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  چکیده

ایرانهلشتاینهاي¬و جنس گوساله بر وزن تولد گوساله ، فصل زایش، سن مادر)اسپرم مصرفی(در این تحقیق، تأثیر گاو نر 

اصالحمرکزتوسطکهبودهمادهونرگوسالهرأس3258تولدوزنشاملاستفادهموردهاي¬داده. ی قرار گرفتبررسمورد

ها¬دادهآماريتحلیلوتجزیهبراي. بودگردیدهآوري¬جمع1383- 1388هاي¬سالبینکشوردامیتولیداتبهبودونژاد

تأثیر ) اسپرم مصرفی(نتایج نشان داد که گاو نر . استفاده شد GLMو با رویه  1/9نسخه  SASآماريافزار¬نرماز

هاي¬گوسالهازتر¬سنگینزمستانفصلدرشدهمتولدهاي¬گوساله. )>01/0P(داشتها¬گوسالهتولدوزنبرداري¬معنی

ها¬تولد گوسالهبا افزایش سن مادر تا پنجمین زایش، روند صعودي در وزن . )>01/0P(بودندفصولسایردرشدهمتولد

بوددار¬معنیها¬گوسالهتولدوزنبرجنستأثیر. نداشتوجودتوجهیقابلتغییراتآنازپسوگردیدمشاهده

)01/0P<( .با. شدبرآوردگرم¬کیلو24/37±44/0و03/40±62/0ترتیببهمادهونرهاي¬میانگین وزن تولد براي گوساله

نزوبرگوسالهجنسومادرسنزایش،فصلنر،گاواثراتکهشود¬گیري می¬نتیجهچنینآمدهبدستهاي¬یافتهبهتوجه

موردنرگاووجایگزینهاي¬تلیسهانتخاببرايعواملاینازتوان¬میوبودهدار¬معنیهلشتاینهاي¬گوسالهتولد

.نموداستفادهگلهدراستفاده

  .گوساله هلشتاین - جنس - مادرسن  - فصل زایش - گاو نر - وزن تولد: کلیديواژگان 

  

  مقدمه

هاي مربوط به پرورش گوساله و تلیسه دارد، آینده هر واحد پرورش گاو شیري بستگی به میزان موفقیت آن در برنامه

ها نقش تولد در گوساله وزن). 1(ها است گاوداريهاي متداول در پرورش گوساله از مهمترین و حساسترین فعالیت

زایی، وزن از شیرگیري، کند، زیرا وزن تولد با آسانمهمی را در هر واحد پرورش گاو شیري بازي میاقتصادي بسیار 

تواند به عنوان همچنین می. افزایش وزن روزانه قبل از شیرگیري و عملکرد گوساله یا تلیسه در آینده ارتباط زیادي دارد

بیشتري هاي شیري داراي اهمیت گوشتی نسبت به گاو هايبینی وزن از شیرگیري باشد که در گاوشاخصی براي پیش 

باشند، مهمترین این عوامل شامل اثرات تصادفی مربوط به ها تأثیرگذار میعوامل گوناگونی بر وزن تولد گوساله). 4(است 

یطی و هاي قبلی و در نهایت شرایط محپدر، سن مادر، فصل تولد، نحوه تولد گوساله، میزان تولید مادر در شکم وزن

. هاي ماده استداري بیشتر از گوسالههاي نر به طور معنیتولد گوساله). 6(باشند هاي ماده آبستن میاي مؤثر بر گاوتغذیه

-کیلوگرم در گوساله 2کیلوگرم و به طور متوسط  6/3تا  5/0ها متغیر و از هاي شیري تفاوت وزن تولد بین جنسدر نژاد

یابد و سالگی افزایش می 6- 8به طور کلی، وزن تولد گوساله با افزایش سن مادر تا ). 9(هاي نر بیشتر گزارش شده است

- تري متولد میهاي سنگینتر، گوسالهدر حالت کلی مادران سنگین. شودهاي اول و دوم دیده میتغییرات وزن بین زایش

ز فصول بهار و تابستان است، دلیل این اختالف ها در فصول پائیز و زمستان بیشتر اوزن تولد گوساله معموالً). 6(کنند 
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در این تحقیق به بررسی تأثیر گاو نر، ). 9(ول دوره آبستنی در گاو ماده باشد طتوان وضعیت علوفه مصرفی یا وزن را می

  .هاي هلشتاین ایران پرداخته شده استفصل زایش، سن مادر و جنس گوساله بر وزن تولد گوساله

  

  ها مواد و روش

1380-1388هاي¬رأس گوساله متولد شده بین سال 3258تحقیق مربوط به وزن تولد  ایندراستفادهموردهاي¬داده

