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چکیده

اجرا  ي،در استان خراسان رضو 1390تا  1387يگاو ماده در فاصله سال ها یژهکشتار گاو و به و یزانم ییراتتغ یابیبه منظور ارز يا مطالعه

 همنظور داد ینبد. قرار گرفت یمورد بررس یزبر کشتار گاو ن یبازه زمان یندر ا یاقالم مختلف خوراک یمتق ییراتتغ یرراستا تأث یندر ا. یدگرد

 1390و  1387ينشان داد که در سال ها یجتان. قرار گرفتند یبه صورت ماه به ماه مورد بررس یاقالم مختلف خوراک یمتکشتار گاو و ق يها

را داشته  یطشرا ینتر یبحران 1390ماهه دوم سال  6ینب ینمتوسط وزن کشتار رخ داده است که در ا ینکشتار گاو ماده با کمتر یشترینب

 يکاه گندم و د ی،خارج یاتفاله چغندر، کنجاله سو ی،سبوس برنج، جو داخل یمتق ییراتتغ یز،ن یاقالم خوراک یندر ب). P>001/0(است 

R2%= 91(به خود اختصاص داده بودند  ي،کشتار گاو ماده در استان خراسان رضو ییراترابطه را با تغ یشترینفسفات، ب یمکلس
،001/0<P.(

اقتصاد، کشتار، خوراك دام یري،گاو ش: یديکل يها واژه

مقدمه

 یارانسان نقش بس یکه در زندگ یواناتیح یناز مهمتر یکی. بردند یبهره م یواناتخود از ح یازهاين ینتأم يبرا یربازها از د انسان

که از آن  ییانسان ها، به جهت قدرت باال ییغذا یازهايگاوها عالوه بر فراهم نمودن ن. داشته است، گاو بوده است یديکل

انسان بوده و  یاز زندگ ییگاو جز یطیشرا یندر چن. گرفتند یده قرار ممورد استفا یزن یعمل يانجام کارها يبرخوردار بودند، برا

پرورش و  ي،اما امروزه به خصوص در جوامع شهر. شده است یم يانسان نگهدار یکیاز منافع آن، در نزد يبهره بردار يبرا

 یطاز گاو، شرا يحالت عرصه نگهدار یندر ا. باشد یمتمرکز م تآن بوده و به صور یداتاز تول يگاو با هدف بهره مند ينگهدار

.باشد یگذار م یهسرما يسود برا ینرا دارد که هدف آن تأم ياقتصاد یبنگاه

 يتمام شده برا ینهاز هز یشب یمتیخود را با ق یديگذار بتواند محصول تول یهبه سود مطلوب الزم است که سرما یدنجهت رس در

شوند  یپرداخت م یدبه تول یدنگذار جهت رس یهکه توسط سرما ییها ینههز يوداردر صنعت گا. یدآن، به بازار عرضه نما یدتول

 ینهو هز يکارگر يها ینههز ي،گاودار یساتبخش ساختمان ها و تأس يها ینهگاو، هز وراكخ ینمربوط به تأم يها ینهشامل هز

 ینشود که در ا یم یرهو غ یساتساختمان ها و تأس یرتعم يها ینههز یمار،ب يدرمان گاوها يها ینهنشده مانند هز ینیب یشپ يها

گله،  یديتول یرشامل ش یزن يگاودار يواحدها رآمديمنابع د. کند یم یجادا یوانرا، خوراك ح يا ینهسهم هز یشترینب ینب

 يروش گاوهاو ف یديکود تول یستند،در گله مد نظر ن یگزینیجا يکه برا ییها یسهتل ي،پروار يجوانه ها یانر و  يگوساله ها

در . دهد یم تصاصبه خود اخ یديتول یرسهم عمده درآمد را ش یز،ن یانم ینباشد که در ا یبه کشتارگاه م يفاقد بازده اقتصاد

