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 در نشخواركنندگان نشريه پژوهش

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

 

  شیري هايگاوزایی و طول دوره خشکی فاصله گوساله زایش براولین  سن اثر

 ایرانخشک نیمهاقلیم  در
 

 3مهدی شریعتیمحمدو  2پورطهمورث مجتبی*، 1پور یونسیحسین نعیمی
 کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد علوم دامی، دانشکدهگروه  استادیار3و  استاد2، تخصصی دانشجوی دکتری1

 10/6/94 ؛ تاریخ پذیرش:30/2/94 اریخ دریافت:ت

 1چكيده

 زایی و طول دوره خشکیاصله گوسالهفبر زایش اولين سن  اثربررسی منظور این تحقيق به

 57870دوره اول شيردهی مربوط به ها انجام شد. داده بيابانی ایرانخشک مهنياقليم  شيریهای گاو

نژاد دام کشور توسط مرکز اصالح 1388تا  1374های طی سال گله 601 که از هبودرأس گاو شيری 

های برآورد مؤلفه .های مختلط انجام شدرویه مدلبا استفاده از  هادادهآناليز  .آوری شده بودجمع

افزار نمائی محدود شده براساس مدل دام تک صفتی با استفاده از نرمدرست با روش حداکثر واریانس

سن گروه اول  شدند: ها به دو گروه تقسيمداده ،سن اولين زایشبراساس صورت گرفت.  یوامدی

زایش اولين ميانگين سن ماه داشتند.  26تر از ماه و گروه دوم بيش 26 مساوی یا ترکوچکاولين زایش 

بود.  ماه 5/28 (±5/2) و 5/24 (±1)، 26 (±5/2)ترتيب ، گروه اول و گروه دوم بهبرای کل جمعيت

روز برای گروه اول  67 (±20)، 375 (±47)ترتيب بهزایی و طول دوره خشکی فاصله گوسالهميانگين 

ایی و طول دوره زفاصله گوساله پذیریوراثت د.وببرای گروه دوم روز  5/69 (±22) و 380 (±50) و

صفر و  026/0 (±009/0) رای گروه اول وب 022/0 (±006/0) ،037/0 (±008/0) ترتيببهخشکی 

زایی و طول دوره خشکی در هر دو گروه روند فنوتيپی فاصله گوساله .برآورد گردیدبرای گروه دوم 

زایی و اصله گوسالههای اصالحی فميانگين ارزش (.>05/0Pدار بود )نزولی و معنیسن اولين زایش 
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(. >01/0Pدار بود )تر و معنیطول دوره خشکی در گروه اول سن زایش نسبت به گروه دوم پائين

تری اقليم نيمه خشک ایران سن اولين زایش کمکه در نتایج این تحقيق نشان داد گاوهای شيری 

 تری داشتند.زایی و طول دوره خشکی پائينداشتند فاصله گوساله

 

 گاو شيری ،ایران خشکنيمهاقليم زایی، طول دوره خشکی، فاصله گوساله سن اولين زایش، كليدي: يهاواژه

 

 مقدمه

زایی، روزهای باز و از قبيل سن اولين زایش، فاصله گوساله هاییسازهمثل یک گاو با بازده توليد

 سازهیک ولين زایش سن ا .(1998وا و برگر، و)دمات شودها برای آبستنی سنجيده میتعداد تلقيح

ارزش آن با باال رفتن  .(2000است )پریلو و همکاران، آن توليد شير و ترکيبات صفات محيطی مؤثر بر 

)ساالزار کرانزا  شان کاهش می یابداقتصادی حيوانات به دليل کاهش تعداد نتاج توليدی در طول عمر

کاهش  سببفت ژنتيکی دارد و کاهش سن اولين زایش اثر مثبتی روی پيشر. (2014و همکاران، 

لسميسته و (. 2000شود )پریلو و همکاران، نر میهای گاوآزمون نتاج کاهش زمان و فاصله نسل 

کنند تمایل دارند این روند را تر زایش میهایی که در سن پائينند تليسه( گزارش کرد1973همکاران )

 در طول عمر توليدی خود حفظ نمایند.

