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 تعیین اهداف اصالحی و ضرایب اقتصادی بز عدنی در سیستم پرورش مرتعی
 

 4، هادی فرجی آروق3، مختارعلی عباسی2واله ، مهذی وفای2محمذ رکوعی*، 2،1سیذ ابو طالب صادقی
 اًؾیار ٍ اعتادیار گزٍُ ػلَم داهی، داًؾکذُ کؾاٍرسی، داًؾگاُ ساولداًؾجَی دکتزی، د1

عاسهاى  ػضَ ّیات ػلوی وخؼ تحقیقات ػلَم داهی، هزکش تحقیقات ٍ آهَسػ کؾاٍرسی ٍ هٌاوغ عىیؼی اعتاى وَؽْز،2

هَسػ ٍ تزٍیج ت، آداًؾیار هَعغِ تحقیقات ػلَم داهی کؾَر، عاسهاى تحقیقا3، آهَسػ ٍ تزٍیج کؾاٍرسی، وَؽْز، تحقیقات

 ّای خاؿ، داًؾگاُ ساول اعتادیار پضٍّؾکذُ دام4کؾاٍرسی، کزج، 

 22/12/96 ؛ تاریخ پذیزػ:9/10/96 تاریخ دریافت:

 

 6چکیذه

ّاا ٍ اس مولاِ    افشایؼ عَددّی ّز ٍاحذ تَلیذی، هْوتزیي راّکار وزای افشایؼ قذرت رقاوت آى در ّوِ سهیٌِ: سابقٍ ي َذف

گیازی در هاَرد اّاذاص افاالحی هٌاعاه واَدُ ٍ        ّای افالح ًضاد دام، تقوین اٍلیي قذم در عزاحی وزًاهِ واؽذ. داهپزٍری هی

وٌااوزایي تؼیایي اّاذاص     اّذاص افالحی اعت. ػذم تىییي فحیحّای افالح ًضاد دام،  تزیي ػاهل در ًاکارآهذ وَدى وزًاهِ وشرگ

 وازای ّای هْن ًَار عاحلی خلیج فارط اعت، کوک سیادی  س دامافالحی ٍ ضزایه اقتقادی ففات هْن در وش ػذًی کِ یکی ا

 افالح ًضاد ایي دام خَاّذ کزد.
 

هَرد اعتفادُ هْن کٌذ تٌَػی در هیاى حیَاًات وزای ففات  در ایي هغالؼِ اس یک هذل ثاوت قغؼی کِ فزك هی: َا مًاد ي ريش

تَلیاذهللی،  ر وزآٍرد پاراهتزّای هَرد ًیاس )موؼیتای، تَلیاذی،   وِ هٌظَاعتفادُ گزدیذ.  ،در هحاعىِ ضزایه اقتقادی ٍمَد ًذارد

 920گلِ وش ػاذًی واا    7(، تؼذاد 96تا اوتذای ؽْزیَر  95س اوتذای ؽْزیَر ادی(، وِ هذت یک عال کاهل تَلیذ )اهذیزیتی ٍ اقتق

، اًذاسُ یک درفذ یا یاک ٍاحاذ  ات وِ رأط وش هَلذ تحت رکَردگیزی هغتقین قزار گزفتٌذ. وا تؾکیل هؼادالت عَد ٍ تغییز فف

ثاوت وَدًذ، ضزایه اقتقادی ففات هحاعاىِ گزدیاذ. ٍسى اقتقاادی     موؼیتدر حذ هیاًگیي در حالی کِ هیاًگیي عایز ففات 

یک اًحزاص هؼیار صًتیکی افشایؼ در ففت هزوَعِ در حالی کِ عایز ففات در حاذ هیااًگیي ثاوات ًگاِ داؽاتِ       ءففات وِ اسا

 ّا، اّویت ًغىی آًْا تؼییي ؽذ. وزای هقایغِ فحیح ضزایه اقتقادی ففت ؽذًذ، هحاعىِ ؽذ.
 

ویؾتزیي ّشیٌِ عْن هذیزیت ٍ کارگزی واَد.  ؽیز ٍ ًتایج ایي تحقیق ًؾاى داد کِ ویؾتزیي درآهذ، عْن فزٍػ وشغالِ ٍ : َا یافتٍ

تؼذاد وشغالِ هتَلاذ ؽاذُ    ،ذاد سایؼ در عالتؼ، سایی وشغالًِی وِ دعت آهذًذ ؽاهل هیشاى اّذاص افالحی وش ػذ ءففاتی کِ مش

هااًی اس   سًاذُ ، هااًی واش هَلاذ    سًاذُ ، هاًی وشغالِ تا ؽیزگیزی سًذُ ،هیشاى آوغتٌی ،هاّگی 12ٍسى فزٍػ وشغالِ در  ،در ّز سایؼ

، 5/17، 7/22 دارای ضازایه اقتقاادی   ، واِ تزتیاه  هیشاى دٍقلَسایی ٍ  ٍسى ولَؽ وشّای هَلذ ،ؽیز تَلیذی ،ؽیزگیزی تا فزٍػ

 وَدًذ. 3/0، -7/0، 9/1، 6/4، 9، 8/9، 1/10، 1/12، 8/12
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دارای ویؾتزیي اّویت ّغتٌذ. وا تَمِ وِ ؽزایظ حاکن وِ تزتیه در وش ػذًی ففات تَلیذهللی، هاًذگاری ٍ تَلیذی : گیری وتیجٍ

لِ هتَلذ ؽاذُ در ّاز سایاؼ، ٍسى فازٍػ     ، تؼذاد وشغاسایی وشغالِوز عیغتن پزٍرػ ایي دام، ففات تؼذاد سایؼ در عال، هیشاى 

هااًی اس ؽایزگیزی تاا فازٍػ ٍ ؽایز       هاًی وش هَلذ، سًاذُ  هاًی وشغالِ تا ؽیزگیزی، سًذُ هاّگی، هیشاى آوغتٌی، سًذُ 12وشغالِ در 

 .ّای افالح ًضاد وش ػذًی هَرد تَمِ ویؾتزی قزار گیزًذ اس هْوتزیي ففات ّغتٌذ ٍ وایذ در وزًاهِوِ تزتیه تَلیذی 

 

 وش ػذًیففات تَلیذی ٍ تَلیذهللی، اقتقادی،  ٍسىافالحی،  اّذاص :کلیذی َای ياشٌ

 

