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 Introduction: Estimation of relative emphasis on production and reproductive traits in dairy herds 
of Pars Livestock Company in Ardabil Province.  
Materials & Methods: The main purpose of this study is to estimate the relative emphasis on 
production and reproductive traits of growth and longevity in dairy herds of Pars Animal Husbandry 
Company. This study was conducted using a bioeconomic model and by determining the economic 
value and relative importance of each of these traits in the breeding programs of dairy cattle breeding 
system of Pars Livestock Company in Ardabil Province. The first step in the development of breeding 
goals is to determine the economic coeficients for the traits that are considered as breeding goals. The 
economic value of a trait indicates the contribution of the genetic growth of a trait in improving the 
economic efficiency of the production system. In order to study the effects of change in input values 
on the model response, sensitivity test was used. Also, for comparing different attributes, the relative 
emphasis of each attribute was calculated.  
Result: The annual profit of each productive cattle in this research was reported to be 95529076.86 
Rials. Attributes can be divided into several categories in terms of the type of effects on revenues and 
expenses. A group of traits increase the income and cost of production unit as well as the profit 
compared to the baseline (initial amount) by increasing their average. Most of the production traits 
including mild production, fat production, and weight gain after weaning, adult body weight, and 
survival rate before and after weaning were in this category. However, with an increase of one unit 
in daily weight gain before weaning, income and expenses have increased compared to the base 
amount, but the profit has decreased. In the order category were traits whose average increase was 
both a decrease in income and a decrease in costs, which led to a decrease in profit, which include 
the traits of production life and the calving interval in this group. The traits of the third group had no 
effect on income, but as the average increased, the unit costs of production increased, resulting in a 
decrease in annual profits, which include age at first calving. The fourth category also includes an 
attribute that has no effect on cost and with the increase of unit income has caused profitability, which 
is the attribute of mild fat in this category. The results also showed that the highest relative importance 
or emphasis was related to mild production with a value of 45.01% and the lowest was related to the 
calving interval of 4.17%. Howere, in terms of the relative importance of traits in each category, in 
the group of production traits, milk production and milk fat had the highest relative impotence. In the 
group of survival, some survival traits, the priority of survival rate after wearing, survival rate before 
weaning and production life, as well as in the reproductive group, age at first calving and calving 
were the highest relative importance, respectively. In the group of growth traits, adult body weight, 
weight gain after weaning and weight gain before weaning, respectively, had the highest relative 
importance. 
Conclusion: Sensitivity test result also showed that the effect of fluctuations of production factors 
on economic values of traits were not the same and some traits are more stable. 
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 یررکت دامپروش شیری یگله گاوها در رشد و ماندگاری ی،مثلدیتول ی،دیصفات تول ینسب دیبرآورد تأکهدف اصلی این پژوهش  مقدمه: 
 باشد. میپارس 

در  صفات نیز اا کیهر یسبن تیاهم زانیمو  یارزش اقتصاد نییبا تع و یاقتصاد ستیپژوهش با استفاده از مدل ز نیا ها:مواد و روش
عه سترش و توسدر گ مگا نینخست انجام گرفت. لیپارس استان اردب یشرکت دامپرور یریش یگاوها یپرورش ستمیس یاصالح یهابرنامه

فت صک ی یقتصاداند. ارزش انظر گرفته شدهدر یعنوان هدف اصالحباشد که بهیم یصفات یبرا یاقتصاد بیضرا نییتع ،یاهداف اصالح
رودی روی ر مقادیر وت تغییر د. با هدف مطالعه اثراباشدیم دیتول ستمیس یداراندمان اقتصبهبود صفت، در  کی یکیسهم رشد ژنت بیانگر

 . و نیز برای قیاس صفات مختلف تأکید نسبی هر صفت، محاسبه گردیدخ مدل، از تست حساسیت استفاده شد پاس
ها ظر نوع اثرات بر درآمدنصفات را از گزارش گردید.  ریال 86/95529076 سود ساالنه حاصل از هر رأس گاو مولد در این تحقیق نتایج:
سود را  نینچو هم دیلاحد توو نهیخود، درآمد و هز نیانگیم شیاز صفات در اثر افزا ی. گروهشدند یبندمیها به چند دسته تقسنهیو هز

وزن بدن  ،یریرگیاز ش زن بعدو شیافزا ،یچرب ر،یش دیشامل تول یدیدهند. اغلب صفات تولیم شی( افزاهی)مقدار اول هیحالت پانسبت به 
 ،یریرگیبل از شقزن روزانه و شیاواحد در افز کی شیبا افزا یدسته قرار گرفتند. ول نیدر ا یریرگینرخ بقاء قبل و بعد از ش زیبالغ، و ن

 نیانگیم شیه افزار داشتند کقرا یفاتص گریتر شده است. در دسته ددست آمده کمهسود ب اما افتهی شیافزا هیپا زانیبت به منس نهیدرآمد و هز
فاصله  و یدیر تولطول عم که شامل صفت دیها مواجه بود که موجب کاهش سود گردنهیتر شدن هزآن ها هم با کاهش درآمد و هم با کم

 دیواحد تول یهانهیآن هز نیانگیم شینداشته اما با افزا یبر درآمد اثر مگروه قرار گرفت. صفات گروه سو نیر ابود که د ییزاگوساله نیب
 یاثر نهیهز یه بر روکباشد یم یصفت شامل زیاول بود. دسته چهارم ن شیکه شامل سن در زا افتیسود ساالنه کاهش  جهینتدر افتی شیافزا

که باالترین  داد یج نشاننین نتاچهم .ردیگیم دسته قرار نیدر ا ریش یکه صفت چرب شده است یحد سبب سودآوررفتن درآمد وا نداشته و با باال
درصد  -17/4مقدار ین دو زایش بهبترین آن در ارتباط با فاصله درصد و پایین 01/45 اهمیت یا تأکید نسبی مربوط به تولید شیر با مقدار

ن اهمیت نسبی یر باالتریربی شن اهمیت نسبی صفات در هر دسته، در گروه صفات تولیدی، تولید شیر و چمحاسبه گردید. اما از نگاه میزا
طول عمر  ی وشیرگیر ل ازقاء قببنرخ  شیرگیری، ترتیب اولویت نرخ بقاء بعد ازصفات ماندگاری و بقاء به گروه را به خود اختصاص دادند. در

داشتند. در  یت نسبی راترین اهمترتیب باالزایی بهگوسالهصفت سن در اولین زایش و صفت فاصله  طور در گروه تولیدمثلی،تولیدی و همین
نسبی را به  ترین اهمیتی باالترتیب وزن بدن بالغ، افزایش وزن بعد از شیرگیری و افزایش وزن قبل از شیرگیرگروه صفات رشدی نیز به

  خود اختصاص دادند.
باشد یمن کسانیات صف یاقتصاد یهاارزش یبر رو دیتول یاثر نوسان فاکتورهات حساسیت نیز نشان داد که نتایج تس گیری و بحث:نتیجه

