
 ۷  هاي آزمون نتاج براي گاوهاي هلشتاين ايرانسازي برنامهبهينه: شادپور و همکاران  

  
    ايرانيدامعلوم مجله 

  )۷‐۱۵( ۱۳۸۸، ۲، شماره ۴۰وره د

  

  
  رانين اي هلشتاي گاوهاي آزمون نتاج برايها برنامهيسازنهيبه

  
  ۳يوقي و نغمه ع۲، عبداالحد شادپرور*۱د شادپوريسع

  ، و دانشجوي سابق کارشناسي ارشددانشيار، ، دانشجوي سابق کارشناسي ارشد۳، ۲، ۱

  انشگاه گيالندانشکده کشاورزي د

  )۱۷/۵/۸۸ : تاريخ تصويب‐۲۹/۱۱/۸۶ :تاريخ دريافت(

  
  چکيده
  

ط ي مختلف آزمون نتاج متناسب با شرايها برنامهيسازهي شبي برايک مدل قطعيق از ين تحقيدر ا

 نر از ي شده شدت انتخاب در گاوهايسازهي شبيدر برنامه ها. ران استفاده شدين اي هلشتايجامعه گاوها

ش يافتند، افزايي نر تحت آزمون اختصاص مي ماده که به گاوهايت گاوهاي از جمعيش نسبتيزاق افيطر

 هر گاو نر تحت آزمون يل ثابت بودن تعداد دختر به ازايها به دلن برنامهيافت اما صحت انتخاب در اي

مد به نسبت درآ (ي اقتصادييکارا.  بوديردهيک دوره شير يد شي توليصفت مورد بررس. ثابت بود

 ي نر تحت آزمون با نرخ نزوليش تعداد گاوهاي شده با افزايسازهي آزمون نتاج شبيهابرنامه) نهيهز

نتايج نشان داد، . دي گاو نر تحت آزمون رس٢٩ ي در ازا٠٦٧٩/٦ يعنيافت تا به حداکثر خود يش يافزا

گيرند حاصل ج قرار مي راس گاو نر تحت آزمون نتا٢٩حداكثر رشد ژنتيكي در واحد نسل هنگامي كه 

 كيلوگرم بود و بيشترين درآمد ساليانه به ازاي كل جمعيت در يك افق ٧٦٨٣/٤٣٠مي شود و برابر با 

.  ريال بود٢١٩٢٤٤١٧٤٧٩ راس گاو نر بدست مي آيد كه برابر با ٩٩ ساله بوسيله آزمون نتاج ٣٢زماني 

افت به يش ي افزاي تحت آزمون به صورت خط نريش تعداد گاوهاي آزمون نتاج با افزاينه برنامه هايهز

 يان برنامهيبنابرا. ال بودي ر٥١٩٨٤٣٣٢ هر گاو نر تحت آزمون برابر با ينه به ازايش هزين افزايکه ايطور

 را ي اقتصاديين کارايشتري با درآمد را داشته باشد لزوماًي در واحد نسل و يکين رشد ژنتيشتريکه ب

 درصد ٢٠ ينه در ازاي و تعداد گاو نر تحت آزمون برنامه بهي اقتصادييت کاراين حساسيهمچن. ندارد

ن يشترينه، بي برنامه آزمون نتاج بهي اقتصادييکارا.  شدي بررسي اقتصادينوسان در سطح پارامترها

ر و تعداد گاو نر تحت آزمون در يد شي توليب اقتصاديل و ضرير نرخ تنزييت را نسبت به تغيحساس

 بود که ين درحاليا. ل داشتي نرخ تنزي درصد٢٠ش يت را نسبت به افزاين حساسيشترينه، بيبرنامه به

 يره سازينه ذخي هزي درصد٢٠ن نوسان ي گاو نر و همچنيدارد و نگهينه خري هزي درصد٢٠شيافزا

ر تعداد گاو نر تحت آزمون يي بر تغير اثريد شي توليب اقتصادي و ضريمت فروش گاو نر حذفياسپرم، ق

  . نه نداشتنديامه بهدر برن

  

  .رانين اي هلشتا،يکي رشد ژنت،ي اقتصاديي کارا،يسازنهي به، برنامه آزمون نتاج:يدي کليهاواژه

  

  مقدمه
 ۱۹۵۰ل ي و انجماد اسپرم در اوايح مصنوعيتوسعه تلق

       ش شدت انتخاب اعمال شده بري افزاي را براييهافرصت
 فراهم يري گاو شيد اصالح نژايها نر در برنامهيگاوها

 يهاها برنامهن فرصتيبه منظور استفاده از ا. ساخت
ح يله مراکز تلقيها بوسن برنامهيا. افتيآزمون نتاج توسعه 

 يکي متعدد اجرا و منجر به رشد ژنتيکشورها  دريمصنوع
 .(Van Vleck, 1981) ر شدنديد شي در تولياقابل مالحظه
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يشرفت زان پياج و م آزمون نتيي بر کارايعوامل متعدد
له ي آزمون نتاج بوسيهابرنامهموفقيت . ژنتيکي تاثير دارند

  انتخاب، صحت نر آزمون شده، شدت يتعداد گاوها
ن حداکثر يو همچن) اندازه گروه فرزندان(آزمون نتاج 

  شودين ميي نر پروف شده تعين گاوهاياستفاده از بهتر
(Dekkers et al., 1996; William et al., 2002; Norman 

et al., 2003). 
Oltenacu & Young (1974) ن يي تعي براي قطعيمدل

   آنها.  نر ارائه کردندينه شدت انتخاب در گاوهايمقدار به
يت گاوهاي ماده که به  از جمعيش نسبتينشان دادند افزا

    شوند، ي نر جوان اختصاص داده ميگاوهاآزمون نتاج 
 ياشتن تعداد دختر، گاوها شود ضمن ثابت نگه ديم باعث
 را بتوان آزمون نتاج نموده و شدت انتخاب را يشترينر ب
   هر پدر يش تعداد دختر به ازايا با افزاياد کرد و يز
 يستيگر باياز طرف د. توان صحت انتخاب را باال برديم
 يابيارز .جاد کردي اين دو عامل متضاد تعادل مناسبين ايب

