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چکیده
در اين مطالعه برای تعیین عملکرد تولیدمثل (فاصلهگوسالهزايی ،تعداد روزهای باز) گاوهای هلشتاين استانهای تهران و البرز و
برخی عوامل موثر بر آنها از  42809دادههایتولیدمثلی که توسط مرکز اصالح نژاد دامکشور از سالهای 0882تا  0842جمعآوری
شده بود ،استفاده گرديد .میانگین و انحرافمعیار فاصلهگوسالهزايی  920/02 ± 02/20روز و تعداد روزهای باز 000/80± 24/88
روز برآورد گرديد.
تاثیر گله ،دورهشیردهی و مقدار تولید شیر بر عملکرد تولیدمثل معنیدار بود ( .)p<2/20تاثیر جنس گوساله متولد شده بر عملکرد
تولیدمثل معنیدار نبود ( .)p>2/22بیشترين و کمترين روزهای باز بهترتیب مربوط به زايشهای فصل بهار و پايیز بود ( .)p<2/20از
دوره شیردهی چهارم به بعد افزايش تعداد روزهای باز مشاهده گرديد .مقدار تولید شیر از سال  0882تا  0842افزايش يافته است.
تولید شیر بهطور معنیداری بر عملکرد تولیدمثل تاثیر داشت (.)p<2/20

کلمات کلیدی :گاو هلشتاین ،عملکرد تولیدمثلی ،تهران و البرز
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مقدمه
در ايران منابع اصلی كه توليد پروتئين حيوانی را بر عهده
دارند ،عبارتند از :گوسفند ،گاو ،بز ،گاوميش ،طيور و شتر.
نشخواركنندگان عالوه بر توليد گوشت قرمز از طريق توليد شير
سهم مهمی را در تأمين پروتئين حيوانی بشر ايفا میكنند و گاو
در توليد شير و گوشت نقش اصلی را ايفا میكند (كوچکی،
 .)3131در واحدهای گاوداری ،عملکرد توليدمثل عاملی اساسی
در توليد شير میباشد .در واقع توليد شير بهعنوان صفت ثانويه
جنسی به توليدمثل بستگی دارد .البته شايان ذكر است كه
افزايش راندمان ژنتيکی گاو نيز به وجود تليسه كافی برای
جانشين كردن با گاوهای حذفی بستگی دارد ،در نتيجه عملکرد
مناسب گله از نظر توليدمثل برای توليد تليسه كافی و كارآمد
تأثير قابل توجهی دارد .توليدمثل عامل حياتی در تعيين بازده
پرورش دام میباشد .در بهترين شرايط هر ماده گاو ساالنه يک
گوساله توليد میكند ،بنابراين توليدمثل گاو نسبت به ديگر دامها،
مانند گوسفند و بز كمتر است .با توجه به اين امر سرعت پيشرفت
ژنتيکی در گاو آهسته میباشد .در گلههای شيری توجه روز افزون
به افزايش توليد شير سبب میشود كه به عوامل ديگر توجه
كمتری گردد .گوسالهها هم از نظر جايگزينی در گله و هم از
نظر توليد گوشت حايز اهميت هستند ،بنابراين توليدمثل اهميت
حياتی دارد (ضميری .)3131 ،خدايیمطلق ( )3131در تحقيقی
به تعيين عملکرد توليدمثل فاصله گوسالهزايی ،تعداد روزهای باز،
فاصله زايش تا اولين تلقيح و تعداد تلقيح به ازای آبستنی در
گاوهای هلشتاين ايران و برخی از عوامل مؤثر پرداخت و نتيجه
گرفت كه عملکرد توليدمثل ،روندی كاهشی داشته است
( .)p<5/50همچنين همتی و همکاران ( )3130مطالعهای بر روی
تعيين عملکرد توليدمثل (فاصله زايش ،تعداد روزهای باز ،فاصله
زايش تا اولين تلقيح و فاصله اولين تلقيح تا آبستنی) گاوهای
هلشتاين استان تهران و برخی عوامل موثر بر آن انجام دادند.
نتايج نشان داد كه روزهای باز روند افزايشی داشته و با افزايش
توليد شير عملکرد توليدمثل كم شده است ( .)p<5/50هدف از
اين تحقيق ،مطالعه عوامل موثر بر بازده عملکرد توليدمثل،
شناسايی آنها ،تعيين خصوصيات توليدمثلی گاوهای هلشتاين
در استانهای تهران و البرز از سال  3135تا  3135و راهکارهای
مناسب در جهت بهبود اين خصوصيات میباشد.

