3100رضوانشهر و ماسا  

ي املتش،  هتا و متوسط تولی. گاوهاي بتومي شهرستتان  

لیتتتر بتتود    099و  810، 9/616رضوانشتتهر وماستتا   

متوسط تولی. گاوهاي آمیختته و بتومي كتل استتان نیتز      

آمتت.ه بتته  دستتتبتتهنتتتای  كیلتتوگرم بتتود   871و  0700

تولیت. شتیر گاوهتاي آمیختته     دهن. كته  ميوضوح نشان 

نسبت به گاوهاي بومي بته طتور مينتي داري در ستعح     

ي تولیت. و  هتا هزینته ولي با این حتا    باالتري قرار دارد 

یتك گتاو آمیختته در     یابت.  متي تغذیه آنهتا نیتز افتزایش    

ي املش، رضوانشهر و ماستا  ستاالنه بته    هاشهرستان

كیلتتوگرم ختتوراك  1076و  1877، 7623طتتور متوستتط 

كنت. در حالیكته میتانگین مصترف یتك گتاو       ميمصرف 

و  1808، 3601 -ترتیتب بته بومي در همتین شهرستتانها   

بنتتابراین بتتراي ستتنجش كتتارایي  كیلتتوگرم استتت  3370

آمیختتته گتتري در استتتان بایتت. ستتود بتته ازاي یتتك گتتاو 

آم.ه نشتان   دستبهركوردهاي  آمیخته مالك قرار گیرد 

دهن. كه میزان تولی. شیر با میزان ختوراك مصترفي   مي

ارتبا  مستقیمي دارد در حالیكه ران.مان اقتصادي تولی. 

تنها به كمیتت ختوراك وابستته نیستت و بته       شیر لزوماً

ختوراك   NEعواملي همچون غلظتت و قیمتت یتك واحت.     

بعور مثا  دامت.اران ماستالي بتا    مصرفي وابسته است  

لص شتیردهي متواد ختوراكي،    افزایش غلظت انرژي ختا 

حجم مواد خوراكي مصرفي دام را كتاهش داده و باعتث   

 ان. افزایش كارایي تولی. گردی.ه

 

 هاي مختلفهاي بومي شهرستانخوراک مصرفي در گلهNEميانگين مصرف و قيمت  -2جدول 

 گله

قیمت یك 

كیلوگرم ماده 

 خشك كنسانتره

یك قیمت 

كیلوگرم ماده 

 خشك علوفه

در یك  NEمیانگین

كیلوگرم از 

DMعلوفه 

در یك  NEمیانگین

كیلوگرم از 

DMكنسانتره 

نسبت 

 كنسانتره:علوفه

قیمت یك 

 NEواح. 

خوراك 

 مصرفي

 8/123 16:00 61/1 66/2 3/321 1/708 استان

 0/073 02:02 17/1 61/2 1/132 6/700 املش

 20/371 11:08 28/1 01/1 1/160 8/891 رضوانشهر

 3/639 01:19 00/2 6/2 198 786 ماسا 

 

 NEقیمت یك كیلوگرم ختوراك، غلظتت    0و  1در ج.او  

ختتوراك و  NEدر كیلتتوگرم ختتوراك، قیمتتت یتتك واحتت.  

نسبت علوفه به كنسانتره )بر حسب متاده خشتك  ارائته    

ش.ه است  در شهرستتان الهیجان،قیمتت یتك كیلتوگرم     

ریتا  و بعتور    1388و  866ماده خشك كنستانتره بتین   

ریتا ، قیمتت یتك كیلتوگرم متاده خشتك        1111متوسط 

ریتا ،   180ریا  و بعور متوسط  813و  161علوفه بین 

 6/2گرم ماده خشك علوفه بتین  در یك كیلو NEمیانگین 

مگاكتالري،   606/2مگاكالري و بعتور متوستط    607/2و 

در یك كیلوگرم ماده خشك كنستانتره بتین    NEمیانگین 
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 906/2مگاكتتتالري و بعتتتور متوستتتط    271/1و  07/2

 900خوراك مصرفي بین  NEمگاكالري، قیمت یك واح. 

ریتتا  و نستتبت   931ریتتا  و بعتتور متوستتط    1001و 

و بعتتور متوستتط 86:30و  03:77:علوفه بتتین كنستتانتره

 متغیر بود  11:09

در شهرستتتان رضوانشتتهر، قیمتتت یتتك كیلتتوگرم متتاده  

ریا  و بعور متوسط  1301و  913خشك كنسانتره بین 

ریا ، قیمت یك كیلوگرم متاده خشتك علوفته بتین      1100

ریتا ، میتانگین    180ریا  و بعتور متوستط    000و  307

NE  633/2و  6/2خشك علوفه بین در یك كیلوگرم ماده 

مگاكتالري، میتانگین    611/2مگاكالري و بعتور متوستط   

NE   و  337/2در یك كیلوگرم ماده خشك كنسانتره بتین

مگاكتتالري،  861/2مگاكتتالري و بعتتور متوستتط   921/2

 0190و  681ختوراك مصترفي بتین     NEقیمت یك واح. 

