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و اقتصاديكمطالعه عمل  رد برخي صفات توليدي، توليدمثلي
و بختياريكوچكهاي سنتي گاوداري  در استان چهارمحال

2و مهراب فرجي*1خواه محمود وطن

 علوم داميكارشناس ارشد،2،ردكدانشگاه آزاد اسالمي، واحد شهردانشيار،1

و بختياريكسازمان جهاد  شاورزي استان چهارمحال

)6/7/90: تاريخ تصويب-16/11/89:خ دريافتتاري(

 يدهكچ

عمل در و اقتصادي توليدمثلرد صفات توليدي،كاين مطالعه به منظور بررسي ي

ركوچكي سنتيها گاوداري  روستاي52دركوچك واحد گاوداري 495وردگيري تعدادك از

و بختياري شامل شهرستان و راس گاو1321هاي مختلف استان چهار محال  راس 2811 مولد

شد1389 تا تابستان 1388ل گله طي زمستانك  به صورتها دادهي آورجمعنحوه. استفاده

ياي پرسشنامه ركو استفاده از اطالعات وردهاي ياداشت شده،ك سال گذشته گاودار،

و مصاحبه با گاودار بودركوردگير واحدهاي گاوداري مورد مطالعه شامل تعداد.ي مستقيم

تر)%91/10( واحد متوسط54و)%09/89(كوچكواحد 441  واحد بومي11يب ژنوتيپيكبا

ل شيركمتوسط. بودند)%72/31(اصيل واحد157و)%06/66( واحد آميخته327،)22/2%(

و فروخته شده هر واحد به ترتيب ل شيرك%75/62معادل(يلوگرمك21/22و56/30توليدي

عملكميانگين. يلوگرم بودك30/13انه هر راس گاوو توليد شير روز) توليدي رد صفاتكل

 ماه براي فاصله77/15ئي،زا گوساله ماه براي سن در اولين07/30ي به صورت توليدمثل

و 96/335زائي، گوساله سنها گوساله براي تلفات%99/6 روز براي طول دوره شيردهي  تا

يلوگرم با نسبتك85/15نه هر راس گاو مصرفي روزاكميانگين خورا. سالگي بودندكي

شد69/25نسانترهك ازكل هزينه خوراكميانگين. درصد برآورد و درآمد حاصل  روزانه

و نسبت هزينه خورا45765و 35786فروش شير به ترتيب و نسبتك ريال  به درآمد شير

متوسط.مدآبه دست%159و%76/75 نيز به ترتيبكقيمت شير به هزينه هر واحد خورا

و مابقي67/2 گاو شيرده،21/2 راس شامل،86/5ل گاو در هر واحدكتعداد   گاو بالغ

و ماده بودندها گوساله به.ي نر وكهمچنين نسبت گاو شيرده ل گله نيز به ترتيبكل گاوها

شد%66/42و83/84% اي بين براي اغلب صفات مورد بررسي تنوع قابل مالحظه. برآورد

شدفصول، شه و نژادهاي مختلف مشاهده .رستان

 كوچكي سنتيها گاوداري، توليدمثل توليد شير،:ليديكهاي واژه

 مقدمه
ت ازكنندهك ميلكپرورش گاو به عنوان شغل شاورزي

و هم  و بختياري رواج داشته دير باز در استان چهارمحال

 رأس گاو 205887نون نيز اين استان با دارا بودنكا
در35/2بيش از بهك درصد از جمعيت گاوي شور را

در. دهدميخود اختصاص  همچنين ميزان توليد شير
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است)تن5/599روزانه(در سالتن218800 استان
از45/2ه معادلك .دباشميشوركل توليد شيرك درصد

و18بهكاز اين جمعيت گاوي فقط نزدي  هزار رأس گاو
ري صنعتي در حال واحد گاودا294گوساله هلشتاين در

و مابقي جمعيت گاوي استان  اصيل(توليد هستند،
و بومي 120245 رأس، دورگ 18251  49391 رأس
و تحت سيستم سنتي توسط) رأس به صورت خرده پا