های درصد کل هزینه 20های جایگزین حدود های مرتبط با پرورش تليسهکه هزینهتوجه به این با

های جایگزین شود تواند سبب کاهش هزینه پرورش تليسهسن زایش میکاهش  ،باشندتوليد می

در مقدار شير توليدی  ،هاتعداد گوسالهکاهش سن زایش سبب افزایش . (1994 همکاران،هریچاردز و )

صرفه ماه مقرون به 25تر از زایش باالاولين این سن شود. بنابرتر گله میوری بيشسودآ و طول عمر

)نيلفروشان  ماه داشته باشند 25تا  23ها اولين گوساله خود را بين سنين باشد و توصيه شده تليسهنمی

  (.2013؛ کوکی و همکاران، 2004 و ادریس،

انتخاب حيوانات برای اولين کند و عکس میهای ماده را منسن اولين زایش نرخ رشد گوساله

کنندگان گاو شيری است که عملکرد اقتصادی اساس سن، یک راهکار مؤثر برای توليدتلقيح بر

تواند در توليد شير، درصد چربی، ماندگاری و طول عمر اثر هایشان افزایش یابد زیرا این عامل میگله

مطالعات روی گاو هلشتاین در برخی . (2014و همکاران،  )ساالزار کرانزا باشد مثبت یا منفی داشته

کنند، توليد ين زایش مییهایی که در سنين پاگاواست که  نظير آمریکا، ایتاليا و پرو نشان داده هاکشور



 1394( 2(، شماره )3كنندگان )نشريه پژوهش در نشخوار

165 

شان در طول شان دارند. البته کل توليد روزانه و عملکردتری در طول اولين دوره شيردهیينیشير پا

 )پریلو و همکاران، تر استداری بيشطور معنیکنند بهتر زایمان میکه در سنين باال هاییعمر از گاو

2000).  

 (،2004نيلفروشان و ادریس ) در ایران براساس گزارشهای شيری گاوميانگين سن اولين زایش 

 ،8/26 ،ترتيببه (2014زاده )و خلج (2014) شهدادی و همکاران ،(2007) پورفر و نعيمیفرهنگ

  ماه بود. 08/25و  23/26 ،5/26

 ،(1926شاخص خشکی دومارتن )با استفاده از توجه به تفاوت شرایط آب و هوایی در ایران  با

بندی مرطوب( تقسيمخيلیای، مرطوب و خشک، مدیترانهگروه اقليمی )خشک بيابانی، نيمه 5به ایران 

؛ سليمی و  2001خشک قرار دارند )ساقی، نيمه های شيری ایران در اقليمدرصد گاو 50بيش از  شد.

 (.2008همکاران، 

در  زایی و طول دوره خشکیبر فاصله گوسالهزایش  اولين هدف از این تحقيق بررسی اثر سن

 اقليم نيمه خشک ایران بود.شيری های شيردهی گاواولين دوره

 

 هاروش ومواد 

شيری  هایگاوزایی و طول دوره خشکی سالهفاصله گوبررسی اثر سن اولين زایش بر  منظوربه

طی  که گله 601 به متعلق رأس گاو شيری 57870های ایران از رکورد بيابانی خشکنيمهاقليم 

 ندبود آوری شدهنژاد دام کشور جمعتوسط مرکز اصالحزایش داشته و  1388تا  1374های سال

 .صورت گرفت 6/2نسخه  پرو افزار فاکسها توسط نرمویرایش داده استفاده گردید.

