
  
  
  
  
  
  
  
 ۱۳۸۶، تابستان ۲، شماره ۱۰فصلنامه روستا و توسعه، سال 

  
  پروتئين، چربي، درصد شير، درصد ضرايب اقتصادي توليد برآورد

   و طول عمر گله در گاوهاي بومي گيالن
  ١*قرباني، محمدعلي داداشي چابك، عبداالحد شادپرور، احمد سيدابوالحسن ميرمهدوي

  
  چكيده

گـذاري شـيردر ايـران،    طابق با نظام نرخهاي گاو بومي مبا استفاده از يك مدل قطعي براي گله
و طـول عمـر گلـه در دو     معادالت ضرايب اقتصادي توليد شير، درصد چربي، درصد پروتئين،

گرايش حداكثر سود و حداقل هزينه و در محدوديت كل نهاده و براي شرايط بلندمدت يعنـي  
 ها وسازي دادهروش شبيهوسيلة به. ها بر حسب واحد گاو برآورد شدندمتغير بودن تمام هزينه

گله گـاو بـومي در سـطح اسـتان گـيالن، ميـزان حساسـيت ضـرايب          ۱۰۰اطالعات  بر اساس
قيمـت علوفـه و كنسـانتره،    ) كـاهش يـا افـزايش   (درصـد تغييـر   ۲۰اقتصادي صفات نسبت به 

هاي غيرغذايي، قيمت شير، ميانگين توليد شير، درصد چربي و پروتئين، و طول عمر گله  هزينه
ضرايب اقتصادي توليد شير، درصد چربي، درصد پـروتئين و طـول عمـر گلـه در     . رسي شدبر
  ،  ‐۲۷۳۱۱، ۸۹۵ب برابر با ـترتيتان بهـين اسـود و در ميانگـش حداكثر سـرايط مبنا در گرايـش

                                                 
دام مركز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي گيالن؛ دكتراي ژنتيك و  ارشد ژنتيك و اصالح ب کارشناسيبه ترت *

دام و عضو هيئت علمـي مركـز تحقيقـات      اصالح دام و دانشيار دانشكده كشاورزي گيالن؛ كارشناس ارشد تغذية
كشاورزي و منابع طبيعي گيالن؛ و كارشناس ارشـد اقتصـاد كشـاورزي و عضـو هيئـت علمـي مركـز تحقيقـات         

  .منابع طبيعي گيالن كشاورزي و 
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افـزايش  . بـود  ‐۹/۶و  ۶/۱، ۲/۳، ‐۰۵/۱و در گرايش حداقل هزينه برابر با  ۹/۱۹۶و  ‐۱۳۹۰۱
قيمت علوفه بيش از دو برابر افزايش قيمت كنسانتره بر ضرايب درصـد چربـي و   درصدي  ۲۰

ضريب اقتصادي توليد شير و سپس طول عمر گله در ميان . پروتئين در دو گرايش تأثير داشت
ضريب اقتصادي نسبي طـول عمـر   . بقيه صفات در دو گرايش از اهميت بيشتري برخوردار بود

هـا در دو گـرايش مثبـت بـود و افـزايش رانـدمان       ر شهرسـتان گله نسبت به توليد شير در اکثـ 
بـر  . جهت با صفت توليد شير بوداقتصادي نظام توليد در اين صفت بيش از صفات ديگر و هم

هاي آن و ميـزان توليـد   هاي مورد بررسي از نظر تغذيه و هزينه دست آمده، نظاماساس نتايج به
شير تفاوت زيادي داشتند و بدين ترتيـب، رفتـار    هاي آن و همچنين، نحوة فروششير و هزينه

هـاي مختلـف مشـابه    دست آمده در برابر تغيير عوامل توليدي در شهرستان ضرايب اقتصادي به
بـراي هـر نظـام     بنابراين. در عين حال، برخي از صفات از ثبات بيشتري برخوردار بودند؛ نبود

  .توليد، بايد ضريب اقتصادي خاصي را برآورد کرد
  .)استان(گيالن / گاو بومي /طول عمر گله/ پروتئين شير /توليد شير: هاواژهيدكل

∗ ∗ ∗  

  مقدمه
رأس گزارش شده است، كه گاو و گوسالة بـومي بـا    ۵۶۷۳۲۰جمعيت دام استان گيالن 

درصـد از   ۸/۳۸درصد از شـير و   ۸/۵۵حدود . رأس بيشترين سهم را داراست ۴۸۸۸۷۰
در اسـتان گـيالن تعـداد    . شـود ن توده نژادي توليد مـي گوشت قرمز استان با پرورش اي

  . خانوار گاودار بومي وجود دارد ۱۰۶۷۴۲
دست آوردن نسل جديدي از حيوانات است كه نسـبت  هدف از اصالح نژاد دام ، به

). Groen,1989(تـر داشـته باشـد   به نسل قبل از آن در شرايط آينـده توليـدي اقتصـادي   
اصالحي، تعريف اهداف اصـالح نـژاد در قـدم اول قـرار     هاي درتشكيل ساختار برنامه

  ).Brascamp,Smith and Guy,1985(دارد
صورت يك معادله خطي بيان شود، تـابعي از ضـرايب   هدف اصالح نژاد، چنانچه به

گـذاري  اقتصادي صفات است و اين ضرايب بازتابي از اهميت نسبي صفات در سياست
  ).Gibson,1987(روندشمار مياصالح نژاد به
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وسيله ضرايب تأثير نسبي تغيير ميانگين يك صفت بر راندمان اقتصادي نظام توليد به
ضـريب اقتصـادي صـفات در گـزينش     ). Groen,1989( شـود اقتصادي آن تعيـين مـي  

طـور دقيـق   رود كـه بـا نظريـة شـاخص بـه     کار مـي حيوانات برتر در اهداف انتخاب به
  ).Hazel,1943(شود مشخص مي

  هــاي انتخــاب در اصــالح نــژاد دام، حــداكثر كــردن ســود اســت رايشيكــي از گــ
  گيـري  معيـار انـدازه  . شـود كه در آن، به منـافع توليدكننـدگان اهميـت زيـادي داده مـي     

ــود    ــرايش سـ ــادي درايـــن گـ ــارآيي اقتصـ ــرايش. اســـت Pكـ ــاييكـــي از گـ   هـ
ــه در آن،        ــت ك ــد اس ــد تولي ــه واح ــردن هزين ــداقل ك ــالح دام، ح ــاب در اص   انتخ

ــار ــدازه معي ــد     ان ــه درآم ــه ب ــل هزين ــبت ك ــادي، نس ــارآيي اقتص ــري ك ــت Qگي   اس
)Brascamp, Smith and Guy,1985; Gibson,1987; Hazel,1943 .( در گرايش حداقل

  .كنندگان در درجه اول اهميت قرار داردهزينه، منافع مصرف
 صـورت توان نظام توليد را بهدر محاسبه ضرايب اقتصادي صفات در گاو شيري، مي

ها داراي سطوح مختلف اسـت؛  نظام توليد در دام). Groen,1989(يك گله تعريف كرد 
و در محاسبه ضرايب اقتصادي و تعريف اهداف اصالح نـژاد، بررسـي نظـام توليـد در     

  ).۱۳۷۶شادپرور، (سطح دام و گله پيشنهاد شده است 
نهاد شد به دنبال تحقيقات چندي كه در زمينه ضرايب اقتصادي صورت گرفت، پيش

هـاي نظـام توليـد    اصـالح نـژاد، كليـه هزينـه     هـاي  كه با توجه به بلندمدت بودن برنامه
متغير و وابسته به مقـدار توليـد و يـا تعـداد گـاو در مـدل منظـور         هاي صورت هزينه به

  ).همان( شوند
سـازي و تشـكيل   دست آوردن ضرايب اقتصادي اسـتفاده از روش شـبيه  بهترين شيوه به

براي تعيـين  ن زيادي از معادالت سود محققا).  Hazel,1943وهمان، ( استمعادله سود 
 ؛۱۳۸۰ميرمهـدوي، (حيوانـات مزرعـه اسـتفاده كردنـد    در  صـفات مختلـف  اقتصادي  ضرايب

Brascamp, Smith, and Guy,1985; Hazel,1943; Smith, James, and Brascamp, 1986  (
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مل فيزيكي، بيولوژيكي و اقتصـادي نظـام   معادله سود رابطه بين راندمان اقتصادي و عوا
  ).Dickerson, 1970; Gibson, 1989(دهد توليد را نشان مي

شود، ممكن اسـت بـر   صورت ثابت بودن نهاده تعريف ميمحدوديت در نهاده كه به
در صورت محاسبه ميزان تأثير عوامل مختلف . ضرايب اقتصادي صفات نيز تأثير بگذارد