اين جمعيت گاوي ضمن.نديابميروستائيان پرورش 
باكاي استفاده از محصوالت علوفه و باغي، شاورزي

و در برخيتوالاستفاده از بقاياي محص و باغي زراعي
و  بهمكشتزارهايكموارد پس چر محصوالت بازده،

بر نمودهكمكشاورزيكپايداري توليدات  است عالوه
و گوشت اين نقش قابل توجهي در داراي با توليد شير

ت و پروتئين بخشي از مينأاشتغال مولد، درآمد سرانه
 قابل به رغم اهميت. استحيواني مورد نياز مردم

ي گاوداري خرده پا از نظر تعداد، واحدهامالحظه اين
وكپرا ، در بررسي منابع انجام شده ...ندگي، توليدات

ردكي در خصوص عملكه مطالعات اندكمشخص گرديد
و اقتصادي اين توليدمثلصفات توليدي، ي، مديريتي

و عمدتاً به مطالعهكوچكي واحدها  انجام شده است
 ,.Ansari et al)شده است پرداختهي صنعتيها گاوداري

2009; Chokani et al., 2010) . به منظور طراحي برنامه
و همچنين لحاظ نمودن سهمردكبراي بهبود عمل  صفات

و گوشت،كاين گروه از توليد نندگان در توليد شير
ي خرده پا در واحدهاشناسائي ظرفيت توليدي اين 

از اين مطالعه لذا هدف.دباشميمزارع سنتي ضروري
ي، توليدمثلرد برخي صفات توليدي،كشناسائي عمل

و اقتصادي واحدهاي  و همچنينكوچكمديريتي  سنتي
رد اين صفاتكتعيين برخي از عوامل موثر بر عمل

.دباش مي

ها روشو مواد
هاي مختلف استان اين مطالعه در شهرستان
و بختياري طي سال و) زمستان(1388هاي چهارمحال

و تابستان(1389 و. انجام گرفت) بهار استان چهارمحال
و 4548 تا 800بختياري با ارتفاع   متر از سطح دريا
 1600 تا 250(متر در سال ميلي700متوسط بارندگي

جمعيت مورد.دباشمي اقليم متفاوت7داراي) متر ميلي

و اصيل  مطالعه شامل گاوهاي شيري بومي، آميخته
و . روستايي بودكوچكاحدهاي گاوداري پرورش يافته در

گاوداري روستايي اطالق شد در اين پژوهش به واحدي
و به صورتهه در روستا يا محدودك  روستا مستقر بود

و و براساس شرايط منطقه نگهداري مي شد سنتي
 رأس گاو مولد19ثركو حدا1همچنين داراي حداقل 

 براي وجود هاي اوليه بر اساس بررسي گيري نمونه. بود
و همچنين اختالفات اقليمي، واحدها ي گاوداري سنتي

هاي استان بعمل از همه شهرستان،اقتصادي، فرهنگي
اي خوشهبنديي به صورت طبقهگير نمونهنحوه. آمد

ه با استفاده از ليست گاودارانكتصادفي بود به طوري
و روستايي موجود در معاونت بهبود توليدات دامي استان

بهبا امبتوجه و پرسشگر(انات قابل دسترسكعد مسافت
، از هر شهرستان به عنوان خوشه اصلي، تعدادي ...)و 

 از هر روستا نيز.گرديدروستا به صورت تصادفي انتخاب
 تصادفي تعدادي گاودار روستايي از بين گاوداراني به طور

و در ضمن قصدهك ترجيحاً داراي ثبت اطالعات بودند
.ند، انتخاب گرديدداشتنددر اين پروژه را نيز اريكهم
هاي واحد گاوداري سنتي با اندازه495ل از تعدادكدر
 راس10تا5(و متوسط) راس گاو مولد4تا1(كوچك

و 1321داراي) گاو مولد لك راس 2811 راس گاو مولد
و مادهها گوسالهوگاوها(گله در)ي نر  روستا52مستقر

ر شهر7واقع در هنحو. وردگيري بعمل آمدكستان استان
تك ي از قبلها پرسشنامهميلكسب اطالعات از طريق