 يکي بر اساس رشد ژنتاب صرفاً انتخيهاسه برنامهيو مقا
 انتخاب از يهانهيکه درآمدها و هزيحاصل از آنها از آنجائ

 يهاگر متفاوت بوده و در زماني به برنامه ديابرنامه
  شوند، مناسب ينه ميند و هزيآيم بدستي متفاوت
 ي بر روي متعددمطالعات). Dekkers, 2001(باشد ينم
 يريمون نتاج در گاو ش آزيها برنامهي اقتصاديابيارز

 از ين مطالعات درآمد ناشيدر همه ا. انجام شده است
 خوراک يهانهير پس از کاستن هزيد شيش توليافزا

 يهابرنامهاشي از ، بعنوان درآمد نيد اضافيمربوط به تول
 يهاد برنامهي بايهرکشور. اصالح نژاد درنظر گرفته شد
را يقرار دهد زل يه و تحليآزمون نتاج خود را مورد تجز

 مختلف با وجود ي آزمون نتاج کشورهايت برنامه هايموفق
 انتخاب و ي شاخص هاي درصد۹۰ک به ي نزديهمبستگ

- يسه نميگر قابل مقايکدي، با يمشابه بودن اهداف اصالح
ران مرکز اصالح نژاد يدر ا. (Powell et al., 2003) باشند

تفاده از  گوساله نر را با اسيدام کشور هر ساله تعداد
 انجام آزمون نتاج انتخاب ين آنها براي والديکي ژنتيابيارز
 مراحل مختلف تحت يوانات پس از طين حيا. کنديم
 که ين آنها تعداديو از ب رنديگي قرار ميکي ژنتيابيارز

 يح مصنوعي و تلقيريگتر هستند، در برنامه اسپرممناسب
 . شونديدر سطح کشور وارد م

Auoghi (2006) (1974)ر اساسب Oltenacu & Yang 

 يسازنهيش شدت انتخاب و بهيفزا ايدو روش را برا

در روش .  بکار گرفتي اقتصادييآزمون نتاج از نظر کارا
  نري ماده که توسط گاوهايت گاوهاي از جمعياول نسبت

افته و ضمن ثابت نگه يش يشوند افزايمتحت آزمون تلقيح 
 يشتري تعداد گاو نر ب،در هر پيداشتن تعداد دختر به ازا

ن روش صحت انتخاب ثابت ين در ايبنابرا. شوديآزمون م
 ماده که يت گاوهاي از جمعيبود اما شدت انتخاب و سهم

   رييشوند، تغيح ميتحت آزمون تلقنر  يتوسط گاوها
ت که توسط ي از جمعيدر روش دوم سهم. نموديم

اند اما با ميشوند ثابت ميمتلقيح تحت آزمون   نريگاوها
توان تعداد گاو نر ي هر گاو نر ميکاهش تعداد دختر به ازا

ن شدت و صحت يبنابرا.  را آزمون نتاج کرديشتريب
  .کردندير مييانتخاب تغ
ژوهش حاضر تعيين بهترين برنامه آزمون نتاج  هدف پ

در شرايط ) ۱(از نظر كارايي اقتصادي با استفاده از روش 
يران و همچنين بررسي ميزان جامعه گاوهاي هلشتاين ا

 حساسيت اين برنامه از نظر كارايي اقتصادي و تعداد گاو نر
   .تحت آزمون نسبت به تغيير عوامل اقتصادي بود

  

  روش مواد و 
ق ي نر از طريق شدت انتخاب در گاوهاين تحقيدر ا

 ي ماده که توسط گاوهايت گاوهاي از جمعيش نسبتيافزا
اطالعات . افتيش يند، افزا شويح مينر تحت آزمون تلق

مورد استفاده در اين پژوهش شامل اندازه جمعيت گاوهاي 
ماده، درصدي از جمعيت كه تحت پوشش ثبت ركورد 
است، سن زايش اول، فاصله گوساله زايي، نرخ جاگزيني در 

ها، تعداد تلقيح به ازاي هر آبستني، ميانگين شيردهي ماده
 توليد يشير ژنتيكي افزاپذيري و انحراف معياگله، توارث

شير، ظرفيت اسپرم توليدي پدران انتخاب شده در سال، 
دوره فعاليت يك پدر انتخاب شده در مركز تلقيح 

نرخ بقاء گاوهاي نر جوان در طي مدت آزمون  مصنوعي،
ها، گاوهاي نر جوان و گاوهاي نر نتاج، فاصله نسل در ماده

حتمال بقاء در  توليد شير، ايانتخاب شده، ضريب اقتصاد
س گاو نر، أ شيردهي، درآمد حاصل از فروش هر ريهادوره

هاي مربوط به آزمون نتاج شامل هزينه نرخ تنزيل، هزينه
- خريد گاو نر جوان، هزينه ساليانه نگهداري گاو نر و هزينه

سازي اسپرم بودند كه از آوري و ذخيرههاي مربوط به عمل
(2006) Auoghi  ۱جدول (گرفته شدند.(  
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 اطالعات مورد استفاده براي شبيه سازي برنامه هاي ‐۱جدول 
 آزمون نتاج

  مقدارعالمت  متغير
   راسps ۳۰۰۰۰۰  اندازه جمعيت

درصدي از جمعيت كه تحت پوشش برنامه ثبت 
   درصدppt  ۳۰  ركورد است

   درصدpsi  ۱۳  سهم واردات اسپرم
  Rr  ۲۸۶/۰  نرخ جايگزيني در ماده ها

   كيلوگرمml  ۷۴۰۰   ميانگين شيردهي
  انحراف معيار ژنتيكي افزايشي توليد شير 

Aσ ۶/۶۹۵  
  h2  ۲۵/۰  وراثت پذيري توليد شير

  nu  ۲  تعداد تلقيح به ازاي هر آبستني
   سالIc  ۱/۱  فاصله بين دو زايش متوالي

   سال۲۶/۲  ‐  سن زايش اول
   سال۵ ‐  مدت زمان آزمون نتاج

ت يك پدر انتخاب شده در مركز تلقيح دوره فعالي
   سالt ۴  مصنوعي

  U  ۱۵۰۰۰  ظرفيت اسپرم توليدي پدران انتخاب شده در سال
   %۵/۸۱ ‐ نرخ بقاء گاوهاي نر تحت آزمون در دوره آزمون نتاج