های مختلف سن اولين زایش و درصد ژن آناليز عوامل محيطی )گله، سال و فصل زایش، گروه

و مقایسه ميانگين حداقل مربعات با آزمون توکی  جام شدان 14ایامال بسته آر افزارنرمهلشتاین( 

 مدل آماری مورد استفاده: .(2015)بيتس و همکاران، صورت گرفت 
 

 
 

                                           
1- R, lme4 
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 امين سال k، امين فصل jگله،  امين iميانگين کل، اثرات ثابت  :µحيوان،  رکورد :mnijkly مدل؛ این در

 ژن درصدی خط ضریب رگرسيون: m، 1b زایش( فصلو  سال -گلهگروه همزمان )، اثر تصادفی زایش

اثر  :lAFC ،درصد( 91) تاینهلش ژن درصد ميانگين: HFهلشتاین، ژن درصد اثر: HF هلشتاین،

خالصه آمار توصيفی طول دوره  .باشدمی ماندهباقی تصادفی اثر :nijklme و 1 ثابت سن اولين زایش

 است.ارائه شده 1زایی برای دو گروه مختلف سن اولين زایش در جدول خشکی و فاصله گوساله

 
در اقليم  شيريهاي راساس سن اولين زایش گاوزایي و طول دوره خشکي بآمار توصيفي فاصله گوساله -1جدول 

 .خشك بياباني ایراننيمه

هبيشين کمينه انحراف معيار ميانگين تعداد مشاهدات صفت سن زایش  

اول گروه وز()ر زاییفاصله گوساله   33500 375 47 300 597 

 

)روز( طول دوره خشکی   33500 67 20 15 150 

وز()ر زاییفاصله گوساله گروه دوم  24370 380 50 300 599 

 

)روز( طول دوره خشکی   24370 5/69  22 15 150 

 

به روش حداکثر  زاییطول دوره خشکی و فاصله گوسالهبرای برآورد اجزای واریانس 

 2یوامدی افزارمحاسبه آمار توصيفی از نرم نيز صفتی وبراساس مدل دام تک 1نمائی محدود شدهدرست

 متغيره تک ژنتيکی تحليل و تجزیه برای زیر آماری مدل از(. 2007 و جنسن،استفاده گردید )مادسن 

 : شد استفاده
 

 
 

 ثابت اثر: iHYS کل، ميانگين: µ ام، i زایش فصلو  سال -گله از ام j حيوان رکورد: ijy مدل؛ این در

 ماندهباقی دفیتصا اثر: ijeو  ام j حيوان تصادفی اثر: ja ام، i زایش فصلو  سال -گله گروه همزمان

 .باشدمی

  (.1988سون، ر)هند شودصورت زیر نمایش داده میدر فرم ماتریس، مدل دام به

                                           
1- Restricted Maximum Likelihood (REML) 

2- DMU 
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y بردار ستونی مشاهدات مربوط به هر صفت، β  فصل و  سال -گله)بردار ستونی اثرات ثابت مدل

 Xفی باقيمانده، بردار ستونی اثر تصاد eحيوانات،  اصالحیبردار ستونی اثر تصادفی ارزش  u ،زایش(

 باشند.های ضرائب برای اثر عوامل ثابت و تصادفی مدل میترتيب ماتریسبه Zو 

توجه به اطالعات و با( 1926)دومارتن، بندی اقليمی دومارتن پيشرفته با استفاده از روش طبقه

)خشک بيابانی،  گروه اقليمی 5 ها بههای کشور، استاناز استانشناسی موجود )دما و بارندگی( هوا

های مرکزی، استانکه . ندبندی شدمرطوب( تقسيمخيلیمرطوب و  ای،خشک، مدیترانهنيمه

شمالی، کردستان، همدان، رضوی، خراسانغربی، خوزستان، فارس، خراسانشرقی، آذربایجانآذربایجان

 گرفتند. ارقر خشکبختياری، لرستان، زنجان، قزوین و تهران در اقليم نيمهمحالچهار

هر حيوان با استفاده از زایی و طول دوره خشکی فاصله گوسالهبرای  هاگاو صالحیا هایارزش

