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ياستان خراسان رضویصنعتيهايدر گاوداريریعلل حذف گاوشیبررس
، س. ا.2، غیاثی.م، 2*مجتهدي.، م، 1عبدالهی راد

گروه علوم دامی دانشگاه بیرجنددانشجوي کارشناسی- 1
علوم دامی دانشگاه بیرجندعضو هیئت علمی گروه -2

mojtahedi@birjand.ac.ir:پاسخگوي نویسندهآدرس پست الکترونیک *

چکیده
،واحدهانیايبراسهیپرورش تليبااليهانهیهزنیو همچنيریپرورش گاوشيدر واحدهاينگهدارنهیامروزه باتوجه به باال بودن هز

به پرورش دهندگان نیسنگيموجب وارد آمدن خسارت ها،ياریراختیبه صورت غوعمدتان،ییپايدر شکم هايریشيحذف گاوها
نی) که ا5رساند(یبه گاودار نميسودچیخود را جبران نکند هدیمربوط به پرورش و توليهانهیهزکهیگاو تا زمانکیگردد،یم

تر خواهد بود، اگر ریچشمگانیزنیکند ادایکاهش پکیبه زانیمنیحال اگر اکشد،یطول مزین3و 2يتا شکم هانهیجبران هز
خود در آن تیریحذف واحد خود اقدام به بهبود مديبر اساس علت هادیادهد بشیواحدش را افزايگاودار بخواهد ماندگارکی

موضوع هدف از نیايباالتیاهملیرا کاهش دهد، بدليبعدیاحتماليکند و ضررهايریجلوگياریاختریبخش کند تا از حذف غ
گاو 1547آمار تعدادقیتحقنی. در ادبويخراسان رضويریدر چند گله گاوشردهیشيحذف گاوهالیداليموردیمطالعه بررسنیا

راس 546تعداد نیقرار گرفت که از ایمورد بررس93-91يسال هانیما بيراس در منطقه خراسان رضو100يبااليگاودار4از 
و يبه عدم بارورزانیمنیشتریصورت گرفته بيحاضر نشان داد که از حذف هایبررسجیحذف شده بودند، نتاهايگاودارنیگاو از ا

به عوامل ریو ساشودیدرصد مربوط م4/13با یکیمتابوليهایماریدرصد و ب2/17بودن با ياقتصادریدرصد و غ6/23ا سقط مکرر ب
هر کدامریو تب شیکیزی، صدمات ف)%7/5(، ورم پستان)%5/8(ها ، عفونت)%2/9( يریپنامناسب وپیشامل: تترتیب فراوانی 

نیدر اکه گرفت جهینتتوانیمدر مجموع .قرار گرفتنديبعديدر رده ها)%2/4ت (و تلفاردانیشیی، جابجا) %3( لنگش)، 1/5%(
ياریمنجر به کاهش قدرت حذف اختتیکه در نهادهدیحذف را به خود اختصاص مزانیمنیشتریبياریراختیحذف غهايگاودار

.گرددیم
.ياریراختیو غياریحذف اخت،يعلل حذف، استان خراسان رضو،يریگاو شکلیدي: هايواژه

مقدمه
وافزایش داده زیرا نسهیتلنیتامنهیهزگاودار،يبرانیسنگيهانهیهزجادیضمن ايریدر مزارع گاو شادیحذف ززانیم

با کاهش سطح يریپرورش گاوشيکه درآمد واحدهادهندینشان مقاتیتحقباشد،یدر تقابل مزیبا گسترش گله ن
هستند که پرورش یگاو امروزه از عوامل مهميو ماندگارياقتصادمرطول ع.)9، 8، 7(ابدیمشیافزاياریراختیحذف غ

یدر گله است، عوامل مختلفياریاختریحذف غيباالزانیتوجه منیکنند، علت ایبه آن توجه ميریدهندگان گاو ش
گاو از حذفعدم ایموجب حذف توانندیمیمثلدیو توان تولیسالمتتیوضعر،یتولد ش،یردهیسن، مرحله ش،مانند

حذف واحد خود اقدام به بهبود يبر اساس علت هادیدهد باشیواحدش را افزايگاودار بخواهد ماندگارکیگله شوند. اگر 
نییرا کاهش دهد، تعيبعدیاحتماليکند و ضررهايریجلوگياریاختریخود در آن بخش کند تا از حذف غتیریمد
ياقتصادریغلی)، حذف گاوها به دال12باشد(تیرینشانگر ضعف در مدتواندیکنند میکه گاوها گله را ترك میلیدال