تـرين عوامـل توليـد را    تـوان مهـم  ت و هدف اصالح نژاد، ميبر ضرايب اقتصادي صفا
  ).۱۳۷۶جمعه، و حيدري، شادپرور، امام(شناخت 

با شناسايي ميزان حساسيت ضرايب اقتصادي صفات به تغييرات عوامل مختلف، در 
توان هدف اصالح نـژاد را  صورت بروز تغيير تدريجي و يا ناگهاني در عوامل توليد، مي

  ).Gibson, 1989; and Groen,1989( تغيير داد به مقدار الزم
، براي نخستين بار يك مدل قطعي براي محاسـبه ضـرايب اقتصـادي    ۱۳۷۶در سال 

شـادپرور،  (توليد شير، درصد چربي و طول عمرگله گاوهـاي شـيري ايـران ارائـه شـد      
ر ، د۱۳۸۰در سال . در اين تحقيق، از اطالعات يك گله گاو شيري استفاده شد).  ۱۳۷۶

هاي هلشتاين گيالن و مازندران، ضريب اقتصادي پروتئين شـير  تحقيقي ديگر روي گله
الزم بـه  . دست آمدهاي مورد نظر بهنيز مورد مطالعه قرار گرفت و اين ضريب براي گله

گاوداري صنعتي پرورش هلشتاين در ايـن دو   ۳يادآوري است كه تحقيق يادشده روي 
البته محاسبه ضرايب اقتصـادي صـفات توليـد    ). ۱۳۸۰ميرمهدوي، (استان انجام گرفت 

شير، درصد چربي، درصد پروتئين و طول عمرگله روي گاو بومي گـيالن و در شـرايط   
  .مديريت روستايي و كوچندگي انجام نگرفت

با توجـه بـه اهميـت محاسـبه ضـرايب اقتصـادي در تشـكيل شـاخص انتخـاب و          
فاصله زماني (پروتئين و طول عمرگله نيزاهميت صفت توليد شير، درصد چربي، درصد 

هاي روستايي، هدف ايـن  در اقتصاد گاوداري) بين زايش اول و خروج يا حذف از گله
تحقيق عبارت بوده است از برآورد ضرايب اقتصادي توليد شير در يك دورة شـيردهي،  

هاي بومي گـيالن بـه منظـور    درصد چربي، درصد پروتئين و طول عمرگله در گاوداري
  .هاي پرورشي بر اين ضرايبرسي اثر تفاوت نظامبر
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  هامواد و روش
براي محاسبة ضرايب اقتصادي صفات توليد شير، درصدهاي چربي و پـروتئين و طـول   

هزينة كنسانتره، علوفه، نيروي انسـاني، سـوخت، تعميـرات،    (ها عمر گله، از آمار هزينه
هاي بـومي گـيالن   ر درآمد گاوداريو آما) هاي متفرقهبهداشت و درمان، تلقيح، و هزينه

فروش شير به نرخ دولتي و آزاد، فروش گوساله، تليسه مازاد، گاوحذفي، فـروش گـاو   (
  . استفاده شده است ۱۳۸۱در سال ) نر و كود

سـرا،  هاي آستانه، سياهکل، انزلي، املش، رودبـار، تـالش، صـومعه   از ميان شهرستان
انتخـاب  . برداري شدندبومي انتخاب، و داده گله گاو ۱۰۰شهر، شقت، ماسال، و رضوان

ها ها ا با توجه به پراكندگي جغرافي در سطح استان صورت گرفت، و گلهاين شهرستان
  .برگزيده شدند) بر اساس تعداد رأس(نيز از سطوح مختلف دامداران 

هداف اين تحقيق بررسي اثر تغييرات هر يك از عوامل توليـد بـر ضـرايب    ااز يكي 
قيمت علوفه، قيمت كنسانتره، تعداد : عوامل توليد عبارت بودند از. ي صفات بوداقتصاد

غيرغذايي، قيمت شير، ميانگين توليد شير، درصد چربي، درصد پروتئين  هاي دام، هزينه
درصد باالتر  ۲۰صورت براي هر يك از عوامل يادشده دو نوع پارامتر به .و طول عمرله

  . ته شدفشرايط توليدي مبنا در نظر گر تر از پارامترهايو يا پايين
ها، براي بـرآورد هزينـه توليـد يـك واحـد شـير، چربـي و پـروتئين ،         در اين روش

آوردن  دسـت بـراي بـه  . طور جداگانه محاسـبه شـد  اي بهاي و غيرتغذيههاي تغذيه هزينه
خـوراك مصـرفي اسـتفاده شـد؛ و بـراي       NEاي، از قيمت يك واحـد  هاي تغذيههزينه
شـدة طـرح گـاو بـومي در     گيـري هاي انـدازه گيري چربي و پروتئين شير نيز دادهارهاند

  . معاونت امور دام مورد استفاده قرار گرفت
در گرايش حداكثر سود براي محاسبه ضرايب اقتصادي صفات توليـد شـير، درصـد    

) سـازي شبيه(روش استاندارد چربي و پروتئين و طول عمر گله، از مدل قطعي زير و به
وسيله يـك معادلـه   سازي نظام توليد به؛ و براي موارد شبيه)۱۳۷۶شادپرور، (استفاده شد

صـورت تـابع خطـي از ميـانگين صـفات مختلـف بيـان        ، سود يا هزينه به)خطي(سود 
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هـا و توليـدات نظـام    توان به بررسي اثر محـدوديت در نهـاده  با اين روش، مي. شود مي
  . و در نتيجه، هدف اصالح نژاد را بررسي كردتوليد ير ضرايب اقتصادي پرداخت 

)۱(       P=N(R-C)  
درآمد و هزينه  C و Rتعداد گاو شيري، Nسود ناخالص نظام توليد، P در اين معادله،

  .ساالنه يك رأس گاو شيري است
و ) A(هاي متغير اعم از تغذيه و غيرتغذيه صورت مجموع هزينههاي ساالنه بههزينه

  :تعريف شده است )h(ه بر حسب گاو هزينه ثابت گل
  

تابعي از مقدار شير توليدي، درصد چربـي، درصـد پـروتئين،    ) RN(درآمدهاي گله 
ميانگين توليد در يك دوره، سهم فروش شير به نرخ دولتي و آزاد، اضافه درصد چربـي  

 .اسـت  درآمد فروش گوساله، تليسه، گاو حذفي، گاو نر، و كود، و پروتئين از سطح مبنا
البته در تعاوني دامداران استان گيالن، بابت اضافه درصد چربي و پروتئين از سطح مبنـا  

گيـري چربـي و پـروتئين شـير     شد، چون امكانات اندازهپولي به دامداران پرداخت نمي
  .وجود نداشت  براي يکايك دامداران

  .ر گرفتمحصوالت توليدي اعم از پنير و كره بر اساس معادل شير مورد محاسبه قرا
RN = N [ M ( m ( B + q۱s۱+ q۲s۲ ) + (۱-m )u )]  )۳ (  

M  =ميانگين توليد شير در يك دوره شيردهي  
m  =سهم فروش شير با نرخ دولتي  
B  =گذاري دولتي قيمت يك كيلوگرم شير با درصد چربي پايه طبق نرخ  
۱q  =قيمت يك واحد درصد چربي اضافه نسبت به درصد پايه  
۱s =ن درصد چربي اضافي نسبت به درصد پايهميانگي  
۲ q =قيمت يك واحد درصد پروتئين اضافه نسبت به درصد پايه  
۲s =ميانگين درصد پروتئين اضافي نسبت به درصد پايه  
u  =گذاري بازار آزادميانگين قيمت يك كيلوگرم شير طبق نرخ  

 )۲(               P = N (R-A-h) 
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ير با درصـد  گذاري شركت سهامي شير ايران، قيمت يك كيلوگرم شطبق نظام قيمت
درصـد   ۱/۰ازاي هر شود و بهدرصد محاسبه مي ۳و  ۲/۳ترتيب چربي و پروتئين مبنا به

البتـه بـا آنكـه    .عنوان جايزه دريافت خواهد شدبه ۱q ،۲qچربي و پروتئين اضافي معادل
شير توليدي دامداران مشمول اين تحقيق داراي درصد چربـي و پـروتئين بـااليي بـود،     

  .كردندرا دريافت نميگونه مبلغي هيچ
، )وابسته به توليد شير و اجزاي آن(هاي متغيرشامل هزينه CN هاي ساالنه گلههزينه
  . هاي ثابت گله استهاي جايگزيني، و هزينههاي خالص ثابت ساالنه گاو، هزينههزينه

