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در نشخوارکنندگان  نشریه پژوهش  

1392، دوم، شماره اولجلد   
http://ejrr.gau.ac.ir  

  

  ي شیري هلشتاینها بررسی عوامل موثر بر عملکرد تولید مثلی گاو
  

  2و تکتم وفا 1، محسن دانش مسگران1هروي موسوي علیرضا*

  دانشیار و استاد گروه علوم دامی دانشکده کشاورزي دانشگاه فردوسی مشهد،1
  استادیار دانشگاه پیام نور خراسان رضوي2

  07/02/92 ؛ تاریخ پذیرش: 04/09/91 تاریخ دریافت:
  1چکیده

بـه  تعداد روزهاي باز گاوهاي شـیري هلشـتاین ایـران     عوامل موثر بربررسی هدف از این مطالعه   
عنوان شاخص اصلی عملکرد تولید مثلی دام و تاثیر آن بر مدت مانـدگاري دام در گلـه بـود. در ایـن     

کمترین مربعات  هاي از مدلتجزیه و تحلیل آماري با استفاده . شدهاي شش گله استفاده  دادهاز مطالعه 
از آزمون بقـاء و روش   ،تاثیر روزهاي باز در شکم اول بر ماندگاري دام. به منظور بررسی انجام گرفت

تعـداد روزهـاي بـاز و    در خالل سالیان اخیر نشان داد که این آزمایش نتایج مییر استفاده شد. –کاپالن 
افزایش عملکرد تولیدي دام، تعداد روزهـاي بـاز   . )>01/0P(افزایش یافته استهاي غیر طبیعی زایمان

ــه را ــزایش  گل ــان. )>01/0P(داداف ــی  زایم ــاي غیرطبیع ــزایش ه ــز ســبب اف ــانی ــداد روزه ــاز  يتع ب
، بیشـترین  االترو بشکم شش گاوهاي داري بر روزهاي باز داشت و شکم تاثیر معنی. )>01/0P(شدند
). تعداد روزهـاي  >05/0P( افزایش دادرا روزهاي باز  زایی،نر).>01/0Pداشتند ( را بازهاي روزتعداد 

).فصل زایش، تعداد روزهاي بـاز را تحـت   >01/0Pدر نتیجه استفاده از اسپرم ایرانی کمترین بود  (باز 
 ه بـود تابسـتان ي هـا  ه بـیش از زایـش  زمسـتان ي هـا  زایشمیانگین تعداد روزهاي باز در تاثیر قرار داد و 

)01/0P<.( و گاوهایی کـه  شکم اول تاثیر منفی بر ماندگاري دام در گله داشت در افزایش روزهاي باز
طـورکلی، نتـایج    بـه ). >05/0Pروز بود، زودتر از گله حذف شدند ( 160این شاخص در آنها بیش از 

                                                
  heravi@um.ac.irمکاتبه: مسئول *
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گذار بر عملکرد تولید مثلی عنوان شاخص اصلی تاثیر دهد تعداد روزهاي باز به میآزمایش حاضر نشان 
  .تحت تاثیر عوامل وراثتی و محیطی است ،دام

  
  ، آزمون بقاءروزهاي باز، حذف دامتعداد : هاي کلیدي واژه

  

  مقدمه
نگهداري تر بزرگي ها ، گاوهاي شیري در گله21قرن  پروتئینی احتیاجاتبخشی از  ینتأممنظور  به  

ي ها . بیشتر تحقیقات و برنامه)2001لوسی، ( آنها شده استتولید شیر اي به افزایش  توجه ویژهو شده 
. از )1994(لیتچ و همکاران،  اندودهب افزایش تولیدبر اساس کنون تا، اصالح نژادي گاوهاي شیري

راندمان تولیدي دام در طول حیات او شود،  می آغازشیردهی جدیدي از دورهپس از زایش، که ییآنجا
. کاهش عملکرد تولید مثلی گاوهاي شیري )2001لوسی، ( در آبستن شدن بستگی دارد ها آنتوانایی به 

مشکالت از یک طرف و )1998(پلیزرر و همکاران،  در گله حذفمیزان و اثرات آن بر تولید شیر و 
صنعت  هاي ینگران،شیر از طرف دیگربهینه تولید ضررورت ي شیري و ها افزایش اندازه گلهناشی از 

در نهایت با کاهش سودآوري و عملکرد .کاهش عملکرد تولید مثلی است پرورش گاوهاي شیري
سبب   بزرگي ها در گلهاستفاده از مکانیزاسیون . )2005(دوریس و همکاران،  استاقتصادي همراه 

ي ها در نتیجه فحلیکه این خود مدت زمان کمتري صرف بررسی انفرادي گاوها شده  شده است
. عملکرد تولید )1998(پلیزرر و همکاران،  شود میدام منجر به کاهش عملکرد آبستنی  گزارش نشده