 يدر کنار منابع درآمد. شود یم یسودآور تلق) يگاودار(يها از مقدار درآمد کمتر باشد، بنگاه اقتصاد ینههز یزانکه م یصورت
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 یم یزن یعملکرد مطلوب يدارا يکه از لحاظ اقتصاد

 يتکافو يدرآمد گاودار یننشان دهنده آن است که منابع تأم

 1390تا  1387 يماده به کشتارگاه، در سال ها 

 یواحد کشتارگاه یناز بزرگتر ي،استان خراسان رضو

داده ها ). 3و  2، 1 يشکل ها( یداخذ گرد یمان،

 1390و  1389، 1388، 1387 يمختلف سال ها 

 SASقرار گرفته و توسط آزمون دانکن در نرم افزار 

 یقاز طر یزن 1390و  1389، 1388، 1387 يسال ها

شامل  یاقالم خوراک ینا). 3( یدامور دام کشور وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت، اخذ گرد

کنجاله تخم پنبه بهشهر،  ی،خارج یايکنجاله سو

ذرت، کاه گندم،  یالژبسته، س یونجه ی،، سبوس برنج، مالس، کنسانتره دام

کشتار گاو ماده در  یزانبا م یخوراک قالما یناز ا 
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که از لحاظ اقتصاد يماده ا يگاوها ي،واحد گاودار یرممکن است مد یژهو یطی

نشان دهنده آن است که منابع تأم یطیشرا ینچن. به کشتارگاه بفروشد یمال یازن ین

.آن واحد را نداشته است

 يانتقال گاوها یزانم ییراتدر رابطه با روند تغ یگزارش ي یهاضر به ارا

.پردازد یم يدر استان خراسان رضو

استان خراسان رضو یاداره کل دامپزشک یبا هماهنگ يکشتار گاو در منطقه خراسان رضو

یمان،فر - گوشت مشهد واقع در جاده مشهد یمنطقه شمال شرق کشور، مؤسسه صنعت

 يو گوساله نر کشتار شده در ماه ها تلیسهعبارت بودند از تعداد و وزن گاو ماده، 

قرار گرفته و توسط آزمون دانکن در نرم افزار  يآمار یزمورد آنال یطرح کامالً تصادف یککه در غالب 

.یدندگرد یانگینم یسهمقا یکدیگر

سال ها ياز ماه ها یکدر هر  یاقالم مختلف خوراک یمتمربوط به ق

امور دام کشور وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت، اخذ گرد یبانیشرکت پشت

کنجاله سو ی،داخل یايسو کنجاله ی،جو خارج ی،جو داخل ی،ذرت خارج

، سبوس برنج، مالس، کنسانتره دامآباد، تفاله چغندر، سبوس گندم یکنجاله تخم پنبه عل

 یکهر  یمتق ییراتتغ ینرابطه ب. فسفات بودند یمکلس يو دو نوع د

  .یدگرد یینتع 1/9، نسخه SASنرم افزار  Stepwise Reg یه

  

یطیذکر شده در شرا

ینتأم يباشند را، برا

آن واحد را نداشته است يا ینهبخش هز

اضر به اراح مطالعه

در استان خراسان رضو ی،شمس يهجر

و روش ها مواد

کشتار گاو در منطقه خراسان رضو آمار

منطقه شمال شرق کشور، مؤسسه صنعت

عبارت بودند از تعداد و وزن گاو ماده، 

که در غالب  یمسش يهجر

یکدیگر، با 1/9نسخه 

مربوط به ق اطالعات

شرکت پشت يتارنما

ذرت خارج ی،ذرت داخل

کنجاله تخم پنبه عل

و دو نوع د یمکمل دام

یههر ماه، توسط رو
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 یدر مؤسسه صنعت 1390تا  1387 ينر، در فاصله سال ها

