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 Introduction: The purpose of this study was to investigate reproductive parameters in 

industrial dairy herds in Qazvin province.  

Materials & Methods: To conduct this study Herds were categorized into five capacity 

categories of dairy cows including herds by capacity less than 100, 100-199, 200-499, 

500-999 and more than 1000 heads, and the data were analyzed in a completely 

unbalanced randomized design.  

Result: The results of this study showed that there was no significant difference among 

treatments in terms of mean day of first insemination after calving. The dose of sperm 

consumed per each pregnancy in heifers was significantly different among the different 

category of capacities. (P≤0.05), It was better than others in treatments 1 and 2 (1.23 and 

1.40%, respectively). The open days in the studied herds were 144.55±14.57 days on 

average and there was no significant difference among different treatments. Although 

there was no significant difference among the herds in terms of cattle fertility but fertility 

of heifers differed significantly among different treatment groups (P≤0.05), and 

treatments 1 and 2 were better than other capacity categories. Mean dry days in herds were 

75.91±0.31 days but there was no difference between treatments. Abortion rate was 

significantly different among treatments and treatment 1 had the lowest abortion rate 

(P≤0.05).   

Conclusion: The results of this study showed that in general with increasing capacity of 

dairy farms, the reproductive parameters are negatively affected and the incidence of 

abortion increases.    
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 های صنعتی شیری استان قزوینبررسی وضعیت تولیدمثل در گاوداری
 

 

  1محصصمسعود مستشاری، 3صفایی ضامیررا، 2احسان شهرامی،  *1مهدی افتخاری
 

و ترویج  آموزش ،موزش کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین، سازمان تحقیقاتآمرکز تحقیقات و بخش تحقیقات علوم دامی،  1

 ایران کشاورزی، قزوین،

 ایران کشاورزی، قزوین،و ترویج  آموزش ،موزش کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین، سازمان تحقیقاتآمرکز تحقیقات و  2

 ، ایرانکرجکشاورزی، و ترویج  آموزش ،سازمان تحقیقات موسسه تحقیقات علوم دامی کشور، 3
                 

 چکیده  کلمات کلیدی

 های تولیدمثلیفراسنجه
 بیماری

 تلقیح
 ظرفیت گاوداری

  گاوشیری 
  

 
 
 

 استان قزوین انجام شد. های صنعتی شیریر گاوداریهای تولیدمثلی دمنظور بررسی برخی از فراسنجهپژوهش حاضر به :مقدمه 

رأس،  100تر از های با ظرفیت کمدسته ظرفیتی شامل گاوداری پنجهای مورد مطالعه در برای انجام این تحقیق گاوداری :هاروشمواد و 

های عات مربوط به فراسنجه. سپس خروجی اطالبندی شدندرأس دسته 1000رأس و بیش از  500-999رأس،  200-499رأس،  199-100

 قرار گرفت.  آنالیزمورد نامتعادل در قالب طرح کامالً تصادفی  های حاصلدادهها اخذ و تولیدمثلی از سامانه ثبت اطالعات گاوداری

داری وجود عنیهای تیماری تفاوت منتایج حاصل از این پژوهش نشان داد از نظر میانگین روز اولین تلقیح پس از زایش بین گروه :نتایج

و  1و در تیمار  (≥05/0Pداری داشت )های مختلف ظرفیتی تفاوت معنیبین دسته هاازای هر آبستنی در تلیسهنداشت. دوز اسپرم مصرفی به

د و روز بو 55/144±57/14طور میانگین های مورد مطالعه بهروزهای باز در گلهدرصد(.  40/1و  23/1ترتیب بهتر از سایرین بود )به 2

های مورد بررسی تفاوت داری وجود نداشت. اگرچه از نظر درصد باروری گاو بین گلههای مختلف تیماری تفاوت معنیاز این نظر بین گروه

بهتر از  2و  1و تیمارهای  (≥05/0P) داری داشتهای مختلف تیماری تفاوت معنیها بین گروهداری وجود نداشت، ولی باروری تلیسهمعنی

. وجود نداشتروز بود و بین تیمارها تفاوتی  91/75±31/0های مورد بررسی میانگین روزهای خشک در گله سته های ظرفیتی بودند.سایر د

 (.≥05/0Pترین میزان سقط را داشت )کم یکدار بود و تیمار از نظر میزان سقط نیز بین تیمارهای مختلف تفاوت معنی

طور منفی تحت تاثیر قرار های تولیدمثلی بهها فراسنجهنشان داد با افزایش ظرفیت گاوداری پژوهشین طورکلی نتایج ابه :و بحث گیرینتیجه

 یابد. ها افزایش میدر آن مانند سقط تولیدمثلی نقایصگیرند و میزان بروز می
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 مقدمه