CN = N [ M (b+t۱ s۱ + t۲ s۲ ) + D + (a/L) + h]                        )۴(  

b  =   بـدون  (ميانگين هزينه توليد يك كيلوگرم شير با درصد چربي و پـروتئين پايـه
  )هزينه نگهداري و آبستني

۱t  =ميانگين هزينه اضافي ناشي از افزايش يك درصد چربي  
۲t  =ميانگين هزينه اضافي ناشي از افزايش يك درصد پروتئين  

D  =      هـاي  فتن هزينـه ميانگين هزينه خالص ثابت سـاالنه يـك گـاو بـا در نظـر گـر
  .نگهداري و آبستني

a  =ميانگين هزينه خالص جايگزيني يك رأس گاو  
L  =ميانگين طول عمر يك رأس گاو بر حسب سال  
h  =ميانگين هزينه ثابت گله وابسته به تعداد گاو شيري  

هـاي  هاي ثابت سـاالنه يـك رأس گـاو نيازهـاي غـذايي نگهـداري و هزينـه       هزينه
  هــاي خــالص جــايگزيني برابــر تفاضــل هزينــه  هزينــه. شــدغيرغــذايي را شــامل مــي

ميـانگين  . دست آمـد يك رأس تليسه جايگزين از قيمت فروش يك رأس گاو حذفي به
هـاي جـايگزين   طول عمر گله نيز از تقسيم تعداد گاوهاي داشتي گله بـر تعـداد تليسـه   

  .دست آمدساالنه به
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ر سـود و وابسـته بـودن    بـا گـرايش حـداكث    yبراي محاسبة ضريب اقتصادي صفت
برحسـب آن صـفت مشـتق     ۱ه معادليافتة هاي ثابت به تعداد گاو، از شكل توسعه هزينه

  :گرفته شد
P=N{M[m(B+ q۱ s۱ +q۲ s۲ +(۱-m)u]-[b+t۱ s۱+t۲ s۲)+D+(a/L)+h]}           

  :ريال / ضريب اقتصادي صفت بر حسب واحد گاو شيري
         yhARNyCRNyPNy ∂−−∂=∂−∂=∂∂= /)()/(/)()/()/)(/( 111υ  

، بين تعداد گاو و مقدار نهاده مربوط به هـر رأس  Uر صورت ثابت بودن كل نهادهد
  ):۱۳۸۰ميرمهدوي، (رابطة زير برقرار است Cگاو

 
با گرايش حداقل هزينه و وابسته بودن  yبراي محاسبة ضرايب اقتصادي يك صفت  
  :ثابت به تعداد گاو، از معادلة زير استفاده شد هاي هزينه
  

و مقدار نهاده هـر رأس   N، بين تعداد گاو Uت بودن مقدار نهادة كل در صورت ثاب
A رابطه زير برقرار شد:  

   :عبارت است از A ، در اينجا
    

اگر ميانگين صفت و در نتيجه، ميزان نهادة مربوط به هر رأس گاو نيـز تغييـر يابـد،    
  .ثابت بماند Uاي تغيير کند كه مقدار كل نهادة به اندازه Nالزم است 

  

  معادالت صفات توليدي
، درصد چربـي  )υm(رد ضرايب اقتصادي صفات توليد شير و، معادالت برآ۱در جدول 

)υf% ( و پروتئين)υp%( و طول عمر گله ،)υL (  در دوگرايش حداكثر سود و حـداقل
  . هزينه به شرح زير انجام شده است

A= M (b + t۱s۱+t۲s۲+D+a/L) 

N = U / C                         

Q = C / R                       

N = U/A                  )۹(  

)۵ (  
  
)۶(  
  
  
)۷(  
  
  
)۸(  
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اقل هزينـه  و در گـرايش حـد  ) ۱معادلـه (ابتدا مدل سود در گـرايش حـداكثر سـود    
بـر فـرض   . يابـد بر حسب صفت مورد نظر توسـعه مـي   ۹تا  ۵طبق معادالت ) ۸معادله(

شـود و در نهايـت،   ثابت بودن ديگر صفات، از صفت مورد نظر مشتق جزئي گرفته مـي 
  .آيدطبق جدول زير به دست مي ۱۷تا  ۱۰معادالت 

  
  معادالت ضرايب اقتصادي صفات توليدي در دو گرايش ‐۱جدول

  گرايش حداقل هزينه  گرايش حداکثر سود  صفات

  = ۱۴()w/r (–  )C/R(υm(  υm = r – w ( R / C ))۱۰ (  توليد شير

 υf% =m ( mq۱ – t۱ (R/C) )۱۵(υf = M(t۱- mq۱ Q )/r )۱۱( درصد چربي

 υp% =m ( mq۲ – t۲(R/C) )۱۶(υp=M(t۱- mq۱ Q)/r)۱۲( درصد پروتئين

 ۱۷(υL  = a/rL۲( υL  = a/L۲ (R/C) )۱۳( طول عمر گله

    .هاي قبل آمده استعالئم معادالت در صفحه
  

  :ترتيب قيمت و هزينة يك كيلوگرم شير استبه wو rدر اين معادالت،
r = B + q۱s۱ + q۲ s۲ 2211 ststbw +==  

معادالت باال در تشكيل شاخص انتخاب براي صفات توليد شير، درصدهاي چربـي  
  . طول عمر گله استفاده شدندو پروتئين، و 

  
  ها و مباحثيافته

  هاي مختلف استان گيالنمحاسبة ضرايب اقتصادي در شهرستان
، )درصـد (، چربـي شـير  )كيلـوگرم (، ضرايب اقتصادي صـفات توليـد شـير   ۲در جدول 
هـاي  در دو گـرايش و بـراي شهرسـتان   ) روز(، و طـول عمرگلـه   )درصـد (پروتئين شير

  .شده است برآوردمختلف 
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ضرايب اقتصادي صفات توليدي در دو گرايش حداكثر سود و حداقل هزينه در  ‐۲جدول
  هاي استان گيالنشهرستان

  
  گرايش حداقل هزينه گرايش حداکثر سود

توليد
شير

درصد
چربي

درصد
پروتئين

طول
عمرگله

توليد
شير

 درصد
 چربي

 درصد
 پروتئين

 طول
 عمر گله

  ‐۷  ۶/۱  ۲/۳  ‐۱۱/۰  ۴۵۴  ‐۳۱۷۶۹  ‐۶۲۴۱۷ ۲۳۲  استان

  ‐۴/۱  ۱/۳  ۶  ‐۰۹/۰  ۷۲۴  ‐۵۵۳۰۲ ‐۱۰۸۶۵۳ ۱۶۳  املش

  ‐۷/۸  ۷۵/۰  ۵/۱  ‐۰۴/۰  ۳۵۶  ‐۲۱۶۸۶  ‐۴۲۶۰۶ ۱۲۶  سياهکل

  ‐ ۱۴  ۳/۳  ۵/۶  ‐۲۲/۰  ۱۵۲۶  ‐۲۷۲۵۹  ‐۵۳۵۵۶ ۱۸۷  آستانه

  ‐۲۵/۲  ۲/۳  ۳/۶  ‐۵۳/۰  ۳/۲۱  ‐۲۸۸۶۶  ‐۵۶۷۱۳ ۴۷۸  انزلي

  ‐۹۵/۰  ۱/۲  ۴  ۱/۰  ۱۵۳  ‐۵۱۳۳۸ ‐۱۰۰۸۶۴‐ ۲۵۹  فومن

  ‐۸/۱  ۱۵/۲  ۲/۴  ‐۰۸/۰  ۲۹۵  ‐۶۴۸۱۹ ‐۱۲۷۳۵۰ ۲۴۷  تالش

  ‐ ۵۸  ۶/۱  ۲/۳  ‐۲۸/۰  ۳۵۸  ‐۲۵۲۶۱  ‐۴۹۶۳۲ ۴۳۸ شهر رضوان

سراصومعه  ۶۰۷ ‐۱۳۶۰۴۴‐ ۶۹۲۴۴‐  ۱۶۷۶  ۳۸/۰  ۵/۸  ۳/۴  ۸/۴‐  

  ‐۷/۱۶  ۱۷/۱  ۳/۲  ‐۲/۰  ۱۱۶۲  ‐۳۱۹۰۳  ‐۶۲۶۸۰ ۵۹۲  رودبار

  ‐۴/۳۲  ۵/۱  ۱/۳  ‐۱۶/۰  ۹۳۴  ‐۲۸۲۷۴  ‐۵۵۵۵۱ ۳۰۰  شفت

  ‐۹  ۹/۲  ۶/۵  ۱۶/۰  ۶/۳۰۸  ‐۶۰۰۲۷ ‐۱۱۷۹۳۶‐ ۳۳۹  اسالم

  
ها مثبت و ضريب اقتصادي توليد شير در گرايش حداکثر سود در برخي از شهرستان

  .شودبرخي ديگر منفي است، و همين روند در گرايش حداقل هزينه نيز ديده مي در
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ررسـي  هاي مـورد ب ضرايب اقتصادي درصدهاي چربي و پروتئين شير در شهرستان
  .درگرايش حداكثر سود منفي و در گرايش حداقل هزينه مثبت است

