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چكيده
هدف از مطالعة حاضر ،برآورد و مقایسة حساسیت بازده اقتصادی به تغییفرا
اجباری در گله های گاو شیری بود .به این منظور از اطالعا
وحد

در عملکفرد تولیفدی ،تولیفدمثلی و نفر حفذف

ثبت شفده در عملکفرد سفالیانة گلفه هفای تحفت پوشفش تعفاونی

اصاهان و یک مدل زیست -اقتصادی توسعه یافته در نرم افزار  ، DairyVIPاستااده شد .میاناین تولید شفیر سفالیانه ،نفر

آبستنی و نر حذف اجباری مولدها ،به ترتیب  11588کیلوگرم 18/6 ،و  18/1درصد بود که در این شرایط سود خالص سفالیانه
به ازای یک رأس مولد 23310 ،هزار ریال به دست آمد .هر یک کیلوگرم تغییر در میاناین شیر روزانفه بفه طفور میفاناین باعفث
 1353هزار ریال تغییر در سود سالیانه شد .این در حالی بود که ی ک درصد تغییر در نر آبستنی و حذف اجباری ،سفود سفالیانه
را به ترتیب  564و  321هزار ریال تغییر دادند .نقطة سر به سر تولید شیر روزانه و نر آبستنی برای ثابت مانفدن سفود سفالیانه،
بسیار متغیر بود به طوری که افزایش پنج کیلوگرم تولید شیر روزانه توانست تا  8/1درصد کاه ش نر آبستنی را تحمف کنفد؛ در
صورتی که برای جبران زیان اقتصادی حاص از کاهش پنج کیلوگرم تولید شیر روزانه بایسفتی نفر آبسفتنی را تفا  26/6درصفد
نسبت به شرایط پایه افزایش داد .نتایج این تحقیفق مفی توانفد بفه تولیدکننفدگان در شفناخت ارزش اقتصفادی صفاا
سودآوری سالی انة گله و اخذ تصمیما

مهفم در

صحی مدیریتی برای بهبود سود اقتصادی کمک کند.

كلیدواژهها :تولید شیر روزانه ،سود سالیانه ،نر آبستنی ،نر حذف اجباری ،نقطة سر به سر.