 صنعت مشکالت ترینمهم از عنوان یکیگاوها به تولیدمثل عملکرد       

های فعالیت بهبود زمان باهم ،گذشته در طول دو نسل گاو شیری رشپرو

 شیر با کاهش روبرو بوده است و تولید و تأسیسات مدیریتی، ساختمان

(Weigel ،2006 ،)زمان هم های گاو شیریدر گله که باروریطوریبه

داری در سیستم بسته و کاهش ظهور با افزایش تولید شیر، افزایش نگه

و  Grimard) حلی در گاوهای پرتولید با افت همراه بوده استعالئم ف

های حذف و بهبود باروری از طریق کاهش هزینه(. 2006همکاران، 

زایی سبب افزایش درآمد حاصل از فروش شیر و کاهش فاصله گوساله

اندازه گله،  ماندن ثابتدر شرایط  و شودحرفه می سودمندی این افزایش

ی و افزایش ماندگاری گاوهای ماده، سودمندی با کاهش نرخ جایگزین

که منجر به سودمندی  شودها حاصل میفروش تلیسه تری ازبیش

میانگین نرخ  (.1393)فراستی و امیرنیا،  فعالیت گاوداری خواهد شد

)هدایت درصد است  35تا  23های گاو شیری بین حذف ساالنه در گله

دهند می نشان مطالعات از سیاریب نتایج (.1396 پوراسدآستمال، و ایوریق

ترین دلیل حذف گاوهای شیری در اثر بعد از تولید ناکافی شیر مهم

درصد  16-32پرتولید  هایگله در مشکالت ناباروری و ورم پستان است.

