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 در نشخواركنندگان نشريه پژوهش

 1394، دوم، شماره سومجلد 
http://ejrr.gau.ac.ir 

 

 های گاو شیری هلشتاین ایراندر گله تحلیل فنوتیپی باروری

 

 3صادقي سفيدمزگيعلي* و 2، حميدرضا رحماني2رضا قرباني، غالم1ريحانه گرجي
 تي اصفهاندانشگاه صنعاستادیار گروه علوم دامي، دانشکده كشاورزي، 3و  استاد2، ارشددانشجوي كارشناسي1

  13/6/94 ؛ تاریخ پذیرش:14/2/94 اریخ دریافت:ت
 

 1چكيده
در هلشتاین ایران بود.  در گاوهاي تولیدمثليصفات مختلف بررسي وضعیت  هدف این پژوهش،

كه طي  پنجتا  یکهاي زایش ركورد تولیدمثلي در تلیسه و گاو در نوبت 221501مجموع تعداد 

گله گاو شیري متعلق به بنیاد مستضعفان و تعاوني وحدت اصفهان  60در  1390تا  1380هاي سال

خطي تعمیم  هايمدل هايیههاي آماري با استفاده از روتجزیه و تحلیل زایش داشتند، استفاده شد.

 ± 7/78 زایيمیانگین فاصله گوسالهها، در گاو. انجام شدافزار سامانه تحلیل آماري نرم و تابعیت یافته

، فاصله روز 4/75 ± 5/27 ، فاصله زایش تا اولین تلقیحروز 5/127 ± 5/63 هاي باز، روزروز 7/405

، 7/2 ± 8/1 ، تعداد تلقیح منجر به آبستنيروز 5/63 ± 1/52 اولین تا آخرین تلقیح منجر به آبستني

میانگین  ها،بود. در تلیسه درصد 6/37 ± 1/32روز و نرخ گیرایي  9/68 ± 5/28هاي خشک تعداد روز

 ± 0/32و نرخ گیرایي  روز 4/455 ± 7/37 ، سن اولین تلقیح0/2 ± 4/1 تعداد تلقیح منجربه آبستني

بر  هر صفت حداقل مربعات میانگین تابعیتضریب  به صورتتیپي روند فنوبرآورد شد.  درصد 0/63

مورد بررسي نامطلوب و معني دار بود؛ براي مثال، صفات  تمام . این روند برايتعریف شدسال زایش 

آنالیز  درصد كاهش نشان داد. 9/1 ± 2/0ها درصد و در تلیسه 3/1 ± 2/0ساالنه  هادر گاو نرخ گیرایي

ي دارد؛ براي مثال به عملکرد تولیدمثلدار و نامطلوبي بر ثیر معنيأزایش تولید شیر تآماري نشان داد اف
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 4/0و  5/0ترتیب هاي باز بهفاصله گوساله زایي و روز ،كیلوگرم افزایش در تولید شیر 100ازاي هر 

 .تاكید داردمثلي به صفات تولید تربیشلزوم توجه  نتایج تحقیق حاضر بر روز افزایش یافت. 

 

 آنالیز آماري، گاو هلشتاین، صفات تولید مثلي كلمات كليدي:

 

 مقدمه

. توانایي بستگي داردي تولیدمثلمیزان زیادي به عملکرد هاي گاو شیري بهمیزان سودآوري در گله

كه دام در زمان مناسب تلقیح گردد، چنین نگهداري آبستني، مشروط بر این دام براي آبستني و هم

متعددي از قبیل عدم توانایي در بروز و  عوامل .(2006)درایس،  شودتعریف ميري باروعنوان به

گیرایي پایین گذاري، الگوي نامناسب سیکل تخمدان و نرختشخیص به موقع فحلي، ناتواني در تخمک

اجباري و زایي، افزایش حذف ثر باشند. افزایش فاصله گوسالهؤتوانند بر عدم موفقیت در آبستني ممي

آوري میزان سودكاهش در نهایت  وكاهش تولید شیر  چنینهم افزایش هزینه جایگزیني و نتیجه در

. یکي از دالیل عمده (1984)بلیر و پوالک،  مثلي ضعیف عنوان شده استاز جمله پیامدهاي تولیدگله 