* نویسنده مسئول

Email: maryam. nasr1396@gmail.com

عفت نصراصفهانی

مقدمه

مستق جزئی تابع سود نسبت به آن صفات انفدازه گیفری

طی چند دهة اخیر تغییرا

معناداری در صنعت گاوشفیری

میشود و کاربرد اصلی آن در تعیین ضرایب اقتصادی برای

شفام اففزایش

اقتصادی اسفت [ .]14بفا ایفن

به وجود آمده است .عمفد ایفن تغییفرا

ترکی یک شاخص انتخا

میففزان تولیففد بففه ازای هففر رأس گففاو ،اسففتااد بیرففتر و

وجود روش ففوق از ارائفة تصفویری جفامع در رابطفه بفا

تخصصی تر از نژاد هلرتاین ،افزایش میاناین انداز گلههفا

پیامدهای بیولوژیکی و اقتصادی و برآورد حساسیت بفازده

و کاهش راندمان تولیدمثلی و میاناین طول عمفر تولیفدی

اقتصادی به تغییرا

مختلف ،ناتوان اسفت .لفذا

هستند [ 2و  .]9در صنعت دامپروری در سراسر دنیفا اکثفر

انجام مطالعهای که در آن ارزش اقتصادی عملکفرد صفاا

تصمیما

دربار افزایش سودآوری به ازای هفر دام اسفت

در صاا

اصلی گله(تولید شیر ،نر آبستنی و نر حذف اجباری) با

که این فرآیند امری مستق نبوده و تحت تأثیر آثار متقابف

استااده از روشهای شبیه سازی برآورد شود ،مهم بفه نظفر

عملکففرد بیولوژیکی(ماننففد تولیففد ،تولیففدمث  ،سففالمت و

میرسید .در شبیهسازی کامپیوتری میتوان عوام مختلافی

بهداشففت) و قیمففتهففا هسففتند کففه از طریففق تغییففر در

را توسط معادله ها و مدل هفای مختلفف در کنفار یکفدیار

سیاست های جایازینی و پرورش ،سودآوری را تحت تأثیر

آنالیز و بررسی کرد .با توجه به انعطافپذیری باالیی که در

قرار میدهند [ .]4در حالیکه اکثر درآمد گله از فروش شیر

شبیهسازی وجود دارد مفیتفوان رخفدادهای طبیعفی را در

تأمین می شود ولی عملکرد تولیدمثلی نیز نقش بهسزایی در

زمان کمتری نسبت به حالت سنتی تجزیه و تحلی کفرد و

فرآیند تولید شیر و سودآوری دام ایاا میکند؛ به طوری که

با استااده از ترکیب چندین مدل بیولوژیک و اقتصفادی در

پرهزینة گلههای شیری

بحفرانهفای مختلفف را از جهفتهفای

تولیدمث ناکارآمد یکی از مرکال
محسففو

این گونه مطالعا

مففیشففود [ .]10عففالوه بففر ایففن کففاهش طففول

مختلف بررسی و در جهت رفع آن بحفران در کوتفاهتفرین

عمرتولیدی نیز در سالهای اخیر سبب افزایش هزینفههفای

زمان تصمیما

مدیریتی کارآمد و سودمندی را گرفت [.]6

جایازینی و درمان در گلهها شده است [ .]19بهطوری کفه

با توجه به اینکه تفا کنفون در ایفران گزارشفی دربفار آثفار

ساالنه هزینههای هنااتی را به دامدار تحمی مفیکنفد [.]6

عملکرد صاا

تولیدی ،تولیفدمثلی و حفذف اجبفاری بفر

کاهش عملکرد تولیدمثلی گاوهای شیری و آثار آن بر تولید

بازده اقتصادی گله منترر نرده است ،مطالعفه ففوق بفا دو

ناشفی

هففدف محاسففبة شففاخصهففای اقتصففادی و بیولوژیففک

تولید بهینة شیر

گاوداری های استان اصاهان و محاسفبة سفود سفاالنه یفک

بر تولیدمث و ماندگاری از طرف دیافر،

رأس گاوشیری تحت شرایط مدیریتی و اقتصادی فعلفی ،و

از جمله چالشهای صنعت پرورش گاوهای شفیری اسفت

همچنین برآورد حساسیت سود سالیانه به تغییر در سفطوح

[ 11و .]13

تولید شیر ،نر آبستنی و حذف اجباری و تعیین نقاط سفر

شیر و میزان حذف در گله از یک طرف و مرکال
از افزایش انداز گلههای شیری و ضرور
بدون آثار مخر

ارزش اقتصادی یک صات بهصور

میفزان مرفارکت

به سر انجام شد.

در تغییر سود بفه ازای یفک واحفد تغییفر درآن صفات ،در
حالی که دیار صاا

بدون تغییر بمانند ،تعریف مفیشفود

مواد و روشها

[ 5و  .]14ارزش اقتصادی هفر صفات بفهطفور معمفول از

در این پفژوهش تجزیفه و تحلیف اطالعفا

طریق مدلسازی زیست -اقتصادی چند صاته و بهصفور

پارامترهای اقتصادی بر مبنای مدلی زیست -اقتصفادی کفه
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در برنامة نرمافزاری ( DairyVIPنسخه  1/4و )2/1توسفعه

 .2زیرقسمت عملکرد گله که با استااده از شفبیهسفازی

پذیرفت .با توجه به هدف تحقیق و

زنجیر مارکوف ،عملکرد بیولوژیک و اقتصادی گله را پس

ورودی ،از نسففخة

در عملکرد و قیمتها یا پفس از اجفرای

داده شده بود ،صور

بففه علففت ماهیففت سففادهتففر اطالعففا

از اعمال تغییرا

اتخاذ شده در زمینة تلقی و حذف اختیاری دام،

قدیمیتر این نرم افزار استااده شد .بهطفور خالصفه هفدف

تصمیما

نخستین این نرم افزار حداکثر کردن سود سالیانة بفه دسفت

نران خواهد داد.