 هقذهه 

افشایؼ عاَددّی ّاز ٍاحاذ تَلیاذی، هْوتازیي      

ّا  افشایؼ قذرت رقاوت آى در ّوِ سهیٌِ وزای راّکار

. افاالح ًاضاد یکای اس    واؽاذ  هیٍ اس مولِ داهپزٍری 

در داهپازٍری  افشایؼ عَددّی وزای هْوتزیي اوشارّا 

. تؼییي اّذاص افالحی ٍ اّویت ًغىی ّاز  (2)اعت 

فاافت در عااَدآٍری هتٌاعااه وااا ؽاازایظ هحلاای ٍ  

 وازای ّوچٌیي پایذاری تَلیذ در آى هٌغقِ، اٍلیي گاام  

ًاضادی   ّای هاذیزیتی ٍ افاالح   تذٍیي ٍ امزای وزًاهِ

پزٍرػ  کزدى افشایؼ ػولکزد ففات ٍ عَدآٍر وزای

هغلااَن ًىااَدى اّااذاص  . (20، 11)ّااز ًااضاد اعاات  

  ِ ّااای  افااالحی هْوتاازیي دلیاال ًاکارآهااذی وزًاهاا

. وزای تؼییي اّذاص افالح (10) واؽذ هیًضادی  افالح

تحات   سیغاتی ًضاد، هحاعىِ ضزایه اقتقادی ففات 

دٌّاذ،   ثیز قازار های  تأکِ عَد هشرػِ را تحت  اًتخان

. چَى ؽزایظ اقتقاادی، امتوااػی ٍ   (6) الشاهی اعت

ٌغقِ واا هٌااعق دیگاز فازر دارد لاذا      اکَلَصیکی ّز ه

   ِ ّاا ٍ ًضادّاای    اّذاص افالحی هتفااٍتی وازای گًَا

ؽاَد وٌااوزایي    تؼزیاف های   هتفاٍتدر هٌاعق هختلف 

هحققیي وز لشٍم هحاعاىات ضازایه اقتقاادی وغاَر     

 هجشا وزای ّز ًضاد در ّز عیغتن پزٍرؽی تاکیذ دارًذ

اس مولااِ  . ضاازیه اقتقااادی یااک فاافت(24، 6، 2)

کٌٌااذُ اّویاات آى فاافت در   تؼیاایيافاالی  ػَاهاال

َاًاات واا   گیزی اًتخان اعت وغَری کِ در حی تقوین

 ضاازیهفاافاتی کااِ  ػوَهااا ،ارسػ افااالحی واااالتز

 .(15) ؽًَذ اقتقادی واالتزی دارًذ، ویؾتز اًتخان هی

در کؾااَر هااا، ضاازایه اقتقااادی در وزخاای اس   

ًضادّای وش هحاعىِ ؽذُ اعت. در وشّای لازی اعاتاى   

، 7)، در واش هزخاش   (26) وَهی، در وش عیاُ (3) اىلزعت

ضاازایه اقتقااادی  (13)ٍ در وااش کزکاای راییٌاای  (27

وزای ففات هْن تَلیذی ٍ تَلیاذهللی هحاعاىِ ؽاذُ    

اعت. در کؾَرّای هختلف مْاى ًیش وزای وزخای اس  

اًاذ. در   ًضادّای هختلف وش ایي ضزایه هحاعىِ ؽاذُ 

ؽایزی وزسیال   ، در وشّاای  (9)وشّای دٍهٌظَرُ کٌیاا  

ًیاش   (17)لِ ؽزر آفزیقاا  مدر وشّای کَچک ٍ  (16)

 اًذ. ایي ضزایه وزای ففات هْن  هحاعىِ ؽذُ

ّای هْن هٌاعق عاحلی خلیج  وش ػذًی یکی اس دام

فارط در اعتاى وَؽْز اعت کِ وِ دلیل تَلیاذ ؽایز ٍ   

واِ ؽازایظ ًاهغااػذ هحایظ      تدٍقلَسایی واال، هقاٍها 

ؼ هْواای در اقتقاااد عاااحلی ٍ کوىااَد خااَرا ، ًقاا

داهذاراى ًَار عاحلی خلیج فاارط دارد. ّوچٌایي واِ    

دلیل فٌَتیپ وغیار سیىاا در کؾاَرّای حاَسُ خلایج     

 ِ ریاشی   فارط ًیش واسار پغٌذی فزاٍاًی دارد. لذا وزًاها

اس حائش اّویت اعات.  ٍری ایي دام وغیار آمْت عَد

وزآٍرد ضزایه اقتقادی فافات   وزایآًجا کِ تاکٌَى 

ای اًجام ًؾاذُ   ایي دام هغالؼِ اّذاص افالحیٍ  هْن

لذا ّذص ایي تحقیق وزآٍرد ضازایه اقتقاادی    ،اعت

ٍ تؼییي اّذاص افالحی وزای وش  وزخی اس ایي ففات

 اعت. ػذًی
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 ها  هواد و روش

کِ فازك   1اس یک هذل ثاوت قغؼیدر ایي هغالؼِ      

کٌذ تٌَػی در هیاى حیَاًاات وازای فافات هاَرد      هی

 ،ادُ در هحاعىِ ضازایه اقتقاادی ٍماَد ًاذارد    اعتف

وِ هٌظَر وزآٍرد پاراهتزّای هَرد ًیااس  اعتفادُ گزدیذ. 