ن بر باروري ثیر آأكید زیاد براي افزایش تولید شیر بدون توجه به تأهاي شیري تكاهش باروري در گله

  .است

هر اند. بهثر بر باروري پرداختهؤهاي ژنتیکي و مدیریتي مدر ایران مطالعات مختلفي به بررسي جنبه

دقیق ركورد در بسیاري از دلیل پیچیدگي صفات باروري و عدم ثبت یا فقدان ثبت حال، به

ص انجام شده است ها در سطح محدود و یک استان خاهاي كشور، تمامي این پژوهشگاوداري

انصاري (. براي مثال، 2012؛ قیاسي و همکاران، 2011؛ اقبال سعید، 2010)انصاري الري و همکاران، 

، فاصله هاي بازتعداد روز میانگین گله در استان فارس، 5( با بررسي اطالعات 2010الري و همکاران )

روز  67، 403، 134ترتیب، ولین تلقیح را بهگیرایي در ازایي، فاصله زایش تا اولین تلقیح و نرخگوساله

بر داري يمعنتولید شیر اثر مختلف نتیجه گرفتند كه سطوح  نیاین محققكردند. درصد گزارش  41و 

تولید افزایش در كیلوگرم  100به ازاي هر داشته و آبستني به منجرتلقیح هاي باز و تعداد تعداد روز

 . یابدميافزایش روز  3/0 میزانبه زهاي باروز ،دوره شیردهيیک در  شیر

عمر  عنوان زیر بناي طولبه اهمیت عملکرد تولیدمثلي در صنعت پرورش گاو شیري به توجهبا 

هاي شیري تولیدمثلي گله وضعیتموجود درباره  گزارشات اي بودن، محدود و منطقهاقتصادي گله
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ثر ؤمحیطي م، بررسي وضعیت و عوامل (2011اقبال سعید، ؛ 2010انصاري الري و همکاران، )كشور 

آوري شده هاي جمعاي از دادهبا استفاده از حجم قابل مالحظه در مقیاس وسیع مثليبر صفات تولید

 است. تحقیق در مناطق مختلف ایران از اهداف این

 

 هامواد و روش

 159945 همراه با مثلي تلیسهركورد تولید 61559 شامل در این تحقیقهاي مورد استفاده داده

 60در  1390تا  1380هاي بود كه طي سال 5تا  1 هاي زایشنوبتدر  مربوط به گاوركورد تولیدمثلي 

سازي و آماده. داشتند زایش گله گاو شیري وابسته به بنیاد مستضعفان و شركت تعاوني وحدت اصفهان

 هاجهت ویرایش داده. ل صورت گرفتو اكس افزار ویژوال فاكس پرونرماستفاده از ش دادها با یویرا

هاي مربوط به فاصله گوساله ، ركورد(2001( و قیاسي و همکاران )2005رسیو و آلنده ) -طبق گنزالس

به آبستني، تعداد هاي باز، فاصله زایش تا اولین تلقیح، فاصله اولین تا آخرین تلقیح منجرزایي، روز

روز  305ین تلقیح و تولید شیر گیرایي، سن اول، نرخهاي خشکتلقیح منجر به آبستني، تعداد روز

، روز 10-300، 1-10، روز 0-296، روز 50-250، روز 50-300، روز 670-300ترتیب در دامنه به

هاي خارج از كیلوگرم در نظر گرفته شد و ركورد 1500-12000 روز و 639-278، درصد 100-10

 1در جدول  نیها هلشتاسهیمثلي در تلصفات تولید يفیآمار توصاي از چکیدهاین دامنه حذف گردید. 

روز براي گاوهاي  305آمار توصیفي صفات تولیدمثلي همراه با تولید شیر  2ارائه شده است. جدول 

 دهد.هاي شیردهي اول نشان ميهلشتاین در پنج دوره

گله، سال  اثرات ثابت الیز آماري هر یک از صفات باروري در بر گیرندهبراي آنمدل مورد استفاده 

اثر عوامل . بود متغیر كمکيعنوان روز به 305تولید شیر  همراه با شیردهي دورهو زایش، فصل زایش 

بررسي ( 0/9)ویرایش  2آماري سامانه تحلیل افزارنرم 1مذكور، با استفاده از رویه مدل خطي تعمیم یافته

تابعیت میانگین حداقل مربعات آن صفت ریب ضگردید. براي هر یک از صفات باروري، با استفاده از 

داري افزار مزكور از نظر معنينرم استیودنت-به كمک آزمون تيروند فنوتیپي برآورد و  ،سال زایشبر 

 بررسي شد.

