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 بررسی برخی عوامل موثر بر عملکرد تولیدمثل در گاوهای هلشتاین

البرزو تهران های استان   
 

 
 

 پیشوا -ورامین واحد گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسالمی: *بينفاطمه دشت 

 4999پستی: صندوق ،گروه علوم دامی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج: شحنهزارع احمد 

 پیشوا -ورامین واحد گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسالمی :بخشیعباس جهان 

 کرج ،کشور و بهبود تولبدات دامیگروه انتقال جنین، مرکزاصالح نژاد دام  :سيدمرتضی ميرترابی، 

 39313-139پستی: صندوق
 

 9313 مهرتاریخ پذیرش:            9313 تیرتاریخ دریافت: 
 

 چکیده

های تهران و البرز و باز( گاوهای هلشتاين استانروزهای  تعداد زايی،گوسالهمثل )فاصلهمطالعه برای تعیین عملکرد تولید اين در

آوری جمع 0842 تا 0882هایکشور از سالدامنژاد  کز اصالحتولیدمثلی که توسط مرهایداده 42809ها از برخی عوامل موثر بر آن

 80/000± 88/24باز  روز و تعداد روزهای 02/920 ± 20/02زايی گوسالهمعیار فاصلهشده بود، استفاده گرديد. میانگین و انحراف

 روز برآورد گرديد.

تاثیر جنس گوساله متولد شده بر عملکرد  (.>20/2pدار بود )مثل معنیتولید شیر بر عملکرد و مقدار تولید شیردهی، دورههگلتاثیر        

از  (.>20/2p) های فصل بهار و پايیز بودترتیب مربوط به زايشباز به ترين روزهایترين و کمبیش (.<22/2pدار نبود )مثل معنیتولید

 افزايش يافته است. 0842  تا 0882 شیر از سال مقدار تولید باز مشاهده گرديد. شیردهی چهارم به بعد افزايش تعداد روزهایدوره 

 (.>20/2pمثل تاثیر داشت )داری بر عملکرد تولیدطور معنیتولید شیر به

 

 

  گاو هلشتاین، عملکرد تولیدمثلی، تهران و البرز کلمات کلیدی:

  

  Muna1364@gmail.com  :پست الکترونیکی نویسنده مسئول* 
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 مقدمه
را بر عهده در ايران منابع اصلی كه توليد پروتئين حيوانی        

