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چکیده
زمینه مطالعاتی :در شاخص انتخاب چند صفته ،اهمیت نسبی صفات مورد نیاز است .هدف :این پژوهش به منظورارائه
مدلی جهت برآوردارزش اقتصادی برای تداوم شیردهی درگاوهای شیری هلشتاین ایران انجام شد .روشکار :از
دادههای تولیدی ثبت شده توسط مرکز اصالح دام کشور استفاده شد در حالی که داده های عملکردی و اقتصادی مورد
نیاز از سطح  3گله بزرگ گاو شیری کشور جمع آوری گردید .مجموعه داده های نهایی شامل128،281رکورد گاو
هلشتاین شکم یک بود که بین سال های  1331تا  1311در  8221گله زایمان داشتند .برای محاسبه تداوم شیردهی از
پارامترهای برآورد شده تابع وود استفاده گردید .ضریب تابعیت سود ساالنه بر تداوم شیردهی به عنوان ارزش
اقتصادی تعریف شد که با استفاده از آنالیز کواریانس چندگانه محاسبه شد .تمام آنالیزهای آماری به کمک رویه های
مختلف نرم افزار آماری  SAS 9.1انجام شد .نتایج :بر اساس اطالعات اقتصادی  1311به عنوان سال پایه ،میانگین
درآمدها ،هزینه ها و سود تنزیل یافته بر حسب هر گاو در سال به ترتیب  33123 ،12221و 82413هزار ریال برآورد
شدند .ارزش اقتصادی هر کیلوگرم تداوم شیردهی 111ریال به ازای یک گاو در سال برآورد گردید .نتیجه گیری نهایی:
یافته های این پژوهش میتواند در تدوین استراتژی های انتخاب برای تداوم شیردهی در گاوهای شیری هلشتاین ایران
مفید باشد.
واژگان کلیدی :سودآوری ،آنالیز کواریانس ،هدف اصالح نژادی
مقدمه

مورد توجه در اصالح ندژاد گداو شدیری محسدوب مدی

برای پرورش دهنددگان گداو شدیری ،تولیدد شدیر منبدع

شود (سولکنر و فاچز .)1121به طور کلی انتخداب بدرای

اصددلی درآمددد و مهمتددرین صددفت اقتصددادی محسددوب

افزایش تولید شیر منجدر بده کداهش کدارایی تولیددم لی

میشود .یکدی از مهمتدرین خصوصدیات تولیددی شدیر،

(دیماتووتددا و همکدداران  ،)1112افددزایش حساسددیت در

تداوم شیردهی است که بده صدورت تواندایی گاوهدا در

برابر بیماری و خطر حذف ناشی ازبیماریهدای عفدونی

نگهداری سطح تولیدد بعدد از رسدیدن بده اور شدیردهی

و ناهنجدداریهددای متددابولیکی مددیگددردد ( دیمدداتووا و

تعریف میشدود ( اسدمیت و ون ولدک  .)1134بده دلیدل

همکاران 1112وهاردر و همکاران  .)8113هایدل مدریم و

ارتباط تداوم شیردهی بدا تولیدد ،تولیددم ل ،هزیندههدای

همکاران ()8113علت اصلی رابطه متضاد بین تولید شیر

سالمت و تغذیه ،ایدن صدفت از جملده صدفات اقتصدادی

بددا تولیدددم ل و سددالمت دام را اینطددور بیددان کردنددد کدده
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حداک ر تولیدد گاوهدا زمدانی بدروز مدیکندد کده انتظدار

پژوهشهددایی صددورت گرفتدده(ایزد خددواه و همکدداران

میرود دام فحلی نشان داده و آبسدتن شدود ،در نتیجده

،1311بختیاری زاده و همکاران  ،1321مرادی شهربابک

یک راه ممکن برای افزایش تولید شیر بدون اینکده وقدو

و همکاران  .)1321اما بددون محاسدبه ارزش اقتصدادی

بیماریها و مشکالت تولیدم لی افزایش یابد این است که

تددداوم شددیردهی نمیتددوان آن را در اهددداف اصددالحی

در کنددار انتخدداب بددرای کددل تولیددد شددیر ،بددرای تددداوم

گاوهای شیری در نظر گرفت .از این رو هدف از تحیید

شیردهی نیدز انتخداب صدورت گیدرد .چندین اسدتراتژی

حاضر ،ارائه مدلی جهت بدرآورد ارزش اقتصدادی بدرای

انتخابی باید تدالش نمایدد تدا اسدترس اور تولیدد را کدم

تداوم شیردهی در گاوهای هلشتاین ایران می باشد.

