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ب ایرانشمال غرهلشتاینشیريگاوهايدر حذف برموثرعواملبررسی

2کبري پوراسد آستمالو1نعمت هدایت ایوریق

)nhedayat@uma.ac.irبیلی، (نویسنده مسوول: ددانشگاه محقق ار،استادیار-1

نابع طبیعی دانشگاه تهرانپردیس کشاورزي و م، دانشجوي دکتري-2
17/8/94تاریخ پذیرش:19/1/94تاریخ دریافت: 

چکیده 
پرورش گاو صنعتیواحد9و تاثیر عوامل مختلف بر حذف دام در نژاد هلشتایندر این مطالعه میزان و علل حذف گاو شیري

رویهازاستفادهبادامحذفبرمختلفعواملتاثیربررسی شد.1392تا 1387هاي بین سالغرب ایرانشمالشیري
GLIMMIXافزار نرمSAS گاو شیري حذف شده در رأس5404تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که از تعداد مورد9.2

اتی که با حذف اجباري در بین حیوانها اجباري بود. حذفدرصد 2/75درصد مربوط به حذف اختیاري و 8/24ي پنج ساله این دوره
درصد بیشترین حذف را به خود 8/16و 7/17هاي متابولیکی با از گله حذف شده اند ناباروري و مشکالت زایمان و ناهنجاري

،) و بعد از زایشدرصد55/60به شدت باال (،هاي قبل از زایشهاي ماده و تلیسه. میزان حذف اختیاري در گوسالهاختصاص دادند
است. اجباريافتد که بیشتر روز اول اتفاق می50هاي بعد از زایش در درصد حذفی49/25تقریباً. بود) 06/5ایین (به شدت پ

زایی، روزهاي باز، درجه سخت،)طبیعیوزاییمردهسقط،(زایشنحوهنشان داد که فحذمؤثر برعواملآنالیزبهمربوطنتایج
تعداد ، ییزاآسانهايگروههایی که در دامداري داشتند.تاثیر معنی)>05/0p(و فصل زایشخشکیطول دوره،زایشدوره

دهدمینتایج نشان ند.دادکمترین میزان حذف را نشانقرار داشتند،روز)70تا 41روزهاي باز کم و طول دوره خشکی متوسط (
دت انتخاب و ایجاد هزینه سنگین براي صنعت گاو باعث کاهش ماندگاري، شتواند میها که فراوانی باالي حذف اجباري در گله

.شودمیشیري

گاو شیري، سودآوري، ماندگاري، حذفکلیدي: هاي واژه

مقدمه
هاي شیري در گله، باعث افزایش افزایش ماندگاري دام

و سود دامدار از طریق کاهش هزینه تولید تلیسه جایگزین 
دلیل یک دام باید مین هبه )17(شودمیادامه حیات دامداري 

ي ي شیردهی در گله بماند تا بتواند هزینهتا سه دورهدو
. بعد از این مرحله و در )23(پرورش خود را جبران کند

). 25،23شود (ور میآهاي بعدي دام براي گله سود شیردهی
مین خوراك مناسب و أبه دلیل ضعف مدیریت در تمتأسفانه

ي بلوغ ها به مرحلهثر دامنیازهاي دامپزشکی حیوان، اک
حتی در . شوندنزدیک نمی)چهارمین شیردهی(جسمی خود

شود زیرا صورت درمان یک دام بیمار حداکثر سود حاصل نمی
.)20،21(بر استدرمان یک دام بیمار هزینه

از هاي تولید هاي ناخواسته و به تبع آن هزینهمیزان حذف
حذف است.دامداريک واحد یدرترین عوامل ماندگاريمهم

گاو از مزرعه به دلیل فروش، ذبح یا مرگحذف یکیعنی 
). حذف یک حالت پیچیده است که 3،17،11،16(باشدمی

به طور ). دالیل حذف16(هستندن دخیل آعوامل مختلفی در 
و حذف (یا اقتصادي)حذف اختیاريکلی شامل دو دسته 

حذف اختیاري به )13،19(باشدمی(یا فیزیولوژیکی)اجباري
مالیتولید، سن باال، مازاد بودن و یا نیاز پایین بودن دلیل 

ها گیرد و هرچه درصد آن از کل حذفدامدار صورت می
وبودهزیرا در کنترل دامدار تر استتر باشد، اقتصاديبیش

دامداري دیگر با قیمت باالیی بهرا دام سالم دامدار
به اجباريدر مقابل حذف ). 3،5،11،12،18،23(دفروشمی

مرگفیزیکی،هايآسیببیماري،مثلی،دلیل مشکالت تولید 
ها هرچه درصد آن از کل حذفدهد و پستان رخ میورمو

تر است زیرا خارج از اراده دامدار استکمتر باشد، اقتصادي
همچنین با افزایش حذف اختیاري شدت . )5،12،18،23(

، بدون مشکالت هاي با تولید باالبد و دامیاانتخاب افزایش می
مانند و سطح تولید گله تر در گله میبیشتولید مثلی و سالم

). 23یابد (افزایش می
درحذففراوانیبیشترینگرفتهانجاممطالعاتاساسبر
بهمربوطگرفتهانجاممطالعاتبراساسبهمربوطایران

هايعلت.باشدمیدرصد28ازبیشبامثلیتولیدمشکالت
ودرصد16ازبیشبابودنغیراقتصاديبعدي،مهم

راسومودومهايرتبهدرصد13ازبیشباعفونیهايبیماري
اختالالتشاملعللسایر. انددادهاختصاصخودبه

5(بودنمازاد،)درصد7(پستانورم،)درصد5/8(متابولیکی
استشدهگزارش)درصد5(فیزیکیصدمات،)درصد