از: گوسفند، گاو، بز، گاوميش، طيور و شتر.  نددارند، عبارت

نشخواركنندگان عالوه بر توليد گوشت قرمز از طريق توليد شير 

كنند و گاو سهم مهمی را در تأمين پروتئين حيوانی بشر ايفا می

كوچکی، كند )در توليد شير و گوشت نقش اصلی را ايفا می

داری، عملکرد توليدمثل عاملی اساسی در واحدهای گاو (.3131

 عنوان صفت ثانويهباشد. در واقع توليد شير بهدر توليد شير می

جنسی به توليدمثل بستگی دارد. البته شايان ذكر است كه 

كافی برای  افزايش راندمان ژنتيکی گاو نيز به وجود تليسه

 جانشين كردن با گاوهای حذفی بستگی دارد، در نتيجه عملکرد

كافی و كارآمد  مناسب گله از نظر توليدمثل برای توليد تليسه

 بازده تعيين در حياتی عامل توليدمثل .دارد توجهی قابل تأثير

باشد. در بهترين شرايط هر ماده گاو ساالنه يک می دام پرورش

ها، دام ديگر گاو نسبت به توليدمثل كند، بنابراينگوساله توليد می

تر است. با توجه به اين امر سرعت پيشرفت كم و بز گوسفند مانند

های شيری توجه روز افزون باشد. در گلهمی آهسته گاو در ژنتيکی

شود كه به عوامل ديگر توجه به افزايش توليد شير سبب می

ها هم از نظر جايگزينی در گله و هم از گوساله تری گردد.كم

توليدمثل اهميت توليد گوشت حايز اهميت هستند، بنابراين  نظر

 تحقيقی در (3131) مطلقخدايی (.3131ضميری، ) حياتی دارد

باز،  زايی، تعداد روزهایگوساله توليدمثل فاصله عملکرد تعيين به

ازای آبستنی در  زايش تا اولين تلقيح و تعداد تلقيح به فاصله

و برخی از عوامل مؤثر پرداخت و نتيجه  گاوهای هلشتاين ايران

 است داشته كاهشی گرفت كه عملکرد توليدمثل، روندی

(50/5p<.) روی بر ایمطالعه (3130چنين همتی و همکاران )هم 

 فاصله باز، هایروز تعدادزايش، )فاصله تعيين عملکرد توليدمثل 

 گاوهای آبستنی(تلقيح تا و فاصله اولين تلقيح اولين تا زايش 

دادند.  انجام و برخی عوامل موثر بر آن هلشتاين استان تهران

 افزايش با افزايشی داشته و باز روند داد كه روزهای نتايج نشان

هدف از  (.>50/5p) است م شدهك مثلتوليد عملکرد شير توليد

توليدمثل، عملکرد  عوامل موثر بر بازده اين تحقيق، مطالعه

ها، تعيين خصوصيات توليدمثلی گاوهای هلشتاين آنشناسايی 

و راهکارهای  3135تا  3135های تهران و البرز از سال در استان

 باشد. مناسب در جهت بهبود اين خصوصيات می
 

 هاشمواد و رو
های های گلهبا توجه به داده 3131 اين تحقيق در سال       

های تهران و البرز كه توسط مركز گاو شيری واقع در استان

آوری شده بود، انجام گرديد. اين اصالح نژاد دام كشور جمع

تا  3135های اطالعات مربوط به گاوهايی است كه طی سال

 150شير براساس  زايش كرده بودند. ركوردهای توليد 3135

شير تصحيح شدند، ركوردهای چنين چربی روز شيردهی و هم

 باز( و توليد روزهایزايی، تعداد گوساله )فاصله صفات توليدمثلی

 گوسالهشيردهی، جنس زايش، دوره زايش، فصل سال شير،

 زايش مورد استفاده قرار گرفتند. شده و سن متولد

افزارهای ها با استفاده از نرمسازی و ويرايش دادهآماده       

FoxPro 9.0  وExcel 1531 لوگيری از انجام شد. برای ج

هايی استفاده های توليدمثل دامهای احتمالی فقط از دادهاشتباه

ها به های شيردهی و مقدار توليد شير آنشد كه اطالعات دوره

 صورت كامل وارد شده بود.

هايی كه ركورد شيرشان ثبت نشده بود حذف شدند، دام       

 های مورد مطالعه فاصلهسپس برای تمامی گاوهای گله

های دو زايش پياپی محاسبه زايی با كسر نمودن تاريخگوساله

های باز تاريخ آوردن روزهایدستهمين ترتيب برای بهشد و به

های صورت آبستنی پس از زايش از تاريخ زايمان به منجر تلقيح

های گرفته كسر شد. الزم به ذكر است كه اطالعات كل تلقيح

به آبستنی برای تمامی گاوها  های منجرصورت گرفته و تلقيح

گزارش نشده بود )يا كوتاهی دامداران در نوشتن اين اطالعات و 

های مربوطه(. تعاونی يا ناقص وارد كردن اطالعات از سوی

ها تک دامها برای تکتمامی زايش زايش و سن سپس سن اولين

های خارج تعريف شده، داده محاسبه گشت و براساس محدوده

های زايی و نيز دادهگوساله روز برای فاصله 155تا  155 از دامنه

های باز و داده روز برای روزهای 150تا  05 خارج از دامنه

روز  3155تا  155 زايش خارج از دامنه نخستين مربوط به سن

 های شيردهیحذف شدند. عوامل موجود در مدل شامل دوره

متولد شده )نر و  گوساله )اول، دوم، سوم، چهارم و باالتر(، جنس

زايش  زايش )بهار، تابستان، پاييز و زمستان(، سال ماده(، فصل

 چنين كليهودند. هم( ب33الی  3( و گله )3135الی 3135)