 ریتا  و نستبت كنستانتره:    1031ریا  و بعور متوستط  

متغیر  11:09و بعور متوسط  01:19و  38:81بین  علوفه

 بود 

در شهرستان ماسا ، قیمت یتك كیلتوگرم متاده خشتك     

 1190ریا  و بعور متوستط   1012و  936كنسانتره بین 

و  191ریا ، قیمت یك كیلوگرم ماده خشتك علوفته بتین    

در  NEریتا ، میتانگین    713ریا  و بعور متوسط  1811

 270/1و  6/2فتته بتتین  یتتك كیلتتوگرم متتاده خشتتك علو  

مگاكتالري، میتانگین    906/2مگاكالري و بعتور متوستط   

NE   و  626/2در یك كیلوگرم ماده خشك كنسانتره بتین

مگاكتتالري،  209/1مگاكتتالري و بعتتور متوستتط   003/1

 1196و  719ختوراك مصترفي بتین     NEقیمت یك واح. 

 ریتتا  و نستتبت كنستتانتره: 980ریتتا  و بعتتور متوستتط 

متغیر  02:02و بعور متوسط  81:39و  07:73علوفه بین 

 بود 

ي آمیختتته و بتتومي كتتل استتتان، قیمتتت یتتك  هتتادر گلتته

 708و  1101ترتیتب  كیلوگرم ماده خشتك كنستانتره بته   

 321و  828ریا ، قیمت یك كیلوگرم ماده خشتك علوفته   

در یك كیلتوگرم متاده خشتك علوفته      NEریا ، میانگین 

در یتك كیلتوگرم    NEمگاكالري، میانگین  66/2و  673/2

مگاكتالري، قیمتت    61/1و  981/2ماده خشك كنستانتره  

ریا  و نسبت  121و  987خوراك مصرفي  NEیك واح. 

در گاوهتاي بتومي    بود  16:00و  18:08كنسانتره:علوفه 

 نسبت علوفه به كنسانتره در جیره مصرفي بتاالتر بتود   

در مجمتتوت، ارتبتتا  مستتتقیمي بتتین هزینتته تولیتت. یتتك   

شتتیر و قیمتتت یتتك مگاكتتالري انتترژي ختتالص كیلتتوگرم 

 NEختتوراك مصتترفي وجتتود دارد و بتتا افتتزایش قیمتتت  

 یاب. ميخوراك هزینه تغذیه اي تولی. شیر افزایش 

 ميزان مصرف اقالم خوراكي

میتتتزان مصتتترف اقتتتالم ختتتوراكي   1و  3در جتتت.او  

)كیلوگرم  به ازاي یك رأس گتاو متاده آمیختته و بتومي     

ي شهرستتان الهیجتان   هتا گلته در نشان داده ش.ه است 

آمیختته بتین   میزان مصرف ساالنه كنستانتره یتك گتاو    

و  361كیلتتوگرم و مصتترف علوفتته بتتین   6111و  1320

و  1868و مصتترف كتتل ختتوراك بتتین   كیلتتوگرم  8381

در شهرستتان رضوانشتهر    كیلوگرم متغیر بتود   11020

كیلتوگرم،   3320و  0360مصرف ساالنه كنستانتره بتین   

كیلوگرم و كتل متواد ختوراكي     0008و  1808علوفه بین 

در ماستا    كیلوگرم در نوستان بتود    0108و  1211بین 

 19690و  1821نیتتتز مصتتترف كنستتتانتره در دامنتتته   

كیلتوگرم و كتل ختوراك     00202و  098كیلوگرم، علوفه 

در شتتهرهاي  كیلتتوگرم قتترار داشتتت    11910و  0197

الهیجان، املش، رضوانشهر و ماسا  میتانگین مصترف   

، 3871 -ترتیتتببتتهالنه كنستتانتره یتتك گتتاو آمیختتته ستتا

 0632كیلتتوگرم و در كتتل استتتان   0017و  0731، 3180

كیلتوگرم بتتود  در شتتهرهاي نتتامبرده میتتانگین مصتترف  

كیلتتوگرم و در كتتل  0331و  1913، 1336، 0802علوفتته 

كیلوگرم بود  همچنین مصرف ستاالنه كتل    0101استان 

كیلوگرم  1076و  1877، 7623، 8301 -ترتیببهخوراك 

 كیلوگرم بود  0001و در كل استان 
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 هاي آميخته چهار شهرستان و كل استان(( به ازاي يك رأس گاو ماده )ميانگين گلهkgميزان مصرف اقالم خوراكي ) -3جدول

 یونجه شب.ر چغن.رتفاله  كاه برن  كاه گن.م سبوس برن  سبوس آرد جو كنسانتره گله

 61 091 308 1901 106 779 770 071 879 استان

 2 17 100 0028 107 1133 876 003 660 الهیجان

 630 2 07 3307 179 33 1171 18 0016 املش

 08 03 026 1681 2 991 601 32 301 رضوانشهر

 80 836 191 1808 0 012 893 072 002 ماسا 

 

 هاي بومي سه شهرستان و كل استان(( به ازاي يك رأس گاو ماده )ميانگين گلهkgخوراكي )ميزان مصرف اقالم  -4جدول 

 یونجه كنجاله تفاله چغن.ر كاه برن  كاه گن.م سبوس برن  سبوس آرد جو كنسانتره گله

 197 31 001 1083 09 317 809 98 110 استان

 111 88 103 1763 08 199 1236 197 016 املش

 102 2 122 062 102 122 007 2 19 رضوانشهر

 2 08 116 1708 2 801 091 91 189 ماسا 

 