نموده و تولید باالی بعد از مرحله اور را حفظ نمایدد .در
نتیجه چندین انتخدابی منحندی دوره شدیردهی تخدت تدر
خواهد شد (هایل مریم و همکاران .)8113
ارزش اقتصادی یک صفت به صورت تغییر در سود بده
ازای یک واحد تغییر در میانگین یک صفت در حدالی کده
سایر صفات در حد میانگین ثابدت بداقی بمانندد تعریدف
میشود (هیزل و الش  .)1143در انتخاب چند صدفت بده
طور همزمان بایدد میدزان اهمیدت نسدبی صدفات مدورد
توجه قدرار گیدرد .در شداخص ینتیکدی-اقتصدادی کدل،
ارزش اقتصددادی نشددان مددی دهددد بددرای بدسددت آوردن
پیشدرفت ینتیکددی بهیندده همدراه بددا حددداک ر سددودآوری،
میزان تاکید انتخاب برای هر صفت بایدد بده چده میدزان
باشد (صادقی سفیدمزگی و همکاران .)8118
تداکنون تحیییددات اندددکی در رابطده بددا ارزش اقتصددادی
تداوم شیردهی صورت پذیرفته است .دکدرز و همکداران
( )1112ارزش اقتصادی تداوم شیردهی را با استفاده از
مدل زیست-اقتصدادی در دورههدای شدیردهی مختلدف
مورد ارزیابی قرار دادند .در یک مطالعه که توسط فدالح
پور و همکداران ( )1311انجدام گرفدت ارزش اقتصدادی
تددداوم شددیردهی را بددا اسددتفاده از تجزیدده رگرسددیونی
برآورد کردند.
با توجه به اینکه تداوم شیردهی در گاوهدای شدیری بده
عنوان یک مشخصه مهم منحنی شیردهی بر سدودآوری
تاثیر دارد ،گنجاندن آن در اهداف اصالحی گداو شدیری
در کنار صفات دیگر ضروری به نظر می رسدد( هداردر
و همکاران  8113و اسدمیت و ون ولدک  .)1134تداکنون
درباره پارامترهدای ینتیکدی تدداوم شدیردهی در ایدران
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مواد و روشها
دادههای تولیدی مدورد اسدتفاده در ایدن تحیید شدامل
 8423332رکورد روزآزمدون متعلد بده  331114راس
گاو هلشتاین شکم اول بودند که در طی سدالهای 1331
تا  1311توسط مرکز اصالح نژاد کشور از تعدداد 8221
گله جمعآوری گردید .با اسدتفاده از ایدن دادههدا و تدابع
وود تداوم شیردهی برآورد گردید .برای بدرآورد سدود
گاوهددای هلشددتاین شددکم اول از دادههددای اقتصددادی و
زیسددتی مددورد نیدداز (از قبیددل نددر مردهزایددی ومددرگ و
میرگوسدداله،نر مددرگ ومیددر گدداو مولددد یددا نددر حددذف
گاوهای شکم اول) مورد نیاز از سطح  3گله بدزرگ گداو
شیری کشور واقع در استان اصفهان جمع آوری گردید.
ویرایش دادهها و محاسبه سود با اسدتفاده از نرمافدزار
 Visual Foxpro 6.0انجددام گرفددت .در نهایددت بددرای
بددرآورد ارزش اقتصددادی تددداوم شددیردهی از دادههددای
سود و تداومشیردهی  128281راس گاو هلشتاین شدکم
اول بین سال های  1331تا  1311استفاده شد (گاوهدای
که هم دادههای سود و هم دادههدای تدداوم شدیردهی را
دارا بودند) .آمدار توصدیفی متغیرهدای زیسدتی در نظدر
گرفته شده برای محاسبه سود گاوهای هلشدتاین ایدران
در جدول 1خالصه شده است .جددول  8آمدار توصدیفی
قیمتها و هزینههای هر واحد از متغیرهای درنظر گرفته
شده در مدلسازی را نشان میدهد .کلیه محاسبات آمدار
توصیفی به کمک رویه هدای میدانگین ( )Proc Meansو
تک متغیره ( )ProcUnivariateنرمافدزار آمداری SAS
 9.1انجام گرفت.
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برآورد تداوم شیردهی