 برخوردار هستند. یترشیاز صفات از ثبات ب یو بعض
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 قدمهم
پرورش  ران،یجمله اجهان من حال توسعه در یکشورها ترشیب در

 مهین ،یگوناگون پرورش شامل سنت یهابرطبق روش یریگاو ش

باال،  هیبه سرما ازیاز جمله ن یلی. دالردیگیمانجام  یو صنعت یصنعت

 یهابا درآمد حاصل از فروش فرآورده دیتول یهانهیبودن هز نامتوازن

 یباشد. سودآوریم یدر دامپرور زیجمله موارد بحث برانگاز ،یدام

باشد. عالوه بر یصفت مختلف م نیچند ریتحت تأث یریدر گاو ش

 ه،یتغذ یهانهیهز رینظ یگریو اجزاء آن، صفات د ریش دیصفت تول

بر  یمثلدیها و صفات تولیماریمقاوم بودن به ب ،یطول عمر اقتصاد

در اهداف  یستیگذار هستند و باریتأث دیتول یهانهیهز ایدرآمد 

قدم  نیاول ،یاهداف اصالح نییلحاظ شوند. تع یریگاو ش یاصالح نژاد

 نینخست .(1) باشدیم یاصالح نژاد یهاهدر توسعه ساختار برنام

 یاقتصاد بیضرا نییتع ،یدر گسترش و توسعه اهداف اصالح گام

اند گرفته شده نظر در یعنوان هدف اصالحباشد که بهیم یصفات یبرا

صفت،  کی یکیسهم رشد ژنت بیانگرک صفت ی یارزش اقتصاد .(2)

 قتیدر حق .(3و  1) باشدیم دیتول ستمیس یراندمان اقتصادبهبود  در

صفات  یآن برا یبه دو عامل عمده، ارزش اصالح وانیارزش هر ح

برآورد نادرست  (.4صفات وابسته است ) یگوناگون و ارزش اقتصاد

این ارزش منجر به عدم تطبیق برنامه اصالح نژاد با شرایط اقتصادی 

. یکی از راهکارهای با اهمیت (5) حاکم بر سیستم تولید خواهد شد

های زیست اقتصادی هستند. برآورد ارزش اقتصادی صفات، مدل در

ر یک واحد تغیی سازیدر این حالت ارزش اقتصادی صفت با شبیه

تولیدی و عملکردی( در وضعیت در یکی از اجزاء عملکرد صفات )

ده اقتصادی  و تأثیر آن بر روی برون ثابت بودن سایر اجزاء، ارزیابی

 یاقتصاد یستیز یسازهیشب مدل .(2) شد خواهند محاسبه تولیدی واحد

ها را توان آنیم یسادگ یاز معادالت است که برا یاشامل مجموعه

را  کیولوژیکه روابط ب یمعادالت -نمود. الف یبنددر سه دسته گروه

توان یرا م یکیولوژیزیف غذا و بلوغ مصرف فرض کنند. بهیم یسازهیشب

 تیریمد که نحوه را یتمعادال -ب .نمود یسازهیمعادالت شب نیتوسط ا

 یتیریمد ماتیتصم کنندهمنعکس معادالت نیا .ندینمایم یسازهیشب را

 یمعادالت -ج باشند.یو... م هیتغذ حذف، ،ینیگزیپرورش، جا نهیدر زم

 ستیز وهیباشند. در شیم گله یکننده عملکرد اقتصادنییکه تع

 رییتغ حدوا کی یسازهیصفات با شب یاقتصاد یهاارزش ،یاقتصاد

ثابت نگه  یکیاجزاء ژنت ریصفت )سااجزاء عملکرد  از یکیدر  یکیژنت

واحد  یاقتصاد یخروج یآن بر رو ریتأث یابیشوند( و ارزیداشته م

 یادهیچیپ ستمیس کی یریگاو ش پرورش .(6) شوندیبرآورد م یدیتول

 ستیز نمود. در مدل انیمعادله سود ب کیتوان با یباشد که نمیم

به  دیتول ستمیمرتبط به س یکیولوژیو ب یاقتصاد یهاجنبه یاقتصاد

(. با کمک گرفتن از 7) شوندیم فیاز معادالت تعر یاحالت مجموعه

از عوامل مؤثر  یادیز و تعداد یدگیچیپ توانیم یاقتصاد ستیمدل ز

 هشتاز  شیب .دارد زمان مدنظر قرارطور همرا به دیتول یهاستمیس بر

گذرد. در یدر اصالح نژاد دام م یبرآورد ارزش اقتصاد نیه از اولده

در اصالح نژاد دام  یاقابل مالحظه یآوردهامدت دست نیا یط

و  یاقتصاد طیاز کشورها با توجه به شرا یاریانجام شده است. بس

در سطح  یریش یانتخاب گاوها یرا برا ییخود مبنا دیتول ستمیس

 یاانتخاب به گونه شاخص لیتشک اساسی یبان(. م8) اندداده لشک یمل

 Hazel لهیوسبار بهنیاول یبرا شود یکیرشد ژنت نیکه منجر به باالتر

مقدار  وهیصفت را به ش کی یاقتصاد یهاکه ارزش (5) مطرح شد

 نیانگیدر م شیواحد افزا کیکه در اثر  دیدر سود واحد تول رییتغ

 یهادر طول دهه نیوه بر انمود. عال فیتعر ،آمدیوجود مصفت به

 یبرا یو صفات عملکرد یدیصفات تول یارزش اقتصاد نیشیپ

 یاقتصاد یهااست. ارزش دهیبرآورد گرد واناتیمختلف ح یهاگونه

 مورد استفادهتوان نمی گرید در گلهرا  گله کی یمحاسبه شده برا

 نییتعدر  د،یواحد تول یهاها و ستاندهنهاده قیمتنوسان  قرار داد.

 شیسازند، اما افزایم را متعادل گریکدیصفات اثر  یاقتصاد یهاارزش

 راتییتواند تغیم ها و بالعکس،به نهاده نسبت هاستانده متیدر ق ادیز

 یاقتصاد بیصفات نشان دهد. لذا ضرا یدر ارزش اقتصاد یادیز

 طیشرا دارد و در یو درآمد اینهیهز یهاداده قیدق زیبه آنال نیاز

د. نکنیم رییکه در طول زمان تغیطورباشد بهیوناگون متفاوت مگ

هدف از هر از گاهی به روز شوند.  بیضرااین که  لذا ضروری است

، یمثلدیتول ی،دیصفات تول ینسب دیبرآورد تأک قیتحق نیا یاجرا

پارس  یشرکت دامپرور نیهلشتا یدر گله گاوها رشد و ماندگاری

 نییبا تع و یاقتصاد ستیمدل ز تفاده ازپژوهش با اس نیاباشد. می

 یهابرنامه در صفات نیا از کیهر ینسب تیاهم زانیمو  یارزش اقتصاد

پارس  یشرکت دامپرور یریش یگاوها یپرورش ستمیس یاصالح

  انجام گرفت. لیاستان اردب

 