آمده بفه ازای یفک جایافاه دام (کفه ایفن جایافاه توسفط

 .3زیرقسمت زیسفت-اقتصفادی کفه در آن اطالعفا

گاوهای فعلی وتلیسههفای جفایازین پفر خواهفد شفد) از

مربوط به قیمتها و عملکرد گله مانند منحنفیهفای تولیفد

طریق تصمیمگیری بهینه برای تلقی و جایازینی دام است؛

شیر ،خطر حذف اجباری در ماههفای مختلفف شفیردهی و

در عین حال این نرم افزار قادر است تا پیامدهای اقتصادی

نر آبستنی وارد و محاسفبه مفی شفود [ .]7 ،6زیرقسفمت

بازار را ارزیابی کنفد

زیست-اقتصادی در محفیط  Excelطراحفی شفده و بفا دو

ناشی از تغییرا

مدیریتی و نوسانا

زیرقسمت دیار(برنامه ایفن دو زیرقسفمت در محفیط C++

[ .]8این نرم افزار شام سه زیرقسمت اصلی استر
 .1زیر قسمت سیاست جایازینی(حذف اختیفاری) کفه

نوشته شده است) در ارتباط است .در نهایت پس از اجرای

بهینه و غیربهینفه گرفتفه مفیشفود .بفرای

شبیهسفازی گلفه و انجفام محاسفبا  ،خروجفی برنامفه در

در آن تصمیما

محیط  Excelنمایش داده خواهد شد.

تلقی و حذف اختیاری در  343،440وضعیت مختلف کفه

محاسبا

دام می تواند در آن قرار گیرد .سیاستهای مربوطه میتواند

صفور

گرفتفه در ایفن نفرماففزار دارای دو

بهوسیلة شخص کاربر تعیین شود یا اینکه بهعهد نرماففزار

ویژگی اصلی است .نخست اینکه تنهفا عملکفرد اقتصفادی

گذاشته شود که در حالت اخیر ،نرم افزار با استااده از یفک

گله مولد محاسبه میشود و بخفشهفای دیافر گلفه ماننفد

الاوریتم برنامه نویسی پویا ،بهینهترین تصمیم را در راستای

پرورش گوساله و تلیسفه و پرواربنفدی در محاسفبا

وارد

حداکثر کردن سود خالص سالیانه به ازای یک جایافاه دام

نمیشوند؛ بنابراین فرض میشود کفه تمفام گوسفالههفا در

اعمال خواهد کفرد .وضفعیتهفای مختلفف کفه دام مولفد

هناام تولد به فروش میرسند و تمام تلیسههای جفایازین

میتواند در آن قرار گیفرد ،ترکیبفی از پفنج ویژگفی اصفلی

برای ورود به گلة مولد ،خریفداری مفی شفوند .دوم اینکفه

است که عبارتند ازر

انداز گله ثابت فرض می شود و در نتیجه ورود تلیسفه بفه

 15کففالس سففط تولیففد شففیر(میاناین گلففه بففهعنففوان

گله تابعی از نر حذف دام های مولد اسفت .در ایفن نفرم

هرتمین کالس در نظر گرفته میشود) 12 ،دور شیرواری،

افزار جریان نقدی حاص از یک جایااه دام در طول زمفان

 24مففاه شففیردهی در یففک دور شففیرواری 10 ،وضففعیت

شبیه سازی می شود و سپس با توجه به نر بهفر سفالیانه،

آبستنی (صار برای دامهای غیرآبستن و از یک تا نفه بفرای

سود خالص فعلی به دست میآید .تابع سود شام مجموع

ماه آبستنی) و  12ماه سال بفرای در نظفر گفرفتن تغییفرا

هزینههای مربوط به خوراک ،خرید تلیسه جایازین ،تلقی ،

فصلی .در عم ترکیب بعضی از حالت های فوق از لحفا

کارگری و هزینه های سربار (استهالک جایااه و تجهیزا ،

بیولففوژیکی امکففانپففذیر نیسففت (بففهعنففوان مثففال یففک دام

دامپزشکی ،انرژی و  )...هستند که از درآمدهای حاصف از

نمیتواند در ماه چهارم آبستنی و در ماه دوم شیردهی قفرار

فروش شیر ،فروش الشه گفاو اسفقاطی و ففروش گوسفاله

داشته باشد) و در نتیجه حذف میشود.