مواد و روشها

اين تحقيق در سال  3131با توجه به دادههای گلههای
گاو شيری واقع در استانهای تهران و البرز كه توسط مركز
03

اصالح نژاد دام كشور جمعآوری شده بود ،انجام گرديد .اين
اطالعات مربوط به گاوهايی است كه طی سالهای  3135تا
 3135زايش كرده بودند .ركوردهای توليد شير براساس 150
روز شيردهی و همچنين چربی شير تصحيح شدند ،ركوردهای
صفات توليدمثلی (فاصله گوسالهزايی ،تعداد روزهای باز) و توليد
شير ،سال زايش ،فصل زايش ،دوره شيردهی ،جنسگوساله
متولد شده و سن زايش مورد استفاده قرار گرفتند.
آمادهسازی و ويرايش دادهها با استفاده از نرمافزارهای
 FoxPro 9.0و  1531 Excelانجام شد .برای جلوگيری از
اشتباههای احتمالی فقط از دادههای توليدمثل دامهايی استفاده
شد كه اطالعات دورههای شيردهی و مقدار توليد شير آنها به
صورت كامل وارد شده بود.
دامهايی كه ركورد شيرشان ثبت نشده بود حذف شدند،
سپس برای تمامی گاوهای گلههای مورد مطالعه فاصله
گوسالهزايی با كسر نمودن تاريخهای دو زايش پياپی محاسبه
شد و بههمين ترتيب برای بهدستآوردن روزهای باز تاريخهای
تلقيح منجر به آبستنی پس از زايش از تاريخ زايمانهای صورت
گرفته كسر شد .الزم به ذكر است كه اطالعات كل تلقيحهای
صورت گرفته و تلقيحهای منجر به آبستنی برای تمامی گاوها
گزارش نشده بود (يا كوتاهی دامداران در نوشتن اين اطالعات و
يا ناقص وارد كردن اطالعات از سوی تعاونیهای مربوطه).
سپس سن اولين زايش و سن تمامی زايشها برای تکتک دامها
محاسبه گشت و براساس محدوده تعريف شده ،دادههای خارج
از دامنه  155تا  155روز برای فاصله گوسالهزايی و نيز دادههای
خارج از دامنه  05تا  150روز برای روزهای باز و دادههای
مربوط به سن نخستين زايش خارج از دامنه  155تا  3155روز
حذف شدند .عوامل موجود در مدل شامل دورههای شيردهی
(اول ،دوم ،سوم ،چهارم و باالتر) ،جنس گوساله متولد شده (نر و
ماده) ،فصل زايش (بهار ،تابستان ،پاييز و زمستان) ،سال زايش
( 3135الی )3135و گله ( 3الی  )33بودند .همچنين كليه
دورههای شيردهی چهارم و باالتر در يک گروه مطالعه شدند و
فاصله گوسالهزايی و روزهای باز برای دامهايی كه جنسيت
گوسالههايشان نامشخص بود حذف گشتند .در نهايت تعداد
 35310ركورد توليدمثلی بعد از انجام ويرايش باقی ماند.
برای تجزيه و تحليل آماری دادهها از رويه  GLMو CORR
برنامه نرمافزاری  SAS 9.1و مدلآماری زير استفاده شد.
مقايسه ميانگينها بهروش آزمون دانکن صورت گرفت .متغيرهای
وابسته در مدل شامل فاصله زايش و تعداد روزهای باز بود.
yijklm=+Yi +Sj+Lk+Hl+SEm+b1x1+b2x2+b3x22+eijklm
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در مدل فوق  yijklmعبارت است از هر يک از مشاهدههای روی
هر يک از صفتهای توليدمثلی مورد نظر.
 =ميانگينجامعه
 =Yiاثر  iمين سال زايش ()i= 35, 33,...,35
 =Sjاثر  jمين فصل زايش ()j=3,1, 1,0
 =Lkاثر  kمين دوره شيردهی ()k= 3,1, 1,0
 =Hlاثر  lمين گله ()l=3 ,1, …,33
 =SEmاثر  mمين جنس گوساله متولد شده ()m=3 ,1
 =X1متغير كمی توليد شير  150روز تصحيح شده برای درصد
چربی در زمان اندازهگيری صفات
 =X2سن حيوان به هنگام زايش
 =b1ضريب تابعيت صفات از متغير كمکی توليد شير
 =b2,b3بهترتيب ضرايب تابعيت درجه اول و دوم صفتها از
متغير كمکی سن حيوان به هنگام زايش
 =eijklmاثر تصادفی باقیمانده
با توجه به اينكه ممکن است معنیدار شدن هر يک از
عاملهای ثابت اصلی در مدل فوق در نتيجه وجود اثر متقابل بين
آنها تغيير كند .اثر متقابل دوتايی عاملها نيز در مدل منظور شد.

