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  چکیده

 686739از تعدادتداوم شیردهی دختران حاصل از گاوهاي نر هلشتاین داخلی و خارجیبررسی پژوهش، به منظور در این 

مرکز اصالح نژاد دام توسط ) در دو استان تهران و خراسان رضوي(جمع آوري شده سه بار دوشش آزمون روزشیر رکورد 

 ،اندزایش داشته 1388تا  1375هاي گله که طی سال 261در س گاو نژاد هلشتاین شکم اول أر 78446متعلق به و کشور

(مینک براي توصیف منحنی شیردهی، از تابع نمائی ویل .استفاده گردید
tcebtay 05.0 (نتایج بدست . استفاده گردید

کمتر از گاوهاي نر ) - 02879/0(دختران حاصل از گاوهاي نر هلشتاین خارجی براي bآمده نشان داد که قدر مطلق پارامتر 

آزمون . بود که بیانگر تداوم شیردهی بهتر دختران حاصل از گاوهاي هلشتاین خارجی است) - 03177/0(هلشتاین داخلی 

دختران حاصل از گاوهاي نر منحنی شیردهی  bنشان داد پارامتر) SASنرم افزار  Contrastبا استفاده از دستور (آماري 

  .داشتند )>0001/0P(با یکدیگر تفاوت معنی دار و خارجیهلشتاین داخلی 

.گاو هلشتاین روز آزمون،تداوم شیردهی، تابع نمائی ویلمینک، : کلیديواژگان 
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  مقدمه

یابد تا به تولید شیر در گاوهاي شیرده بالفاصله بعد از زایش شروع می شود و اغلب تا دو ماه قبل از زایش بعدي ادامه می

تغییـرات تولیـد شـیر در طـول دوره شـیردهی را      . یابدبرسد، سپس به تدریج تا پایان دوره شیردهی کاهش میاوج خود 

منحنی شیردهی
1

بررسـی منحنـی شـیردهی     ).1(نامند که توصیف نموداري رابطه بین تغییرات تولید شیر و زمان است می 

مطالعه شکل منحنی . باشد میلوژیکی و بازده گاوها گاوهاي مختلف در واقع سنجه بسیار خوبی براي تعیین وضعیت فیزیو

هاي منحنی شیردهی را تعیـین و نسـبت   سازد تا پارامترهاي ژنتیکی و ویژگی شیردهی گاوهاي مختلف این امر را قادر می

به تغییر یا نیازي آدهد که شکل منحنی شیردهی به تولید کننده و دامدار نشان می. به اعمال صحیح مدیریت گله اقدام نمود

اي براي انتخـاب و مـدیریت   یی بیولوژیکی یک حیوان و وسیلهآاین منحنی نشان دهنده کار. )2(برنامه تغذیه وجود دارد

سـازد  گذارنـد، دامـدار را قـادر مـی    هایی که بر روي تولید شیر و ترکیب آن اثـر مـی  درك کامل سازه). 3(باشدتغذیه می

با بررسی شکل منحنـی شـیردهی    .را انتخاب و نسبت به اصالح گله اقدام نماید تر گاوهاي با شکل منحنی شیردهی تخت

توان تخمین نرخ افزایشی تولید شیر در اوایل شیردهی، زمان رسیدن به اوج تولید شیر، میزان تولیـد در اوج شـیردهی،   می

تداوم شیردهی ). 5(به دست آورد  هاي خاص بر تولید و نرخ کاهش تولید شیر بعد از اوج راتداوم شیردهی و تأثیر سازه

تداوم گاوها در نگهداري سطح . ترین صفات اقتصادي توارث پذیر و یک مشخصه مهم منحنی شیردهی استیکی از مهم

تولید بعد از رسیدن به اوج شیردهی، اصطالحاً تداوم شیردهی
2

بـه طـور کلـی، تـداوم شـیردهی در      ). 4(نامیده می شود  

توان از تابع خطی و غیرخطـی   به عنوان مثال، می. گیرد هاي گوناگون مورد سنجش قرار می به روش هاي شیرده معموالً دام

