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 چکیده

 زانیم شیها و افزانهیکاهش هز یبرا نیاست، بنابرا نهیپرهز یندیفرا دیجد یها با گاوهاآن ینیگزیاز گله و جا یریش یحذف گاوها            

و  یدیتول یهامولفه نیارتباط ب یبررس یراپژوهش ب نیرسد. اینظر مبه یضرور یریش یعوامل موثر بر حذف گاوها ییگله، شناسا یسودآور

 یبرا کیلجست ونیبود. مدل رگرس 1391تا  1382 یهاسال نیب شیزا یها شامل رکوردهاانجام شد. داده یریش یگاوها ذفبا ح یمثلدیتول

سن در  ،ییزاروزه، سخت 305 ریش دیتول ش،یشامل تعداد شکم زا نیبشیپ ریپاسخ، حذف گاوها، و متغ ریکار برده شد. متغها بهداده یواکاو

طور ها بهدام شیتعداد زا شینشان داد که شانس حذف با افزا جیبودند. نتا ییزاو فاصله گوساله حیتلق نیو آخر نیاول ات شیفاصله زا ش،یزا نیاول

 یداریطور معنحذف به سکیر ییزاتدرجه سخ شیبودند با افزا 2 ییزاکه در درجه سخت ییجز گاوهاهب نیچن. همافتی شیافزا یداریمعن

طور ماه بود به 24ها حدود آن شیزا نیکه سن اول ییداشتند و گاوها ترشیب ریش دیکه تول ییگاوها یبرا ذف. نسبت شانس حافتی شیافزا

 سکیر یآبستن یازابه حیو تعداد تلق حیتلق نیتا آخر شیزا یروزها ،ییزافاصله گوساله شینشان داد که با افزا نیچنهم جیتر بود. نتاکم یداریمعن

و  یدیتول یهانشان داد مولفه جینداشت. نتا یریش یبر حذف گاوها یاثر حیتلق نیتا اول شیفاصله زا یول افتی شیاافز یداریطور معنحذف به

 .داد شیمزرعه را افزا یسودآور حذف را کاهش سکیتوان ریبهتر م تیریدارد و با مد یداریمعن ریتاث یریش یبر حذف گاوها یمثلدیتول

  ریسک فاکتور، گاوهای هلشتاین، تولید، تولیدمثل، حذف کلیدی: کلمات
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 مقدمه

