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 Introduction: The aim of this study was to investigate the relationship between age at 

first calving with milk production and its composition in Holstein dairy herds. 

Materials & Methods: Recorded data from nine Holstein flocks including 38702 head 

from 2002 to 2020, which were collected by the Iranian Animal Breeding Center, were 

used for analysis. The relationship between age at first calving with milk production milk 

composition was determined by regression analysis and the correlation between these 

traits were investigated.  

Result: Age at first calving had a significant effect on all studied traits including milk 

production, milk fat and protein yield. The correlation between milk production, milk fat 

and protein yield with age at first calving was -0.61390, -0.0190906 and -0.07018, 

respectively. The results show that the age at first calving less than 21 months has a 

negative effect on milk production, mild fat and protein content and with increasing age 

at first calving from 21 to 23 months increases milk production and fat and protein yield 

and from 25 months to 38 fat and protein yield decreased irregularly trend.  

Conclusion: According to the results, the optimal age at first calving is 22 months (21 to 

23 months) and it seems that reducing it to 22 months in herds can be an effective 

management method in reducing costs and increasing milk production. 
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 های منتخب ایرانارتباط بین سن اولین زایش و عملکرد شیردهی گاو هلشتاین در گله
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  .با تولید شیر و ترکیبات آن بودهلشتاین  های شاخصهدف از این پژوهش بررسی ارتباط بین سن اولین زایش گله :مقدمه

که توسط مرکز اصالح نژاد  1398تا  1380های زایش از سال  رأس گاو دارای رکورد 38702گله و شامل  9ها از داده ها:مواد و روش

ا تولید و ترکیبات شیر با آنالیز رگرسیون شده بود جهت آنالیز استفاده شد. ارتباط بین سن اولین زایش بیآورجمعو بهبود تولیدات دامی 

 تعیین شد و همبستگی صفات تولیدی و سن اولین زایش بررسی گردید.

تولید شیر، مقدار چربی و پروتئین داشت. همبستگی بین تولید شیر،  ازجملهی بررس موردداری بر همه صفات سن اولین زایش اثر معنی نتایج:

دست آمده های بهبررسی داده .بود -07018/0و  -01906/0، -6139/0ترتیب برابر ین زایش منفی و بهمقدار چربی و پروتئین با سن اول

با افزایش سن اولین  ماه اثر منفی روی تولید شیر و چربی و پروتئین دارد و 21تر از سن اولین زایش کم کههای موردنظر نشان داد گله از

ماه، مقدار چربی و پروتئین روند کاهشی نامنظمی  38تا  25یافته و از یشافزاچربی و پروتئین  ماه تولید شیر و مقدار 23تا  21از  زایش

 داشت. 

ها به گردد و کاهش آن در گلهماه( پیشنهاد می 23تا  21) ماه 22دست آمده سن بهینه اولین زایش با توجه به نتایج به :گیری و بحثنتیجه

 ها و افزایش تولید شیر باشد.ش مدیریتی مؤثر در کاهش هزینهرسد بتواند یک رونظر میهماه ب 22
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 مقدمه

صفات تولیدی و تولیدمثلی نقش مهمی در صنعت گاو شیری و        

 گاو دهندگانپرورش درآمد عمده هرچندبازده اقتصادی آن دارند. 

