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 چکیده

در این  :هدف گوشتی است. -شیری متوسط جثه و ینژاد که است داریکی از نژادهای دنبهکی نژاد هر زمینه مطالعاتی: 

راس میش داشتی  500مطالعه پارامترهای تولیدی، تولید مثلی، مدیریتی و اقتصادی حاصل از رکوردگیری پنج گله به تعداد 

تحت سیستم پرورش روستایی مورد ارزیابی قرار گرفت.  1390گوسفند نژاد هرکی در طول چرخه تولیدی در سال 

ها در پایان دوره پرورش، نرخ زنده رصد باروری، وزن تولد برهصفات مورد بررسی شامل نرخ زادآوری، د کار:روش

م اقتصادی براساس سیست -ها، وزن پشم تولیدی، میانگین افزایش وزن روزانه و تولید شیر بودند. مدل زیستیمانی بره

ی از یری جزئپرورشی و اطالعات گله نوشته شد و با استفاده از گرایش سود حداکثر، ضرایب اقتصادی صفات با مشتق گ

محاسبه گردید. برای محاسبه ضرایب اقتصادی  Ecoweightتابع سود برای سیستم یک بار زایش در سال توسط نرم افزار 

صفات، سطح هر صفت موجود در مطالعه سود تغییر داده شد در حالی که سایر صفات در حد میانگین نگه داشته شدند و 

ها و درآمدها، سود دامدار و ترکیب ادی در نظر گرفته شد. ابتدا تمامی هزینهتغییر در سود حاصله به عنوان ضریب اقتص

ضرایب اقتصادی نسبی برای صفات  نتایج:های ورودی برنامه ذخیره و نرم افزار اجرا شد. گله معین گردید و در فایل

روزانه از شیرگیری تا پایان دوره وزن تولد، میانگین افزایش وزن روزانه از تولد تا از شیرگیری، میانگین افزایش وزن 

ول عمر ، طدر زمان از شیر گرفتن دهی، میانگین نرخ زنده مانیها، میانگین تعداد برهپرورشی، میانگین نرخ آبستنی میش

، 12/6؛ و تولید پشم بترتیب ، پروتئین شیرمفید میش، تولید شیر استاندارد شده برای دوره شیردهی، چربی موجود در شیر

اصالحی برای  اهداف نتیجه گیری نهایی: .بدست آمد 1و  024/0، 047/0، 54/3، 72/16، 54/2، 12/2، 36/2، 515/0 ،68/0

نی میش میانگین نرخ آبست، میانگین نرخ زنده مانی، تولید شیر، وزن تولدبترتیب شامل طول عمرمفید،  گوسفند نژاد هرکی

 وزن روزانه است. ، تولید پشم و افزایشمیانگین تعداد بره دهی، ها

 

 Ecoweightگوسفند نژاد هرکی، ضرایب اقتصادی، نرم افزار  کلیدی: واژگان
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 مقدمه

 در دامپروری یبرای افزایش توان رقابت هر رشته تولید

باید نسبت به افزایش سود آوری آن شاخه تولیدی اقدام 

های موثر برافزایش سودآوری در نمود. یکی از راه

بدون در نظر  .دامپروری استفاده از اصالح نژاد است

ان توگرفتن اهمیت نسبی صفات از لحاظ اقتصادی نمی

از طرفی  ،روش بهینه اصالح نژادی را بکار گرفت

ترین راه تعیین اهمیت نسبی صفات بدست آوردن مناسب

 باشدضرایب اقتصادی آنهاست که هدف این تحقیق می

در این راستا، سود هرحیوان به  .(1381)احمدی متقی 

 .وابسته است غیر تولیدی حتیتعدادی از صفات تولیدی 

توانند در هدف اصالح نژاد ای از این صفات میمجموعه

انتخاب براساس آنها، سود  که به طوری گنجانده شوند

ارزش هر حیوان بستگی به دو  و .افزیش دهددامدار را 

ضرایب  های اصالحی صفات مختلف وعامل ارزش

توان با تعیین ضرایب اقتصادی می .اقتصادی آنها دارد

این صفات، میزان اهمیت نسبی هر یک از آنها را در تغییر 

 .دراندمان اقتصادی سیستم تولیدی مشخص نمو

گران دام از ضرایب اقتصادی برای مشخص اصالح

های اصالحی نمودن اهمیت صفات مختلف در برنامه

کنند. برآورد ضرایب اقتصادی، معموال سهم استفاده می

سازد. اگر یک صفت خاص را با سودمندی مرتبط می

ضرایب اقتصادی بطور صحیح محاسبه گردد، حیواناتی 

ن نتایج را در نسل بعد شوند که سودمندتریانتخاب می

خواهند داشت. برای بدست آوردن یک ضرایب اقتصادی 

چند صفته، به تعریفی از ارزش اصالحی کل نیازمندیم که 

های اصالحی و اهمیت اقتصادی توسط ارزش اتوام

تغییر در سود وابسته  صفات مورد نظر معین شده باشد.