ها پرسشنامه. تهيه شده براي هر واحد گاوداري بود
هاي بخش مربوط به توليد شير، هزينه شامل چهار

و تغذيه، فهرست  ي موجود درگلهها دامبهداشت ودرمان
و برخي صفات و تلفات هكي بودند دمثلتوليو حذفي ها

شده به صورت مصاحبه با گاودار، استفاده از سوابق ثبت
و همچنين مالحظات12و حافظه دامدار در   ماه گذشته

ت شدكپرسشگر در مراجعه به واحد گاوداري . ميل
،ها دادهي آور جمعهايه با فرمكاي اطالعات ويژه

. گردآوري شد شامل شير توليد شده در روز قبلي بود
تقشير  استفاده خانواده، تغذيهكيك توليد شده به

و مقدار فروخته شده ثبت شد . گوساله، ساير مصارف
التكمش. همچنين قيمت هر واحد شير نيز ثبت شد

و بيماري و بهداشتي گاوها يها گوسالهها  فرمك نيز در
درها هزينه. مشخص شدند ي بهداشتي مصرف شده نيز
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وك دامپزشكيكسال پيش به تف و درمان ثبتي  دارو
 مواد غذائي مورد استفاده به همراه مقدار هر غذا. شدند

همچنين. به ازاي هر راس گاو شيرده ليست شدند
شدكهزينه هر  . يلوگرم از هر نوع غذا نيز برآورد
ي موجود در روز بازديد مزرعه توسطها دامليست

رأم تفكمور  تعداد گاوهاي شيرده،كيكوردگيري به
ي در حالها تليسهي آبستن،ها تليسه،كخشگاوهاي
ي ماده شيرخوار، گاوهاي نر بالغ، گاوهايها گوسالهرشد،

و وها گوسالهنر در حال رشد ي نر شيرخوار شمارش
 بر اساس حافظه گاودار يا موارد ثبت شده،. ثبت شدند

و تلف شده در و ارزش حيوانات فروخته شده 12تعداد
ر شدوردگيكماه گذشته نيز و ثبت . ري

 اطالعات خاصي بر اساس مشاهدات مامورين از ماده
و همچنين مصاحبه با گاودار ثبت شد  براي. گاوهاي بالغ

ش م اول، اطالعاتي نظير نژاد، تاريخ آخرينكهر ماده گاو
 ئي، چندمين روز شيردهي جاري، شير توليدزا گوساله

 شامل(شده در روز گذشته، وضعيت آخرين گوساله
و)ود در گله، مرده يا فروخته شدهموج ، تاريخ تولد گاو

شدئيزا گوسالهسن در اولين براي.يادداشت برداري
ش بهم زايش دوم يا بيشتر همين اطالعاتكگاوهاي

و ثبتآور جمعئيزا گوسالههمراه آخرين فاصله .شدي
ئيزا گوساله، نيز نژاد، تاريخكبراي هر ماده گاو خش

و تاريخ خش ركاخير و طول دورهكي  وردگيري شده
.شيردهي نيز محاسبه شد

يها گوسالهميزان تلفات گوساله به صورت تعداد
ي لك سالگي تقسيم بر تعدادكتلف شده تا سن

ي متولد شده به صورت زنده يا مرده در طولها گوساله
درها گوساله. سال گذشته محاسبه گرديد ي سقط شده
ي مرده بدنيا آمدههاهگوسالنظر گرفته نشدند ولي

يكئيها گوسالهبعالوه كه زنده متولد شده اما تا سن
 سالگي به هر دليلي تلف شدند در محاسبه ميزان تلفات

ركچون. در اين بررسي در نظر گرفته شدند  وردهايكه
 امل در دسترسك به طوري مرده متولد شدهها گوساله

 در نظرها گوسالهبراي همه%4ئيزا مردهنبود، ميزان
 ).Nordlund et al., 2007(گرفته شد
 وارد برنامهها فرمي شده از آور جمعي خامها داده

و ويراستاري.سل شدندكا ،ها دادهپس از آماده سازي
و ناقص حذف شدندها داده .ي خارج از دامنه طبيعي