ي املش، رضوانشهر و ماستا  میتانگین   هادر شهرستان

 778، 1921 -ترتیتب بته مصرف كنسانتره یك گاو بومي 

كیلتوگرم بتود     1110كیلوگرم و در كتل استتان    1818و 

میتانگین مصتترف ستتاالنه علوفتته   هتتادر ایتن شهرستتتان 

كیلوگرم بود   1019و در كل استان  1708و  662، 1902

و  1808، 3601 -ترتیتب بته همچنین كل خوراك مصرفي 

 كیلوگرم بود  0981و در كل استان كیلوگرم  3370

 ي ثابت گلههاهزينه

ي آمیخته به ازاي یتك  هاي ثابت گلههاهزینه 0در ج.و  

میتتانگین  ارائتته شتت.ه استتت  س متتاده گتتاو داشتتتي  ار

ي ثابت به ازاي رآس گاو در هر شتهر از طریتق   هاهزینه

بر مجموت تي.اد گاوهتاي  ي ثابت هاتقسیم مجموت هزینه

ي متتورد معاليتته آن شتتهر محاستتبه  هتتامتتاده كتتل گلتته

 1800730ي ساالنه در دامنه هادر الهیجان هزینهگردی. 

و  1890170ریتتتتتتا ، در رضوانشتتتتتتهر،  0091070و 

ریا  قترار   1791702و  809777و در ماسا   1117167

ي ثابت ساالنه یك متاده گتاو در   هامیانگین هزینهداشت  

شتتتهرهاي الهیجتتتان، املتتتش، رضوانشتتتهر و ماستتتا  

 1600087و  3239380، 0879022، 3291399 -ترتیببه

بتا توجته بته    ریا  بتود    0010062ریا  و در كل استان 

ت گلته در ستودآوري   ي ثابت هتا سهم انكارناپتذیر هزینته  

در گلته بته    هتا سیستم تولی.ي، الزم است كه ایتن هزینته  

ح.اقل رسان.ه شت.ه تتا موجتب بهتره بترداري كامتل از       

ي موجود و افزایش ستودآوري سیستتم گتردد     هانهاده

در این خصوص دامت.ارهاي شهرستتان ماستا  بستیار     

انتت. بتته طوریكتته عتتالوه بتتر كتتاهش  موفتتق عمتتل نمتتوده

ي ثابت غیرتغذیه اي دام را هااي، هزینه ي تغذیههاهزینه

بتر عكتس در شهرستتان الهیجتان،     انت.   نیز كتاهش داده 

ي ثابتت گتاو   هتا م.یریت غیرصحیح باعث افزایش هزینه

 گردی.ه است 
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 ي آميخته چهار شهرستان و كل استان(هاهاي ساالنه )ريال( به ازاي يك رأس گاو ماده )ميانگين گلهميزان هزينه -5جدول 

 گله
دستمزد 

 )گاوداري 

دستمزد 

 )شیردوشي 
 تيمیرا 

حمل و 

 نقل
 تلقیح به.اشت

تلفا  و 

 متفرقه

مجموت 

 هاي ثابتهزینه

 0010062 361363 13632 101209 79131 2 601391 1918076 استان

 3291399 309877 18100 78113 17771 2 1112093 0091363 الهیجان

 0879022 12222 2 000022 80222 2 1226222 0300222 املش

 3239380 1188887 31111 023333 191669 2 817108 1112231 رضوانشهر

 1600087 117179 00601 96092 03008 2 807280 1033101 ماسا 

 

 درآمدهاي گله

درآم.هاي ساالنه گله به ازاي یك رأس گتاو   8و  .در ج

میانگین فتروی كتود بته ازاي    آمیخته آورده ش.ه است  

ریتا ، در   78771یك گاو آمیخته در شهرستان الهیجان 

صتفر   هتا ریا  و در سایر شهرستتان  00319كل استان 

میانگین درآم. حاصل از فروی گاو حذفي بته ازاي  بود  

 -ترتیتب بته رهاي املش و ماستا   یك گاو داشتي در شه

ریا ، در الهیجتان و رضوانشتهر    810360و  1888887

میانگین درآمت.  ریا  بود   381720صفر و در كل استان 

حاصل از فروی گاو پرواري به ازاي یك متاده گتاو در   

شتتتهرهاي الهیجتتتان، املتتتش، رضوانشتتتهر و ماستتتا  

 1191060و  118887، 3270222، 1301639 -ترتیتتببتته

در شهرستان ریا  بود   1017106ریا  و در كل استان 

باشت.،  ميسیستم گاوداري آن تقریباً نیمه صنيتي املش 

 میزان درآم. پرواربن.ي بیشتر است 

 