 ريالIC ۲۵۰۰۰۰۰۰  هزينه خريد هر راس گاو نر جوان
 ال ري۷۰۰۰۰۰۰ ‐  هزينه نگهداري ساليانه هر راس گاو نر

   ريالCup ۵۰۰۰  )به ازاي هر دوز ( هزينه عمل آوري اسپرم 
   ريالCus ۱۵۰۰  )به ازاي هر دوز ( هزينه ذخيره سازي اسپرم 
   ريالVm ۱۰۷۶  ضريب اقتصادي توليد شير

 ريال۲۲۵۰۰۰۰۰ ‐  درآمد حاصل از فروش هر راس گاو نر
   درصدdr ۱۸  نرخ تنزيل

  
 به دوره يردهيشک دوره ين احتمال بقاء از يهمچن

  :ر بود يبه شرح ز)  b11يال b1 (ي بعديردهيش
55/0=b11، 60/0=b10=b9، 65/0=b8=b7=b6 

،70/0=b5=b4=b3، 75/0=b2=b1  
  

به منظور بهينه سازي برنامه آزمون نتاج از نظر كارايي  
  بکارياز مدل قطع) نهينسبت درآمد به هز(اقتصادي 

 اعمال پس از Auoghi (2006)گرفته شده توسط 
  :ت عبارتند ازاين تغييرا. استفاده شد، يراتييتغ

  کوتاه تر در نظر گرفتن مدت زمان آزمون نتاج  ‐ ۱
 ثابت نگه داشتن اندازه ‐ ۲ ؛) سال۶ يسال به جا ۵(

ت ي از جمعي دخالت دادن نسبت‐ ۳ ؛طول زمان ت دريجمع
  ح ي نر تحت آزمون تلقي ماده که توسط گاوهايگاوها

 ي دختريهابه تعداد دختران و نوهشوند در محاسيم
 دخالت دادن سهم واردات اسپرم در ‐ ۴  نر؛يگاوها

   ؛ نري گاوهاي دختريهامحاسبه تعداد دختران و نوه

ت تحت پوشش ثبت رکورد ي دخالت دادن سهم جمع‐ ۵
 آزمون نتاج هر ياز برايدر محاسبه تعداد دوز اسپرم مورد ن

نه ي در محاسبه هز، نريب بقاء گاوهاي اعمال ضر‐ ۶ ؛گاو نر
  .تحت آزمونداري گاوهاي نر نگه

براي محاسبه رشد ژنتيكي حاصل از اجراي برنامه 
  :آزمون نتاج از معادله زير استفاده شد

۱(  )1(5.0G Pri Ap −=∆ σ  
  

 نشان دهنده شدت انتخاب در مسير ipدر اين معادله 
 يشي افزايکيار ژنتيف معانحراAσ صحت انتخاب،rپدران، 

 نر ي ماده که توسط گاوهايت گاوهاي از جمعينسبت Pو 
  .  شوند، استيح ميتحت آزمون تلق

ر يبه روش ز) p( ابتدا نسبت انتخاب ipبراي محاسبه 
  :محاسبه شد

۲(  
t

S

NS
NSp =  

 NSt تعداد گاو نر انتخاب شده و NSsدر معادله فوق 
  . زمون استتعداد گاو نر تحت آ

براي محاسبه تعداد گاو نر انتخاب شده از معادله زير 
  : استفاده شد

۳(  )1(1 P
t

SNSS −××=  
  

تعداد  tتعداد پدر مورد نياز جمعيت و S در اين معادله 
  . استيح مصنوعيک پدر در مرکز تلقيسال حضور فعال 

از ) s(براي محاسبه تعداد پدر مورد نياز جمعيت 
  :ر استفاده شدمعادله زي

۴(  )1()( psi
U

npsS u −×
×

=  
  

 nu ماده، يت گاوهاي اندازه جمعpsن معادله يدر ا
 يديت اسپرم تولي ظرفU، ي هر آبستنيح به ازايتعداد تلق

 سهم واردات اسپرم psiپدران انتخاب شده در سال و 
  .است
 ماده که يت گاوهاي از جمعي محاسبه سهميبرا

ر يشوند از معادله زيح ميون تلق نر تحت آزميتوسط گاوها
  :استفاده شد

۵(  
M

nNSP t ×=  
  

 هر گاو نر تحت ي تعداد دختر به ازاnن معادله يدر ا
 شده يتعداد كل فرزندان رکورد بردارM آزمون و 
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  :ر بدست آمديدر سال است که از معادله زجايگزين 
۶(  RrpptpsM ××= 

  

ت تحت پوشش ثبت ي سهم جمعpptن معادله يدر ا
   . در ماده ها استيگزني نرخ جاRrرکورد و 

 يارتفاع منحن) p(ار داشتن نسبت انتخاب يبا در اخت
ر يق معادله زيمحاسبه و از طر) z(نرمال در نقطه قطع 

  :بدست آمد) ip(شدت انتخاب 

۷(  
p
zip = 

  

ير استفاده از معادله ز) r(براي محاسبه صحت انتخاب 
  :شد

۸(  
2

2

)1(4 hn
nhr
−+

=  
  

 يك افق Auoghi (2006)در اين تحقيق بر اساس 
 ساله جهت ارزيابي اقتصادي برنامه هاي آزمون ۳۲زماني 