ترها داده ازكي شدها دادهيبي  در موارد.ي پايه ساخته
يكجزئي ولييكه براي  از اطالعات نقص وجود داشت

تك به طوربخش اعظم اطالعات  ميلكامل در پرسشنامه
ل منطقه براي آن در نظر گرفتهكشده بود، ميانگين

معادلهو SAS افزار نرم GLMبا استفاده از رويه. شد
و ميانگين حداقل مربعاتكآماري زير ميانگين مدل ل
اث صفات و مورد بررسي براي سطوح مختلف رات برآورد
براي. مورد مقايسه قرار گرفتندt آزمونكمك به

و درصديها داده باكنسبت ه داراي توزيع نرمال نبودند،
با تبديل و سپس لگاريتمي ميانگين هندسي برآورد
.لگاريتم گرفتن مقادير گزارش شدند آنتي
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ي:ijklmnyهك هر(مشاهدات گلهازك هر متوسط
امين فصلi اثر:Si؛ها گلهلك ميانگين:µ؛)گله
و تابستان(وردگيريكر امينj اثر:Cj؛)زمستان، بهار

يار،كاردل، بروجن، فارسان،(شهرستان محل گاوداري 
امين ژنوتيپ گاوk اثر:Bk؛)ردكوهرنگ، لردگان، شهرك
زه گله امين انداl اثر:H1؛)بومي، آميخته، اصيل(
امين نوع جايگاه دامm اثر:Tm؛)، متوسطكوچك(
 ضريب تابعيت روز:b؛)سنتي، بهسازي، نوسازي(

فقط براي صفات مرتبط با توليد شير روزانه(شيردهي
ي متوسط چندمينكمك متغير:Dijklmn؛)وارد مدل شد

فقط براي صفات مرتبط(روز شيردهي گاوها در هر گله
شدبا توليد شير روزانه ، ميانگين روزD؛) وارد مدل

و 57/148با ميانگين(ها گلهشيردهي گاوها در همه
 اثر باقي مانده eijklmnو) روز از دوره شيردهي145ميانه
.بودند

و بحث  نتايج
 آمار توصيفي واحدهاي گاوداري سنتي مورد مطالعه

ي واحدهايفراواني نسب. آورده شده است1در جدول
ي مختلف بر حسب وسعت،ها ستانمورد مطالعه در شهر

امكپرا ركندگي، فراهم بودن  وردگيري، ثبتكانات جهت
و همچنين ميزان مشار دركاطالعات قبلي ت گاوداران

مترين فراواني نسبيك. اجراي اين تحقيق متفاوت بود
و بيشترين آن  مربوط به واحدهاي داراي گاو بومي
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به علت. دهاي داراي گاو آميخته استمربوط به واح
ن و دوردستكردن به روستاهايكمراجعه وم جمعيت تر

انات مورد نياز ازقبيل عدمكهمچنين مهيا نبودن ام
نكدسترسي، عدم ثبت اطالعات، هم ردن گاودارانكاري

و در نتيجه فراواني نسبي واحدهايو غيره، تعداد
موكدهنده گاو بومي پرورش . رد انتظار بودمتر از حد

واحدهاي مورد%)09/89(بيشترين فراواني نسبي
و فقطكوچكئي با اندازهها گلهمطالعه مربوط به   بود

از واحدهاي مورد مطالعه داراي گله اي با اندازه91/10%
و  ازها گلهمتوسط بودند 10ي بزرگ با ظرفيت بيش

دركراس گاو مولد به لحاظ ي موردها نمونهم بودن،
هك دهدمي نشان1جدول. طالعه وجود نداشتندم

 به نيمي از واحدهاي مورد مطالعه گاوهاي خودكنزدي

مي را در جايگاه ازكنندك هاي سنتي نگهداري ه عمدتاً
و ساليان خيلي پيش مصالح محلي با هزينه پايين

ي نوسازي داراي واحدهاهمچنين. اند ساخته شده
 واحد مورد 495ز تعدادا. مترين فراواني نسبي هستندك