ميزان درآمدهاي ساالنه )ريال( به ازاي يك رأس  -6جدول 

 ر شهرستان و كل استان(هاي آميخته چها)ميانگين گلهگاو ماده 

 گاو نر گاو گشتاري گاو حذفي كود گله

 2 1017106 381720 00319 استان

 2 1301639 2 78771 الهیجان

 2 3270222 1888887 2 املش

 2 118887 2 2 رضوانشهر

 2 1191060 810360 2 ماسا 

 گله تركيب

ي آمیخته مورد معاليته نشتان   هاتركیب گله 7در ج.و  

ي متورد معاليته شهرستتان    هتا در گلته  داده ش.ه است 

رأس، تيت.اد   7تتا   0الهیجان،تي.اد ماده گاو داشتي بتین  

رأس و  6تتا   1رأس، تي.اد گوساله بین  3تا  1تلیسه بین 

در رأس متغیتر بتود     9تتا   2تي.اد گاو نر و پرواري بین 

رأس،  6تتا   0تته بتین   رضوانشهر تي.اد متاده گتاو آمیخ  

رأس و  0تتا   1رأس، تي.اد گوساله نتوزاد   0تي.اد تلیسه 

در ماستا   رأس بتود    1تتا   2تي.اد گتاو نتر و پترواري    

 0تتا   1رأس، تي.اد تلیسه بین  6تا  0تي.اد گاو ماده بین 

رأس و تيت.اد گتاو نتر و     1تتا   1رأس تي.اد گوساله بین 

 رأس در نوسان بود  1تا  2ري بین پروا

 

هاي آميخته چهار تركيب گله )ميانگين گله -7جدول 

 شهرستان و كل استان(

 گله
گاو 

 ماده
 گوساله تلیسه

گاو نر و 

 پرواري

 0/0 9/0 6/1 0/0 استان

 8/3 1/3 9/1 1/1 الهیجان

 3 1 0 8 املش

 7/2 7/1 0 8 رضوانشهر

 1/1 1/0 3/1 3/1 ماسا 
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میتتانگین تيتت.اد متتاده گتتاو در هتتر گلتته شهرستتتانهاي    

، 8، 1/1 -ترتیتب بهالهیجان، املش، رضوانشهر و ماسا  

میتتانگین رأس بتتود   0/0رأس و در كتتل استتتان  3/1و  8

و در استتان   3/1و  0، 0، 8/1تي.اد تلیسه در این شهرها 

، 1، 1/3 -ترتیتب بته رأس بود  متوسط تي.اد گوساله  6/1

رأس و میتتانگین تيتت.اد  9/0ر كتتل استتتان و د 1/0و  7/1

و در كتل   1/1و  7/2، 3، 8/3 -ترتیببهگاو نر و پرواري 

 رأس بود  0/0استان 

 ي تحتت معاليته  هاكل گله مجموت تي.اد گاوهاي ماده در

 3گله ، رضوانشهر ) 1گله ، املش ) 7شهرهاي الهیجان )

رأس،  39و  16، 8، 31 -ترتیتب بته گله   9گله  و ماسا  )

 0، 1، 01رأس، تي.اد گوساله  10و  8، 0، 13تي.اد تلیسه 

 13و  0، 3، 00رأس و تيتت.اد گتتاو نتتر و پتترواري    00و 

ي متورد معاليته   هتا در مجموت، تركیب كل گلهرأس بود  

 10) رأس گتتاو متتاده آمیختتته 91استتتان گتتیالن شتتامل 

رأس  00، درصت. گلته    10) رأس تلیسته  33، درص. گله 

 رأس گتاو نتر و پترواري    13و  درص. گلته   01) گوساله

رود متي با توجته بته اینكته انتظتار      بود  درص. گله  19)

سیستم تولی.ي گاو آمیخته به سمت صنيتي ش.ن سوق 

ي آمیختته هماننت. سیستتم    هتا داده شود، هنوز اكثر گلته 

گردن.  تي.اد گاوهاي ميسنتي پروری گاو آمیخته اداره 

از حت.اكثر ظرفیتت و امكانتا      داشتي هر گله كم بوده و

ي ثابتت و  هتا و در نتیجته هزینته   گتردد متي گله استفاده ن

ایتن مستئله بته خصتوص در       یابت. متي سود گله كاهش 

این مستئله  ي الهیجان و ماسا  صادق است هامورد گله

به همراه پایین بودن توان ژنتیكي گاوهتاي آمیختته )بته    

استتپرم استتتفاده از  عتت.م دلیتتل عتت.م انجتتام انتختتاب و 

مناسب  موجب كاهش ران.مان تولیت.ي حیتوان گردیت.ه    

ي آمیخته الهیجان به حالت دو منظوره بودن هاگلهاست 

با توجتته بتته انتت. تتتر گردیتت.هشتتیري  نزدیتتك -)گوشتتتي

متاده    10میانگین فاصتله گوستاله زایتي گتاو آمیختته )     