با استفاده از تابع زیدر میدزان تدداوم شدیردهی بدرآورد

پارامترهای منحنی شیردهی بدا اسدتفاده از رکوردهدای

شد:

روزآزمون هر گاو،به وسدیله تدابع وود بدرآورد شددند.

)Sijk=-(b+1)ln(c

][3

شکل ریاضی تابع وود به صدورت زیدر مدیباشدد( وود

به طوری کده  Sنشدان دهندده تدداوم شدیردهی بدوده و

:)1113

پارامترهای  bو  cدر باال تشریح شدهاندد .تدابع شدماره
yt=atbe-ct

][1

کدده در ایددن تددابع  ytتولیددد در زمددان  a ،tپددارامتری در
ارتباط با تولید اولیه b ،پارامتر مربوط به شدیب مرحلده
افزایشی منحنی شیردهی و  cپارامتر مربدوط بده شدیب
مرحله کاهشدی منحندی شدیردهی اسدت .بدا اسدتفاده از
نرمافدزار  Rبرنامدهای تهیده شدد و بدا اسدتفاده از آن و
رکوردهدای روزآزمدون ،پارامترهدای منحندی شددیردهی
برآورد گردید .روش کار برنامه مذکور به ایدن صدورت
بود که در مرحله اول رکوردهای روزآزمون تولید شیر،
زمان رکدوردگیری ،زمدان زایدش و شدماره دام از فایدل
ورودی برنامدده خوانددده مددیشددد .در مرحلدده بعددد)1 :
حیواندداتی کدده دارای دو تدداری زایددش بودنددد ،از ادامدده
محاسددبات حددذف شدددند )8 ،تنهددا حیواندداتی کدده دارای
چهدداررکورد روزآزمددون در زایددش اول بودنددد مددورد
ارزیابی قرار گرفتند ،زیرا حداقل رکورد مورد نیاز برای
تابع گامای ناقص به منظور برآورد پارامترهای منحندی
شددیردهی چهدداررکورد مددیباشددد (آتشددی و همکدداران
 )3،)8111دورهی شددیردهی گدداو بددین  11-312روز در
نظددر گرفتدده شددد )4،روز شددیردهی از کسددر تددداری
رکوردگیری از تاری زایش محاسدبه گردیدد ،حیوانداتی
کدده روز شددیردهی منفددی و یددا تدداری زایددش نددامعلوم
داشتند،از ادامه محاسبات حذف شدند )2 ،اولین رکدورد
روزآزمون مورد استفاده بعد از روز پنج شیردهی بدود.
در این مرحله از تحیی برای هر راس گداو ،پارامترهدای
تابع ( )a,b,cبرآورد گردید .میزان تولیدد در مرحلده اور
تولید با استفاده از معادله زیر محاسبه شد:
][8

PYijk =a(b/c)be-bt

یک را میتوان با تبدیل لگداریتمی بده شدکل خطدی و بده
صورت زیر نشان داد:
][4

Ln(y) = Ln (a) + b Ln (t) – ct

در تحیی حاضر از شکل خطی تابع استفاده گردید.
محاسبه سود
برای این منظور ،درآمدها و هزینه ها بر حسب هر گاو
در سال بیان شدند .در این تحیی فرضیات زیر در نظر
گرفته شد )1 :کلیه گوسالهها (نر و ماده) در سن سه
ماهگی به فروش می رسند )8 ،نسبت گوسالههای نر و
ماده برابر است )3 ،قیمت فروش هر رأس گوساله ماده
در سه ماهگی معادل با  1/2برابر قیمت فروش گوساله
نر در این سناست )4 ،به ازاء هر مورد وقو مردهزایی
هزینهای معادل با  %82هزینه پرورش هر رأس گوساله
تا سه ماهگی در نظر گرفته شد )2 ،به ازاء هر مورد
وقو مرگ گوساله از تولدتاسهماهگی هزینهای معادل
با  %21هزینه پرورش یک راس گوساله تا  3ماهگی در
نظر گرفته شد )1 ،نر حذف گاوهای مولد در اولین
دوره شیردهی معادل%81است.
سود محاسبه شده به صورت کدل درآمددها منهدای کدل
هزینهها ،به عنوان معیار بازده اقتصادی سیسدتم تولیدد
تعریف شد.در این مطالعه ،کل سود در نظر گرفتده شدده
به شرح زیر بود:
][2