کسر میشوند.
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بودن سیاست های تلقفی و حفذف

شیر به علت آبستنی طبق پیش فرضهای نرماففزار در نظفر

با توجه به متااو

اختیاری در گلههای مفورد بررسفی ،بفرای سفادهتفر شفدن

گرفته شد ( بهترتیب  10 ،5و  15درصد کاهش در ماههای

مطلب ،سیاستهفای تلقفی و حفذف اختیفاری در تمفامی

 6 ،5و  7آبسففتنی و خرففکشففدن دام در مففاههففای  8و 9

گلهها یکسان فرض شد .بر این اساس شفرط اصفلی بفرای

آبستنی).

حذف اختیاری گاوهای غیرآبستن ،منای شدن سود خالص
روزانه تعیین شفد .همچنفین تغییفرا

تولید مثل :برای سنجش عملکرد تولیفدمثلی از صفات

فصفلی در عملکفرد

نر آبستنی  21روزه استااده شد که از ضر

نفر تلقفی

بیولوژیک و قیمتها در نظر گرفته نرد .اطالعفا

ورودی

در زیرقسمت زیست -اقتصادی بر طبق اطالعا

عملکفرد

 21روزه و نر گیرایی گاو مولد طبق گزارشهای سفالیانه

گله های تحت پوشش واحد فنی تعاونی وحفد

در سفال

استان بهترتیب  57/3و  32/4درصفد بودنفد [ .]1بفه علفت

 1394و پرسرنامة اقتصادی که توسفط واحفد حسفابداری

اینکه در گزارشهای تعاونی وحد

احتمال وقوع سقط به

یکی از بزرگترین واحدهای تولید شیر استان تهیه شده بود،

تاکیک ماه های مختلف آبستنی وجود نداشت ،با استااده از

مورد استااده در زیرقسفمت

نر وقوع سقط کف در اسفتان اصفاهان ( 13/1درصفد) و

تکمی شد .جزئیا

اطالعا

 21روزه و نر گیرایی به دست میآید .میاناین نر تلقی

زیست-اقتصادی به شرح زیر هستندر

احتمال وقوع سقط در ماههای مختلف آبستنی گزارش شده

تولیددد شددیر :میففاناین تولیففد شففیر ماهیانففه گاوهففای

در منابع علمی [ ،]16نر وقوع سقط به تاکیک ماه آبستنی

غیرآبستن با برازش منحنی گامفای نفاقص بفرای هفر دوره

تخمین زده شد .به ایفن ترتیفب احتمفال وقفوع سفقط بفه

شیرواری و با وارد کردن سه پفارامتر مقفدار تولیفد در اوج

تاکیک ماه آبستنی (دو تا هرت مفاه) بفهترتیفب ،4/0 ،5/7

شیردهی ،زمان رسیدن به اوج شیردهی و شیر تصحی شده

 ،0/16 ،0/4 ،0/8 ،2/5و  0/16در نظففر گرفتففه شففد .نففر

 305روز در این نرمافزار پیشبینی شد .میاناین پارامترهای

گیرایی به عنوان احتمال آبستن بودن گاو یفک مفاه پفس از

مذکور در گلههای استان اصاهان بهترتیب بفرای شفیرواری

تلقی تعریف شد ،بنابراین نر وقوع سفقط در اولفین مفاه

اولر 10666 ،96 ،39/5؛ شیرواری دومر  12124 ،66 ،49و

آبستنی صار در نظر گرفته شد.

شیرواری سومر  12372 ،67 ،51بود .مقفدار کفاهش تولیفد

۲۲

۱۹

۱۶

۱۳

۱۰

۷

۴

۱

ماه های شیردهی

نمودار  .1احتمال حذف اجباری در ماههای مختلف شیردهی
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۳.۵
۳.۰
۲.۵
۲.۰
۱.۵
۱.۰
۰.۵
۰.۰
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کیلوگرمی نسبت به سطوح پایه (توسط تغییر در عفرض از