درصت. گاوهتاي متاده در هتر ستا        62رود متي انتظار 

بایست  نتای  معاليه اخیتر  ميیمان كنن. و ب.ین ترتیب زا

درصت. تيت.اد    82تنهتا   هتا نستبت گوستاله  نشان داد كه 

توان دلیل آنرا افتزایش فاصتله   ميگاوهاي ماده است كه 

مرگ و میر گوساله زایي به دلیل ع.م م.یریت صحیح و 

ستازگاري پتایین، كتاهش مقاومتت و     به دلیل  هاگوساله

 كرد  سخت زایي عنوان

میزان سود واقيي یتك رأس گتاو آمیختته و     6در ج.و  

هتاي  هاي استان ارائته شت.ه استت  در گلته    بومي در گله

آمیخته الهیجان سود یك گاو آمیختته بته استتثناي گلته     

و  8073212هتتا منفتتي بتتود )در دامنتته او  در تمتتام گلتته

ریا    سود گله به درآمت. و هزینته ستالیانه     -6003921

گتاو وابستته استت  در گلته او  میتانگین       یك رأس ماده

تولی. سالیانه شیر یك گاو و درآم. حاصل از آن بتاالتر  

ها بود  همچنین در گله متذكور هزینته تولیت.    از سایر گله

یك كیلوگرم شیر پایینتر و هزینه ثابتت ختالص ستالیانه    

گاو )به دلیل درآم. باالي ناشي از فروی گتاو حتذفي و   

د  متوستط ستود ستالیانه یتك گتاو      تر بوپرواري  پایین

ریا  بود  ب.ین ميني كه  -1830006آمیخته در الهیجان 

هاي آمیخته این شهرستان یك فيالیتت  تولی. شیر در گله

گتردد كته دلیتل اصتلي     ميسودآور اقتصادي محسوب ن

هتتاي بتتاالي ختتوراك و هزینتته بتتاالي  آنتترا بایتت. هزینتته

وقتي تولی.  نگه.اري گاوها دانست  این در حالي است كه

گاوهاي پرواري در گله در كنار تولی. شیر انجام گتردد،  

گردد  از عوامل دیگتري كته   ميسیستم تولی.ي سودآور 

هتا  میتوان. در این شهرستان به افزایش ستودآوري گلته  

كمك كن.، كاهش هزینه خوراك از طریق تروی  مت.یریت  

صحیح و جیره نویسي بر استاس نیتاز گاوهتا، افتزایش     

ن تولیت. شتیر بتا انتختاب صتحیح متاده گاوهتاي        میانگی

پرتولی. و نیاز نگه.اري پایین و انتختاب استپرم مناستب    

با ارزی ارثي باال براي تولیت. شتیر، تيیتین مناستبترین     

 باش. ميگري نسبت آمیخته

در شهرستان رضوانشهر سود یك گاو آمیخته در كلیته  

هتاي متورد بررستي منفتي بتود )بته طتور متوستط         گله

ریتتا   میتتزان ستتود ستتالیانه گلتته در ایتتن    -3913308

باشتت.  تتتر متتيشهرستتتان حتتتي از الهیجتتان نیتتز پتتایین

میانگین تولی. ستالیانه شتیر و نیتز قیمتت شتیر در ایتن       
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تر از الهیجان بود كه در كتاهش درآمت.   شهرستان پایین

تر بتودن هزینته   رغم پایینسزایي داشت  عليگله نقش به

رضوانشتتتهر، میتتتزان  تولیتتت. یتتتك كیلتتتوگرم شتتتیر در

هاي سالیانه گله در این شهرستان به دلیتل هزینته   هزینه

ثابت خالص باالي ماده گاوهاي آمیختته در مقایسته بتا    

الهیجان بیشتر بود )میزان درآم. ناشتي از فتروی گتاو    

پرواري در رضوانشهر كمتتر از الهیجتان بتود   عوامتل     

هتاي آمیختته شتهرهاس    مؤثر بر ستود در سیستتم گلته   

نماینتت.  در هیجتتان و رضوانشتتهر یكستتان عمتتل متتي  ال

هاي آمیخته اقتصتادي  رضوانشهر نیز تولی. شیر در گله

رغم سود ظتاهري كته ممكتن استت نصتیب      نبوده و علي

دامتت.اران گتتردد، آنهتتا از نظتتر تيریتتف ستتود واقيتتي     

 گردن. اقتصادي متضرر مي

 

سود ساليانه گله )ريال( به ازاي  آماري مقايسه -8جدول 

يك رأس گاو شيري آميخته و بومي )ميانگين چهار 

 ≠شهرستان و كل استان(

 سود )گاو بومي  سود )گاو آمیخته  گله

 ns 0937962 ns 1811661 استان

-1830006 الهیجان  - 

 ns 3011100 ns 0302616 املش

 ns 0070028 ns 3913308- رضوانشهر

 * 3370233 * 0228206 ماسا 

≠ns    میتتتانگین ستتتود كتتتاو بتتتومي و    دارمينتتتيعتتت.م تفتتتاو

  >20/2P)آمیخته

  >20/2Pمیانگین سود كاو بومي و آمیخته ) دارمينيتفاو   *

 

در شهرستتتان املتتش )كتته یتتك سیستتتم نیمتته صتتنيتي  

پروری گاو آمیخته را دارا بود ، باالبودن میانگین تولی. 

شتتیر و قیمتتت بتتاالي آن، موجتتب افتتزایش درآمتت. گلتته   

هاي گله بته دلیتل هزینته    گردد  از طرفي میزان هزینهمي

خالص ثابت پایین ماده گاو )با توجه به بیشترین درآمت.  