ب ضریبعنوان می توان به یک واحد تغییر در هر صفت را 

اقتصادی آن تعریف نمود به شرطی که میانگین سایر 

همکاران  اسمیت و(. 1385)خدایی  صفات ثابت باشد

( هزینه و درآمدها را به 1988) ( و پانزونی1986)

های مختلفی ترکیب کردند و نشان دادند وقتی که روش

ها و درآمدها به صورت اختالف از هم ترکیب هزینه

صفات مورد مطالعه وابسته به شوند ضرایب اقتصادی 

ه ک دهدباشد. این مطلب نشان میهای ثابت گله نمیهزینه

های ثابت در تشکیل معادله تعیین کردن دقیقا مقدار هزینه

باشد بخصوص در سیستم روستایی که سود نیاز نمی

های کشاورزی معموال پرورش گوسفند با سایر فعالیت

همان ضریب ضریب اقتصادی هر صفت، توام است. 

تابعیت هزینۀ هر واحد از درآمد دامداری روی ارزش 

گاه برای حفظ این ذخیرهباشد. اصلی آن صفت می

ژنتیکی ابتدا اطالعی در مورد صفات تولیدی، مدیریتی و 

ین نژاد  های پرورش دهندگان امنابع درآمد وهزینه

های اقتصادی برای آوری شود و سپس ارزشجمع

محاسبه گردد که هدف اصلی این  صفات تولیدی آنها

 تحقیق است.

 

 مواد و روش ها

گله گوسفند هرکی به تعداد  5در این پژوهش از اطالعات 

 75-150با بعد گله متغیر بین  راس میش داشتی 500

روستایی واقع در  پرورش تحت سیستمراس گوسفند 

تمام اطالعات منطقه دشت بیل اشنویه، استفاده گردید. 

وارد شد و آمار توصیفی  Excelگله مورد نیاز در فایل 

(. برای تعیین 1جدول ( انجام شد SASصفات با نرم افزار 

 Ecoweightضرایب اقتصادی صفات از نرم افزار 

مربوط به سال  هاکلیه درآمدها و هزینهاستفاده شد. 

در  1389ها در مهر ماه سال شناسایی گله است. 1390

روستای ذیمه و سنگان از توابع شهرستان اشنویه  دو

های با توجه به اطالعات جمع آوری شده از گلهانجام شد. 

اردیبهشت تا  اواخر گوسفندان از ،این مناطق و دامداران

بصورت زمان  در مراتع کوهستانی مرزی شهریور ایلاو

 .برندبه سر می اداره منابع طبیعیبندی شده  توسط 

در پس چر گیاهان  شهریور تا اواخر آبانسپس در 

ها گله در هکنند و در سایر مااستان سپری میزراعی این 

راس میش  500. شودآغل به صورت دستی تغذیه می

شماره گذاری و سن آنها براساس مدارک بیمه ساالنه 

تعیین شد. فصل زایش حیوانات در اوایل دی ماه شروع 
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بخش برای محاسبه ساختار گله میش مهم ترین  شد.

ضرایب اقتصادی در این تحقیق است. سیکل تولید مثلی 

های بره دهی یا همان شکم زایش است. وزن تعداد دوره

گرم، تاریخ 100ها با استفاده از ترازویی با دقت تولد بره

تولد و تعداد بره دهی ثبت شد از این اطالعات برای 

شد  ستفادهمحاسبه نرخ آبستنی و درصد دوقلوزایی نیز ا

توزین  راس قوچ و میش انتخاب و 80(. تعداد1)جدول

ه ها در گلها و قوچشدند و برای تعیین میانگین وزن میش

اردیبهشت  20استفاده شد. فصل شیردوشی حیوانات از 

ماه شروع شد برای بدست آوردن میزان شیر هر دو هفته 

 دتولید شیر آنها اندازه گیری ش راس انتخاب و 100یکبار 

و برای بقیه گله جمع شیر هنگام فروش روزانه شیر ثبت 

 آن محاسبه شد.شد و میانگین 

 