هاذیزیتی ٍ اقتقاادی(،    تَلیذهللی، )موؼیتی، تَلیذی،

تا  95)اس اوتذای ؽْزیَر  وِ هذت یک عال کاهل تَلیذ

 920گلاِ واش ػاذًی واا      7 تؼذاد (،96اوتذای ؽْزیَر 

پزٍرػ هزتؼای در اعاتاى    رأط وش هَلذ تحت عیغتن

تحت رکَردگیزی هغاتقین قازار گزفتٌاذ. واِ     وَؽْز، 

تٌْااا در وشّااا ػلاات ٍضااؼیت اقلیواای اعااتاى وَؽااْز 

ؽًَذ. در وقیِ ایام عال تغذیِ  تغذیِ دعتی ًوی سهغتاى

گیازد.   کوکی وا یًَجِ، کاُ، عىَط ٍ مَ فَرت های 

چزی دریافت ًکزدُ ٍ داهذاراى  گًَِ پظ حیَاًات ّیچ

کٌٌاذ. واز    ای پزداخات ًوای   اوت هزاتغ ّیچ ّشیًٌِیش و

 ِ ّااا،  اعاااط هیاااًگیي ٍسى وشّااا، وشّااای ًااز، وشغالاا

ّا، خاَرا  هقازفی رٍساًاِ ٍ     ّا ٍ مایگشیي ؽیؾک

ًیاس وزای ًگْذاری، رؽذ ٍ ؽیزدّی  هَاد هغذی هَرد

اعتخزاج،  2007عال  اًجوي هلی تحقیقات اس مذاٍل

یی تٌظاین  ّاای غاذا   ّای هختلاف میازُ   ٍ وزای گزٍُ

گزدیااذ ٍ وااز اعاااط هتَعااظ قیواات عاااالًِ اقااالم   

خَراکی، ّشیٌِ ّز کیلَگزم میزُ هقزفی رٍساًاِ واِ   

ِ     ءاسا ّاای   ّز کیلَگزم ٍسى واذى هحاعاىِ ؽاذ. ّشیٌا

 پزٍرؽی ؽاهل حول ٍ ًقل خَرا ، کٌتازل وْذاؽاتی  

)ضذػفًَی ٍ عوپاؽی(، ٍاکغیٌاعیَى ٍ دارٍ ٍ درهاى 

ّای پزعٌلی هؼواَال  ِ ّشیٌ .وَدٍ عزٍیظ داهپشؽکی 

ّای کارگزی ٍ چَپاًی اعت کِ یک ًفاز   ؽاهل ّشیٌِ

 رأط وش در ًظاز گزفتاِ ؽاذ.    100ی ّز چَپاى وِ اسا

ّاای ثاوات ؽااهل ّشیٌاِ مایگااُ، عااختواى ٍ        ّشیٌِ

تجْیشات اعت کِ وا تَمِ وِ هقالح وکار وازدُ ؽاذُ   

. ًذاؽات در ؽزایظ رٍعتایی ٍ عٌتی ّشیٌاِ چٌاذاًی   

                                                           
1 - Deterministic static 

ِ  ّا ؽاا  عتاًذُ ّاای   ّاای هااساد، دام   هل فازٍػ وشغالا

عاط ا حذفی، ؽیز ٍ کَد تَلیذی اعت. قیوت ؽیز وز

هتَعظ قیوت آى ٍ هحقاَالت ٍاوغاتِ هلال رٍغاي     

حیَاًی هحاعىِ گزدیذ. هقذار کَد تَلیاذی واا هقاذار    

غذای هقزفی ٍ قاولیت ّضن در ارتىاط اعت. لاذا در  

هحاعىات یک راوغِ خغی ویي هقذار غذای هقزفی ٍ 

. ّوچٌایي در ایاي   (24)هیشاى تَلیذ کاَد، فازك ؽاذ   

عیغتن پزٍرؽی چَى حیَاًاات ًقاف رٍس در آغال    

ؽًَذ ًقف هقذار کَد تَلیذی وِ ػٌاَاى   ًگْذاری هی

 درآهذ در ًظز گزفتِ ؽذ. 

وز اعااط  : پارامترَای مًرد استفادٌ در طراحی مذل

 0) ّا وشغالِ -1گزٍُ تقغین ؽذًذ:  6عي، حیَاًات وِ 

وشّاای   -3 ،هااُ(  12تاا   4) ّا ؽیؾک -2 ،ِّ(ها 4تا 

 وشّای ًز مایگشیي -4 ،هاُ( 18تا  12) هادُ مایگشیي

هااُ( ٍ   18)وشرگتز اس  وشّای هَلذ -5 ،هاُ( 18تا  12)

هاُ(. ًغاىت ماٌظ ًاز ٍ     18وشّای ًز )وشرگتز اس  -6

ِ ّای هتَلاذ ؽاذُ    وزای وشغالِهادُ  ّاای هاَرد    در گلا

ر ًظز گزفتِ ؽاذ. در واش   ددرفذ  50غاى ٍ وزرعی یک

وشّای هَلاذ دٍواار سایاؼ در عاال     درفذ  70ػذًی 

در ًظز گزفتِ  7/1دارًذ وٌاوزایي تؼذاد سایؼ در عال، 

اًذ. ارائِ ؽذُ (1مذٍل )ؽذ. پاراهتزّای هَرد ًیاس در 
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 َای مذیریتی مًرد استفادٌ در ایه مطالعٍ : سطًح صفات ي وُاد2ٌجذيل 

Table 1. Levels of traits and management inputs used in this study 
 Variables  هتغیزّا

  ارسػ

Value 
 Variables    هتغیزّا

  ارسػ
Value 

  Flock information  اعالػات گلِ

  گلِهادُ  وش تؼذاد

Number of doe in flock 
920 

 )درفذ( هادُ هیشاى سًذُ هاًی وش

Doe survival rate (%) 
0.98 

  گلِ ًزوش  تؼذاد

Number of buck in flock 
80 

 هیشاى سًذُ هاًی وش ًز )درفذ(

Buck survival rate (%) 
0.98 

 (درفذ)1آوغتٌی هیشاى

Fertility rate (%) 
0.90 

 هیشاى سًذُ هاًی قىل اس ؽیزگیزی )درفذ(

Pre-weaning survival rate (%) 
0.86 

 )درفذ( 2سایی وشغالِهیشاى 

Kidding rate (%) 
0.95 

 هاّگی )درفذ( 12هیشاى سًذُ هاًی وؼذ اس ؽیزگیزی تا 

Survival rate from weaning to 12 months (%) 
0.98 

 دفؼات وشغالِ سایی در عال )ًَوت(

Number of kidding per year 
1.7 

 هیشاى سًذُ هاًی هادُ ّای مایگشیي )درفذ(

Survival rate of replacement females (%)  
0.98 

 (درفذ) 3دٍقلَسایی شاىهی

Twining rate (%) 
0.35 

 )درفذ(هیشاى سًذُ هاًی ًز ّای مایگشیي 

Survival rate of replacement males (%) 
0.99 

 and production information  Managementی  اعالػات هذیزیتی ٍ تَلیذ

 (کیلَگزم) تَلذ ٍسى

Birth weight (Kg) 
 گلِ رد وش ًگْذاری عال تؼذاد 2.5

Number of years keeping doe in flock 
6 

 (هاُ) وشغالِ ؽیزگیزی اس عي

Weaning age of kids (months) 
 آوغتٌی رٍسّای تؼذاد 4

Number of days gestation 
148 

 (ٍسى اس ؽیزگیزی وشغالِ )کیلَگزم

Weaning weight (kg) 
 عَل دٍرُ ؽیزدّی )رٍس( 13

Lactation period (days) 
120 

 هاّگی 12در  وذىٍسى 
Body weight at 12 months  

 هیشاى ؽیز وش دارای وشغالِ تک قلَ )کیلَگزم در رٍس ( 21

Milk yield of doe with one kid (kg/day) 
0.55 

 ()کیلَگزمهادُ ٍسى ولَؽ وش 

Mature weight of doe (kg) 
 هیشاى ؽیز وش دارای وشغالِ دٍ قلَ )کیلَگزم در رٍس ( 25

Milk yield of doe with twin kids (kg/day) 
0.6 

 (ٍسى ولَؽ وش ًز )کیلَگزم

Mature weight of buck (kg) 
 هتَعظ ٍسى وشغالِ ّای قاول فزٍػ )کیلَگزم( 30

Average weight of salable kids 
20 

 هاّگی وش ًز)کیلَگزم( 18ٍسى 

Buck weight at 18 months of age (kg) 
 )درفذ( الؽِدرفذ  40

Carcass percentage (%) 
48 

 )کیلَگزم( هادُهاّگی وش  18ٍسى 
Does weight at 18 months of age (kg) 

 هادُ در عي اس ؽیزگیزیّای  وشغالًِغىت فزٍػ  30
Proportion of female kids sold at weaning 

0 

 (هاّگی وش )کیلَگزم 18ٍسى واالی  

Does weight >18 months (Kg) 
 هاّگی 12هادُ در عي  ّای وشغالًِغىت فزٍػ  35

Proportion of female kids sold at 12 month of age 
0.1 

 (کیلَگزم) وش ًز هاّگی 18 واالی ٍسى

Bucks weight >18 month (Kg) 
 ًز در عي اس ؽیزگیزی ّای وشغالًِغىت فزٍػ  48

Proportion of male kids sold at weaning 
0.1 

 گلِ در وش ًز ًگْذاری عال تؼذاد

Number of years keeping bucks in flock 
 هاّگی 12ًز در عي  ّای وشغالًِغىت فزٍػ  4