 يکشتار ماهانه در سالها یزانم یهبه ارا یزن 3و  

کشتار  یزانم 1390شود که در شش ماهه دوم سال  

توان  یکه م یگريمهم د یارنکته بس. است یدهماده گرد

در  1388ماهه دوم سال  6و   1389دوم و اول سال 

 هومرخ داده است که به مف یزکشتار گاو ماده ن یزان
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نر، در فاصله سال ها يها و گوساله ها یسهماده، تل يکشتار گاوها یزانم یانگین

 2، 1 يشکل ها. شده است یهشش ماهه، ارا یزمان يبازه ها ي

   .پردازند یو گوساله نر، م یسهماده، تل وگا يبرا یببه ترت

 یمشاهده م) 1و شکل  1جدول (ماده  يبه دست آمده در رابطه با گاوها

 یشدچار افزا یمورد بررس يزمان ها یربا سا 

< P (در  یژهبه و یشافزا یناست که ا یدهگرد

، داده ها نشان P >001/0(سال رخ داده است 

کشتار گاو ماده  یزاندار در م یوجود اختالف معن

 یبررس یزمان يبازه ها یگربا د یسهبه مفهوم آن است که در مقا

آن  يها ینههز ینگاو و تأم يدوره امکان نگهدار

گاو در  ورحض یگرد یانبه ب. است یدهتوسط گاودار، ناممکن گرد

وجود  یانگرها ب یافته ینا. بوده است ياقتصاد

استان خراسان  يگاودار يدر واحدها ينامساعد اقتصاد

باشد که سبب  یم 1390ماهه دوم سال  6 ی

خود، گاو مولد خود  یمال یازهاين ینت گاودار جهت تأم

 يکشتار گاو ماده در بازه ها یزانم. یدنما لبه کشتارگاه ارسا

از  یزن 1390ماهه اول سال  6و  1387ماهه دوم سال 

 یطوجود شرا یانگرتواند ب یبرخوردار است که م

 یجنتا یناما بر اساس ا. باشد یزن دوره ها یندر ا

 یزانم ینکمتر 1389ماهه اول و دوم سال  6شود که 

دوره  ینتوان ا یاساس م ینکشتار گاو ماده رخ داده است که بر ا

 يگاودار يگله ها ياقتصاد یطزمان ها از لحاظ شرا

 1شکل  یستون يبا دقت به نمودارها. نام برد

) اسفند ماه(که روند کشتار گاو ماده از اواخر 

 1390آخر سال  يو در ماه ها یدنما یبه رشد م

سال  یانیپا يدر ماه ها ینبنابرا. رسد یبه اوج خود م

 يخراسان رضو يها يمطلوب گاودار ياقتصاد

ماده گرد يکشتار گاوها یشمنجر به افزا یجاست که به تدردچار کاهش شده 

دوم و اول سال  يماهه ها 6در فاصله  یزماده ن يمشاهده نمود آن است که متوسط وزن کشتار گاوها

یزانم ینکمتر یزمان يدوره ها یندر ا ؛)P >001/0(مقدار خود قرار داشته است 

و بحث نتایج

یانگینم 1جدول  در

يگوشت مشهد برا

به ترت 1390تا  1387

به دست آمده در رابطه با گاوها یجنتا براساس

 یسهگاو ماده در مقا

>001/0( يردا یمعن

سال رخ داده است  ینفصل زمستان ا

وجود اختالف معن). داده نشده اند

به مفهوم آن است که در مقا

دوره امکان نگهدار ینشده، در ا

توسط گاودار، ناممکن گرد

اقتصاد یگله فاقد سودده

نامساعد اقتصاد یطشرا

یدر بازه زمان يرضو

ت گاودار جهت تأمشده اس

به کشتارگاه ارسا یزرا ن

ماهه دوم سال  6 یزمان

برخوردار است که م ییباال یزانم

در ا ينامساعد اقتصاد

شود که  یمشاهده م

کشتار گاو ماده رخ داده است که بر ا

زمان ها از لحاظ شرا ینها را بهتر

نام برد ي،خراسان رضو

که روند کشتار گاو ماده از اواخر  یمشو یمتوجه م

به رشد م روعش 1389سال 

به اوج خود م) بهمن ماه(

اقتصاد یطشرا 1389

دچار کاهش شده ) يسود آور(

مشاهده نمود آن است که متوسط وزن کشتار گاوها

مقدار خود قرار داشته است  یشترینب
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 یزموضوع ن ینا. دوره ها بوده است که منجر به باالتر رفتن متوسط وزن کشتار آن ها شده است ینگاو در ا يبرا یشترخوراكب یفراهم