 ها)درصد(مقادیر برای پارامترهای ترکیب گله میش -1جدول 

میش مرده  سیکل تولید مثلی

(0/0)  

میش حذفی 

(0/0)  

(0/0نرخ آبستنی ) (0/0تک قلو )  (0/0)دوقلوزایی    

1 2 0 89 89 11 

2 1 0 92 88 12 

3 2 1 100 86 14 

4 0 4 100 88 12 

5 1 5 94 81 19 

6 3 70 95 78 22 

 

مدل زیست اقتصادی  شامل محاسبه حالت ثابت گله این 

محاسبه سود به عنوان یک مجموعه عملکرد  ،میش

 و یبیولوژیکی، اقتصادی، مدیریت صفاتبسیاری از

صفت است. این نرم افزار  35اقتصادی تا ارزش  محاسبه

توسط ماری ولف وا، جان ولف و سوزان کروپوا از 

انیستیتوی علوم دامی جمهوری چک با حمایت وزارت 

 کشاورزی جمهوری چک و اسلواسکی طراحی شده است.

 : بخش اول از این مجموعه برایشامل سه بخش است

دهد. بخش دوم را تشکیل می EWDCو  EWBCگاو که 

EWSH1  برنامه مستقل برای گوسفند با یک بره زایی

در  EWSH2 و  GFSHدر سال است. بخش سوم 

 های مهمسیستم دو نژادی گوسفند به کار می رود. بخش

در این نرم افزار ترکیب گله، ترکیب و رشد نتاج، تولید 

ها و یره، سایر هزینههای جشیر، تولید پشم، هزینه

فایل برای  14این نرم افزار شامل . باشددرآمدها می

 (. 3)جدول  باشدورود اطالعات می
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 ها در سیستم پرورشی گوسفند هرکیها و قیمتای، مدیریتی، تولیدی، هزینهاطالعات تغذیه -2جدول 

 میانگین عنوان                                                                    میانگین عنوان                                                                  

 6 عمر مفید میش در گله)سال(                               5000 قیمت هر کیلوگرم علف خشک)ریال(                    

 6 عمر مفید قوچ در گله)سال(                                2700 قیمت هر گیلوکرم کاه)ریال(                               

 90 تعداد روزها در مراتع کوهستانی)روز(               4800 قیمت هر گیلوکرم جو)ریال(                               

های گیاهان زراعی و  تعداد روزهای پس چر 500 قیمت هر گیلوکرم مواد معدنی)ریال(                     

 مانده غالت و باغات)روز(                                                باقی

120 

 150 تعداد روزها با تغذیه دستی)روزها(                    0 قیمت هر گیلوکرم پس چر)ریال(                            

قیمت هر کیلوگرم وزن زنده بره تا از 

 شیرگیری)کیلوگرم/ریال(  

 2 های انگلی          های درمانی ضد کرمتعداد دوره 130000

ه بره بعد از شیرگیری قیمت هر کیلوگرم وزن زند

 )کیلوگرم/ریال( 

 1 راس                            100تعداد چوپان برای هر  62000

ها قیمت هر کیلوگرم وزن زنده میش

 )کیلوگرم/ریال(                

 10000 های دامپزشکی )ریال(   های درمانی و سرویسهزینه 57000

ها قیمت هر کیلوگرم وزن زنده قوچ

 )کیلوگرم/ریال(                

 7000000 هزینه کارگر یا چوپان ماهیانه)ریال(                   50000

 5000000 های ثابت در سال)ریال(                        هزینه 1000 قیمت هر کیلوگرم کود حیوانی)کیلوگرم/ریال(                         

 0 هزینه حمل و دفع حیوان مرده                                   15000 لیدی)کیلوگرم/ریال(                       قیمت هر کیلوگرم پشم تو

 10000 هزینه پشم چینی هر حیوان)ریال(                         14000 قیمت هر کیلوگرم شیر گوسفندی )کیلوگرم/ریال(                     

ها برای دوشش و فرآوری شیر هر حیوان هزینه 90000 قیمت هر کیلوگرم پنیر گوسفندی )کیلوگرم/ریال(                    

 )ریال( 

1600 

 0 هزینه آب                                                                60000 قیمت پوست )ریال(                                                      