گاوهاي اجباریافزایش حذف  یازایی افزایش فاصله گوساله به صورتمثلی نامناسب گاوهاي شیري که 
(سه والم و  شود میدر سال زایی کاهش تولید شیر و گوسالهسبب کند،  شیري و یا هر دو بروز می

منفی تولید شیر و تولید مثل گاوهاي ظاهرا رابطه  خاطربه . اگرچه سطح تولید گله )2008همکاران، 
 ،با این حال مشخص شده که در مقایسه با سایر عوامل ،از تحقیقات بوده استبسیاري شیري، موضوع 

 شود میمشاهده  پرتولیداثرات افزایش تولید شیر بر تولید مثل جزئی بوده و  بیشتر در گاوهاي شیري 
گاوهایی باید توجه داشت که با این حال . )2001و لوسی  2010کاران، ؛ سه والم و هم2000(هنسن، 
که  ،)1999(استونسون و همکاران،  رنددا مناسبیعملکرد تولید مثلی  ي نیز وجود دارند کهپر تولید

تولید شیر به دلیل عدم باال بودن میزان . و توجه بیشتر به آنان است احتماالً حاصل تغذیه بهتر
که در گاو شده توازن منفی انرژي  ، سبب بروزاحتیاجات انرژي و انرژي دریافتیهماهنگی بین 
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 .)2001(لوسی،  دهد میمتعاقب آن در ابتداي شیردهی، کاهش وزن و کاهش وضعیت نمره بدنی رخ 
مصرف از طرفی احتیاجات رشد و باالتر بودن یلبه دلخصوص در گاوهاي شکم اول  چنین وضعیتی به

 .)1999(استاهل و همکاران،  شود یمانرژي، بیشتر مشاهده تر منفیو در نتیجه توازن ،ماده خشککمتر 
، روزهاي زایشبیندو عملکرد تولید مثلی گاوهاي شیري با فاکتورهایی از قبیل سن اولین زایش، فاصله 

ي متعددي ها گزارش.)2004(نیل فروشان و ادریس،  شود یمباز و تعداد تلقیح به ازاي آبستنی بررسی 
) گزارش کرد که نرخ آبستنی در 1998اند. باتلر ( افت راندمان آبستنی گاوهاي شیري را گزارش کرده

نرخ این در حالی است که ه است.کاهش یافت 1994% در 40به  1951% در سال 65اولین تلقیح از 
(کاسیدا،  ت% گزارش شده اس45تقریباً  1950آبستنی گاوهاي تلقیح شده در زمان فحلی در دهه 

ي روند 2000تا  1980ها از سال  همچنین گزارش شده که ماندگاري گاوهاي شیري در گله .)1961
درصد  3/6و  4 یبترت به 3و  2نرخ ماندگاري ساالنه گاوها در شکم  که طوري بهاست، یداشتهکاهش

بیشترین احتمال حذف گاوها در دهد که  میهمین گزارش نشان . )2010پینه دو، (کاهش یافته است
روزهاي باز) به ( یفاصله زایش تا آبستن. )2010(پینه دو،  شود میدیده شیردهی دوره ابتداي 

تلقیح مصنوعی، فصل زایش، مدیریت گله، اندازه گله،  روشفاکتورهایی از قبیل دوره انتظار اختیاري، 
تعداد روزهاي باز اصلی ترین . )2003 (اوسه نی و همکاران، سطح تولید و شکم زایش بستگی دارد

با افزایش بروز همراه . افزایش روزهاي باز در گاوها شاخص عملکرد تولید مثلی در گله است
(پینه دو،   از گله است ها آنافزایش احتمال حذف همچنین و دام سالمتی مربوط به  مشکالت

رآن بر یاثتبه علتییآسان زاگذار بر تعداد روزهاي باز، نوع زایش دام است. یکی از عوامل تاثیر.)2010
عملکرد تولید مثلی شکم بعد، یکی همچنین هاي زایمان و دامپزشکی و  سالمتی گوساله و تلیسه، هزینه

هاي مربوط  زایی بجز هزینهاست. گزارش شده است که سخت واحد گاوداري اقتصاد عوامل موثر براز 
مرگ و  ،و، باروريدبر تولی ،هاي مدیریتی هاي ناشی از حذف و سایر هزینه دامپزشکی،افزایش هزینهبه 

در . کمبود اکسیژن و اسیدوز )1997(دماته وا و همکاران،  ها اثرات جدي دارد میر گاوها و گوساله
زایی و یا مردهافزایشکنند سبب  میزایی شدید و یا زایمان طوالنی مدت را تجربه که سختییها گوساله

  .)2007(لومبارد و همکاران،  شود میتازه متولد شده کاهش عمر گوساله 
بررسی عوامل موثر بر عملکرد تولید مثلی گاوهاي شیري هلشتاین در ایران سابقه طوالنی نداشته و   

لعـه، ارزیـابی   هـدف از ایـن مطا  تحقیقات مربوطه تا کنون زوایایی از آن را مورد بررسی قرار داده اند. 
از قبیل منشأ اسپرم، تولید شیر، شکم زایش، فصل و سال زایش، نحـوه زایـش و    مختلف اثرات عوامل
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عملکرد تولیـد مثلـی گاوهـاي    تعداد روزهاي باز به عنوان شاخص اصلی همچنین جنسیت گوساله بر 
همچنین تاثیر روزهاي باز شکم اول، بر ماندگاري دام در واحـد بررسـی    شیري هلشتاین در ایران بود.