های باالی از حذف در اثر مشکالت تولیدمثلی است که منجر به هزینه

 (. در  مطالعه2009ران، و همکا Vergara) خواهد شددر گله  جایگزینی

Mohammadi  وSedighi (2009) صنعتی گاوداری واحد 23 سطح در که 

درصد  9/34 پائین با سهم انجام شد، باروری نیشابور شهرستان در

 هایناهنجاری ترتیبو به گردید حذف شناسایی عامل ترینمهم عنوانبه

چنین در همبودند.  های بعدیدر رتبه لنگش و پستان ورم گوارشی،

گله بزرگ  4( که در سطح 1397سفیدمزگی )مطالعه مهنانی و صادقی

ساله حذف انجام شد، مشخص  10هایاستان اصفهان با مطالعه داده

 4/31ترتیب با سهم عفونی و مشکالت تولیدمثلی به هایشد بیماری

در مطالعه دیگری ترین عوامل حذف اجباری بودند. درصد مهم 8/28و 

گاوهای شیری مشکالت تولیدمثلی، ورم پستان  حذف در اصلی نیز علل

 همان(. 2001و همکاران،  Oleggini) شدو مشکالت پا و سم گزارش 

دلیل عمده  تولیدمثلی موارد مشکالت تمام تقریباً در است مشهود که طور

اولین قدم در ارزیابی عملکرد  .باشدهای گاو شیری میحذف در گله

های کلیدی مرتبط و گاو شیری دانستن فراسنجه هایتولیدمثلی گله

های مدیریتی سیاست و یا تغییر تعیین راهنمای عنوانها بهآن از استفاده

بررسی اطالعات های تولیدمثلی، بررسی فراسنجه در زمینه است. گله در

، میانگین تعداد روزهای باز، فاصله نشان داد گله در استان فارس 5

زایش تا اولین تلقیح و نرخ گیرایی در اولین تلقیح  زایی، فاصلهگوساله

درصد  41وز و ر 403، 134، 67 ترتیببههای این استان در گاوداری

داری سطوح مختلف تولید شیر اثر معنی مطالعه نشان داد نتایج این .بود

ازای هر به آبستنی داشته و به روزهای باز و تعداد تلقیح منجر بر تعداد

 روزهای باز به دوره شیردهی،در یک تولید شیر در افزایش کیلوگرم 100

 چنینهم (.2010 همکاران، و Ansari-Lari) یابدمی افزایش روز3/0 میزان

زایی گوساله فاصله میانگین (1394) همکاران و گرجی مطالعه در

تا اولین  زایش روز، فاصله 5/127±5/63روز، روزهای باز  7/78±7/405

مرتبه،  7/2±8/1روز، تعداد تلقیح منجر به آبستنی  4/75±5/27تلقیح 

درصد  0/63±0/32 گیرایی روز و نرخ 9/68±5/28خشک  روزهای تعداد

، سن 0/2±4/1ها، میانگین تعداد تلقیح منجربه آبستنی بود. در تلیسه

 گزارشدرصد  0/63±0/32 روز و نرخ گیرایی 4/455±7/37 تلقیح اولین

آن را مورد توجه قرار داد این است که در مطلب دیگری که باید  .شد

های گذشته عمالً نسبت تعداد واحدهای کوچک گاوداری طول سال

های بزرگ کاهش یافته است. درنتیجه با افزایش در مقایسه با گاوداری

ازای هر نفر در گاوداری افزایش ها، سرانه تعداد دام بهظرفیت گاوداری

گاو شیری تحت  هایرا در گله تولیدمثلیعملکرد  فرایند و این است یافته

های تری برای انجام پایشتاثیر قرار خواهد داد، چون تعداد نفرات کم

با توجه به اهمیت  یابی وجود خواهند داشت.مهم در گله نظیر فحل

 های گاوشیری وموضوع تولیدمثل در ماندگاری و سطح درآمد گله

که نظر به اینی تولیدمثلی و  هارابطه منفی بین تولید شیر و فراسنجه

های گاوشیری استان قزوین مورد تاکنون وضعیت تولیدمثل در گله

های با هدف بررسی فراسنجه حاضر پژوهش ،بررسی قرار نگرفته است

 تولیدمثلی گاوهای شیری و تعیین عوامل موثر بر عملکرد تولیدمثلی

 در استان قزوین انجام شد. گاوهای شیری
  

 هامواد و روش

و تولیدمثل  تلقیح هایمربوط به فراسنجه پژوهش اطالعات در این       

گاوداری صنعتی شیری تحت پوشش اتحادیه دامداران استان  واحد 35

انتخاب واحدها  .سال اخذ و مورد بررسی قرار گرفتقزوین در طول یک

گاوداران  تمایل براساس و تصادفی شده بندیطبقه گیرینمونه روش طبق

انجام پژوهش از طریق مراجعه مستقیم به شرکت در این مطالعه بود. 

دسته  پنجشیری صنعتی مورد انتخاب در قالب  به واحدهای گاوداری

 100-199رأس،  100تر از ظرفیتی شامل واحدهای با ظرفیت کم

رأس انجام  1000رأس و بیش از  500-999رأس،  200-499رأس، 

از طریق دسترسی به آمار ثبت شده و اخذ اطالعات  (1)جدول  شد

ها صورت گرفت. پس از پاالیش در سامانه ثبت اطالعات در گاوداری

تجزیه واحد مورد استفاده و  30رکوردها در نهایت اطالعات مربوط به 

های مورد بررسی های تلقیح در گاوداریقرار گرفت. فراسنجه و تحلیل

ازای هر رفی اسپرم بهشامل روز اولین تلقیح پس از زایش، دوز مص

 نیز های تولیدمثلیفراسنجه بود. آبستنی در تلیسه و گاو و روزهای باز

درصد برگشت از آبستنی، درصد  شامل درصد آبستنی در تلقیح اول،

بار  سهتر از باروری، درصد گاوهای عقب افتاده، درصد آبستنی با کم
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روز پس  60ل تا درصد گاوهای فح تلقیح مصنوعی، گاو، درصد در تلقیح

از زایمان، متوسط روز اولین فحلی پس از زایش، درصد گوساله گیری، 

میانگین سن در اولین زایش، فاصله زایش و طول دوره خشکی بود. 

های مرتبط با تولیدمثل حیوان شامل مرده زایی، برخی از بیماری

های تحت جفت ماندگی، کیست تخمدانی، سقط و متریت نیز در گله

های های گلهآوری دادهپس از جمع ه مورد بررسی قرار گرفتند.مطالع

های مختلف ظرفیتی مورد بررسی در قالب فایل اکسل، مطالعه دسته

)رابطه  براساس مدل آماری ذیل نامتعادل در قالب طرح کامالً تصادفی

  ij+ ei= µ+ TijY  (1)رابطه                     انجام شد: (1

: میانگین µ، های مختلفدار هر مشاهده در دسته: مقijY که در آن

 و های مختلف گاوداری(اثر تیمار )دسته : iT، صفت مورد بررسی

ije:  خطای آزمایشی بود. جهت آنالیز آماری و انجام مقایسات از بسته

ها ( استفاده شد و مقایسه میانگین1/9ویرایش  2003) SAS افزارینرم

  درصد انجام گردید. پنجدانکن در سطح  ایبا روش مقایسه چند دامنه
 

 های ظرفیتی و تعداد واحد مورد مطالعه در هر دستهدسته: 1جدول 

 