و درآمد ی وربهره اما میزان باشد،می شیر فروش و تولید از شیری

چون سن صفات تولیدمثلی همبا  گاوداری شیری کدر ی اقتصادی

 شیری توسط بازده تولیدمثلی گاو باشد.اولین زایش در ارتباط می

 ، تعداد روزهای بازییزاعواملی مانند سن اولین زایش، فاصله گوساله

 (Dematawewa  شودمییری گاندازهازای هر آبستنی و تعداد تلقیح به

 ترینکم با هاتلیسه پرورش هدف موارد، تربیش در .)Berger ،1998 و

 این با. باشدمی آینده، عملکرد بر مضر تأثیرات بدون و ممکن هزینه

 شده شناخته کافی اندازه به شیری هایتلیسه پرورش اهمیت حال،

 است نشده اعمال درستیبه دامداران از بسیاری توسط احتماالً و نیست

(le cozler  ،2008و همکاران) . سن اولین زایش یک عامل مدیریتی

 یاعنوان دورهبه وروی تولید و ترکیبات شیر است  یرگذارتأث یکیژنت و

بار زایش کند شامل  که گاو نیاز دارد تا به بلوغ رسیده و برای اولین

عمر تولیدی و تأثیر آن روی طول عمر تولیدی گاو  تعیین زمان شروع

 ،Rajala-Schultz وGröhn ؛ 2000و همکاران،  Pirlo) باشدشیری می

زایی و اثر کاهش سن اولین زایش در کاهش فاصله گوساله .(2000

توجه به  با. (1396رهبر، ) دوره خشکی مشاهده شده استطول 

های نامطلوب ژنتیکی و فنوتیپی بین صفات تولیدی و یهمبستگ

تولیدمثلی، عدم توجه کافی به صفات تولیدمثلی در گاوهای شیری 

 در، کاهش راندمان تولیدمثلی و هاگلهعلت عمده حذف اجباری در 

و همکاران،  Evans)شود میهای جایگزینی دام ینههزیت افزایش نها

 زایش، به کاهش سن اولین.(2007و همکاران،  McCarthy ؛ 2006

زمون نتاج گاوهای نر، اثر مثبتی نسلی و سرعت آ فاصله کاهش دلیل

تواند چنین کاهش سن اولین زایش میهم د.روی پیشرفت ژنتیکی دار

 هایینههز که دهدیم نشان برآوردها .دهد کاهش را جایگزینی هایینههز

های کل هزینهدرصد  20های جایگزین تقریباً مرتبط با پرورش تلیسه

کاهش سن اولین زایش موجب . (Heinriches ،1993)باشند یتولید م

 شودمیگذاری یهسرما تریعخوراک و بازگشت سر هایکاهش هزینه

(Gardner  ،1988و همکاران) . زمان اولین زایش عالوه بر تأثیر بر

،  Pirlo)است  ورش، روی صفات تولید شیر نیز مؤثرهای پرهزینه

تواند موجب افزایش تولید شیر، کاهش سن اولین زایش می. (1997

 (.1398 )رهبر، گردد صفات روند ژنتیکی این کاهش و پروتئین و چربی

شود، می و اصالح نژاد انجام )ژنومیک( صنعت گاو شیری دنیا، انتخاب در

، تولید و روند بهبود مدیریت تواند در نتیجهروند ژنتیکی حاصل می

خصوص بعضی این بهبودها در ها در پی داشته باشد.فنوتیپی را در گله

خصوص بعضی صفات مانند ر، افزایش آن و درصفات مانند تولید شی

که صفت توجه به این با سن نخستین زایش، کاهش آن مطلوب است

اساس شرایط سن اولین زایش صفتی مدیریتی و ژنتیکی است و بر

منطقه، گله، نوع مدیریت و ژنتیک، سن اولین زایش و متعاقب آن 

ه روند ژنتیکی و از سویی توجه بکند،  ییرتغ تواندیصفات تولیدی م

 ی شاخص باهااین صفت در گله نیاز به بررسی ،هارو به رشد در گله

همین منظور ها و اطالعات بوده است. بهتر گلهتعداد و پراکندگی بیش

 ،صفات تولید شیر زایش بر سن اولین تحقیق حاضر، بررسی اثر هدف از

 .سی بودی مورد بررهاگلهدر ترکیبات آن و همبستگی بین این صفات 

 

 ها مواد و روش
راس متعلق  52423در این تحقیق از رکورد دوره اول شیردهی        

که  1398تا  1380زایش  هایگله گاو شیری هلشتاین طی سال 9به 

شده بودند و وریآبهبود تولیدات دامی جمع توسط مرکز اصالح نژاد و

هایی یرایشوراس تقلیل یافت استفاده شد.  38720 پس از ویرایش به

های دوره اول شیردهی، : دامکه جهت آنالیز اولیه صورت گرفت شامل

 18000تر از و بیش 2500تر از حذف رکوردهای تولید شیر کم

تر از و بیش 5/1تر از کیلوگرم، حذف رکوردهایی با درصد چربی کم

تر و بیش 3/1تر از های با رکورد درصد پروتئین کمو حذف دام 8/5

ها با ماهگی بود. ویرایش داده 38تا  20سن اولین زایش از و  5/5از 

 یطیمحصورت گرفت. آنالیز کواریانس عوامل  Rافزار استفاده از نرم

گله، سال و فصل زایش، متغیر کمکی سن حیوان در زمان زایش( )