 نسل از ۲در اين افق زماني . نتاج در نظر گرفته شد
  .دختران گاوهاي نر انتخاب شده ظهور مي يابند

آزمون از معادله زير براي محاسبه هزينه هر برنامه 
  :استفاده شد

۹(  ( ) ( )SStt NSCNSCC ×+×= 
  

 هزينه آزمون نتاج به ازاي هر راس Ctدر اين معادله 
 هزينه هر راس گاو نر انتخاب Csگاو نر تحت آزمون و 

شده در مدت زماني كه در مركز تلقيح مصنوعي نگه داري 
  . مي شود، است

ان از معادله زير هزينه آزمون نتاج هر راس گاو نر جو
  :بدست آمد

۱۰(  ))C(( up uusmtt NCCICC ×+++= 
  

د هر راس گاو نر جوان، ينه خري هزICدر اين معادله 
Cmt تحت آزمون( هزينه نگه داري هر راس گاو نر جوان (

نه يب هزيبه ترت Cusو  Cup، يابيهاي ارزدر مجموع سال
 تعداد دوز Nu هر دوز اسپرم و يره سازي و ذخيعمل آور

 دختر nاسپرم مورد نياز براي آزمون نتاج هر گاو نر با 
  :است که از معادله زير بدست آمد

۱۱(  
pptRr
nn

Nu u

×
×

= 

  
هزينه هر راس گاو نر انتخاب شده در مدت زماني كه 

در مركز تلقيح مصنوعي استفاده مي شود از معادله زير 
  :بدست آمد

۱۲(  ))C(( up tCUCC usmss ×+×+=  
  

داري هر راس گاو نر  هزينه نگهCms معادله در اين
كه در مركز تلقيح  هاييانتخاب شده در مجموع سال
  .مصنوعي فعاليت مي نمايند، است

براي محاسبه درآمد حاصل از اجراي هر برنامه آزمون 
  :نتاج از معادله زير استفاده شد

۱۳(  bG RRR +=  
  

 Rb رشد ژنتيكي و  درآمد ناشي ازRGدر اين معادله 
اعم از گاوهاي نر     (درآمد ناشي از فروش گاوهاي نر حذفي 

 فروخته يد مثليت توليان دوره فعاليانتخاب شده که در پا
  .است) شوند و گاوهاي نر انتخاب نشدهيم

  :درآمد ناشي از رشد ژنتيكي از معادله زير بدست آمد
  

۱۴(  ( ) NLVGR m
i

G ×××∆= −15.0  
  

 شماره نسل دختران گاوهاي نر انتخاب iه در اين معادل
 تعداد دختران    NLر و يد شي توليب اقتصاديضر Vmشده، 

 يابيگاوهاي نر از نسل هاي متفاوت در مدت زمان ارز
  . برنامه آزمون نتاج استياقتصاد

 Oltenacu & Yang  از روشNLبراي محاسبه 
  مدت زمانيtبه اين صورت كه اگر . استفاده شد (1974)

باشد كه از گاوهاي نر انتخاب شده در مركز تلقيح 
ن گاوهاي نر دوره يشود، دختران امصنوعي استفاده مي

ساله ظاهر ) t+1(دوره زماني را در يك اول شيردهي خود 
  . مي كنند

براي محاسبه تعداد دوره شيردهي اول دختران 
1( گاوهاي نر 

1NL (شداز معادله زير استفاده :  
۱۵(  RrpsipsNL ×−×= )1(1

1  
  

ا ي ي دختري اول نوه هايردهيتعداد مربوط به دوره ش
2( بعد ينتاج نسل ها

1
≥iNL (ر يبر حسب مورد از معادله ز

  :بدست آمد
۱۶(  RrNLNLi ×=≥ 1

1
2

1  
  i=2  نسل

  

براي محاسبه تعداد دوره شيردهي دوم به بعد دختران، 
i(هاي بعد گاوهاي نر اي دختري و يا نتاج نسلهنوه

jyNL (
  :برحسب مورد از معادله زير استفاده شد 
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۱۷(  ( )
( ))( pucybiNL

pucybiNLNL
i

yj

i
yj

i
jy

−××+

××=

−−

−−

121

11 

 i=1و2  نسل
 j=1و2و3و ...12  دوره
 y=1و2و3و ...32  سال

  

 احتمال بقاء از يك دوره شيردهي به biدر اين معادله 
 احتمال زايش مفيد در سال كه pucyدوره شيردهي بعد و 

  .   باشديبرابر با عكس فاصله گوساله زايي است، م
كليه هزينه ها و درآمد هاي مربوط به هر برنامه آزمون 

 به دست آمدند، تنزيل با توجه به سالي كه هزينه شده و يا

( نرخ تنزيل باشد، dاگر . داده شدند
d+1

فاكتور تنزيل ) 1

(y به صورت ) y(ست كه با توجه به سال مربوطه ا
d+1

1 (

  .در مقادير هزينه و درآمد هر سال ضرب شد
 هر برنامه آزمون نتاج كه ي اقتصادييدر پايان کارا

نسبت درآمد تنزيل داده شده به هزينه تنزيل داده شده 
ن محاسبه و مقادير كارايي اقتصادي برنامه هاي آزمو است،

ن ييبه منظور تع. نتاج مختلف با يكديگر مقايسه شدند
ر يينه نسبت به تغيت برنامه آزمون نتاج بهيحساس

 درصد ±۲۰زان ي، هر يك از آنها به مي اقتصاديپارامترها
ط ينه در شراير داده شدند و برنامه بهييط مبنا تغياز شرا
 و تعداد گاو ي اقتصادييرات کارايين و درصد تغييد تعيجد
ط مبنا محاسبه ينه نسبت به شراير تحت آزمون برنامه بهن

  . سه شدنديو مقا
 

  ج و بحثينتا
حداكثر شدن پيشرفت ژنتيكي و يا درآمد حاصل از 

تواند مالك اصلي براي اجراي يك برنامه آزمون نتاج نمي
انتخاب يك برنامه آزمون نتاج بهينه باشد چرا كه اگر با 