P=R–C

که  P, R, Cبه ترتیب هزینهها ،درآمدها و سود بده ازای
یک گاو در سدال مدیباشدد.درآمددها ()Rبده شدرح زیدر
محاسبه شدند:
R= (1- PCM)[LMY × pm + (1-SB) × (1× )CM)CICR × ccap + 0.5 (1-SB) ×( 1-CM
× )(1- CICR) × bcp + 0.5 × (1-SB) ×(1-CM
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× (1-CICR) × hcp + 0.2 ×ccop +LMAY
365
]pma] × 𝐶𝐼 [1
 = PCMمیدددزان مدددرگ و میدددر گاوهدددای مولدددد؛

=

مورد نظر ( از  1331تا )1311؛  = rنر بهره سال مورد
نظر و =tتعداد سال است.
الزم به ذکر است ،در این مطالعه نر تورم در نظر

LMYمیددزان تولیددد شددیر  312روز؛ = pmقیمددت یددک

گرفته نشد چون در شرایط فعلی اقتصاد ایران نر

کیلوگرم شیر؛  = SBنر مرده زایی؛ = CMنر مرگ و

تورم بزرگتر از نر بهره است ،در نتیجه نر تنزیل

میر گوسالهها؛ = CICRنر حذف غیر اختیاری گوساله

منفی خواهد بود که از نظر اقتصادی بی مفهوم است.

ها از تولد تدا  3مداهگی(یکسدان بدرای گوسدالههدای ندر

برآورد ارزش اقتصادی تداوم شیردهی

وماده)؛  = LMAYمیزان تولید کدود دورهی شدیردهی؛
 = ccapقیمددت فددروش گوسدداله حددذفی؛  = bcpقیمددت
فددروش گوسدداله نددر تددا  3مدداهگی؛ = hcpقیمددت فددروش

برای برآورد ارزش اقتصادی تداوم شیردهی از داده-
های سود و تداوم شیردهی متعل به  128281راس گاو
هلشتاین شکم اول از سال  1331تا 1390استفاده شد.

گوساله مداده تدا  3مداهگی؛  = ccopقیمدت فدروش گداو

آنالیز عوامل محیطی توسطرویه مدل خطی تعمیم یافته

حذفی؛  = pmaقیمت کود؛ 𝐼𝐶 = نسدبتی از گاوهدایی کده

( )Proc GLMنرمافزار آماری SAS 9.1انجام گرفت

در یک سال زایش داشتهاند (زایش بده ازای هدر گداو در

که همگی از لحاظ آماری معنی دار بود  .)P<1/12سپس

سال) و = CIفاصله گوسالهزایی است.

با استفاده از آنالیز کورایانس چندگانه ،ضریب تابعیت

هزینهها به صورت زیر محاسبه شد:

سود ساالنه بر تداوم شیردهی ،به عنوان ارزش

365

– C = (1- PCM) [LMY× cm + (1-0.25 × SB
365
]0.5 × CM) × crc + 0.2 × hrc]× 𝐶𝐼 [3
که  = cmهزینه تولید یک کیلوگرم شیر؛  = crcهزینه
پرورش گوساله تا  3ماهگی و  = hrcهزینه پرورش یک
راس تلیسه جایگزین است.
برای محاسبه کود تولیدی دوره شیردهی ( )LMUYاز
معادله  2استفاده شد:
][2