 14000 های بازاریابی هر حیوان فروشی)ریال(         هزینه 150 تعداد روزهای آبستنی)روز(                                                

 80000 هزینه نگهداری و حمل جیره هر تن)ریال(                  150 طول دوره شیردهی)روز(                                                   

هزینه یک واحد انرژی حاصل از مرتع)ریال بر  3-5/3 سن بره در از شیرگیری)ماه(                                            

 اژول(      مگ

0 

هزینه یک واحد انرژی حاصل از پس چر)ریال بر  18 سن در اولین جفت گیری)ماه(                                              

 مگاژول(   

0 

هزینه یک واحد انرژی حاصل از تغذیه دستی)ریال  1 تعداد دفعات پشم چینی در سال                                             

 بر مگاژول( 

630 
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فایل ورودی نرم افزار اکوویت -3جدول   

های ورودیفایل شرح  

هامحاسبه ترکیب گله میش  1 

 2 ترکیب قوچ در گله

 3 محاسبه ترکیب و رشد نتاج در گله از تولد تا از شیرگیری یا پایان دوره پرورش دستی

ها و محاسبه ترکیب نتاج پرورشی برای تولید مثل از شیرگیری تا رسیدن به وزن بلوغ یا فروش آن

 برای هر نژاد خالص و دورگه
4 

مازادترکیب نتاج   5 

درصد چربی شیر ، درصد پروتئین شیر و درصد رطوبت شیر صرفنظر از محاسبه تولید شیر  6 

تولید شیر در هر میش و تعداد بره های شیرخوارمحاسبه   7 

های غذاییمحاسبه هزینه  8 

ها برای هر حیوانمحاسبه سایر هزینه  9 

و شیر محاسبه درآمدها بجز درآمدهای حاصل از کشتار حیوانات  10 

های حاصل از شیر و پنیرمحاسبه قیمت شیر و درآمد  11 

های پرورشی و بره های دسته بندی شده برای حذفهای بالغ و برهمحاسبه درآمدها برای میش  12 

ا پایان دوره ی پرورشتمحاسبه درآمدها حاصل از بره های کشتاری بعد از شیرگیری   13 

های پرواربندیبرای سیستم  14 

 

 نتایج 

با توجه به برآورد هزینه، بیشترین هزینه برای تغدیه 

درصد از  68حیوان است. با توجه به این آمار و ارقام 

های واحد دامپروری در این سیستم را کل هزینه

درصد  22ند. در مجموع گیرای در بر میهای تغذیههزینه

هزینه کارگری به خود اختصاص فارم را های از هزینه

دهد. هزینه بازاریابی شامل هزینه ورود به محل می

فروش دام، هزینه حمل و نقل و وزن کشی حیوان 

باشد. هزینه های ثابت به علت آنکه جایگاه از مصالحی می

های سیمانی وسقف آن نیز از چوب است و مانند بلوک

ز این درصد ا 8کم هزینه هستند پایین است و تنها 

ای برای حمل و را به خود اختصاص داد. هزینه هاهزینه

نقل حیوان مرده و تلف شده داده نشد چون الشه 

رسند. های گله میحیوانات مرده به مصرف سگ

دهد که های محصوالتی تولیدی دامی نشان میقیمت

قیمت گوشت باالتر از بقیه محصوالت قرار دارد. در این 

لد تا از شیرگیری و پایان دوره بین قیمت برها از تو

 ورت که بره متولد شده دارای قیمتتفاوت دارند به این ص

چون معموال این بره برای پرورش خریداری  باالیی است

ها ها و میششوند نه برای کشتار و همچنین برای قوچمی

وجود  2 ای که در جدولنیز به این صورت است نکته

ایی که برای هدف هقوچها و ندارد این است که میش

شوند براساس وزن بدن خرید و پرورش داد و ستد می

شوند بلکه براساس تیپ بدنی و سن آنها فروش نمی

باشد و قیمت این حیوانات بسیار باالتر از قیمت بر می

حسب کیلوگرم وزن زنده و حیوانات کشتاری است. 

درصد از درآمد دامدار از فروش گوشت )حیوان(  65/90

آید و اهمیت باالیی در دامپروری دارد. پشم ست میبد

شود و با توجه به اینکه چینی یکبار در سال انجام می

پشم این نژاد نامرغوب است به قیمت پایینی به فروش 

درصد از کل  2/0رسد. درآمد حاصل از فروش پشم می

گوسفند تقریبا پنج ماه از سال را  درآمدها برآورد شد.