" مان نسبت افزايش يابند عمالها به هافزايش درآمد، هزينه
تاثير مثبتي در ميزان سود حاصل از آزمون نتاج ايجاد 

هاي رنامهبنابراين الزم است جهت مقايسه ب. شودنمي
كارايي اقتصادي كه نسبت درآمد به آزمون نتاج مختلف 

) ۱ (شکلدر . هزينه هر برنامه آزمون است، مقايسه شود
 آزمون نتاج به يهانامهبر) R/C(ر كارايي اقتصادي يمقاد

 نر تحت آزمون نشان ير مختلف تعداد گاوهايازاي مقاد
 ۲۹ با آزمون نتاج ي اقتصادييکارامقدار . داده شده است

ن در يا.  رسيد۰۶۷۹/۶گاو نر جوان به حداکثر خود يعني 
 در ي اقتصادييحداکثر کارا Auoghi (2006) ست کهيحال

 گاو نر تحت آزمون ۲۶ ي و در ازا۵۴۵۳/۲ران را يط ايشرا
ق حاضر يج تحقيل تفاوت آن با نتايگزارش کرد که دل

نه و درآمد ي، هزيکيمتفاوت بودن نحوه محاسبه رشد ژنت
 & Oltenacu مشابه يدر تحقيق. ق استين دو تحقيدر ا

Yang (1974) ي را در ازاي اقتصادييحداکثر شدن کارا 
مقدار  راس گاو نر تحت آزمون گزارش کردند كه از ۱۹

شتر ي آن بيل اصليحاصل از اين تحقيق كمتر بود و دل
ق حاضر نسبت ي ماده در تحقيت گاوهايبودن اندازه جمع

با تعداد آزمون . بود Oltenacu & Yang (1974)ق يبه تحق
هاي مساوي مقادير كارايي اقتصادي در تحقيق شدهنتاج 

(1974) Oltenacu & Yang  باالتر از مقادير كارايي
توان در ادي در تحقيق حاضر بود كه علت آنرا مياقتص
تر بودن ظرفيت اسپرم توليدي پدران پروف شده و پايين
افزايش ( نر انتخاب شده ينتيجه افزايش تعداد گاوها در

و باالتر بودن نرخ تنزيل در تحقيق حاضر و ) هزينه آزمون
ران ير در ايد شي توليب اقتصاديهمچنين كمتر بودن ضر
 Oltenacu & Yang (1974) نسبت به جامعه مبنا در

 گاو نر هر يك ۲۹نتايج نشان داد براي آزمون نتاج . دانست
 دختر كه منجر به حداكثر كارايي اقتصادي برابر با ۷۰با 

   در شرايط جامعه گاوهاي هلشتاين كشور ۰۶۷۹/۶
 درصد از جمعيت گاوهاي ماده بايد به ۸۹/۷شود، مي

در چنين . تحت آزمون اختصاص داده شوندگاوهاي نر 
 ۱۱/۷۹ درصد باشد ۱۳شرايطي اگر سهم واردات اسپرم 

درصد از جمعيت رشد ژنتيكي حاصل از اجراي برنامه 
رشد ) ۲ (شکلدر . آزمون نتاج بهينه را دريافت مي نمايند

ژنتيكي در واحد نسل برنامه هاي آزمون نتاج به ازاي 
 نر تحت آزمون نشان داده ر مختلف تعداد گاوهاييمقاد

مقدار رشد ژنتيكي با افزايش تعداد گاوهاي نر . شده است
 افزايش يافت تا به حداکثر خود يتحت آزمون با نرخ نزول

 گاو نر تحت آزمون ۹۳ کيلوگرم در ازاي ۷۶۸۳/۴۳۰
اين بدان معناست كه اثر افزايش تعداد گاوهاي نر . ديرس

ه مقادير آن قبل از تحت آزمون بر رشد ژنتيكي بستگي ب
 نر تحت آزمون از يش تعداد گاوهايافزايش داشته و با افزا

مطابق معادله .  شودي کاسته ميکيش رشد ژنتيزان افزايم
رشد ژنتيكي تحت تاثير شدت و صحت انتخاب، ) ۱(

ت که ي از جمعيانحراف معيار ژنتيكي افزايشي و سهم
. است) P-1(شوند يح ميانتخاب شده تلق  نريتوسط گاوها

به دليل ثابت نگه داشتن تعداد (مقدار صحت انتخاب 
ها انحراف معيار ژنتيكي افزايشي در تمام برنامه  و)دختر



 ۱۳۸۸، ۲، شماره ۴۰ ايران، دوره علوم داميمجله   ۱۲

 شي مختلف آزمون نتاج با افزايهادر برنامه. ثابت بود
تحت آزمون دو فاكتور شدت انتخاب و   نريگاوهاتعداد 

)1-P (اي نر با افزايش تعداد گاوه. همزمان تغيير كردند
م يافت که رابطه مستقيش يشدت انتخاب افزا تحت آزمون

ش رشد ژنتيكي داشت اما از طرف ديگر سبب يبا افزا
 نر تحت يت که توسط گاوهاي از جمعيافزايش سهم
شد ) P-1( نتيجه کاهش و در) P(  شونديح ميآزمون تلق

بنابراين اين دو . گرددرشد ژنتيكي ميمنجر به كاهش كه 
تا هنگامي كه . اثر متضاد بر رشد ژنتيكي بودندعامل داراي 

 گاو نر جوان آزمون نتاج شدند، تاثير افزايش شدت ۹۳
ت ي بود، اما پس از آن وضعPانتخاب بيشتر از افزايش 
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  ازاي مقادير مختلف تعداد گاوهاي نر تحت آزمون
 

ها به ازاي مقادير مختلف مقدار هزينه) ۳ (شکلدر 
. تعداد گاوهاي نر تحت آزمون نشان داده شده است

هاي شود، مقدار هزينه در برنامهيچنانچه مشاهده م
 آزمون نتاج با تعداد گاوهاي نري كه آزمون نتاج مختلف