  شد.
  

 ها روشمواد و 
استفاده  1386تا 1372هاي  هاي شش گله بزرگ گاو شیري در خالل سال در این مطالعه از داده  

(با دامنه راس  508شرقی کشور قرار داشتند و میانگین تعداد دام آنها شمالها در ناحیه  این گلهشد. 
، میانگین هاي مورد مطالعهو در خالل سال بر اساس آمار سازمان هواشناسی بود.راس)  850تا  380

ي مزبور تحت پوشش مرکز ها گلهبود. 42/1درجه با انحراف معیار  46/15درجه حرارت ساالنه 
شناسان صورت منظم توسط کار به ها آنگیري اصالح نژاد ایران بوده و ثبت مشخصات و رکورد

کیلوگرم  8145 ها گلهروز  305شد. میانگین تولید استاندارد شده  یمي تعاونی گاوداران انجام ها شرکت
یکی از ر د ها آنعضویت س اسار کیلوگرم) بود. انتخاب واحدها مذکور ب 8670تا  7578(با دامنه 

داراي  ها گلهتحقیقاتی بود. ح این طرر به مشارکت دها  آنهاي تولیدي گاو شیري و تمایل  تعاونی
شد به نحوي که تمامی  یمهاي اولیه گله در آن ثبت  تمامی دادهو افزار مدیریت واحد تولیدي بوده  نرم

شد. هر روزه تمامی اطالعات مربوط به  یمافزار مزبور مدیریت  عملیات روزمره گله از طریق نرم
هاي  شد. براي هر گاو داده یمزمایی آگاوهاي موجود و حذفی در سامانه مزبور ثبت و راست

ي تولیدي (روز تولید و تولید ها اي (نظیر تاریخ تولد، شماره پدر، تاریخ اولین زایش)، داده شناسنامه
سال هاي تولید مثلی (نظیر  داده ،روز شیردهی) 305و  60براساستجمعی نظیر شیر تصحیح شده 

ده، آخرین اطالعات مربوط به تلقیح، روزهاي نوع زایش، جنس گوساله متولد شزایش، فصل زایش، 
پیش  ها گلهآوري شده از  هاي جمع شد. داده یمثبت  ، و جزئیات حذف احتمالی از گله و یا مرگباز)

به چهار گروه  ها اسپرمآزمایی شد. بر اساس اسپرم استفاده شده، از تجزیه و تحلیل مجدداً راست
-هاي تهیه شده از کشورهاي اروپایی) تقسیم (شامل اسپرم ورهاکش یرساایرانی، کانادایی، آمریکایی و 

این ، در گروه چهارم (سایر کشورها) قرار داشتند ها اسپرمتعداد کمی از ه کبندي شدند. از آنجائی
هاي نهایی مورد استفاده براي تجزیه و تحلیل آماري حذف شدند. متغیر مورد بررسی،  گروه، از داده

اثر ، اثرات اصلی شامل ها دادهبود. در مدل استفاده شده به منظور تجزیه و تحلیل  تعداد روزهاي باز
، پدر گوساله با سه سطح (ایرانی، کانادایی و آمریکایی)، پدر مادر با سه سطح (ایرانی، کانادایی و گله
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طح روز شیردهی، جنس گوساله با دو س 305 بر اساسآمریکایی)، تولید شیر دوره قبلی تصحیح شده 
فصل زایمان با چهار  ،)1386تا  1379و  1378تا  1372ي ها سال(نر و ماده)، سال زایمان با دو سطح (

و پنجم و شکم ششم   سطح (شکم اول تا شکم 6سطح (بهار، تابستان، پاییز، و زمستان)، شکم زایش با 
زایی، و سقط  ی، مردهزای سخت و غیر طبیعی شامل سطح (طبیعی دوباالتر)، و نحوه زایش قبلی دام با 

و همچنین بر هم کنش متقابل اثرات اصلی در نظر گرفته شد. چنانچه ) پس از پایان ماه پنجم آبستنی
 افزار آماري  نرمز گردید. تجزیه و تحلیل آماري با استفاده ا یمدار نبود، از مدل حذف اثر متقابلی معنی

JMP)SAS Institute Inc., NC, USA (شدانجام 1حداقل مربعات استاندارد هاي ز مدلو با استفاده ا .
ها با کمک  میانگیندار بودن نتایج مورد استفاده قرار گرفت. براي اطمینان از معنی 05/0سطح آماري 