)12،15،16،17،18،19،23.(
یاگاوباتولیدکمگاوهايجایگزینیکلیطوربه
حذفامادهدمیافزایشرامزرعهسودپر تولیدهايتلسیه
بود زیرا تولید تلیسه خواهدنیزپرهزینهگلهحد درازبیش

یین پااًجایگزین به دلیل قیمت باالي خوراك و قیمت نسبت
. عالوه بر قیمت )3،17،23(شود یر بسیار گران تمام میش

قیمت شیر، قیمت دام تلیسه جایگزین، عوامل دیگري از جمله 
و مرحله شکم زایش سن، وضعیت سالمتی و باروري، حذفی، 

تقریباً .)5،6،12،16،18(استمؤثر در حذف یک دام شیردهی 
تی، درصد از اختالف عمر گاوها به دلیل عوامل مدیری90

باشد بنابراین تغییرات در محیط، ها میمحیطی یا بیماري
تواند باعث امکانات جایگاه و مدیریت در جهت بهبود می

العات مختلفی که در ایران و جهان در مط.افزایش عمر شود

دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی ساري
پژوهشهاي تولیدات دامی
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184.......... ..................................................................................................................شمال غرب ایرانهلشتاینشیريگاوهايدر حذف برموثرعواملبررسی

دامنهدروپایینبه طور کلیشده است میزان حذف اختیاري 
درصدکهکهتحقیقاتیدرالبتهباشدمی% 25الی5/1بین

جزورامالینیازدلیلبهفروشبوددرصد15بااليحذف
) و 25،23،15،1،17،7،18(بودندگرفتهنظردراختیاريحذف

در اکثر موارد در گله هاي بزرگ مشکالت تولید مثلی، وقوع 
ها و ورم پستان دالیل اصلی حذف بیماري و ناهنجاري

هاي بته در گلهال)25،23،15،1،4،5،16،18(بود اجباري
انی و بعد مشکالت ارگانیک دلیل اصلی حذف مشکالت پست

.)1،14(تولید مثلی است
از آنجایی که مقوله سود گله به طور مستقیم با حذف در 
ارتباط است، شناسایی و برطرف کردن عوامل حذف بسیار 

با توجه به اینکه عوامل و تعداد )3(آیدضروري به نظر می
ر مناطق مختلف متفاوت است بنابراین براي ارائه ها دحذفی

یک راه کار مناسب در یک منطقه باید آن منطقه را به خوبی 
مطالعه کرد نه اینکه با توجه به اطالعات موجود در مناطق 
دیگر (مخصوصا در یک کشور با اقلیم هاي متفاوت) یک 

هدف از بنابراین . اي دیگر را مدیریت کردواحد در منطقه
هايگلهقیق حال حاضر به منظور بررسی عوامل حذف در تح

غرب ایران صورت در منطقه شمالهلشتاینگاو شیري
ي شناخت عوامل حذف، راهکارهاي گرفت تا به وسیله

ها اتخاذ گردد. مناسبی براي بهبود آن

هامواد و روش
هادادهمطالعه و ویرایشموردجمعیت

آنالیزطریقازحذفبرايموثرعواملپژوهشایندر
شمال غربصنعتیهايگلهدرشیردهیدورهرکوردهاي

تاریخبهمربوطاطالعات. گرفتقراربررسیموردایران
حذفدلیل و تاریخخشکی وتاریخزایش،دوره (شکم)زایش،

ها با گردید. دادهآوريجمعهاگاوداريبهحضوريمراجعه با
Foxproافزار استفاده از نرم Excelو ) 10(9.0 2010
دورهشاملعواملازیکیکهرکوردهاییویرایش شد. 

نداشتندو علت حذف راحذفتاریخوزایشتاریخشیردهی،
بینازمتفاوتزایشتاریخباتکراريرکورهاي. حذف شدند

بینها درمجموع بعد از ویرایش دادهگردید. درخارجهاداده
صنعتیهايگاوداريگله9در1392الی1387هايسال

آذربایجانشرقی،آذربایجاناردبیل،هايشمال غرب (استان
ترتیببهکهشناسایی شددام حذفی5404زنجان) وغربی

به خود راهادادهدرصد25و20،40،15هااین استان
. بودنددادهاختصاص

هايگلهدرگاوحذفبررسیهايبه طور کلی روش
حذفتاتولداز-1): 7(باشدمیمختلفهايصورتبهشیري

بین-3استاندارد شیردهیشدنکاملتازایشاولیناز-2
اولیناز-5سال3تا2سنبین-4زایشدومینواولین
ي اول و در این پژوهش از گزینهکهنهاییوضعیتتازایش

ازده مورد دالیل حذف در دوپنجم براي مقایسه استفاده شد. 
عمده (در دو گروه اختیاري و اجباري) در نظر گرفته شد 

).1(جدول 

تقسیم بندي دالیل حذف در جمعیت گاوهاي هلشتاین شمال غرب کشور-1جدول 
Table 1. Categories of reason culling in Holstein populations at North-West of Iran

تعریف گروه شماره
اختیاري

وهاي باالي هشت سالگا سن 1
االي شیربناتوانی در تولید  تولید پایین شیر 2

نقص مادرزادي، فري مارتین شکل و وضعیت بدنی 3
فروش دام به دلیل نیاز مالی دامدار یا اضافه بر ظرفیت بودن  فروش نیاز مالی و مازاد 4

اجباري
ندومتریت بیماري هاي مربوط به تخمدان، تخریب یا ناتوانی در آبستنی یا سایر مشکالت همچون متریت ا