عالوه بر هزينه آزمون نتاج . شوند، رابطه خطي داشتمي
گاوهاي نر جوان، گاوهاي نر انتخابي نيز در مدتي كه در 
مركز تلقيح مصنوعي به عنوان گاو نر انتخاب شده مورد 

 براي يك برنامه آزمون نتاج ايجاد ،گيرنداستفاده قرار مي
اگرچه با افزايش تعداد گاوهاي نر تحت . كنندينه ميهز

آزمون، تعداد گاوهاي نر انتخابي كاهش يافت اما در 
هاي آزمون نتاج با افزايش تعداد مجموع هزينه برنامه

نه به يش هزين افزايا. گاوهاي نر تحت آزمون افزايش يافت
 Auoghi .ال بودي ر۵۱۹۸۴۳۳۲ازاي هر گاو نر برابر با 

 هر گاو نر تحت آزمون را ينه به ازايش هزيافزا (2006)
ن تفاوت، يال گزارش نمود که علت اي ر۵۳۹۱۷۳۹۰

ن عدم ي تر بودن مدت زمان آزمون نتاج و همچنيطوالن
نه ي نر جوان در محاسبه هزيب بقاء گاوهايدخالت ضر

 Auoghiق ي نر تحت آزمون در تحقي گاوهايدارنگه
 محاسبه تعداد دوز ياق حاضر بريدر تحق. بود (2006)

 از ي آزمون نتاج هر گاو نر، سهمياز براياسپرم مورد ن
ت که تحت پوشش ثبت رکورد است، دخالت داده يجمع

ده يناد Auoghi (2006)ق ين اثر در تحقيکه ا يشد در حال
 يسازرهي و ذخيسازنه آمادهيجه هزينت گرفته شد در
داد دوز شتر بودن تعيل بيق حاضر به دلياسپرم در تحق
 آزمون نتاج هر گاو نر تحت آزمون ياز براياسپرم مورد ن
روند مشاهده  .شتر بوديب Auoghi (2006)ق ينسبت به تحق
 نر يش تعداد گاو هاي افزاينه در ازاير هزيشده در مقاد
 قيمشابه روند مشاهده شده در تحق، تحت آزمون

Oltenacu & Yang (1974)  (2006)و Auoghi بود.  
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هاي آزمون نتاج به ازاي تعداد مختلف  هزينه برنامه-3شكل 
  گاوهاي نر تحت آزمون

  
مقدار درآمد به دست آمده به ازاي تعداد ) ۴ (شکلدر 

. مختلف گاوهاي نر تحت آزمون، نشان داده شده است
 شود، رابطه درآمد با تعداد گاوهاي نر يچنانچه مشاهده م
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اجزاي تشكيل دهنده درآمد، . خطي بودتحت آزمون غير 
انتخابي و گاوهاي نر  گاوهاي نر غير(گاوهاي نر حذفي 

و ) شونددهي خارج مياي كه از سرويسانتخاب شده
هاي دختري گاوهاي نر افزايش شيردهي دختران و نوه

با افزايش تعداد گاوهاي نر تحت آزمون . انتخاب شده است
ر غير انتخابي افزايش يافته درآمد ناشي از فروش گاوهاي ن

و همزمان با توجه به كاهش تعداد گاوهاي نر انتخابي 
 که از يادرآمد ناشي از فروش گاوهاي نر انتخاب شده

درآمد ناشي از . شودي شوند، کم مي خارج ميس دهيسرو
هاي دختري گاوهاي نر افزايش شيردهي دختران و نوه

. يكي تغيير نمودانتخاب شده متناسب با افزايش رشد ژنت
گاوهاي نر تحت آزمون تا زماني  بنابراين با افزايش تعداد 

كه رشد ژنتيكي به حداكثر خود رسيد، درآمد ناشي از 
درآمد برنامه هاي آزمون . ر افزايش يافتيد شيتولافزايش 
 راس گاو نر تحت آزمون به حداكثر مقدار ۹۹ ينتاج به ازا

 Auoghi (2006) .ال رسيدي ر۲۱۹۲۴۴۱۷۴۷۹خود يعني 
 برنامه آزمون نتاج در يحداکثر درآمد حاصل از اجرا

 ۵۶ يال و در ازاي ر۷۳۷۳۲۷۳۹۰۱ران را برابر با يط ايشرا
ن يگاو نر تحت آزمون اعالم نمود که از مقدار حاصل از ا

 يهاتفاوت توانين تفاوت را ميعلت ا. ق کمتر بوديتحق
  . مورد استفاده دانستيها در روشييجز
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  گاوهاي نر تحت آزمون
  
زان ي ميق بررسين تحقيگر از اهداف اي ديکي
 و تعداد گاو نر تحت آزمون ي اقتصادييت کارايحساس

 ير عوامل اقتصاديينه نسبت به تغينتاج به برنامه آزمون
نه ياو نر، هز گيدارد و نگهينه خريل، هزيشامل نرخ تنز

د ي توليب اقتصادي اسپرم، ضريسازرهي و ذخيآورعمل
ن منظور هر يبه هم.  بوديمت فروش گاو نر حذفير و قيش
ط مبنا ي درصد از شرا±۲۰ زانيک از عوامل مذکور به مي

 و تعداد گاو نر تحت ي اقتصادييکارا ر داده شدند وييتغ
ن و يي تعديط جدينه در شرايآزمون برنامه آزمون نتاج به

 و تعداد گاو نر تحت ي اقتصادييرات کاراييدرصد تغ
ج بدست آمده پس از مرتب ينتا. ديآزمون محاسبه گرد

 ي اقتصادييرات کاراييشدن بر اساس قدر مطلق درصد تغ
 آورده) ٣(و ) ٢(و تعداد گاو نر تحت آزمون در جداول 

 شود، يمشاهده م) ۲( که در جدول يهمانطور. شده است
ب با يل به ترتي نرخ تنزي درصد۲۰ش يا افزاي کاهش و