 نتایج 
های صنعتی شیری مربوط به جزئیات تلقیح در گاوداری اطالعات       

اساس اطالعات این ارائه شده است. بر 2در استان قزوین در جدول 

 03/57±75/13طور میانگین اولین تلقیح پس از زایش در جدول به

های تیماری روز پس از زایش انجام شده است و از این نظر بین گروه

ازای هر آبستنی داری وجود نداشت. دوز اسپرم مصرفی بهنیتفاوت مع

داری داشت های مختلف ظرفیتی تفاوت معنیبین دسته هادر تلیسه

طور ها میزان مصرف اسپرم بهکه با افزایش ظرفیت گاوداریطوریبه

(. برخالف حالت مشاهده شده در ≥05/0Pداری افزایش یافت )معنی

های مختلف تفاوت فی در گاو بین دستهها، دوز اسپرم مصرتلیسه

ازای هر آبستنی در داری نداشت. میانگین دوز مصرفی اسپرم بهمعنی

در  بود. 54/2و  48/1ترتیب  های مورد بررسی بهتلیسه و گاو در گله

روز بود و از  55/144طور میانگین به روزهای باز های مورد مطالعهگله

داری وجود نداشت. ماری تفاوت معنیهای مختلف تینظر بین گروه این

روز در تیمار  72/151تا  3روز در تیمار  66/133روزهای باز بین  دامنه

 3های مورد بررسی در جدول های تولیدمثلی در گلهفراسنجهبود.  1

گزارش شده است. از نظر درصد آبستنی در تلقیح اول در گاو بین 

که طوریوجود داشت. بهداری های مختلف ظرفیتی تفاوت معنیدسته

(. ≥05/0Pشد )با افزایش ظرفیت گاوداری از میزان آن کاسته می

ترین درصد آبستنی در و کم 2و  1ترین درصد آبستنی در تیمار بیش

مشاهده گردید. میانگین درصد آبستنی در تلقیح اول گاو در  5تیمار 

ن مقدار درصد بود. معادل ای 91/48±58/9های مورد مطالعه گاوداری

درصد بود  91/75±99/13)درصد آبستنی در تلقیح اول( در تلیسه ها 

تر از مقادیر متناظر آن در گاو است. از که از نظر عددی بسیار بیش

های تیماری تفاوت نظر درصد آبستنی در تلقیح اول تلیسه بین گروه

ترین درصد آبستنی در که بیشطوریداری وجود داشت. بهمعنی

ترین درصد آبستنی ( و کم2و  1تر )تیمار های با ظرفیت کمگاوداری

  (.≥05/0P( مشاهده شد )4تر )تیمار های با ظرفیت بیشدر گاوداری

روز آبستنی( بین تیمارها  90اگرچه از نظر برگشت از آبستنی )زیر 

ترین میزان برگشت در داری وجود نداشت، ولی بیشتفاوت معنی

بود. میانگین برگشت از  2و  1ر آن در تیمار ترین مقداو کم 4تیمار 

از نظر درصد  درصد بود. 99/2±49/1های مورد بررسی آبستنی در گله

داری وجود نداشت های مورد بررسی تفاوت معنیباروری گاو بین گله

بالعکس از نظر  ،درصد بود 05/45±58/8طور میانگین و مقدار آن به

داری وجود تیماری تفاوت معنی های مختلفباروری تلیسه بین گروه

و  2و  1ترین درصد باروری مربوط به تیمار که بیشطوریداشت. به

(. ≥P 05/0مشاهده شد ) 5و  4، 3درصد باروری در تیمارهای  ترینکم

 69/72±46/14های مورد بررسی میانگین این فراسنجه در کل گله

 60های گاو شیری در گله خشکی درصد بود. معموالً استاندارد روزهای

استان قزوین  در مطالعه مورد هایگله در فراسنجه این بررسی باشد.می روز

های مورد بررسی نشان داد که میانگین روزهای خشکی در گله

درصد بیش از مقادیر استاندارد  25 حدود که باشدمی روز 31/0±91/75

از نظر  شت.تیمارهای آزمایشی وجود ندا و از این نظر تفاوتی بین است

های مختلف بار تلقیح در گاو بین تیمار سهتر از درصد آبستنی با کم

ترین درصد آبستنی که بیشطوریداری وجود داشت بهتفاوت معنی

مشاهده شد  3ترین درصد آبستنی در تیمار و کم 2و  1در تیمارهای 

(05/0P≤میانگین درصد آبستنی با کم .) در  بار تلقیح در گاوها 3تر از

همه گاوهای  آبستنی تقریباً در بود. 63/59±12/20 بررسی مورد هایگله

مصنوعی  تلقیح درصد کهطوریبه شدمی استفاده مصنوعی تلقیح از شیری

درصد  99های گله های گاو شیری مورد مطالعه بیش از در کلیه دسته

وهای درصد گا نداشت. وجود هانظر بین آن داری از اینمعنی و تفاوت بود

های مورد مطالعه روز پس زایش در گله 60فحل مشاهده شده تا 

های با درصد بود و از این نظر تفاوتی بین گله 17/23±92/74

طور متوسط اولین فحلی بعد از های مختلف وجود نداشت. بهظرفیت

بعد از زایش  92/32±11/2های مورد مطالعه در روز زایش در گله

داری ظر بین تیمارهای مختلف تفاوت معنیاز این ن لیمشاهده شد و

دسته های  ردیف

 ظرفیتی

تعداد 

 گاوداری

تعداد واحد مورد 

 16 70 راس 100 ≥ 1 مطالعه

 9 55 رأس 199-100 2

 7 40 رأس 499-200 3

 5 15 رأس 999-500 4

 3 6 رأس 1000 ≤ 5
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فحلی در  روز تا اولین ترین تعدادکه کمطوریبه (≥05/0P) وجود داشت