هـا  ضرايب اقتصادي طول عمر گله در گرايش حداکثر سود در همة ايـن شهرسـتان  
  .مثبت و در گرايش حداقل هزينه منفي است

دهندة ميزان سودي اسـت كـه دامـداري    ضريب مثبت در گرايش حداكثر سود نشان
آورد و ضريب مثبـت در گـرايش حـداقل    دست ميوگرم شير بهازاي افزايش يك كيلبه

  ازاي يــك درصــد افــزايش در آن هــاي دامــداري بــههزينــه نيــز ميــزان افــزايش هزينــه
  .صفت است

  
  برآورد پارامترهای اقتصادی مدل  ‐۳جدول 

  
r  : درآمد حاصل از فروش يک کيلوگرم شير،U: قيمت آزاد يک کيلوگرم شير،B:   قيمت دولتـی شـير،   
w: نه يک کيلوگرم شيرهزي،b:    هزينه توليد يک کيلـوگرم شـير پايـه،:D     هزينـه خـالص ثابـت سـاالنه،   

 B r U Wb D a R C R/CL M

  ۶۷۱  ۳۴/۲  ۳۸/۱ ۲۱۲۹۴۰۶ ۲۹۳۷۹۷۹  ۶۵۳۱۵۷  ۷۱۶۳۰۱  ۶/۸۵۳  ۵/۸۵۴  ۷/۱۴۸۷  ۱۴۱۱ ۱۳۵۷ استان

  ۹/۸۱۸  ۳۶/۱  ۳۸/۱ ۲۳۳۹۸۹۸ ۳۲۴۱۴۵۵  ۳۵۲۴۶۹  ۷۷۲۲۴۸  ۷/۸۰۷  ۷/۸۰۷  ۱۵۵۱  ۲/۱۰۷۲۳/۱۲۸۲ املش

  ۵/۵۱۶  ۹/۲  ۸/۱ ۱۷۷۹۵۱۴ ۳۲۷۸۸۳۶  ۵۹۲۰۰۰  ۱۷۹۷۳۴  ۷۸۱  ۷۸۱  ۸/۱۵۶۵  ۸/۱۵۶۵ ۱۶۲۵ سياهکل

  ۹/۷۴۲  ۶۸/۱  ۷/۰ ۳۸۸۷۵۶۲ ۲۷۲۶۵۱۵ ۲۰۶۷۰۵۸  ۳۳۷۱۸۲  ۹/۱۴۰۳  ۱۴۱۰  ۹/۱۱۷۵ ۹/۱۱۷۵ ۱۲۰۰ آستانه

  ۸۳۴  ۱۲/۳  ۶۵/۰ ۴۱۱۷۱۹۱ ۲۷۱۲۶۸۶  ۱۱۵۵۲۶  ۱۳۸۲۸۴۰  ۸/۱۳۳۹  ۱۳۵۰  ۵/۱۳۶۸  ۳/۱۴۸۳۵/۱۳۶۸ انزلی

  ۹/۶۴۶  ۹/۱  ۶/۱ ۲۲۷۰۹۱۰ ۳۶۷۶۴۸۵  ۱۳۴۶۰۷  ۱۲۰۶۵۲۲  ۷/۱۰۸۶  ۷/۱۰۸۶  ۵/۱۴۹۹  ۸/۱۴۹۹ ۱۵۰۰ فومن

  ۸/۷۶۰  ۰۶/۲  ۹/۱ ۱۵۷۳۴۰۰ ۳۰۰۹۸۵۵  ۲۴۱۰۴۷  ۸۸۴۷۱۸  ۶۹۲  ۶۹۲  ۳/۱۴۶۴  ۴/۱۵۷۱۶/۱۵۷۰ تالش

شهررضوان  ۱۲۵۰ ۸/۱۲۴۹  ۱  ۴/۶۵۰  ۴/۶۵۰  ۵۴۵۴۵۰  ۱۶۸۰۰۰۰ ۲۵۷۲۵۰۵ ۲۰۶۲۱۶۲ ۲۴/۱  ۴  ۶۴۲  

سراصومعه  ۱۱۰۰ ۹/۱۰۹۹  ۹/۱۰۹۹  ۹/۱۱۷۷  ۱۱۸۷  ۲۱۶۲۳۳۳  ۹۰۵۱۵۳  ۴۷۷۸۴۰۰ ۳۲۹۶۶۸۲ ۴۵/۱  ۴۶/۱  ۸۰۱  

  ۳۹۰  ۵/۲  ۳۶/۱ ۱۶۲۴۲۴۳ ۲۲۱۳۴۴۶ ۱۹۴۶۰۸۶  ۹۹۱۲۳۵  ۱۰۲۶  ۸/۱۰۲۵  ۱۹۹۰  ۹/۱۹۸۹ ۱۶۵۰ رودبار

فتش  ۱۰۰۰ ۸/۱۱۱۷  ۳/۱۴۹۹  ۳/۵۱۶  ۳/۵۱۶  ۱۳۴۱۴۳۵  ۱۶۸۸۵۰۹ ۳۲۰۵۳۰۶ ۲۰۲۴۹۵۴ ۵۸/۱  ۸/۲  ۷/۷۳۴  

  ۵۹۹  ۸/۲  ۴/۱ ۲۴۰۳۸۸۵ ۳۳۷۵۰۳۳  ۶۲۸۹۹۹  ۱۰۸۴۱۷۳  ۸/۱۳۰۱  ۸/۱۳۰۱  ۵/۱۵۶۳  ۱۴۸۸ ۱۴۸۳ ماسال
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a :هزينه خالص جايگزينی،R: مد ساالنه يک رأس گاوآدر، C :  هزينه ساالنه يـک رأس گـاو ،P:   سـود
  .مقدار شير توليدی :M، طول عمر گله :L ،ساالنه يک رأس گاو

  هاي مختلف بت به شير در شهرستانضرايب اقتصادي نسبي صفات توليدي نس
  ، ضريب اقتصادي نسبي درصد چربي، درصد پـروتئين و طـول عمـر گلـه     ۴در جدول 

در گرايش حداکثر سود، قـدر مطلـق ضـريب اقتصـادي     . در دو گرايش ارائه شده است
کمترين مقدار به شهرستان رودبار . ريال متغير است ۶۶۶تا  ۱۰۵نسبي درصد چربي بين 

  در گـرايش حـداقل هزينـه، ايـن مقـدار      . آن به شهرستان املـش تعلـق دارد   و بيشترين
  قـدر مطلـق ضـريب اقتصـادي نسـبي درصـد پـروتئين        . متغيـر اسـت   ۶۶تا  ۵/۱۱بين 

  تـا  ۵/۰بـين   ريال و در گرايش حـداقل هزينـه   ۳۹۹تا  ۵۳در گرايش حداکثر سود بين 
  .ريال متغير است ۳۴ 

  
توليدي در دو گرايش حداكثر سود و حداقل ضرايب اقتصادي نسبي صفات  ‐۴جدول

  هاي استان گيالنهزينه در شهرستان

  
  گرايش حداقل هزينهگرايش حداکثر سود

 توليد
 شير

 درصد
 چربي

 درصد
 پروتئين

طول عمر
 گله

  توليد
  شير

  درصد
  چربي

  درصد
 پروتئين

طول عمر
  گله

  ۶/۶۳ ‐۵/۱۴  ‐ ۲۹ ۱ ۹۵/۱ ‐۱۳۶ ‐۲۶۹ ۱ استان
  ۵/۱۵  ‐۳۴  ‐ ۶۶ ۱ ۴۴/۴ ‐۳۳۹ ‐۶۶۶ ۱ املش
 ۵/۲۱۷ ‐۷/۱۸ ‐۵/۳۷ ۱ ۸/۲ ‐۱۷۲ ‐۳۳۸ ۱ سياهکل
  ۶/۶۳  ‐۱۵ ‐۵/۲۹ ۱ ۸ ‐۱۴۵ ‐۲۸۶ ۱ آستانه
  ۲/۴ ۵/۰ ‐۸/۱۱ ۱ ۰۰۶/۰ ‐۶۰ ‐۱۱۸ ۱ انزلي
  ‐۵/۹ ۲۱  ۴۰ ۱ ‐۵۹/۰ +۱۹۸ +۳۸۹ ۱ فومن
  ۵/۲۲ ‐۸/۲۶ ‐۵/۵۲ ۱ ۱۹/۱ ‐۲۶۲ ‐۵۱۵ ۱ تالش
  ۲۰۷  ‐۷/۵ ‐۴/۱۱ ۱ ۸/۰ ‐۵۷ ‐۱۱۳ ۱ شهررضوان
 ‐۶/۱۲  ۳/۱۱  ۲۲ ۱ ‐۷/۲ ‐۱۱۴ ‐۲۲۴ ۱ سراصومعه
  ۵/۸۳  ‐۸/۵ ‐۵/۱۱  ۱  ۹/۱  ‐ ۵۳  ‐ ۱۰۵  ۱ رودبار
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  ۲۰۲  ‐۳/۹ ‐۳/۱۹ ۱ ۳ ‐۹۴ ‐۱۸۵ ۱ شفت
  ‐ ۵۶ ۱۸  ۳۵ ۱ ‐۹/۰ +۱۷۷ +۳۴۷ ۱ ماسال