تلفات، ،یکیزیصدمات فها،یماریب،یمثلدیتوليو حذف گاوها به علت هاياریمازاد بودن، را حذف اخت،یمالاریبودن، ن
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شیباعث افزاياریاختریغذفکه کاهش حدهدینشان مقاتی)، امروزه تحق6(ندیگویمياریاختریورم پستان را حذف غ
در تعداد گله و شیکند باعث افزادایکاهش پهايدر گاودارياریاختریغ)، اگر حذف7،8،9(شودیمهايدر آمد گاودار

حذف انجام يبراواحد، و دست گاوداریسوددهشیامر برابر است با افزانی)، که ا13(شودیدر گله مشیباال رفتن شکم زا
و دیباشند که از لحاظ تولییگاوها،يمانده در گاوداریباقيکه گاوهاشودیباعث متیدر نهاوشودیباز تر مياریاخت

از حذف يادیدرصد زياریراختیاگر حذف غشود،یمدیتوليهانهیامر باعث کاهش هزنیها باشند و انیجزء بهترپیت
درصد از اختالف عمر در گاوها به علت 90)، حدود 7(داشتبر درآمد خالص خواهد یدهد اثر منفلیکل گله را تشک

نیشتریبتیریمدو گاهیجا،امکانات،طیدر محراتییتغنیباشد بنابرایميهايماریبه علت باییطیمحیتیریعوامل مد
، 7(درصد است30تا25نیحدودا بيریحذف گاو شيسطح قابل قبول براشود،یرا سبب مياریراختیحذف غزانیم

الزم است شتریبریشدیتولي) برا11دهد (شیافزا3/3به 8/2سود را از تواندیگاو میردهیشيدوره شی)، افزا10
به علت ینیگزیجانهیو هزافتهیشیافزادیکم توليحذف گاوهايصورت فرصت برانیگاوها به سن بلوغ برسند در ا

.ابدیکاهش مياریراختیغ

مواد و روش ها
يمشهد جمع آورشهر راس در اطراف 100يبااليگاودار4از يریراس گاوش1547اطالعات مربوط به قیتحقنیدر ا

يواحدها جمع آورنیاز اکهحذف بوديعلت هاوش،یزاشکمش،یزاخیتارحذف،خیشد که اطالعات حذف شامل تار
را در بر داشت که ما آنها را به هايماریاز بيگسترده ارهینوع مختلف بود که دا20واحدها بالغ بر نیعلل حذف در ا.شد
دسته قرار گرفتند و درصد هر کدام از 10نیدرون ايماریو داده ها بر اساس نوع بم،یکرديبندمیتقسیدسته کل10

کیرده به عنوان کیتخمدان در یچسبندگ،ییایمومنیمکرر و جنسقط،يمثال عدم باروريمحاسبه شد، برازیآنها ن
،يرینامناسب و پپیت،یکیمتابوليهايماریبودن، بيراقتصادیعوامل شامل: غهیشده اند، بقيدسته بنديماریبوعن

.شودیمو تلفاتردانیشییلنگش، جابجار،یو تب شیکیزیعفونتها، ورم پستان، صدمات ف

نتایج و بحث
حذف لیحذف شده بودند که دال93-91يسال هانیعدد ما ب547، يریگاوش1547نشان داد که از تعداد جینتایبررس

ریدرصد و غ6/23ا و سقط مکرر بيبه عدم بارورزانیمنیشتریبآمده است. در بین دالیل حذف )1(آنها در جدولعمده 
شامل: به ترتیب فراوانی عوامل ریو ساشودی درصد مربوط م4/13با یکیمتابوليهایماریدرصد و ب2/17بودن با ياقتصاد

)،%1/5(هر کدامریو تب شیکیزی، صدمات ف)%7/5(ورم پستان، )%5/8ها (، عفونت)%2/9ي ( ریپنامناسب وپیت
زانیاساس منیبر ا.قرار گرفتنديبعديدر رده ها)%2/4ت (و تلفاردانیشیی، جابجا) %3( لنگش)، %5جسم خارجی(

زانیمتوجه شد که متوانیمجینتانیبوده است که از ا6/74ياریاختریحذف غزانیدرصد و م4/26ياریحذف اخت
به يریگمیبوده است، و هر چه قدرت گاودار در مورد تصمياریبرابر حذف اخت3توسط گاودار  حدود يحذف اجبار

و يگاودار به دنبال دارد، از آنجا که عدم باروريرا برایسوددهشیکند امکان بهبود گله و افزادایپشیحذف در گله افزا
دامدار يبراانیاگرچه در کل سقط موجب ضرر و زدهد،یکل حذف ها را به خود اختصاص مزانیاز م6/23سقط مکرر 

