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چکیده
روي میزان تولید شیر (DFBC)بررسی تاثیر فاصله زمانی بین اولین تلقیح پس از زایش تا آبستنیهدف از این تحقیق

. حالت تعریف گردید4وضعیت زمان آبستن شدن در این تحقیق به .و تعداد گوساله متولد شده درسال بازاي هر راس گاو  بود
روز 120و 80، 40، حالتهاي دوم ، سوم و چهارم به ترتیب )ایده آل(حالت اول که هیچ تاخیري در آبستنی رخ نمی دهد 

می یابد که رابطه با افزایش فاصله زایش روزهاي شیردهی گله افزایشمالحظه گردید.تاخیر در آبستنی را شامل می شدند
هر چند که با افزایش تعداد روزهاي باز و در نتیجه طوالنی تر شدن دوره شیردهی، . معکوسی با میزان تولید شیر روزانه دارد

زیرا افزایش روزهاي باز ، منجر به افزایش . تولید شیر افزایش می یابد ولی این موضوع به مفهوم افزایش سودآوري نیست
. تولید و کاهش روزانه تولید شیر خواهد شدهزینه نگهداري و

فاصله زمانی بین اولین تلقیح پس از زایش تا آبستنی، تولید شیر ، تعداد گوساله:کلمات کلیدي

مقدمه 
عدم باروري یا کاهش باروري در گله عبارت است از عدم آبستنی یا تاخیر در آبستنی پس از دوره بلوغ یا زایش، عدم 

در آبستنی براي یک مدت زمان مورد انتظار می تواند بیانگر شرایطی مانند عدم تخمک گذاري، تشخیص نادرست موفقیت
گزارش کرد که افزایش روز باز و در نتیجه طوالنی تر شدن ون آرندونک.فحلی، اختالل در چرخه فحلی یا تخمدان باشد

تا 365زمانی تولید می شود که هر گاو بتواند در فاصله زمانی بیشترین مقدار شیر . فاصله زایش سبب کاهش درآمد می شود
فاصله زایش بر روي میانگین روزهاي شیردهی و متوسط تولید شیر روزانه تأثیر مستقیم . روز یک گوساله تولید نماید385
بین میانگین روزهاي رابطه عکس.به طوري که افزایش فاصله زایش، میانگین روزهاي شیردهی گله را افزایش می دهد. دارد

شیردهی و میانگین تولید شیر روزانه وجود دارد، به عبارت دیگر هرچه متوسط روزهاي شیردهی بیشتر گردد میانگین تولید 
عاملی که باعث کاهش تولید می شود و تأثیر منفی بر روي درآمد شیر دارد، فاصله زیاد زایش ها . شیر روزانه پایین تر می آید

.است

روش هامواد و
گله بزرگ گاوهاي شیري موجود در گاوداریهاي صنعتی از سه استان 9این پژوهش بر مبناي داده هاي جمع آوري شده از 

این گاوداریها توسط مرکز اصالح نژاد دام کشور تحت رکورد برداري قرار می . صورت گرفت) اردبیل، آذربایجان شرقی و غربی( 
براي دوره هاي ز مجموعه داده هاي مرکز اصالح نژاد کشور یا توسط پرسشنامه از سطح گاوداریهاگیرند داده هاي مورد نیاز ا

تا ) آبستن شدن گاو در اولین تلقیح پس از زایش(بین صفر روز 1DFBCدامنه مورد قبول .گرد آوري شدندشیردهی9تا 1
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در این تحقیقوضعیت زمان آبستن شدن. روز در نظر گرفته شد و داده هایی که در این دامنه قرار نداشتند حذف شدند120
، حالتهاي دوم ، سوم و چهارم به ) ایده آل(حالت اول که هیچ تاخیري در آبستنی رخ نمی دهد . حالت تعریف گردید4به 

براي محاسبه ضرر ناشی از تاخیر در آبستنی ابتدا میزان تولید . ا شامل می شدندروز تاخیر در آبستنی ر120و 80، 40ترتیب 
همچنین تعداد . براي چهار حالت فاصله زایش محاسبه شدM=TM/CIشیر به ازاي هر روز از فاصله زایش از طریق رابطه

گوساله متولد شده در سال بازاي هر راس گاو از رابطه 
285

365

Do
.برآورد گردید

نتایج و بحث
DFBCهزینه هاي اقتصادي مرتبط با افزایش . منجر به کاهش تعداد گوساله متولد شده در سال می شودDFBCافزایش 