 ي اقتصادييش و کاهش کارايافزا% ۷۳/۲۲و % ۵۵/۳۰
ي برنامه آزمون نتاج  اقتصادييرات کارايين دامنه تغيشتريب

.  به خود اختصاص دادين عوامل اقتصادي در ببهينه را
علت اين امر را مي توان دخالت دادن نرخ تنزيل در مقادير 

مد به منظور تبديل اين مقادير به ارزش فعلي، هزينه و درآ
 ساله اين تحقيق دانست بنابراين انتظار ۳۲در افق ارزيابي 

رود نرخ تنزيل بيشترين اثر را بر كارايي اقتصادي مي
 .Oltenacu & Yang،Dekkers et al (1974) .داشته باشد

ش نرخ يز گزارش کردند افزاي نAuoghi (2006)و  (1996)
 برنامه آزمون نتاج ي اقتصادييجر به کاهش کارال منيتنز
. ق حاضر مطابقت دارديج تحقيکه با نتا گرددينه ميبه

ن اثر يشترير بيد شي توليب اقتصاديضر ل،يپس از نرخ تنز
ن در يا.  برنامه آزمون نتاج داشتي اقتصادييرا بر کارا

ن رتبه را يترنيي پايمت فروش گاو نر حذفيست که قيحال
 يير بر کارايزان تاثي از نظر ميعوامل اقتصادن يدر ب
با . نه به خود اختصاص دادي برنامه آزمون نتاج بهياقتصاد

توجه به اينكه ضريب اقتصادي توليد شير سهم مهمي در 
ميزان درآمد حاصل از هر برنامه آزمون در مدل ژنتيكي 
  اقتصادي بكار گرفته شده در اين تحقيق دارد، انتظار 

از نرخ تنزيل تغيير ضريب اقتصادي توليد شير رود پس مي
اي بر ميزان كارايي اقتصادي داشته تاثير قابل مالحظه

گاو نر حذفي كمترين سهم را در يمت فروش ق. باشد
ميزان درآمد حاصل از اجراي هر برنامه آزمون دارد 

بر تغيير رود تغيير آن كمترين تاثير را بنابراين انتظار مي
دهنده مطالب ذكر شده نشان. داشته باشد كارايي اقتصادي

ش يل و افزاي در جهت کاهش نرخ تنزيزيرت برنامهياهم
 ييش کاراير به منظور افزايد شي توليب اقتصاديضر

 که در جدول يهمانطور.  برنامه آزمون نتاج استياقتصاد
د و ينه خري هزي درصد۲۰شيشود، افزايمشاهده م) ۲(

 يسازرهيذخ  ويآورنه عمليهزن ي گاو نر و همچنيدارنگه
 برنامه آزمون نتاج ي اقتصاديياسپرم منجر به کاهش کارا

  .نه شدنديبه



 ۱۳۸۸، ۲، شماره ۴۰ ايران، دوره علوم داميمجله   ۱۴

   درصد نوسان در سطح پارامترهاي اقتصادي۲۰هاي آزمون نتاج بهينه به ازاي  درصد تغييرات کارايي اقتصادي برنامه‐۲جدول 
  )مرتب شده براساس قدر مطلق(

 كارايي اقتصادي درصد تغييرات كارايي اقتصادي رامترهاي اقتصادي درصدي در سطح پا20نوسان 
 7,92 30,55  نرخ تنزيل درصدي 20 كاهش

 4,69 -22,73 نرخ تنزيل درصدي 20افزايش 
 4,87 -19,75 شيرتوليد ضريب اقتصادي  درصدي 20كاهش 
 7,27 19,75 شيرتوليد ضريب اقتصادي  درصدي 20افزايش 
 6,55 7,94 ه عمل آوري اسپرمهزين درصدي 20كاهش 
 5,66 -6,77 هزينه عمل آوري اسپرم درصدي 20افزايش 
 6,43 6,01 هزينه خريد گاو نر درصدي 20كاهش 
 5,74 -5,33 هزينه خريد گاو نر درصدي 20افزايش 
 6,38 5,21 هزينه نگه داري گاو نر درصدي 20كاهش 
 5,78 -4,71 هزينه نگه داري گاو نر درصدي 20افزايش 
 6,20 2,16 هزينه ذخيره سازي اسپرم درصدي 20كاهش 
 5,94 -2,07 هزينه ذخيره سازي اسپرم درصدي 20افزايش 
 6,08 0,25 نر حذفيگاو قيمت فروش  درصدي 20افزايش 
 6,05 -0,25 نر حذفيگاو قيمت فروش  درصدي 20كاهش 

  
که  Michael et al. (1992) يهاافتهيجه با ين نتيا
بيل افزايش  از قي اجرائيهانهيش هزيرش کردند افزاگزا

  ويآورعمل نهيگاو نر و هزهزينه خريد و نگهداري 
 ييتوانند منجر به کاهش کارايم  اسپرميسازرهيذخ

.  آزمون نتاج گردند، مطابقت دارديها برنامهياقتصاد
 ۲۰ شود، کاهشيمشاهده م) ۳(  که در جدوليهمانطور
تحت  ش در تعداد گاو نريافزا% ۹۰/۶ا ل بي نرخ تنزيدرصد
ر يي از نظر تغين عوامل اقتصادين اثر را در بيشتريآزمون ب

تعداد گاو نر تحت آزمون به خود اختصاص داد و منجر به 
 راس ۳۱ راس به ۲۹ر تعداد گاو نر تحت آزمون از ييتغ
 Oltenacu & Yangق يج تحقيجه با نتاين نتيا. شد

(1974) ،Dekkers et al. (1996) و Auoghi (2006)  که
ر ييتواند منجر به تغيل ميش نرخ تنزيگزارش کردند افزا

. نه شود، مطابقت داردينتاج به ساختار برنامه آزمون
 نهي گاو نر، هزيد و نگه دارينه خري هزي درصد۲۰کاهش
نه ي هزي درصد۲۰ شين افزاي اسپرم و همچنيآورعمل
ر در ييتغ% ۴۵/۳به ل منجر ي اسپرم و نرخ تنزيآورعمل