در سرتاسر  یریش یو پرورش گاوها یداراز نگه یهدف اصل        

سالمت  طیسود همراه با حفظ شرا زانیبه حداکثر م یدسترس ایدن

سود در  زانیم شیو افزا درآمد ایجاددر  یاست. عوامل مختلف وانیح

مزرعه پرورش گاو  یسودده زانیم یطور کلبه یمزرعه نقش دارند، ول

مثل، بهداشت وسالمت دام دیتول ر،یش دیبا تول میرابطه مستق یریش

قرار  ریمزرعه را تحت تاث یسودده یادیز زانیمعوامل به نیدارد و ا

 تواندیم آن لیدل از زگذشتهیگاوها ن حذف زانیم گریطرف د دهند. ازیم

 نیر قرار دهد که ایها را تحت تاثنهیهز و دیتول زانیم میزان زیادی،به

 باشد.یم یو گاودار زرعهم ییدرآمدزا زانیعامل مهم در م کیخود 

کشتار،  وش،فر لیلدبه عهرمزاز  وگا یکخارج شدن  یبه معن فحذ

و  Fetrow) باشدیم یمثلدیتولاختالالت  لیدالبه ایسن باال و  گ،مر

ها با گاوهای جدید جایگزینی آن حذف گاوها از گله و (.2006 همکاران،

همکاران، و  Fetrow ؛2010 همکاران، و De Vries) است پرهزینه فرایندی

 ،گلهدر  یشیر یهادام ریماندگا یشافزا گر،ید یاز سو( و 2006

 زینجایگ تلیسه ایجاد هزینه کاهش طریقاز  ارمددا دسو یشافزا باعث

بنابراین ( 2010 و همکاران، Kalantari) شودیم اریمددا تحیا مهو ادا

ها و افزایش میزان سودآوری گله، شناسایی عوامل برای کاهش هزینه

شناسایی فاکتورهای رسد. می نظربه ضروری شیری گاوهای حذف بر موثر

گیری تصمیم و نیز هاکاهش اثرات آن حذف گاوهای شیری برای موثر بر

(. 2010و همکاران، De Vries) باشددر مورد حذف گاوها ضروری می

و به تجزیه و تحلیل  استای تصمیم برای حذف دام، تصمیم پیچیده

زاده )سیف بینی عملکرد گله نیاز دارددالیل و زمان حذف برای پیش

(. دامداران ممکن است موارد زیادی ارقبیل سن، 1395و همکاران، 

ید شیر، وضعیت سالمت، عملکرد تولیدمثلی و مرحله شیردهی، تول

موارد اقتصادی از قبیل قیمت شیر، ارزش گاو حذفی و در دسترس 

زاده )سیف بودن تلیسه بارور در زمان حذف یک گاو را درنظر بگیرند

های مختلفی اثرات فاکتورهای موثر بر (. پژوهش1395و همکاران، 

ی و تولیدمثلی را بررسی شیری ازجمله فاکتورهای تولید گاوهای حذف

( عدم باروری و عدم توانایی در 2010) و همکاران De Vriesاند. کرده

عوامل حذف گاوهای شیری بیان کردند.  ترینداری جنین را از مهمنگه

زایی، که بین سخت دادند نشان (2008) و همکاران Sewalemچنین هم

روزهای زایش تا اولین  دادتع ازای آبستنی،اندازه گوساله، تعداد تلقیح به

تلقیح و تعداد روزهای زایش تا آبستنی با حذف گاوهای شیری رابطه 

دیگر نیز گزارش  پژوهشی در (.2010 ،و همکاران De Vries) وجود دارد

شده است که میزان تولید شیر و درصد چربی و پروتئین شیر بر حذف 

 سساابر. (2004 و همکاران، Booth) گاوهای شیری تاثیر دارند

 به طمربو انیرا در فحذ نیاوافر ترینبیش، گرفته منجاا تمطالعا

باشد. غیراقتصادی بودن درصد می 28مشکالت تولیدمثلی با بیش از 

های دوم و سوم قرار در نیز در رتبه 13و  16های عفونی با و بیماری

های اخیر نرخ (. در سال1394و پوراسدآستمال، یق ریوایتا)هد دارند

شرایط بهداشت و سالمت نامناسب  مختلف ازجمله دالیلگاوها به حذف

 و همکاران، Smith) و نیز عدم مدیریت صحیح افزایش یافته است

(. هدف از انجام پژوهش کنونی، بررسی رابطه عوامل تولیدی و 2000

 باشد. تولیدمثلی با حذف گاوهای شیری هلشتاین می
 

 هامواد و روش

ه ب اطالعات مربوطشامل  در این پژوهشرد مطالعه جمعیت مو       

که  دبو ثبت شده در مرکز اصالح نژاد ایران گاوهای هلشتاین هایگله

بت ثشماره  لیو اطالعات مربوط به گله از قب یشامل اطالعات انفراد

 ،یردهیدوره ش طول ،ییزاسخت ش،یزا خیتار ش،یزا یهاشکم تعداد دام،

 خیو تار حیمربوط به تلق یهاخیروزه، تار 305 یدیتول ریش و یچرب

سل، افزار اکسازی و ویرایش اطالعات با نرمحذف بودند. عمل ذخیره

ها داده یآوراز جمع بعد .صورت گرفت SQLو  SPSSفاکس پرو، 

و یا  های نامتعارفکه داده صورت گرفتها داده یبندو طبقه شیرایو

ثال عنوان م)به بودمشخص ن هاهایی که درستی آنیا داده اشتباه و

 اهداده سپسهایی با مقادیر بسیار کم یا زیاد( حذف شدند و داده

 براساس استانداردهای مورد نظر تصحیح شدند. 