شوند و به همین سبب یه و نگهداری میدر جایگاه  تغذ

آید و با توجه به وسعت مقدار کود زیادی بدست می

باغات میوه استان بازار تقاضای خوبی دارد ولی چون 

های کشاورزی و شغل دامپروری با سایر فعالیت
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رسد باغداری همراه است که فقط مازاد آن به فروش می

دست آمد.  درصد ب 15/0و میزان درآمد حاصل از آن 

شیر نیز یکی دیگر از محصوالت دامی است که با توجه 

باشد. در این به غنی بودن آن دارای قیمت مناسبی می

مقداری  یستم بررسی شده شیر تولیدی حیوانس

 بصورت شیر یا محصوالتی مانند پنیر یا کره گوسفندی

 رسدرسد و مازاد آن به فروش میبه مصرف خانوار می

شود. گاسکی و درآمدها را شامل میدرصد از  9که 

( در مطالعه بروی گوسفندان نژاد 2003همکاران)

درصد و هزینه ثابت را  57/0گرمسیری هزینه تغذیه را 

درصد گزارش نمودند که تقریبا با نتایج حاصل از  05/0

 -های حاصل از نژاد لریاین تحقیق مطابقت دارد. درآمد

درصد از  04/95( 1388)وطن خواه و همکاران بختیاری

های حذفی است و پشم و فروش بره مازاد، میش و قوچ

ها را به درصد از درآمد 59/1و  37/3کود تولیدی نیز 

تغذیه  28/72ها نیز شامل دهند. هزینهخود اختصاص می

درصد بودند.  78/1های ثابت و هزینه 94/25و مدیریتی 

( نیز 2008)حقدوست وهمکاران  در گوسفند نژاد عربی

ها حاصل گوشت، پشم و کود بودند و بیشترین درآمد

 7/70درآمد حاصل از فروش گوشت بود. هزینه نیز 

ها و درصد سایر هزینه 8/27درصد برای تغذیه و 

شود که در درصد است. مشاهده می 5/1های ثابت هزینه

 ها است بعد ازهمه آنها هزینه تغذیه بیشتر از بقیه هزینه

های ثابت اندک بودند های مدیریتی و هزینههآن نیز هزین

که با نتایج بدست آمده برای گوسفند نژاد هرکی مطابقت 

ای را می توان به جثه ها تغذیهدارد. این اختالف در هزینه

های کارگری و مدیریتی حیوانات، نژاد و همچنین هزینه

 نسبت داد. 

 

 رد بررسیوآمار توصیفی صفات م -4دولج

 بیشترین کمترین انحراف معیار میانگین تعداد صفات

 533 06/4 98/0 1/1 2/6 (kg)وزن تولد 

 501 2/24 2/3 5/11 9/31 (kgوزن ازشیرگیری )

 490 6/43 4 1/29 6/53 (kgوزن پایانی)

 496 5/2 6/0 8/0 3/4 (kgتولید پشم)

 99 39/0 118/0 2/0 7/0 (kgتولید شیر)

 2/10 3 8/1 01/6 40 چربی شیر)%(

 7/6 1/5 35/0 8/5 40 پروتئین شیر)%(

 501 19/0 03/0 05/0 28/0 (/kgروزازشیرگیری) تا وزن افزایش

 260 18/0 03/0 06/0 26/0 (/kg)روزپایان دوره  افزایش وزن تا

 

 

 ضرایب اقتصادی محاسبه شده برای گوسفند هرکی -5جدول 

BW DGBW DGWE Cr Ls Pws Es Ms Lim Prm Ws 
12/6 68/0 515/0 36/2 12/2 54/2 72/16 45/3 047/0 024/0 1 

BW  ،وزن تولدDGBW فزایش وزن روزانه از تولد تا از شیرگیری،ا DGWE ،افزایش وزن روزانه از شیرگیری تا پایان دوره پرورشیCr   نرخ

 .تولید پشم Wsپروتئین شیر، Prmچربی شیر، Limتولید شیر، Msطول عمر مفید میش،  Esنرخ زنده مانی،  pwsتعداد بره ، میانگین  Lsآبستنی، 
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 40برای محاسبه درصد چربی و پروتئین شیر، نمونه 