ترتيب از تابعيت ميانگين بههای ماده دام روند ژنتيکی و فنوتيپی گردید.اطالعات عملکرد محاسبه 

 نسخه 1آماریتحليل  سامانهافزار توسط نرم ،و ميانگين فنوتيپی صفات بر سال زایشاصالحی ارزش 

در  یو طول دوره خشک ییزافاصله گوساله یاصالح ارزش ميانگين محاسبه گردید. 2/9 ویرایش شده

 مستقل مورد بررسی قرار گرفت. استيودنت-تیدو گروه مختلف سن اولين زایش با آزمون 

 

 بحث نتايج و

و طول دوره خشکی  زاییفاصله گوسالهبر سن اولين زایش ، سال زایشو فصل  اثرات گله،

 .(<05/0P) دار نبودمعنیفوق  کدام از صفاتدرصد ژن هلشتاین بر هيچاثر  .(>01/0P) دار بودمعنی

 اثر در مدل تجزیه و تحليل ژنتيکی استفاده نشد. آنبراین از بنا

 ترتيببهبرای گروه اول و دوم سن اولين زایش  زاییميانگين فاصله گوساله 1براساس جدول 

 .بود 5/69( ±22و ) 67 (±20) ترتيببه های خشکیروزميانگين و روز  380 (±50و ) 375 (47±)

 ؛(2010) همکاران هامود و ؛(2008) و همکاران استرادا لئون ؛(2007پور )فر و نعيمیفرهنگ

نصرتی و  ؛(2011) همکاران گاناوان و ؛(2011) همکاران غياثی و ؛(2010) همکاران ومرادی شير

 شهدادی و همکاران ؛(2014) همکاران و ويگ ؛(2013) باغشاه و همکارانسليمانی ؛(2011ان )همکار

                                           
1- SAS 
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هلشتاین  گاوهای ترتيب برایرا به زاییميانگين فاصله گوساله (،2014) و ساهين و همکاران (2014)

 ین ایران(، هلشتا5/368) (، هلشتاین ایران1/403) و فریژینا(، گ9/453) براون سوئيس(، 397) ایران

(، هلشتاین 65/406) هلشتاین اصفهان (،3/392) رضویهلشتاین خراسان (،9/360) (، گاو بالی8/393)

که ند. گزارش کردروز  (93/401و براون سوئيس ترکيه )( 97/375) ( و هلشتاین ایران6/397) چين

و شهدادی و ( 2010مرادی و همکاران )شير نتيجه این تحقيق از گزارشات فوق به غير از گزارش

 بود.تر پایين( 2014همکاران )

جانوس و  ؛(2011) همکاران نصرتی و ؛(2007پور )نعيمی فر وفرهنگ ؛(2006) همکاران سالم و

ترتيب طول دوره ( به2014) همکاران ( و ساهين و2014) همکاران شهدادی و ؛(2013) بروکوسکا

 (، مونتبليارد9/66) رضوی، هلشتاین خراسان(7/66) (، هلشتاین ایران6/63) خشکی هلشتاین مصر

که نتایج  ند.( روز گزارش کرد59/79) بروان سوئيس ترکيه ( و84/67) (، هلشتاین ایران85)لهستان 

تر در دوره ترین طول دوره خشکی برای توليد شير بيشمفيد این تحقيق شبيه به گزارشات فوق بود.