پرواري  و هزینه پایین جتایگزیني  حاصل از فروی گاو 

تر بود  بتاالتر بتودن متوستط تولیت. شتیر در ایتن       پایین

توان ناشي از عوامل ژنتیكتي )استتفاده   ميشهرستان را 

از استتپرم مناستتب  و غیتتر ژنتیكتتي )متت.یریت صتتحیح و 

رود گتاو  متي تغذیه مناسب  دانست  همانگونه كه انتظار 

آمیخته با سیستم پرورشي صتنيتي ستازگارتر بتوده و    

یابت.  در  متي در این سیستم پتانسیل ژنتیكتي آن ظهتور   

تتوان از یتك گتاو    متي شهرستان املش باالترین سود را 

 ریا    0302616آورد ) دستبهآمیخته 

در شهرستان ماسا  سود به ازاي یتك گتاو در بيضتي    

د  متوسط سود گاو در ها مثبت و در بيضي منفي بوگله

ریا  بود كته در مرتبته بيت. از     0228206كل شهرستان 

هتاي بتاالي تولیت.    املش قرار داشت  در گله سوم هزینته 

شیر ثابت گاو موجب كاهش سود گله گردی.ه استت  در  

هاي باالي سیستم موجب خنثي ش.ن گله پنجم نیز هزینه

ست  درآم. باالي تولی. شیر و منفي گردی.ن سود ش.ه ا

هاي ششم و هفتم نیز كه از میتانگین تولیت. شتیر    در گله

كمتتتري برخوردارنتت.، سیستتتم تولیتت.ي بتتا توجتته بتته    

باشت.، هتر   متي هاي باالي تولی. شیر در حا  زیان هزینه

چنتت. در گلتته هفتتتم ایتتن ضتترر بتته دلیتتل منفتتي بتتودن    

هاي ثابت گاو نزدیتك صتفر استت در شهرستتان     هزینه

ي آمیخته هنوز بعتور ستنتي   هاماسا  سیستم تولی. گله

گردد ولي در همین سیستتم نیتز حت.اكثر بهتره     مياداره 

پتذیرد  در  متي برداري از تتوان تولیت.ي گاوهتا صتور      

مقایستته بتتا سیستتتم نیمتته صتتنيتي شهرستتتان املتتش،   

هاي تغذیه، هزینه تولی. دام.اران ماسالي با كاهش هزینه

انتت. ولتتي در عتتو  یتتك كیلتتوگرم شتتیر را كتتاهش داده

ان. كه وجب كاهش چشمگیر میانگین تولی. شیر گردی.هم

روي سود گله تأثیر منفي گذارده است  در ضمن به نظر 

رس. سیاستگذاري در جهت مت.یریت قیمتت شتیر در    مي

هاي املش و ماسا  كارآم.تر استت كته روي   شهرستان

سودآوري آنها مؤثر بوده است هر چنت. هنتوز بته نظتر     

هاي باالي گلته  بگوي هزینهرس. قیمت فيلي شیر جوامي

هاي تولیت. گلته   نیست  افزایش قیمت شیر و كاهش هزینه

را بای. دو راهكار عم.ه در جهت افزایش ستود گاوهتاي   
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آمیخته ذكر نمود، هرچن. راهكار دوم در جهتت تولیت. و   

هتاي  افزایش سود پای.ار مؤثرتر خواهت. بتود  دامت.اري   

زینتته هتتاي ثابتتت و هماستتالي در جهتتت كتتاهش هزینتته 

انت. هتر چنت.    هاي مؤثري برداشتهجایگزیني گاو نیز گام

 كه هنوز با املش فاصله زیادي دارن. 

هتاي  میزان سود به ازاي یتك گتاو بتومي در شهرستتان    

، 3011100 ترتیتتببتتهاملتتش، رضوانشتتهر و ماستتا    

ریا  بتود  بنتابراین در سیستتم     3370233و  0070028

املتتش ، پتتروری متمایتتل بتته صتتنيتي )در شهرستتتان   

سودآوري گتاو آمیختته بتاالتر از گتاو بتومي استت در       

هتتتاي هتتتاي ستتتنتي )شهرستتتتانحالیكتتته در سیستتتتم

رغم باالتر بودن درآم. تولیت.  رضوانشهر و ماسا   علي

تتر تولیت. و   هتاي پتایین  شیر گاو آمیخته، به دلیل هزینته 

ثابت گاو بومي، سود سالیانه یك رأس گاو بومي بتاالتر  

ستتتان رضوانشتتهرتولی. گتتاو بتتومي باشتت.  در شهرمتتي

تتتر و هتتاي پتایین تتري بتتا هزینته  بعتور كتامالً اقتصتتادي  

 شود ميسودآوري بیشتر انجام 

در كل استان گیالن میانگین سود سالیانه گله به ازاییتك  

ریتا  و بته ازاي یتك گتاو بتومي       1811661گاو آمیخته 

با توجه بته تتأثیر عوامتل متيت.دي      ریا  بود  0937962

ماننتت. سیستتتم متت.یریت و پتتروری، و همچنتتین تيتت.اد   

ي مورد بررسي در هتر شهرستتان، ستود    هامح.ود گله

از واریتانس بتاالیي برختوردار     هتا محاسبه ش.ه در گلته 

بوده و در نتیجه تفاو  میان سود گاو آمیختته و بتومي   

   >20/2P) نبتود  دارمينتي در كل استان از نظتر آمتاري   

نتای  مشتابهي در تحقیتق انجتام شت.ه توستط كتاهي و       

آمتت.ه استتت بتته طوریكتته     دستتتبتته  0228هیروكتتا )