پارگی رحم یا واژن
ناباروري و مشکالت زایمان 5

هاي کوچک، نکروزه شدن تیت، شل شدن لیگامنت هاي التهاب شدید پستانی با عدم پاسخ به درمان، پستانک
معلق پستانی، سرعت پایین آزاد شدن شیر

نیورم پستان و سایر ناهنجاري هاي پستا 6

زخم شدن سم، لنگش پنجه اي لنگش 7
مثال: پنومونی، ورم چرکی ریوي مشکالت ریوي 8

اسهال نفخ قولنج، مسمومیت،T.R.P1تب شیر، کتوز، کبد چرب، برگشتگی شیردان،  هاي متابولیکی و گوارشی و غذاییناهنجاري 9
عد از واکسینه شدن تومور سقوط و واکنش هاي ب،MCF2،TB3بیماري یون، گزیدگی سگ هار، بروسلوز، 

مرگ
هاي واگیر و غیر واگیرداربیماري 10

شکستگی یا در رفتگی استخوان، زخم ها،  زخم 11
ي ارگانیسم هاي چرکی اندوکاردیت ورم مفاصل یا بدون ثبت هر گونه عالئم بالینی عفونت خونی به وسیله سایر بیماري ها 12

آماريو تحلیل تجزیه 
دورهمتغیرهاي مستقل مورد نظر شامل روزهاي باز در

فاصله زایش، دوره خشکی قبل از زایش، فصل قبلی،زایش
زایی و شکل زایش در نظر گرفته شد. سختزایی، گوساله

متغیرهاي پیوسته مورد نظر به براي آسان کردن آنالیز همه 
بندي شدند. روزهاي باز در شش گروه به صورت کالس دسته

و 300-211، 210- 151، 150-91، 90- 46، 45- 1تیب تر
، 4، 3، 2روز دسته بندي شد. دوره زایش به ترتیب 600- 301

بیشتر، طول دوه خشکی  در سه گروه کوتاه (کمتر از 6و5
روز)، 70روز) طوالنی (بیشتر از 70–41روز) متوسط (41

.  م شدفصل به چهار دسته بهار، تابستان، پاییز و زمستان تقسی
زایی با کمک کم و زا، سختسخت زایی در سه گروه آسان

بندي گردید همچنین جهت زایی با کمک زیاد دستهسخت
روز 45بررسی شکل زایش از سه گروه سقط (دفع جنین بین 

روزگی آبستنی)، مرده زایی و طبیعی استفاده شد.265تا 
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متغیر عنوان ه دام باثر متغیرهاي مورد نظر روي حذف 
وابسته دوتایی، احتمال حذف دام (صفر براي حذف و یک 
براي عدم حذف) با استفاده از تابع ارتباط لجیت استفاده شد.  

2و 1از مدل آماري مختلط خطی تعمیم یافته با تابع لجیت 
SASدر GLIMMIXبا استفاده از رویه و دانجام ش9.2
تصادفی و بقیه . مدل شامل اثر گله به عنوان عامل )22(

عوامل مورد نظر به صورت عامل کالس و ثابت در نظر گرفته 
شد. هر گاو ممکن است چندین مشاهده داشته باشد که 
بایستی اثر گاو به عنوان عامل تصادفی براي محاسبه اثر 

گنجانده شود ولی به دلیل استفاده از 4گیري تکرار شوندهاندازه
گرایی این و عدم رسیدن به همGLIMMIXرویه 
گیري اثر کلی نادیده گرفتن اندازهالبته باشدپذیر نمیامکان

باشد تکرار شونده در تخمین پارامترها اغلب خیلی کوچک می
(جدول ) >05/0Pعوامل از نظر آماري معنی بودند (همه ). 8(
باشد.زیر میدر نماد ماتریسی به صورت مدل) 3

y=πi+e)1(رابطه 
)2(رابطه 

احتمال برآورد πiمقدار واقعی متغیر حذف و yدر این رابطه 
X، 71828/2عدد نپر و برابر با eباشد. شده بروز حذف می

بردار اثر عوامل ثابتbماتریس ضرایب تاثیرات ثابت و 
ش، دوره خشکی فاصله زایقبلی،زایشدورهروزهاي باز در(

سخت زایی و شکل زایش)قبل از زایش، فصل گوساله زایی، 
ه از روش میانگین دبرآوردها در مدل نهایی با استفا.باشدمی

) براي بیان احتمال رخداد هریک LSMeansحداقل مربعات (
و با روش آزمون مقایسه میانگین از عوامل به کار گرفته شد

االت برآورد شده به صورت . احتم)3(جدول توکی مقایسه شد
روز بعد از زایش) در نظر 500الی 1درصد در دوره ریسک (

گرفته شدند. 

و بحثنتایج
گاو حذف شده در واحدهاي مورد رأس5404از کل 

ها درصد حذف92،8/24الی 87هاي سالبینمطالعه 
ها اجباري و خارج درصد حذف2/75در حالی کهبود اختیاري 

از که با حذف اختیاريدر بین حیواناتیاراده دامدار بودند.از 
شکل تیپ (فروش براي نیاز مالی یا مازاد،اند، گله حذف شده
، 3/3، 4/19، تولید پایین شیر و سن به ترتیب )و وضعیت بدنی

. همچنین در دادها را تشکیل درصد از کل حذفی8/0و 3/1
اند ناباروري له حذف شدهاز گاجباريبین حیواناتی که با حذف 

و 7/17هاي متابولیکی با و مشکالت زایمان و ناهنجاري
و سایر نددسته جاي گرفتدر صدر این از کلدرصد8/16

هاي پستانی، ورم پستان و سایر ناهنجاريها، بیماري
مشکالت ریوي، لنگش و هاي واگیر و غیرواگیردار، بیماري