تواندیمورد منیاز علل مهم در ایکیاست، عفونت یعیمشکل طبنیاصددر5تا3واحد بروز کیيبرایولشودیم
عامل مهم نیمطالعه دومنیدر ا.)14باشند (لیمشکل دخنیدر بروز اتوانندیمزیها نروسیو وهایاز باکتریبرخباشد،

در يریگاوشکیيبودن ادامه نگهدارياقتصادریعوامل موثر در غبودن گاو بود،ياقتصادریعامل غيریدر حذف گاو ش
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تیریسطح مدنژاد دام،مانند،يهستند، دسته اول عوامل داخل گاوداریکه قابل بررسشوندیممیگله به دو دسته تقس
بهره گله باالتر باشدتیریو هر چه مدشودیممواردلیقبنیو از اهیتغذداشت،بهمثل،دیتولتیریمديواحد از جنبه ها

نیخواهد کرد و اگر چندایکاهش پزیندیتوليهانهیتر خواهد بود و هزيدر واحد اقتصاددیواحد باال رفته و توليور
دسته مربوط نیدومدا خواهد کرد،یپشیافزازیبودن نياقتصادریغلیباال رفته و حذف به دلدیتوليهانهینباشد هز

به نفع نهاده ها به هم بخورد متیکه تعادل قیبا نوسان همراه است و زمانشهیکه همیدامينهاده هامتیبه قشودیم
يهانهیهزگریبه عبارت دکند،یمدایپشیافزازیبودن نياقتصادریغلیباال رفته و حذف به دلزیتمام شده نمتیق

در واحد باال رفته و دینقطه سر به سر تولیعنیدام است دیتوليهانهیباالتر از هزيریدام شيبرادیدام و تولينگهدار
يمحصوالت واحدهامتیو حال اگر قباشد،یروزانه مریشدیاز رکورد توليشتریبيگاودار مجبور به حذف گاو با دامنه 

یمدایکاهش پزیبودن نياقتصادریغلیآمده و حذف به دلنییپادیتوليهانهیکند هزدایپشیدر مجموع افزايدامدار
حذف هستند که مجموعا يبعديو ورم پستان از علتهایعفونيهایماریو بیکیمتابوليهایماریبنیهمچنکند،

حذفدر کاهش ينقش موثرتواندیعوارض منیو علل ابتال به ایابیشهیکه رشوندیدرصد از کل علت ها را شامل م6/27
مشکالت و نیبروز اهیاوليکاهش عوامل اشاره شده و علت هايواحدها برانیارانیلذا الزم است مداز گله را داشته باشد.

.شندیاندیبيریتدابهايماریب

و درصد نسبی آنها در گله هاي بررسی شدهدالیل حذف گاوهاي شیري-1جدول 
عدم 

باروري 
و سقط 

مکرر

غیر 
اقتصادي 

بودن

بیماریهاي 
متابولیکی

تیپ 
نامناسب و 

پیري
ورم عفونتها

پستان

صدمات 
فیزیکی و 
تب شیر

لنگش
جایجایی 
شیردان و 

تلفات

جسم 
خارجی

درصد 
6/232/174/132/95/87/52/0132/45نسبی (%)

یعیاز حد طب)کی(شکم نییپايگله ها در شکم هانیشده مشاهده شد که حذف در اانجام یدر بررساز طرف دیگر 
دیتولویآبستن،يرواریشطیشکم اول به شرايگاوهايحذف نشان دهنده عدم سازگارزانیمنی)، ا1(شکلباال تر است

هیو تغذیطیمحطیشرايبر روتیریمددیمورد بانیکاهش ايبراگله ها شده است، نیباال است که عامل حذف باال در ا
.ابدیشیافراگاهیو آخور وجا
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ارتباط بین حذفیات گله گاوشیري و شکم زایش-1شکل
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Removal of dairy cows required high cost of replacement heifers and in contrast with development
of the herds. The economic life of dairy cattle in our country is low. Our project was planned to
study and investigate the reasons for culling dairy cows in four Khorasan-Razavi Province`s dairy
farms. In this study, data of 1574 dairy cattle from 4 dairy farms were obtained and analyzed.
Results show that 546 dairy cows culled in 2014 in these farms, the highest frequency cause for
culling was abortion and reproductive failure with 23.6%. The next important causes were non-
economic and metabolic disorders with 17.2% and 13.4%, respectively. The frequency of other
causes includes aging and poor body type (9.2%), infection (8.5%), mastitis (5.7%), physical
damage and milk fever (5.1%), lameness (3%) and abomasal displacement (4.2%). In other hands
culling in groups of one to three was more than expected that indicates the involuntary removal of
the animals in the herd causes the farmer have no chance to selected desired cows.

Key words: Dairy cow, Culling reason, Voluntary culling, Involuntary culling, Khorasan-Razavi
province
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