انجام شد. مقایسه میانگین حداقل  SASافزار نرم GLMتوسط رویه 

سال زایش برای صفات تولیدی و سن های مختلف مربعات در فصل

تحلیل  و یهتجزاولین زایش با آزمون توکی صورت گرفت. مدل 

 صورت زیر بود: مشاهدات به

ijklmne) age-m(age1+b k+ Y j+ S i= µ + Herd ijklmnY 

ijklmnY  ،رکورد حیوان =µ ،میانگین کل =iHerdاثر ثابت = i  ،امین گله

jSمربوط به اثر فصل =j، kY =k  ،امین سال زایشijklmne =ی اثر تصادف

بر سن زایش،  رنظمورد= ضریب رگرسیون خطی صفات 1b، ماندهیباق

mage ی سن اولین زایش کمک ریمتغm  ام وage نیاول سن نیانگیم 

مل مدل نیز لحاظ در آنالیز اثر متقابل بین عوا که باشدیم شیزا

 REGرویه  جهت بررسی اثر سن زایش روی صفات تولیدی از .دیگرد

استفاده شد و جهت بررسی همبستگی بین صفات مختلف نیز از رویه 

CORR .استفاده گردید 
 

 نتایج

 ینشامل سن اول مطالعه مورد صفات توصیفی هایآماره 1 جدول       

وز دوبار دوشش( ر 305 شیر) یردهیدوره اول ش یرمقدار ش یش،زا
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. حداقل و حداکثر دهدیرا نشان م ینو پروتئ یمقدار و درصد چرب

 یو مقدار چرب یشزا ینمربوط به صفات سن اول یبترتتنوع به یبضر

عوامل موجود در مدل شامل، اثرات گله، سال، فصل و  همه .باشدیم

آن  یباتو ترک یرش یدبر صفات تول یشزا ینسن اول یکمک یرمتغ

لحاظ شده و اثر  یزاثرات ن ین(. اثر متقابل ب>01/0Pشدند ) اردیمعن

 تولید) یدحداقل مربعات صفات تول یانگینبود. م داریمعن یزها نآن

 شده است.ارائه 2( در جدول ینو پروتئ یچرب یدتول یر،ش

 

 تولید شیر و ترکیبات آن( و سن اولین زایش) یدیتول: آمار توصیفی از صفات 1جدول 

 

 های مختلفاشتباه معیار صفات تولیدی در زایش فصل ±: میانگین حداقل مربعات2جدول 

 یرش تولیدمربعات  میانگین مقایساتحاصل از  یجنتا اساسبر       

 دارمعنیفصل بهار و تابستان  جزبه هافصلتمام  یندوبار دوشش ب

 برایترین تولید مربوط به فصل پاییز بود. بیش .(>0001/0Pبود )

فصل بهار و زمستان  جزبه هافصلتمام  ینب یزن یشزا ینسن اول

 مربوط به فصل تابستان بود.  یشسن زا ینتربود و کم دارمعنی

 مورد جمعیتدر  یرش یدتول میانگین :شیر تولید میانگین       

 یپیحاصل، روند فنوت جینتا اساسبر بود. لوگرمیک 8387حدود  مطالعه،

 دیتول یپیفنوت روند(. 1شکل ) بود لوگرمیک 17/105حدود  ریش دیتول

 بود لوگرمیک 89/2 و 46/1 حدود بیترتبه زین نیپروتئ و یچرب

 .(3و  2های شکل)
 

 
 سال زایش اساسبرتولید شیر  میانگین تغییرروند  نمودار: 1شکل 

  .بود داریمعن نیو پروتئ یچرب ر،یش دیتول یپیفنوت روند

 صفت تعداد دام میانگین حداقل حداکثر انحراف استاندارد تنوعضریب 
75/14  92/1480  1/15098  67/2509  47/8387  تولید شیر دو بار دوشش 38373 