8/4و 3/5، 5/5، 8/8،11/7،6/5، 7/10بازخم به ترتیب 
که این یک آمار کلی از هاي بعدي قرار گرفت درصد در رده

بدون در نظر گرفتن شکم صفر .باشدهاي مورد بررسی میگله
ترین علل حذف مهم،و بررسی علل حذف بعد از زایش

هاي متابولیکی به ناباروري و مشکالت زایمان و ناهنجاري
حذف در مجموعوباشدمیدرصد54/17و 15/23ترتیب با 
اولین زایش را به حذف بعد ازاز کلدرصد06/5اختیاري 

شود تا میزان معموال تالش می.)2(جدول خود اختصاص داد
اشد زیرا در این صورت دامدار حذف اختیاري در گله باال ب

هاي پرتولیدتر را هاي داراي تولید پایین را حذف و دامدام
. ساندبرحداکثر به سود را تواندمیین طریقو از اکند حفظ می

اي اي بزرگ عمدتا با مشکالت مدیریتی، وضعیت تغذیههگله
مواجه بوده و میزان حذف ها ک تک دامبراي تو دامپزشکی 

در این حالت حداکثر سود حاصل اختیاري پایین است، 
شود. نباید به رقم کلی سود حاصله در یک واحد توجه نمی

و در این بررسی کرددام رأسباید آن را به ازاي هر شود بلکه 
شود که سود حاصله به ازاي هر دام در موارد مشخص می

البته .)25(وچک استکهاي تر از گلهتر پایینهاي بزرگگله
انواع حذف اختیاري نیز به یک میزان مطلوب نیستند. حذف 

ري سود حداکثموجباختیاري به دلیل مازاد بودن در گله 
شود اما حذف به دلیل غیر اقتصادي بودن چنین حالتی را می

در یک واحد گاوداري موفق هر چه ). 23ورد (آبه وجود نمی
به دلیل تولید شیر پایین و سن هاي باالترها در شکمقدر دام

ي مدیریت دهندهتر است و نشانباال حذف شوند اقتصادي
رسد به کار ر مینظن واحد دامداراي است. بهآمناسب در 

وري واحد دامداري ن در این حوزه به بهرهیتن متخصصفگر
کند. میکمک شایانی 

1- Traumatic reticuloperitonitis (TRP) 2- malignant catarrhal fever (MCF)
3- Tuberculosis (TB) 4- Repeated measures
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186.......... ..................................................................................................................بررسی عوامل موثر بر حذف در گاوهاي شیري هلشتاین شمال غرب ایران

غرب کشورهاي صنعتی شمالتعداد و درصد گاوهاي حذف شده به تفکیک دالیل حذف و شکم زایش در گاوداري- 2جدول
Table 2. Number and percentage of culled cattle based on reason and lactation in North-West of Iran

شش و باالتر012345دوره زایشگروه/
اختیاري

)03/8(00000045سن1
)25/1(7)89/1(9)92/1(11)76/2(19)49/3(22)89/0(05تولید پایین شیر2
000000)18/9(1177تیپ3
00)52/0(3)43/0(3)86/2(18)11/6(34)37/51(2990فروش4

)28/9(52)89/1(9)45/2(14)2/3(22)35/6(40)01/7(39)55/60(1167مجموع 
اجباري

)35/15(86)94/18(90)56/18(106)51/25(175)7/26(168)37/32(180)78/7(3150ناباروري5
)5/17(98)52/14(69)41/15(88)53/12(86)81/10(68)69/11(4065ورم پستان6
)85/17(100)26/13(63)9/4(41)51/4(31)29/4(27)41/3(19)25/0(5لنگش7
)78/1(10)1/2(10)4/1(28)51/4(31)65/3(23)35/9(52)47/7(144مشکالت ریوي8
)5/12(70)1/14(67)89/21(125)88/22(157)82/20(131)79/10(60)46/15(5298هاناهنجاري9
1
0

)92/3(22)05/9(43)5/10(60)76/9(67)76/11(74)03/5(28)46/0(69هابیماري

1
1

)25/6(35)26/5(25)55/4(26)37/4(30)76/4(30)27/8(46)42/3(66زخم

1
2

)53/15(87)63/16(79)03/18(103)68/12(87)81/10(68)05/12(67)56/4(88سایر بیماري ها

)71/90(508)1/98(466)54/97(557)79/96(664)64/93(589)98/92(517)45/39(760موعمج
)36/10(560)78/8(475)56/10(571)69/12(686)63/11(629)28/10(556)01/35(1927مجموع کل 

درصد حذف بدون 
شکم اول

096/1509/1872/1942/1613.6616.1

،ذاییغهاي متابولیکی و گوارشی و ناهنجاري-5ورم پستان و مشکالت پستانی، - 4ناباروري و مشکالت زایمان، -3روش مازاد و نیاز مالی، ف-2شکل و وضعیت بدنی، -1
هاي واگیر و غیر واگیرداربیماري-6

علت حذف ها به درصد کل حذفی8/24درست است که 
ام را از زمانی صادق است که یک دولی اینباشدمیاختیاري 

مشاهده 2. با نگاهی به جدول شودتولد تا مرگ بررسی 
ها و گاوهاي با که میزان حذف اختیاري در گوسالهشود می

هاي مختلف یکسان نیست، میزان حذف اختیاري در شکم
55/60هاي قبل از زایش به شدت باال (ها و تلیسهگوساله
عمده ) است.06/5) و بعد از زایش به شدت پایین (درصد

هاي قبل از زایش به دلیل ها و تلیسهحذف اختیاري در گوساله
) و درصد پایینی به دلیل 37/51فروش نیاز مالی و مازاد (