میانگین سن  مشاهده شد. 5تیمار  در ترین آنبیش و 4و  2 ،1 تیمارهای

 34/677±90/62قزوین  استان در مطالعه مورد هایگله در زایش اولین در

های مختلف مشاهده نشد. فاصله دسته اوتی بینروز بود و از این نظر تف

شیری تعریف  در گاوهای دو زایش متوالی صورت فاصله بینزایش که به

 طور میانگینهای مورد مطالعه در استان قزوین بهدر گله، شودمی

های داری بین دستهمعنی روز بود و از این نظر تفاوت 68/17±76/397

 پژوهش حاضر وجود نداشت. ظرفیتی مختلف مورد مطالعه در 

مثلی نیز در این های تولیدهای و ناهنجاریبرخی از بیماری

که شامل درصد مرده زایی، جفت  (4)جدول  شدندپژوهش بررسی 

متریت بود. اگرچه از نظر میزان  و درصد سقط تخمدانی، کیست ماندگی،

داری مرده زایی و جفت ماندگی بین تیمارهای مختلف تفاوت معنی

تر بود و همراه تر کمهای کوچکجود نداشت ولی مقادیر آن در گلهو

 شدها مشاهده با افزایش اندازه گله تمایلی جهت افزایش این فراسنجه

(1/0P≤میانگین بروز مرده زایی و جفت ماندگی در گله .) های مورد

درصد  91/2±31/0و  91/1±31/0ترتیب مطالعه در استان قزوین به

های تخمدانی و متریت بین تیمارهای نرخ بروز کیستبود. از نظر 

داری وجود نداشت و میانگین مقادیر مختلف در این پروژه تفاوت معنی

درصد  46/2±65/2و  درصد 38/4±05/5های مورد بررسی گله ها درآن

های مورد بررسی در استان بود. میانگین درصد سقط در گله

های مختلف یماری بین گروهدرصد بود و از نظر این ب 77/3±56/5

 داری وجود داشتظرفیتی مورد بررسی در این مطالعه تفاوت معنی

(05/0P≤به .)ترین و بیش 1ترین درصد سقط در تیمار که کمطوری

 بود. 5و  3میزان بروز آن در تیمار 
 

 

 های مورد مطالعههای تلقیح در گاوداریفراسنجه :2جدول 

 500-1000ت های با ظرفیگاوداری -4رأس،  200-500های با ظرفیت گاوداری -3رأس،  100-200های با ظرفیت گاوداری -2رأس،  100تر از با ظرفیت کمهای گاوداری -1*

 است.>P 05/0 دار در سطحدهنده تفاوت معنیحروف التین متفاوت در هر ردیف نشانرأس.  1000های با ظرفیت بیش از گاوداری -5رأس و 

 

 های مورد مطالعههای تولیدمثلی در گاوداریفراسنجه :3جدول 

 500-1000های با ظرفیت گاوداری -4رأس،  200-500های با ظرفیت گاوداری -3رأس،  100-200های با ظرفیت گاوداری -2رأس،  100تر از با ظرفیت کمهای گاوداری -1*

 .است>P 05/0 سطحدار در دهنده تفاوت معنیحروف التین متفاوت در هر ردیف نشانرأس.  1000یش از های با ظرفیت بگاوداری -5رأس و 

 مورد
 *تیمار

SEM P- value میانگین 
1 2 3 4 5 

00/58 )روز( اولین تلقیح پس از زایش  85/60 00/49 64/54 00/60 47/2 62/0 75/13±03/57 
دوز مصرفی اسپرم برای هر آبستنی 

 تلیسه )تعداد(

1/23c bc40/1 a77/1 ab72/1 ab66/1 05/0 001/0 31/0±48/1 

دوز مصرفی اسپرم برای هر آبستنی گاو 

 )تعداد(
71/2 23/2 37/2 70/2 75/2 41/0 41/0 60/0±54/2 

 55/144±57/14 70/2 24/0 33/137 60/144 66/133 00/141 72/151 )روز( روزهای باز

 *تیمار مورد
SEM P- value میانگین 

1 2 3 4 5 
53/63a a00/52 ab24/45 ab62/44 b66/37 72/1 )درصد( اول گاوآبستنی در تلقیح   04/0  58/9±91/48  

83/63a a00/80 ab33/70 b84/69 ab61/62 51/5 )درصد( آبستنی در تلقیح اول تلیسه  03/0  99/13±91/75  

00/3 )درصد( روز آبستنی(، 90برگشت از آبستنی )زیر   85/2 75/20 45/3 20/3 27/0  97/0  49/1±99/2  

09/48 )درصد( باروری گاو  00/46 11/46 30/40 90/37 54/1  28/0  58/8±05/45  
82/81a a71/78 b30/58 b30/61 b50/64 59/2 )درصد( باروری تلیسه  001/0  46/14±69/72  