  مقایسه شدند.HSDآزمون چند دامنه توکی 
اسـتفاده  منظور بررسی تاثیر روزهاي باز در شکم اول بر ماندگاري دام در واحد از آزمـون بقـاء    به  

به صورت فاصله زمانی بین زایش تا تاریخ مرگ یا حذف از گلـه در نظـر    2شد. طول عمر تولیدي دام
تجزیـه و تحلیـل شـد و     3مییـر  -ي مربوط به بقاء دام در واحد توسط روش کاپالن ها گرفته شد. داده

و  4رنـک  –ي الگ هـا  آزمـون ي مـورد بررسـی توسـط    هـا  تفاوت بین میزان بقاء تجمعی در زیر گروه
رنک و ویلکاکسون براي آزمون یکنواختی بـین   -ي الگ ها مقایسه شد. همچنین از آماره 5ویلکاکسون

  انجام گردید. JMPاستفاده شد. آزمون بقاء با استفاده از نرم افزار آماري  ها گروه
  

  نتایج و بحث
، 128، 154، 131 یبترت بهگله آزمایشی  6میانگین روزهاي باز در : اثر عوامل مختلف بر روزهاي باز

میانه روز و 7/135 ي مورد بررسیها در گله روزهاي باز تجمعیروز بود. میانگین  115و  153، 142
روز بود. متوسط شیر تولیدي  322و  99ترتیب  بهنیز اول و سوم آن ي ها چاركبود. روز  191آن 

کیلوگرم بود. میانه شیر  6/6947±1767و  4/2016±565ترتیب  روز گاوها به 365و  60تجمعی 
ترتیب  اول و سوم آن بهي ها کیلوگرم و چارك 2038 ،ها دامروز اول پس از زایش  60تولیدي تجمعی 

                                                
1- Standard Least Square 
2- Productive life 
3- Kaplan-Meier 
4- Log-rank 
5- Wilcoxon 
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روز تصحیح شده گاوهاي مورد استفاده در این آزمایش،  305. میانه شیر ندکیلوگرم بود 2406و  1645
  .ندکیلوگرم بود 8239و  5731ترتیب  اول و سوم آن بهي ها کیلوگرم و چارك 7061

  
  1379از  پسو  پیشروز در سالهاي  305تغییرات روزهاي باز و شیر تصحیح شده -1شکل 

  
در شکل شماره  1379از سال پیش و پس ،روز 305میانگین تعداد روزهاي باز و شیر تصحیح شده   

افزایش قابل توجهی در میانگین  1379پس از سال  ،این آزمایشنتایج  براساسنشان داده شده است.  1
 تولید شیر تصحیح شده واول دوره شیردهی روز  60 در شیرتجمعی روزهاي باز و همچنین تولید 

ي مورد بررسی رخ داده است. تحقیقات بسیاري ارتباط منفی بین عملکرد تولید ها روز در گله 305
 305 تصحیح شده تولید شیرشده که  در همین راستا گزارش. اند کردهمثلی و تولید شیر را گزارش 

 ارتباط داشتهتلقیح گیرایی اندازي، فحلی و بطور معنی داري با تعداد روز تا اولین تخمک ،روز
روز 305تولید شیر تصحیح شده اندازي و فحلی را از روي متوسط تعداد روز تا اولین تخمکتوان  میو

 5) با بررسی 2000ل (دانی عبداهللا و مکدر تائید نتایج این آزمایش،  .)2011(ساکاقوچی،  تخمین زد
گله آزمایشی در ایالت کارولیناي شمالی، تخمین زدند که در پاسخ به انتخاب گاوهایی با تولید باال، 

(عبداله و مک استافزایش یافته روز در سال  1/1با نرخ  1993تا  1980میانگین روزهاي باز از سال 
در بررسی منابع انجام شده، نشان داد در اغلب مطالعات بررسی شده ) نیز 2000. لوسی ()2000دانیال، 

عالوه گزارش  ه. بوجود داشته استارتباط مستقیمی بین افزایش تولید شیر و کاهش باروري گاوها 
ل قاب یرتأخ، اگرچه اند شدهشده است که گاوهایی که به لحاظ ژنتیکی براي تولید بیشتر انتخاب 
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 ها آنولی بروز اولین فحلی آشکار بعد از زایش  ،اندریزي بعد از زایش نداشتهتوجهی در اولین تخمک
) 2000ن (نسها .)2004(ده چاو و همکاران،  )پس از زایش روز 43در برابر  66دیرتر رخ داده است (

اخیر گزارش نمود. اما با را در سالیان سوتا  افت قابل توجه راندمان آبستنی گاوهاي شیري منطقه مینی
ثرافزایش تولید شیر بر تولید مثل نسبت به سایر عوامل کم و ناچیز بوده است. حال گفته شد که ااین

 روز 60اثر تولید شیر تجمعی  1گزارش کردند که نسبت وقوع نسبینیز ) 2000ز (گورن و راجاـ شولت
(در حد طبیعی) بوده است و  1به نزدیک   ،گاوهاي شیري بر راندمان آبستنیابتداي دوره شیردهی 