LMUY=(BW×0.075) ×CI

که = BWوزن بدن گاو شکم یک است.
پارامترهای مورد استفاده جهت به دست آوردن ارزش
اقتصادی ،بر مبنای شرایط بازار در سال  1311استوار
است .برای میایسه سود حاصل از یک گاو طی سالهای
 1331تا  1311و استفاده از آن در آنالیز تابعیت ،سود
های انفرادی محاسبه شده برای هر گاو با استفاده از
معادله  1بر حسب سال  1311به عنوان سال پایه به
روز رسانی شد:
][1

Xt = X0× (1+ r)t

که  =Xtسود به روز شده یک گاو در سال آتی ( در
این مطالعه )1311؛  = X0سود محاسبه شده در سال
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اقتصادی برای تداوم شیردهی محاسبه گردید.
بدین منظور معادله زیر مورد استفاده قرار گرفت:
Pijklmnk= 𝜇 + Herdi + Yearj+ Seasonk + MFl
+MYm+∑2𝑛=1 bn (AFCijk)n+∑2𝑛=1 bn (DIMIJK)n
∑2𝑛=1 bn (Aijk)n+
∑2𝑛=1 bn (PYijk)n
+
+
2
n
]∑𝑛=1 bn (Sijk) + eijklmnk [11
که  =ijklmnPسود ساالنه؛𝜇= میانگین؛  =Seasonkاثر
ثابت فصل زایش ((k =1...4؛  =MFLاثر ثابت نوبت
دوشش ()l=1...3؛ 𝑚= MYاثر ثابت تولید شیر  312روز
()m=1...3؛ 𝑘𝑗𝑖= AFCاثر ثابت سن نخستین زایش به
عنوان کواریت؛ 𝑘𝑗𝑖 = DIMاثر تعداد روز شیردهی به
عنوان کواریت؛ 𝑘 𝑗𝑖𝐴 = اثر تولید اولیه به عنوان
کواریت؛  = PYijkاثر میزان تولید شیر در اور شیردهی
به عنوان کواریت؛ 𝑘𝑗𝑖𝑆 = اثر ثابت تداوم شیردهی به
عنوان کواریت؛  b1و = b2ضرایب تابعیت تصادفی خطی
و درجه دو برای سن نخستین زایش ،تعداد روز
شیردهی ،میزان تولید اولیه شیر ،میزان تولید شیر در
اور شیردهی و تداوم شیردهی.
در این مطالعه تولید شیر به دلیل هم راستایی شدید آن
با سود و تداوم شیردهی به صورت اثر ثابت در سه
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کالس در نظر گرفته شد .سه کالس آن بهصورت زیر

پژوهشی که توسط بختیاری زاده و همکاران ()1321

میباشد= 1 :کمتر از  1111کیلوگرم (کم تولید)=8 ،

انجام گرفت میادیر تداوم شیردهی ،میزان تولید شیر

متوسط تولید ( بین  1111تا  2111کیلوگرم) ،و = 3

اولیه ،شیب مرحله افزایشی ،شیب مرحله کاهشی و

پرتولید ( بیشتر از  2111کیلوگرم).

میزان تولید در اور شیردهی را به ترتیب ،3/13 ،3/82
 ،114/1 ،81/1و  31کیلوگرم برآورد کردند .آتشی و

نتایج و بحث

همکاران ( )1321مشاهده کردند تولید شیر روزانه در

برآورد پارامترهای تابع وود

گاوهای زایش اول  22/14روز پس از زایش اول به

آمار توصیفی پارامترهای برآورد شده تابع وود مورد

حداک ر میدار خود میرسد و میزان تولید در این مرحله

استفاده در این تحیی در جدول 3نشان داده شده است.

(اور تولید) برابر با  31/38کیلوگرم میباشد .میزان

میانگین تولید شیر در ابتدای دوره شیردهی گاوهای

تداوم شیردهی برآرود شده  3/81و میزات تولید اولیه

هلشتاین ایران در زایش اول به طور میانگین 14/49

 18/13کیلوگرم بود .در پژوهشهای پیشین میزان تولید

کیلوگرم و شیب افزایشی و کاهشی منحنی آنهابه ترتیب

در اور شیردهی بین  13/43تا  81/31کیلوگرم ،تدوام

 1/83و  1/113بود .میانگین اور شیردهی  11روز پس

شیردهی بین  1/31تا  ،3/41و میزان تولید اولیه بین

از زایش با تولید 33کیلوگرم در روز بود و میانگین

 11/43تا  11/31گزارش شده است( رکیک و همکاران

تداوم شیردهی  ln( 3/42کیلوگرم) برآرود شد .در

 8113و تکرلی و همکاران .)8111

جدول  - 1آمار توصیفی متغیرهای زیستی در نظر گرفته شده در محاسبه سود گاوهای هلشتاین ایران
عالمت اختصاری