با توجه به وجود. با این باشدمی) 18/9شکل و وضعیت بدنی (
از جمله اجباريدرصد به دلیل حذف 43/39اینکه 

اباروري و غذایی، ن- گوارشی-هاي متابولیکیناهنجاري
این میزان مشکالت زایمان و مشکالت ریوي حذف شده اند

رسد که . بنابراین به نظر میحذف اختیاري نیز مناسب نیست
اي و محیطی بتوان تا حدود کارهاي مدیریت تغذیهبا اتخاذ راه

زیادي در جهت رفع این مشکل گام برداشت زیرا مدیریت 
سزایی ایفا سهم بدر افزایش سود یک دامداريپروش گوساله 

کند.می
هاي میزان حذف اختیاري در گاوهاي زایش کرده با شکم

) است و درصد06/5مختلف بسیار پایین و به طور میانگین (
. )2(جدول درصد بود94/94به طور میانگین اجباريحذف 

هاي انجام شده در ایران میزان حذف اختیاري در سایر بررسی
). با این وجود عواملی که در هر دسته 3،6،16نیز پایین بود (

شوند متفاوت هستند. در تحقیق حاضر براي حذف میسبب 
بررسی بهتر علت حذف آن را به دسته شکم اول، شکم دوم 

. زیرا دالیل شدبندي تا چهارم و شکم پنجم و باالتر تقسیم

) 18حذف با افزایش سن (یا شکم زایش) متفاوت خواهد بود (
مت تلیسه جایگزین باال و قیمت الشه گاو شیري در ایران قی

شود تمایل به حذف دام سالم حتی در پایین است که باعث می
) البته باید به این مهم نیز اشاره 17،18سنین باال کمتر باشد (

باالست و همین نیز کمترهاي کمدر شاجباريکه حذف کرد
م سن شود حذف اختیاري در گاو سالعاملی است که باعث می

تر باشد.باال پایین
ترین دلیل حذف ناباروري و مشکالت زایمان اصلی

. )2(جدول باشداز کل) میدرصد37/32گاوهاي شکم اول (
تواند بروز نرخ باالي سخت زایی در دلیل احتمالی این امر می

). براي همین 23،18ها عنوان کرد (ها نسبت به سایر دامتلیسه
زا استفاده شود. آسانهاي ها از اسپرمتلیسهشود درتوصیه می

کند و از طرفی زایی تنش زیادي به دام وارد میسخت
ا گاوهاي چند شکم در یک گروه ها بهنگامی که این دام

ها به علت عدم مصرف خوراك داري شوند مشکل آننگه
ها باعث به تاخیر شود. مجموع این حالتکافی تشدید می
د و دامدار دامی را که از لحاظ ژنتیکی شوافتادن فحلی می

نیاز ). البته 11کند (نابارور نیست را به دلیل ناباروري حذف می
جهتاي و مدیریتی هاي تغذیهي ویژگیمطالعه همهبه 

ورم پستان و . باشدمیقضاوت درست در این زمینه ضروري 
-هاي متابولیکیناهنجاريو هاي پستانیسایر ناهنجاري

غذایی با اختالف اندکی نسبت به یکدیگر در - گوارشی
ي دوم و سوم قرار دارند. درجه

- هاي متابولیکیناباروري و مشکالت زایمان و ناهنجاري
ها در گاوهاي نیمی از حذفتقریباًول وگوارشی و غذایی مس

دوم و شیردهیباشد. با ورود دام به شکم دوم تا چهارم می
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187.......... .................................................................................................................................1396/ تابستان 16پژوهشهاي تولیدات دامی سال هشتم/ شماره 

منفی انرژي و تعادلبه وجود آمدن افزایش تولید شیر امکان
ها و کاهش عملکرد تولید مثلی افزایش به تبع آن بروز بیماري

ي سوم هاي پستانی در ردهیابد. ورم پستان و ناهنجاريمی
دهد که گاوهاي مبتال به قرار دارد. این نشان می

هاي ر سنگوارشی معموال د- هاي متابولیکیناهنجاري
). البته در این حالت نیز4،5،12(شوند تري حذف میپایین

خواهند هایی که تولید باالیی دارند از خطر حذف در امان دام
هاي (ناهنجاريمشکالت مربوط به سالمتی)4،3(بود

گوارشی، ورم پستان، لنگش، مشکالت ریوي و - متابولیکی
عالوه بر اینکه به طور مستقیم باعث حذف دام در حالت غیره)

شود به طور غیرمستقیم در حالت تحت بالینی نیز بالینی می
). 20،21(شودباعث کاهش تولید شیر و افزایش ناباروي می

کاهش تولید شیر و عملکرد تولید مثلی در نتیجه افزایش 
شود دامدار تا چنین دامی را حذف مشکالت سالمتی باعث می

تواند باعث کند زیرا هر کدام از این عوامل به تنهایی نمی
).18حذف شوند (

و عدم تغییر شیردهیي چهارم اما با گذر دام از مرحله
ماندگی در ها به جز تب شیر و جفتتولید شیر اغلب بیماري

لنگش) ولی بعد از آن عامل 5،12یابد (این دوران کاهش می
اي، تغذیهتحت تاثیر عوامل مختلف ژنتیکی،باشد که می

. نرخ )2(گیردقرار میغیرهعفونی مدیریتی، تاسیساتی و 
حذف به دلیل لنگش از کمتر از چهار درصد در زایش اول به 

رسد. دلیل درصد در گاوهاي باالي شش شکم می18نزدیک 
1اياحتمالی این امر را باید در اسیدوز تحت حاد شکمبه