 هامواد و روش
 یریرأس گاو ش 1250 باًیپارس با داشتن تقر یمجتمع دامپرور

در  در سطح کشور یریاز مراکز مهم پرورش گاو ش یکی نیهلشتا
 ستیمدل ز در این پژوهش ازباشد. یم منطقه مغان استان اردبیل

 دیتول ی،دیصفات مهم تول یاقتصاد یهاارزش تعیین یبرا یاقتصاد
 ازیاستفاده شد. اطالعات مورد ن یریگاو ش ی، رشد و ماندگاریمثل

و  از واحد ثبت مشخصات بوده که 98تا  94 یهامربوط به سال
با  یسازهیشب ابتدا. گردید یآورگردپارس  یشرکت دامپرور هیتغذ

جهت  یتمیالگورانجام و  MATLAB یسینواستفاده از زبان برنامه
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و پس از  یطراح یریگاو ش هگل یاقتصاد ستیز مدل یسازهیشب
 صفات، یاقتصاد ارزش نظر، مورد اطالعات در راتییتغ اعمال با آن

 هیانجام شب یشد. برا یابیآن ارز ینسب تیمدل و اهم تیسحسا
صورت به یپرورش ستمیاستفاده شد. س یاضیر یاز معادله ها یساز

 هیتغذ الحالت بسته بوده و در همه فصول سو به یصنعت یگاودار

مورد نیاز از  اطالعات 1در جدول  .ردیگیمانجام  زهیصورت مکانبه
سازی کاربرده شده جهت مدلستی بههای اقتصادی و زیجمله داده

 ها آورد.اختصاری آن هایمرتبط و عالمت واحدهای افزار متلب،در نرم
 

 

 اطالعات اقتصادی و زیستی مورد استفاده جهت مدل سازی در نرم افزار متلب :1جدول 

 عالمت ا تصاری م دار  ارامتر

 bw 37 وزن تولد )کیلوگرم(

 LW 730 وزن بدن بال  )کیلوگرم(

 DG 787 افزایش وزن روزانه قبل از شیرگیری)گرم(

 PDG 543 افزایش وزن روزانه بعد از شیرگیری )گرم(

 SR 95 نر  بقا قبل از شیرگیری )درصد(

 PSR 97 نر  بقا بعد از شیرگیری )درصد(

 S24 97  ساعت بعد از تولد )درصد(24نر  بقا در 

 CI 434 فاصله گوساله زایی )روز(

 AFC 744 سن در نخستین زایش )روز(

 Pm 25000 قیمت فروش یک کیلوگرم شیر )ریال(

 Psil 7000 قیمت یک کیلوگرم ماده خشک علوفه سیلو شده )ریال(

 Pconc 20000 قیمت یک کیلوگرم ماده خشک کنسانتره )ریال(

 Plw 320000 قیمت هر کیلوگرم وزن زنده گاوهای حذفی )ریال(

 PLT 1815 طول عمر تولیدی )روز(

 MY 12242 تولید شیر به ازای هر گاو در سال )کیلوگرم(

 FY 8/424 تولید چربی به ازای هر رأس گاو در سال )کیلوگرم(

 Pf 300000 قیمت فروش یک کیلوگرم چربی )ریال(

 CHrepro 41000  )ریال(تولید مثلی هر رأس تلیسه در روزهزینه 

 CHhealth 30000 هزینه بهداشتی هر رأس تلیسه در روز )ریال(

 CLabour 49000 هزینه کارگری هر رأس تلیسه در روز )ریال(

 Sil 20 مقدار علوفه خشک مصرفی در روز )کیلوگرم(

 Conc 5/7 مقدار کنسانتره مصرفی در روز )کیلوگرم(

 Ppas 8000 یک کیلوگرم ماده خشک علوفه مرتعی )ریال(قیمت 

 
 

 هر ازایبه ساالنه درآمدعملکرد اقتصادی سیستم تولیدی: 

  (:3) محاسبه شدزیر دله معا طریق از ماده گاو رأس
   = R 

ازای درآمد حاصل از فروش شیر ساالنه به  که در این معادله

درآمد حاصل از فروش تلیسه   گاو مولد، هر رأس

  ودرآمد حاصل از فروش گاو حذفی   ،مازاد

های تعیین هزینه جهت باشد.میهای نرگوساله حاصل از فروش درآمد

وزن زنده برآورد  ها که بر طبقغذایی در ابتدا نیازهای انرژی دام

ازای هر رأس گاو ماده نیز هزینه سالیانه به (.9) شود محاسبه شدمی

 شد: برآوردزیر  از طریق معادله

  

 

 

 

 

 

 صورت زیر تعریف می شوند :تفاده شده بهمتغیرهای اس
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 ،یریرگیاز تولد تا از ش سهیتل هیتغذ نهیهز 

 ،یماهگ 18تا  یریرگیاز ش سهیتل هیتغذ نهیهز 

 نیتا اول یماهگ 18از  سهیتل هیتغذ نهیهز 

 گاو مولد،  هیتغذ نهیهز  ش،یزا

 ،یریرگیاز تولد تا از ش سهیو بهداشت تل یسالمت نهیهز

 یریرگیاز ش سهیو بهداشت تل یسالمت نهیهز 

 و بهداشت یسالمت نهیهز  ،یماهگ 18تا 

 یسالمت نهیهز  ش،یزا نیتا اول یماهگ 18از  سهیتل

از تولد تا  یانانس یروین نهیهز هر رأس گاو، 

 یریرگیاز ش یانسان یروین نهیهز  ،یریرگیش از

 18از  یانسان یروین نهیهز  ،یماهگ 18تا 

هر  یانسان یروین نهیهز  ش،یزا نیتا اول یماهگ

 سه،یتل دمثلیتول نهیهز  گاو، رأس

cows-reproductionC ثابت. نهیهز   گاو، دمثلیتول نهیهز 

ای جهت شبیه برنامه MATLAB نویسیبا استفاده از زبان برنامه

سازی سیستم زیست اقتصادی گله دامپروری پارس طراحی و پس 

ای ازهبسود  ها در سامانه محاسبه شد.از آن میزان درآمدها و هزینه

زیر  شکلادی قطعی به مدل زیست اقتص کمکهر گاو در سال با 

   P= R – C                                                      : شد محاسبه

النه به هزینه سا Cدرآمد ساالنه و  Rسود سالیانه،  P معادلهاین در 

 باشد.ازای هر رأس گاو مولد می

های اقتصادی صفات با شبیه ارزشدر مدل زیست اقتصادی،    

تغییر ژنتیکی در یکی از اجزاء عملکرد صفت و  سازی یک واحد

ارزیابی آثار آن بر روی برون ده اقتصادی سیستم تولیدی برآورد 

گردند. بنابراین این مدل اثرگذاری تغییر در راندمان صفات را بر می

 :(10) کندتری ارزیابی میروی سود، بطور دقیق

 
ی پاسخ مدل، با هدف مطالعه اثرات تغییر در مقادیر ورودی رو

از تست حساسیت استفاده شد. بدین لحاظ، هر کدام از متغیرهای 

درصد تغییر داده شد تا اثرات آن را روی جواب  ±20 ورودی مدل

باشد که یموضوع م نیا انگریب تیآزمون حساس مدل بررسی شود.