85/8  43/2  38 20 10/25  سن اولین زایش 38373 

77/12  46/0  8/5  51/1  15/3  درصد چربی 33196 

87/5  23/0  34/5  1/2  08/3  درصد پروتئین 32112 

20/16  11/49  23/528  31/83  59/260  مقدار چربی 33196 

22/13  88/40  55/444  04/93  72/256  مقدار پروتئین 32112 

 درصد پروتئین درصد چربی تولید پروتئین تولید چربی تولید شیر سن اولین زایش فصل

) بهار 09/25 ± 03/0 )a ( 90/8348 ± 11/15 )c ( 68/263 ± 58/0 )c ( 63/254 ± 48/0 )c ( 19/3 ± 006/0 )c ( 06/3 ± 003/0 )b 

) تابستان 88/24 ± 03/0 )b ( 97/8374 ±15)c ( 89/268 ± 58/0 )b ( 13/257 ± 48/0 )b ( 24/3 ± 006/0 )a ( 08/3 ± 003/0 )a 

) پاییز 03/25 ± 03/0 )c ( 58/8502 ± 14/15 )a ( 42/270 ± 59/0 )a ( 92/258 ± 48/0 )a ( 22/3 ± 006/0 )b ( 06/3 ± 003/0 )b 

) زمستان 14/25 ± 03/0 )a ( 77/8465 ± 14/15 )b ( 99/264 ± 59/0 )c ( 66/256 ± 49/0 )b ( 16/3 ± 006/0 )d ( 04/3 ± 003/0 )c 

       

 
 سال زایش اساسبرمقدار چربی  تغییرروند  نمودار: 2شکل 

 

 
 سال زایش اساسبر پروتئینمقدار  تغییرروند  نمودار: 3شکل 
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 یگاوها یشزا یناول سن میانگین :میانگین سن اولین زایش       

 . آمد دستبهماه  11/25 یقتحق یندر ا ینهلشتا

 سن یفراوان توزیع 4 شکل :توزیع فراوانی سن اولین زایش       

 یج. طبق نتادهدمینشان  مطالعه مورد یترا در جمع یشزا یناول

تا  24 ینب هاتلیسه درصد 44 حدود زایش اولین سن آمده، دستبه

 یشزا ینسن اول هاتلیسهدرصد  91حدود  ینچن. همباشدمی ماه 25

 تر از آن دارند.ماه و کم 28
 

 
 توزیع فراوانی سن اولین زایش نمودار: 4شکل 

 

 ییراتتغ روند :روند تغییرات فنوتیپی سن اولین زایش       

 5  شکلدر  1398تا  1380 هایسال ینب یشزا ینسن اول یپیفنوت

 یشزا ینسن اول یپیفنوت نظر از یجهنت ینا طبقاست.  شده ارائه

 6/3ماه که معادل  12/0±01/0 یزانمبه هرسالدر  یریش یگاوها

 یمارآ لحاظ ازکاهش  یناست و ا یافتهکاهش روز در هرسال بوده

 (.>001/0Pبود ) دارمعنی
 

 
 روند تغییرات فنوتیپی سن اولین زایش نمودار: 5شکل 

 

تأثیر سن اولین زایش بر مقدار شیر تولیدی و ترکیبات        

( >001/0P) یدارمعنی اثر زایش سن آنالیز، از حاصل یجنتا طبق :آن

 سن رابطهدارد.  یرو ش ینپروتئ یانگینو م یمقدار چرب میانگین روی

 و شیر چربی شیردهی، دوره اولین تولیدی شیر مقدار و زایش اولین

 6 شکلاست.  شدهداده نشان 8 و 7 ،6 هایشکلدر  شیر پروتئین

 یخط یرش یدو تول یشزا ینسن اول ینکه ارتباط ب دهدمینشان 

 یرش یدتول یماهگ 23تا  21از  یشزا ینسن اول یشنبوده و با افزا

از  تریشب یردهیدوره ش ینشروع اول تأخیر. با کندمی یداپ یشافزا

 دارد.  یزن یو بعد از آن روند نامنظم یافتهکاهش یرش یدتول یماهگ 23

 

 با زایش اولین سن همبستگی :همبستگی بین صفات مختلف

 نشان امر این و باشدمی مثبت پروتئین درصد و چربی درصد صفات

 صفات این کاهش باعث تواندمی زایش اولین سن کاهش که دهدمی

 .گردد

 

 

 
 سن اولین زایش اساسبرروند تولید شیر  نمودار : 6شکل 

 