نتایج
بين روزهای باز و فاصله گوسالهزايی همبستگی بااليی وجود
داشت ( .)r=5/33همبستگی ميان فاصله گوسالهزايی و توليد شير
برابر با  5/3و مقدار همبستگی بين روزهای باز و توليد شير
 5/30بود .بيشترين تعداد روزهای باز ( 310/0و  310بهترتيب
برای بهار و تابستان) برای زايمانهای انجام گرفته در  1ماهه
نخست سال میباشد .بهترين عملکرد توليدمثل مربوط به دوره
شيردهی دوم و سوم بود .بيشترين مدت زمان فاصله زايش و
روزهای باز مربوط به دوره شيردهی اول و چهارم میباشد (جدول
 .)1ضرايب همبستگی تعداد روزهای باز و فاصله زايش با توليد
شير  150روز مثبت است .ضرايب مثبت (با اينكه بسيار پايين
هستند) بدين معنی است كه با افزايش مقدار توليد شير ،مقدار
اين شاخصها هم افزايش میيابد (يعنی عملکرد توليدمثل كاهش
میيابد) .جنس گوساله متولدشده بر عملکرد توليدمثل و توليد
شير تاثير معنیداری ندارد (جدول .)1توليد شير از سالهای
 33تا  33بهاستثنای سالهای  30و  31روند صعودی نشان میدهد.

جدول  :1میانگین و انحراف معیار صفات تولیدی و تولیدمثلي گاوهای هلشتاين استانهای تهران و البرز از سال 1931-1931
صفت
فاصلهگوسالهزايی
روزهای باز
توليد شير  150روز
مدت دوره شيردهی(روز)
سن بههنگام اولين زايش

میانگین
053/30
311/13
3010/10
130/33
333/33

انحرافمعیار
35/01
03/31
1335/13
03/3
350/31

جدول :2میانگین و انحراف معیار صفات بررسي شده در دورههای شیردهي مختلف
دورهشيردهی
اول
دوم
سوم
چهارم و باالتر

تعداد روزهای باز (روز)
311/31±10/53 b
333/03±13/33c
315/15±03/01c
310/11±03/30 a

تولید شیر  913روز
3133/10± 1113/31 d
3103/33±1350/03c
3000/03± 1313/33a
3053/1± 1303/03b

فاصله زايش (روز)
051/01± 15/51b
055/33± 11/11c
053/1± 00/11c
050/11± 03/03a

سن (روز)
333/33±350/31
3331/30± 310/11
3153/31± 303/31
1103/15± 103/11

حروف غيرمشترک در هر ستون بيانگر وجود اختالف معنیدار در سطح احتمال  5/50میباشد.

جدول :9میانگین و انحرافمعیار صفات بررسي شده با توجه به جنسگوساله متولدشده
جنسگوساله
جنس نر
جنس ماده

تعداد روزهای باز (روز)
 ± SDميانگين
311/01± 03/33
313/30± 03/30

بحث
ميانگين و انحراف معيار فاصله گوسالهزايی 053/30 ±35/01
روز و تعداد روزهای باز  311/13±03/31روز میباشد كه از فواصل
زمانی مشابه گزارش شده توسط Emamjomeh Kashanو Salehi