 .(2012)ساوا و همکاران،  استشدهروز گزارش  40-60دهی بعدی شير

 وخشکی گروه اول طول دوره زایی و ميانگين حداقل مربعات فاصله گوساله 2 براساس جدول

، 41/382 (±016/1)و  215/72 (±460/0، )11/381 (±038/1)ترتيب بهسن اولين زایش دوم 

  .بودروز  04/73 (452/0±)

زایی و طول دوره برای فاصله گوساله دومگروه تفاوت ميانگين حداقل مربعات گروه اول از 

 دار بودلحاظ آماری معنیبه بود که  -826/0 (±18/0و ) -302/1 (±44/0ترتيب )خشکی به

(01/0P<.)  اقليم شيری های گاوزایی و طول دوره خشکی در فاصله گوسالهنشان داد این تحقيق نتایج

فاصله نسل و زمان توان میبه تبع آن این ابربن .کاهش یافتبا کاهش سن اولين زایش خشک ایران نيمه

. خواهد شدپيشرفت ژنتيکی را کاهش داد که این امر منجربه افزایش های نر آزمون نتاج برای گاو

 . (2013)جانوس و بورکوسکا،  تواند توليد شير را افزایش دهدکاهش طول دوره خشکی میچنين هم
 .بر اساس سن اولين زایشزایي و طول دوره خشکي سالهفاصله گوميانگين حداقل مربعات  -2جدول 

 تفاوت گروه دوم سن زایش گروه اول سن زایش صفت

 302/1 (±44/0)** 41/382 (±016/1) 11/381 (±038/1) )روز( زاییفاصله گوساله

 826/0 (±18/0)** 04/73 (±452/0) 215/72 (±460/0) )روز( خشکیطول دوره 
 (>01/0P) داریمعنی **
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خشک ایران زایی و طول دوره خشکی در اقليم نيمهپذیری فاصله گوسالهوراثت 3براساس جدول 

. واریانس برآورد شد، صفر 026/0و  022/0، 037/0ترتيب بهسن اولين زایش  برای گروه اول و دوم 

. تر بودزایی و طول دوره خشکی گروه اول سن زایش از گروه دوم بيشژنتيکی افزایشی فاصله گوساله

زایی پذیری فاصله گوساله( وراثت2014( و گيو و همکاران )2011(، غياثی و همکاران )2001ساقی )

پذیری طول دوره خشکی و فاصله گزارش کردند. وراثت 056/0و  074/0، 02/0ترتيب را به

و  04/0(، 2011و نصرتی و همکاران ) 05/0، 05/0ترتيب (، به2006زایی را سالم و همکاران )گوساله

 07/0و  06/0( 2014و ساهين و همکاران ) 035/0و  015/0( 2014و شهدادی و همکاران ) 03/0

 گزارش کردند. 

 -02/0زایی را در محدوده پذیری فاصله گوسالهوراثتکه نتایج این تحقيق با گزارشات فوق 

کردند مطابقت داشت. برآورد  06/0-015/0در محدوده را پذیری طول دوره خشکی و وراثت 074/0

شده توسط  زایش از تحقيقات قبلی انجام اولين پذیری طول دوره خشکی در گروه دوم سنوراثت

در صورت افزایش  با توجه به فقدان واریانس ژنتيکی نتایج نشان داد تر بود.سایر محققين خيلی کم

 را طول دوره خشکیوان تمیفقط با بهبود شرایط محيطی مثل تغذیه و مدیریت سن اولين زایش، 

پذیری ( گزارش کردند تنوع مشاهده شده برای صفات با وراثت2014همکاران ) ساهين و کاهش داد.

 شرایط محيطی بودهتفاوت تر به سبب بيش زاییپائين از قبيل طول دوره خشکی و فاصله گوساله

مارتی و فانک واهد آمد، دست نخهنتخاب بااین پيشرفت ژنتيکی به آسانی و سریع با بنابراست. 