ي هلشتتتاین در مقایستته بتتا نتتژاد هتتاستتودآوري آمیختتته

در تضتاد بتا ایتن     خالص بومي سیاه ژاپني كاهش یافت 

 08ي آمیختته داراي بیشتتر از   هتا نتای ، سودآوري گلته 

ي بتومي تركیته افتزایش    هتا رأس گاو در مقایسه بتا گلته  

  در  0229چشتتمگیري نشتتان داد )ئیلتت.یریم و همكتتاران 

در  هتا بنگالدی نیز عملكرد تولی.ي و تولی.مثلي آمیختته 

مقایسه با نژاد بومي افزایش نشان داد )آدین و همكاران 

، ایستتتالم و همكتتتاران 0222، علتتتي و همكتتتاران 0226

در مقایسه  هدر بنگلور غربي تولی. گاوهاي آمیخت  0212

ر بوده است )ایستالم و همكتاران   تبا گاو بومي اقتصادي

از طتترف دیگتتر در سیستتتم پتتروری دومنظتتوره   0226

گاوهاي آمیخته در مقایسه با ختالص هلشتتاین   ونزوئال، 

از عملكرد اقتصادي باالتري برخوردار بودن. )هولمان و 

در سیستتم صتنيتي و نیمته     بته عتالوه،    1992همكاران 

ي جرسي و هلشتاین هاملكرد اقتصادي آمیختهصنيتي ع

در مقایسه با نژادهاي والت.یني بیشتتر بتود )پرنت.ویل و     

   1990تاچبري  ؛0210هینز و همكران  ؛0211همكاران 

مقایستته ستتود گتتاو آمیختتته و بتتومي بتته تفكیتتك هتتر    

ستودآوري گتاو    دارمينتي شهرستان، نشان.هن.ه برتري 

بومي نسبت به گاو آمیخته در شهرستتان ماستا  بتود،    

ي دارمينتتيتفتتاو   هتتادر حالیكتته در ستتایر شهرستتتان

رغتم تفتاو    بته عتالوه، علتي      >20/2P) مشاه.ه نگردی.

چشمگیر سود بین شتهرهاي مختلتف )بته خصتوص در     

سیستم آمیخته ، اختتالف متذكور در هتر دو سیسستتم     

   >20/2Pنبود ) دارمينيآماري  آمیخته و بومي از نظر

گري گتاو بتومي گتیالن بتا گتاو هلشتتاین كته از        آمیخته

ها قبتل آغتاز گردیت.ه استت داراي برنامته و طترح       سا 

مشخصي نبوده و كتار تحقیقتاتي قابتل تتوجهي در ایتن      

زمینه انجام نش.ه است  نتوت نتژاد ختارجي ستازگار بتا      

 شرایط محیعي و سیستتم پتروری استتان بت.ون هتی      

معاليه اي تيیتین گردیت.ه استت  همچنتین دامت.اران در      

زمینه انتخاب نوت اسپرم مناسب و ثبت شماره آن و نیز 

ركوردگیري و انتخاب ماده گتاو مناستب آگتاهي كتاملي     

گري در استتان بته منظتور    ن.ارن.  نسبت مناسب آمیخته

دستیابي به ح.اكثر تولیت.، مقاومتت و ستازگاري جهتت     

 تيیین نش.ه است  تثبیت و ميرفي نژاد

در بیشتر مزارت خرده مالكي بخصوص در مناطق پست 

ساحلي، استراتژي سنتز نژاد به علت ستادگي ستازماني   

   1998)سیرستتاد   توان. یتك گزینته عملتي باشت.    ميآن 

بایستت بجتاي   متي تحت چنین شرایط مرطوب و خشتن،  

فراهم نمودن پتانسیل ژنتیكتي بتراي تتوان تولیت.ي )كته      
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از لحتتاا اقتصتتادي توستتط محتتیط تولیتت.ي  توانتت. متتين

پشتیباني گردد ، توجه بیشتري به افزایش توان تولیت.ي  

داو  حیوان از پتایین بته متوستط ميعتوف گتردد )متك      

   یكي از مشكال ، نیاز به یك طرح انتخاب كارآم. 1960

در سنتز نژاد است كه به علت نیازمن.ي به انت.ازه كتافي   

هتتاي تشتتكیل طتترح از جميیتتت داشتتتي و دشتتوار بتتودن

ركوردگیري مزرعته اي در مقیتاس بتزرگ ممكتن استت      

دشوار باش.  براي این حالتت ختاص در كشتورهاي در    

هاي باز جهت هاي اصالح نژادي هستهحا  توسيه، طرح

جبران فق.ان پو ، تخصص و زیربناي مورد نیتاز جهتت   

هتتاي بهبتتود كارآمتت. مبتنتتي بتتر تلقتتیح   اجتتراي برنامتته

انت.  اي پیشتنهاد گردیت.ه  ري مزرعهمصنوعي و ركوردگی

؛ بونتت.وك و استتمیت  1966؛ استتمیت 1962)كانینگهتتام 

1993   

  دو استتراتژي را بتراي آمیختته گتري     1998سیرستاد )