های شيردهی چهارم و باالتر در يک گروه مطالعه شدند و دوره

جنسيت  كه هايیدام برای باز روزهای و زايیگوساله فاصله

هايشان نامشخص بود حذف گشتند. در نهايت تعداد گوساله

 ركورد توليدمثلی بعد از انجام ويرايش باقی ماند. 35310

 CORR و GLMها از رويه داده تجزيه و تحليل آماری برای       

استفاده شد.  زيرآماری و مدل SAS 9.1افزاری برنامه نرم

صورت گرفت. متغيرهای دانکن  روش آزمونها بهميانگين مقايسه

 روزهای باز بود. زايش و تعداد وابسته در مدل شامل فاصله
      ijklm+e2

2x3+b2x2+b1x1+bm+SEl+Hk+Lj+S i+Y=ijklmy 
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های روی عبارت است از هر يک از مشاهده ijklmy فوق در مدل

 های توليدمثلی مورد نظر.هر يک از صفت

= جامعه ميانگين 

iY=  اثرi مين سال ( 35 ,33,...,35زايش =i) 

jS=  اثرj مين فصل ( 1,3, 0,1زايش=j) 

kL اثر =k مين دوره شير( 1,3, 0,1دهی =k) 

lH اثر =l ( 3 ,1, ,…33مين گله=l ) 

mSE اثر =m متولد مين جنس گوساله ( 3 ,1شده=m) 

1X=  روز تصحيح شده برای درصد 150متغير كمی توليد شير 

 گيری صفاتزمان اندازهچربی در 

2X= سن حيوان به هنگام زايش 

1b= شير ضريب تابعيت صفات از متغير كمکی توليد 

3,b2bها از اول و دوم صفت ترتيب ضرايب تابعيت درجه= به

 متغير كمکی سن حيوان به هنگام زايش

ijklme= ماندهاثر تصادفی باقی 

شدن هر يک از  داركه ممکن است معنیبا توجه به اين       

فوق در نتيجه وجود اثر متقابل بين  مدل اصلی در ثابت هایعامل

 منظور شد. مدل در نيز هاعامل دوتايی متقابل اثر كند. تغيير هاآن
 

 نتایج
زايی همبستگی بااليی وجود گوساله و فاصله باز روزهای بين       

شير  و توليد زايیگوساله فاصله ميان (. همبستگی=33/5r) داشت

شير  باز و توليد و مقدار همبستگی بين روزهای 3/5برابر با 

ترتيب به 310و  0/310باز )ترين تعداد روزهای بيش بود. 30/5

ماهه  1های انجام گرفته در برای بهار و تابستان( برای زايمان

 بهترين عملکرد توليدمثل مربوط به دوره. باشدنخست سال می

زايش و  ترين مدت زمان فاصلهبيش .و سوم بود شيردهی دوم

)جدول باشد شيردهی اول و چهارم می به دوره مربوط باز روزهای

زايش با توليد  باز و فاصله ضرايب همبستگی تعداد روزهای .(1

كه بسيار پايين روز مثبت است. ضرايب مثبت )با اين 150شير 

مقدار توليد شير، مقدار هستند( بدين معنی است كه با افزايش 

يابد )يعنی عملکرد توليدمثل كاهش می افزايش هم هاشاخص اين

 شده بر عملکرد توليدمثل و توليدمتولد جنس گوساله يابد(.می

های توليد شير از سال. (1داری ندارد )جدولشير تاثير معنی

 . دهدمی نشان صعودی روند 31 و 30 هایسال استثنایبه 33 تا 33

 