 هاداده محاسبه اطالعات، و دست آوردنهاز ب بعد: هاداده شیرایو       

وری آی جمعهادادهدر پژوهش کنونی  .ها انجام شدداده شیرایوعمل 

تا آخر اسفند   1382سال  نیساله از اول فرورد 10دوره کیدر  شده

دوره  ، طولشیشکم زا 12از  شیبا ب هادام .شدند یبررس 1391

 ییزاگوساله، فاصله روز 300از  شیبو یا  روز  260تر از کم آبستنی

روز و زایش تا اولین و آخرین تلقیح  600تر از و یا بیش 300تر از کم

در محدوده  شیزا نیسن در اول روز از مطالعه حذف شدند. 20از  ترکم

کرده در  مانیکه تعداد دام زا ییهاگلهدرنظر گرفته شد. ماه  40تا 20

 ییهاو گله گذاشته شدندراس بود از مطالعه کنار  10تر از ها کمآن

ها حداقل کرده در آن مانیزا یگاوها که تعداد قرار گرفتند یمورد بررس

به کمک(،  ازی)بدون ن زاگروه آسان 4در  ییزاسخت .راس باشد 10

 یلیخ وسخت و با کمک دامپزشک  )دامدار(، سخت و با کمک کم یکم

 Eaglen) شد یبندمیتقس یجراح یا ابزار( کمک با دنیکش رونی)ب سخت

. (2000و همکاران،  Pryce؛ 2007و همکاران،  Lof؛ 2011 همکاران، و

زایی، ، فاصله گوساله(لوگرمیروزه )ک305ارد شده استاند یدیتول ریش

براساس فاصله زایش تا اولین و آخرین تلقیح و سن در اولین زایش 

صورت به دست آمده و براساس چارکهبیشینه ب میانگین، کمینه و

ها متغیر بندی شده و سپس براساس هرکدام از دستهدسته 1 جدول

 .شد یپاسخ بررس
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 تغیرها براساس چارکبندی مدسته :1جدول

 4دسته  3دسته 2دسته 1دسته  متغیر

    2/9872< 2/9872تا  8596      8596تا  3/7354    3/7354> تولید شیر) کیلوگرم(

 442<       442تا  385      385تا  349 349> فاصله گوساله زایی)روز(

 138<     138تا  85       85تا  59 59> زایش تا اولین تلقیح)روز(

 164<       164تا  107       107تا  71     71> زایش تا آخرین تلقیح)روز(

 815 <     815تا 762        762تا 727         727> سن در اولین زایش)روز(  

در بخش مطالعه مربوط به فاصله گوساله زایی گاوهای شکم اول        

زایی تعداد روزهای گوسالهکه فاصله از مطالعه کنار گذاشته شدند چون

 لترهایو اعمال ف حیبعد از تص باشد. درنهایتبین دو زایش متوالی می

  یمثلدیتول ،یدیاطالعات کامل تول یکه دارا هاییداده هاتیو محدود

استفاده  مورد هادادهو تحلیل  هیتجز یماندند و برا یحذف بودند باق و

 .قرار گرفتند

 : صورت زیر تعریف و محاسبه شدندهصفات تولید مثلی ب       

دست آمده هدر اطالعات ب کهنیبا توجه به ا :ییزافاصله گوساله -

با محاسبه اختالف  ییزاثبت شده بود فاصله گوساله شیزا یهاخیتار

 محاسبه شد. مانیزا یمتوال خیدو تار

ان و های بعد از زایمحیتلق خیتاربا استفاده از : حیتلق نیتا اول فاصله -

 دست آمد.هب حیتلق نیتا اول شیبا محاسبه اختالف زاتاریخ زایمان، 

 نیتا آخر شیاختالف زا ی: با محاسبه روزهاحیتلق نیتا آخر فاصله -

 دست آمد. هب  حیتلق خیتار

ها ثبت حیتلق خیتار کهنی:  با توجه به ایآبستن یازابه حیتعدادتلق -

دو  نیدر ب حیتلق یکه برا ییهاخیشده بود برابر با مجموع تعداد تار

 متناوب وجود داشت. شیزا

عنوان حذف شده حذف داشتند به خیکه تار یگاوها: حذف       

این  و بین دالیل حذف هم تفاوتی گذاشته نشد. درنظر گرفته شدند

 صورت یک متغییر دوتایی درنظر گرفته شد.صفت به

ها با استفاده از داده :تجزیه و تحلیل آماری )واکاوی آماری(       

 یمدل آمار کیشدند که  و تحلیل هیتجز کیلجست ونیروش رگرس

سالمت،  ای یماریمانند ب دوتائیوابسته  یرهایمتغ یبرا ونیرگرس

هستند و مجموع  تیدو موقع یاست که فقط دارا یزندگ ایمرگ 

 یداریمعن تیخواهد شد. در نها کی تیها در نهاآن کیاحتمال هر 

در  نانی(، فاصله اطمP value) نیبشیپ یرهایاز متغ کیهرمدل و 

 کیهر ی( براodds ratioخطر ) سکیر زانی( و مCIدرصد ) 95سطح 

 ارائه شد.  نیبشیپ یرهایاز متغ

  :است ریصورت زبه معموالً کیلجست ونیرگرس یاضیر فرمول
yi = β0 + β1xi1 + β2xi2 + …. + β2xi7 + ε, i = 1, 2 …., n 