میانگین

انحراف معیار

حداقل

حداک ر

متغییر
تولید شیر  312روز ،کیلوگرم

LMY

3311/12

1118/41

8111

18412

سن نخستین زایش ،ماه

AFC

82

31/8

81

31

مرده زایی%،

SB

4/8

0/8

3/7

6/1

مرگ و میر گوسالهها%،

CM

2/3

0/58

1/7

4/04

مرگ ومیر گاوهای مولد%،

PCM

0/59

0/12

0/44

0/87

نر حذف غیر اختیاری گوسالهها از تولد تا  3ماهگی

CICR

0/12

0/01

0/1

0/4

CI

412/2

3 /1

411

411

LMAY

17965

فاصله گوسالهزایی
تولیدکوددورهشیردهی ،1کیلوگرم

 1برای همه گاوها ،میزان کود تولیدی دوره شیردهی یکسان در نظر گرفته شده است.
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برآورد سود اولین دوره شیردهی گاوهای هلشتاین

 32/21یورو(معادل  11/34دالر یا  383هزار ریال با

میانگین درآمد ،هزینه و سود تنزیل یافته ( بر حسب

فرض  1دالر =  2111ریال در سال  )1321برآورد

سال پایه  )1311هر راس گاو هلشتاین شکم اول به

کردند .همچین در تحیی دیگری که توسط پرزکپل و

ترتیب  33123 ،12221و 82413هزار ریال برآورد شد

همکاران( )1111انجام گرفت سود به ازای هر گاو در

که در جدول  4نشان داده شده است .فالح پور و

طول عمر تولیدی را  411/14یورو(معادل  421/2دالر یا

همکاران ( ) 8113سود هر گاو در سال را به طور

 4121هزار ریال با فرض  1دالر =  2311ریال) برآورد

میانگین  12/41دالر (معادل  8312هزار ریال با فرض 1

کردند که بیشتر از میدار برآورد شده توسط پرزکپل و

دالر =  81111ریال در سال  )1318برآورد کردند که

آلندا ( )8118و کمتر از میدار برآورد شده در تحیی

نسبت به تحیی حاضر کمتر میباشد .پرزکپل و آلندا

حاضر میباشد.

( ،)8118میانگین سود هر راس گاو در هر سال را
جدول - 2آمار توصیفی قیمتها و هزینه های هر واحد از متغیرهای در نظر گرفته شده در محاسبه سود گاوهای هلشتاین ایران
عالمت اختصاری

متغییر

میانگین

انحراف معیار

حداقل

حداک ر

قیمتها
قیمت یک کیلوگرم شیر(ریال)

pm

7658/96

1166/11

5824/33

9726/26

قیمت گوساله نر در  3ماهگی ،به ازای هر راس(هزار ریال)

bcp

2423/38

1833/11

1124/11

11811/48

قیمت گوساله ماده در  3ماهگی ،به ازای هر راس(هزار ریال)

hcp

18213/13

1123/11

1121/11

11214/13

قیمت گوساله حذفی ،به ازای هر راس(هزار ریال)

ccap

212/88

121/24

111/11

1811/13

قیمت گاو حذفی ،به ازای هر راس(هزار ریال)

ccop

12118/28

8211/31

14212/33

83431/13

قیمت هرکیلوگرم کود(ریال)

pma

812/12

113/41

113/11

536/76

هزینه تولید یک کیلوگرم شیر(ریال)

cm

5349/99

742/11

4325/33

6959/76

هزینه پرورش یک راس گوساله تا  3ماهگی(هزار ریال

crc

2131/21

1331/21

1132/11

11888/23

هزینه پرورش یک راس تلیسه از سه ماهگی تا زایش(هزار ریال)

hrc

1111/81

4211/31

2111/11

11122/18

-

1/11

1/112

1/12

1 /8

هزینهها

نر بهره

*

* این اطالعات بر مبنای مصاحبه حضوری با فعاالن اقتصادی صنعت گاو شیری در استان اصفهان جمعآوری شده است.