ريـال   ۴۴/۴تا  ۰۰۶/۰قدر مطلق ضرايب طول عمر گله در گرايش حداکثر سود بين 
  .متغير است ۵/۲۱۷تا  ۲/۴زينه بين و در گرايش حداقل ه

  طور کلـي، عالمـت ضـريب اقتصـادي نسـبي درصـدهاي چربـي و پـروتئين بـه          به
  ايـن صـفات نسـبت بـه     . ها در هر دو گرايش منفـي اسـت  توليد شير در اکثر شهرستان

  اقتصـادي نظـام توليـد دارنـد      بـازدهي جهت و غيريکسـان بـر   توليد شير اثرات غيرهم
  جهـت  اقتصـادي نظـام توليـد هـم     بـازدهي اسال، اثرات مورد نظـر بـر   اما در فومن و م

  .بودند
هـا  با توجه به عالمت مثبت ضريب نسبي اقتصادي طول عمر گله در اکثر شهرستان

اقتصـادي نظـام توليـد در ايـن      بـازدهي نسبت به توليد شير، در هر دو گرايش، افزايش 
  ).۴جدول(شير بود جهت با صفت توليد صفت بيشتر از صفات ديگر و هم

  
  هاي مختلفترين عوامل مؤثر در تنوع ضرايب اقتصادي در شهرستانمهم

. هايي خـاص بودنـد  هاي انتخابي بر اساس پراکندگي جغرافيايي داراي ويژگيشهرستان
  شـهر،  هـاي املـش، سـياهکل، فـومن، تـالش، رضـوان      از آن ميان، دامـداران شهرسـتان  
. انـد اي سکونت دارند و داراي نظام کوچنـدگي وهپايهشفت، و ماسال بيشتر در مناطق ک

  كننـد و بـه خريـد    مـاه از سـال از مراتـع اسـتفاده مـي      ۵تـا   ۴هر چند، ايـن دامـداران   
خوراك دام نياز ندارند اما هزينة كوچ بسياري از آنها باالسـت؛ از ايـن رو، بيشـتر شـير     

قيمت مـواد لبنـي نيـز در    . نندرساكنند و به فروش ميتوليدي را به مواد لبني تبديل مي
ها، نوسان ضـرايب توليـد شـير    گونه شهرستاندر اين. مناطق مختلف كامالً متفاوت بود

  .زياد بود
دست و اي و مراتع پايينسرا نيز دامداران از مناطق جلگهدر آستانه، انزلي، و صومعه

کـار  كم را کمتـر بـه  اين دامداران مـواد خـوراكي متـرا   . کردند از مرتع مزارع استفاده مي
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در ميـان همـين دامـداران نيـز     . هاي غذايي كمتـري داشـتند  بردند و در نتيجه، هزينه مي
  . ها و درآمدها زياد بودنوسان هزينه

آوري شـير در دسـترس   هـاي جمـع  ها، از آنجـا کـه ايسـتگاه   در برخي از شهرستان
علـت  ي از نقـاط نيـز بـه   در برخـ . رسـيد دامداران بود، شير با قيمتي باالتر به فروش مي

دوري از شهر شير توليدي دامداران يا خريداري نداشت، يا با تبديل بـه مـواد لبنـي بـا     
  .رسيدشد، و يا به مصرف خود خانوار ميتر فروخته ميقيمتي پايين

و خريد ) سبوس گندم(در شهرستان رودسر، تعاوني دامداران براي تهية خوراك دام 
رساني منظم داشت و همين مسئله روي قيمت اقـالم خـوراكي   شير از دامداران خدمات

  .تأثيرگذار بود
  

  برآورد ضريب اقتصادي توليد شير در گرايش حداکثر سود
، ضريب اقتصادي توليد شير در گـرايش حـداكثر سـود بـا درآمـد      ۱۰با توجه به معادلة

شـهر،  در رودبـار، انزلـي، و رضـوان   . حاصل از فروش يـك كيلـوگرم شـير رابطـه دارد    
) ريـال  ۹/۱۲۴۹، و ۵/۱۳۶۸، ۹/۱۹۸۹(درآمدهاي حاصل از فروش يک کيلو گـرم شـير   

 هاي ديگر بـود و بـدين ترتيـب، ضـريب اقتصـادي بـاالتري داشـتند       بيش از شهرستان
  ). ۷/۱۰۸۶، و ۹/۱۱۷۷، ۸/۱۳۰۱ترتيب  به(

ا هـ سرا، و فومن در ميان ساير شهرستاندر ماسال، صومعه) ۳جدول(هزينة توليد شير
خـوراک   NEنسـبت  . باالست و به همين دليل، ضرايب اقتصادي توليد شير منفي است

ها باالترين مقـدار را داشـت کـه در    ها در ميان ساير شهرستانمصرفي در اين شهرستان
  ).۷جدول (کاهش شديد ضرايب اقتصادي بسيار تأثيرگذار بود 

ــ در ميــان شهرســتان   د، رودبــار بــا هــايي کــه داراي ضــريب اقتصــادي مثبــت بودن
و املـش بـا ميـانگين    ) ۵۹۲(باالترين ضـريب  ) كيلوگرم ۳۹۰(ميانگين توليد شير پايين 

ايـن مقايسـه نشـان    . را دارا بودند) ۱۶۳(تقريباً كمترين ضريب ) ۹/۸۱۸(توليد شير باال 
دهد كه هر چه ميانگين توليد صفت زيادتر باشد، وزن كمتري در انتخاب بـدان داده  مي
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گـزارش شـده   ) ۱۳۸۰ميرمهـدوي،  (ين نتايج با آنچه در يـك بررسـي ديگـر    ا. شودمي
  .مطابقت دارد

ي توليد شير در گـرايش  درصدي عوامل توليد بر ضريب اقتصاد ۲۰تأثيرات نوسان 
  حداکثر سود

درصدي ۲۰در شرايط کاهش يا افزايش  اقتصادي ، ميانگين تغييرات ضرايب۵در جدول 
  طـور كلـي، در گـرايش حـداکثر سـود،      بـه . ه اسـت عوامل توليد شـير نشـان داده شـد   

افزاينـد، ضـريب   طور مستقيم بر درآمـد يـك كيلـوگرم شـير مـي     به افزايش عواملي كه
  .دهنداقتصادي شير را نيز افزايش مي

درصـدي   ۲۰، کـاهش و يـا افـزايش    شـود  مالحظـه مـي   ۵گونه كه در جدول همان
. يد شير را كـاهش يـا افـزايش داد   درصد ضريب اقتصادي تول ۵۰ميانگين قيمت شير تا 
درصد ضـريب اقتصـادي توليـد شـير      ۵۰آمد، درصد پايين مي ۲۰زماني كه قيمت شير 

قيمت شير بيشترين تأثير را بر راندمان نظام توليد دامداري داشـت امـا   . يافتكاهش مي
  .نوسان ميانگين توليد شير بر سودمندي نظام چنين تأثيري نداشت

ها نيز بر ضريب اقتصادي توليد شير تأثيرگذار عداد گاو در گلهدرصدي ت ۲۰افزايش 
نگهداري تعداد زياد دام . داددرصد کاهش مي ۱۲اي که سودمندي گله را تا گونهبود، به
  .شدها سبب افزايش سودمندي گله نميدر گله

درصدي درصدهاي چربي و پروتئين، ضـريب اقتصـادي توليـد شـير      ۲۰با افزايش 
  .هاي توليد چربي و پروتئين باال بودافت، زيرا هزينهيکاهش مي

ترتيب درصدي قيمت علوفه و كنسانتره، ضريب اقتصادي توليد شير به ۲۰با كاهش 
رو، عمده خوراك گاو بومي كـاه بـرنج بـود و از ايـن    . يافتش مييدرصد افزا ۱۷و  ۱۶