حذف اجباری :با توجفه بفه اینکفه در ایفن نفرماففزار،
و یا مرفکال

مبدأ منحنی شیردهی) سنجش شد .هم زمان با تغییر در هفر

حففاد سففالمتی تعریففف شففده اسففت [ ،]8حففذف بففه دلیف

یک کیلوگرم تولید شیر روزانه ،مقدار تغییر در قیمفت یفک

عدمآبستنی و تولید کم شیر در گروه حذف اختیفاری قفرار

کیلوگرم ماده خرک خوراک گاو دوشا 150 ،ریال در نظفر

حذف اجباری بهعنوان حذف بهدلی تلاا

در نفر

داده شد .در واقع دلی اصلی حذف اختیاری تولید کم شیر

گرفته شد .همچنین حساسیت مفدل بفه تغییفرا

است ،ولی به دلی اینکه به دامهای کمتولید فرصت کمتری

آبستنی و نر حذف اجباری با افزایش و کاهش خالص 5

برای آبستن شدن داده می شفود ،در عمف تاکیفک حفذف

درصدی این دو متغیفر و انفدازهگیفری بفازده اقتصفادی در

بهعلت عدم آبستنی و تولید کم شیر امکانپذیر نیست (زیرا

شرایط جدید ،آزمون شد.

هیچ موقع گاو آبستن حذف نمی شود) .بر این اساس نفر
حذف اجباری گاوهای مولد استان  18/1درصد اسفت [.]1

نتایج و بحث

با بهرهگیری از پیش فرضهای نرمافزار در رابطه با نسفبت

آمار توصیای عملکرد بیولوژیک گلههای استان اصفاهان در

نر حذف در ماههای مختلف زایش و براساس نر حذف

شرایط پایه و بفا  +5/-5واحفد تغییفر در صفاا

میفاناین

اجباری استان ،احتمال حذف اجباری در ماههفای مختلفف

تولید شیر روزانه ،نر آبستنی و نفر حفذف اجبفاری ،در

خالصفه در نمفودار  1نرفان

جدول  1نران داده شده است .میاناین تولید شیر سفالیانه،

تخمین زده شد که به صور

نر آبستنی ،نر حذف اجبفاری و نفر حفذف اختیفاری

داده شده است.
قیمتها :براساس اطالعا

مولدها ،بهترتیب  11588کیلوگرم (بفا ففرض  60روز دور

اقتصادی جمعآوری شفده،

خرکی ،حدود  38کیلوگرم میاناین تولید شیر روزانه گفاو

قیمت یک کیلوگرم شیر خام و یک کیلوگرم مفاد خرفک

دوشا) 18/1 ،18/6 ،و  9/6درصد بود .تغییر در عملکرد سه

خوراک گاو دوشا و خرفک بفهترتیفب  11500 ،12000و

صات اصلی گله ،نر حذف اختیاری را تحت تفأثیر قفرار

 9600ریال تعیین شد .همچنین میاناین قیمفت یفک رأس

داد .ایففن تغییففرا

تلیسه جایازین ،یک رأس گوساله تازه متولد شفده و یفک

شففام افففزایش نففر حففذف اختیففاری

همزمان با کاهش میاناین تولید شیر ،نفر آبسفتنی و نفر

کیلفوگرم الشفه گفاو حفذفی بفهترتیفب  90میلیفون ریفال،

حذف اجباری بود.

17میلیون و پانصفد هفزار ریفال و  70هفزار ریفال در نظفر

حذف اختیاری حاص عملکرد تفوأم دو صفات تولیفد

گرفته شد .سایر هزینهها شام هزینههای ثابت به ازای یک

شیر و نر آبستنی است [ 7و  ،]8بهطفوریکفه بفا در نظفر

جایااه و هزینههای متغیفر بفه ازای یفک گفاو و همچنفین

گرفتن هزینة فرصت سرمایه (تااو

هزینففههففای کففارگری و دامپزشففکی بففر طبففق پرسرففنامه

بفین سفود حاصف از

ادامة ناهداری گاو فعلی و جفایازین کفردن آن بفا تلیسفه

اقتصادی ،تکمی شد.

تازه زا) ،برای ماندن و یا جایازین شدن دام تصمیم گرفتفه

آنالیز حساسیت :بهمنظور بررسی آثار تغییر در عملکرد

میشود [( ]7در این تحقیفق سیاسفت حفذف اختیفاری بفه

تولیدی ،تولیدمثلی و حفذف اجبفاری بفر بفازده اقتصفادی

جای هزینة فرصفت سفرمایه ،منافی شفدن سفود گاوهفای

گلههای شیری ،آنالیز حساسیت انجام شد .حساسیت مفدل

غیرآبستن قرار داده شده بود).