12/09ab bc85/8 a50/18 ab33/12 c00/3 06/1 )درصد(گاوهای عقب افتاده   02/0  33/5±11  

70/45a a21/66 b50/37 b72/35 ab00/59 87/3 )درصد( تلقیح در گاوبار  3تر از آبستنی با کم  002/0  12/20±63/59  

45/99 )درصد( تلقیح مصنوعی  16/99 00/99 40/99 33/99 19/0  96/0  05/1±32/99  

72/84 )درصد( روز پس از زایمان 60ی فحل تا پگاوها  28/76 50/57 40/54 00/85 46/4  10/0  17/23±92/74  

27/72b b57/33 ab00/40 b75/30 a66/48 11/2 )درصد( اولین فحلی پس از زایش متوسط روز  03/0  11/2±92/32  

00/672 )روز( میانگین سن در اولین زایش  42/696 50/682 00/707 33/710 68/11  12/0  90/62±34/677  

00/412 فاصله زایش )روز(  20/401 00/395 50/394 17/394 46/3  63/0  68/17±76/397  

90/59 )روز( عداد روزهای خشکیت  71/62 25/44 93/58 33/65 12/2  07/0  31/0±91/75  
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 های مورد مطالعهتولیدمثلی در گاوداری هاینرخ بروز بیماری :4جدول 

 500-1000های با ظرفیت گاوداری -4رأس،  200-500های با ظرفیت گاوداری -3رأس،  100-200های با ظرفیت گاوداری -2رأس،  100تر از با ظرفیت کم هایگاوداری -1*

 است. >05/0P دار در سطحدهنده تفاوت معنیحروف التین متفاوت در هر ردیف نشانرأس.  1000های با ظرفیت بیش از گاوداری -5رأس و 

 

  حثب

و همکاران  Rethmeier مطالعهسو با نتایج پژوهش حاضر در هم       

های صنعتی گاوداری در منظور بررسی وضعیت تولیدمثلکه به (2019)

تاثیری  هاگاوداری ظرفیت کشور آلمان انجام شد مشخص شد افزایش

این فراسنجه تحت ندارد. اولین تلقیح پس از زایش روز میانگین بر 

است و شامل روزهای بعد از زایش است که ی دوره انتظار اختیار تاثیر

از زایش  پس 42تا روز  رحم جا که برگشتاز آن .شودحیوان تلقیح نمی

گاو شیری  هایدر گله طول مناسب این دوره انجامد، بنابراینطول میبه

باشد و زمان مناسب تلقیح در اولین فحلی بعد از این روز می 55-45

افزایش   گزارش نمودWeigel (2006 )در عین حال واهد بود. دوره خ

مقادیر تعداد  .است بوده طول این دوره با افزایش نرخ گیرایی همراه

 انجام شده در داخل کشور ازای آبستنی در مطالعات مختلفتلقیح به

و همکاران،  )توحیدی است شده گزارش 33/2تا  93/1 دامنه در و متفاوت

سو با نتایج آزمایش حاضر در (. هم1390و همکاران، عباسپور ؛ 1386

و همکاران  Rethmeier( و 2016و همکاران ) Krpalkovaمطالعات 

های اخیر انجام شده است افزایش ظرفیت ( که در سال2019)

داری بر تعداد تلقیح به ازای هر آبستنی نداشته گاوداری ها تاثیر معنی

ازای تلقیح به تعداد میانگین صفتگردد طورکه مشاهده میاست. همان

بر این مطلب است  ییدیو تأ باشدتر از گاوها میها کمتلیسه آبستنی در

ها بهتر و تا حدودی متفاوت با عملکرد که عملکرد تولیدمثلی در تلیسه

و  Karakaya باالتر است. در مطالعه شکمی با تولیدمثلی در گاوها

میانگین نیز  انجام شد کانادا شتاینهل گاوهای رویکه  (2014) همکاران

و برای گاوها  64/1ها صفت تعداد تلقیح منجربه آبستنی برای تلیسه

دهد تلیسه ها نسبت به گاوها به که نشان می گزارش شده است 14/2

نتایج مطالعات نشان  .شدن نیاز دارند تری جهت آبستنتعداد تلقیح کم

ات سبب افزایش روزهای مطالعبرخی از افزایش اندازه گله در دهد می

( ولی 2009و همکاران،  Nienartowicz-Zdrojewskaباز شده است )

و همکاران  Rethmeier( و 2016و همکاران ) Krpalkovaدر مطالعات 

نگرفت.  قرار هاگاوداری ظرفیت افزایش تاثیر تحت روزهای باز (2019)