جدول  -3خصوصیات آماری پارامترهای برآورد شده تابع وود

www.SID.ir

صفت

عالمت اختصاری

میانگین

انحراف معیار

میزان تولید اولیه (کیلوگرم)

A

14/41

33/3

شیب افزایشی منحنی شیردهی(کیلوگرم در روز)

B

1/832

1/131

شیب کاهشی منحنی شیردهی(کیلوگرم در روز)

C

0/003

0/002

اور تولید (کیلوگرم)

Ymax

33/01

6/88

تداوم شیردهی(کیلوگرم)

S

7/45

0/64
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جدول -4میانگین درآمد ،هزینه و سود هر گاو هلشتاین شکم اول از سال  1331تا (1311هزار ریال)
سود

سال

درآمد

هزینه

31

31441/11

48112/42

34444/21

21

11113/22

32821/33

31443/25

21

14881/33

32421/22

82331/11

28

31311/12

41183/12

31672/10

23

31441/18

41841/18

29204/89

24

14222/32

32321/18

26526/73

22

12114/21

32111/31

33085/49

21

13181/12

34211/23

33037/32

23

14143/34

32113/42

26529/85

22

11311/23

31111/81

84214/31

21

22214/32

34111/23

81244/22

11

28381/83

31211/41

81211/32

درآمد ،هزینه و سود هر گاو از سال  1331تا 1311بر اساس سال  1311به روز رسانی شده است.

جدول  -5ارزش اقتصادی برآورد شده برای تداوم شیردهی در گاوهای هلشتاین ایران
R2

ارزش اقتصادی(ریال)

مقدار

SE

به ازای هر کیلوگرم تداوم شیردهی

111

1/1118

1/11

به ازای هر انحراف معیار فنوتیپی تداوم شیردهی

1,111,321

111,14

1/11

برآورد ارزش اقتصادی برای تداوم شیردهی

برای این صفت منطیی به نظر نمیرسد .علت این برآورد

ارزش اقتصادی تداوم شیردهی برای گاوهای هلشتاین

منفی را میتوان به معادله اقتصادی نامناسب مورد

ایران در جدول  2نشان داده شده است.ارزش اقتصادی

استفاده در برآورد ارزش اقتصادی نسبت داد .دکرز و

به ازای هر کیلوگرم تداوم شیردهی 111ریال برآورد

همکاران ( ) 1112با استفاده از یک مدل برنامه نویسی

شد .این بدین معنی است که بر اساس اطالعات

پویا ،تحت سناریوهای مختلف تغذیه ای و تولیدم لی در

اقتصادی سال پایه  ،1311به ازای هر کیلوگرم افزایش

شرایط مبنا ،ارزش اقتصادی هر واحد انحراف معیار

تداوم شیردهی ،سود دامدار به میدار 690ریال به ازای

تداوم شیردهی را بین  13/31تا  3811دالر کانادا و به

هر گاو در سال افزایش پیدا کرده است.

صورت میانگین  13/1دالر کانادا تخمین زدند .در تحیی

در رابطه با ارزش اقتصادی تداوم شیردهی مطالعات

حاضر ارزش اقتصادی تداوم شیردهی به ازای هر

اندکی صورت گرفته است .ارزش اقتصادی تداوم

انحراف معیار فنوتیپی  1,111,321ریال (معادل 34/31

شیردهی در مطالعه فالح پور و همکاران ()8113

دالر) برآورد شد که در دامنه میادیر گزارش شده

 -112/81دالر (معادل - 34/8هزارریال) برآرود گردید.