 
 سن زایش اساسبرروند تغییر میانگین مقدار چربی  نمودار: 7شکل 

 

 
 سن زایش اساسبر پروتئینروند تغییر میانگین مقدار  نمودار: 8شکل 
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 تولید شیر، مقدار و درصد چربی و پروتئین( و سن اولین زایش) یدیتولهمبستگی صفات : 3جدول 

 بحث
 یرش یدمربعات تول یانگینم یساتحاصل از مقا یجاساس نتابر      

جز فصل بهار و تابستان ها بهتمام فصل بین ،2جدول  دردوبار دوشش 

 ترین تولید مربوط به فصل پاییز بودبیش .(>0001/0Pبود ) داریمعن

 منشنیک( و 1381زاده و همکاران )یلیاسماع یقتحق یجبا نتا که

جز ها بهتمام فصل ینب یزن یشزا ینسن اول برایبود.  منطبق (1389)

مربوط به فصل  یشسن زا ینتربود و کم داریفصل بهار و زمستان معن

 خوراکی منابع و هوایی و آب شرایط نظر از زایش فصلتابستان بود. 

 در که شیرگاوهایی تولید مقدار لذا دارد تأثیر شیر تولید میزان روی

 و آب شرایط بودن مطلوب دلیلبه اندداشته زایش زمستان و ییزپا

 مصرفی یاز غذا بهینه استفاده و زایش از پس مشکالت کاهش هوایی،

منش، یک)ن است داشته افزایش تابستان و بهار هایفصل با مقایسه در

 و یچرب ر،یش دیتول یپیفنوت روند 3 و 2، 1های شکل مطابق .(1389

روند  (1388و همکاران ) ریکبرزممطالعه  طبق. بود داریمعن نیپروتئ

 و یچرب دیتولبود و  لوگرمیک 28/122حدود  ریش دیتول یپیفنوت

و  انیداستان بود. لوگرمیک 06/3و  42/4 حدود بیترتبه زین نیپروتئ

 28/147را حدود  ریش دیتول یپیروند فنوت زین (1395همکاران )

 تواندیمقدار م نیا یگزارش کردند. تفاوت در مقدار جزئ لوگرمیک

 توزیع 4 شکل. باشد یمورد بررس یهادامو تعداد  هاگله تعداداز  یناش

. دهدمی نشان مطالعه مورد جمعیت در را زایش اولین سن فراوانی

 هایسهدرصد تل 44 حدود زایش اولین سن آمده،دستبه نتایج طبق

سن  هایسهدرصد تل 91حدود  ینچن. همباشدیماه م 25تا  24 ینب

 (1393) زادهخلج یقتحق در تر از آن دارند.ماه و کم 28 یشزا یناول

 ماه بوده،  25و  24 ینب هایسهدرصد از تل 29 یشزا ینسن اول

تر ماه و کم 27 یشزا ینسن اول هایسهدرصد تل 90 یباًتقر ینچنهم

 یعتوز یبا بررس Edriss(2004) و Nilforooshanاز آن داشتند. 