    .رسيدمواد متراكم كمتر به مصرف مي
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  درصدي در عوامل توليد در استان۲۰يرات ضرايب اقتصادي با تغيير يميانگين تغ ‐۵جدول 

  استان
 تغيير

درصد۲۰
 پارامترها

 گرايش حداقل هزينهگرايش حداکثر سود
 توليد
 شير

درصد
 چربي

درصد
پروتئين

 طول
 گلهعمر

  توليد
  شير 

  درصد
 چربي 

  درصد
پروتئين

  طول
گلهرعم 

  قيمت
  علوفه

۲۰+ ۱۶‐ ۷/۱۲ ۷/۱۲ ۱/۱‐ ۱۵ ‐  ۱۴  ۱۴  ۰  
۲۰‐ ۱۶ ۱۳‐ ۱۳‐ ۱/۱ ۱۵  ۱۴ ‐  ۱۴ ‐  ۰  

  فيمت 
  کنسانتره

۲۰+ ۸/۶‐ ۵ ۵ ۴/۰‐ ۶‐  ۶  ۶  ۰  
۲۰‐ ۷ ۵‐ ۵‐ ۵/۰ ۶  ۶‐  ۶‐  ۰  

  ميانگين 
  توليدشير

۲۰+ ۵‐ ۲۱ ۲۱ ۱ ۶‐  ۲۰  ۲۰  ۰  
۲۰‐ ۵ ۲۱‐ ۲۱‐ ۱‐ ۶  ۲۰ ‐  ۲۰ ‐  ۰  

  ۴۳  ۰  ۰  ‐ ۱۴ ‐۲۸ ۴/۲ ۴/۲ ‐۱۲ +۲۰ تعداد دام
۲۰‐ ۱۳ ۲‐ ۲‐ ۵۲ ۱۶  ۰  ۰  ۳۵ ‐  

 هاي هزينه
 غيرغذايي

۲۰+ ۵۴ ۱۰‐ ۱۰‐ ۱۰‐ ۷۲  ۰  ۰  ۰  
۲۰‐ ۶۹‐ ۱۳ ۱۳ ۱۳ ۷۲ ‐  ۰  ۰  ۰  

  ۶  ‐ ۱۶  ‐ ۱۶  ۴۷ ۶ ۶ ۶ ۸۸ +۲۰ قيمت شير
۲۰‐ ۸۸‐ ۶‐ ۶‐ ۶‐ ۸۵ ‐  ۲۵  ۲۵  ۲۴ ‐  

  درصد 
  چربي

۲۰+ ۱۸‐ ۳/۱‐ ۳/۱‐ ۳/۱‐ ۱۷ ‐  ۰  ۰  ۰  
۲۰‐ ۱۹ ۴/۱ ۴/۱ ۴/۱ ۱۷  ۰  ۰  ۰  

  درصد 
  پروتئين

۲۰+ ۸/۸‐ ۶/۰ ۶/۰‐ ۶/۰‐ ۸‐  ۰  ۰  ۰  
۲۰‐ ۹ ۶/۰‐ ۶/۰ ۶/۰ ۸  ۰  ۰  ۰  

  طول 
  عمر گله

۲۰+ ۱۱‐ ۲/۲ ۲/۲ ۲۹‐ ۱۳ ‐  ۰  ۰  ۴۳  
۲۰‐ ۱۶ ۳‐ ۳‐ ۵۱ ۲۰  ۰  ۰  ۳۵ ‐  

  
  برآورد ضريب اقتصادي توليد شير در گرايش حداقل هزينه

، ضريب اقتصادي توليد شير در گرايش حداقل هزينه با هزينة يك ۱۴با توجه به معادلة 
و  rنسبت مستقيم و با درآمد حاصـل از توليـد شـير     Cو يك رأس گاو wكيلوگرم شير

همچنين، اين ضريب با خوراك مصرفي نيـز داراي  . نسبت عكس دارد Rيك رأس گاو 
  .اي مستقيم استرابطه
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دهـد كـه   منفي بودن ضرايب اقتصادي يك صفت در گرايش حداقل هزينه نشان مي
عبارت ديگر، نسـبت  شود؛ و بهتغيير منفي ايجاد مي Qدر با افزايش ميانگين آن صفت، 

بنابراين، ضرايب اقتصـادي منفـي   . يابدازاي هر واحد توليد يا درآمد كاهش ميهزينه به
  .دهندة اهميت آن صفت در افزايش كارآيي نظام توليد استنشان

ر از هاي مختلف در اين گرايش كمتنوسان ضرايب اقتصادي توليد شير در شهرستان
  .گرايش حداكثر سود است

توليد شير در گـرايش   درصدي عوامل توليد بر ضريب اقتصادي ۲۰تأثيرات نوسان 
  حداقل هزينه

گونه كه اشاره شد، در گرايش حداقل هزينه، ضريب اقتصادي صـفت توليـد شـير    همان
 پس هر عاملي كه سبب افـزايش ايـن  . اي مستقيم داردهاي يك رأس دام رابطهبا هزينه
درصـدي قيمـت    ۲۰بـا افـزايش   . انجامـد ها شود، به افزايش ضريب اقتصادي ميهزينه

درصد افزايش  ‐۱۵و حداكثر  ‐۶علوفه و كنسانتره، ضريب اقتصادي توليد شير حداقل 
در اين ميان، نقش قيمت علوفه در . هاي نظام توليد انجاميديافت؛ يعني به کاهش هزينه

  .مگير استافزايش ضريب اقتصادي بسيار چش
درصد افزايش يابد، در ضـريب اقتصـادي توليـد     ۲۰هاي غيرغذايي زماني كه هزينه

تـوان از ايـن   آيد که بدين ترتيـب، مـي  وجود ميدرصد تغيير به ۷۲شير در اين گرايش 
  . نظر كردگرايش صرف

، در گـرايش حـداقل هزينـه، هـر عـاملي كـه سـبب        ۱۴همچنين، با توجه به معادلة 
. دهـد د شود، اهميت ضريب اقتصـادي صـفت توليـد شـير را كـاهش مـي      افزايش درآم

ميـزان  بـه  درصدي قيمت شير، ضرايب اقتصادي توليـد شـير   ۲۰ترتيب، با افزايش  بدين
  .كنددرصد تغيير مي۳۰

درصدي در ميانگين توليد شير، در  ۲۰در گرايش حداقل هزينه، با كاهش يا افزايش 
  دهندة نقش اين عاملغيير صورت گرفت که نشاندرصد ت ۶ضريب اقتصادي توليد شير 
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  ).۵جدول(در سوددهي نظام توليد است 
گونـه افـزايش   هاي چربي و پروتئين شير با هـيچ درصدي درصد ۲۰از آنجا که افزايش 
   .كردهاي توليد همراه نبود، ضريب اقتصادي توليد شير نيز تغيير نميدرآمدي در نظام
در  درصدي عوامل توليـد  ۲۰ي در اثر افزايش يا كاهش ضرايب اقتصاد دامنة نوسان

  . اين گرايش بيش از گرايش حداكثر سود است
  برآورد ضرايب اقتصادي درصدهاي چربي و پروتئين در گرايش حداکثر سود

؛ ميرمهـدوي،  ۱۳۷۶شادپرور و همکـاران،  (دست آمده از تحقيقات ديگرهمانند نتايج به
، ضريب اقتصـادي درصـدهاي چربـي و    )۱جدول( ۱۲ و ۱۱هاي ، و طبق معادله)۱۳۸۰

پروتئين در گرايش حداكثر سود بـه ميـانگين توليـد شـير، هزينـة يـك گـرم چربـي و         
هاي يك با افزايش عوامل مؤثر بر هزينه. پروتئين، و نسبت درآمد به هزينه وابسته است

  .يابدرأس گاو، ضريب اقتصادي درصدهاي چربي و پروتئين کاهش مي
هـاي  ، ضريب اقتصادي درصدهاي چربي و پروتئين در تمام شهرستان۲ول طبق جد

مورد بررسي منفي است؛ يعني افزايش يك درصد در پروتئين و چربـي كـاهش شـديد    
  .سود نظام توليد را در پي دارد

هـاي پـرورش   تر گفته شد، هزينة توليد پروتئين و چربي در نظامگونه كه پيشهمان
اساس چربي بر زياد است و در مقابل، ـ  پروتئين بااليي هم داردكه چربي و  ـ  گاو بومي

در هر دو گرايش، ارقـام  . گيردو پروتئين باال، روي شير پايه افزايش قيمتي صورت نمي
كاهش ضريب اقتصادي مربوط به درصد چربي بيش از درصد پـروتئين اسـت، چراکـه    