اخیرا است. دیده شده داري در این نسبت  فزایش غیر معنیا،فقط در سطوح باالي تولید شیر
هاي گاو شیري  هاي عملی باروري در گله ) در مقاله مروري خود به بررسی جنبه2011ساکاگوچی(

ثر منفی تولید شیر بر باروري تنها در شرایط که اي انجام شده نشان داد ها بررسینتیجه پرداخته است.  
(ساکاگوچی،  تواند از این اثرات مضر بکاهد کند و مدیریت صحیح می نامساعد مدیریتی بروز می

افزایش وقوع دلیل  هبا مدیریت ضعیف، ممکن است تولید شیر ب یهای که در گله طوري هب .)2011
در این شرایط افزایش تولید شیر مهمترین عامل اختالل  .افت باروري شود ، سبببیمارهاي متابولیکی

  .)2011(ساکاگوچی،  در وضعیت آبستنی گله خواهد بود
طبیعی به ترتیب هاي طبیعی و غیرزایماندهد.  میتاثیر نوع زایش را بر روزهاي باز نشان  2شکل   

ي مورد مطالعه ها در گلههاي مطالعه شده ي انجام شده در خالل سالها درصد کل زایش 5/11و  5/88
درصد در  9/9داري از ي غیرطبیعی به صورت معنیها هاي اخیر فراوانی زایشدر خالل سالبودند. 

این نتایج ).P=004/0هاي پس از آن افزایش یافت (درصد در سال 13به بیش از  1379هاي پیش ازسال
روزهاي باز ر ا افزایش داداند  داريمعنی به صورتطبیعی غیر هاي یمانزانشان داد که آزمایش 

)0001/0<P .( پس از سال  يها سالدر که  نجائیآاز) داري معنی صورت بهنیز ییزاسخت) 1379اخیر
در سالیان اخیر متاثر روزهاي باز توان نتیجه گرفت که احتماال بخشی از افزایش  میافزایش یافته است 

) مطابقت 2010ن (مود و همکاراها گزارش شده توسطاین مشاهدات با نتایج . زایی بوده است از سخت
  داشت. 

                                                
1- Hazard Ratio 

www.SID.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 و همکاران علیرضا هروي موسوي

82 

  
  . زایش غیر طبیعی شامل سخت زایی، مرده زایی و سقط شیروار است. تاثیر نوع زایش بر روزهاي باز -2شکل 

  
ي دامپزشکی و نیروي کار در زمان ها بر ماندگاري گوساله و تلیسه، هزینه ییزاآساناثر  به علت  

به عنوان یک صفت اقتصادي مطرح  ییزاآسانمثلی گاوها در شکم بعدي، عملکرد تولیدزایش و نیز 
مشخص شد که  تعداد تلقیح به انجام دادند، ) 2011ن (اگلن و همکارا کهگسترده اي ه در مطالعاست. 

-الهروز و نیز فاصله گوس 8میزان نوبت و تعداد روز تا اولین تلقیح به  7/0ازاي هر آبستنی به میزان 

در  ربوطهروز در گاوهایی که هنگام زایمان نیازمند کمک بودند بیشتر از مقادیر م 28زایی به مدت 
گاوهایی که مرده زایی داشتند،  درگزارش شده است گاوهایی بود که زایمان بدون کمک داشتند. 

ي ها که گوسالهدر مقایسه با گاوهایی نیز ها آنو متوسط روزهاي باز حذف غیر اختیاري باالتر بوده 
. ضررهاي اقتصادي ناشی )2007(بی کالهو و همکاران،  روز بیشتر بود 88آوردند، حدود  یابه دنزنده 

 ،گاوها، افزایش روزهاي بازاقتصادي زایی شامل هزینه گوساله از دست رفته، کاهش عمر از مرده
پیشنهاد شده  .)2008مکاران، (بی کالهو و ه استکاهش تولید شیر نهایتاافزایش زمان اولین تلقیح و 

، اختالل در رشد جنینی بوده ها یسهتلرشد نامناسب جنین درزایی و است که یکی از علل اصلی مرده
ناشی از  تنشخوراك توسط مادر در انتهاي دوره بارداري همراه با کمتر که خود ناشی از مصرف 

(سیلکه و همکاران،  یینپاوضعیت نمره بدنی  .)2004(جونکر،  باشد یمدر واحدانتقال به گروه جدید 
به عنوان برخی  )1999(ریسکو و همکاران،  مادر و ورم پستان در گاوهاي آبستن هاي یماريب، )2002

  .تواند منجر به افزایش روزهاي باز در گله شود میکه نهایتا  اند شدهاز دالیل مرگ جنین گزارش 
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ستفاده شده در تلقیح دام بر روزهاي باز پس از زایش نشان دهنده تاثیر منشاء اسپرم ا 3شکل   
قرار  یرتحت تأثداري روزهاي باز را  معنی به صورتاسپرم  منشأنتایج این آزمایش نشان داد که است. 