تایی گرفته شد و اندازه گیری چربی و پروتئین آن در 

اواسط خرداد و اواسط آزمایشگاه در اواخر اردیبهشت، 

ای، مدیریتی، تولیدی، تیر ماه انجام شد. پارامترهای تغذیه

ها در سیستم پرورشی گوسفند در ها و قیمتهزینه

ها و انحراف معیار نشان داده شده است. میانگین 2جدول 

و کمترین و بیشترین مقادیر برای صفات محاسبه شدند  

شود. مشاهده می 4که نتایج  بدست آمده  در جدول

ضرایب اقتصادی نسبی برآورد شده برای گوسفند نژاد 

 .نشان داده شده است 5هرکی در جدول 

برآورد  شد که ضریب  12/6ضریب نسبی وزن تولد 

بزرگ و مثبتی است و نشان دهنده تاثیر زیاد آن بر روی 

دهد که باشد و نشان میسود در فارم مورد بررسی می

ف استاندارد فنوتیپی صفت وزن زنده با افزایش در انحرا

هنگام تولد موجب افزایش سود در سیستم پرورشی 

های ها و افزایش در آمدشود که ناشی از کاهش هزینهمی

حاصل از وزن تولد است. وزن تولد بر وزن پایانی هنگام 

دهی فروش تاثیر دارد به همین علت نیز در تابع سود

 نتایج حقدوست وهمکارانبا شود. این مشاهده نمایان می

گزارش کردند که ضریبی پایین  -001/0( که مقدار 2008)

(  و ولف وا 2011و همکاران ) تولونبود مطابقت نداشت. 

 41/1و  4/4که آنها نیز ارزش را  (2011) و همکاران

بترتیب گزارش شده است که در هر دو ضریبی باال ست 

 و همکاران واولف با نتایج این تحقیق مطابقت دارد.  و

 برای آن گزارش کردند.  65/0(  یک ارزش متوسط 2009)

اقتصادی افزایش وزن روزانه از تولد تا از ضریب 

پایین است و در تحقیقات داخلی  هیچ گزارشی گیری شیر

برای  افزایش وزن روزانه مشاهده نشد. در تحقیقات 

( 2011) و همکاران تولونخارجی انجام شده می توان به 

(  2009) و همکاران ولف وا،  15/0مقدار برآورد شده  با

اشاره کرد که در هر دو این  032/0شده  با مقدار برآورد

ن باشد دلیل ایارزش پایین بود و مطابق با این تحقیق می

امر که این ضریب پایین است که در این سن باید از شیر 

 و علوفه با کیفیت بسیار خوب و جو که قیمت آنها بسیار

 هاباال است تغذیه کنند است واین باعث افزایش هزینه

روزانه  زیاد شود پس هزینه حاصل از افزایش وزن می

مد حاصل از افزایش وزن روزانه است ولی بهر حال درآ

 کند. ها را جبران میهزینه

افزایش وزن تا پایان دوره با توجه به اینکه صفت 

یی،  نوع به عواملی چون ضرایب تبدیل غذا پرورشی

جیره و دیگر شرایط مدیریتی بستگی دارد به همین دلیل 

این صفت دارای ضرایبی با پراکنده گی باالیی است. در 

تعیین ضرایب اقتصادی گوسفند نژاد لری بختیاری احمد 

گزارش کرد.  75/21( ضریب برآورد شده 1381متقی )

در نژادهای خارجی نیز که بر روی چهار نژاد گوسفند 

( انجام 2011همکاران ) و ولف واتوسط  ی چکجمهور

 گزارش کردند.  08/6گرفت که رقم 

ها می تواند سود همانی به علت کاهش تلفات  برزندهنرخ 

را افزایش دهد و باعث افزایش تعداد بره های از 

گرفته شده و فروخته شده به ازای هر میش مولد در شیر

تولید را کاهش شود و هزینه نگهداری میش برای گله می

شود. دهد و منجر به افزایش ضریب این صفت میمی

تحقیق ارزشی نسبتا باالیی دارد. طالبی وهمکاران 

برای گوسفند لری بختیاری  56/55( ارزش 1389)

برآورد کرد که ارزش باال بود و در رتبه بندی صفات 

 مطابقت دارد.