هاي پرتولید اگر هم دچار اسیدوز بالینی جستجو کرد. زیرا دام
ختلفی از اسیدوز تحت بالینی دچار می نشوند به درجات م

باعث می شود شیردهیشوند و همین عامل در هر مرحله ي 
در سنین قسمتی از بافت سم تخریب شود و در نهایت هم دام 

طور که گفته شد شود. البته همانبه دلیل لنگش حذف میباال 
تصمیم گیري در مورد علت واقعی لنگش نیاز به بررسی همه 

. )2(باشدامل مختلف میجانبه ي عو
افتد کهروز اول اتفاق می50ها در درصد حذفی49/25تقریبا

اجباريدرصد 53/22ها اختیاري ودرصد این حذف96/2
. هر )3،6،16(استسایر محققیناست  که تقریبا مشابه نتایج 

گاوداري این است که در روزهاي اول شیردهی درچند هدف 
ست حذف رخ ندهد اما این امر تا آنجایی که ممکن ا

شود که علت ناپذیر است و در مطالعه اخیر نیز دیده میاجتناب
حذف در روزهاي اول شیردهی مشکالت پستانی و متابولیکی 

ها باشد. بسیاري از این حذفیمیاجباريصورت است که به
هاي مناسب در دوران خشکی تواند با به کارگیري مدیریتمی

هاي آنیونی با تغذیه قبل از زایش غالت، نمککم شوند مثال
هاي براي کاهش بیماريغیرهها وو آنتی اکسیدانت

متابولیکی و ورم پستان در روزهاي اول بعد از زایش استفاده 
. )25،3(کرد

بدون (هاي بزرگبه طور کلی نشان داده شد که در گله
ید مثلی، امکان بروز مشکالت تولدر نظر گرفتن شکم صفر)

هاي متابولیکی و مشکالت پستانی بیشتر از ناهنجاري
یابی علل این امر هاي کوچک است بنابراین ریشهگله

، 23). در تحقیقات مختلف اولین (3،4،9،18،24ضروري است (

باشد. تولید مثل میاجباريحذف )16() و دومین عامل3،18
یقات مشکالت تولید مثلی در تحقیق حاضر مشابه با تحق

است. از آنجایی که اجباريهاي گذشته علت اصلی حذف
شامل ناباروري، سقط و مشکالت - مشکالت تولید مثلی

هاي متابولیکی، گوارشی و غذایی و ناهنجاري-زایمان
درصد از میزان کل 60مشکالت پستانی در مجموع حدود 

هاي مختلف (به جز شکم صفر) ها را در گاوهاي با شکمحذفی
دهد، ضروري هاي مورد مطالعه به خود اختصاص میهدر گل

است تا عوامل ایجادکننده به خوبی بررسی شوند. 
دانستن علل حذف در یک گله به مدیریت آن در آینده 

ها در آینده کند و همچنین به کنترل بیماريکمک شایانی می
زایی، تغذیه هاي عفونی، سخت) بیماري11کند (کمک می
که شامل ترکیب نامناسب مواد مغذي و غذایی، ناصحیح 

دهی نامناسب، اندازه قطعات نامناسب، عدم تغذیه مواد خوراك
آپ، وجود ترکیبات سمی -کنسانتره اي مناسب در دوران کلوز

ها و آلکالوئیدها باعث کاهش مصرف مانند آفالتوکسین
شود و از طرفی کاهش میزان ماده خشک مصرفی خوراك می

منفی انرژي، باعث تعادلزا، باعث بوجود آمدن ازهدر دام ت
بروز مشکالت متابولیکی و غذایی از جمله تب شیر، کبد 
چرب، کتوز، اسیدوز، لنگش و مسمومیت می شود که هر کدام 
به نوبه خود باعث افزایش بروز مشکالت در رحم شده و باعث 

شوند،جفت ماندگی، متریت و افزایش تعداد سرویس و ... می
از طرفی با توجه به کاهش انرژي در بدن، تولید شیر و تعداد 

) و در نتیجه 2،3،6،11،18هاي آبستنی افزایش (سرویس
ل باعث ي این عوامیابد. همهعملکرد تولید مثلی کاهش می

که هر چه این )6،11،18(شود میافزایش تعداد روزهاي باز 
یابد زیرا یتر باشد، سود اقتصادي بیشتر کاهش مافزایش بیش

360به جاي زایش یک گوساله در هر در این صورت حیوانات 
کند، در نتیجه روز، در باالي یک سال گوساله تولید می

خورد بدون اینکه تولیدي روزهایی از سال دام خوراك می
داشته باشد. همچنین احتمال حذف یک دام آبستن کمتر از 

سیر باید اذعان . با این تفا)6،18(یک دام غیر آبستن است
داشت تنها میزان تولید شیر مهم نیست بلکه تولید مثل نیز 

تر محققین بر این باورند کهبیشبسیار مهم است. هرچند
شود افزایش تولید شیر، باعث کاهش عملکرد تولید مثلی می

توان با تغذیه مناسب به حداقل ) ولی این موضوع را می13(
هاي پرتولید با توان دامطوریکه در یک گله میبه. رساند

عملکرد تولید مثلی مناسب نیز مشاهده کرد که به احتمال زیاد 
عالوه بر ژنتیک، حاصل تغذیه و مدیریت مناسب است. 