روزهاي  ،امریکاییکانادایی و یها اسپرمدر مقایسه با ایرانی یها اسپرمدر نتیجه استفاده از که طوري بهداد، 
ي غیر طبیعی ها هاي ایرانی و یا خارجی تاثیري بر زایش استفاده از اسپرم). P=005/0( کاهش یافتباز 

ند دگزارش نمونیز) 2010ن (مود و همکاراها  تائید نتایج این آزمایش،در در آزمایش حاضر نداشت. 
دار پایه معنیتاثیر بر تعداد روزهاي باز و تعداد تلقیح به ازاي هر آبستنی داشت.  داري که پدر اثر معنی

. قابل پدري بر تعداد روزهاي باز، نشان دهنده اهمیت توجه به اسپرم مورد استفاده براي تلقیح دام دارد
که  آید یمبدست  هایی یسهتلتوجه است که وضعیت باروري گاوهاي نر از بررسی عملکرد تولید مثلی 

) 2004نسن و همکاران (ها .)1989ت، (باتلر و اسمی ، تغییر قابل توجهی نکرده استها آننرخ آبستنی 
مادري بر روند مرده زایی، اثر نرهاي پایه  ریاثتپیشنهاد کردند که در گاوهاي هلشتاین عالوه بر نیز 

به نظر . باید مورد توجه قرار گیرندبه عنوان یکی از علل اصلی افزایش وقوع مرده زایی نیز هلشتاین 
که  )2001(لوسی،  دارندها یسهتلبه نسبت تغییر کیفیت منی بیشتري نسبت به حساسیت  رسد گاوها می

هاي ایرانی براي گاوهایی با  اسپرم که معموالًییاز آنجا.تواند بر روزهاي باز تاثیر داشته باشد خود می
تواند ناشی از  میهاي ایرانی  تر بودن روزهاي باز در گروه اسپرم شوند، پایین میتولید کمتر استفاده 

  تاثیر کمتر تولید بر آبستنی مجدد دام نیز باشد. 

  
  تاثیر منشاء اسپرم استفاده شده در تلقیح دام بر روزهاي باز پس از زایش دام -3شکل 
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ي اول ها . میانگین روزهاي باز در شکم)P>01/0داشت (روزهاي باز داري بر  شکم زایش تاثیر معنی
روز  85/155و 82/141، 01/138، 33/136، 41/140، 55/146ترتیب  شکم ششم و بیشتر به تا پنجم و

تواند ناشی از افزایش سایر  یمتعداد روزهاي باز درگاوهاي شش شکم و بیشتر بودن  بیشتربود.
یابند.  یمبا باالتر رفتن تعداد شکم، افزایش  سالمتی دام باشد که معموالً مشکالت مربوط به

هایی نیز مبنی بر افزایش احتمال دوقلوزایی با افزایش شکم زایش وجود دارد (سیلوا دل ریو و  گزارش
) که چنین افزایشی در گاوهاي شیرده در مقایسه با گاوهاي غیر شیري بیشتر گزارش 2007همکاران، 

است (قوي  یی در این گاوها بودهچند تایزي ر تخمکشود علت آن وقوع بیشتر  شده است و گفته می
نتایج این آزمایش نشان داد که گاوهاي شکم اول در مقایسه ). همچنین 2008حسین زاده و همکاران، 

زایی و  درصد بیشتر سخت یلدل بهکه احتماالً داشتندبا گاوهاي شکم سوم، روزهاي باز بیشتري 
ي غیرطبیعی ها رصد زایشبراساس نتایج این آزمایش، دباشد.  میزایی در گاوهاي شکم اول  مرده

) و در گاوهاي شکم اول بیش از سایرین بود P>01/0ي مختلف داشت (ها داري در شکم تفاوت معنی
در ). در گاوهاي شکم اول تا پنجم و ششم و باالتردرصد  10 و 6/9، 5/8، 8، 8/8، 18ترتیب  (به

سه با سایر گاوها گزارش شد که گاوهاي شکم اول در مقاینیز ) 2007آزمایش لومبارد و همکاران (
ر و همکاران ) و میی2007ند. بیکالهو و همکاران (زایی هستمرتبه بیشتر در معرض ابتال به مرده 7/1
به زایی ) نیز گزارش کردند که با افزایش شکم زایش در گاوهاي هلشتاین، احتمال وقوع مرده2001(

- با این. ارتباط داشتزایی قابل توجهی با مرده به طورداري کاهش یافت و شکم زایش  معنی صورت

زایی گاوهاي شکم اول در آزمایش حاضر رسد بخشی از باالتر بودن درصد سخت میحال به نظر 
-هایی با درجه سخت ي انتخاب اسپرم در این گروه باشد. استفاده از اسپرمها تواند ناشی از سیاست می