 بود که يدر حال نيا. تعداد گاو نر تحت آزمون شدند
ر يي بر تغي اثرير عوامل اقتصادي در ساي درصد۲۰شيافزا

  نه نداشتند که يتعداد گاو نر تحت آزمون برنامه به
ل به منظور يشتر ثبات نرخ تنزيت بيدهنده اهمنشان
  توجهن نکته يد به ايبا.  آزمون نتاج استيسازنهيبه

ن حال که يع تر است که در مطلوبيرييداشت که تغ
 بر ير کمتريشود تاثي مي اقتصادييش کارايمنجر به افزا

 برنامه آزمون ساختار(گاو نر تحت آزمون  ر تعدادييتغ

ب يش ضريدگاه افزاين دين از ايبنابرا. داشته باشد) نتاج
تر ل مطلوبير نسبت به کاهش نرخ تنزيد شي تولياقتصاد

ش ي منجر به افزايازان قابل توجهياست چرا که به م
ر ساختار برنامه يي بر تغيشود و اثري مي اقتصادييکارا

ج نشان داد تعداد گاو نر تحت ينتا. نه ندارديآزمون نتاج به
در ) امه آزمون نتاج بهينهساختار برن(آزمون و انتخاب شده 

ال ي ر۵۰۰‐ ۳۰۰۰ر برابر با يد شي توليب اقتصاديضردامنه 
ن مطلب بدان معناست که ساختار برنامه يا. ثابت است

ب ي گسترده ضررات نسبتاًيينه نسبت به تغيآزمون نتاج به
ن موضوع از دو يا. باشدير حساس نميد شي تولياقتصاد

صورت برآورد  نخست آنکه در. ت استيجنبه حائز اهم
يک  در طول زمان که يب اقتصادير ضرييا تغيب يار

ک ي ساختار ،(Dekkers, 2001)باشد يمتمل رويداد مح
ماند و دوم آنکه درصورت يم  ثابتباًينه تقريبرنامه به

 شير به منظور افزايد شي توليب اقتصاديش ضريافزا
ر ساختار يي به تغيازي ن، برنامه آزمون نتاجي اقتصادييکارا

ن موضوع از نظر يا ست کهينه نيبرنامه آزمون نتاج به
د توجه داشت که يبا. شوديت محسوب ميک مزي يتيريمد

 ييکاراافزايش  ذکر شده، در مجموع يايعالوه بر مزا
ر يد شي توليب اقتصاديش ضريق افزاي از طرياقتصاد

  کهي باشد بطوريتر ميل عملينسبت به کاهش نرخ تنز

Mir Mahdavi Chabok et al. (2006)  نشان دادند که
ش يق افزاي از طرتوانير را ميد شي توليب اقتصاديضر
    ا کاهش يو ) هيمت پايق (ير به نرخ دولتيمت شيق
 ن دريا.  خوراک دام کاهش دادياهي تغذيهانهيهز
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جاد ثبات در يازمند ايل، نيست که کاهش نرخ تنزيحال
نشان داد با همچنين ج ينتا. باشدي اقتصاد ميساختار کل
 ۲۰شي اسپرم و افزايسازرهيذخ نهي هزي درصد۲۰کاهش
 ييتوان کاراي ميمت فروش گاو نر حذفي قيدرصد
ر در ييجاد تغياز به اي برنامه آزمون نتاج را بدون نياقتصاد

د توجه يبا. نه ارتقاء داديساختار برنامه آزمون نتاج به
 ي اثر مهميمت فروش گاو نر حذفيش قيداشت اگرچه افزا

از  برنامه آزمون نتاج ندارد اما ي اقتصادييش کارايدر افزا
نه ير ساختار برنامه آزمون نتاج بهيي بر تغيکه اثري آنجائ

  .ه استيندارد، قابل توص
  

  پارامترهاي اقتصادي   درصد نوسان در سطح20 درصد تعداد گاو نر تحت آزمون برنامه هاي آزمون نتاج بهينه به ازاي -3جدول 
  )مرتب شده براساس قدر مطلق(

 تعداد گاو نر تحت آزمون درصد تغييرات تعداد گاو نر تحت آزمون اقتصادي درصدي در سطح پارامترهاي ٢٠نوسان 
 ۳۱ ۶,۹۰ نرخ تنزيل درصدي ٢٠کاهش 
 ۳۰ ۳,۴۵ هزينه خريد گاو نر درصدي ٢٠کاهش 
 ۳۰ ۳,۴۵ هزينه نگه داري گاو نر درصدي ٢٠کاهش 
 ۲۸ ‐۳,۴۵ هزينه عمل آوري اسپرم درصدي ٢٠کاهش 
 ۳۰ ۳,۴۵ ل آوري اسپرمهزينه عم درصدي ٢٠افزايش 
 ۲۸ ‐۳,۴۵ نرخ تنزيل درصدي ٢٠افزايش 
 ۲۹ ۰,۰۰ هزينه خريد گاو نر درصدي ٢٠افزايش 
 ۲۹ ۰,۰۰ هزينه نگه داري گاو نر درصدي ٢٠افزايش 
 ۲۹ ۰,۰۰ هزينه ذخيره سازي اسپرم درصدي ٢٠کاهش 
 ۲۹ ۰,۰۰ هزينه ذخيره سازي اسپرم درصدي ٢٠افزايش 
 ۲۹ ۰,۰۰ نر حذفيگاو قيمت فروش  درصدي ٢٠کاهش 
 ۲۹ ۰,۰۰ نر حذفيگاو قيمت فروش  درصدي ٢٠افزايش 
 ۲۹ ۰,۰۰ شيرتوليد ضريب اقتصادي  درصدي ٢٠کاهش 
 ۲۹ ۰,۰۰ شيرتوليد ضريب اقتصادي  درصدي ٢٠افزايش 
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