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چکیده
. دراین مطالعه تاثیر فصل زایمان بر بازده تلقیح مصنوعی درگاوهلشتاین درگاوداري هاي شیري شرق استان گلسـتان بررسـی شـد

شـرق هايتولید مثلی چهارصد راس گاو شیري هلشتاین از بیست واحد گاوداري صـنعتی شهرسـتاناطالعات و آمار منظوراین براي 
صل پاییزبوده ترین درصد باروري درفداد که بیشنتایج این مطالعه نشانآوري گردید. سشنامه جمعاز طریق تکمیل پراستان گلستان

توان کفت کـه تلقـیح درماههـاي بر اساس این نتایج می .استدرزایش فصل بهارمشاهده شدهوبیشترین درصد آبستنی درتلقیح اول
هاي شیري شرق استان گلستان میشود.مصنوعی درگاوداريل تابستان به علت تنش گرمایی سبب کاهش بازده تلقیح گرم فص

تلقیح مصنوعی،درصدباروري،فصل زایمان،درصدآبستنی،تنش گرمایی:هاي کلیديواژه

مقدمه
اي پیدا هاي شیري دنیا کاربرد گستردهتلقیح مصنوعی یک فناوري ارزشمند اصالح نژاد دام است که در گاوداري

توان ثبت دقیقی شود و میاري دارد براي مثال در زمان تلقیح مصنوعی، زمان تلقیح ثبت میهاي بسیکرده است که فایده
بینی کنیم و همینطور تاریخ دقیقی رابراي خشک از زمان باروري داشت و با دانستن طول آبستنی، زمان زایمان را پیش

تعدادتلقیح منجر به آبستنی تحت تاثیرعوامل زیادي قرار داردازجمله . )2012باقري ورازقی،(آوریمکردن گاوها بدست می
جنس گوساله متولد شده در زایش قبل ومیزان شیر ، محیطی از جمله استرس گرمایی، عواملبه شکم زایشتوانیم

سال انجام یکدروبوده یکنزدیاز نظر زمانازآنبعد یحتلقویش).معموال زا2013تولیدي اشاره کرد (لوپز وهمکاران،
يبارورمؤثربرکاهشسازهینترمهمییگرماتنشنظر گرفت. دررایکسانیحتلقویشسال زانتوا رومییناشودازیم

یطشرایجاداباعثکهاستیطیمحیّرهايمتغازیبیترکییگرماتنش. استتابستاندرفصلیژهبه ویريشيگاوها
تابشیزان، مازجملهیمختلفیطیمحيهاسازهاثرشودوتحتیمدامتحمّلقابلییدماباالترازمحدودهییدما

). تائثیرتنش گرمایی 2003يوسارمزیرنسیس(دشودیمیجادابارانهوابادوبارشي، دمایرطوبت نسبوید،سرعتخورش
حملوضعيگاوهادریحتلقیراییگبرکاهشیمبنیفراوانمشاهدات. استیدهرساثباتوبهیبررسیمثلیدتولبرعملکرد

نشدهیینتعیدرستاثرهنوزبهینایقدقیسم. مکانوجوددارددرزمستانشدهیحتلقيگاوهابایسهمقادردرتابستانکرده
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مؤثربرکاهشیاصليفاکتورهاازیی،یکیگرماتنشیطپالسمادرشرایول هاي استرادسطح، کاهشین وجودابا. است
) ماه1388طبق گزارش بحري بیناباج وهمکاران ().2003دیرنسیس وسارمزي است (سالگرميهاماهیطدريبارور

یددلیل آن مدیریت تغذیه اي مناسب واستفاده . شاتلقیح به احتمال وقوع آبستنی پس از یک بارتلقیح اثرمعنی داري ندارد
لید مثل گاو و کنترل آن در واحدهاي از جیره متعادل درتمام طول سال، توجه به اثر نامطلوب تنش گرمایی وسرمایی بر تو

ماه تلقیح بر تعداد تلقیح به ازاي آبستنی اثر کهگزارش کردند)2008در مقابل، هوانگ وهمکاران (.مورد بررسی باشد
تنش گرمایی به ویژه هنگامی که باافزایش رطوبت همراه باشد اثرات نامطلوبی بر روي اشتها و عملکرد معنی داري دارد.