 

                                                 
1- GLM 

2- SAS 
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.هاي شيردهی اولدر پنج دوره گاوهاي هلشتاين براي صفات توليدمثلی توصيفی آمار -1جدول   

انگینمی انحراف معیار حداقل حداكثر  صفات تعداد ركورد 

250 50 51/27  44/75 )روز( فاصله زایش تا اولین تلقیح 86348   

296 0 05/52  53/68 )روز( فاصله اولین تا آخرین تلقیح 130528   

300 50 53/63  53/127 )روز( هاي بازروز 95923   

10 1 79/1  66/2  تعداد تلقیح به ازاي آبستني 78816 

300 10 45/28  85/68  89399 )روز( تعداد روزهاي خشک   

305 50 28/23  19/275 )روز( تعداد روزهاي شیردهي 43049   

670 300 65/78  69/405 )روز( زایيفاصله گوساله 99156   

12000 1500 79/1822  42/9584 )كیلوگرم( روز 305شیر تولیدي  62589   

100 10 11/32  59/37 (درصد) گیرایينرخ 78816   

 
.ها هلشتاينصيفی صفات توليدمثلی در تليسهآمار تو -2جدول   

 صفات تعداد ركورد میانگین انحراف معیار حداقل حداكثر

639 278 27/38  35/455 )روز( سن اولین تلقیح 32018   

10 1 37/1 تنيتعداد تلقیح به ازاي آبس 56116 2   

100 10 03/32 )درصد( گیرایينرخ 56116 50   

 

 نتايج و بحث

و  53/127ترتیب زایي بههاي باز و فاصله گوسالهمیانگین روز: زايیاصله گوسالهروزهاي باز و ف

گاوهاي  درمیانگین این صفات را ( 2011اقبال سعید ). (1)جدول  روز برآورد گردید 69/405

همکاران  انصاري الري وگزارش كرد.  روز 91/403و  20/125ترتیب به هلشتاین استان اصفهان

برآورد روز  403و  134ترتیب به در گاوهاي هلشتاین استان فارساین صفات را  میانگین (2010)

از میزان گزارش  تركمروز  5/7 تخمین زده شده در این پژوهش تقریباً زایي. مقدار فاصله گوسالهنمود

در ترتیب هاي باز بهزایي و روزروند فنوتیپي فاصله گوساله .بود (2012) آتشي و همکارانشده توسط 

ترتیب هاي باز بهزایي و روزفاصله گوساله كه مقدار آن براي  نشان داده شده است 2و  1هاي نمودار

روز در سال برآورد گردید. روند فنوتیپي برآورد شده براي صفت فاصله  4/0 ± 32/0و  6/0 ± 39/0

 روز در سال 02/1 (2012) آتشي و همکاران توسطبراي این صفت  برآورد شدهاز میزان زایي گوساله



 1394( 2) شماره ،(3) كنندگاننشخوار در پژوهش نشريه

153 

ترتیب هاي باز بهزایي و روزكیلوگرم افزایش در تولید شیر فاصله گوساله 100. به ازاي هر بود تركم

از مقداري بود كه توسط انصاري  ترروز بیش 3/0و  3/0ترتیب كه به یافتروز افزایش  4/0و  5/0

ت براي تمام صفات مورد بررسي در . میانگین حداقل مربعاگزارش شده بود (2010الري و همکاران )

ترتیب اول به زایش هايهاي باز در گاوزایي و روزهنشان داده شده است. فاصله گوسال 4و  3جداول 

كه  بود 87/132 ± 58/1و  403/ 54± 52/1پنجم  زایش براي و 40/126 ± 44/1و  87/398 ± 45/1

اول  زایشهاي گاو داده است كه تحقیقات نشاننتایج  تخمین زده شد. تربیش هازایشنسبت به سایر 