  .تهزينة توليد يك گرم چربي باالتر از يك گرم پروتئين اس

ـ   ۲۰تأثيرات نوسان  ي و درصدي عوامل توليد بر ضريب اقتصادي درصـدهاي چرب
  پروتئين در گرايش حداکثر سود

  دست آمده از تحقيقات ديگر، در اين تحقيـق، افـزايش قيمـت علوفـه و     رغم نتايج بهبه
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كنسانتره به افزايش ضريب اقتصادي چربي و پـروتئين انجاميـد؛ و در مقابـل، افـزايش     
هاي غيرغذايي كاهش اين روند را در پي داشت؛ زيرا بـراي افـزايش درصـدهاي    هزينه

  .گرفتپروتئين قيمت اضافي تعلق نمي چربي و
درصدي ميانگين توليد شير، در ميان سـاير عوامـل توليـد، بـا      ۲۰کاهش يا افزايش 

در  درصدي تعـداد گـاو،   ۲۰با افزايش . بيشترين نوسان در ضرايب اقتصادي همراه بود
دهندة شد که نشانريب اقتصادي درصدهاي چربي و پروتئين اندکي افزايش ديده ميض

  .سودمندي اندک گله در اين شرايط است

  تئين در گرايش حداقل هزينهبرآورد ضريب اقتصادي درصدهاي چربي و پرو
، در اين گرايش، ضريب اقتصـادي درصـدهاي چربـي و    ۱۶و  ۱۵هاي بر اساس معادله
اي اي مستقيم و با قيمت يـک کيلـوگرم شـير رابطـه    نگين توليد شير رابطهپروتئين با ميا
هاي مورد بررسي، ضرايب اقتصادي مثبت بودند؛ يعني در تمام شهرستان. معکوس دارد
شدند، زيرا به افزايش درصـدهاي چربـي و   هاي نظام توليد را موجب ميافزايش هزينه

  .تگرفنمي پروتئين قيمتي باالتر از مبنا تعلق

درصدي عوامل توليد بر ضريب اقتصادي درصدهاي چربـي و   ۲۰تأثيرات نوسان  
  پروتئين در گرايش حداقل هزينه

ــا افــزايش    درصــدي قيمــت عوامــل توليــد شــامل علوفــه و کنســانتره، ميــانگين   ۲۰ب
  شـود؛  هـاي توليـد زيـاد مـي    توليد شير ضـريب اقتصـادي بـاال مـي رود؛ يعنـي هزينـه      

  هـا قيمـت شـير نيـز بـاال رود تـا تعـادلي        بايد در اکثـر شهرسـتان  و در چنين شرايطي، 
  .صورت گيرد

درصـدي تعـداد گـاو، درصـدهاي چربـي و       ۲۰در اين گرايش، کاهش يا افـزايش  
  پروتئين، و طول عمر گله بر ضريب پـروتئين و چربـي تـأثير نداشـته اسـت؛ يعنـي بـا        
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ـ افزايش تعداد گـاو، سـوددهي نظـام توليـد دسـتخوش هـيچ         شـود  ه تغييـري نمـي  گون
  ).۵جدول(

درصـد در گـرايش    ۵/۳ن يدرصد و پـروتئ  ۴سازي ضرايب اقتصادي با چربي شبيه
  حداکثر سود
درصـد پـروتئين، و مقايسـة     ۵/۳درصـد چربـي و    ۴شده بـا  سازي انجامبر اساس شبيه

درصد بر چربـي   ۸/۰، زماني كه به اندازة ۲با جدول  ۶دست آمده از جدول هاي به داده
درصد افزايش چربي  ۱/۰ازاي هر شود، و بهدرصد بر پروتئين مبنا افزوده مي ۵/۰بنا و م

يابد، ضريب اقتصادي توليد شير ريال افزايش مي ۱۵و پروتئبن از سطح مبنا قيمت شير 
ها با کاهش و در برهي ديگر بـا افـزايش   در گرايش حداكثر سود در برخي از شهرستان

هاي اخير نسبت بيشتري از شير توليدي خود را ران شهرستانشود، چون دامدامواجه مي
  .دهندبه نظام تعاوني تحويل مي

) ۳جدول (ها نسبت به شرايط مبنا مطلق ضرايب درصد چربي در اکثر شهرستانقدر
علت پـايين بـودن قيمـت    شهر و شفت، بههاي رضوانيافت؛ و در شهرستانافزايش مي
در آنها، ضرايب ) ۷و ۳جداول (قيمت دولتي شير  خوراک مصرفي و نيز NEيک واحد 

. گردد شود؛ يعني نظام توليد بسيارسودمند مياقتصادي چربي از منفي به مثبت تبديل مي
  .کنند در اين شرايط، ضرايب اقتصادي شير و پروتئين نيز از اين روند پيروي مي

ريـال ، در   ‐۳۰۹۳بـه   ‐۱۰۸۶۵۳براي نمونه، ضرايب اقتصادي چربي در املـش از  
ريـال افـزايش    ‐۱۳۸۱۵بـه   ‐۱۲۷۳۵۰ريال، و تالش از  ‐۴۶۵۱۹به  ‐۱۰۰۸۶۴فومن از 

و  ۲۸۰۳۲بـه   ‐۴۹۶۳۲و  ‐۵۵۵۵۱ترتيـب از  شـهر نيـز بـه   يافت، و در شفت و رضـوان 
  .ريال افزايش نشان داد ۴۵۵۹۳
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درصد و  ۴سازي ضرايب اقتصادي صفات توليدي در شرايط چربي شبيه ‐۶جدول

  درصد ۵/۳ پروتئين
  

 
 گرايش حداقل هزينهگرايش حداکثر سود

توليد
شير

درصد
چربي

درصد
پروتئين

طول
عمرگله

توليد
شير  

 درصد 
 چربي

 درصد 
 پروتئين

  طول
 عمرگله

۵/۲۳۴ استان  ۳۰۹۳‐  ۷۷۸۷ ۴۵۴ ۱۱/۰‐  ۴/۵‐  ۴‐  ۵/۶‐  

۵/۱۳۲ املش  ۳۸۵۱۶‐۸۷۳۰‐  ۷۱۶ ۰۷/۰‐  ۵‐  ۲/۴‐  ۳/۱‐  

۴/۶۰ سياهکل  ۴۲۰۰۲‐۲۱۳۷۴‐۳۵۱ ۰۲/۰‐  ۴/۱  ۷۴/۰  ۶/۸‐  

‐۱۶/۰ ۱۴۹۷‐۲۶۷۰۰‐۵۲۴۷۵ ۱۳۵ آستانه  ۵/۶  ۳/۳  ۳/۱۴‐  

۹/۲۰‐۲۸۲۸۱‐۵۵۵۷۴ ۴۳۲ انزلي  ۴۸/۰‐  ۳/۶  ۳ ۲۵/۲‐  

‐۵/۳۰۷ فومن  ۴۶۵۱۹‐۱۵۳۰۲‐۱۵۱ ۱۲/۰  ۶/۳‐  ۳‐  ۹/۰‐  

۰۷/۰ ۲۹۵ ۱۰۸۳۳‐۱۳۸۱۵ ۲۴۱ تالش  ۲/۴‐  ۴۴/۳‐  ۶/۱‐  

شهررضوان  ۵۰۷ ۴۵۵۹۴ ۳۸۳۹۱ ۳۶۶ ۲۸/۰‐  ۸/۱۲‐  ۹‐  ۵۱ ‐  

سراصومعه  ۷۱۸ ‐  ۱۱۸۹۹۶‐۵۸۴۳۷‐۱۶۳۲ ۴۵/۰  ۸/۳  ۲۲/۱  ۷/۴‐  

‐۱۷/۰ ۱۱۲۸‐۳۰۹۶۵‐۶۰۸۴۴ ۴۶۸ رودبار  ۳/۲  ۱۷/۱  ۷/۱۶‐  

‐۱۷/۰ ۹۴۴ ۲۷۵۴۶ ۲۸۰۳۲ ۳۴۰ شفت  ۳/۱۲‐  ۶۶/۰‐  ۲۹ ‐  

‐ ۳۷۰ ماسال  ۳۲۳۹۸‐۳۱۵۳‐  ۳۰۶ ۱۶/۰  ۸/۷‐  ۶‐  ۸‐  
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  هاي مختلف خوراک مصرفي در شهرستان NEميانگين مصرف و قيمت  ‐۷جدول 