ل واحدها، شيركاز%44/4 واحد معادل22مطالعه فقط
و فروشميي شير آور جمعمازاد خود را به پايگاه هاي ند

شير%66بيشترين تعداد با فراواني نسبي بيش از 
ميشكتوليدي مازاد خود را به شير تقريباً. فروشند ها

 زمين از واحدهاي سنتي مورد مطالعه داراي% 75
وك ند علوفه مورد نياز گاوهاي خود توانميشاورزي بوده

تكرا از طريق  اين مطلب بيانگر. مين نمايندأشت علوفه
در پايين و پايداري توليد تر بودن هزينه تمام شده علوفه

.دباشمياين واحدها 

 مورد مطالعهكوچك آمار توصيفي واحدهاي گاوداري سنتي-1جدول
 (%)فراواني نسبي تعداد عنوان (%)فراواني نسبي تعداد عنوان

 محل فروش شير شهرستان
49/29 146 مستقيم3367/6 اردل
2244/4يآور جمعپايگاه7876/15 بروجن
06/66 327شكشير8517/17 فارسان

ر44/24 121 يارك  وردگيريكفصل
58/37 186 زمستان4870/9 وهرنگك

61/40 201 بهار1864/3 لردگان
82/21 108 تابستان63/22 112ردكشهر

 شاورزيكزمين ژنوتيپ
95/74 371 دارد1122/2 بومي
05/25 124 ندارد06/66 327 آميخته
 مرتع72/31 157 اصيل
6493/12 دارد نوع جايگاه دام
07/87 431 ندارد49/49 245 سنتي
 اندازه گله93/32 163 بهسازي
09/89 441)1-4(كوچك8758/17 نوسازي

5491/10)5-10(متوسط

و حداقل مربعات صفات مرتبط با توليدكميانگين ل
و مصارف آن براي سطوح مختلف اثرات ثابت شير روزانه

ل شيركميانگين. نشان داده شده است2در جدول 
يلوگرمك56/30كوچكتوليدي در هر واحد گاوداري

و مابقي به مصرف رسدمي به فروشآن%75/62هكد بو
و ساير مصارف متوسط. رسدميخانواده، تغذيه گوساله

يلوگرم برآوردك30/13توليد شير روزانه هر راس گاو نيز 

ي. شده است در38 مطالعه بر روي تعدادكدر  مزرعه
دورهل شير توليدي گاوها در سراسركاز%34اكاستاريك

بشيردهي آنه ميها  ,.Nordlund et al)رسيد فروش

يكدر همين گزارش عنوان شد . (2007 زكمركه در
ل شير توليد شدهكاز%92ي شير در مالزي آور جمع
شدكوچك گله75بوسيله به پايگاه%75(، فروخته
و آور جمع مابقي%8و) به ساير خريداران%17ي شير
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م. براي مصرف خانواده استفاده مي شد طالعه بر روي در
در69تعداد  نيا نيز، دامنه توليد شير روزانه گاوهاك گله

. يلوگرم در روز بودك7/8يلوگرم با ميانگينك15تا5از 
ي دوكوچك مطالعه بر روي واحدهايكدر  گاوداري در

ي ازكسيستم متفاوت در امرون گزارشكيها استاني
 رسيد به فروشل شير توليديك درصد60و30هكشد 

)Bayemi et al., 2007 .(در در مطالعه شورك اي مشابه
هرل شير توليديكاز%70هكپاراگوئه مشخص شد  در

و متوسطبه فروشكوچكواحد گاوداري  شير رسيد
 ليتر2/18تا5/8توليدي هر راس گاو در هر روز از 

 در نتايج حاصل شده ).Ferreira et al., 2007(متغير بود
وكبراي عملاين تحقيق رد صفات مرتبط با توليد شير

ميزان فروش آن در دامنه مقادير گزارش شده در باال 
از.دباش مي لكمعموالً افزايش نسبت شير فروخته شده

پا را به همراه شير توليدي، افزايش درآمد گاوداري خرده

و توليد شير. خواهد داشت هر گونه افزايش در اندازه گله
ل شيرك درصد شير فروخته شده از در هر راس گاو،