1،2،3جداول (شامل کاهش تولید شیر بازاي هر روز از زندگی و کاهش گوساله هاي ماده براي جایگزینی تلیسه ها می باشد
بطوري که هر قدر تعداد تلقیح . اولین تلقیح، برآورد مناسبی از میزان آبستنی براي یک گله می باشددرصد آبستنی در. )4و

بازاي آبستنی کمتر باشد، درصد آبستنی بیشتر، فاصله زایش کوتاهتر و برعکس با افزایش تعداد آن فاصله زایش نیز بیشتر می 
بار یا کمتر 2متوسط تعداد تلقیح به ازاء هر آبستنی . بار نباید باشدحداکثر تعداد تلقیح براي آبستنی گاو بیش از سه . شود

تلقیح دوم 40گاو، از 60تلقیح اول، 100رأس ماده گاو از 100بدین ترتیب در یک گله با . می باشد) بار ایده آل است7/1(
تلقیح 40تلقیح انجام می شود و 160گاو90بنابراین در مجموع براي . گاو آبستن می شوند10تلقیح سوم 20گاو و از 20

که مشکالت تولید مثلی بواسطه طوالنی شدن فاصله شدهمچنین مالحظه .]Neble, 2001[گاو مسئله دار می ماند10براي 
زایش و افزایش هزینه جایگزینی بصورت کاهش تعداد گوساله متولد شده بازاي هر راس گاو منجر به زیان اقتصادي دامداران 

بطور کلی با افزایش فاصله زایش روزهاي شیردهی گله افزایش می یابد که رابطه معکوسی با میزان تولید .)5جدول(وندمی ش
هر چند که با افزایش تعداد روزهاي باز و در نتیجه طوالنی تر شدن دوره شیردهی، تولید شیر افزایش می . شیر روزانه دارد

زیرا افزایش روزهاي باز ، منجر به افزایش هزینه نگهداري و تولید و . آوري نیستیابد ولی این موضوع به مفهوم افزایش سود
. کاهش روزانه تولید شیر خواهد شد

)ایده آل(روز410در حالت فاصله زایش تغییرات تولید شیر در دوره هاي مختلف شیردهی - 1جدول 
میزان تولید شیر به ازاي
هر روز از فاصله زایش

میانگین 
وزنی

شماره شیردهی987654321

جمع تولید دوره62/2319/968743/88529050086/956886/956887/1032301/99685/101625/969442/9258
فراوانی03/0031/0043/0052/0084/013/016/021/026/0--

روز450در حالت فاصله زایش تغییرات تولید شیر در دوره هاي مختلف شیردهی - 2جدول 
میزان تولید شیر 
به ازاي هر روز از 

فاصله زایش

میانگین 
وزنی

شماره شیردهی987654321

جمع تولید دوره11/2346/1039782/984471/1006327/1041427/1041475/1102712/1062416/1084272/1037718/9920
فراوانی03/0031/0043/0052/0084/013/016/021/026/0--
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روز490در حالت فاصله زایش تغییرات تولید شیر در دوره هاي مختلف شیردهی - 3جدول 
میزان تولید شیر به ازاي
هر روز از فاصله زایش

میانگین 
وزنی

شماره شیردهی987654321

جمع تولید دوره75/2219/1115009/1024337/1075274/1113874/1113829/1204027/1159835/116014/1114372/10522
فراوانی03/0031/0043/0052/0084/013/016/021/026/0--

روز530در حالت فاصله زایش تغییرات تولید شیر در دوره هاي مختلف شیردهی -4جدول 
میزان تولید شیر به ازاي 

هر روز از فاصله زایش
میانگین 

وزنی
شماره شیردهی987654321

جمع تولید دوره05/2255/1168815/1063273/1089212/1145112/1145172/1242537/1193807/1220519/1175651/11256
فراوانی03/0031/0043/0052/0084/013/016/021/026/0--

تاثیر وضعیت تولید مثلی روي میزان تولید شیر و تعداد گوساله متولد شده درسال بازاي هر راس گاو-5جدول
تعداد گوساله متولد شده در 

سال بازاي هر راس گاو
ضرر تولید ناشی از 
افزایش فاصله  زایش

میزان تولید شیر بازاي 
هر روز از فاصله زایش

وضعیت تولید مثلیفاصله زایشکل تولید شیر

ایده ال89/0062/2319/9687410

روزه آبستنی40تاخیر 81/009/21211/2346/10397450
روزه آبستنی80تاخیر 74/07/35975/2219/11150490
روزه آبستنی120تاخیر 69/069/64605/2255/11688530
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