به تغییرا

میاناین تولید شیر روزانه با افزایش و کاهش 5
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جدول  .1آمار توصیفی عملکرد بیولوژیک گلههای استان اصفهان در شرایط پایه و با  +5/-5واحد تغییر نسبت به شرایط پایه

متغیرهای بیولوژیکی

میاناین گلههای

تغییر میاناین شیر روزانه

تغییر نر آبستنی  21روزه

تغییر نر حذف اجباری

استان اصاهان

نسبت به سط پایه(کیلوگرم)

نسبت به سط پایه()%

نسبت به سط پایه()%

(پایه)

-5

+5

-5

+5

-5

+5

11588

10085

13092

11504

11659

11598

11577

نر آبستنی  21روزه()%

18/6

18/6

18/6

13/6

23/6

18/6

18/6

نر حذف اجباری سالیانه()%

18/1

18/1

18/1

18/1

18/1

13/1

23/1

نر حذف اختیاری سالیانه()%

9/6

11

8/4

14

7

10/5

8/7

نر حذف سالیانه ک ()%

27/6

29/1

26/5

32/1

25/1

23/6

31/9

میاناین تولید شیر سالیانه
(کیلوگرم به ازای هر مولد)

در این شرایط به دامهایی که نسبت به میاناین گله شیر

میاناین تولید شفیر روزانفه ،نفر آبسفتنی و نفر حفذف

کمتری تولید می کنند ،فرصت کمی برای آبستن شفدن داده

اجبففاری ،در جففدول  2نرففان داده شففده اسففت .مجمففوع

خواهد شد و در نتیجه کاهش تولید شیر و نر آبستنی ،هر

درآمدها ،هزینه ها و سود خالص سالیانه به ازای یفک رأس

دو باعث افزایش نر حذف اختیاری خواهند شد .همچنین

مولد ،بفهترتیفب  144720 ،168000و  23280هفزار ریفال

با کاهش نر حذف اجباری ،نسبت دامهایی کفه در خطفر

بهدست آمد .به علت اینکه در این نرمافزار فقط گلفه مولفد
شبیهسازی مفیشفود ،محاسفبا

حذف اختیاری قرار دارند افزایش مییابفد و همفین عامف

اقتصفادی دامهفای مولفد

باعث شد که همزمان با کاهش  5درصفدی در نفر حفذف

بهطور کام از عملیا

اجباری ،نر حفذف اختیفاری نسفبت بفه شفرایط پایفه 0/9

پرواربندی جدا شده است .برای مثال ففرض مفیشفود کفه

درصد افزایش یابد .طبق نتایج مراهده شفده ،بیرفترین نفر

گوساله های متولد شده بفه ففروش مفیرسفند و در مقابف

حذف سالیانه ک در شرایطی به وجود آمده اسفت کفه نفر

تلیسههای جایازین خریداری مفی شفوند .در ایفن شفرایط

آبسففتنی دامهففای مولففد 5 ،درصففد کففاهش یافتففه اسففت.

منابع درآمد در گلة مولد شام ففروش شفیر ،ففروش گفاو

عالوهبراین ،باوجود ثابت نااه داشتن ظرفیت تولیفد شفیر در

اسقاطی و فروش گوساله است که سهم هر یک در درآمفد

هناام تغییر دادن نر آبستنی ،کاهش  5درصدی نر آبستنی

سالیانه بهترتیب  7/0 ،82/8و  10/3درصد بفود .بفه همفین

سبب کاهش  84کیلوگرم تولید شیر سالیانه شد کفه دلیف آن

ترتیب هزینههای گلفه نیفز بفه چهفار قسفمت هزینفههفای

افزایش میفاناین روزهفای شفیردهی گلفه و در نتیجفه قفرار

خوراک ،خرید تلیسه جفایازین ،تلقفی و سفایر هزینفههفا

گرفتن طوالنیتر دام در روزهای انتهای شیردهی است.