در  هازیرا تلیسه .تري نیاز دارندهاي باز بیشبه فاصله زایش و روزها زایشنسبت به سایر  و پنجم

مشکالت  نیز ازپنجم  زایش هايكنند و گاوجهت رشد خود استفاده مي از مواد غذایي فاصله زماني

 ± 5/1هاي باز ترین تعداد روزبیش(. 2011 ،لو و همکارانیا) ي برخوردارندترتولید مثلي بیش

 سایر پژوهشگراننتایج كه با  تخمین زده شد در فصل بهار هاي صورت گرفتهبراي زایش 77/130

قرار گرفتن دلیل تواند بهمي این امر( مطابقت داشت. 1992سیلوا و همکاران،  ؛1992)ري و همکاران، 

ترین تعداد كم .باشد در تابستان و هم زمان شدن با تنش گرمایي بودهها زمان تلقیح این زایمان

منتشر شده كه با نتایج ، تخمین زده شد (53/126 ± 48/1) پاییزفصل  هايمربوط به زایش هاي بازروز

همتي و همکاران،  ؛1992سیلوا و همکاران،  ؛1992)ري و همکاران،  در این زمینه مطابقت داشت

2006). 

 

 
 گله هلشتيان ايران. 60( در LMY( و توليد در هر شکم )CIزايی )روند فنوتيپی صفات فاصله گوساله -1ر نمودا
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گلده گداو هلشدتاين در     60صفت توليدد در  و ميانگين حداقل مربعات و )خطاي معيار( صفات توليدمثلی  -3جدول 

 .هاي مختلفزايش

CR MY305 CI DDP INS OD IFL DFS 

صفات  
 زایش

63/09a 

(55/0)  

8857/97b 

 (19/63)  

398/87b 

(45/1)  

56/14e 

(51/0)  

1/58c 

(20/0)  

126/40c 

(44/1) 

28/42e 

(24/1)  

79/99a 

 (72/0)  
1 

43/35b 

(58/0)  

9113/37a 

 (10/64)  

398/79b 

(34/1)  

62/45d 

(48/0)  

2/03b 

(03/0)  

128/53b 

(47/1)  

46/65d 

(45/1)  

74/47c 

(73/0)  
2 

42/99c 

(61/0)  

9086/75b 

(36/65)  

396/94b 

(43/1)  

67/50c 

(51/0)  

2/33b 

(03/0)  

126/42c 

(52/1)  

47/44c 

(49/1)  

74/11c 

(74/0)  
3 

43/61c 

(65/0)  

8976/66c 

(27/67)  

398/11b 

(54/1)  

68/98b 

(55/0)  

2/29b 

(04/0)  

128/59b 

(60/1)  

47/89b 

(55/1)  

74/38c 

(79/0)  
4 

42/08d 

(64/0)  

8686/18d 

(62/66)  

403/54a 

(52/1)  

71/25a 

(54/0)  

2/38a 

(04/0)  

132/87a 

(58/1)  

52/25a 

(54/1)  

76/13b 

(78/0)  
5 

داري دارند.درصد با هم اختالف معني 5هایي كه داراي حروف غیرمشابه هستند در سطوح احتمال در هر ستون میانگین 

DFSروز( = فاصله زایش تا اولین تلقیح( ،IFL  تلقریح = فاصله اولین تا آخررین )روز( ،ODهراي براز  = روز )روز( ،INS =

 زایري = فاصرله گوسراله  CIهراي شریردهي،   = تعرداد روز DIMهاي خشک، = تعداد روزDDPتعداد تلقیح منجر به آبستني، 

 )درصد(. گیرایي= نرخCR، )كیلوگرم( روز 305= شیر تولیدي MY305، )روز(
 

گلده گداو هلشدتاين در     60ات توليدمثلی و صفت توليدد در  خطاي معيار( صفميانگين حداقل مربعات و ) -4جدول 

 .فصول مختلف

CR MY305 CI DDP INS OD IFL DFS 

صفات  
 فصل

42/82a 

(63/0)  

8815/25a 

(55/64)  

380/96b 

(44/1)  

66/67a 

(51/0)  

2/34b 

(03/0)  

130/77a 

(50/1)  

44/02c 

(47/1)  

76/50b 

(74/0)  
 بهار

41/40b 

(61/0)  