 یهاارزش یرا بر رو یاثرگذار نیترشیکدام عامل ب در رییتغ

 ارزش خواهد داشت. ندهیآ یاقتصاد طیاصفات در شر یاقتصاد

گیری صفت است و معیار اقتصادی مطلق تاثیرگذار از واحد اندازه

باشد، لذا از وزن اقتصادی مناسبی برای بیان ارزش نسبی صفات نمی

که دیگر صفات در حد میانگین ثابت ها بهره گرفته شد. درصورتیآن

معیار ژنتیکی  یک انحراف ازایبه صفات اقتصادی داشته شوند، وزن نگه

ضرب اقتصادی مطلق هر صورت حاصلافزایشی در صفت مربوط، به

صفت در انحراف معیار ژنتیکی آن صفت برآورد شد. وزن اقتصادی 

گیری صفت قرار نگرفته و معیار صفات تحت تأثیر واحد اندازه

برای  (.11) باشندتری برای بیان ارزش نسبی صفات میمناسب

صفت، طبق رابطه زیر مختلف محاسبه تأکید نسبی هر  قیاس صفات

 محاسبه گردید: 

 
بیانگر انحراف استاندارد ترتیب به در این رابطه 

امین صفت i ژنتیکی، اهمیت نسبی و ضریب اقتصادی مطلق و برای 

 باشندتعداد صفات موجود در لیست اهداف اصالح نژادی می tو 

(12). 

 

 نتایج 

ها و سود ساالنه واحد تولید ها، هزینهمقدار درآمد 2در جدول 

ولد ازای یک رأس گاو مبه حالت میانگین به شرکت دامپروری پارس

ولد مکل سود ساالنه حاصل از هر رأس گاو  سال آورده شده است. در

 ریال محاسبه شد.  86/95529076 در این تحقیق
 

 

شرکت  یدیتول ستمیها در سنهیدرآمدها و هز زانیم :2جدول 

 رأس گاو مولد در سال کی یازا ارس به یدامپرور

 

میزان درآمد، هزینه و سود اولیه و تغییر سود  3جدول در 

همراه یک واحد افزایش در میانگین صفات به سیستم بعد از

صفات را از نظر های اقتصادی صفات )ریال( آورده شده است. ارزش

 یبندمیتوان به چند دسته تقسیها منهیها و هزاثرات بر درآمدنوع 

  ارامترها
 قیمت )ریال(

 (b) هاهزینه

 38/285248959 هزینه کل)ثابت + متغیر(

 23300000 هزینه ثابت

 38/261948959 (4+3+2+1هزینه متغیر)

 195/158822650 (1هزینه تغذیه )

 945/34304005 (2تولیدمثل( ) داشت،)به هزینه پرورش تلیسه

 605/32969088 (              3هزینه بازاریابی )

 635/35853214 (4هزینه نیروی انسانی )

  (a) درآمدها

 24/380778036   درآمد کل

 00/304949000 درآمد فروش شیر

 47/46977410    های حذفیدرآمد فروش گاو

 05/13249768    های مازاددرآمد فروش تلیسه

 72/15601857    درآمد فروش گوساله های نر

 95529076.86   (a-bسود ساالنه)
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 نهیخود، درآمد و هز نیانگیم شیاز صفات در اثر افزا یکرد. گروه

( هی)مقدار اول هیسود را نسبت به حالت پا نیچنو هم دیواحد تول

وزن  شیافزا ر،یش دیشامل تول یدیدهند. اغلب صفات تولیم شیافزا

نر  بقاء قبل و بعد از  زیو ن وزن بدن بال  ،یریرگیبعد از ش

واحد در  کی شیبا افزا یدسته قرار گرفتند. ول نیدر ا یریرگیش

 زانینسبت به م نهیدرآمد و هز ،یریرگیوزن روزانه قبل از ش شیافزا

تر شده است. در دسته دست آمده کمهسود ب اما افتهی شیافزا هیپا

ها هم با کاهش آن نیانگیم شیقرار داشتند که افزا یصفات گرید

ها مواجه بود که موجب کاهش سود نهیتر شدن هزدرآمد و هم با کم

 ییزاگوساله نیو فاصله ب یدیکه شامل صفت طول عمر تول دیگرد

نداشته  یاثر بر درآمد مسو گروه گروه قرار گرفت. صفات نیکه در ا بود

در  افتی شیاافز دیواحد تول یهانهیآن هز نیانگیم شیاما با افزا

اول بود.  شیکه شامل سن در زا افتیسود ساالنه کاهش  جهینت

نداشته  یاثر نهیهز یباشد که بر رویم یصفت شامل زیچهارم ن دسته

شده است که صفت  یو با باال رفتن درآمد واحد سبب سودآور

     .ردیگیدسته قرار م نیدر ا ریش یچرب

 
 

 )ریال( های اقتصادی صفاتاولیه و تغییر سود سیستم بعد از یک واحد افزایش در میانگین صفات به همراه ارزش: میزان درآمد، هزینه و سود 3جدول 

 یهاعمده اثرگذار بر ارزش یفاکتورهادر  رییاثرات تغ جهینت

آورده شده است.  4 در جدول یو عملکرد یدیصفات تول یاقتصاد

صفات  یاقتصاد یهاارزش یبر رو دیتول یاثر نوسان فاکتورها

برخوردار  یترشیاز صفات از ثبات ب یباشد و بعضینم کسانی

ت تولیدی و در این پژوهش محاسبه تأکید نسبی صفا هستند.

محاسبه گردید. تأکید نسبی محاسبه شده  5عملکردی طبق جدول 

وابسته است که بین  برای صفات به انحراف معیارهای ژنتیکی

باشند. اهداف ای میقابل مالحظه مختلف دارای تغییرات هایجمعیت

اصالح نژادی در گاوهای شیری پرورش یافته تحت سیستم گاوداری 

ات تولیدی، تولیدمثلی، رشد و صفات صنعتی پارس شامل صف

ماندگاری بود که با توجه به متفاوت بودن انحراف معیار ژنتیکی 

بندی هر دسته از صفات بر طبق ضرایب صفات مختلف، رتبه

های ها بر طبق ارزشبندی آناقتصادی مطلق، متفاوت از رتبه

 باشد.اقتصادی می
 

 

 

 

 

 

 

 

 MY FY AFC CI DG م ادیر اولیه  ارامتر ها

 01/380781067 16/380659971 24/380778036 24/381078036 24/380792536 24/380778036 درآمد

 6/285253058 92/285182968 38/285276082 38/285248959 38/285249959 38/285248959 هزینه

 41/95528008 24/95477002 86/95501953 86/95829076 86/95542576 86/95529076 سود

 -EV  13500 300000 27123- 62/52074- 45/1068) ارزش اقتصادی )

  PDG LW SR PSR PLT  ارامتر ها

  17/380764561 46/381146659 95/381154419 86/380842388 17/380795463 درآمد

  81/285235597 05/285368528 94/285521988 26/285256917 33/285263823 هزینه

  36/95528963 41/95778131 01/95632431 60/95585471 84/95531639 سود

  -EV 98/2562 73/56394 15/103354 55/249054 5/113) ارزش اقتصادی )
 