هاي پرتولید باید در سطح عالی بنابراین ترکیب خوراك دام
جویی شوند و صرفهباشد زیرا باعث افزایش سودآوري گله می

ها به ها نباید صورت گیرد زیرا این دامي این دامدر تغذیه
دلیل نیاز باال و در صورت عدم تامین نیاز بیشتر نابارور دیده 

هاي تازه زایش کرده باید مورد توجه خاص شوند. تلیسهمی
قرار گیرند زیرا عالوه بر نیاز باالي شیردهی و رشد، به علت 
کوچک بودن دستگاه گوارش، توان مصرف خوراك کمتري 

تر ها را بیشمنفی انرژي در مورد آنتعادلند و این مساله دار
دادنشانشدهانجامهايبررسینتیجهشود. از سویی دیگر می
شرایط نامساعددرتنهاباروريبرشیرتولیدمنفیاثرکه

1- Sub acute ruminal asidosis (SARA)
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اثراتاینازتواندمیصحیحمدیریتوکندمیبروزمدیریتی
ضعیف،مدیریتابهاییگلهدرکهطوريبهبکاهد.مضر

بیمارهايوقوعافزایشدلیلبهشیرتولیداستممکن
تولیدافزایششرایطاینشود. درباروريافتسببمتابولیکی،

خواهد گلهآبستنیوضعیتدراختاللعاملترینمهمشیر
.بود

که احتمال حذف دهند نشان می2و 1هاي شکل
پایین است و دلیل این امر هاي نابارور در مدت زمان کوتاهدام

این که دامدارها تمایل دارند دام نابارور ولی سالم 
به مدت طوالنی-هاي بیمار و ورم پستانینسبت به دامرا 

هاي نابارور نسبت به تري در گله نگهداري کنند. اغلب دام
و پرتولید هستند و دامدار هاي با حذف اختیاري جوان تردام

). 3(دام دوباره به حالت عادي بازگردد که امید آن را دارد 
نظرازباروري احتماالًعدمعلتبهشدهحذفگاوهايبیشتر
مدیریتاعمالو باباشندمیسالمکامالمثلیتولیدهاياندام

ازصددرصداستفاده.شدخواهندمثلتولیدبهقادرصحیح
متخصصانبامجرب و همراهافرادتوسطمصنوعیتلقیح
راهادامداريازمشکالت اینبسیاريمثلتولیدوتغذیه

.)23(دادخواهدکاهش

درصد حذف اختیاري و غیراختیاري در روزهاي بعد از اخرین زایش- 1شکل 
Figure 1. Percentage of voluntary and involuntary culling in the last postpartum

درصد حذف عوامل غیراختیاري مهم در روزهاي مختلف بعد از زایش- 2شکل 
Figure 2. Percentage of affecting involuntary factors culling in the last postpartum

تحقیقات نشان داده است که احتمال بروز مشکالت 
رودپستانی با افزایش تولید شیر و سن و اندازه گله باال می

. همچنین درصد حذف براساس )23،3،5،12،14،24(
هاي پستان در دو ماه اول بعد از زایش باالتر است ناهنجاري

) و علت این امر نیز تضعیف زیاد سیستم ایمنی بدن به 3(
از آنجایی میزان ها در آن زمان است. علت تغییر متابولیت

رود تاتولید شیر در گاوهاي زایش اول کمتر است انتظار می
همچنین احتمال ) 16(ها کمتر دیده شودن بیماري در آنای

هاي گلهتر از هاي تجاري بیشبروز مشکالت پستانی در گله
رگانیک زمان بین استفاده از هاي اارگانیک است زیرا در گله

ها است و بیوتیک تا دوشش طوالنی تر از تجاريآنتی

ه از انیک سعی بر عدم استفادهمچنین در این سیستم ارگ
. هرچند در این بررسی میزان حذف )14(هاستبیوتیکآنتی

بر اثر ورم پستان پایین بود ولی این به معناي این نیست که 
نرخ بروز ورم پستان در این واحدها پایین است بلکه بدین 

ها باال در سایر بخشاجباريمعنی است که به دلیل حذف 
امکان درمان شوند م پستانی تا حد هاي ورشود تا دامسعی می

و به عبارتی هزینه درمان و کاهش تولید یک دام ورم پستانی 
) و 23(و جایگزینی آن با دامی دیگر استکمتر از حذف

هش بیش یا کانیابنددر نتیجه ورم پستان بهبود یی کهگاوها
.شونداز حد تولید حذف می
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و حذف در روزهاي شیردهی باال عمدتا به دلیل ناباروري 
با افزایش تعداد روزهاي شیردهی و عمدتا ) 3لنگش است (

تر به دلیل روز) حذف بیش305ان معمول خشکی (بعد از دور
) به طور کلی 3،16باشد (مشکالت تولید مثلی و ناباروري می

یابد با افزایش تعداد روزهاي باز سود حاصله کاهش می
این نوع زیرا گیرددامدار تصمیم به حذف دام میبنابراین 

حذف ارتباط مستقیمی با تولید شیر ندارد و به همین دلیل 
شوند. باعث حذف در روزهاي باالي شیردهی می

حذفعدمیاحذفبرمؤثرعوامل آنالیزبهمربوطنتایج
مربوطمتغیرهايکهدادنشانSASافزار دام با استفاده از نرم

ش، فصل زایش، روزهاي باز، طول دوره خشکی، دوره زایبه
داري بر روي حذف گاوهاي زایی، شکل زایش اثر معنیسخت

میانگین حداقل مربعات حذف براي . )>05/0P(شیري دارد 
دصد 83/5درصد تا 43/2قبلی از زایشدورهروزهاي باز در

افزایش روزهاي باز .باشدبه ترتیب براي گروه اول و ششم می
روز باعث افزایش درصد 500تا 301روز به 45تا 1از گروه 

26، 20، 22، 8، 3حذف نسبت به گروه قبلی به ترتیب 
دار افزایش دهنده تاثیر معنیشود که نشاندرصدي می