8853/06b 

(10/64)  

400/87a 

(41/1)  

64/49c 

(50/0)  

2/42a 

(03/0)  

128/62ab 

(49/1)  

47/42a 

(46/1)  

74/70c 

(74/0)  
 تابستان

44/21a 

(61/0)  

9059/66a 

(30/64)  

398/59a 

(41/1)  

64/19c 

(50/0)  

2/26c 

(03/0)  

126/53c 

(48/1)  

44/32b 

(46/1)  

75/41b 

(74/0)  
 پاییز

43/67a 

(61/0)  

9048/78a 

(18/64)  

398/59b 

(41/1)  

65/72b 

(50/0)  

2/29c 

(03/0)  

128/32b 

(48/1)  

42/36d 

(45/1)  

76/67a 

(73/0)  
 زمستان

داري دارند.درصد با هم اختالف معني 5هایي كه داراي حروف غیرمشابه هستند در سطوح احتمال در هر ستون میانگین 

DFSروز( = فاصله زایش تا اولین تلقیح( ،IFL ن تلقریح = فاصله اولین تا آخرری )روز( ،ODهراي براز  = روز )روز( ،INS =

 زایري = فاصرله گوسراله  CIهراي شریردهي،   = تعرداد روز DIMهاي خشک، = تعداد روزDDPتعداد تلقیح منجر به آبستني، 

 )درصد(. گیرایي= نرخCR، )كیلوگرم( روز 305= شیر تولیدي MY305، )روز(
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میانگین فاصله زایش ترا  : خرين تلقيح منجربه آبستنیفاصله زايش تا اولين تلقيح و فاصله اولين تا آ

 روز برآورد گردید 53/45و  82/75ترتیب اولین تلقیح و فاصله اولین تا آخرین تلقیح منجربه آبستني به

ترتیرب  بره  اسرتان اصرفهان  هلشتاین گاوهاي میانگین این صفات را در  (2011اقبال سعید ) .(1)جدول 

. روند فنوتیپي فاصله زایش تا اولین تلقیح و فاصله اولین ترا آخررین   نمودبرآورد روز  62/50 و 46/74

ترتیرب  نشان داده شده است. روند فنوتیپي ایرن صرفات بره    4و  3هاي تلقیح منجربه آبستني در نمودار

كیلوگرم افزایش در تولید  100روز در سال برآورد گردید. به ازاي هر  19/1 ± 26/0و  -72/0 ± 16/0

روز  07/0ترتیرب  صله زایش تا اولین تلقیح و فاصله اولین تا آخرین تلقیح منجربره آبسرتني بره   فا ،شیر
ترر از  بیش روز 04/0 ،روند كاهشي صفت فاصله زایش تا اولین تلقیح .یافتافزایش  روز 4/0كاهش و 

ین تخمر  استان فارسهلشتاین گاوهاي در ( 2010انصاري الري و همکاران ) گزارش شده توسطنتایج 

دلیل ادامه داشرتن رشرد حیروان    به اول احتماالً زایشباال بودن فاصله زایش تا اولین تلقیح در  زده شد.

نیاز به انرژي جهت تولید شریر، مقرداري از انررژي را صررف      بردام عالوهزایش  زیرا در این ،باشدمي

. افترد مري  ان فحلري بره تعویرق   تر شرده و زمر  تعادل منفي انرژي طوالني احتماالًنماید لذا رشد بدن مي

دار طور معنري به آبستني در زمستان نسبت به فصول دیگر بهمیانگین فاصله اولین تا آخرین تلقیح منجر

قرار گرفتن زمان تلقریح در زمسرتان و عردم     احتماالًدلیل پایین بودن آن  .(36/42 ± 45/1) بودتر كوتاه
 هاي اول آبستن شده و باعث كوتاه شدن اینهمان تلقیح دام در ،باشد. در نتیجهوجود تنش گرمایي مي

میرانگین   (.2003)رنسریس و اسرکارموزي،    یابدميو در نهایت عملکرد تولید مثل بهبود  شدهشاخص 

 ± 46/1به آبستني و فاصله اولین تا آخرین تلقیح منجر روز 41/75 ± 74/0فاصله زایش تا اولین تلقیح 