د، ممکن است ناشی از سیاست ترجیح تولید بیشتر در مقابل زایی نا متناسب با سن و اندازه دام مول
مورد استفاده پایداري و ماندگاري دام در گله و یا ناقص بودن اطالعات مربوطه در مشخصات اسپرم 

  باشد. 
میانگین روزهاي باز در فصول ). P=006/0داري بر روزهاي باز داشت ( فصل زایش تاثیر معنی  

روز براي فصول بهار تا زمستان بود.  54/153و  83/150، 56/142، 55/146ترتیب  مختلف سال به
فاکتور در زندگی تولید مثلی گاوهاي  ینتر به عنوانمهماگرچه در بسیاري از مطالعات، تولید شیر باال 

از زایش بروز یافته پس هاي  ) گزارش کرد که بیماري2001لوسی ( با اینحال شیري گزارش شده است،
. تغییرات آب و دام از اهمیت بیشتري برخوردارندفصل زایمان در مقایسه با سطح تولید  همچنینو 
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ارتباط  به علتهوایی با کاهش عملکرد تولید مثلی گاوهاي شیري مرتبط است. گزارش شده است که 
گرمایی حساس  يها تنشبین نرخ باالي متابولیسم و شیردهی، تولید مثل در گاوهاي شیري شدیداً به 

تولید، باروري در  پرکه در گاوهاي نشان دادند ) 1999کاتانانی و همکاران (- ال .)2001(لوسی،  است
توان نتیجه گرفت  می. بنابراین، دهد میکاهش را در مقایسه با فصول دیگر نشان فصل تابستان بیشترین 

نرخ آبستنی اولین تلقیح در گاوهاي بر کاهش  یاثر مضاعف ،شیرباالي تولید به همراه گرمایی  که تنش
شرایط تنش عالوه نشان داده شده است که طوالنی شدن فاز لوتئال در گاوهایی که در  ه. بدارندشیري 

داشته گرمایی قرار  تاثیر تنش ترشح ناکافی استرادیول از فولیکولی بوده که تحت یلدل بهگرمایی بودند 
گزارش کردند که نیز ) 2010ن (مود و همکاراها زمینهدر همین .)1998(ویلسون و همکاران،  است

و تعداد روزهاي باز کمتري  تر کوتاهگاوهایی که در فصل پاییز زایمان کرده بودند فاصله گوساله زایی 
رسد گاوهایی که در آزمایش حاضر در زمستان زایش نموده  میبه نظر  ل داشتند.ونسبت به سایر فص

هاي گرم سال در فصل تابستان، بیشترین تاثیر ناشی از  تلقیح آنان با ماهاند به دلیل مصادف شدن زمان 
  اند.  ي گرمایی را تحمل نموده و احتماال به همین دلیل تعداد روزهاي باز بیشتري داشتهها فصل و تنش

  ،آزمایشنشان داده شده است. بر اساس نتایج این  4تاثیر جنسیت گوساله بر روزهاي باز در شکل   
افزایش روزهاي باز پس از ). P=03/0( در مقایسه با ماده زایی شدروزهاي باز زایی سبب افزایش  نر

ي ماده است ها در مقایسه با گوساله ها گوسالهاین تر بزرگاندازه  ناشی ازاحتماالً  ي نرها تولد گوساله
(هینز و همکاران،  شود میاول در شکم  ویژه  هبزایی  که در نهایت منجر به افزایش احتمال وقوع سخت

هاي غیرطبیعی را در نتیجه زایمان  ي آزمایش حاضر نیز، افزایش درصد زایمانها بررسی داده.)2006
ي ها درصد براي گوساله 2/7در مقابل  2/15ترتیب  دهد (به میگوساله نر در مقابل گوساله ماده را نشان 

کردند که جنس گوساله در گاوهاي شکم اول  ) گزارش2001یر و همکاران ( می). P>01/0، نر و ماده
زایی  امکان وقوع مرده که طوري به. ارتباط داشته استزایی  متفاوتی با وقوع مرده صورتبه،شکمو چند 

  بود. شکم در گاوهاي شکم اول که گوساله نر داشتند بیشتر از گاوهاي چند 
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  تاثیر جنسیت گوساله بر متوسط روزهاي باز شکم جاري -4شکل 

    

بر داري  تاثیر معنیشکم اول در نتایج آزمایش حاضر نشان داد که مدت زمان روزهاي باز   
) و گاوهایی که روزهاي باز آنان در شکم اول بیش 5، شکل >01/0Pماندگاري دام در واحد داشت (

  ).1روز زودتر از واحد حذف شدند (جدول  60روز بود، به طور متوسط  106از 
  

  
  (گاوهایی با روزهاي  تاثیر روزهاي باز شکم اول گاوهاي شیري بر مدت ماندگاري گاو در واحد -5شکل 