در تنش گرمایی توسعه تخمک و توسعه اولیه جنین کاهش .)1383و تولیدمثلی گاوهاي شیري دارد (قربانی،تولیدي 
یافته، بروز فحلی به تاخیرافتاده، یا فحلی به صورت خفیف بروز کرده، تعداد روزهاي غیرآبستنی گاو و فاصله زایمان افزایش 

رین طول ت). بیش2003؛ جوردان2002و در فصل تابستان درصد آبستنی بااولین تلقیح کاهش می یابد (آل کاتانی 
93/121(ترین طول روزهاي بازباشد که در فصل بهار زایش کرده و کوتاهروز) مربوط به گاوهایی می75/138روزهاي باز (

باالبودن تعداد روزهاي باز در .)1992باشد که در فصل تابستان زایش کرده باشند (ري وهمکاران، روز) مربوط گاوهایی می
یل قرارگرفتن زمان تلقیح این زایمان هادر تابستان وهم زمان شدن با تنش حرارتی بوده این فصل به احتمال قوي به دل

در فصل تابستان در گاوهاي تحت تنش حرارتی شرایط داخل بدن تغییرمی یابد،به طوري که جریان خون به طرف . است
ت از تکامل و رشد رویان می شود ودر یابد. این افزایش دما باعث ممانعرحم کاهش یافته ودر نتیجه دماي رحم افزایش می

آل کاتانی (شودهاي منجر به آبستنی کاهش یافته و باعث افزایش فاصله اولین تلقیح تا آبستنی مینهایت نسبت تلقیح
با توجه به اهمیت بازده تلقیح مصنوعی در مدیریت گاوداري،  شناسایی عوامل احتمالی موثر بر آن .)2003؛ جوردان2002
ها داشته باشد. هدف این مطالعه بررسی اثر یط مختلف می تواند نقش بسزایی در بهبود وضعیت اقتصادي گاوداريدر شرا

فصل زایش بر بازده تلقیح مصنوعی در گاوهاي هلشتاین گاوداریهاي صنعتی شرق استان گلستان بوده است.
مواد و روش ها

گاو شیري نژاد هلشتاین از بیست واحد گاوداري صنعتی فعال تولید مثلی چهارصد راسدر این تحقیق اطالعات و آمار 
داده هاي چمع آوري شده به آوري گردید. از طریق تکمیل پرسشنامه جمعشرق استان گلستانهايشهرستاندر واقع 

ها در قالب طرح پردازش شد. دادهEXcelمنظور بررسی اثر فصل زایمان بر بازده تلقیح مصنوعی بااستفاده از نرم ازنرم افزار 
مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. جهت انجام مقایسه SASتجزیه مرکب براساس مدل آماریزیر با استفاده از نرم افزار 

میانگین ها از آزمون دانکن استفاده شد.
Yijk = u + Hi+ eijk

Yiik=مشاهده مربوط به هرگاو

U=میانگین

Hi= اثرفصل

Eijk=اثرخطایاباقیمانده

نتایج و بحث
درصد باروري و بازده تلقیح اول، دوم و سوم به بعد گاوهاي مورد مطالعه در فصول مختلـف در ،میانگین و خطاي استاندارد 

در گاوهـاي زایمـان کـرده درفصـول بهار،تابستان،پاییزوزمسـتان میـانگین بـاروري بـه ترتیـب . ارائـه شـده اسـت1جدول 
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60/22 62/25 48/46 ــب 54/69 ــه ترتی ــتان ب ــتان وپاییزوزمس ــار وتابس ــول به ــیح اول در فص ــتنی درتلق ودرصدآبس
53/34/55/33 33/33ودرصدآبستنی درتلقیح دوم48/36/56/66 31/31 29/33 ودرصد آبستنی در تلقـیح 26/12

13/33سوم به بعد 13/34 22/31 .بود17/22

و خطاي استاندارد درصد باروري و بازده تلقیح مصنوعی در گاوهاي زایش کرده در فصول مختلف درگاوداري هاي میانگین-1جدول
شیري شرق استان گلستان

خطاي زمستانپاییزتابستانبهارصفت
استاندارد

)SEM(
b69٫54c46٫48a25٫62a22٫603٫79باروري (درصد)

a6656b3648b3355a34٫533٫48(درصد)اول بازده تلقیح 

b12٫26ab33٫29a31٫31a33٫332٫96بازده تلقیح دو (درصد)

بازده تلقیح سوم به بعد
درصد)(

b22٫17a31٫22c34٫13c33٫132٫59

.است) p>5(در هر ردیف حروف نامشابه نشان دهنده تفاوت آماري معنی دار

نتایج این مطالعه نشان می دهد که درصد باروري در گاوهاي زایش کرده در پاییز و زمستان نسبت به گاوهاي زایش کـرده 
ترین درصد باروري در گاوهـاي زایـش کـرده در فصـل پـاییز مشـاهده در بهار و تابستان بطور معنی داري باالتر بود و بیش

ییز و زمستان نسبت به گاوهاي زایش کرده در بهار و تابستان بطور معنـی شد.درصد آبستنی   در گاوهاي زایش کرده در پا
داري باالتر بود و بیشترین درصد آبستنی در تلقیح اول در گاوهاي زایش کرده در فصل بهار مشاهده شد. درصد آبستنی در 

بهار بطـور معنـی داري بـاالتر تلقیح دوم در گاوهاي زایش کرده در فصول پاییز و زمستان نسبت به گاوهاي زایش کرده در 
بود اما با گاوهاي زایش کرده در تابستان تفاوت معنی داري نداشت. کمترین درصد آبستنی در تلقیح سوم به بعد در زایـش 