 یاناستان اصفهان ب ینگاو هلشتا یتدر جمع یشزا ینسن اول یفراوان

ماه داشتند و  25 یشزا ینسن اول هایسهدرصد تل 30نمودند که 

 آن ازتر ماه و کم 28 یشزا ینسن اول هایسهدرصد تل 90 یباًتقر

 اولین سن نگینمیا .داشت خوانیهم حاضر تحقیق نتایج با که داشتند

آمد.  دستبه ماه 11/25 تحقیق این در هلشتاین گاوهای زایش

Nilforooshan و  Edriss(2004)ینحس ؛1383و همکاران،  هنرور ؛ 

 1393 زاده،خلج ؛1389 همکاران، و آروقفرجی ؛1387 پورمشهدی،

، 8/26 یبترترا به یرانا ینهلشتا یگاوها یشزا ینسن اول یانگینم

  گزارش نمودند. 08/25و  6/26، 25، 6/25

 ایگاوه زایش اولین سن که دهدمی نشان حاضر تحقیق 5 شکل       

 که یافتهکاهش ماه 12/0 متوسط طوربه هرسال در ایران هلشتاین

با ارزش  یهاروز در هرسال بوده است. استفاده از اسپرم 6/3 معادل

 یلاز دال یکی یو انتخاب ژنوم یرش یدتول یشافزا یبرتر برا یکیژنت

 حاکی زایش اولین سن کاهشی روند .باشدیم یشزا ینکاهش سن اول

 زودهنگام تلقیح و بلوغ سن کاهش جهت منسجم مهبرنا وجود از

  یقیتحق در .دارد ایران در گاو تولیدی عمر طول افزایش و هاتلیسه

طور ، به2005تا  1980 یهاسال ینب یکاییآمر ینهلشتا یگاوها یرو

 Hare)روز بوده است  4/3در هرسال  یشزا ینمتوسط کاهش سن اول

 سن روند ژنتیکی یگرد یقیدر تحق ینچن. هم(2006و همکاران، 

 ازایبه ماه  -012/0 ایران در هلشتاین شیری گاوهای زایش اولین

در مطالعه . (1392و همکاران،  یثانبیطرف) گردید محاسبه هرسال

 یط ینهلشتا یگاوها یشزا ینکاهش سن اول (1393) زادهخلج

 6 شکل روز بود. 7/2طور متوسط در هرسال به 88تا  75 یهاسال

 یخط یرش یدو تول یشزا ینسن اول ینکه ارتباط ب دهدینشان م

 یرش یدتول یماهگ 23تا  21از  یشزا ینسن اول یشنبوده و با افزا

از  تریشب یردهیدوره ش ینشروع اول یر. با تأخکندیم یداپ یشافزا

 دارد.  یزن یو بعد از آن روند نامنظم یافتهکاهش یرش یدتول یماهگ 23

مورد مطالعه نشان داد که سن  جمعیت در یشزا یناول سن بررسی

و  یو چرب یرش یدتول یرو یماه اثر منف 21تر از کم یشزا یناول

 یرش یدماه تول 24تا  21 از یشزا ینسن اول یشبا افزا دارد و ینپروتئ

 یمقدار چرب یماه برا 38ماه تا  25و از  یابدیم یشافزا یو مقدار چرب

 یرس یماهگ 35کاهش و  یماهگ 34روند تا  ینداشته و ا یروند کاهش

با  یزن ینمقدار پروتئ یداشته است. برا ینزول یرو دوباره س یصعود

 درصد پروتئین درصد چربی مقدار پروتئین مقدار چربی روز دوبار دوشش 305شیر  سن اولین زایش صفت

 01365/0 05680/0 -07018/0 -01906/0 -06139/0 1 سن اولین زایش

 -38951/0 -35459/0 91733/0 64438/0 1 -06139/0 روز دوبار دوشش 305شیر 

 -19930/0 44402/0 60271/0 1 64438/0 -01906/0 مقدار چربی

 -01135/0 -30116/0 1 60271/0 91733/0 -07018/0 مقدار پروتئین

 20653/0 1 -30116/0 44402/0 -35459/0 05680/0 درصد چربی

 1 20653/0 -01135/0 -19930/0 -38951/0 01365/0 درصد پروتئین
 بودند. دارمعنی( >001/0Pهمه ضرایب همبستگی در سطح )
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و  یروند صعود یماهگ 23تا  یماهگ 21از  یشاز ینسن اول یشافزا