 

 

MY ،تولید شیر دوره : FY ،چربی شیر دوره : CI ،فاصله بین دو زایش : AFC ،سن در اولین زایش : LW وزن : 

 : نر  SR : افزایش وزن روزانه پس از شیرگیری، PDG : افزایش وزن روزانه پیش از شیرگیری، DGزنده بال ، 

  : طول عمر تولیدی.PLT : نر  ماندگاری پس از شیرگیری، PSRماندگاری پیش از شیرگیری، 
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ه در سیستم درصدی  ارامترهای مبتنی بر قیمت بر ارزش اقتصادی نسبت به حالت  ای 20فزایش یا کاهش : آنالیز حساسیت به ازای ا4جدول 

 تولیدی صنعتی شرکت دامپروری  ارس

 

 و تأکید نسبی صفات در سیستم  رورش گاو شیری صنعتی شرکت دامپروری  ارس : ضرایب اقتصادی5جدول 

 
 
 

 بحث

 یماننر  زنده ر،یش یو چرب ریش دیتول ی صفاتاقتصاد هایارزش

و وزن  یریرگیاز ش بعدوزن روزانه  شیافزا ،یریرگیقبل و بعد از ش

 شیافزا ش،یدو زا نیفاصله ب ش،یاز نیبدن بال  مثبت اما سن در اول

 شیبود. افزا یمنف یدیو طول عمر تول یریرگیوزن روزانه قبل از ش

دست آمده از هب یهادرآمد شیطرف باعث افزا کیاز  ریش دیتول

و به  وانیح یهایازمندین شیباعث افزا گریفروش آن و از طرف د

 راتییل تغخوراک خواهد شد. اما در ک یهانهیهز شیدنبال آن افزا

 انگریبوده که ب یشدن سودآور ترشیب یسومتفاوت، به یهابا جهت

دست هساالنه ب در تحقیقی سود کل. استها نهیها بر هزمدغلبه درآ

آمده یک رأس گاو مولد در واحد پرورشی گرمسیری با اندازه ثابت 

در پژوهش  (.3) شیلینگ بیان نمودند 39126گله در کنیا را  جمعیت

واه و فرجی، متوسط سود ساالنه در هر رأس گاو از خوطن

. سود ساالنه (11) ریال متغیر بودند 25921834تا  15206843

 6/600دست آمده از هر گاو مولد هلشتاین در کاستاریکا را معادل هب

چنین مجموع سود ساالنه حاصل از هر (. هم13دالر ارائه نمودند )

 صفات  ارامتر ها

MY FY AFC CI DG PDG LW SR PSR PLT 
           (Pmقیمت شیر )

20+ 27/1 84/0 66/0 08/1 56/0 93/1 78/0 07/1 07/1 16/1 

20- 53/0 84/0 66/0 08/1 56/0 93/1 78/0 07/1 07/1 16/1 

           (Pfقیمت چربی شیر )

20+ 75/0 04/1 66/0 08/1 56/0 93/1 78/0 07/1 07/1 16/1 

20- 06/1 64/0 66/0 08/1 56/0 93/1 78/0 07/1 07/1 16/1 

           (Plwقیمت هر کیلوگرم وزن زنده )

20+ 9/0 84/0 66/0 4/1 1/1 29/1 1 8/1 37/1 01/1 

20- 9/0 84/0 66/0 77/0 13/1 57/0 55/0 34/ 77/0 58/1 

           (Pconc,Ppas,Psilقیمت خوراک مصرفی )

20+ 89/0 81/0 79/0 97/0 2/1 96/0 7/0 82/0 04/1 76/1 

20- 92/0 87/0 52/0 2/1 11/0 9/2 85/0 32/1 1/1 57/1 
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 سنتی سیستم برای قدیمی و همکاران تحقیق رأس گاو مولد در

و  71/32436343، 43/8171843و  ریال 83/6731380

 کم، متوسط و پرتولید ترتیب برای واحدهایبه ریال 61905783//66

 .(14) در قالب واحد صنعتی ارائه نمودند

محاسبه شد که  الیر 13500 ریش دیصفت تول یارزش اقتصاد

صفت  یکیژنت تیه بهبود وضعکند کیم انیمثبت ب یارزش اقتصاد

 یازابه این اساسسود واحد دارد. بر  یبر رو یاثر مثبت ر،یش دیتول

در زمان  هیمقدار تغذ ر،یش دیتول نیانگیدر م شیهر واحد افزا

 شیافزا ،یردهیش یدام برا ازیمورد ن یانرژ شیافزا لیدلبه یردهیش

 لهیوسبه یابیبازار نهیمصرف خوراک و هز نهیش هزی. افزاابدییم

 یبیشود که ضریجبران م ریش دست آمده از فروشهدرآمد ب شیافزا

 نهیکه هز یآورد. در هر حال هر عاملیوجود مهب ریش یمثبت را برا

 بی( ضریخوراک مصرف متی)ازجمله ق را کاهش دهد ریش دیتول

(، 15) چابکیرمهدیم .(3) خواهد داد شیرا افزا ریش دیتول یاقتصاد

(، نگیلی)ش 93/18 بیترترا به ریش دیتول یارزش اقتصاد (16) یاطهر

 ( گزارش نمودند. الی)ر 51/20833 و (الی)ر 895

 الیر 300000 قیتحق نیدر ا ریش یصفت چرب یارزش اقتصاد

 شیموجب افزا یچرب دیتول نیانگیم شیافزا یطورکلبرآورد شد. به

شود. ین مدست آمده از فروش آهو درآمد ب ریش لوگرمیهر ک متیق

 اجاتیاحت شیصفت، منجر به افزا نیا نیانگیواحد به م کی شیافزا

شود. یم ردهیش یهاگاو یاهیتغذ نهیهز شیافزا جهیو درنت دام یانرژ

 یهاصفت در گله نیا یکه باعث تفاوت ارزش اقتصاد یعامل اساس

باشد یم یچرب دیمربوط به تول یاهیتغذ یهانهیهزشود، یمختلف م

 ی)نسبت علوفه به کنسانتره( مصرف رهیج بیو ترک تیفیک أثر ازکه مت

 هیتر تغذارزان ییکه از مواد غذا ییهاکه در گله ایباشد. به گونهیم

ارزش  ،یچرب دیتول تمام شده یهانهیبودن هز نییعلت پاشود بهیم

 دیتول نیانگیم شیافزا یطورکلهب باشد.یم تررگصفت بز نیا یاقتصاد

دست آمده هو درآمد ب ریش لوگرمیهر ک متیق شیموجب افزا یچرب

ها سهیتلنر و  یهاگوساله هیتغذ هنیهز نیچنهم شود.یم از فروش آن

باالتر  یبا درصد چرب ریعلت استفاده از شبه یرخوارگیدر زمان ش

 لوگرمیک کی شیاز افزا آمده دستهب کل درآمد در یول ابد،ییم شیافزا

از آن است، لذا  یناش یهانهیباالتر از هز اریبس یچرب دیتول نیانگیم

در  شیاست و سبب افزا یصفت مقدار مثبت نیا یارزش اقتصاد

Nitter (3 )و  Kahi (،15چابک )یرمهدیشود. میم دیتول حدسود وا

را  ریش یچرب دیتول صفت ی(، ارزش اقتصاد13و همکاران ) Vargs و

)دالر( محاسبه  25/5(، نگیلی)ش -76/2(، الی)ر -27311 بیترتبه

 نمودند.