  
يکقيمت

کيلوگرم مادة 
 کنسانترهخشک

يکقيمت
کيلوگرم مادة 

 علوفهخشک

درNEميانگين
  کيلوگرم  يک
 علوفهDMاز

   NEميانگين 
 کيلوگرم  دريک

 کنسانترهDMاز

قيمت يک 
 NEواحد 
 مصرفي خوراک

  ۶/۴۰۳  ۸۴/۰۱ ۸۸/۰ ۳/۳۰۴ ۴/۷۵۶  استان
  ۵/۵۷۳  ۱۷/۱ ۸۴/۰ ۴/۴۳۰ ۸/۷۵۵  املش
  ۲۶۸  ۷۳/۰ ۸۳/۰ ۲/۱۸۰ ۳/۶۶۸  سياهکل
  ۵/۶۱۵  ۴۱/۰ ۸/۰ ۳/۱۵۷ ۶/۴۳۳  آستانه
  ۸/۶۱۷  ۷۵/۰ ۸۲/۰ ۲۸۶ ۹/۶۳۲  انزلي
  ۶/۵۷۶  ۰۲/۱ ۸۵/۰ ۹/۳۶۶ ۵/۷۸۳  فومن
  ۹/۵۲۳  ۵۲/۰ ۹/۰ ۱/۲۳۲ ۸/۴۱۹  تالش
  ۰۵/۳۷۱  ۰۶/۱ ۲۴/۱ ۱/۱۸۲ ۶/۶۹۱ شهر رضوان
  ۶/۷۰۱  ۶۵/۰ ۸/۰ ۷/۱۷۷ ۴/۶۴۳  سراصومعه
  ۴/۷۰۵  ۰۸/۱ ۱۸/۱ ۹/۷۶۷ ۳/۱۰۹۶  رودبار
  ۲۸۶  ۰۳/۱ ۸۲/۰ ۲/۲۳۵ ۶/۶۸۹  شفت
  ۳/۸۳۹  ۵۲/۰ ۸/۰ ۱۹۶ ۷۶۸  ماسال

  
درصـد در گـرايش    ۵/۳ن يدرصد و پـروتئ  ۴سازي ضرايب اقتصادي با چربي شبيه

  حداقل هزينه
، در گــرايش حــداقل هزينــه، ضــريب اقتصــادي چربــي شــير در اكثــر ۶طبــق جــدول 

درصـد از   ۸/۱۲شـهر نيـز حـداكثر تـا     ها منفي اسـت؛ و در شـفت و رضـوان    انشهرست
هـا  درصـد بـر ميـزان هزينـه     ۵/۶و  ۳/۶کاهد اما در انزلـي و آسـتانه،   هاي گله مي هزينه
اختالفـات  . ها تقريباً پايين بوده اسـت افزايد، که ميانگين توليد شير در اين شهرستان مي

در داخل شهرستان نيز ميان . مديريت پرورش آنهاستها بيانگر تفاوت در بين شهرستان
  .مورد مطالعه اختالفاتي وجود دارد هاي دامداري
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در گرايش حداقل هزينه، ضريب اقتصادي پروتئين نسبت به چربي شير دسـتخوش  
ها، ضرايب از مثبت بـه منفـي تبـديل شـده     در بيشتر شهرستان. تغييراتي کمتر شده بود
کـرد؛ بـراي نمونـه، در    هـا عمـل مـي   در جهـت کـاهش هزينـه    بودند؛ يعني نظام توليد

هاي نظام توليد كـاهش يافـت، درصـورتي کـه در برخـي      درصد هزينه ۹شهر تا  رضوان
ها که مقدار توليد شير پايين بود، ضـرايب اقتصـادي تغييـري فـاحش     ديگر از شهرستان

تـأثير  سازي بييهنداشت؛ يعني زياد شدن مقدار پروتئين بر سودمندي گله در شرايط شب
  ).Gibson, 1987(است 

  

  سود و حداقل هزينه برآورد ضرايب اقتصادي طول عمر گله در گرايش حداکثر
هاي جـايگزيني گلـه   ت، ضريب اقتصادي طول عمر گله با هزينه ‐۹با توجه به معادلة 

  . اي معکوس داردمجذور طول عمر گله رابطه اي مستقيم و بارابطه
  هــا بــود زيني در آســتانه و رودبــار بــاالتر از ســاير شهرســتانهزينــة خــالص جــايگ

  همچنـين، طـول عمـر    . و به همين دليل، ضرايب طول عمر گله در آنهـا زيـادتر اسـت   
 و در نتيجـه، ضـريب اقتصـادي آن بسـيار پـايين اسـت      ) ۱۲/۳(گله در انزلي باالسـت  

  ).۳و  ۲جدول(
ايش حداكثر سود براي كليه ، ضرايب اقتصادي طول عمر در گر۲با توجه به جدول 

ها مثبت و در گرايش حداقل هزينـه منفـي اسـت؛ يعنـي در هـر دو گـرايش،       شهرستان
رو، اگر از اين. نسبت به ساير صفات، در سودمندي گله از اهميتي بيشتر برخوردار است

ها برنامة اصالح نژاد يکساني را اعمال کنيم، چـون صـفت   بخواهيم براي همة شهرستان
شود، شايسته است كه ر گله در هر دو گرايش باعث افزايش سودمندي گله ميطول عم

  .بيشتر بر طول عمر گله تأكيد صورت گيرد
  

  وليد بر ضريب اقتصادي طول عمرگلهدرصدي عوامل ت ۲۰تأثيرات نوسان 
هـاي قيمـت   دهد كـه نوسـان  نشان مي ۵درصدي عوامل توليدي در جدول ۲۰تغييرات 

بـا کـاهش يـا افـزايش      سـود  ميانگين توليد شير در گرايش حداكثرعلوفه و کنسانتره و 
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شود، درحالي که درگرايش حـداقل  همراه ميجزيي در ضريب اقتصادي طول عمر گله 
زماني که تعـداد دام  . تأثير استهاي عوامل يادشده بر ضرايب اقتصادي بيهزينه نوسان

رايش، از ضريب طول عمر و در يابد، در هر دو گدرصد در گله افزايش مي ۲۰به ميزان 
  .شودشدت کاسته ميپي آن، از سودمندي گله به

  
  گيرينتيجه
هـاي  هـاي شهرسـتان  گونه نتيجه گرفت که در سطح گـاوداري توان اينطور کلي، ميبه

توان مختلف به نمايندگي از تنوع در نظام توليد، ضرايب اقتصادي متفاوت است؛ و نمي
هـاي ديگـر   دشده بـراي يـک شهرسـتان در مـورد شهرسـتان     از ضرايب اقتصادي برآور

  .استفاده کرد
هـا در هـر دو   سرا، و ماسال، با افزايش توليد شير از سودمندي گلهدر فومن، صومعه

هـا افـزايش توليـد شـير بـر      گرايش کاسته خواهد شد، در حالي که در ديگر شهرسـتان 
  .ها خواهد افزودسودمندي گله

ها منفي است؛ يعني سـوددهي  پروتئين در تمام شهرستان ضرايب مربوط به چربي و
گـذاري  آورند؛ و در صورت خريد شير بر اساس سياست قيمـت نظام توليد را پايين مي

ها، سوددهي نظام زيـاد  چربي و پروتئين، در گرايش حداکثر سود در برخي از شهرستان
  .ند خواهد بودها بسيار سودمشود و در گرايش حداقل هزينه در اکثر نظاممي

طول عمر گله صفتي مهم در بهبود سودمندي گله در هر دو گرايش است که بايد بر 
  .آن بيشتر تأکيد شود

نوسان عوامل توليد در گرايش حداکثر سود بسيار بـيش از گـرايش حـداقل هرينـه     
ها، قيمـت شـير تـأثير زيـادي را بـر      در گرايش حداکثر سود، در بيشتر شهرستان. است

همچنين، با توجه به رونـد  . هاي مورد مطالعه داشتقتصادي و درآمد دامداريضرايب ا
هـاي  هاي مـواد خـوراكي بـر سـوددهي نظـام     تغييرات ضرايب اقتصادي، افزايش قيمت

پرورشي بسيار تأثيرگذار است؛ و در کل، نظام تحويـل شـير بـه تعـاوني بهتـرين نظـام       



  ۱۸۹    … ،برآورد ضرايب اقتصادي توليد شير، درصد چربي
 

 

قيمت شير بر اساس تركيبات چربـي و  همچنين، تعيين . رودشمار ميآوري شير بهجمع
رو، بايد سياسـت  گذارد؛ و از اينپروتئين و مادة خشك كامالً بر سود دهي گله تأثير مي

  .گذاري شير با دقت و حساسيتي بيشتر صورت گيردقيمت
البته تغيير ضرايب اقتصادي صفات در اثر نوسان برخي از عوامـل توليـد در جهتـي    

ين موضوع براي ايجاد تعـادل در ضـرايب اقتصـادي بـه     خالف هم محتمل است و هم
  .کندمتخصصان اصالح نژاد كمك مي
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