شود.کاهش بازده تلقیح مصنوعی در اثـر تـنش گرمـایی در فصل زمستان مشاهده شده که سبب افزایش برگشت فحلی می
61در فصل تابستان نسبت آبستنی بـا تلقـیح اول از 2003ده شده است. در مطالعه جوردان سال تحقیقات دیگر نیز مشاه

افزایش تعداد تلقیح بـراي هـر آبسـتنی شـده اسـت دیگر هم تنش گرمایی سبب هايبررسیدرصد کاهش یافت. در 45به 
وشرکتآبادقزوینشریفوصنعتکشتيگاودار. تنش گرمایی در گاوهاي هلشتاین استان یزد، ورامین و )1386(دالوند،م.

باعث تاخیر آبستنی، طوالنی شدن طول روزهاي بازو کاهش بازده تلقـیح گاوهـا در فصـل تابسـتان و شیربنیادجانبازان دام
اثـر یآبسـتنيبـه ازایحبر تعـداد تلقـیشمشخص شده است که سال زانیز مطالعات ازرخیدر ب.)1387گردید (بدیعی،ح.

).1383وهمکاران یوسف زاده و1383وهمکاران غفاري زاده دارد (داریمعن

گیرينتیجه
از این نتایج می توان اینگونه استنباط کرد که تلقیح درماه هاي گرم فصل تابستانبه علت تنش گرمایی سبب کـاهش بـازده 

کالت الزم اسـت بـه وضـعیت شود. براي کاهش این مشـهاي شیري شرق استان گلستان میتلقیح مصنوعی در گاوداریهاي
. مدیریتی وتغذیه اي گله هاي شیري در طی فصول گرم سال توجه بیشتري نمود
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زي ایران مجله تحقیقات اقتصادي توسعه کشاور. . عوامل مؤثر بر پذیرش فناوري تلقیح مصنوعی1390باقري، ا، رازقی، م. -1
).300- 287، (2، شماره42-2دوره 

ر به برتعدادتلقیح منجتحلیل لجستیک اثرتنش فصل زایش. 1388بیناباج ف،فرهنگ فر ه،طهمورث پورم وباشتنی م،بحري -2
دانشگاه بیرجند.. هاي محیطی درعلوم کشاورزياولین همایش ملی تنش. آبستنی گاونژادهلشتاین

رد تولیدمثل گاوهلشتاین استان بررسی عوامل موئثربرعملک. 1387نعیمی پور،ي،فرهنگ فر،ه.وفاطمی،س.. بدیعی،ح-3
.572-3تا572-1خراسان،سومین کنگره علوم دامی کشور،دانشگاه فردوسی مشهد،صفخه:

مجموعه . يبررسی عوامل موئثربرشدت فحلی وتائثیر آن برعملکرد تولیدمثل در گاوشیر. 1386معینی،م.وپیرانوند،م.. دالوند،م-4
.3764-3761صفحه –مقاالت چهارمین کنگره علوم دامی ایران 

.195تا183، مدیریت پیشرفته گاوهاي شیري، جهاددانشگاهی اصفهان،صفحه 1383غ،. قربانی-5

یالن .بررسی عوامل محیطی موئثربرعملکردتولیدمثل درگاوهاي هلشتاین استان گ1383ام،شادپرور ع ا،غفاري زاده ا،محمدي-6
.161- 169هاي صفحه،20مجله علوم وصنایع کشاورزي ،سال نوزدهم ،شماره 

مطالعه رابطه بین طول مدت روزهاي باز ودوره خشکی باتولیدشیرگاوهاي. 1383یوسف زاده ح،شجاع ج،پیرانی وشادپرورعا،-7
تهران. اولین کنگره علوم دامی وآبزیان کشور. هلشتاین کشت وصنعت سفیدرود
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The effect of calve season on the artificial insemination of dairy farms for Holeshtein
cow in Eastern Golestan province

Sadatmand,*E.،Ghare Bash, A., Farivar, F.،Mostafalou، Y.

1-MS- University student. -Bestial group, Gonbad Kavous University

2-Bestial feeding professor. Bestial group. Gonbad Kavous University

3- Bestial feeding professor .Bestial group. Gonbad Kavous University

4- Artificial insemination professor. Bestial group. Gonbad Kavous University

Abstract

The effect of the calve season on artificial insemination efficiency has been evaluated in this
study.To this the reproduction information of 400 Holestein dairy cows of 20 industrial dairy farms
of the Eastrn Golestan province were collected using questionnaires. The results of this research
showed that the highest fertility rate was observed in cows calved in autumn and the highest
pregnancy rate of first insemination was observed in cows calved in spring. Based on these results
it can be concluded that insemination of cows during hot months of summer leads to decreased rate
of insemination in dairy farms of Eastern Golestan province due to heat stress.
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