توسط دکرز و همکاران ( )1112قرار دارد .با توجه به

با توجه به این که گاوهایی که تداوم شیردهی بیشتری

مطالعات انجام گرفته ارزشهای اقتصادی متفاوتی برای

دارند ،به دلیل تولید شیر بیشتر ،مشکالت سالمت و

تداوم شیردهی برآورد شده است .چنین تفاوتی در

تولید م لی کمتر( هایلمریم و همکاران  ،8113سولکنر و

ارزش اقتصادی برآورد شده برای تداوم شیردهی،

فاچز  ،)1121می توان انتظار داشت از نظر اقتصادی

عالوه بر متفاوت بودن تعریف صفت تداوم شیردهی،

مناسب تر باشند ،بنابراین برآرود ارزش اقتصادی منفی
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میتواند تا حدودی ناشی از مدلهای متفاوت مورد

نتیجه گیری

استفاده در ارزیابی اقتصادی باشد.

مدلی جهت برآورد ارزش اقتصادی برای تداوم

شایان ذکر است که در عمل روش های مختلفی برای

شیردهی پیشنهاد شد .با برآورد ارزش اقتصادی این

برآورد ارزش اقتصادی یک صفت مورد وجود دارد .در

صفت امکان گنجاندن آن در شاخص ینتیکی-اقتصادی

این پژوهش تالش شد تا با یک مدلسازی زیست

ایران وجود خواهد داشت .به هر حال ،نتایج بدست آمده

اقتصادی تک صفته بر اساس سال پایه  ،1311اطالعات

در این تحیی به دلیل نوسانات اقتصادی کشور باید با

جمعیتی و اقتصادی یک بازه زمانی  11ساله (-1311

احتیاط تفسیر شده و یا ترجیحاً مجدداً محاسبه شوند.

 ،)1331ارزش اقتصادی تداوم شیردهی تخمین زده
شود .مدل ارائه شده در این پژوهش را می توان با جمع
آوری اطالعات اقتصادی و زیستی مورد نیاز جهت
تخمین به روز ارزش اقتصادی برای این صفت در
سالهای آتی نیز ،مورد استفاده قرار داد.

تشکر و قدرانی
از مرکز اصالح نژاد کشور به خاطر فراهم نمودن
بخشی از دادههای مورد استفاده در این تحیی

و

همچنین دامدارانی که در این مطالعه مشارکت نمودند،
متشکریم .همچنین از دانشگاه صنعتی اصفهان بهخاطر
در اختیار گذاشتن پژوهانه برای انجام این پرویه
سپاسگزارم.

منابع مورد استفاده
آتشی ه ،مرادی شهربابک م و مییمی اسفند آبادی الف .1321 ،بررسی روند تغییرات تولید شیر با استفاده از توابع ریاضی در
گاوهای هلشتاین ایران .مجله علوم کشاورزی ایران ،جلد  ،32شماره  ،1صفحه.13-31 :
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 312روز و تداوم شیردهی گاوهای هلشتاین خراسان رضوی .نشریه پژوهشهای علوم دامی ایران ،جلد  ،3شماره  ،3صفحه:
.813-313
بختیاری زاده م و مرادی شهر بابک م  . 1321 ،برآورد پارامترهای منحنی شیردهی توسط تابع گامای ناقص و تعیین رابطه ینتیکی
آنها با صفات پستانی تیپ در گاوهای هلشتاین ایران.مجله علوم دامی ایران .جلد  ،41شماره  ،1صفحه.1-11 :
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Abstract
BACKGROUND: Relative importance of traits is required in multiple traits selection index.
OBJECTIVES: this study was conducted to propose a model to estimate economic value for milk
persistency in Holstein dairy cattle of Iran. METHODS: Production data recorded by Animal Breeding
Center of Iran were used whereas the required functional and economic data were gathered on 3 large dairy
farms. Final dataset included a total of 18, 2521 records of first parity cows calved from 2003 to 2011 on 2,
581 farms. The estimated parameters of Wood function were used to calculate milk persistency. Annual
profit was regressed on milk persistency to estimate an economic value for the trait using a multi-covariance
analysis. All analyses were performed using different procedures of SAS 9.1 software. RESULTS: In term
of economic conditions of 2011 as a base-year, discounted revenues, costs and profit were US $ 4098.82,
2317.73 and 1781.09 per cow per year on average, respectively. The economic value per kg of milk
persistency was estimated to be US$0.043. CONCLUSIONS: The findings of the research can be useful to
define breeding strategies for Holstein dairy cattle of Iran.
Keywords: Profitability, Covariance analysis, Breeding objective

www.SID.ir