Proportion of male kids sold at 12 month of age 
0.9 

 Health care expenditure     درمانی – بهداشتی های هزینه

 (لریا/عال/وش) گلِ عالیاًِ درهاى ٍ دارٍ ّشیٌِ

Drug and veterinary service 

(Rial/head/year) 
 (ریال) گلِ عالیاًِ ٍاکغیٌاعیَى ّشیٌِ 80000

Flock vaccination cost per year (Rial) 
2500000

0 

 (ریال/عال/وش گلِ عالیاًِ وْذاؽتی کٌتزل ّشیٌِ

Health control (Rial/head/year) 
 ل )ریال(ر عاوش دّشیٌِ ٍاکغیٌاعیَى ّز رأط  40000

vaccination cost for a goat (Rial/head/year) 
25000 

 Management cost informationهذیزیتی   ّای ّشیٌِ اعالػات
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 100 وازای  دایان  چَپااى  ًفاز  ّز هاّیاًِ ّشیٌِ

 (ریال) گلِ در دام رأط

Permanent labor (Rial/100head/month) 

489130

4 

 در دام رأط 100 وزای هَقت چَپاى ًفز ّز رٍساًِ ّشیٌِ

 (ریال) گلِ

Temporary labor (Rial/100 head/day) 

500000 

 (ریال) کٌغاًتزُ کیلَگزم ّز ّشیٌِ
Concentrate price (Rial/kg) 

 رأط ّز اسای وِ خَرا  ًقل ٍ حول ّشیٌِ 8950
Transport of feed (Rial/head/year) 

20000 

 (ػلَفِ )ریال ّشیٌِ ّز کیلَگزم
Roughage price (Rial/kg) 

 هگاکالزی/ هادُ خؾک(هتَعظ اًزصی هتاوَلیغوی ػلَفِ ) 5100

Roughage metabolic energy (Mcal/DM) 
1.6 

 (عالیاًِ وزای ّز رأط دام هَلذّشیٌِ ثاوت )

Fixed cost (head/year) 
50000 

ِ   ه هگاکاالزی/ هاادُ   ای ) تَعظ اًزصی هتاوَلیغاوی هاَاد داًا

 خؾک(

Concentrate metabolic energy (Mcal/DM) 

2.8 

 Production income information  تَلیذی درآهذّای اعالػات

 (ریال) گَؽت کیلَگزم ّز قیوت

Meat price (Rial/kg) 
 ( ریال) کَد کیلَگزم ّز قیوت 320000

Manure price (Rial/kg) 
1000 

 (ریال) ؽیز کیلَگزم ّز قیوت

Milk price (Rial/kg) 
30000   

 تؼذاد وش در هؼزك آهیشػ ا آوغتٌی: تؼذاد وش آوغتي وِ اساءهیشاى وارٍری ی1

 هیشاى سایؼ: تؼذاد وش سایؼ کزدُ وِ اسائ تؼذاد وشّای آوغتي2
 هیشاى دٍقلَسایی: تؼذاد وش دٍقلَسا وِ اسای تؼذاد وش سایؼ کزدُ 3

ّا ؽاهل ّشیٌِ تغذیاِ، وْذاؽات ٍ درهااى،     ّشیٌِ      

ّای مایگااُ ٍ تاعیغاات ٍ    ارگزی، ّشیٌِچَپاًی ٍ ک

ّاا، وشّاای ًاز ٍ     غیزُ ٍ درآهذّا ؽاهل فزٍػ وشغالِ

ِ   هادُ هٌظاَر عاادُ    خذفی، ؽیز ٍ کَد تَلیذی واَد. وا

ِ    -کزدى تحلیل ّشیٌِ ّاای   فایذُ فزضایاتی وازای گلا

مولاِ ثاوات    تحت پَؽؼ در ًظز گزفتاِ ؽاذ کاِ اس   

وااَدى تؼااذاد ٍ عاااختار گلااِ، یکغاااى وااَدى عااي    

یزگیزی، عاي ٍ ٍسى فازٍػ، ًازا ماایگشیٌی، در     ؽ

فَرتی کِ در ٍاقؼیت ایٌغَر ًیغت. ّوچٌایي هىٌاای   

خَرا  دادى دعتی، ًیاسّا وز اعاط ًیاسّاای غاذایی   

وا کوک هؼادلِ  وش ِاعتاًذارد اعت. کل عَد عاالًِ گل

 (:26ٍ  12 ،17) سیز هحاعىِ گزدیذ
TP = [N × (R – C)] 

تزتیه هتَعظ  وِ R  ٍCتؼذاد وشّای هَلذ،  Nکِ  

ّای کل عاالًِ) هتغیز ٍ ثاوت( وِ اسائ  درآهذ ٍ ّشیٌِ

ّز رأط وش اعت. در هحاعىِ هیشاى عَد ٍ درآهذ اس 

وٌذی مشیی ٍ هؼادالت درآهذ ٍ ّشیٌِ  رٍػ وَدمِ

 ؽذ. استفادٌسیز 

 

 
 

i ّا،  ّا، ؽیؾک وشغالِواؽذ ) ّا هی دعتِ یا عىقۀ دام

در ایي N هَلذ ٍ وشّای ًز(، وشّای مایگشیي، وشّای 

هَلذ  وشّایدٌّذُ تؼذاد  ّای سیزًؾاى هؼادلِ ٍ هؼادلِ

وخؾی اس حیَاًات کِ وزای تَلیذ  fهَمَد اعت؛ 

ّا کِ تَلیذ  ؽًَذ ٍ یا وخؾی اس دام گَؽت کؾتار هی

هاًی؛  هیشاى سًذُ  srکٌٌذ؛ ؽیز دارًذ ٍ یا کَد تَلیذ هی

LW ُکیلَگزم(؛  ٍسى سًذ(CM ول هقزص؛ گَؽت قا

pm  قیوت ّز کیلَگزم گَؽت؛ml  هقذار ؽیز تَلیذی

  oiقیوت ّز کیلَگزم ؽیز؛   pml)کیلَگزم در عال(؛ 

قیوت ّز   poهقذار کَد تَلیذی )کیلَگزم در عال( ٍ 

 واؽذ. کیلَگزم کَد هی

 ّا هزوَط وِ خَرا  ٍ هذیزیت اعت:  ّشیٌِ
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RFi      ُوازای  احتیامات هادُ خؾک ػلَفاِ ٍ کٌغااًتز

تؼاذاد   Li؛ ًگْذاری، رؽذ ٍ تَلیذهلل وِ اسائ ّاز دام 

 قیوت ّز Prf؛ گلِ در یک عالدام در  حضَررٍسّای 

 َ ّشیٌاِ   Riزم هاادُ خؾاک ػلَفاِ ٍ کٌغااًتزُ؛     گکیلا

  Hi؛ّشیٌِ حول ٍ ًقل خاَرا   Tiچَپاًی ٍ کارگزی؛ 

 Miّشیٌاِ ٍاکغیٌاعایَى ٍ    Viّشیٌِ کٌتزل وْذاؽاتی؛  

ٍ خذهات داهپشؽکی وِ اسائ ّاز  ّشیٌِ دارٍ ٍ درهاى 

 رأط ّغتٌذ.