داشته است.  یصورت نامنظم روند نزولبه یماهگ 38تا  یماهگ 24از 

و سن  دهدیماه را نشان م 23تا  21 یشزا ینسن اول یتمطلوب یج،نتا

ماه  22به  یشزا یناثر را دارد که کاهش سن اول ینماه بهتر 22

 یشنهادپ )Hoffman 1997 (مؤثر باشد. یریتیروش مد یک تواندیم

منظور کاهش به یشزا ینسن اول ینترو مطلوب ینداده است که بهتر

مطابق  .باشدمی ماهگی 24 تا 22 بین شیر تولید افزایش و ییزاسخت

 یشزا یینپا ینکه در سن ییگاوها )2000(و همکاران   Pirloیقتحق

 دارند، شانشیردهی دوره اولین طول در تریکم شیر تولید کنندیم

 که گاوهایی از عمر طول در عملکردشان و روزانه تولید مجموع لبتها

بود.  تریشب دارییطور معنبه کنندمی زایش باالتر سنین در

Nilforooshan و  Edriss(2004) از رأس 12000 اطالعات بررسی با 

 تولید صفات بر زایش اولین سن که دادند نشان هلشتاین، گاوهای

 تأثیر شیردهی دوره اولین در گاوها چربی درصد و چربی مقدار شیر،

معموالً  هادر گله یشزا ینباال بودن سن اول یطورکلبه. دارد دارمعنی

به انتخاب  یلحاظ عدم توجه کافگله به یریتضعف مد یلدلبه تواندیم

و  یدمثلتول یفضع یریتمد یزو ن یشزا ینکاهش سن اول یگاوها برا

 اولین سن کاهش و افزایش. (1394 یونسی،) باشد یرهبهداشت گله و غ

 یرش یدباعث کاهش تول تواندمی ماه 23 از ترکم و تربیش به زایش

سن  ینبهتر .(1395 همکاران، و داستانیان ؛1393 زاده،خلج)گردد 

از  االمکانیو حت باشدیم یماهگ 24تا  22در دامنه  یشزا یناول

 ،زادهخلج)نمود  یزپره یدماه با 22تر از به کم یشزا ینکاهش سن اول

و  یدبه حداکثر رساندن تول یبرا ،ماه ≤24 یشزا ینسن اول .(1393

نظر گرفته در ینهسن به یسه،پرورش تل هایینهبه حداقل رساندن هز

و همکاران،  Olechnowicz؛ 2017و همکاران،  Krpalkova) شودیم

 محققین از ردیگ گروهی گرچها (.Stipková، 2013 و Zavadilová ؛2016

؛ 2013و همکاران،  Cooke؛ 2015و همکاران،  Boultonماه ) 25-21

Gavan ماه 23-5/24 چنینهم و (2014 همکاران، و (Cooke  ،و همکاران

 یزن را(2015و همکاران،  Vacek؛ 2013و همکاران،  Curran؛ 2013

 و چربی درصد صفات با زایش اولین سن همبستگی .اندداده یشنهادپ

 سن کاهش که دهدمی نشان امر این و باشدمی مثبت پروتئین درصد

 یقاتطبق تحق .گردد صفات این کاهش باعث تواندمی زایش اولین

 یرو ش یشزا ینصفات سن اول ینب یمنف یهمبستگ ،شدهانجام

 یدتول ینب مبستگیه (Rekaya ،2000 و Weigel) وجود دارد یدیتول

بود در  -06/0و برابر  یمنفدر این تحقیق  یشزا ینو سن اول یرش

و همکاران،   Ojangoو  Edriss (2004)و  Nilforooshan یقاتتحق

 یمنف یرش یدو  تول یشزا ینسن اول ینب یپیفنوت ی( همبستگ2001)

در  یقیدر تحقزارش شده است. گ -2/0و  -09/0برابر  یبترتو به

مثبت  یرش یدتولو  یشزا ینسن اول ینب یپیفنوت یهمبستگ یوزلندن

 حاضر تحقیق با که(1997و همکاران،  Grosshans) یدگزارش گرد

گاوهایی که  Teke (2013) و  Murt اساس گزارشبر. ندارد یخوانهم

ماه  27ماه داشتند نسبت به سن اولین زایش  19سن اولین زایش 

تری تولید کردندکه با نتایج تحقیق حاضر کیلوگرم( شیر کم 929)

تواند می مطابقت داشت. ارتباط تولید شیر و افزایش سن اولین زایش

م پستانی باشد و توسعه ناکافی بافت دلیل توسعه و تکامل سیستبه

ها ممکن است دلیل اثر منفی سن اولین زایش پائین پستانی تلیسه

 ینا ینب یمنف همبستگی .(Serjsen، 2005 بر تولید شیر باشد )