ن همچنینرخ آبستنی بر تعداد  بره متولد شده در سال و 

تولید شیر تاثیر دارد. با نرخ آبستنی باال تعداد بره متولد 

شده بیشتر و همچنین تعداد حیوان زایای بیشتر و در کل 

تولید شیر باالتر نیز به همراه دارد. البته دلیل این که این 

تواند به افزایش صفت ضریبی باالتری ندارد می

طالبی و  های پرورشی و نگهداری حیوان برگردد.هزینه

و وطن خواه و همکاران  52/65( ضریب 1389همکاران )

برای این صفت گزارش دادند که در هر  09/33( 1388)

دو صفت دارای رتبه باالیی میان صفات بود در حالی که 

در این تحقیق دارای ارزشی متوسط با تفاوت زیاد در 

( 2008رقم گزارش شده است. حقدوست و همکاران )

 012/0شده برای گوسفند نژاد عربی ضریب برآورد 
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وهمکاران  تولونمنتشر کردند که ارزشی پایین داشت. 

(  2011و همکاران ) ولف واو  64/2( ضریب 2011)

برآورد کردند که در هر  دو، ضریبی با  65/9ضریب 

( 2009وهمکاران ) ولف واارزش باالیی بود. در تحقیق 

ارش شد. با ارزش پایین گز 56/0ضریب نرخ آبستنی 

( که بروی گوسفند نژاد شیری  2007لگارا وهمکاران )

گزارش کردند که با  29/106کار کردند رقمی بسیار باال 

ه دهد کنتایج این تحقیق مطابقت ندارد. نتایج نشان می

ا توجه ب اند وصفات باروری و آبستنی به مدیریت وابسته

ت یبه اینکه در این مطالعات تنوع زیست محیطی و مدیر

متفاوت وجود داشت و اعداد متفاوتی گزارش شده است 

ارزش های ارائه شده مختص همان نژاد و سیستم 

 پرورشی است.

دهی را تحت تواند صفت تعداد برهاز جمله عواملی که می 

تاثیر قرار دهد افزایش درصد باروری و دو قلوزایی 

های  بارز این صفت که با تعداد میش باشد. از ویژگیمی

توان تعداد بره های مورد نیاز را به دست آورد کمتر، می

که این امر با توجه به کمبود علوفه و تخریب مراتع اهمیت 

( ضریب این صفت را  1381بیشتری دارد. احمد متقی )

برآورد کرد، فرضی  261/ 14برای گوسفند بلوچی 

 ، وطن خواه و همکاران25/44( در گوسفند زل 1382)

،  باقری 43/27فند لری بختیاری ضریب ( در گوس1388)

برآورد کردند که در  78/54( ضریب 1382) و همکاران

هر چهار تحقیق این صفت دارای ارزش باالیی بود و با 

رکی مطابقت نداشت. معموال ضریب گوسفند نژاد ه

با این  قلوزایی برای گوسفند نژاد هرکیدرصد دو 

د و همچنبن تحقیقات فرق داشت و معموال باالتر بودن

صفاتی مانند وزن تولد، طول عمر مفید و تولید شیر که 

ا تحقیقات آنه باالترین ارزش را داشتند دردر این تحقیق 

برآورد نشده است و با در نظر نگرفتن این صفات می 

 تواند گفت که در رتبه بندی مطابقت خواهند داشت.

( دهیهای تولید مثلی )برهبراساس حداکثر تعداد چرخه

شود چون سیستم یکبار زایش در سال در گله تعیین می

دهی است دوره بچه 6است و حداکثر میانگین برای میش 

ها حذف می شوند. طول عمر مفید بین و بعد از آن میش

صفات بررسی شده باالترین ضریب و بیشترین تفاوت 

های اقتصادی تخمین زده شده بصورت افزایش در ارزش

ازای هر میش است. این ضریب  به تعداد ساالنه سود به 

بره متولد شده، نرخ زندمانی، تعداد بره به سن بلوغ 

رسیده به ازای طول عمر بستگی دارد. دلیل این امر که 

ضریب این صفت بسیار باالست اینست که میش در گله 

زمانی سودمند است که تولید مثل کند و بره بدهد 

میش قصر در گله در  وهمچنین تولید شیر داشته باشد و

م ساالنه که تواند سودمند باشد چون بجز پشسال نمی

دیگری نمی تواند داشته باشد ارزش کمی دارد محصول 

ی هامثل هزینهو هزینه نگهداری آن تا فصل بعدی تولید

شود اضافی خواهد بود که باعث کاهش سود ساالنه می

ت. سو به همین دلیل این صفت تحت تاثیر صفات دیگر ا

این صفت در ایران برای هیچ نژادی برآورد نشده است. 