برآورد  الیر -62/52074 شیدو زا نیفاصله ب یارزش اقتصاد

صفت  نیانگیواحد م کیباشد. با باال بردن یم یعدد منف کیکه  شد

در سال  شیو تعداد زا یساالنه، چرب ریش دیتول ،ییزاگوساله فاصله

االنه، گوساله س ریدر ضمن درآمد حاصله از فروش ش ابد،ییکاهش م

طرف  کیامر از  نیا قتی. در حقابدییکاهش م زین ازادم سهینر و تل

کاهش  گر،یساالنه در مراحل مختلف و از طرف د یهانهیکاهش هز

خواهد  یپ و دام مازاد را در ریدست آمده از فروش شهدرآمد ساالنه ب

ه که سود ساالنه ب صورتی استدو فاکتور به  نیا ندیداشت. اما برآ

و  شیتعداد زا کهنی. با توجه به اابدییهر رأس گاو کاهش م یازا

رابطه عکس  شیو با فاصله زا میرابطه مستق گریکدیبا  ریش دیتول

منجر به کاهش  شیدو زا نیفاصله ب شیتوان گفت که افزایدارند م

و  Kahi. بودساالنه خواهد  نهیدرآمد ساالنه نسبت به هز ترشیب

Nitter (3) صفت مورد نظر را مثبت گزارش نمودند یادارزش اقتص 

تنها با درآمد حاصل از فروش گوساله نر،  شیفاصله زادر مدل  چون

در  یارتباط داشت، به عبارت سهیپرورش تل یهانهیمازاد و هز سهیتل

 وسطت شیدو زا نیفاصله ب شیبا افزا ر،یش دیتول راتییحالت تغ نیا

(، ارزش 16) ی(، اطهر12) گیسفیدمزیشود. صادقیمدل کنترل نم

 -73932، -7900 بیترتو به یرا منف ییزافاصله گوساله یاقتصاد

 گزارش یپرورش یهانهیهز شیآن را افزا لیدل وگزارش نموده  الیر

 کردند. 

 یهانهیهز صورتتوان بهیرا م شیزا نینخست سن یاقتصاد ارزش

 انگریکه بیطورهب شیزا نینخست در سن ریروز تأخ کیاز  یمازاد ناش

باشد  ریمتغ در یینها رییتغ واحد کی یازابه یدر سودآور یینها رییتغ

واحد  کی شیبا افزا شیزا نیسن نخست یکرد. ارزش اقتصاد انیب

 -27123صفات  ریسا نیانگیصفت در حالت ثابت بودن م نیانگیبه م

 شیصفت عمدتأ از افزا نیا یمنف بی. ضردیبرآورد گرد الیر

مثل دیو تول یانسان یرویبهداشت و درمان، ن ،یاهیتغذ یاهنهیهز

علت تر باشد بهاول اگر کم شیها منشأ گرفته است. سن زاسهیتل

 زیبوده و ن ترعیسر هیدوره بازگشت سرما یپرورش یهانهیکاهش هز

 تیو در نها ترشیب یحذف ردهیش یبا گاوها سهیتل ینیگزیامکان جا

خواهد بود. صحراگرد و  ترعیله سرگ تیدر جمع یکیژنت شرفتیپ

 یارزش اقتصاد بیترت(، به12) یمزگدیسفی(، صادق17همکاران )

 اند.  گزارش نموده الیر -17300و  الیر -4971صفت را  نیا

در  یریگ ریوزن روزانه قبل از ش شیصفت افزا یارزش اقتصاد

محاسبه شد. وزن در سن فروش و وزن  الیر -45/1068مطالعه  نیا

 یریرگیوزن روزانه قبل و بعد از ش شیاز افزا یتابع شیر زمان زاد

سن ثابت  کیواحد، در  نیکه فروش گوساله نر در اییجااست. از آن

مازاد  یهاسهیفروش تل یباشد ولیزنده م وزن لوگرمیک و براساس هر

در اضافه  شیواحد افزا کی یازابه جهیرأس است. در نت براساس

 شیدام افزا آمده از فروش دستهدرآمد ب ،یریرگیز شروزانه قبل ا وزن

ها و سهیتل هیتغذ نهیهز شیتر از افزاکم شیافزا نیاما ا ابدییم
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کل نسبت به درآمد کل  نهیهز جهیباشد، در نتینر م یهاگوساله

مورد  ستمیصفت در س نیا یارزش اقتصاد نیشده بنابرا ترشیب

فروش گوساله  متیق یحدکه در واشده است. چنان یپژوهش منف

رأس(،  براساسنباشد )فروش  بستهمازاد به وزن دام وا سهینر و تل

 نیهمصفت اضافه وزن منجر به کاهش سود شده به نیانگیم شیافزا

 و Kahi .خواهد بود یمنف ستمیدر آن س زین یخاطر ارزش اقتصاد

Nitter، تمثب را یریرگیاز ش قبل روزانه وزن شیافزا یارزش اقتصاد 

وزن روزانه  شیافزا یارزش اقتصاد ی، اما اطهر(3)(نگیلیش 04/1)