ایرن   احتمراال دلیرل   .فصول مختلف مشهود بودهاي اتفاق افتاده در زایش روز بود و تفاوت بین 32/44

ثیر منفري داشرته و   أاثرات انتقالي ترنش گرمرایي فصرل تابسرتان اسرت كره برر رشرد فولیکرولي تر           امر

 .(2003)رنسیس و اسکارموزي، اندازد گذاري را به تعویق ميتخمک
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 گله هلشتاين ايران. 60( در LMY) شکمهر و توليد شير در  (DFSين )زايش تا اولفاصله روند فنوتيپی صفات  -3نمودار 

 
 گله هلشتاين ايران. 60( در LMYو توليد شير در هر شکم ) (IFLروند فنوتيپی صفات فاصله زايش تا آخرين تلقيح ) -4نمودار 

 

و آتشي . (1)جدول  روز برآورد گردید 26/65 ،هاي خشکمیانگین روز: هاي خشكتعداد روز

هاي خشک در روز گزارش كردند. روند فنوتیپي تعداد روز 6/88این صفت را  (2012) همکاران

 100روز در سال برآورد گردید. به ازاي هر  -1/0 ± 09/0نشان داده شده است این روند  5نمودار 

. روند كاهشي در صفت یافتروز كاهش  1/0 ،هاي خشکكیلوگرم افزایش در تولید شیر تعداد روز

انصاري الري و همکاران میزان گزارش شده توسط تر از بیشروز  01/0هاي خشک تعداد روز

هاي خشک در فصل بهار و زمستان رخ داد و حداقل آن در پاییز و حداكثر تعداد روز بود. (2010)

 اشت.مطابقت د (2012) آتشي و همکاران كه با نتایج تابستان رخ داد
 

 
 گله هلشتاين ايران. 60( در LMYو توليد شير در هر شکم ) (DDP)تعداد روزهاي خشك فات روند فنوتيپی ص -5نمودار 

 

میانگین تعداد تلقیح به ازاي آبستني در نی، نرخ گيرايی و سن اولين تلقيح: تعداد تلقيح منجربه آبست

صفت را در این  (1991موره و همکاران ) .محاسبه شده است 32/2 و 58/1ترتیب به هاو گاو هاتلیسه
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 95/1هاي هلشتاین آمریکا، این صفت را در گاو (1976اسالما و همکاران )و  58/1 ،هاي كاناداتلیسه

باشد و ها ميتر از گاوها كمگزارش كردند. میانگین صفت تعداد تلقیح به ازاي آبستني در تلیسه

حدودي متفاوت با عملکرد  ها بهتر و تاكیدي بر این مطلب است كه عملکرد تولیدمثلي در تلیسهأت

 مطالعهدو  در آبستني منجربه میانگین صفت تعداد تلقیح .هاي باالتر استها در شکمتولیدمثلي در گاو

 اقبال سعید و و كاناداروي گاوهاي هلشتاین  (2005جامروزیک و همکاران )توسط  صورت گرفته

ترتیب ها بهو براي گاو 64/1ها یسهبراي تل استان اصفهانروي گاوهاي هلشتاین  (2011همکاران )

تري كمتلقیح به تعداد ها نسبت به گاوها دهد تلیسهكه نشان مي ه استگزارش شد 27/2و  14/2

میانگین صفت پژوهش در این  (2005)جامروزیک و همکاران، جهت آبستن شدن نیاز دارند 

 اًها حدودتلیسهداد كه نشان ین زده شد تخمدرصد  43و  63ترتیب ها بهها و گاوگیرایي در تلیسهنرخ

گیرایي یک صفت بسیار متغیر در اند. صفت نرخها داشتهگیرایي باالتري نسبت به گاونرخدرصد  20

ها كه توان به ضعف مدیریتي در برخي از گلهكه از دالیل آن ميشود محسوب ميهاي شیري گاو

پذیري پایین این صفت میزان وراثتبه طور كليود و بهشبه آبستني ميباعث افزایش تعداد تلقیح منجر

 07/0 ± 008/0ترتیب ها بهگیرایي در گاو. روند فنوتیپي تعداد تلقیح منجربه آبستني و نرخنموداشاره 