ازها¬داده میو تنط شیرایو براي. بودشدهآوري¬جمعکشوردامیتولیداتبهبودونژاداصالحمرکزتوسطکهبوده

با  1/9نسخه SASآماري زاراف¬با استفاده از نرم ها¬داده. استفاده شد 6/2نسخه FOXPROوEXCELهاي¬افزارنرم

آزمونتوسطعاملهرمختلفسطوحبینها¬مقایسه میانگین). 10(مورد تجزیه و تحلیل آماري قرار گرفت GLMرویه

  .گرفتصورتدانکناي¬دامنهچند

  :عوامل مؤثر بر وزن تولد با استفاده از مدل زیر انجام گردید بررسی

ijkllkjiijkl eSexAgeSnSY  
  که در آن،

Yijkl :،وزن تولد گوساله  

µ :،میانگین وزن تولد گوساله  

Si :،اثر گاو نر بر وزن تولد گوساله  

Snj :،اثر فصل زایش بر وزن تولد گوساله  

Agek :،اثر سن مادر بر وزن تولد گوساله  

Sexl :،اثر جنس بر وزن تولد گوساله  

eijkl :باشداثر باقیمانده می.

  

  نتایج و بحث

  .)>01/0P(دار شده است ها معنیها نشان داد که تأثیر کلیه عوامل بر وزن تولد گوسالهنتایج حاصل از تحلیل آماري داده

)>01/0P(ها داشت داري بر وزن تولد گوسالهتأثیر معنی) اسپرم مصرفی(بر اساس نتایج، اثر گاو نر  :اثر گاو نر

کنند، لذا اثر گاو نر بر خصوصیات ژنتیکی و ش اصالحی خود را به فرزندان منتقل میارز% 50هاي نر گاو). 1جدول (

گزارش نمودند که اثر پدر بر خصوصیات فنوتیپی گوساله و وزن ) 8(ناگت و همکاران . فنوتیپی نتاج بسیار مشهود است

  ).11(دار شده است یدر یک بررسی دیگر اثر پدر بر وزن تولد گوساله معن. دار بوده استتولد آن معنی

  هاي هلشتاینتجزیه واریانس مربوط به اثر عوامل مختلف بر وزن تولد گوساله -1جدول 

  سطح احتمال  F  مجموع مربعات  درجه آزادي  منابع تغییرات

  01/0  8456/1  5013/8251  263  گاو نر

  01/0  7211/19  1301/2113  3  فصل زایش

  01/0  9895/3  1041/1482  9  سن مادر

  01/0  5079/131  9165/2918  1  گوسالهجنس 

      1781/52197  2981  خطا

      8301/67962  3257  کل
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هاي متولد شده در فصول بهار، دهد که بین میانگین وزن تولد گوسالهنتایج این تحقیق نشان می :اثر فصل زایش

ها در فصل زمستان بیشترین مقدار وزن تولد گوساله. )>01/0P(داري وجود دارد تابستان، پائیز و زمستان تفاوت معنی

در فصل تابستان، تنش ). 2جدول (را داشت ) کیلوگرم 351/37(و در فصل تابستان کمترین مقدار ) کیلوگرم 983/40(

افزایش درجه حرارت محیط سبب کاهش اشتهاي دام شده، . گرمایی بر رشد جنین در اواخر دوره آبستنی تأثیر منفی دارد

کاهش میزان ماده خشک مصرفی و کاهش فعالیت غدد ). 3(یابد هاي آبستن کاهش میپایه در گاو لذا سرعت متابولیسم

شود، لذا رشد جنین دچار اختالل شده و منجر به تولد نوزادان تیروئید و فوق کلیوي باعث کاهش خونرسانی به رحم می

شوند، به دلیل اینکه وزن صل زمستان متولد میهایی که در فبیان نمودند گوساله) 7(جانسون و برگر . گرددکوچکتر می

زایی و مرگ و درصد بیشتر دچار سخت 36هاي متولد شده در فصل تابستان دارند، با احتمال باالتري نسبت به گوساله

 هاي متولد شده درهاي متولد شده در پائیز نسبت به گوسالهگزرش نمود که گوساله) 6(گارتنر و همکاران . شوندمیر می

  .زمستان و بهار داراي وزن تولد بیشتري بودند

  )کیلوگرم(هاي هلشتاین در فصول مختلف سال میانگین وزن تولد گوساله -2جدول 

میانگین  تعداد  فصل
†  

  انحراف معیار

  856  بهار
b

001/39  493/0±  

  763  تابستان
c

351/37  561/0±  

  892  پائیز
b

702/38  584/0±  

  747  زمستان
a

983/40  591/0±  

†
  .هستند >01/0Pدار در سطح حروف غیر مشابه بیانگر اختالف معنی

-بدین ترتیب که میانگین وزن تولد گوساله. )>01/0P(دار بود ها معنیاثر سن مادر بر وزن تولد گوساله :سن مادر