  ))--(روز 160و گاوهایی با روزهاي باز بیش از  )-( روز 160باز کمتر از 
  

128

130

132

134

136

138

140

نر زایی ماده زایی

وز
 ر

ز،
 با

ای
زھ

رو
ط 

وس
مت
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نتایج بدست آمده در این مطالعه در خصوص رابطه منفی بین تعداد روزهاي باز و مدت ماندگاري   
؛ اهلمان و 2008سوالم و همکاران، ( کند گاو در گله گزارشات قبلی در همین زمینه را تأیید می

؛ بل 2010؛ دي وریز و همکاران، 2011؛ دوبوك و همکاران، 2010مود و همکاران، ها ؛2011همکاران، 
) گزارش کرده بود که یک 2008سوالم و همکاران ( .) 2010؛ پی نه دو و دي وریز، 2010و همکاران، 

روز در  150رابطه خطی بین تعداد روزهاي باز و میزان حذف وجود دارد و تعداد روز باز بیش از 
دو و همکاران  برابر احتمال حذف شده است. همچنین پین 15/1لشتاین موجب افزایش گاوهاي ه

به منظور بررسی را  2007تا  2001هاي  هاي سال حدود دو میلیون رکورد مربوط به زایمان) 2010(
را مورد دام از واحد حذف یا رابطه تعداد روزهاي باز در دوره تولید مثلی قبلی و احتمال مرگ و 

روز  60قرار دادند. مشاهدات آنها نشان داد که با افزایش تعداد روزهاي باز احتمال حذف تا بررسی 
. دابوك وهمکاران )2010(پین دو و دي وریز،  داري افزایش یافته است پس از زایمان بطورمعنی

م بودن تعداد کهمچنین شیردهی و  21تا روز  ریزي د که وقوع تخمکن) نیز گزارش کرد2012(
  دارند. رابطه منفی دام از واحد با احتمال حذف ، ي بازروزها

  
  .تاثیر روزهاي باز شکم اول گاوهاي شیري بر مدت ماندگاري دام در واحد -1جدول 

  
  میانگین 

  (روز)
  میانه 
  (روز)

حد پایین 
اطمینان  فاصله

  % (روز)95

حد باال 
اطمینان  فاصله

  % (روز)95

% 25نقطه 
شکست 

  (روز)

% 75نقطه 
شکست 

  (روز)
گاوهایی با روزهاي باز کمتر 

  روز در شکم اول 106از 
1/18±6/1551  1410  1364  1452  871  2102  

گاوهایی با روزهاي باز بیشتر 
  روز در شکم اول 106از 

1/16±6/1491  1340  1294  1382  901  1936  

  
  گیري نتیجه

تولید دام، عملکرد تولید مثلی در سالیان اخیر همگام با افزایش این آزمایش نشان داد که نتایج   
تولید دام بر تعداد روزهاي باز، این شاخص تحت منفی عالوه بر تاثیر . روندي کاهشی داشته است

هاي غیر طبیعی، شکم زایش، جنس گوساله، فصل زایش و نیز منشأ  افزایش وقوع زایمانتاثیر 
افزایش نتیجه گرفت توان  مین آزمایش بر اساس نتایج ایهمچنین بود. استفاده شده در تلقیح دام اسپرم
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نتایج بدست آمده در این  رد.ر منفی دایاثت در گله بر مدت ماندگاري گاودام در شکم اول روزهاي باز 
ضرورت توجه بیشتر به کاهش عملکرد تولید مثلی در سالیان اخیر و عوامل موثر بر آن را  ،آزمایش

به تاثیر عملکرد تولید مثلی بر ماندگاري دام در واحد و دهد. همچنین با توجه مورد تاکید قرار می
هایی براي بهبود دام، بکارگیري روش زود هنگامي اقتصادي ناشی از حذف غیر اختیاري و ها خسارت

  . شود میعملکرد تولید مثلی توصیه 
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Abstract  
 The aim of this study was to evaluate the factors affecting days open (DO) as 
the main reproductive performance and longevity index in Holstein dairy cows in 
Iran. The demographic, production and reproduction data of six large dairy farms 
were used. The data were analyzed using Standard Least Squares models. Survival 
analysis using Kaplan-Meier method was used to determine the impact of DO on 
longevity. The results showed that DOand dystocia were increased during the 
recent years (P<0.01). Days open was increased due to the higher milk yield in 
recent years (P<0.01). Non-eutocia calving also increased the DO (P<0.01). Parity 
impacted DO and cows in their 6th or more lactations had the highest DO (P<0.01). 
Male calves increased DO (P<0.05). Sire origin had significant impact on DO and 
Iranian sires had the lowest DO compare to their counterparts (P<0.01). Season of 
calving had significant influence on DO and cows calved in winter had higher DO 
compare with their counterparts calved during summer (P<0.01). Increase in DO 
during the first calving had a negative impact on cow longevity and cows with 
more than 160 days of DO were culled sooner (P<0.05). In conclusion, the results 
of the present study demonstrate that DO as the main reproductive performance 
index is impacted by genetic and environmental factors. 
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