بـه  ) 7(یکی از مهمترین توابع غیر خطی، تابع ویلمینک است، این تـابع اولـین بارتوسـط ویلمینـک     . مختلف استفاده کرد

یزان تولید شـیر در اوج شـیردهی، زمـان    م: منظور توصیف منحنی شیردهی و بررسی برخی خصوصیات تولیدي از جمله

بـه   cو  a ،bکـه در آن  ) 6(روز و تداوم شیردهی مورد استفاده قـرار گرفـت    305رسیدن به اوج تولید شیر، تولید شیر 

ترتیب پارامترهاي مرتبط با سطح تولید، میزان کاهش تولید شیر بعد از زمان اوج تولید و افـزایش تولیـد شـیر از ابتـداي     

هدف از تحقیق حاضر، مقایسه آماري تداوم شیردهی نتـاج گاوهـاي نـر هلشـتاین     . باشندبه سمت اوج تولید می شیردهی

  .بودداخلی و خارجی

  

  ها مواد و روش

از تعداددختران حاصل از گاوهاي نر هلشتاین داخلی و خارجیبررسی تداوم شیردهی پژوهش، به منظور در این 

مرکز توسط ) در دو استان تهران و خراسان رضوي(جمع آوري شده سه بار دوشش آزمون روزشیر رکورد  686739

تا  1375هاي گله که طی سال 261در س گاو شیري نژاد هلشتاین شکم اول أر 78446متعلق به و اصالح نژاد دام کشور

گروه باال، متوسط و پائین تقسیم بر اساس میانگین تولید شیر روزانه، گله ها به سه  .استفاده گردید ،اندزایش داشته 1388

ها با استفاده از آنالیز خوشه ايگروه بندي گله. بندي شدند
3

بر . انجام شد) 18ویرایش (SPSSو به کمک نرم افزار  

طبقه بندي دختران حاصل از گاوهاي نر هلشتاین داخلی و خارجی اساس نوع اسپرم استفاده شده، گاوها به دو گروه 

و رویه مختلط) 2/9نسخه (ASSها با استفاده از نرم افزار لیل آماري دادهتجزیه و تح. شدند
4

مدل آماري . اجرا گردید 

                                                 
1 Lactation curve
2 Persistency
3 Cluster analysis
4 Mixed procedure



  1391پنجمین کنگره علوم دامی ایران، دانشگاه صنعتی اصفهان، شهریور 

٣

  :مورد استفاده بصورت زیر بود

ijklmnopqnonomnmolmlokmkoj

njmjkjponmlkjiijklmnopq

e)Wilmink(SPC*SPC*SSP*SC*AS*AC*HFS*HFC*O

SP*OS*OHF*OSireCSPSAHFOYμy





  

: و در سمت راست معادله، اجزاء به ترتیب عبارتند از) بر حسب کیلوگرم(رکورد شیر روزانه  ijklmnopqyکه در آن 

در دو گروه گاوهاي زینه(میانگین صفت، سال زایش، استان، درصد ژن هلشتاین 
1

و اصیل 
2

، سن زایش، فصل زایش، نوع )

با واریانس (، سطح تولید گله، اثر تصادفی پدر )داخلی و خارجی(اسپرم 
2
s( اثر متقابل بین استان و درصد ژن ،

هلشتاین، اثر متقابل بین استان و فصل زایش، اثر متقابل بین استان و نوع اسپرم، اثر متقابل بین استان و سطح تولید، اثر 

متقابل بین سن زایش و متقابل بین درصد ژن هلشتاین و فصل زایش، اثر متقابل بین درصد ژن هلشتاین و سطح تولید، اثر 

فصل زایش، اثر متقابل بین سن زایش و سطح تولید، اثر متقابل بین فصل زایش و نوع اسپرم، اثر متقابل بین فصل زایش و 

براي در نظر گرفتن شکل منحنی شیردهی گاو با (سطح تولید، اثر متقابل بین نوع اسپرم و سطح تولید، تابع ویلمینک 

(شکل عمومی 
tcebtay 05.0(مانده مدل ، اثر تصادفی باقی) با میانگین صفر و واریانس

2
e (می باشند .