باشد. افزایش دوره روزهاي باز بر روي افزایش حذف می
و باالتر موجب افزایش حذف در مقایسه با 6به 2زایش از 

29شود افزایش می10و 5، 6، 29دوره قبلی به ترتیب 
درصدي حذف در دوره سوم نسبت به دوره دوم حساس بودن 

دهد. همچنین نتایج نشانها در این دوره را نشان میدام
دهد که افزایش دوره خشکی باعث افزایش حذف می
شود حیوانات مشاهده می3شود. همانطور که در جدول می

زا و سختزا و داراي زایش طبیعی نسبت به حیواناتآسان
(جدول مرده زایی و سقط میزان حذف کمتري را نشان دادند

و خطر حذف در گاوهاي شیري با افزایش دوره زایش).3
90افزایش روزهاي باز از یابد.طول دوره خشکی افزایش می

روز منجر به افزایش دوبرابري ریسک حذف 300تا بیشتر از 
ین موارد در گله لذا مدیریت ا). 2،3،6،11(شوددر گله می

هاي سک در مزرعه گاوداريتواند منجر به کاهش ریمی
ي خشکی به هرزایی و افزایش طول دوشیري شود. سخت

هاي متابولیکی تواند باعث افزایش بروز بیماريي خود مینوبه
براي دام ماده و همچنین گوساله شود به همین دلیل کنترل 

شود. خطر م میباعث کاهش احتمال حذف دااین عوامل 
حذف دام در پاییز کمتر از سایر فصول است زیرا در این فصل 

هاي مشکالت استرس گرمایی و سرمایی کمترین و خوراك
). 3فیت در دسترس هستند (باکی

روز بعد از زایش 500) در LSM±SEعوامل مختلف بر درصد ریسک حذف دام (اثر- 3جدول 
Table 3. Effect of different factors on the risk of culling cattle in 500 days postpartum

اشتباه معیار* ±میانگین حداقل مربعاتسطح احتمالاشتباه معیار±برآورد اثرمتغیرها
درصد

نسبت نسبی حذف
0001/0- 065/0±013/0روزهاي باز

1-4512/0±43/2 a41/0
46-9009/0±49/2 ab42/0
91-15011/0±68/2 b46/0

151-21018/0±46/3 c59/0
211-30016/0±32/4 d74/0
301-50029/0±83/5 e1

081/00001/0±021/0دوره زایش
209/0±24/3 a58/0
316/0±56/4 b82/0
412/0±82/4 bc86/0
513/0±05/5 c90/0
6≥18/0±55/5 d1

0001/0- 0054/0±0002/0ی دوره خشکطول 
41<19/0±86/2 a64/0
36/2±09/0روز41-70 b53/0
70>14/0±41/4 c1

007/0- 0056/0±0018/0فصل زایش
82/3±12/0بهار a11/1

66/3±09/0تابستان a06/1
21/3±10/0پاییز b93/0

44/3±11/0زمستان c1
0614/0006/0±015/0سخت زایی
31/2±18/0آسان زایی a62/0

سخت زایی با کمک 
کم

12/0±15/3 b85/0
سخت زایی با کمک 

زیاد
11/0±67/3 c1

054/0003/0±014/0شکل زایش
49/2±14/0سقط جنین a17/1
31/3±13/0مرده زایی  b56/1

12/2±09/0زایش طبیعی c1

داري (داشتن شباهت دم معنیداري (عدم شباهت بین حروف) و عها معرف معنیباشد. حروف انگلیسی ارائه شده در قسمت میانگینمی) >05/0P(داريسطح احتمال معنی: *
.باشدبین حروف) می
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گله ارتباط مستقیمی با کاهش سودآوري جه به اینکه با تو
دارد و متاسفانه در این مطالعه میزان حذف اجباريحذف 
هاي متابولیکی و ناباروي، ناهنجاري(به خصوص اجباري

بهبودشود با گوارشی و مشکالت پستانی) باال بود، توصیه می
ها رااي و مدیریتی میزان این نوع حذفیهاي تغذیهشاخص

روز اول بعد از 50ها در درصد از حذفی25کاهش داد. تقریباً

و به علت عدم توجه کافی اجباريتر دهد که بیشزایش رخ می
به مدیریت دوران انتقال است. افزایش روزهاي باز، افزایش 

زایی به طور چشمگیري باعث افزایش زایی و مردهسخت
تر به تغذیه یشبا توجه بي این عوامل شود و همهحذف دام می

و مدیریت صحیح تا حدود زیادي قابل کنترل است.
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Abstract
In this study the causes of culling in 9 industrial dairy farms in northwest of Iran between

2008 to 2013 were investigated. The impact of various factors on culling was analyzed using the
GLIMIX procedure of SAS 9.2. The results showed that from 5404 dairy cows culled, voluntary
and involuntary culling rate were 24.8% and 75.2 % respectively. Infertility and metabolic
disorders were the most frequent causes of culling with 17.7%, and 16.8% respectively. The
voluntary culling of female calves and heifers (before calving) was extremely high (60.55%)
and for the heifers after calving was extremely low (5.06%). Almost 25.49% of culling occurred
during the first 50 days after calving which was mostly involuntarily. The effect of independent
variables including calving type (abortion, stillbirth, natural calving), dystocia, open days,
lactation number, length of dry period and calving season on culling rate were all significant
(pr<0.05). The cow with easy calving, low open days and moderate dry period (41-70 days) had
the least culling rates. The results showed that the high frequency of involuntary culling of cattle
led to the reduced longevity, selection intensity and increased the costs for dairy cattle industry.

Keywords: Culling, Dairy cow, Longevity, Profitability
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