 .(16) نمود گزارش الیر -3932 یرا منف یریرگیقبل از ش

 98/2562 یریرگیروزانه بعد از ش شیصفت افزا یارزش اقتصاد

 یاهیتغذ نهیصفت هز نیا نیانگیم شی. با افزادیمحاسبه گرد الیر

علت مدت زمان اما به ابد،ییم شیافزا یریرگیدر دوره بعد از ش

صفت، وزن  نیا نیانگیم شیبا افزا یریرگیبعد از ش دوره ترشیب

کل به مقدار  نهیدرآمد کل نسبت به هز جهیفروش باالتر و درنت

 نیا نیانگیواحد در م کی شی. لذا با افزاابدییم شیافزا یترشیب

 شیافزا لایر 98/2562 زانیمبه دیتول ستمیصفت، سود ساالنه س

 شیافزا یارزش اقتصاد ،(16) یاطهر ،Nitter (3)و  Kahi .ابدییم

 -21833(، نگیلی)ش 40/3 بیترترا به یریرگیوزن روزانه بعد از ش

 .ند( گزارش کردالی)ر

. با دیبرآورد گرد الیر 73/56394وزن بدن بال   یارزش اقتصاد

او بال  وزن بدن بال ، وزن فروش گ نیانگیم لوگرمیک کی شیافزا

 زیها نآنو به تبع آن درآمد حاصل از فروش  ابدییم شیافزا یحذف

 یها که تابعگوساله لهیوسبه یمصرف ریش زانیاما م ابد،ییم شیافزا

ها و آن یباشد و مقدار ماده خشک مصرفیها ماز درصد وزن بدن آن

 شی. پس با افزاابدییم شیافزا زیفروش ن یهانهیهز یمقدار جزئبه

 زانیمصفت وزن بدن بال  مقدار درآمد کل نسبت به نیانگیمقدار م

 تینها و در افتهی شیافزا یترشیبه اندازه ب ستمیس نیکل در ا نهیهز

 شیشود، درست است که با افزایسود ساالنه م شیمنجر به افزا

 شیپرورش گاو مولد، افزا اجاتیاحت شیصفت افزا نیا نیانگیم

و رشد  یدارنگه یبرا یدر مقدار انرژ شیو افزا ییغذا اجاتیاحت

 شیافزا زیبال  را ن یشود، اما وزن الشه گاو حذفیم نیگزیجا سهیتل

 کی شیشده در اثر افزا جادیدرآمد ا زانیکه م یادهد، به گونهیم

جمله  ازباشد. یدست آمده مهب نهیاز هز ترشیوزن بدن ب به لوگرمیک

وزن بدن بال ،  یرزش اقتصادا نهیانجام شده در زم یهاپژوهش

ارزش  بیترتبه که باشدی( م16) یاطهر ،Nitter (3)و  Kahiمطالعات 

( برآورد نمودند. الی)ر 748( و نگیلی)ش 95/7صفت را  نیا یاقتصاد

دست آمده هدرآمد ب این است که صفت نیمثبت بودن مقدار ا لیدل

از  یناش رتشیمصرف خوراک ب یهانهیتر، هزنیاز وزن زنده سنگ

 ردهیش یهاگاو یداربا اندازه درشت و نگه ییهاسهیتل یدارنگه

وجود آمده به نهیکه هز یاوزن را پوشش داده است، به گونه نیسنگ

دست هتر از درآمد ببه وزن بدن کم لوگرمیک کی شیلحاظ افزابه

 نیانگیم شیافزا یگاو در پ هیتغذ نهیهز شیباشد و افزایآمده م

دست آمده از فروش گاو هدرآمد ب شین بدن بال  با افزاصفت وز

بدن بال   وزن یرا برا یمثبت بیگردد که ضریجبران م یحذف

صفت را  نیا یارزش اقتصاد زیپژوهشگران ن از یبرخ شود.یمموجب 

 الیر -38/11785، سفیدمزگییگزارش کردند ازجمله صادق یمنف

 .(12) رأس گاو برآورد کرد کی یازابه

به  یریرگیقبل و بعد از ش یمانصفات نر  زنده یرزش اقتصادا

 شیبرآورد شدند. با افزا الیر 55/249054 و 15/103354 بیترت

ها باال آن یدارنگه نهیهز جهیتعداد گوساله و در نت ،ینر  ماندگار

شود یدرآمد حاصل شده از فروش دام جبران م شیرود که با افزایم

. دیصفات مثبت محاسبه گرد نیا یاقتصاد رزشخاطر ا نیهمو به

صفت پس از  یارزش ماندگار قیتحق نیحاصله از ا جیطبق نتا

بود  یریرگیصفت قبل از ش یتر از ارزش اقتصادبزرگ یریرگیش

 یاهیتغذ یهانهیهز یریرگیقبل از ش یماننر  زنده شیبا افزا رایز

. با افتی شیفزاا یترشیب زانیمبه یرخوارگیها در زمان شگوساله

 سهیتعداد گوساله نر و تل ،یریرگیقبل از ش یماننر  زنده شیافزا

 شیموضوع باعث افزا نیشده و ا ترشیمازاد قابل فروش ساالنه ب

صفت نر   نیانگیم شیافزا گرید یشود و از طرفیدرآمد ساالنه م

شود. در یها مسهیها و تلگوساله یدارنگه شیباعث افزا یمانزنده

کل  نهیصفت، درآمد کل نسبت به هز نیا نیانگیم شیه با افزاجینت

 شیو به تبع آن سود ساالنه افزا افتهی شیافزا یترشیب زانیمبه

ها یماریصفات مرتبط با بقاء و مقاومت در برابر ب یطورکل. بهابدییم

ارزش  ،باشند. صحراگرد و همکارانیمثبت م یارزش اقتصاد یدارا

 بیترترا به یریرگیقبل و بعد از ش یمانزندهصفت نر   یاقتصاد

 .(17) اندگزارش کرده الیر 95511و  66056برابر 

محاسبه شد.  الیر -5/113 یدیطول عمر تول یارزش اقتصاد

در گله باشد و در برابر  ترشیروز ب کی وانیواحد اگر ح نیدر ا یعنی

 زیو نورم پستان و لنگش  ،یمانند کاهش بارور یاریاخت ریحذف غ

 مقاومتاز خود  یتیریمد ماتیتصم ایکم  دیتول مانند یاریحذف اخت

واحد  یاز سود ساالنه برا الیر5/113 سططور متونشان دهد به

 سهیدست آمده از فروش تله. درست است که درآمد بابدییکاهش م

شود یم ادی)روز(، ز یدیطول عمر تول شیواحد افزا کیمازاد در اثر 

 گر،یاز طرف د یباشد، ولیم ینیگزیشدن نر  جاآن کم  لیکه دل

صفت  نیا شیافزادر اثر  زین یگاو حذف دست آمده از فروشهدرآمد ب

گردد. یم ستمیکاهش درآمد س یبرا یکه خود علت ابد،ییکاهش م

 یترشیمدت بکه به ییپرورش در گاوها یهانهیکاهش هز نیچنهم

علت شوند در واقع بهیم یدارنگه یاز مدت زمان طول عمر اقتصاد
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 نوبهبوده که به وانیح یاهیتغذ اجاتیو سطح احت ریش دیکاهش تول