 1931-1931های تهران و البرز از سال : میانگین و انحراف معیار صفات تولیدی و تولیدمثلي گاوهای هلشتاين استان1جدول 

 معیارانحراف میانگین صفت
 01/35 30/053 زايیگوسالهفاصله

 31/03 13/311 باز روزهای
 13/1335 10/3010 روز 150شير توليد 

 3/03 33/130 شيردهی)روز(مدت دوره 
 31/350 33/333 زايشهنگام اولين سن به

 
 های شیردهي مختلفمعیار صفات بررسي شده در دوره: میانگین و انحراف 2جدول

 سن )روز( روز 913شیر  تولید زايش )روز(فاصله  باز )روز(روزهای تعداد  شيردهیدوره
 b 53/10±31/311 b51/15 ±01/051 d 31/1113 ±10/3133 31/350±33/333 اول
 c33/13±03/333 c11/11 ±33/055 c03/1350±33/3103 11/310 ±30/3331 دوم
 c01/03±15/315 c11/00 ±1/053 a33/1313 ±03/3000 31/303 ±31/3153 سوم

 a 30/03±11/310 a03/03 ±11/050 b03/1303 ±1/3053 11/103 ±15/1103 چهارم و باالتر
    باشد.می 50/5دار در سطح احتمال معنی گر وجود اختالفحروف غيرمشترک در هر ستون بيان           

 
 شدهگوساله متولدجنسمعیار صفات بررسي شده با توجه به : میانگین و انحراف9جدول

باز )روز(تعداد روزهای   زايش )روز( فاصله  شیر تولید   
گوسالهجنس    SD± ميانگين   SD± ميانگين   SD± ميانگين 

 11/3001± 31/1303 11/051± 11/11 01/311± 33/03 جنس نر
 03/3035± 01/1333 50/051± 13/11 30/313± 30/03 جنس ماده

    

 بحث

 30/053 ±01/35 زايیگوساله فاصله معيار انحراف و ميانگين       

باشد كه از فواصل روز می 13/311±31/03 باز روزهای تعداد و روز

 Salehi و Emamjomeh Kashanشده توسط گزارش مشابه زمانی

و  35/051ترتيب هلشتاين ايران به در رابطه با گاوهای (0333)

( 3131از نتايج مطالعه خدايی ) ولی باشد.می تركم و روز 35/310

 برای فاصله روز 1/130 ترتيبكه به ايران هلشتاين گاوهای مورد در

تر باز گزارش گرديد، بيش روز برای روزهای 351زايی و گوساله

 از تربيش مطالعه اين زايی درگوساله چنين فاصله، همباشدمی
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بوده ولی در مورد  0/133كه  (3130) همتی و همکاران مطالعه

. در اين تحقيق با آن تفاوتی نداشته است( 3/311باز ) روزهای

ترتيب برای بهار و به 310 و 0/310) بازترين تعداد روزهای بيش

ماهه نخست سال  1های انجام گرفته در تابستان( برای زايمان

 در اين فصول احتماالً باز باالتر بودن تعداد روزهای و باشدمی

-ها در تابستان و همدليل قرار گرفتن زمان تلقيح اين زايمانبه

ميانگين و انحراف  زمان شدن با تنش گرمايی بوده است.