و ساير توليدي را منوط به ثابت ماندن استفاده خانواده
. مصارف، افزايش خواهد داد

رك دهدمي نشان2جدول  وردگيريكه اثر فصل
فقط بر متوسط توليد شير روزانه هر راس گاو موثر است

)05/0p<.( دركبه طوري ه متوسط توليد روزانه هر گاو
تان به دليل رسيدگي بيشتر از حيث تغذيه، فصل زمس
و غيره بيشتر از دو فصل ديگركبهداشت،  ارگري

با.دباش مي  ميانگين حداقل مربعات همه صفات مرتبط
و به ازاي هر راس و مصارف آن در هر واحد  شير توليدي

هاي مختلف، به دليل متفاوت بودن گاو در شهرستان
و غيره، داراي اختالف شرايط اقليمي، مديريتي، پرورشي 

و كمترين ). >01/0p(داري بودند كامالً معني بيشترين
به گاو راسهرو واحد متوسط توليد شير روزانه هر 

و فروش شير براي سطوح مختلف اثرات ثابت-2جدول  ميانگين حداقل مربعات توليد، مصرف

 اثر
 مصرف خانواده

)kg(
 تغذيه گوساله

)kg(
 ساير مصارف

)kg(
 فروخته شده

)kg(
ل شير توليديك

)kg(
 شير فروخته شده

 (%)ل شيركبه
 توليد روزانه

)kg( هر گاو
30/13±75/6227/0±56/3039/1±21/2213/0±67/099/0±92/210/0±77/420/0±17/0لكميانگين
*ns nsnsnsnsns فصل

a51/0±96/4a55/0±30/4a29/0±13/1a30/2±65/31a58/2±05/42a63/3±59/51a71/0±33/12 زمستان
a51/0±66/5a54/0±04/4a29/0±85/0a29/2±44/31a58/2±98/41a62/3±41/48b70/0±98/10 بهار
a51/0±22/5a62/0±35/4a33/0±83/0a62/2±32/29a95/2±73/39a14/4±88/49b81/0±91/10 تابستان
************ ** شهرستان

a82/0±94/7bc87/0±83/3abc46/0±19/1c68/3±36/22cd13/4±33/35c81/5±15/25bd13/1±80/9 اردل
c63/0±93/3b67/0±35/3c35/0±40/0c82/2±42/24d11/3±11/32ab46/4±29/56cd87/0±17/9 بروجن
bc64/0±79/4b68/0±37/3cd36/0±42/0bc85/2±00/34bc20/3±58/42ab50/4±08/60b87/0±27/11 فارسان

c93/0±92/3a57/0±51/5ab30/0±32/1c38/2±06/32b68/2±81/42b76/3±74/53b73/0±13/11 يارك
b70/0±33/5ac75/0±35/4ad39/0±16/1a15/3±77/41a54/3±61/52a97/4±99/64a97/0±36/14 وهرنگك

ab95/0±95/5ab01/1±61/4bc52/0±48/0c24/4±92/23bd76/4±95/34c69/6±33/30bc30/1±45/10 لردگان
b58/0±10/5ac62/0±59/4a32/0±60/1ab59/2±09/37a91/2±38/48ab09/4±13/59a80/0±67/13ردكشهر
********ns **ns ژنوتيپ

a19/1±61/4b26/1±85/2a67/0±64/0c31/5±65/19c97/5±75/27c38/8±63/21c63/1±02/5 بومي
a35/0±73/5a37/0±15/4a19/0±86/0b59/1±29/29b75/1±03/40b46/2±91/57b48/0±42/11 آميخته
a41/0±50/5a44/0±68/5a23/0±31/1a84/1±48/43a07/2±98/55a91/2±34/70a57/0±79/17 اصيل
ns********** اندازه گله
b42/0±75/4b44/0±95/1b23/0±39/0b87/1±04/14b10/2±14/21b95/2±07/46a57/0±08/11كوچك

a66/0±81/5a70/0±51/6a37/0±48/1a94/2±57/47a31/3±37/61a64/4±85/53a90/0±74/11 متوسط
ns nsnsnsnsnsns نوع جايگاه