میانگین  انشاه نیز( در استان کرم1393نیا )فراستی و امیریدر مطالعه 

روز برآورد گردید که بسیار  54/90های استان روزهای باز در گاوداری

. در سایر مطالعات باشدتر از رقم مشاهده شده در این پژوهش میپائین

 7/118تا  16/125در دامنه روزهای باز  انجام شده در داخل کشور

و همکاران،  عباسپور ؛1386همکاران،  و )توحیدی است شده گزارشروز 

 عوامل عنوان یکی از بهتریندرصد آبستنی در تلقیح اول به (.1390

عنوان موفقیت کلی برنامه تولیدمثلی در گله است و به کنندهبینیپیش

اند به معین در تلقیح اول آبستن شده هایی که در یک بازهتعداد دام

اند تعریف هایی که برای اولین بار در همان بازه تلقیح شدهکل دام

برخالف نتایج پژوهش حاضر در مطالعه انجام شده جهت گردد. می

های تولیدمثلی، مشخص شد با بررسی ارتباط اندازه گله و فراسنجه

راس نرخ  750راس به بیش از  400ها از افزایش ظرفیت گاوداری

داری افزایش یافت ولی طور معنیگیرایی در اولین تلقیح در گاوها به

 Krpalkovaدار نبود )ها معنیگله بر نرخ گیرایی تلیسه اندازه یشافزا اثر

چنین در پژوهش انجام شده جهت ارزیابی (. هم2016و همکاران، 

تری کم نرخ آبستنی هاتلیسه گاوها نسبت به شد مشخص فراوری اسپرم،

کاهش نرخ (. 2014و همکاران،  Karakaya ) ازای هر تلقیح داشتندبه

نسبت به تلیسه به تفاوت در میزان تولید شیر،  نی در گاوو اتالف آبست

های قبل از زایش، ورم پستان و لنگش تعادل انرژی و وقوع بیماری

 60تر از با داشتن تکنیک تلقیح مناسب بیش .شودمینسبت داده 

خاطر مرگ حال بهشوند با اینهای آزاد شده بارور میدرصد تخمک

روز بعد از  40تا  30نهایت  یابد و دریجنینی میزان آبستنی کاهش م

درصد از گاوها ممکن است آبستن تشخیص  50تا  30تلقیح، تنها 

 گاو باروری درصدمیانگین (. 2006و همکاران،  Grimard) داده شوند

درصد بود. کاهش نرخ  69/72±46/14های مورد بررسی در کل گله

 شودله در سال میآبستنی سبب کاهش تولید شیر روزانه و تولید گوسا

که نرخ آبستنی یابد. زمانیکاهش می گله حاصل از تولیدمثل در درآمد و

که جهت جایگزینی  حیواناتی تعداد درصد باشد ممکن است 20تر از کم

 بیماری )درصد(
 *تیمار

SEM
 

P- value میانگین 
1 2 3 4 5 

34/1 مرده زایی  15/1 27/3 00/1 53/2 27/0  08/0  31/0±91/75  

72/1 جفت ماندگی  85/3 66/2 50/5 43/6 57/0  06/0  31/0±91/75  

18/2 کیست تخمدانی  71/7 33/6 00/5 00/1 99/0  15/0  05/5±38/4  

3/72b ab28/5 a33/9 ab33/5 a37/9 72/0 سقط  05/0  77/3±56/5  
72/1 متریت  35/4 16/1 50/1 33/3 50/0  20/0 65/2±46/2  
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 Ferguson) کنند با محدودیت روبرو باشددر یک گله پرورش پیدا می

 Rethmeierعه مطال در حاضر آزمایش نتیجه برخالف (.2013 و همکاران،

( افزایش اندازه گله سبب افزایش نرخ آبستنی شد. 2019و همکاران )