). 3جدول (نگردید اي مشاهده هاي اول تا پنجم افزایش یافته و پس از آن تغییرات قابل مالحظههاي متولد شده در زایش

رسد، تا قبل از این سن گاو آبستن به دلیل اینکه در حال سالگی به سن بلوغ فیزیولوژیکی می 5- 6گاو شیري در سن 

لذا توصیه شده است ). 2(باشد رشد است با جنین خود براي کسب مواد مغذي مورد نیاز جهت رشد بدن در رقابت می

) 6(گارتنر و همکاران . درصد باشد 10و  20ر زایش اول و دوم به ترتیب هاي شیري دکه احتیاجات نگهداري گاو

  .اندها را متولد نمودهترین گوسالهسال سبک 5/3هاي ماده با سن کمتر از گزارش نمودند که گاو

  )کیلوگرم(هاي مختلف هاي هلشتاین در زایمانمیانگین وزن تولد گوساله -3جدول 

  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1  زایش

  93  175  202  282  313  398  403  410  483  499  تعداد

میانگین
†  c

867/34  
c

918/35  
b

012/37  
b

463/37  
ab

091/38  
a

766/38  
a

962/38  
a

170/39  
ab

858/38  
bc

409/36  

  ±979/0  ±941/0  ±885/0  ±821/0  ±701/0  ±623/0  ±510/0  ±415/0  ±483/0  ±518/0  انحراف معیار

†
  .هستند >01/0Pدار در سطح معنیحروف غیر مشابه بیانگر اختالف 

نتایج . )>01/0P(ها داشته است داري بر وزن تولد گوسالهدر تحقیق حاضر جنس گوساله تأثیر معنی: جنس گوساله

در ). 4جدول (داري وجود دارد هاي نر و ماده اختالف معنیدهد که از نظر آماري بین میانگین وزن تولد گوسالهنشان می

تر بوده و پس هاي ماده سنگینهاي نر از گوسالهروز آبستنی مشخص شده است که گوساله 100کمتر از مرحله جنینی و 

تر بوده که به طور کلی، دوره آبستنی گاو هنگامیکه جنین نر در رحم خود دارد طوالنی). 6(از آن نیز رشد بیشتري دارند 

 4/41ها را میانگین وزن تولد گوساله) 8(ت و همکاران ناگ). 5(شود تر شدن گوساله نر میاین خود منجر به سنگین

جانسون و برگر . هاي ماده هستندتر از گوسالهدرصد سنگین 5/8هاي نر کیلوگرم گزارش کرده و اظهار داشتند که گوساله
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م تولد به مراقبت هاي ماده در هنگادرصد بیشتر از گوساله 25تر بودن هاي نر به دلیل سنگیناعالم نمودند که گوساله) 7(

  . هاي زمان تولد نیاز دارندو کمک

  )کیلوگرم(هاي هلشتاین به تفکیک جنس میانگین وزن تولد گوساله -4جدول 

میانگین  تعداد  جنس
†  

  انحراف معیار

  1074  نر
a

031/40  621/0±  

  2184  ماده
b

243/37  445/0±  

†
  .هستند >01/0Pدار در سطح حروف غیر مشابه بیانگر اختالف معنی
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Abstract
The effect of sire, season of parturition, age of dam and sex of calf on birth weight of Iranian 
Holstein calves was investigates. The data used in this study was obtained from the birth weight of 
3258 male and female calves born during years of 2004 – 2009. These data were collected by 
animal breeding center of Iran. Data were analyzed by SAS 9.1 with GLM procedure. Results 
showed that the effect of sire on birth weight of calves was significant (P <0.01). Birth weight in 
winter was significantly (P<0.01) higher than other seasons. The birth weight of calves was 
increased, as the age of dam increased (until 5th calving), after that significant changes were not 
observed. The birth weight of male calves was significantly (P<0.01) higher than female calves 
(40.03 ± 0.62 Kg vs. 37.24 ± 0.44 Kg, respectively). According to the results of this study, the 
effects of sire, season of parturition, age of dam and sex of calf on birth weight of Iranian Holstein 
calves were significant and thus can be used in selection of the best replacement heifers or 
breeding bulls in the herd.
Keywords: birth weight- sire- season of parturition- age of dam- sex- Holstein calves.