 نماید.ها تغيير میمثلی با سطح توليد گلهپذیری صفات توليدی و توليدوراثت ندگزارش کرد (1994)
 

هاي گاواساس سن اولين زایش برزایي و طول دوره خشکي فاصله گوسالهبرآورد اجزاي واریانس صفات  -3 جدول

 .خشكایران در اقليم نيمه شيري

پذیریوراثت  
واریانس 

 ژنتيکی

واریانس 

 باقيمانده

واریانس 

 فنوتيپی
 سن اولين زایش صفت

(008/0) 370/0 ز()رو زاییفاصله گوساله 2038 1963 75   گروه اول 

(006/0) 022/0  5/6  5/292   )روز( طول دوره خشکی 299 

(009/0) 026/0  5/58  5/2204 وز()ر فاصله گوساله زایی 2263   گروه دوم 

  )روز( طول دوره خشکی 353 353 صفر صفر

 واحد صفت 2ها توان واحد واریانس باشند.اعداد داخل پرانتز اشتباه معيار می
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نتایج نشان داد  رائه شده است.ا 4های اصالحی در جدول ميانگين و تفاوت ميانگين ارزش

اولين  دو گروه مختلف سندر هر  یو طول دوره خشک ییزافاصله گوساله یاصالح ارزش ميانگين

سن اولين زایش اصالحی در گروه اول  هایارزشميانگين  (.>01/0Pدار داشت )تفاوت معنیزایش 

 تر بود.پائيننسبت به گروه دوم 
 .هاي اصالحي در دو گروه مختلف سن زایشميانگين و تفاوت ميانگين ارزش -4جدول 

 تفاوت گروه دوم سن اولين زایش گروه اول سن اولين زایش صفت

 -0196/0 (±004/0)** صفر -0196/0 (±004/0) )روز( ل دوره خشکیطو

 -346/0 (±02/0)** -101/0 (±012/0) -447/0 (±159/0) )روز( زاییفاصله گوساله
** (01/0P<) 

 (±02/0ترتيب )زایش بهاولين سن و دوم در گروه اول  زاییفاصله گوسالهژنتيکی و فنوتيپی  هایروند

 طول دوره خشکیو برای روز در سال  -22/0 (±09/0، )-02/0 (±01/0)و  -90/1 (5/0±) ،-03/0

روند فقط  بود.روز در سال  -24/1 (±56/0و صفر، ) -03/0 (±09/0) ،-012/0 (±002/0ترتيب )به

 درزایی فاصله گوساله فنوتيپیروند  (.>01/0Pدار بود )معنیطول دوره خشکی در گروه اول ژنتيکی 

 دار بودمعنیزایی و طول دوره خشکی در گروه دوم ( و فاصله گوساله>01/0P) دارمعنی گروه اول

(05/0P<).  و طول  زاییفاصله گوسالهترتيب برای بهزایش اولين سن و دوم گروه اول روند فنوتيپی

در هر زایی و طول دوره خشکی گوسالهفاصله نزولی  روند فنوتيپیداشت.  تریکممقدار  دوره خشکی

کاهش طول دوره  به هادهنده توجه و اهتمام مدیریت گلهنشانزایش اولين سن مختلف روه دو گ

باال بردن راندمان  ،تواند در افزایش توليدو این امر می بود در این اقليم زاییخشکی و فاصله گوساله

 .مؤثر باشدو پيشرفت ژنتيکی ها مثلی گلهتوليد

های زایی در گاوخشکی و فاصله گوسالهه طول دور( روند ژنتيکی 2011نصرتی و همکاران )

روز در سال و روند فنوتيپی این  13/0و  01/0ترتيب بهرا شيری هلشتاین استان خراسان رضوی 

روز در سال گزارش کردند. روند فنوتيپی طول دوره خشکی به لحاظ  7/0و  -1/0ترتيب صفات را به

 با نتایج این تحقيق صعودی روندداشتن با  زاییوسالهگ فاصله ومطابقت تحقيق  این جهت با نتایج

های هلشتاین شمال کشور )اقليم مرطوب( ( روند ژنتيکی گاو2012نافذ و همکاران ) داشت. یرتمغا

 -03/0و  02/0ماه،  -28/0ترتيب، و طول دوره خشکی به زاییرا برای سن اولين زایش، فاصله گوساله