(شام هزینة کارگری ،انرژی ،تعمیر و ناهداری ،انفرژی و

عملکرد اقتصادی گلههای استان اصاهان در شرایط پایه

پرورش گوساله ،پفرورش تلیسفه و

استهالک) تقسیم میشوند که هر کدام بفهترتیفب در ،63/0
 0/9 ،17/2و  18/9درصد از هزینهها سهیم بودند.

و آنالیز حساسیت متغیرهای اقتصادی بفه تغییفر در صفاا
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افزایش  5کیلوگرم میاناین تولیفد شفیر روزانفه (بفا ثابفت

طور کلی هر یک درصد تغییر در میاناین نر آبستنی گلفه

فرض کردن نفر آبسفتنی و نفر حفذف اجبفاری) 13/0

سبب  564هزار ریال تغییر در سفود خفالص سفالیانه شفد.

درصد درآمد فروش شیر و  13/2درصد هزینفه خفوراک را

پیامدهای اقتصادی بهبفود در عملکفرد تولیفدمثلی گلفه در

افزایش مفی دهفد .همچنفین بفه دلیف کفاهش نفر حفذف

تحقیقا

اختیاری ،درآمد فروش گاو اسقاطی  4/1درصد کفاهش پیفدا

پیرین به اثبا

رسیده است [ 7و .]13

همانند نر آبستنی ،عمد تغییفرا

مفؤثر در عملکفرد

کرد و تأثیر ناچیزی نیز بر کاهش درآمفد حاصف از ففروش

اقتصادی ناشی از کاهش نر حفذف اجبفاری ،بفه کفاهش

گوساله داشت؛ ولفی هزینفة خریفد تلیسفه جفایازین را 4/1

هزینة خرید تلیسه جایازین مربوط بود (جدول  .)2بهطور

درصد کاهش داد .در مقاب کاهش پنج کیلوگرم تولیفد شفیر

کلی تغییرا

روزانه آثار معکوسی بر درآمدها و هزینهها داشت .حساسیت

حذف اجباری نسبت به دو صات قب کمتر بود ( 321هزار

سفط تولیفد شفیر یکسفان نبفود

ریال) .هر چند در این تحقیق برای نرفان دادن حساسفیت

بهطفوری کفه اففزایش سفود سفالیانه حاصف از  5کیلفوگرم

سود خالص ،عملکرد دوصات دیار ثابت فرض شد ،ولفی

افزایش تولید شیر روزانه نسبت به کاهش سود سالیانه ناشفی

در عم این صاا

مستق از هم نبوده و یکدیار را تحت

از  5کیلفففوگرم کفففاهش تولیفففد شفففیر روزانفففه %88 ،بفففود

تأثیر قرار میدهند [ .]4بهعنوان مثال کاهش حذف اجبفاری

( .)27/2÷30/9هر یک کیلوگرم تغییر در میاناین تولیفد شفیر

نران دهند بهبود وضعیت بهداشت و سالمت در گله است

روزانه بهطور متوسط سبب  1353هزار ریال تغییفر در سفود

و عالوه بر کاهش هزینههفای جفایازینی و درمفان ،باعفث

خالص سالیانه شد .مهمترین عام درآمفدزایی و سفودآوری

بهبود عملکرد تولید و تولیدمث گله خواهد شد .عالوه بفر

در پرورش گاو شیری ففروش شفیر اسفت و در چنفد دهفة

این ،متااو

بودن واحد اندازهگیری (کیلوگرم برای شفیر و

اخیر ،اکثر پژوهشها در زمینة گاو شیری بفر اففزایش تولیفد

درصد برای نفر آبسفتنی و حفذف اجبفاری) و همچنفین

سود خالص بفه تغییفرا

تااو

شیر در یک دور شیردهی متمرکز بودهاند [ 3و .]15

سود حاصف از یفک درصفد تغییفر در نفر

در مقدار پراکندگی ایفن صفاا  ،قضفاو

دربفار

با افزایش نر آبستنی از  18/6بفه  23/6درصفد ،سفود

میزان اهمیت آن ها را مرک میکنفد .مقفدار تأکیفد نسفبی

خالص سالیانه  2280هزار ریال افزایش یافت (جفدول .)2

برای مؤلاههای تولید ،تولیفدمث و مانفدگاری در شفاخص

هرچند افزایش نر آبستنی سبب کاهش هزینههفای تلقفی

ملی ایران بهترتیب  41 ،45و  14درصد برآورد شده اسفت

و افزایش درآمد حاص از فروش گوساله و شیر شفد؛ امفا

[ .]14اگرچه در این تحقیق به علت متااو

بهبود سود سالیانه بیرتر از طریق کاهش هزینههفای خریفد

این سه صات ،امکان مقایسة عادالنه آنها فراهم نرد ،ولی

تلیسة جایازین ،تحت تأثیر قرار گرفت .همزمان با افزایش
نر آبستنی ،شیب افزایش سود سالیانه بفه شفد