 این صفت مثبت بیضرشود. یم یاهیتغذ نهیخود باعث کاهش هز

درآمد  شیباشد که افزاامر  نیا انگریتواند بیم یدیتول ستمیدر س

 یردانگه یهانهیمازاد و کاهش هز سهیدست آمده از فروش تلهب

 (.9) کند جبرانا ر یتواند کاهش درآمد فروش گاو حذفیم سهیتل

 یاقتصاد زشار (،16) یاطهر و Nitter (3) و Kahi ،(15) چابکیرمهدیم

(، و نگیلی)ش 07/0(، الی)ر 9/196 بیترترا به یدیطول عمر تول

 ( گزارش نمودند.الی)ر 3582

بر  دیتول هایاز فاکتور کی هر راتییپژوهش اثر تغ نیدر ا

ر کابه دیتول عوامل گرفت، صفات مورد مطالعه قرار یاقتصاد یهاارزش

 وزن لوگرمیهر ک نهیهز ر،یش یچرب متیق ر،یش نهیهز شاملرفته 

وارد م نیاز ا کیهر  یعلوفه و کنسانتره بودند، که برا نهیزنده و هز

از  ترنییدرصد پا 20 ودرصد باالتر  20حالت به راتییدو نوع تغ

ه کمشخص نمود  جینتا .لحاظ شدند هیپا یدیتول طیشرا یترهاپارام

و  ریش دیتول یسبب باال رفتن ارزش اقتصاد ریش متیق شیافزا

ل قب و نر  بقاء ییزاصفات فاصله گوساله یارزش اقتصاد آمدن نیپائ

 ریش دیمربوط به تول راتییتغ انیم نیشود که در ایم یریرگیاز ش

 نیترشیب ریش دیتول صفت یارزش اقتصاد تقیحق در بود. ترشیب اریبس

 شیساخت که افزا انینما ریفروش ش متیرا نسبت به ق تیحساس

صفت  یارزش اقتصاد شیدرصد باعث افزا 20 زانیمبه ریش متیق

 20 ریش متیکه ق یزمان دیمالحظه گرد نیچنشد. هم ریش دیتول

. دیآیم نیپائ ریش دیصفت تول یارزش اقتصاد ابدییدرصد کاهش م

ا بر ر یراثرگذا نیباالتر ریش متیکه ق کردتوان استنباط یم نیبنابرا

 نیچنرا خواهد داشت. هم یواحد گاودار دیعملکرد مجموعه تول

وزن قبل  شینسبت به افزا یتیحساس ریش متیکاهش ق ای شیافزا

 یبچر دیصفات تول ،یریرگینر  بقاء بعد از ش ،یریرگیو بعد از ش

 نداشت. یدیطول عمر تول وزن بدن، و ر،یش

در این پژوهش نتایج نشان داد که از بین اهداف اصالح نژادی 

 01/45باالترین اهمیت یا تأکید نسبی مربوط به تولید شیر با مقدار

مقدار ترین آن در ارتباط با فاصله بین دو زایش بهدرصد و پایین

صفات درصد محاسبه گردید. اما از نگاه میزان اهمیت نسبی  -17/4

تولید شیر و چربی شیر باالترین  صفات تولیدی، هر دسته، در گروه در

اهمیت نسبی را به خود اختصاص دادند. در گروه صفات ماندگاری و 

ترتیب اولویت نر  بقاء بعد از شیرگیری، نر  بقاء قبل از بقاء به

طور در گروه تولیدمثلی، صفت شیرگیری و طول عمر تولیدی همین

ترتیب باالترین زایی بهن زایش و صفت فاصله گوسالهسن در اولی

ترتیب وزن بدن رشدی نیز به در گروه صفات اهمیت نسبی را داشتند.

بال ، افزایش وزن بعد از شیرگیری و افزایش وزن قبل از شیرگیری 

باالترین اهمیت نسبی را به خود اختصاص دادند. در پژوهشی میزان 

ولید، تولیدمثل و ماندگاری در شاخص ت هاینسبی جهت مؤلفه تأکید

  (.12است )درصد محاسبه شده  14و  41، 45ترتیب ملی ایران به

 

 منابع 

1. Groen, A.F., 1989. Cattle breeding goals and production 

circumstances. PhD Thesis, Department of farm 

management and department of animal breeding, 

wageningen agricultural university, wageningen, the 

Netherlands. 

2. Ponzoni, R.W. and Newman, S., 1989. Developing 

breeding objectives for Australian beef cattle breeding. 

Anim. Prod. 49: 35-47. 

3. Kahi, A.K. and Nitter, G., 2004. Developing breeding 

schemes for pasture based dairy production systems in 

Kenya I. Derivation of economic values using profit 

functions, Livest. Prod Sci. 88: 161-177. 

4. Alvandi, P., 2000. Estimation of economic coefficients of 

three traits of milk production, milk fat percentage and milk 

protein percentage in Iranian dairy cows. Master's thesis, 

Faculty of Agricultural Sciences, Mazandaran University. 

(In Persian) 

5. Hazel, L.N., 1943. The genetic basis for constructing 

selection indexes. Genetics. 28: 476-490. 

6. Seyed Sharifi, R., Nurafkan, F, Hedayat Evrigh, N. and 

Seifdavati, J., 2017. Estimation of Economic Value for 

Productive and Reproductive Traits of Moghan Agro-

Industrial Holstein Cows by using Simulation and Bio-

Economic Model. Iranian Journal of Animal Science 

Research. 9(2): 240-254. (In Persian) 

7. Dekkers, J.C.M., 2003. Design and Economics of animal 

breeding strategies. Iowa State University, Iowa, USA. 

8. Miglior, F., Muir, B.L. and Van Doormal, B.J., 2005. 

Selection indices in Holstein Cattle of various countries. J. 

Dairy Sci. 88: 1255-1263. 

9. Van Arendonk, J.A.M., 1985. A model to estimate the 

performance, revenues and costs of dairy cows under 

different production and price situations. Agricultural 

Systems. 16: 157-189. 

10. Krupova, Z., Oravcova, M., Krupa, E. and Peskovicova, 

D., 2008. Methods for calculating economic weight of 

important traits in sheep Slovak. J. Anim. Sci. 41: 24-29. 

11. Vatankhah, M. and Faraji Nafchi, M., 2013. Cost-benefit 

analysis, economical and biological efficiencies of Holstein 

cows in Chaharmahal-va-Bakhtiari province with different 

levels of milk production. Animal Production Research. 

2(3): 1-9. (In Persian) 

12. Sadeghi Sefid Mezgi, E., 2011. Estimating the economic 

importance of traits in Holstein dairy cows of Iran. PhD 

thesis on genetics and animal breeding, Faculty of 

Agriculture, University of Tehran. (In Persian) 

13. Vargas, B., Groen, A.F., Herrero, M. and Van 

Arendonk, J.A.M., 2002. Economic values for production 

and functional traits in Holstein cattle of Costa Rica. Livest. 

Prod. Sci. 75: 101-116. 

14. Ghadimi, M., Syed Sharifi, R., Hedayat Eyvarigh, N. 

and Bostan, A., 2017. Estimation of cash flow and 

profitability of traditional and industrial cattle farms with 



 .Seyedsharifi et al                                                                                                                        و همکاران  سیدشریفی

68 

different levels of milk production in Ardabil province. The 

first national conference on sustainable development in 

agricultural sciences and natural resources with a focus on 

environmental culture. (In Persian) 

15. Mirmahdai Chabak, S., 2013. Estimation of economic 

coefficients of milk production, fat percentage, protein 

percentage, and herd life span in Holstein cows of Gilan and 

Mazandaran, master's thesis in animal husbandry, Zanjan 

University. (In Persian) 

16. Athari, M.B., 2010. Comparison of the economic values of 

milk production traits and longevity of Holstein, two-breed 

and native cows of Gilan province. Master's thesis, Faculty 

of Agricultural Sciences, Gilan University. (In Persian) 

17. Sahragerd, A., Shadparvar, A. and Asdalahi, S., 2009. 

Estimation of economic coefficients of milk production 

traits and body weight in mixed cows of Lorestan province. 

The 4th Congress of Animal Sciences of Iran. University of 

Tehran. (In Persian) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