كیلوگرم افزایش در  100. به ازاي هر (6)نمودار  درصد در سال برآورد گردید -30/1 ± 16/0روز و 

روند . یافتدرصد كاهش  -2/0گیرایي روز افزایش و نرخ 01/0به آبستني ح منجرتولید شیر تعداد تلقی

 ± 005/0ترتیب ها بهگیرایي و سن اولین تلقیح در تلیسهبه آبستني، نرخفنوتیپي تعداد تلقیح منجر

روند فنوتیپي . (8 و 7هاي )نمودار روز در سال برآورد گردید -05/4 ± 94/0و  -86/1 ± 18/0، 05/0

 فرهنگ فر ونتایج منتشر شده توسط  از تربیشروز در سال  -09/0تحقیق  ندر ای سن اولین تلقیح

 برآورد شد.هلشتاین ایران  هايگلهدر  (2011) پورنائمي
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 گله هلشتاين ايران. 60( در CR2) گيراينرخو  (INS)تعداد تلقيح به ازاي هر آبستنی روند فنوتيپی صفات  -7نمودار 
 

 
 هلشتاين ايران.تليسه گله  60( در CR1) گيراينرخو  (INS)تعداد تلقيح به ازاي هر آبستنی روند فنوتيپی صفات  -8دار نمو

 

 
 گله هلشتاين ايران. 60در  (AFS)تلقيح  سن اولين تروند فنوتيپی صف -9نمودار 

 

. نتایج حاصل از گردید كیلوگرم برآورد 35/9584 ،روز 305میانگین شیر تولیدي : روز 305شير توليد 

 (.2012آتشي و همکاران،  ؛2011كاندراک، )ریکا و بود  تربیشاین پژوهش از اغلب نتایج منتشر شده 

دلیل تفاوت در نوع طور كلي اختالف میانگین صفات در بین تحقیقات مختلف تا اندازه زیادي بهبه

ها حداقل و حداكثر استفاده از ركورد هاي مورد بررسي و سطوح مختلفاطالعات و نحوه ویرایش داده

هاي مورد بررسي در این مطالعه، جزء بهترین این نکته اشاره نمود كه گلهچین باید بههمباشد. مي

 ± 45/20 ،روز 305روند فنوتیپي صفت شیر تولیدي شوند. هاي گاو شیري كشور محسوب ميگله

 تر از میانگین گزارش شده در دیگر تحقیقاتبیشكیلوگرم به ازاي هر سال بر آورد گردید كه  4/211

كیلوگرم  85/271ولي از مقدار  (2006همتي و همکاران،  ؛2004، كایگزیس )گالیپ و باشدپیشین مي
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دهند كه دامنه روند فنوتیپي مطالعات مشابه نشان مي .باشدمي تركم( 2002) جهاندار گزارش شده توسط

 (2004، كایگزیس گالیپ و) باشدكیلوگرم در سال متغیر مي 85/271ا ت 23/44روز بین  305شیر تولیدي 

ماه با میانگین تولید  13-4/13زایي فاصله گوساله (2002) اسمیس و بکرطبق نتایج گزارش شده توسط 

 ،باشدتواند دلیلي بر باال بودن تولید شیر در تحقیق جاري مي این موضوعدارد  تريبیش شیر ارتباط

مهارت  ،دامپزشک حضور ، بهدشتي و...(ايتغذیه) هاي مدیریتي مدونبرنامه ملي مانندچنین عواهم

)شامل  و نیز عوامل ژنتیکياي گرمایي هكاهش اثرات محیطي و استرس جهت با دام برخورددر كارگران 

ه باشند. داشتاي مالحظهقابل  اتتولید شیرگاو اثر میزان توانند درمي تیپ و اثرات پدري و مادري و...(

كاهش اصلي علت  طور كليهب .یافتطور پیوسته به ازاي هر سال افزایش زایي بهمیانگین فاصله گوساله

دهد كه عملکرد باروري روشن نیست زیرا باروري یک صفت پیچیده است. گزارشات متعدد نشان مي

باروري و زایش در طي هاي هلشتاین آمریکاي شمالي باعث كاهش عملکرد گاوژنوم  استفاده گسترده از

ثر بر عملکرد هر گله را ؤترین عامل مدر واقع مهم. (2000، كروكر)لوسي و  چند دهه اخیر شده است