برابر با  xثابت و  بیضر βبرابر با احتمال حذف و  y فرمول نیا در که

 باشد.یم نیبشیپ یرهایمتغ
      

 نتایج 
و  2آمار توصیفی صفات بررسی شده در جدول : آمار توصیفی       

ارائه شده است. نتایج نشان داد که تولید شیر همراه با روند سال،  3

ر اولین زایش و فاصله که سن دسیر صعودی داشته است درحالی

چنین فاصله زایش تا زایش تا اولین تلقیح کاهش یافته است. هم

ها تغییر چندانی زایی طی این سالآخرین تلقیح و فاصله گوساله

های مختلف زایش نشان نداشته است. بررسی درصد گاوها در شکم

ترین درصد گاوها در شکم زایش اول قرار دارند و با یک داد که بیش

یابد درصد های زایش افزایش میروند کاهشی، هرچه که تعداد شکم

و باالتر  6ترین درصد گاوها در شکم زایش شود و کمگاوها کم می

گاوهای موجود با افزایش  زایی هم روند درصدمورد سخت در قرار دارند.

زایی افزایش زایی کاهشی بود یعنی هرچه که درجه سختدرجه سخت

زایی باالتر کاهش پیدا گاوهای موجود در درجه سخت پیدا کرد تعداد

زایی )آسان( قرار داشتند ترین درصد گاوها در درجه سختکرد و بیش

)خیلی سخت( قرار  4زایی ترین درصد گاوها در درجه سختو کم

 داشتند.

اثرات متغیرهای  4در جدول : های تولیدی و تولیدمثلیمولفه       

وهای شیری هلشتاین نشان داده شده است. مورد بررسی بر حذف گا

 یریش یحذف گاوها خطر زانی( در مp<001/0دار )یکاهش معن کی

مطالعه مشاهده  نیروزه در ا 305 ریش دیتول زانیم شیهمراه با افزا

 یهادر گروه ریش دیتول یکه نسبت شانس حذف برا ایبه گونه شد

حاصل  جینتابه عالوه، ود. ب 37/0و  60/0، 76/0، 1برابر با  4و  3، 2، 1

یی، سن در اولین زایش و تعداد زامطالعه نشان داد که سخت نیاز ا

داری طور معنیی بهریش یحذف گاوها زانیبر م شکم زایش نیز

(001/0>pتاث )یریش یدر گاوها ییزابا بروز سخت هستند. رگذاری 

 تافی شیافزا (p<001/0) یداریطور معنگاوها به نیحذف ا سکیر

در  .مشاهده شد 4و  3 یهاییزادر درجه سخت شیافزا نیکه البته ا

 زانیم .افتی کاهش 2 ییزادرجه سخت در یارمنتظرهیطور غبه کهیحال

نسبت  4و  3، 2، 1 ییزاسخت یهادرجه یبرا نسبت شانس )خطر(

 زانیبود. م 80/2و  24/1، 83/0، 1برابر با  بیترتشانس )خطر ( به

طور هب نیز شیتعداد شکم زا شیبا افزا یریش یوهاحذف گا سکیر
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 6تا  1 شیزا یهاشکم یبرایافت و  شی( افزاp<001/0) یداریمعن

 ییبود. گاوها 88/1و  67/1، 62/1، 55/2، 32/1، 1برابر با  بیترتبه

خود را انجام داده بودند  مانیزا نیاول یماهگ 24که در سن حدود 

سن در  زانیم شیاشتند و با افزاحذف را د سکیر زانیم نیترکم

 یریش یحذف گاوها سکیر زانیم ،یماهگ 24 زبه باالتر ا شیزا نیاول

 شیزا نیدر اول یگروه سن 4 ی. نسبت شانس حذف براافتی شیافزا

مطالعه  نیحاصل از ا جینتا بود. 46/1و 46/1، 42/1، 1برابر با  بیترتبه

 یآبستن یازابه حیتلق زیو ن ییزافاصله گوساله شینشان داد که با افزا

بر  حیتلق نیتا اول شیزا ،افتی شیافزا یریش یحذف گاوها سکیر

تا  شیفاصله زا شیبا افزا لینداشت و یداریمعن ریحذف گاوها تاث

 .افتیحذف کاهش  سکیر حیتلق نیآخر

 