ضزیه اقتقادی ّز ففت وِ فَرت تغییاز در         

عَد حافل اس افشایؼ وِ اًذاسُ یک کیلَگزم یاا یاک   

درفااذ در هیاااًگیي آى در حااالی کااِ هیاااًگیي عااایز 

 ؽاَد  ففات در حذ هیاًگیي ماهؼِ ّغتٌذ، تؼزیف هی

(20) َ اى ضازیه  . اختالص ایي عَد وا عَد پایِ وِ ػٌا

ؽَد. چَى ضزیه اقتقادی  اقتقادی هغلق تؼزیف هی

گیازی فافت واَدُ ٍ     ثیز ٍاحاذ اًاذاسُ  أهغلق تحت ت

ًؾااى دادى ارسػ ًغاىی فافات     وازای هؼیار هٌاعىی 

ًیغت، وٌاوزایي اس ٍسى اقتقادی آًْا اعتفادُ ؽذ. ٍسى 

یاک اًحازاص هؼیاار صًتیکای      ءاقتقادی ففات وِ اسا

حالی کِ عایز ففات در  افشایؼ در ففت هزوَعِ در

حاذ هیاااًگیي ثاوات ًگااِ داؽااتِ ؽاذًذ، وااِ فااَرت    

حافلضزن ضازیه اقتقاادی هغلاق ّاز فافت در      

ٍ  12)اًحزاص هؼیار صًتیکای آى فافت هحاعاىِ ؽاذ    

ّاای اقتقاادی فافات تحات تااثیز ٍاحااذ       ٍسى. (14

تازی   گیزی ففت قزار ًگزفتاِ ٍ هؼیاار هٌاعاه    اًذاسُ

(. 25ّغاتٌذ )  وزای ًؾااى دادى ارسػ ًغاىی فافات   

) تؼذاد سایاؼ  اًحزاص هؼیار صًتیکی وزخی اس ففات 

در عال، تؼذاد وشغالِ هتَلذ ؽذُ در ّز سایاؼ ٍ ٍسى  

واِ کواک اعالػاات هَماَد     هااّگی(   12فزٍػ در 

واازداری گیااىظ ٍ وااا اعااتفادُ اس  تَعااظ رٍػ ًوًَااِ

هحاعىِ ٍ وازای وقیاِ فافات اس    Gibbs3f90 افشار  ًزم

. واِ  (14 ٍ 13، 7، 5، 4) گزدیاذ هٌاوغ هختلف اعتفادُ 

اس هؼادلاِ سیاز    فافات،  1اّویات ًغاىی  تؼییي هٌظَر 

 :(14 ٍ 12 ،5) ؽذاعتفادُ 

RI=  

RI ،اّویاات ًغااىیEVi  ٍ ضاازیه اقتقااادی هغلااق 

GSDi اًحزاص اعتاًذاد صًتیکی ففت i واؽٌذ. هی 

 

 نتايج و بحث

ّااا،  ّشیٌااِ(  2مااذٍل )در  :فایللذٌ –تحلیلله َسیىللٍ 

 ءدرآهذّا ٍ عَد حافل اس ّز گازٍُ حیَاًاات واِ اسا   

یااک رأط وااش در عااال وااِ ریااال آٍردُ ؽااذُ اعاات. 

 ءؽاَد واِ اسا   عَر کِ در ایي مذٍل هالحظِ های  ّواى

رأط وشغالاِ تاا ؽایزگیزی،     69/1ّز رأط واش هَلاذ   

 12تااا  4 )وشغالااِ قاواال فاازٍػ  رأط ؽیؾااک 57/1

 رأط واش ًاز   02/0رأط واش حاذفی ٍ    17/0هاّگی(، 

ؽاَد. درآهاذ حافال اس     حذفی قاول فزٍػ تَلیذ های 

ٍ  2/24، 75/74فزٍػ حیَاى، ؽیز ٍ کَد واِ تزتیاه   

 ٍ ّشیٌااِ هااذیزیت اس کاال درآهااذّا  درفااذ  05/1

ٍ  37/64ٍ تغذیِ گلِ وِ تزتیاه   )پزٍرؽی ٍ پزعٌلی(

. وٌاوزایي ویؾتزیي عاْن  وَد ّا کل ّشیٌِ درفذ 63/35

ي عاْن ّشیٌاِ   درآهذ، حافل اس فزٍػ دام ٍ ویؾاتزی 

هزوَط وِ هذیزیت اعت ٍ عْن ّشیٌِ ثاوت وغیار کان  

( کِ ػلت آى عٌتی ٍ ارساى قیوات واَدى   84/1) اعت

کِ پزٍرػ ایي دام واِ   ّای ًگْذاری دام ٍ ایي مایگاُ

ِ هؼواَال  فَرت هزتؼی اعت.  ّاای ثاوات رٍی    ّشیٌا

 ،(23، 20)تاثیز سیادی ًذارًذ وزآٍرد ضزایه اقتقادی 

واازآٍرد ضاازایه اقتقااادی فاافات ٍ  وٌاااوزایي واازای

تؾکیل هؼادلاِ عاَد، ًیااسی واِ تؼیایي دقیاق هقاذار        

کِ عْن ویؾاتز   واؽذ ٍ وِ دلیل ایي ّای ثاوت ًوی ّشیٌِ

ّااای ثاواات هزوااَط وااِ وااش هَلااذ اعاات، ّوااِ  ّشیٌااِ

ّز رأط وش هَلذ در ًظز گزفتِ  اساءّای ثاوت وِ  ّشیٌِ

                                                           
1 - Relative Importance (RI) 
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زیىا هؾااوِ  ّا تق ّای ثاوت اس کل ّشیٌِ ؽذ. عْن ّشیٌِ