گزارش کردند. در سال روز  -36/0و  37/0ماه،  -66/2ترتيب، بهها را روز و روند فنوتيپی آن
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با نتایج این تحقيق در اقليم مرطوب طول دوره خشکی در اقليم ی ژنتيکی و فنوتيپی هاروند

شت زایی روند صعودی دااما در اقليم مرطوب فاصله گوساله شت )روند نزولی(مطابقت داخشک نيمه

 داشت. که با نتایج این تحقيق مغایرت
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 .اساس سال زایشبرطول دوره خشکي  ژنتيکي و فنوتيپي هايروند -1شکل 

 

سال  15زایی تقریباً طی این ميانگين طول دوره خشکی و فاصله گوساله 2و  1با توجه به شکل 
طول دوره خشکی در روند ژنتيکی  و تر بود.هميشه در گروه اول سن زایش نسبت به گروه دوم پائين

طول ژنتيکی روند  88تا  86از سال روند فنوتيپی و  88تا  84از سال . بودسن زایش صفر  گروه دوم
 داشت.در گروه اول سن زایش افزایش دوره خشکی 
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 .بر اساس سال زایشزایي فاصله گوسالهژنتيکي و فنوتيپي صفت  هايروند -2شکل 

زایی تقریباً برای هر ه گوسالهبرخالف طول دوره خشکی، روند فنوتيپی فاصل 2با توجه به شکل 

 است.دو گروه سنی روند کاهشی داشته
 

 گيرینتيجه

زایی و فاصله گوسالهکاهش سن اولين زایش  باخشک ایران در اقليم نيمه ،اساس نتایج این تحقيقبر

پيشرفت ژنتيکی افزایش توليد در طول عمر توليدی و سبب تواند میکه یافت کاهش طول دوره خشکی 

فقط اشت و تأثيری ندطول دوره خشکی بر حيوان به لحاظ ژنتيکی  افزایش سن اولين زایش .گردد هاهگل

ميانگين  توان طول دوره خشکی را کاهش داد.مثل تغذیه و مدیریت میبا بهبود شرایط محيطی 

وم زایی و طول دوره خشکی در گروه اول سن زایش نسبت به گروه داصالحی فاصله گوساله هایارزش

 در هر دو گروه نزولی بود.زایی و طول دوره خشکی روند فنوتيپی فاصله گوسالهو  تر بودپائين
 

 سپاسگزاری

ها نژاد و بهبود توليدات دامی کشور جهت در اختيار قرار دادن دادهنویسندگان از مرکز اصالح

 نمایند.قدردانی می تشکر و
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Abstract1 

This study was carried out to investigate the effect of age at first calving (AFC) 

on calving interval (CI) and dry period length (DP) of dairy cows in semiarid 

climate of Iran. Records of 57870 first lactation dairy cows were collected from 

601 herds during 1995 to 2009 by the Animal Breeding Center of Iran. The 

analysis was performed using mixed models procedure. Variance components were 

estimated via restricted maximum likelihood method in a univariate animal model 

using DMU software. The data were divided in two groups as AFC<=26 mo (group 

1) and AFC>26 mo (group 2). The average AFC for all data, group 1 and group 2 

were 26 (±2.5), 24 (±1) and 28 (±2.5) mo, respectively. The average CI and DP 

were 375 (±47), 67 (±20) day for group 1 and 380 (±50), 69.5 (±22) day for group 

2, respectively. The estimates of heritability of CI and DP were 0.037 (±0.008), 

0.022 (±0.006) for group 1 and 0.026 (±0.009), 0.00 for group 2, respectively. 

Phenotypic trend of CI and DP was negative and significant for two groups 

(P<0.05). The difference between average estimated breeding values of CI and DP 

for group 1 were lower than group 2 and significant (P<0.01). The results of this 

study showed that cows calving at a young age in semiarid climate of Iran had 

lower CI and DP during their first lactation.  

 

Keywords: Age at First Calving, Calving interval, Dry period length, Semiarid 

climate, Iran, Dairy cows  
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