 بحث 

چه مشابه با آن یارابطهها، در رابطه با تولید شیر و حذف دام       

و همکاران  Shahidتوسط دست آمده است ژوهش کنونی بهدر پکه 

 انی( گزارش شده است که ب2010و همکاران ) Pinedo( و 2015)

حذف  سکیر یریش یدر گاوها ریش دیتول زانیم شیکردند که با افزا

 شیسک حذف گاو افزایر ریش دیتول زانیو با کاهش م ابدییکاهش م

در رابطه  ریش دیتول که کردند انیب (2012) و همکارانAlvasen . ابدییم

 دیتول زانیمزرعه بهتر باشد م تیریمناسب است و هرچه مد تیریمد با

 تیریمد نیبا بهتر ریش دیتول زانیم نیترشیو ب ابدییم شیافزا ریش

 تیریمد یدارند دارا یترشیب دیتول که ییهادام نیبنابرا .دیآیم دستهب

 یلیخ ریش دیتول یبهتر برا تیریار مددر کن که حتماً اندبوده یبهتر

اند که کرده تیرا بهتر رعا یمربوط به دامدار گریو نکات د لیاز مسا

 Dematawewaباشد. یگاوها م نیتر احذف کم لیبهتر دل تیریمد نیا

 ترشیب دیتول یدارا یگزارش کردند که گاوها زی( ن1998) Bergerو 

 نیدار برخوردارند که امزرعه توسط ترشیببهتر و  تیریاز توجه و مد

باشد. در یها مدام نیا ریم مرگ و ایکاهش حذف و  یاصل لیخود دل

 دیکم تول یهانکته اشاره کرد که دام نیبه ا دیعوامل با نیکنار ا

حذف  سکیکم کردن سود مزرعه ر جهیو در نت دیعلت کاهش تولبه

 دارند. دیپرتول ینسبت به گاوها یباالتر

 

(1382-1391های سالمربوط به گاوهای هلشتاین ایران )مار توصیفی آ :2جدول

 متغیرها 1382 1383 1384 1385 1386 1387 1388 1389 1390 1391

 )کیلوگرم( روزه 305شیر           

7,942 7,700 7,628 7,383 7,280 7,208 7,182 7,046 6,835 6,620 Q1 

9,244 9,001 8,808 8,607 8,540 8,421 8,374 8,216 7,951 7,726 Median 

10,615 10,306 10,031 9,821 9,820 9,639 9,519 9,359 9,011 8,800 Q3 

 )روز( سن در اولین زایش          

712 714 718 726 732 734 735 737 740 744 Q1 

744 748 753 761 766 767 768 769 771 778 Median 

794 799 806 815 821 821 820 820 820 829 Q3 

 های زایشتعداد شکم          

37/76 37/34 37/42 35/37 35/02 35/45 36/39 34/16 33/33 34/78 1 

25/33 24/81 24/18 24/77 24/64 26/42 24/19 24/71 26/12 25/13 2 

16/23 16/46 16/7 17/47 17/28 16/34 16/57 17/74 17/48 17/11 3 

10/08 10/4 10/21 10/57 10/66 10/16 10/59 10/86 10/74 10/2 4 

5/71 5/66 5/78 5/87 6/29 5/87 6/07 5/89 5/99 6/39 5 

4/89 5/32 5/71 5/95 6/11 5/77 6/18 6/64 6/36 6/38 ≥6 

 زاییمیزان سخت          

86/1 84/2 86/4 85 88/5 86/5 86/6 90 88/1 89/8 1 

10/8 11/3 9/7 11/7 7 6/8 6 5/1 6/2 5/4 2 

2/7 4 3/1 2/8 3/5 5/6 6 4 4/6 3/59 3 

0/37 0/42 0/6 0/44 0/9 0/92 1/15 0/8 0/98 1/15 4 



 1398 زمستان، 4، شماره همیازدسال                                                پژوهشی محیط زیست جانوری                    فصلنامه علمی 
 

43 
 

و  Shahidدست آمده در پژوهش کنونی، به جیتطابق با نتا در       

 3در در درجه  ریم مرگ و زانی( گزارش کردند که م2015همکاران )