در وش کزکای راییٌای ٍلای     (18)وا ًتایج هَالیی هقىلی 

در واش   (14) ویؾتز اس ًتایج پضٍّؼ کارگز ٍ ّوکاراى

در  (26)خَاُ ٍ ّوکااراى   راییٌی ٍ کوتز اس ًتایج ٍعي

در واش هزخاش    (7) ٍ وْوٌی ٍ ّوکااراى   وش عیاُ هَیی

درآهاذ   هٌىاغ درفذ دٍهیي  2/24. تَلیذ ؽیز ًیش وا وَد

ٍرػ دٌّذگاى واش ػاذًی اعات ٍلای تَلیاذ کاَد       پز

کوتزیي وخؼ هزواَط واِ درآهاذّا اعات. در وخاؼ      

 (چَپاااًی ٍ کااارگزی) پزعااٌلی هااذیزیت ًیااش ّشیٌااِ

ویؾتزیي عْن را وِ خَد اختقاؿ داد کِ دلیل افالی  

آى ّشیٌِ واالی ًیزٍی کاار واِ دلیال ٍماَد ؽاغل واا       

 ِ  درآهذ هٌاعه در هٌاعق پزٍرػ وش ػذًی یؼٌی هٌغقا

ّای هختلف هازتىظ واا    ػغلَیِ وِ دلیل ٍمَد ؽزکت

کاِ واش ػاذًی     ٍسارت ًفت اعت. ّوچٌیي وِ دلیل ایي

کٌاذ   ای خَد را اس هزاتغ تاهیي هی ویؾتز ًیاسّای تغذیِ

     ِ ای پزداخات   ٍ داهذاراى ًیاش واوات هزتاغ ّایچ ّشیٌا

کٌٌذ وٌاوزایي ّشیٌِ تغذیِ در هقایغاِ واا خیلای اس     ًوی

ّای پزٍرؽی کِ ؽااهل   ّشیٌِ ت.ًقاط کؾَر پاییي اع

ّشیٌااِ حواال ٍ ًقاال خااَرا ، کٌتاازل وْذاؽااتی،     

ٍاکغیٌاعیَى ٍ دارٍ ٍ درهااى ٍ خاذهات داهپشؽاکی    

ّا را وِ خَد اختقااؿ   درفذ ّشیٌِ 42/20اعت ًیش 

در عیغتن ػؾایزی وازای   (13)کارگز ٍ ّوکاراى  داد.

ّاا را هزواَط واِ     وش کزکی راییٌی ویؾتزیي عْن ّشیٌِ

درفذ ٍ ویؾاتزیي عاْن    48ٍ  52ٍ تغذیِ وا  هذیزیت

ّای هاساد ٍ وش ًاز   درآهذ را هزوَط وِ ٍسى سًذُ وشغالِ

ٍ کاز  واا    3/29درفذ، ؽیز وا  3/62ٍ هادُ حذفی وا 

درفذ گشارػ کزدًاذ. در واش هزخاش ًیاش ّشیٌاِ       3/8

درفاذ، ویؾاتز اس ّشیٌاِ     7/53هذیزیت ٍ کارگزی واا  

 . (7) عتدرفذ گشارػ ؽذُ ا 8/41تغذیِ وا 
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پاای وشّاای دٍهٌظاَرُ کٌیاا واا       ّای خزدُ در گلِ

ٍ وشّای عیاُ وَهی اعتاى  (9) ظزفیت پاییي ٍ هتَعظ

ّاای ػؾاایزی ٍ    چْار هحاال ٍ وختیااری در عیغاتن   

، ًیااش ّشیٌااِ کااارگزی واااالتزیي عااْن (26) ای هشرػااِ

ّا را ؽاهل ؽذُ اعت کاِ ًتاایج ایاي تحقیقاات      ّشیٌِ

ًتایج تحقیق حاضز اعات. در واش لازی ّان در     هؾاوِ 

 رعاهاًِ یکىار سایؼ در عال ٍ ّن در عااهاًِ عاِ واا   

، در گَعاافٌذ لاازی وختیاااری (3) سایااؼ در دٍ عااال

ٍ در گَعاافٌذ  (19 ٍ 1)در گَعاافٌذ افؾاااری  ،(25)

وزخالص ًتایج ایي تحقیاق، ّشیٌاِ تغذیاِ     (22) هغاًی

ویؾاتزیي   ویؾتزیي عْن ّشیٌِ را داؽتِ ٍلای در هاَرد  

ّای قاوال فازٍػ اعات     عْن درآهذ کِ هزوَط وِ دام

هؾاوِ ًتایج ایي تحقیق ّغتٌذ. وزخالص ًتایج تحقیاق  

ٍ وشّای دٍهٌظَرُ کٌیاا   (26) یهَوحاضز، در وش عیاُ 

دٌّاذُ واش در    ویؾتزیي درآهاذ داهاذاراى پازٍرػ    (9)

عاهاًِ رٍعتایی در درمِ اٍل هزوَط وِ تَلیاذ ؽایز ٍ   

واؽذ. اس دالیال ایاي    ّای هاساد هی لِعپظ فزٍػ وشغا

ّاای   تَاى وِ تفاٍت قیوت ؽیز ٍ فزآٍردُ اختالص، هی

آى در ایي هٌاعق ٍ ّوچٌیي واالتز وَدى دفؼات سایؼ 

در عال ٍ درفذ دٍقلَسایی ویؾتز ٍ در ًتیجاِ تؼاذاد   

فزٍػ در وش ػذًی ًاام وازد. وغاَر     وزایوشغالِ ویؾتز 

رأط واش   کلی هجوَع عاَد حافال اس پازٍرػ یاک    

واؽذ کِ وِ  ریال هی 4353416ػذًی در عاهاًِ هزتؼی 

ٍ ّشیٌاِ   6/2ایي تزتیه ًغىت درآهذ وِ ّشیٌِ هؼادل 

اعت وِ ػىاارتی دیگاز وااسدّی     38/0وِ درآهذ هؼادل 

درفذ اعات   160ّا  ّز رأط وش هَلذ ًغىت وِ ّشیٌِ

دٌّذُ اّویت ایي دام ٍ ارسػ واالی آى در  ٍ ایي ًؾاى

 ى مٌَن ایزاى اعت.  ویي داهذارا

تااوغ   :تعییه اَذاف اصالحی ي ضلرای  اتتالادی  

عَد تؾکیل ؽذُ در ایي هغالؼِ ًؾاى داد کاِ فافات   

تؼذاد وشغالِ فزٍختِ ؽذُ وِ اسائ ّز رأط واش هاادُ ٍ   

هیاًگیي ٍسى آًْا، ٍسى ؽیز تَلیذی ٍ غاذای هقازفی   

اًذ ٍ  وز عَدآٍری هَثز وَدُ ٍ در تاوغ عَد ظاّز ؽذُ

واؽاٌذ. واز ایاي     دارای تٌَع صًتیکای ًیاش های    ّوچٌیي

اعاط اّذاص افاالحی در واش ػاذًی ؽااهل فافات      

ِ هیشاى آوغتٌی، هیشاى  ، هیاشاى دٍقلاَسایی،   سایای  وشغالا

تؼذاد وشغالِ هتَلذ ؽذُ در ّز سایؼ، تؼذاد سایاؼ در  

هاااًی وشغالااِ اس تَلااذ تااا  هاااًی وااش، سًااذُ عااال، سًااذُ

زگیزی تاا فازٍػ،   هاًی وشغالاِ اس ؽای   ؽیزگیزی، سًذُ

ّاا، ٍسى واش    ٍسى وشغالِ سهاى فازٍػ، ٍسى ماایگشیي  

واؽاٌذ. واا تَماِ واِ      حذفی، ؽیز ٍ غذای هقزفی هی

گیزی غاذای هقازفی هؾاکل ٍ پزّشیٌاِ      کِ اًذاسُ ایي

وَدُ ٍ اس عزفی هیشاى غذای هقزفی وا ٍسى در ارتىاط 

زایي واِ ماای غاذای هقازفی ٍسى     و، وٌاا (8) واؽذ هی

زفتِ ؽاذ. اّاذاص افاالحی تؼزیاف     حیَاى در ًظز گ

ؽذُ وزای وش ػذًی ؽىیِ اّذاص افالحی وزای وش عیاُ 

 ، واش راییٌای کزهااى   (26) وَهی چْارهحال ٍ وختیاری

اعت وا ایي تفاٍت کاِ   (7)ٍ وش هزخش کزدعتاى  (13)

واِ   در وش راییٌی تَلیذ کز  ٍ در وش هزخش تَلیذ الیاص

وزسیل وزای در کؾَر مای ؽیز اّویت ویؾتزی دارًذ. 