یافت ،بهطفوری کفه نسفبت تغییفرا

بفودن ماهیفت

با این حال بیرتر بودن احتمالی انحراف معیار صاا

کفاهش

نفر

آبستنی و نر حذف اجباری نسبت به تولید شفیر روزانفه،
سبب کاهش تافاو

در سفود حاصف از

افزایش و کاهش پفنج درصفدی نفر آبسفتنی  68درصفد

میشود.

بود( .)9/8÷14/4با توجه به نتایج فوق میتوان استنباط کرد

انتخا

بفین اهمیفت اقتصفادی ایفن صفاا

ژنتیکی در جهت افزایش سط تولید با کاهش

که اهمیت اقتصادی افزایش نر آبستنی در گلفههفایی کفه

باروری همراه بفوده اسفت [ 12و  ]19کفه نفر حفذف و

عملکرد تولیدمثلی ضعیف تری دارند ،ضروری تر است .بفه

کاهش طفول عمفر مفورد انتظفار در گاوهفای هلرفتاین را
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افففزایش مففیدهففد [ 17و  .]19هرچنففد نتففایج تحقیقففا
نران دهند همبستای مثبت بین صاا

آبستنی برای ثابت ماندن سفود سفالیانه بفود بفهطفوریکفه

شفیرواری و طفول

افزایش  5کیلوگرم تولید شیر روزانه توانست تا  8/1درصد

عمر بوده است ،ولی با این وجود هنافام اسفتااده از طفول

کاهش نر آبستنی را تحمف کنفد؛ در صفورتی کفه بفرای

عمر عملکردی (طول عمر پفس از تصفحی بفرای صفاا

جبران زیان اقتصادی حاص از کفاهش  5کیلفوگرم تولیفد

تولیدی) ،این همبستای منای میشود [ .]18همة این موارد

شیر روزانه بایستی نر آبستنی را تا  26/6درصد نسبت به

احتمالی توأم تولید

شرایط پایه افزایش داد .این در حالی است که حتی کاهش

بر اهمیت در نظر گرفتن شد

تغییرا

شیر با دو صات دیار ،در هناام تصمیمگیری برای افزایش

نر حذف اجبفاری بفه صفار درصفد نتوانسفت خسفار

سط تولید شیر ،تأکید دارد .نتفایج ایفن تحقیفق حفاکی از

اقتصادی ناشی از کاهش  5کیلوگرم شیر روزانفه را جبفران

تغییرا
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Abstract
The objective of this study was to estimate and compare the sensitivity of economic efficiency to change
in productive and reproductive performance as well as involuntary culling rate of dairy herds. For this
purpose, a bio-economic model developed in DairyVIP software was used to analysis the registered
information in the annual performance of dairy farms covered by Isfahan Vahdat cooperation. The net
annual profit obtained 23310×1000 IRR when the average annual of milk yield, pregnancy rate and
annual involuntary culling rate were 11588 kg, 8.6% and 18.1%, respectively. The annual profit was
1353×1000 IRR per 1 kg change in the daily milk yield. While for every 1% change in the conception and
involuntary culling rate, the annual profit varied by 564 and 321×1000 IRR, respectively. The breakeven
of daily milk yield and pregnancy rate was too changeable to stay the annual interest, so that an increase
in daily milk yield by 5 kg could tolerate a decrease in pregnancy rates up to 8.1%. Whereas pregnancy
rate should be increased as much as 26.6% of basic conditions to compensate the economic losses due to
a decline in daily milk yield by 5 kg. Our finding can help the farmers to identify the economic value of
important traits in cattle annual profitability and make the optimal management decisions to improve
economic benefit.
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