دختران حاصل از گاوهاي نر هلشتاین داخلی و تابع ویلمینک در دو گروه  bمقایسه آماري بین پارامتر برآورد شده 

.انجام شد SASنرم افزار  Contrast، توسط دستور خارجی

  

  نتایج و بحث

دختران حاصل از گاوهاي نر هلشتاین داخلی تابع نمائی ویلمینک براي دو گروه  bمقادیر برآورد شده پارامتر  1در جدول 

دختران حاصل از براي  bبر اساس نتایج به دست آمده در این تحقیق، قدر مطلق پارامتر . ارائه گردیده استو خارجی 

دختران بین   bتفاوت پارامتر. باشدود که نشان دهنده تداوم شیردهی بهتر آنها میکمتر بگاوهاي نر هلشتاین خارجی 

  .بود )>0001/0P(به لحاظ آماري معنی دار  حاصل از گاوهاي نر هلشتاین داخلی و خارجی

  خارجیدختران حاصل از گاوهاي نر هلشتاین داخلی و تابع نمائی ویلمینک براي دو گروه  bبرآورد پارامتر . 1جدول 

  سطح معنی دار  %)95(حد باالئی   %)95(حد پائینی   اشتباه معیار  برآوردbپارامتر 

  0001/0  - 03149/0  - 03205/0  000142/0  - 03177/0  داخلی

  0001/0  - 02850/0  - 02908/0  000147/0  - 02879/0  خارجی

گاوها معموالٌ . باشدتابع ویلمینک بیان کننده خصوصیت تداوم شیردهی در گاوها می  bدر تحقیق حاضر، پارامتر

هاي شیردهی متفاوت و در نتیجه پارامترهاي متفاوت  هاي مختلف محیطی و ژنتیکی داراي منحنی تحت تأثیر سازه

داشتن منحنی . دهند ح میتر را ترجی گاوداران عموماٌ در جریان انتخاب، گاوهاي با منحنی شیردهی تخت. باشند می

. باشد که نشانگر تولید باالتر دام در طول دوره شیردهی است تر به منزله تداوم شیردهی بهتر گاو می شیردهی تخت

این . باشند هاي داراي تداوم شیردهی کمتر می تري نسبت به دام گاوهاي داراي تداوم شیردهی بیشتر داراي تغذیه مناسب

هاي متابولیکی و مشکالت بعد از زایش، تولید مثلی و پستانی گردد که احتمال بروز ناهنجاريیامر به نوبه خود سبب م

                                                 
1 Grade
2 Purebred
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منحنی شیردهی برآورد شده براي دختران حاصل از گاوهاي نر هلشتاین داخلی و خارجی  1نمودار ). 6(کاهش پیدا نماید 

ي نر هلشتاین خارجی نه تنها داراي منحنی شود دختران حاصل از گاوهاهمان گونه که مشاهده می. دهدرا نشان می

شیردهی تخت تري نسبت به دختران حاصل از گاوهاي نر هلشتاین داخلی هستند بلکه از سطح تولید باالتري نیز 

  .باشندبرخوردار می

   

دختران حاصل از گاوهاي نر هلشتاین داخلی و خارجیمقایسه منحنی شیردهی برآورد شده براي . 1نمودار 
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Abstract:

To compare lactation persistency of internal and external bull's daughters, a total of 686,739 test 
day milk records belonging to 78,446 three times a day milking Holstein heifers calving between 
1996-2009 (in 261 herds from Tehran and Razavi Khorasan provinces) collected by Animal 
Breeding Centre were utilized. Wilmink's exponential function was applied to describe the 
lactation curve. The results indicated that absolute value of parameter b was lower for the progeny 
of external bulls (-0.02879) as compared to that of the internal bulls (-0.03177) suggesting that for 
the former, progeny are considered as more persistent. Statistical test revealed that there was a 
highly significant difference between two groups of the progeny in terms of lactation persistency 
(P<0.0001).

Keywords: Holstein cattle, Persistency, Test day, Wilmink's function.

  

  