 یگرآن ها در د یو کاهش سود ده یزمان يدوره ها یندر ا ياستان خراسان رضو يها يگاودار ياقتصاد یطمجدد بر بهتر بودن شرا یديتأک

که  يگردد به گونه ا یمشاهده م یزکشتار شده ن يها یسهها و تعداد تل یسهدر رابطه با متوسط وزن کشتار تل يروند ینچن. اشدب یدوره ها، م

 6، 1389ماهه دوم سال  6یزمان يها مربوط به دوره ها یسهن کشتار تلمتوسط وز ینحال باالتر ینکشتار شده و در ع یسهتعداد تل ینکمتر

با  یسهدامپرور، در مقا يبهتر اقتصاد یطبر شرا یمبن یگريکه شاهد د) P>001/0(باشد  یم 1388ماهه دوم سال  6و  1389ماهه اول سال 

 1390ماهه دوم سال  6، 1387ماهه دوم سال  6متوسط وزن کشتار مربوط به  یناست که کمتر یدر حال ینا. باشد یم یزمان يدوره ها یگرد

).P>001/0(گردد  یمشاهده م یزمان يدوره ها یندر هم یزها ن یسهتعداد کشتار تل بیشترینباشد و  یم 1387ماهه اول سال  6و 

سبوس  یاقالم خوراک یمتق ییراتد که تغبا کشتار گاو ماده نشان دا یاقالم مختلف خوراک یمتق ییراتتغ یونرگرس محاسبات

باشد،  یم% 91ارتباط را که معادل  ینفسفات، باالتر یمکلس يکاه گندم و د ی،خارج یايتفاله چغندر، کنجاله سو ی،برنج، جو داخل

 ییراتنمود که تغ یريگ یجهنت ینتوان چن یم یافتهیناز ا). P>001/0(دارند  يخراسان رضو انکشتار گاو ماده در است یزانبا م

در کنار ) سبوس برنج و کاه گندم(یرندگ ینمودن دام مورد استفاده قرار م یرعموماً جهت سکه  یمتیارزان ق یدر اقالم خوراک یمتق

دهند  یآن به خود اختصاص م یرهرا در ج يو سهم عمده ا یندنما یم تأمینرا  یوانح يا یهتغذ یازهاين ینتر يکه ضرور ییخوراك ها

.گذارند یماده در گله، م يگاوها يماندگار یجهرا بر اقتصاد دامپرور و در نت یرتأث یشترین، ب)جو و تفاله چغندر یا،جاله سوکن(
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Changes and Reasons of Dairy Cattle Slaughtering in Khorasan Razavi 
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The aim of this experiment was to investigate changes in cattle slaughtering during 2008 to 2011 
in Khorasan Razavi Province. Also effects of changes in feedstuff costs on cattle slaughtering 
during this period were evaluated. For this purpose, monthly data of cattle slaughtering and 
feedstuff costs during 2008 to 2011 were analyzed. Results indicated that among these years, in 
2008 and 2011, much more cows were slaughtered by much less mean slaughtering weight that 
among these the second biannual of 2011 had the most critical situation (P<0.001). Among 
feedstuffs, changes in cost of rice bran, internal barley, sugar beet pulp, foreign soybean meal, 
wheat straw and dicalcium phosphate were more related to cattle slaughtering during 2008 to 
2011 in Khorasan Razavi Province (R2= 91%, P<0.001).

Key words: Dairy cattle, economy, slaughtering, feedstuffs.