وشّای ؽیزی ففات تَلیذ ؽیز، عَل دٍرُ ؽایزدّی،  

ِ   عي در اٍلیي وشغالِ دّای، هیاشاى    سایی، فافالِ وشغالا

ّای عَهاتیک ٍ کل هَاد ماهذ ؽایز واِ ػٌاَاى     علَل

 .(16) اًذ اّذاص افالحی تؼزیف ؽذُ

ضزایه اقتقادی هغلق، ٍسى اقتقاادی ٍ اّویات   

اعاات. ًؾاااى دادُ ؽااذُ   3ًغااىی آًْااا در مااذٍل  

ؽاَد ضازایه    هؾاّذُ های  3عَر کِ در مذٍل  ّواى

اقتقادی هغلق، وزای ّوِ فافات واِ ماش ٍسى واذى     

دّاذ واا    هلىات اعات ٍ ایاي ًؾااى های      وشّای هَلذ 

افشایؼ ّز ٍاحذ در ففت هاَرد وزرعای عاَد سیااد     

وَدى ضزیه اقتقاادی   . هٌفی(13 ٍ 7، 3) خَاّذ ؽذ

ّز یک  ءاسا دّذ کِ وِ ش هَلذ ًؾاى هیو وزای ٍسى وذى

ٍاحذ اضافِ ؽذى وِ هیاًگیي ٍسى وشّا، ّشیٌِ خَرا  

کِ درآهاذ حافال    وزای ًگْذاری واالتز رفتِ، در حالی



6936( 4)، شواره (5)كننذگاى  نشريه پژوهش در نشخوار  

93 

یک ٍاحاذ افاشایؼ در    ءاس فزٍػ وشّای حذفی وِ اسا

ٍسى وذى کوتز اس ّشیٌِ خَرا  وَدُ ٍ وٌاوزایي عاىه  

 .(26)هٌفی ؽذى عَد ؽذُ اعت 

 اقتقاادی،  ایهضاز  وزای هلىت کلی ػالهتعَرِ و

ِ  اعت ویاًگز ایي ًغىی اّویت ٍ اقتقادی ٍسى  واا  کا

ِ  فافت  افشایؼ ِ  افاشایؼ  عاَدآٍری  هزوَعا  ٍ یافتا

 در دٌّذُ کاّؼ عَدآٍری ًؾاى هٌفی ػالهت وزػکظ

 .اعت ففت افشایؼ اثز

 
 میاوگیه، ضری  اتتاادی مطلق، يزن اتتاادی ي اَمیت وسبی صفات مختلف در بس عذوی : 2جذيل 

Table 3. Mean, absolute economic value, economic weight and relative importance of different traits in 

Adani goat 

  ففت
 Trait 

 هیاًگیي

Mean 

اًحزاص هؼیار 

 صًتیکی

Genetic 

standard 

deviation 

 ضزیه اقتقادی

 هغلق)ریال( 

Absolute 

economic value 
(Rial) 

 ٍسى اقتقادی

 )ریال(

Economic 

weight 
(Rial) 

اّویت 

 ًغىی)درفذ(

Relative 

importance (%) 

 ففات تَلیذهللی

Reproduction traits     
63.4 

 هیشاى آوغتٌی

Conception rate 
0.90 0.044 64552.7 284031.88 10.1 

 سایی وشغالِهیشاى 

Kidding rate 
0.95 0.105 61155.16 642129.18 22.7 

 هیشاى دٍقلَسایی

Twining rate 
0.35 0.063 1455.28 9168.26 0.3 

تؼذاد وشغالِ هتَلذ ؽذُ در ّز 

 سایؼ

Litter size 

1.35 0.122 29612 361266.4 12.8 

 تؼذاد سایؼ در عال

Number of kidding per year 
1.7 0.21 23515.38 493822.98 17.5 

  هاًذگاری
Longevity     

23.3 

 سًذُ هاًی وش هَلذ

Doe survival 
0.98 0.044 57702.77 253892.19 9 

 سًذُ هاًی وشغالِ تا ؽیزگیزی

Pre-weaning kid survival 
 

0.86 0.0595 46320.13 255604.78 9.8 

 سًذُ هاًی اس ؽیزگیزی تا فزٍػ

Survival kid from weaning 

to selling 
  

0.98 0.0303 42901.57 129991.76 4.6 

 ففات تَلیذی

Production traits     
13.3 

 هاّگی( 12ٍسى سهاى فزٍػ)

Weight at selling (12 

month) 

21 1.675 202744 341623.64 12.1 

 ٍسى ولَؽ وشّای هَلذ

Doe mature weight 
32 3.10 -6563.38 -20345.55 -0.7 

 ؽیز تَلیذی

Milk production 
57 1.86 29214.92 54339.75 1.9 



 و هوکاراىصادقی  ابوطالب سیذ

22 

 

 

اقتقااادی واازای فاافات  در وااش ػااذًی ضاازایه     

تَلیذهللی ویؾتزیي وَدُ ٍ واالتزیي اّویت را دارًاذ ٍ  

 ، گَعفٌذ افؾااری (22)اس ایي ًظز ؽىیِ گَعفٌذ هغاًی

( اعاات. فاافات  6گَعاافٌذ لاازی وختیاااری )  ٍ (1)