تر احتیاج به هاي بزرگچرا كه در گله .نسبت دادندازه گله آن واحد تولیدي توان با نحوه مدیریت و امي

ها وجود دارد. لذا هاي فحل و تلقیح آنمتري جهت تشخیص به موقع فحلي و جدا كردن دازمان بیش

كنند و این امر سبب هایشان پس از زایش ميهاي بزرگ زودتر شروع به تلقیح داماكثر مدیران گله

)راجاال  تري داشته باشندزایي كمتر فاصله گوسالههاي كوچکها در مقایسه با گلهگونه گلهشود كه اینمي

مثلي در تحقیقات زیادي مورد ه نامطلوب بین صفات تولیدي و تولید. رابط(2003اسکالتز و فرازر، 

بررسي قرار گرفته است. گزارشات حاكي از آن است كه باالتر رفتن تولید شیر باعث افزایش زمان براي 

 گیالرد،مک نبل و)شود هاي بعد از زایش مياز سرگیري فعالیت تخمدان و در نتیجه افزایش فاصله

هایي است كه گاو هاي نامنظم فحلي درچرخه اخیر حاكي از كاهش پروژسترون و تحقیقات(. 1993

 عواملها به این تغییرات فیزیولوژیکي باعث مستعد شدن گاو .اندراي افزایش محصول شیر انتخاب شدهب

دار بر عدم وجود ارتباط معنيچنین گزارشاتي مبني. هم(2002ن، روبش)واد شودیگر كاهش باروري مي

هاي مطالعات در گله(. 1997)گروشان و همکاران، ین تولید شیر و بازگشت فعالیت تخمدان وجود دارد ب

هاي شیري چنین گزارش شده كه گلهبیان نکردند. هم باروريشیر و تولید اروپایي نیز رابطه قطعي بین 

 (.1993گیالرد، مک  بل و)ن مثل هستندترین تولید شیر داراي بهترین عملکرد تولیدایالت متحده با بیش

 (.2000)لوسي و كروكر، است د، باالنس منفي انرژي شوكه باعث كاهش باروري مي مهم عواملیکي از 
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 را پر ص فحلي و شرایط پرورشي این مشکلهاي مدیریتي از قبیل كاهش نرخ تشخیتغییرات در شیوه

 كند.تر مياهمیت

 سپاسگزاري

شده  فراهمقیق توسط بنیاد مستضعفان و تعاوني وحدت اصفهان هاي مورد استفاده در این تحداده

 شود.ین وسیله از مسئولین مراكز مذكور تشکر و قدرداني مياهاست كه ب
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Abstract1 

The objective of this study was to study the current reproductive performance of 

Iranian Holstein dairy cattle. A total of 221, 501 records from heifers and cows of 

parity 1 to 5 calved in 60 herds collected by Bonyad Organization and Vahdat 

Cooperative Ltd., during 2001 to 2011, was used. The statistical analysis of data 

was conducted using generalized linear models and regression procedures of SAS 

software. In cows, means ± SD were for 405.7 ± 78.7 d. for calving interval, 127.5 

± 63.5 d. for open days, 75.4 ± 27.5 d. for days from calving to first insemination, 

63.5 ± 52.1 d. for interval between first and last artificial insemination, 2.7 ± 1.8 

for number of insemination per conception, 68.9 ± 28. 5 d. for duration of dry 

period and 37.6 ± 32.1% for conception rate. In heifers, number insemination per 

conception, age at first service and conception rate were 2.0 ± 1.4, 454.0 ± 37. 7 d., 

63.0 ± 32.0 %, respectively. The linear regression coefficient of least square means 

for each trait of interest on calving year was defined as phenotypic trend. The 

trends for all studied traits were undesirable and statistically significant; conception 

rate for example showed a negative and significant trend of 1.3 ± 0.2 % in cows 

and 1.9 ± 0.2 % in heifers. Statistical analysis showed that increase in milk 

production had undesirable and significant effects on reproductive performance; 

for every 100 kg increase in milk yield, calving interval and open days for 

example, increased by about 0.5 and 0.4 d., respectively. Current situation 

emphasized that more attention to reproductive traits is required. 
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