گاوهاي بومي و ختارجي جهتت تولیت. شتیر در منتاطق      

گرمسیري شتامل تالقتي چرخشتي و تشتكیل یتك نتژاد       

كته از  تركیبي مورد مقایسته قترار داد  او پیشتنهاد كترد     

دیتتت.گاه ژنتیكتتتي تالقتتتي چرخشتتتي عمتتت.تاً بتتته علتتتت 

هتروزیگوسیتي بیشتر منجر به افتزایش نستبي عملكترد    

گتتردد  آمیختتته گتتري چرخشتتي بتته    متتيتولیتت. شتتیر  

استفادهمكرر گاو نر هر دو نتژاد والت.یني بستتگي دارد     

گله از دو )یا بیشتر  گروه ژنتیكي تشكیل خواه. ش. كته  

ممكن است برنامه ریزي جهت كارهاي اصالح نتژادي را  

دشوار سازد، اما انيعاف پذیري بیشتتري را در اختیتار   

ن.هي خوب بتوده و  گذارد  این سیستم نیازمن. سازمامي

هتاي شتیري   براي مزارت بتزرگ مناستب استت  در گلته    

داراي مقیتتاس كوچتتك، استتتراتژي نتتژاد مركتتب شتتیوه   

تتتري بتتراي اصتتالح نتتژاد گتتاو شتتیري در منتتاطق عملتتي

در اكثتر    0223رادن و ستان.رس  )وان گرمسیري استت 

معاليا  انجام ش.ه به استثناي گاوهاي برهمن استفاده 

بهتترین  1Fهتاي  نتوان متادر، آمیختته   ش.ه در تالقي به ع

  در یتك بررستي   1960او  )دعملكرد را دارا بودن.  متك 

 1Fهتاي  مروري با تأیی. این معلب نشان داد كته آمیختته  

هتاي زیتر اپتتیمم بتي     زبو بویژه در محیط xنژاد شیري 

 همتا بودن. 

دستت آمت.ه در تحقیتق حاضتر نشتان داد كتته      هنتتای  بت  

اقتصادي منتاطق  -سیستم تولی.يگري در برنامه آمیخته

رغتم افتزایش تولیت. شتیر تغییتر      روستایي استتان علتي  

ي در رانتت.مان تولیتت. و ستتودآوري دامتت.ارها  دارمينتتي

یكي از دالیتل عمت.ه ایتن مستئله     وجود نیاورده است  هب

نیاز غذایي، و م.یریتي پایین گاو بتومي استت  مشتخص    

و  ش.ه است كته نژادهتاي منتاطق گرمستیري )متثالً زبت      

تتر در مقایسته   بعور مؤثرتري از خوراك با كیفیت پایین

یمن كننت. )هت  متي با همتاهاي مناطق ميت.له خود استفاده 

هتاي پرانترژي      با این وجود، این برتري در جیره0221

هتاي داراي كیفیتت   و یا در سعوح باالي نیتروژن علوفته 

رست.  متي یاب.  در تمام حتاال  بته نظتر    ميژایین كاهش 

اده خشك و میزان متابولیسم در نژادهاي زبو مصرف م

تتر باشت.  در   پتایین  Bos taurusدر مقایسته بتا نژادهتاي    

صتتور  عتت.م ستترمایه گتتذاري اولیتته مناستتب )جهتتت   

برنامته   ،پتروری   و مت.یریت  سیستتم ارتقاء آموزی و 

گردد كه به نوبته ختود   گري با شكست مواجه ميآمیخته

عالوه بر وارد نمودن ص.ما  جبتران ناپتذیر بته بختش     

دامپتتروري استتتان، زمینتته از بتتین رفتتتن منتتابع ژنتیكتتي 

سازد  یكي از راه ميارزشمن. گاو بومي استان را فراهم 

هتا، سیاستت گتذاري صتحیح جهتت اصتالح نتژاد و        حل

افزایش تولی.ا  گاو بومي از طریق انتخاب درون نژادي 

خواه. بود  زیرا در شترایط فيلتي دامت.اران بتومي طتي      

سالها سیستم پرورشي مناسب و كارام. سازگار با گاو 

انت. و تولیت.ا  گتاو بتومي بتا شترایط       بومي را آموختته 

 باش. مياقتصادي آنان سازگارتر 
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Abstract 

This research was conducted in order to evaluation of economical performance of crossbred cow 

(between Guilan native cow and Holstein cow) and natice cow in various rearing and production 

systems and also comparison of profit per each crossbred and naticve cow. A deterministic model 

for Guilan crossbred dairy cows was constructed considering milk price system of Iran. Using this 

model and a similar modet in native cattle, annual profit per crossbred (between Guilan native and 

Holstein cow) and native cow was estimated and compared. Information on returns and costs from 

20 crossbred herds of Guilan province in Lahijan (7 herds), Amlesh (1 herd), Rezvanshahr (3 herds) 

and Masal (9 herds) cities were studied during a period of 1 year. Results showed that the studied 

systems were different regarding feeding and its costs, milk yield and its costs, and milk selling. So 

behaviour of system profit and economic weights against change in production factors in different 

cities is not similar. Therefore it is necessary to derive special economic weights for each 

production system. In semi-industrial system (Amlesh city), average profit per crossbred cow was 

higher than that per native cow, but in traditional systems (Rezvanshahr, Lahijan and Masal), 

annual profit per native cow was higher than crossbred cow. In Guilan province, the average annual 

profit per crossbred and native cow was 1611881 and 2937980 rials, respectively.  Lack of 

statistically significant difference between profitability of crossbred and native cattle demonstrates 

that crossbreeding program was not successful in the economic and production system of Guilan 

villages. 
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