هاًی ًیش در درماِ وؼاذی    هاًذگاری هاًٌذ ففات سًذُ

اّویت ّغتٌذ، ّوچٌیي در ویي ففات تَلیذی ففت 

ویؾاتزیي اّویات را    عالگی در یک وشغالٍِسى فزٍػ 

ٍ وش  (7) دارد. وزخالص ًتایج ایي تحقیق، در وش هزخش

وااِ تزتیااه فاافات تَلیااذی، فاافات    (13) راییٌاای

هاًذگاری ٍ ففات تَلیذ هللی دارای ویؾتزیي اّویت 

ّغتٌذ کِ ؽایذ یکای اس دالیال آى وااال واَدى قیوات      

ي فافت  واؽذ. ّوچٌای  الیاص ٍ کز  در ایي دٍ وش هی

تؼذاد سایؼ در عال ٍ هیشاى دٍقلَسایی در واش ػاذًی   

ویؾااتز اعاات. وااا در ًظااز گاازفتي تااک تااک فاافات 

ؽااَد کااِ وااِ تزتیااه فاافات هیااشاى    هؾااخـ هاای

، تؼذاد سایؼ در عال، تؼذاد وشغالاِ هتَلاذ   سایی وشغالِ

ؽذُ در ّز سایؼ، ٍسى سهااى فازٍػ وشغالاِ، هیاشاى     

ی وشغالااِ تااا هاااً هاااًی وااش هَلااذ، سًااذُ آوغااتٌی، سًااذُ

هااًی اس ؽایزگیزی تاا فازٍػ، ؽایز       ؽیزگیزی، سًاذُ 

تَلیذی، ٍسى ولَؽ وشّاای هَلاذ ٍ هیاشاى دٍقلاَسایی     

دارای ویؾتزیي اّویات ّغاتٌذ. در واش هزخاش فافت      

تَلیااذ الیاااص ٍ ٍسى فاازٍػ وشغالااِ ٍ در  وااش کزکاای 

هاااًی وشغالااِ تااا  راییٌاای فاافات تَلیااذ ؽاایز ٍ سًااذُ

یاه ویؾاتزیي ٍ کوتازیي    ؽیزگیزی ٍ تا فزٍػ، وِ تزت

. در واش عایاُ واَهی اعاتاى     (13 ٍ 7) اّویت را دارًذ

هاًی وشّاا ٍ ؽایز    چْار هحال ٍ وختیاری، ففات سًذُ

تَلیذی دارای ویؾتزیي اّویات ٍ فافت ٍسى وشغالاِ    

. (26) ٌّگام فزٍػ کوتازیي اّویات را ًؾااى دادًاذ    

وٌاااوزایي ًتااایج ایااي تحقیااق ٍ دیگااز هحققاایي تأییااذ 

ِ ضازایه اقتقاادی فافات تحات تاأثیز      کٌٌاذ کا   هی

ؽزایظ اقتقادی، امتواػی ٍ هحیغای هختلاف تغییاز    

ای  کٌٌذ ٍ در ؽزایظ هختلف هٌاوغ درآهذی ٍ ّشیٌِ هی

وزای ّز ًضاد هتفاٍت وَدُ ٍ وِ ّوایي دلیال ضازایه    

ّا ٍ ؽزایظ  اقتقادی ٍ اّویت ًغىی ففات در هحیظ

ِ ػٌَاى هتفاٍت وزای ًضادّای گًَاگَى وش فزر دارد. و

هلال در وش کزکی راییٌی تَلیذ کز  یاک راُ درآهاذی   

کاِ در واش     وغیار هٌاعه وزای داهاذار اعات در حاالی   

ؽاَد، وٌااوزایي اّویات     ػذًی افال هَیی تَلیاذ ًوای  

 ًغىی ففات هختلف در ایي دٍ ًضاد هتفاٍت ّغتٌذ. 

عَرکلی ضازیه اقتقاادی ًغاىی یاک فافت      ِ و     

واؽاذ ٍ   در اًتخاان های   تؼییي کٌٌذُ اّویت آى ففت

ضزیه اقتقادی واالتز وزای یک ففت وِ هؼٌای ایاي   

ویٌای   اعت کِ ػوَها حیَاًات وا ارسػ افالحی پیؼ

 .(21) ؽذُ واالتز، وزای آى ففت اًتخان خَاٌّذ ؽاذ 

تَاى دریافت کِ وازای ًضادّاا    وا تَمِ وِ هَارد واال هی

ّای هختلف اّویات ًغاىی فافات هتفااٍت      ٍ هحیظ

، وٌااوزایي تؼیایي اّویات ًغاىی ایاي فافات       واؽذ هی

افالح ًضاد ایي  وزایکوک قاول تَمْی وِ کارؽٌاعاى 

 ّا خَاّذ ًوَد. دام

 گیری نتیجه

ًتایج ایي تحقیق ًؾاى داد کِ وا تَماِ واِ ؽازایظ    

وش ػذًی، ففات تؼذاد سایؼ  یپزٍرؽ حاکن وز عاهاًِ

در  ، تؼذاد وشغالِ هتَلذ ؽذُسایی وشغالِدر عال، هیشاى 

هااّگی، هیاشاى    12ّز سایؼ، ٍسى فزٍػ وشغالاِ در  

هااًی واش    هاًی وشغالِ تا ؽایزگیزی، سًاذُ   آوغتٌی، سًذُ

هاًی اس ؽیزگیزی تا فزٍػ ٍ ؽایز تَلیاذی    هَلذ، سًذُ

ّای افالح  اس هْوتزیي ففات ّغتٌذ ٍ وایذ در وزًاهِ

ذًی هَرد تَمِ ویؾتزی قزار گیزًاذ. فافات   ًضاد وش ػ

 3/13ٍ  3/23، 4/63تَلیذی وا  ذگاری ٍتَلیذهللی، هاً

وااا تزتیااه داری ویؾااتزیي اّویاات ًغااىی ّغااتٌذ.  وااِ

افشایؼ راًذهاى ایي دام، واا  درًظزگزفتي ایي ففات ٍ 

تَاى وِ تَلیذ هَرد ًظز دعت یافت  تؼذاد دام کوتز هی

ٍ وِ ایي تزتیه فؾار کوتزی وِ هزاتغ خَاّاذ آهاذ ٍ   

 خَاّذ داؽت. در ًتیجِ اثز هلىتی وز هحیظ سیغت
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Abstract 

Background and objective: Increasing the profitability of each production unit is the most 

important way to increase its competitiveness in all fields, including animal husbandry. The first 

step in designing livestock breeding programs is to decide on appropriate breeding goals and the 

lack of precise breeding goal determination is the most important factor behind the inadequacy 

of livestock breeding programs. Therefore, the determination of the breeding objectives and 

economic values of the important traits in the Adani goat, which is one of the important 

livestock of the Persian Gulf coastal strip, will greatly help the breeding of this animal. 
 

Materials and methods: In this study, a deterministic static model which assumes no variation 

among animals for the important traits was used for calculation of economic values. In order to 

estimate the required parameters (demographic, productive, reproductive, managerial, and 

economic), for a whole year of production (from the 1st of September 2016 to the 1st of 

September 2017), seven flocks of Adani goats with 920 does were directly recorded. The 

economic values of the traits were calculated by generating profit equations and changing the 

traits by one percent or one unit, while the mean of other traits was constant at the average of 

the population. The economic weight of the traits was calculated for a genetic standard 

deviation of the increase in the corresponding trait while the other traits were maintained at a 

constant average. To achieve a better comparison between the economic values of the traits, 

their relative importance was determined. 
 

Results: The results of this study showed that the highest income was came from kid sales and 

milk and the largest share of the cost was the management and labor contribution. The economic 

weight of traits that were included in the objective goals of the Adani goat including kidding 

rate, number of kidding per year, litter size, the weight of the kid sales at 12 months, conception 

rate, survival of the kid to weaning, doe survival, survival from weaning to sales, milk 

production, mature doe weight, and twining rate were 22.7, 17.5, 12.8, 12.1, 10.1, 9.8, 9, 4.6, 

1.9, -0.7 and 0.3, respectively. 
 

Conclusion: Reproduction, longevity, and production traits are the most important trait in 

Adani goats, respectively. According to the breeding conditions of this animal, number of 

kidding per year, kidding rate, litter size, the weight of the kid sales at 12 months, conception 

rate, survival of the kid to weaning, doe survival, kid survival from weaning to sales and milk 

production are the most important traits, respectively, and must be regarded more in breeding 

programs for Adani Goats. 
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