 افتی شیبودند افزا زاکه آسان ییبا گاوها سهیدر مقا ییزاسخت 4و 

 یدارا ی( گزارش کردند که گاوها1998) Bergerو  Dematawewaو 

 شیب 1 ییزادرجه سخت یدارا ینسبت به گاوها 5 ییزادرجه سخت

 Bicalho جینتا نیداشتند. در کنار ا یترشیدرصد احتمال حذف ب 4 از

 ییزادرجه سخت یدارا ی( گزارش کردند که گاوها2007و همکاران )

 20از  شیب 2 و 1 ییزادرجه سخت یدارا یبا گاوها سهیدر مقا 4و  3

( 2008و همکاران ) Mc Connelدارند.  یترشیدرصد شانس حذف ب

مثل دیدستگاه تول به بیبا آس همراه که معموالً ییزاکه سخت دادند نشان

 که شودیم یمثلدیتول یهایماریباحتمال بروز  شیافزا سبباست و 

و  Barrierدهد. یم شیرا افزا ریم مرگ و حذف و خطر ناشی از

Haskell (2011نشان دادند که سخت )دستگاه  بیباعث آس ییزا

و ماده خشک  خوراک مصرف کاهش ،یماریب سکیر شیافزا مثل ودیتول

 در یکیولوژیزیف راتییبدن و تغ یهورمون طیشرا رییتغ ش،یبعد از زا

 تیعوامل درنها نیشود که ایم ریش دیدنبال آن کاهش تولهب بدن و

این عوامل،  کنار درشود. یم یریش یگاها در حذفخطر شیبه افزا منجر

را داشتند  ییزاسخت 2که درجه  ییحذف در گاوها سکیر کاهش

 یطیدر مح مانیزا مان،یعلت حضور دامدار در هنگام زاتواند بهیم

 طیها و شراامد نیبهتر در ا هیتغذ زا،یماریاز عوامل ب یو عار زولهیا

بازده  جهیها و در نتدام نیا ترشیب ریش دیتر، تولمناسب یدارنگه

در ارتباط با تعداد (. 2011و همکاران  Eaglenبهتر باشد ) یاقتصاد

نشان  پژوهشی( در 2010و همکاران ) De Vriesهای زایش، شکم

 یریش یحذف گاوها سکیر ش،یزا یهاتعداد شکم شیدادند با افزا

دست آمده در پژوهش کنونی مطابقت که با نتایج به ابدییم شیافزا

و  Pinedo ؛2011 ،انو همکارRaboissn) گرید شاتیآزما جینتادارد. 

 شینشان داد که با افزا زیانجام شده است ن راًی(که اخ2010همکاران، 

 Shahid. ابدییم شیافزا یریش یگاوها حذف خطر شیزا یهاشکم تعداد

 شیزا یهاتعداد شکم شی( گزارش کردند که با افزا2015و همکاران )

امر  نیا لیاز دال یکیو  ابدییم شیافزا یریش یحذف در گاوها خطر

 Millerباشد. یباالتر م یهادر شکم هایماریاز ب یبعض وعیش شیافزا

 جی( در گزارش نتا2004)همکاران و  Thomsenو  (2008همکاران ) و

 شیبا افزا که کردند نکته اشاره نیبه ا شیزا یهاشکم اثرات تعداد از خود

که البته  ابدییم شیحذف هم افزا سکیاحتمال ر شیزا یهاشکم تعداد

 لیدلافتد بهیاتفاق م 7باالتر از  شیزا یهاشکم در که ییهاحذف ترشیب

 یهاشکم شیرسد که با افزاینظر مبه یمنطق هیقض نیاست. ا مرگ

چرا که در  ابدی شیافزا زیم احتمال حذف ناز شش شک شیبه ب شیزا

و چه از نظر  یدیچه از نظر تول یبازده اقتصاد 6باالتر از  یهاشکم

به  یلیتما گریو دامدار د ابدییکاهش م یمثلدیتول

 شیکاهش سطح سالمت، افزا احتمال نیندارد. عالوه برا وانیحفظ ح

تواند از یتر مباال یهاشیدر زا یو کاهش بازده اقتصاد یماریب خطر

دست آمده در پژوهش کنونی نشان نتایج بهها باشد. حذف دام لیدال

ماهگی اولین زایش را انجام  24دادند که گاوهایی که در سن حدود 

 Heinrichsتری دارند. در تطابق با این نتایج، اند خطر حذف کمداده

 نیاول یبرا نیهلشتا یهاسهیلتسن  نی( گزارش کرد که بهتر1993)

 Zavadilovaاست.  یماهگ 24 در حدود و یماهگ 25تا  23 نیب شیزا

شانس  شیزا نیسن در اول زانیم شیبا افزا که نشان دادند نیز( 2013)