آن  یباتو ترک یرصفات ش یاست که انتخاب برمبنا ینا یانگرصفات ب

 یناول سنفت و پاسخ همبسته مطلوب در ص یکیمنجر به بهبود ژنت

است  یشزا ینآمدن سن اول یینآن پا یجهکه نت شودیم یشزا

 زایش اولین سن اندازه از بیش کاهش. (1395و همکاران،  یان)داستان

 شیردهی دوره اولین در شیر ربیچ درصد و شیر تولید کاهش باعث

    .)2000و همکاران،   (Pirloگرددمی

نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که روند تغییرات شیر        

ترتیب های هلشتاین ایران بهتولیدی، مقدار چربی و پروتئین درگاو

داری روند فنوتیپی حاکی معنی باشد.کیلوگرم می 89/2و  45/1، 105

باشد. در این مطالعه بهترین سن اولین از بهبود شرایط پرورش دام می

زایش جهت دستیابی به حداکثر تولید شیر در اولین دوره شیردهی 

 تربیش به زایش اولین سن کاهش و افزایش. باشدمی یماهگ 22 حدود

 یدتول ینب یستگ. همبگرددیم تولیدماه باعث کاهش  22 از ترکم و

 یشو با افزا هبود یمنف یشزا ینبا سن اول ینو پروتئ یمقدار چرب یر،ش

اساس بر ینبنابرا .یابدیکاهش م یدیعملکرد صفات تول یشسن زا

ماه  23تا  21 یشزا یناول سندامنه مطلوب  ،رو یشپژوهش پ یجنتا

 تریبیشمطالعات  اما گرددیم یشنهادها پعملکرد گله یشجهت افزا

 باشد.جهت برآورد همه جوانب این موضوع ضروری می

 

 تشکر و قدردانی

نویسندگان از مرکز اصالح نژاد و بهبود تولیدات دامی جهت در        

 کنند.یمی قدردانها تشکر و اختیار قرار دادن داده

 

 منابع
 .1381، روزبهان، ی. ر. و آشتیانی،یراییم؛ ع. زاده،اسماعیلی .1

 گاوهای مثلیتولید از صفات برخی و یر و چربیش تولید بررسی

 .یو سازندگ پژوهش مجله .یزد اطراف هاییگاودار در هلشتاین

 .31تا  25 فحاتص ،57 و 56 هایشماره

 .1392نژاد، ع.ا. و سیددخت، ع.، ثانی، م.؛ اسلمیبیطرف .2

 گاوهای شیر تولید و باز روزهای زایش، اولین سن ژنتیکی ارزیابی
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شماره  ،5جلد  .ایران دامی علوم یهاپژوهش یهایران. نشر هلشتاین

 .68تا  62 فحاتص، 1

ارزیابی ژنتیکی صفات تولید شیر  .1387پورمشهدی، م.، حسین .3

 . صفحاتکشورهای هلشتاین ایران. سومین کنگره علوم دامی گاو در

 .841تا  839

برآورد پارامترهای ژنتیکی سن اولین زایش  .1393زاده، س.، خلج .4

نشریه علوم دامی.  و شیری هلشتاین.و تأثیر آن بر صفات تولیدی گا

 .24تا  15فحات ص ،103شماره 

تجزیه  .1395م.ب.،  ،زاده، س. و صیادنژادخلج ؛داستانیان، و. .5

های ژنتیکی صفت شیر تولیدی گاوهای هلشتاین ایران در استان

 ،111شماره  .نشریه علوم دامی پژوهش و سازندگی .مختلف کشور

 .24 تا 15فحات ص

رشیدی،  ؛ .م شهربابک،مرادی ؛.ا رمی،جوانجاتی ؛.م کبیر،رزم .6

 تولیدی صفات ژنتیکی روند برآورد .1388، .ب.م صیادنژاد، و.  ا

فحات ص ،40شماره . ایران دامی علوم مجله. ایران هلشتاین گاوهای

 .11 تا 7

زایی فاصله گوساله برصفات زایش اولین سن تأثیر .1396رهبر، ر.،  .7

. زیست جانوریمحیطنامه فصل .هلشتاین خشکی گاوهای دوره و طول

 .64تا  57فحات ص ،4شماره  ،9 دوره

 هایمؤلفه عملکرد، بر زایش اولین سن تأثیر .1398رهبر، ر.،  .8

 استان هلشتاین گاوهای تولیدی صفات ژنتیکی روند و واریانس

 فحاتص ،4شماره  ،11 . دورهمحیط زیست جانوریفصلنامه  .اصفهان

 .60تا  53

 ،و صیادنژاد .نصرتی، م ؛پور، م.طهمورث ؛آروق، ه.فرجی .9

ارزیابی ژنتیکی صفات تولیدمثلی گاوهای هلشتاین . 1389م.ب.، 
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