فاصله زايش (روز)
 ± SDميانگين
051/11± 11/11
051/50± 11/13

تولید شیر
 ± SDميانگين
3001/11± 1303/31
3035/03± 1333/01

( )3330در رابطه با گاوهای هلشتاين ايران بهترتيب  051/35و
 310/35روز و كمتر میباشد .ولی از نتايج مطالعه خدايی ()3131
در مورد گاوهای هلشتاين ايران كه بهترتيب  130/1روز برای فاصله
گوسالهزايی و  351روز برای روزهای باز گزارش گرديد ،بيشتر
میباشد ،همچنين فاصله گوسالهزايی در اين مطالعه بيشتر از
03
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مطالعه همتی و همکاران ( )3130كه  133/0بوده ولی در مورد
روزهای باز ( )311/3با آن تفاوتی نداشته است .در اين تحقيق
بيشترين تعداد روزهای باز ( 310/0و  310بهترتيب برای بهار و
تابستان) برای زايمانهای انجام گرفته در  1ماهه نخست سال
میباشد و باالتر بودن تعداد روزهای باز در اين فصول احتماالً
بهدليل قرار گرفتن زمان تلقيح اين زايمانها در تابستان و هم-
زمان شدن با تنش گرمايی بوده است .ميانگين و انحراف
استاندارد توليد شير  150روز در اين تحقيق 3010/10±1335/13
كيلوگرم برآورد شد كه از ميانگين توليد شير  150روز تحقيق
 Emamjomeh Kashanو  ،)3330( Salehiكه  1130/05كيلوگرم
در گاوهای هلشتاين ايران؛ همتی و همکاران (3103/05 ،)3130
كيلوگرم در گاوهای هلشتاين تهران؛ خدايی و همکاران (،)3131
 3310كيلوگرم در گاوهای هلشتاين ايران باالتر است .برطبق
نتايج گزارش شده توسط  Smithو  )1551( Beckerفاصله
گوسالهزايی  31-31/0ماه با ميانگين توليد شير بيشتری در
ارتباط است ،كه میتواند دليلی برای باال بودن توليد شير در
تحقيق جاری بيان گردد و همچنين عواملی مانند :نحوه مديريت
گاوداری ،مديريت تغذيهای و داشتن جيره متعادل و اقتصادی،
تالش برای كاهش اثرات محيطی و استرسهای گرمايی و نيز
آلودگیهای اثرگذار بر روی پستانها و نيز عوامل ژنتيکی و
داشتن اندامهای مناسب جهت شيردهی بيشتر و بهتر (نحوه
اتصال پستانها به بدن ،سطح قرينهای آنها ،قرار گرفتن كارتيهها
و ساير موارد) نيز میتوانند در توليد شير بيشتر گاوهای گلههای
مورد بررسی ،اثر قابل توجهی داشته باشند .همچنين در دهههای
اخير ،انتخاب ژنتيکی شديد ،تغذيه گاوهای شيری را بهبود داده
است و مديريت گاوها ،سطح توليد شير را بهطور معنیداری به-
خصوص در نژاد هلشتاين افزايش داده است ( Rajala-Schultzو
 .)1551 ،Frazerدر دوره شيردهی اول افزايش روزهای باز احتماالً
بهدليل مشکالت توليدمثلی و تاخير در بازگشت رحم بوده و ادامه
رشد حيوان نيز در اين دوره باعث میشود تا دام تعادل منفی
انرژی شديدتری داشته و در نتيجه از سرگيری چرخههای تخمدانی
كندتر شود .در دوره شيردهی چهارم به باال طبق نظريه
 Gwazdauskasو همکاران ( )3330مسن بودن دامها و مشکالت
توليدمثلی میباشد .ميانگين سن اولين زايش در اين تحقيق
 333/33روز بود .هرقدر سن اولين زايش كمتر باشد امکان
جايگزينی تليسههای جديد بيشتری در گله وجود دارد .مهمترين
عامل موثر بر عملکرد هر گله را میتوان مديريت آن واحد دانست.
مديريت خوب شامل مديريت تغذيهای (از نظر مقدار خوراک
مصرفی و كيفيت آن و اقتصادی بودن آن) ،مديريت واحد از نظر
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داشتن شجره كامل گاوها و اطالعات ژنتيکی و داشتن اطالعات
كافی از مشخصات زايش ،شيردهی (تعداد دفعات دوشش ،مقدار
شير توليدی هر وعده و مقدار چربی و پروتئين و امالح شير هر
دام در پرونده) بيماریها ،اطالعات تلقيح (مامور تلقيح ،روز و
زمان و دمای روز تلقيح ،مقدار اسپرم و دز آن و تعداد دفعات
تلقيح) ،ثبت و داشتن اطالعات مرگ و مير و حذف دامها ،داشتن
دامپزشکان ماهر ،پرسنل آگاه ،انجام شيردوشی بدون استرس،
ثبت دقيق زمانهای فحلی و از دست ندادن فرصتهای تلقيح،
مراقبت مناسب دوره نزديک به زايمان و  ...میتوان بيان كرد.
البته در نحوه مديريت گله ،اندازه گله نيز مهم میباشد ،چراكه
در گلههای بزرگتر به زمان بيشتری جهت تشخيص به موقع
فحلی و جدا كردن دامهای فحل و تلقيح آنها نياز میباشد
( .)1555 ،Dobsonلذا اكثراً مديران گلههای بزرگ زودتر شروع
به توليدمثل دامهايشان میكنند و اين امر سبب میشود كه دامهای
اين گونه گلهها در مقايسه با گلههای كوچکتر فاصله گوسالهزايی
كمتری داشته باشند ( Rajala-Schultzو .)1551 ،Frazer
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