 نیا لیدل کی. ابدییم شیافزا یریش یگاوها ریم مرگ و ایحذف و 

باشد که  ییبهتر در گاوها یدمثلیوتول یدیتواند عملکرد تولیامر م

تواند باعث یعملکرد بهتر م نیکنند و ایم مانیزا یهگما 24حدود 

و همکاران  M’hamdi نیچنهمگاوها شود.  نیحذف ا سکیکاهش ر

سن  شیحذف همراه با افزا خطر شیکه افزا ندگزارش کرد زی( ن2012)

و همکاران  Ojango حالنیبا ا یمشاهده شده است ول شیزا نیدر اول

 شیزا نیسن در اول نیب یطه مشخصراب چیه که گزارش کردند (2005)

 وجود ندارد. فحذ سکیر زانیو م

شده در پژوهش کنونی  حاصل نتایج تولیدمثلی، هایمولفه مورد در       

زایی خطر حذف گاوها افزایش نشان دادند که با افزایش فاصله گوساله

 و همکاران Shahid چنینهم (.2010 همکاران، و De Vries) یافت خواهد

زایی و طول دوره که در گاوهایی که فاصله گوساله ( نشان دادند2015)

و  Alvasen .تر استتری داشتند میزان مرگ و میر کمخشکی کوتاه

داری طور معنیزایی به( نشان دادند که فاصله گوساله2012همکاران )

میزان مرگ و میر را تحت تاثیر قرار داد و با افزایش تعداد روزهای 

بازدهی  زایی، میزان مرگ و میر هم در گله افزایش یافت.لهفاصله گوسا

زایی، تلقیح تولیدمثلی در گاوهای شیری با عواملی مثل فاصله گوساله

ازای آبستنی، فاصله زایش تا اولین و آخرین تلقیح و سن در اولین به

های در دهه (.Edriss، 2004و  Nilforooshan) شودزایش سنجیده می

های گاوهای محسوس در بازدهی تولیدمثل در گله اخیر یک کاهش

مختلف جهان مشاهده شده است که این کاهش عملکرد  نقاط در شیری

 De) ترین دالیل حذف گاوهای شیری استتولیدمثلی امروزه از مهم

Vries ،ها (. همراه با افزایش میزان تولید شیر در گله2010و همکاران

ها هم تغییر مدیریت گله اختار وو کاهش بازدهی تولیدمثلی، فرم س

های کرده است که این تغییرات شامل تغییر در استفاده از تکنولوژی

ها و ای، استفاده از ماشینها و یا مواد تغذیهاده از تکنیکفنوین، است

یا مدیریت گله باشد. این تغییر مدیریت و منابع نه تنها بر تولید شیر 

ثل را نیز تحت تاثیر قرار دهد ولی این تواند تولیدماثر دارد بلکه می

 ،Lof) اندها اثرات متفاوتی بر تولیدشیر و تولیدمثل داشتهسیستم

های گاو شیری، تولید با کاهش عملکرد تولیدمثلی در گله (.2007

این کاهش  گیرد وطور منفی تحت تاثیر قرار میازای هر دام بهشیر به
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چنین ف گاوها از گله شود. همتواند باعث حذتولید و تولیدمثل می