 10/3010±13/1335 تحقيق اين در روز 150 شير توليد استاندارد

روز تحقيق  150شير  ميانگين توليدگرم برآورد شد كه از كيلو

Kashan Emamjomeh و Salehi (0333)،  كيلوگرم  05/1130كه

 05/3103 ،(3130) همکاران و همتی ؛در گاوهای هلشتاين ايران

 ،(3131خدايی و همکاران ) ؛هلشتاين تهران گاوهای در كيلوگرم

كيلوگرم در گاوهای هلشتاين ايران باالتر است. برطبق  3310

 ( فاصله1551) Beckerو  Smithنتايج گزارش شده توسط 

تری در شير بيش ماه با ميانگين توليد 31-0/31زايی گوساله

شير در  دليلی برای باال بودن توليدتواند ، كه میارتباط است

مديريت  مانند: نحوه واملیع چنينتحقيق جاری بيان گردد و هم

متعادل و اقتصادی،  ای و داشتن جيرهتغذيه گاوداری، مديريت

گرمايی و نيز  هایمحيطی و استرس تالش برای كاهش اثرات

ها و نيز عوامل ژنتيکی و های اثرگذار بر روی پستانآلودگی

تر و بهتر )نحوه های مناسب جهت شيردهی بيشداشتن اندام

ها ها، قرار گرفتن كارتيهای آنسطح قرينه بدن، به هاپستان اتصال

های تر گاوهای گلهتوانند در توليد شير بيشمی نيز موارد( ساير و

های چنين در دهههم باشند. داشته توجهی قابل اثر ،مورد بررسی

را بهبود داده  شيری گاوهای تغذيه شديد، ژنتيکی اخير، انتخاب

-داری بهطور معنیشير را به توليد گاوها، سطحاست و مديريت 

 و Rajala-Schultz) است داده افزايش  خصوص در نژاد هلشتاين

Frazer ،1551.) احتماالً باز روزهای افزايش اول دوره شيردهی در 

و تاخير در بازگشت رحم بوده و ادامه  توليدمثلی مشکالت دليلبه

تا دام تعادل منفی  شودمی باعث دوره رشد حيوان نيز در اين

تخمدانی های چرخه سرگيری از نتيجه در و داشته شديدتری انرژی

 نظريه طبق باال به چهارم شيردهی دوره در شود. كندتر

Gwazdauskas مشکالت و هادام بودن مسن (3330) همکاران و 

 تحقيق اين در زايش اولين سن ميانگين .باشدمی توليدمثلی

تر باشد امکان كم هرقدر سن اولين زايش روز بود. 33/333

 مهمترين دارد. وجود تری در گلهبيش جديد هایتليسه جايگزينی

توان مديريت آن واحد دانست. هر گله را می عملکرد بر موثر عامل

 خوراک ای )از نظر مقدارتغذيه مديريت خوب شامل مديريت

 نظر واحد ازكيفيت آن و اقتصادی بودن آن(، مديريت  و مصرفی

 ژنتيکی و داشتن اطالعاتاطالعات  گاوها و كامل شجره داشتن

دوشش، مقدار دفعات  )تعداد شيردهی زايش، مشخصات از كافی

توليدی هر وعده و مقدار چربی و پروتئين و امالح شير هر  شير

ها، اطالعات تلقيح )مامور تلقيح، روز و دام در پرونده( بيماری

ز تلقيح، مقدار اسپرم و دز آن و تعداد دفعات زمان و دمای رو

ها، داشتن دام مير و حذف داشتن اطالعات مرگ و تلقيح(، ثبت و

دامپزشکان ماهر، پرسنل آگاه، انجام شيردوشی بدون استرس، 

های تلقيح، دست ندادن فرصت های فحلی و ازثبت دقيق زمان

توان بيان كرد. می ...نزديک به زايمان و  مراقبت مناسب دوره

باشد، چراكه گله نيز مهم می اندازه ،مديريت گله البته در نحوه

 تری جهت تشخيص به موقعتر به زمان بيشهای بزرگدر گله

باشد ها نياز میهای فحل و تلقيح آنجدا كردن دام و فحلی

(Dobson ،1555ًلذا اكثرا .) های بزرگ زودتر شروع مديران گله

های دام كه شودمی سبب امر اين و كنندمی هايشانامد توليدمثل به

 زايیگوساله فاصله ترهای كوچکمقايسه با گله در هاگله گونه اين

 (.Frazer ،1551و  Rajala-Schultz) باشند داشته تریكم
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