و  ولف واتوان به از کارهای انجام شده خارجی می

 ولف واو  6/3( با ضریب برآوردی 2011همکاران )

اشاره کرد که در هر دو  1/11( ضریب 2009وهمکاران )

دارای باالترین ضریب بودند که در این تحقیقات  طول 

یر تغییر در عملکرد شیر تولیدی عمر مفید تحت تاث

های مسن تر و دهی بوسیله میشوافزایش تعداد بچه

شود که یک پربار تر در گله بود. البته این باعث نمی

دهی میانگین دو برابر برای صفات تولید شیر و تعداد بره

تواند باعث حساب شود چون تغییر در سال تولیدی نمی

دهی لید شیر و تعداد بچهافزایش پتانسیل ژنتیکی برای تو

شود فقط باعث تغییر در ساختار سنی جمعیت نمی

به  24/1( ارزش پایین 2007) شود. لگارا و همکارانمی

ازای افزایش در عمر برای آن برآورد کردند که ارزش 

اقتصادی را تنها از کاهش هزینه جایگزینی بدست 

 آوردند.

را برای این  1برای پشم ارزش  ر اکثر تحقیقات داخلید 

صفت بیان کردند این بدان علت است که این صفت را مبنا 

د سنجیدندادند و بقیه صفات را نسبت به آن میقرار می

که تمامی آنها ضریبی پایین و با نتایج این تحقیق مطابقت 
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 ارانداشت. در تحقیقات دیگر برای پشم ریموندو و همک

( مقدار 2008همکاران )و حقدوست و  13/0( مقدار2011)

را گزارش  77/0( رقم 2011و بایرن و همکاران )  018/0

کردند که درهر سه آنها ارزشی پایین تر از صفات دیگر 

گزارش  42/0( مقدار 2009داشت ولی ولف وا وهمکاران )

کردند که شبیه به مقدارآن برای گوسفند نژاد هرکی است 

ی ارزیاباما با این تفاوت که رتبه آن از سایر صفات مورد 

 باشد.باال تر می

دهد که با توجه به شرایط حاکم بر نتایج تحقیق نشان می

سامانه تولید گوسفند هرکی طول عمر مفید، وزن تولد، 

تولید شیر، نرخ زنده مانی تا از شیرگیری، میانگین نرخ 

ها و میانگین تعداد بره از مهمترین صفات آبستنی میش

ژنتیکی این نژاد باید هستند و در برنامه های بهبود 

ای از دخالت داده شوند. با توجه به اینکه سهم عمده

باشد بنابراین های جاری مربوط به هزینه تغذیه میهزینه

بهبود مراتع برای تغذیه دام ها و کاهش مدت زمان تغذیه 

 شود.دهی سامانه منجر میدستی به افزایش سود
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Abstract 

BACKGROUND: The Harki sheep is a fat-tailed breed which medium- sized body and dairy- meat 

sheep. OBJECTIVES: In this study parameters of production, reproduction and economic 

management obtained from data recorded for Harki sheep breed was evaluated in five flocks with 

500 ewe during annual cycle of production in village system in 2012. METHODS: Traits included; 

fertility, pregnancy rate, weight lambs from birth to the end of period, survival rate of lambs, wool 

production weight, average daily gain and milk production. A bioeconomic model was written for 

rearing system and flock information, economic values using maximum profit orientation was 

calculated by partial derivative of the profit function for a production system with one lambing per 

year by the Ecoweight software. To calculate economic values, change in system profit per unit 

change in the trait while was kept the other characters in the average, and was considered the average 

change in profit as an economic value. First all costs, revenues, profits and flock structure determined 

then intered input files and run the software. RESULTS: The relative economic values for birth 

weight, daily gain from birth until weaning, daily gain from weaning until end of period, conception 

rates ewes, little size, lamb survival at weaning, lifetime, milk yield during the standardized milking 

period of 150 d, milk fat, milk protein and fleece weight were 6.12, 0.68, 0.515, 2.36, 2.12, 2.54, 

16.72, 3.54, 0.047, 0.024 and 1 respectively. CONCLUSIONS: Breeding objective in Harki sheep 

breed were  productive lifetime, birth weight, milk yield, lamb survival at weaning, conception rates 

ewes, little size, wool yield, daily gain from birth until weaning, daily gain from weaning until end 

of period, milk fat and milk protein. 
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