ها عامل تشدیدکننده برای ابتالی دام به بیماری یک تواندمی شرایط این

های دامپزشکی را افزایش باشد و درنتیجه نیاز به مراقبت و کمک

 Deها شود. تواند باعث افزایش ریسک حذف دامدهد که خود میمی

Vries  گاوهای باردار  نشان داد که ریسک حذف (2010)و همکاران

توان نتیجه گرفت که با کاهش عملکرد تر است بنابراین میکم

عدم بارداری و یا چنین هم یابد.تولیدمثلی ریسک حذف افزایش می

زایی، تعداد تلقیح داری جنین در زمان بارداری، فاصله گوسالهعدم نگه

اند بر توآخرین تلقیح نیز می ازای آبستنی، فاصله زایش تا اولین وبه

 (.Risco ، 2005وde Vries ) حذف گاوهای شیری تاثیر بگذارد

Nyamushamba ( گزارش کردند که بهترین فاصله 2013) و همکاران

روز است که عالوه بر تولید بهتر، یک گوساله را هم  365زایی گوساله

تواند عالوه دام میدهد. بهصورت سالیانه دراختیار دامدار قرار میهب

نیز انرژی از دست رفته خود در زایمان قبلی  ترشحی خود وهای بافت

( نشان دادند که بر 2010و همکاران ) Pinedoدست آورد. هرا دوباره ب

ترین در گاوهای کم تولید، تولید کم یکی از مهم اساس میزان تولید

دالیل حذف گاوها بوده است. در گاوهای با تولید متوسط و تولید باال، 

 ها مشکالت تولید مثلی بود.دلیل اصلی حذف گاو

های در مجموع نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که مولفه       

مثلی با حذف گاوهای شیری رابطه مستقیم دارند و با تولیدی و تولید

ریسک حذف  توانمی صحیح در دامداری ها و مدیریتکنترل این مولفه

دنبال آن باعث افزایش سودآوری هرا در گاوهای شیری کاهش داد و ب

 مزرعه شد. 

 

 

 

 

(.1382-1391آمار توصیفی تولید مثلی مربوط به متغیرهای تولید مثلی گاوهای هلشتاین ایران ) سالهای  :3جدول  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 متغیرها 1382 1383 1384 1385 1386 1387 1388 1389 1390 1391

 )روز( زایش تا اولین تلقیح          

 تعداد 22,148 23,081 23,730 28,870 29,653 31,078 27,695 38,019 47,549 57,949

57 59 60 58 55 60 61 58 60 63 Q1 

81 85 90 86 86 87 92 83 87 95 Median 

133 141 144 139 124 138 146 132 140 150 Q3 

 )روز( زایش تا آخرین تلقیح          

 تعداد 22,148 23,081 23,730 28,870 29,653 31,078 27,695 38,019 47,549 57,949

71 71 70 71 70 72 71 70 71 69 Q1 

107 107 106 107 106 109 108 106 107 106 Median 

163 165 163 165 165 165 166 162 164 162 Q3 

 )روز( زاییفاصله گوساله          

 تعداد 14,444 15,389 15,623 18,363 19,142 20,194 17,900 23,793 29,795 36,070

348 348 348 348 348 350 350 349 350 349 Q1 

384 384 384 385 385 387 386 385 386 385 Median 

440 442 440 443 444 443 445 441 443 441 Q3 
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 (1382-1391های ن ایران )سالفاصله اطمینان و نسبت شانس حذف گاوهای هلشتای :4جدول

  بینیمتغیرهای پیش  OR %95فاصله اطمینان   

  روزه 305شیر تولیدی     

<0/001 Ref 1/0 ≤ 7354   

   8596تا  7354 0/76 0/74-0/78 

   9872تا  8596 0/60 0/58-0/62 

 0/36-0/38 0/37 ≥ 9872   

  سخت زایی    

<0/001 Ref 1/0 1   

 0/80-0/86 0/83 2   

 1/17-1.31 1/24 3   

 1/57-1/62 2/80 4   

  شکم زایش    

<0/001 Ref 1/0 1   

 1/3-1/35 1/32 2   

 1/51-1/59 1/55 3   

 1/57-1.66 1/62 4   

 1/62-1/73 1/67 5   

 1/82-1/95 1/88 6   

  سن در اولین زایش    

<0/001 Ref 1/0 ≤727   

   762تا  728 1/55 1/51-1/59 

   816تا  763 1/63 1/59-1/67 

 1/57-1/66 1/1 ≥816   

  فاصله گوساله زایی    

<0/001 Ref 1/0 ≤ 349   

   385تا  349 1/28 1/22-1/34 

   385 تا 442 1/67 1/56-1/80 

 2/0-2/45 2/21 ≥ 442   

 زایش تا اولین تلقیح    
 

<0/4 Ref 1/0 ≤ 59   

   85تا  59 1/0 0/97-1/02 

   85 تا 138 0/98 0/95-1/02 

 0/90-1/0 0/95 ≥ 138   

  زایش تا آخرین تلقیح    

<0/001 Ref 1/0 ≤ 71   

   107تا71 0/84 0/80-0/88 

   107 تا 164 0/69 0/64-0/75 

 0/55-0/68 0/61 ≥ 164   

  تلقیح به ازای آبستنی    

<0/001 Ref 1/0 1   

 0 /97-1/04 1/0 2   

 1/02-1/13 1/07 3   

 1/04-1 /18 1/11 4   

 0/78-0 /94 0/86 5   

 0/82-1/05 0/93 6   

 0 /84-1 /20 1/01 7   
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