روز بین تیمارها تفاوت  120از نظر درصد گاوهای عقب افتاده بیش از 

ترین درصد گاوهای عقب که بیشطوریداری وجود داشت. بهمعنی

مشاهده شد  5ترین مقدار آن در تیمار و کم 3و  1افتاده در تیمار 

(05/0P≤میانگین .) در کل  روز 120گاوهای عقب افتاده بیش از  درصد

برخالف این نتیجه مشاهده  بود. درصد 11±33/5بررسی  های موردگله

 (2001و همکاران ) Olegginiه مطالع برخیدر  شده در آزمایش حاضر،

 شده است. گزارشگله  با افزایش اندازه خشکی روزهای تمایل به کاهش

دهندکه می تاثیر قرار را تحت شیری گاوهای در گیرایی ی نرخعوامل زیاد

 باشندمی محیطی شرایط و عفونی متابولیکی، هایبیماری شامل

(Sheldon  ،2009و همکاران .)زیستی شامل ذوب اسپرم و عوامل غیر

داری دام و تراکم دام پاش در محل نگهتکنیک تلقیح، استفاده از آب

یکی . دهدتعداد تلقیح را تحت تاثیر قرار می در جایگاه نرخ گیرایی و

از موارد مهم در این زمینه ارتباط افزایش تولید شیر با کاهش نرخ 

 (.Weigel، 2006) باشدمی ترپائین بدنی دلیل احتماالً وضعیتبه گیرایی

منظور تعیین برخی از که به( 1393نیا )فراستی و امیری در مطالعه

صنعتی شیری در استان ایالم  هایدر گاوداری های تولیدمثلیفراسنجه

انجام شد، میانگین و انحراف معیار طول دوره اولین فحلی بعد از 

و  86/46±32/1 ترتیبازای هر آبستنی بهزایمان و تعداد تلقیح به

 گزارش گردید. 06/0±85/1

روز  385تا  370زایی باید منظور حداکثر تولید فاصله گوسالهبه

زایی خارج از این محدوده باشد تولید شیر فاصله گوساله باشد. وقتی

زایی بیش از یابد و وقتی فاصله گوسالهداری کاهش میطور معنیبه

مشابه نتایج پژوهش  یابد.شیب کاهش تولید افزایش می روز باشد 410

داری اثر معنی هاحاضر در برخی از مطالعات افزایش ظرفیت گاوداری

 Krpalkovaزایش نداشته است ) و فاصله زایش اولینسن در  میانگین بر

های مرتبط ناهنجاریاند هداد نشان مطالعاتنتیجه  (.2016و همکاران، 

داری ماندگی، متریت و کیست تخمدانی اثر معنیبا باروری مانند جفت

های تولیدمثلی شامل روزهای پس از زایش تا اولین تلقیح، بر فراسنجه

و همکاران،  Vacek) ازای هر آبستنی دارندتلقیح به روزهای باز و تعداد

ماندگی، متریت و کیست تخمدانی  جفت که شده است (. گزارش2007

ترتیب سبب که بهطوریاثر منفی بر نرخ گیرایی و روزهای باز دارد، به

و  Krpalkova) شوندروز می 22و  15، 5میزان افزایش روزهای باز به

های رحم ممکن است از طریق تخمدان، یبیمار (.2016همکاران، 

 همکاران، و Sheldon) شوند گریمیانجی هیپوفیز و هیپوتاالموس

ها پس از های باکتریایی در رحم آنگاوهایی که رشد پاتوژن(. 2009

تری دارند که پس از آزاد تر است، فولیکول غالب کوچکزایش بیش

گردد مر سبب میکنند و این اتری تولید میشدن جسم زرد کوچک

نگاه کلی در  (.Williams ،2007) تر باشدخون کم در غلظت پروژسترون

تر عملکرد تولیدمثلی های با اندازه بزرگدر گله که رسدنظر میبه چنین

تر بوده است، یک از دالیل این تر و میزان بروز بیماری بیشپائین

بت بهتر وقایع و کنترل بهتر و ث تر،تواند امکان پایش بیشموضوع می

تعداد زیادتری  مدیریت حقیقت در تر باشد.های کوچکگله ها دربیماری

یکی تری شود. از گاوها ممکن است منجر به عملکرد تولیدمثلی پائین

های گاو شیری تأکید زیاد برای از دالیل عمده کاهش باروری در گله

، Lucy) تافزایش تولید شیر بدون توجه به تأثیر آن بر باروری اس

از  (.2011و همکاران،  Walshو  2002و همکاران، Weigel ؛ 2001

میزان زیادی به های گاو شیری بهطرف دیگر میزان سودآوری در گله

چنین عملکرد تولیدمثلی بستگی دارد. توانایی دام برای آبستنی و هم

،  شودداری آبستنی، مشروط بر این که دام در زمان مناسب تلقیح نگه

عوامل متعددی از قبیل عدم توانایی  .شودعنوان باروری تعریف میبه

موقع فحلی، ناتوانی در تخمک گذاری، الگوی در بروز و تشخیص به

توانند بر عدم موفقیت سیکل تخمدان و نرخ گیرایی پایین می نامناسب

زایی، افزایش حذف در آبستنی مؤثر باشند. افزایش فاصله گوساله

تولید شیر  کاهش چنینو هم جایگزینی افزایش هزینه یجهنت در و اجباری

 عملکرد و در نهایت کاهش میزان سودآوری گله از جمله پیامدهای

 باشد. تولیدمثلی ضعیف می

های با ظرفیت در گاوداری نشان دادنتایج حاصل از این پژِوهش 

تولیدمثل در سطح بهتری در  های تولیدمثلیبرخی فراسنجهتر، پائین

ها با کاهش عملکرد و افزایش ظرفیت گاوداری شودها اعمال میهگل

ها که با افزایش ظرفیت گاوداریطوریبه ،تولیدمثل دام همراه است

ها افزایش یافت و این داری در تلیسهطور معنیمصرف اسپرم به مقدار

چنین بود. هم روبروزمان با کاهش ها همدر حالی بود که باروری تلیسه

ی تولیدمثلی نظیر سقط یهاها با افزایش نرخ بیماریش اندازه گلهافزای

 همراه بود. 
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