-ns002/0-**012/0-ns001/0ns008/0ns006/0-**01/0±10/0ns003/0 روز شيردهي
** ،*،ns و غير5 درصد،1ازتر كوچك در سطح احتمال دار معني به ترتيب .دار معني درصد

 دار معني درصد5ازتر كوچكاند از نظر آماري در سطح احتماله با حروف متفاوت مشخص شدهكميانگين حداقل مربعات سطوح مختلف هر اثر در هر ستون
.هستند



 4،1390، شماره42دوره ايران دامي علوم مجله 290

و بروجن ترتيب مربوط به شهرستان هاي كوهرنگ
ر. باشد مي و سايراثر ژنوتيپ بر  وي مصرف خانواده

دار بود دار نبود ولي براي ساير صفات معني مصارف معني
)01/0p< .( كل به طوري كه ميانگين حداقل مربعات

شير توليدي، فروخته شده، درصد شير فروخته شده از 
و شير توليدي در هر راس گاو در  كل شير توليدي

و در واحد هاي واحدهاي داراي گاو بومي كمترين مقدار
بر. داراي گاو اصيل بيشترين مقدار بودند  اثر اندازه گله
جزروي همه صفات مرتبط با توليد شير  توليد شير به

تأثير نوع ). >05/0p(دار بود روزانه هر راس گاو معني
و مصرف  جايگاه بر هيچ يك از صفات مرتبط با توليد

همچنين اگرچه ). <05/0p(دار نبود روزانه شير معني
 ضرايب تابعيت صفات مرتبط با شير توليدي از اغلب

دهنده متغير كمكي روز شيردهي منفي بود كه نشان
به روند كاهشي با افزايش روزهاي شيردهي است، ولي 

 براي درصد شير فروخته شده از كل شير توليدي، جز
مثبت بودن اين ضريب براي ).>05/0p(دار نبودند معني

ا و درصد آن كل شير توليدي به شير فروخته شده ز
در علت شيرگيري گوساله و كم شدن مصرف گوساله ها

و در نتيجه افزايش فروش  اواسط دوره شيردهي گاوها
.باشد شير مي

و حداقل مربعات برخي از صفاتكميانگين ل
و درصد تلفات توليدمثل  براي سطوح مختلفها گوسالهي

م. آورده شده است3اثرات ثابت در جدول قادير دامنه
متوسط سن در اولين.دباشمير شده در منابع زيادكذ

،32،40اي جنوبيكشورهاي آمريكئي برايزا گوساله
و در تعدادي از نژادهاي چند34و31– 36 شورك ماه
شد63تا24از   ).Nordlund et al., 2007( ماه گزارش

 واحد گاو شيري15در مطالعه ديگري بر روي تعداد
شور پاراگوئه متوسط سن در اولينكدركوچك

اززا گوساله شد39تا31ئي  Ferreira) ماه متغير گزارش

et al., 2007) .ي  گاوهاي هلشتاين مطالعه بر رويكدر
اززا گوسالهه سن در اولينكاستان فارس، گزارش شد ئي

 2005 ماه براي سال26 به 2000 ماه براي سال 30
ي). Ansari et al., 2009(اهش يافتك بركدر  مطالعه

 در اتيوپيكوچكروي گاوهاي نگهداري شده در مزارع
شد52ئيزا گوسالهمتوسط سن در اولين  ماه گزارش

)Abraha et al., 2009 .(در مطالعه اي ديگر بر روي 

4/26ئيزا گوسالهگاوهاي هلشتاين ايران سن در اولين
مق). Chokani et al., 2010(ماه گزارش شد  اين ايسهبا

ه متوسط سن در اولينك دريافت توانميمقادير
دركوچكئي در واحدهايزا گوساله  سنتي برآورد شده

در) ماه07/30(اين مطالعه و  بيشتر از گاوهاي اصيل
كوچكحد پايين مقادير گزارش شده براي واحدهاي

اهش متوسط سن در اولينك.دباشميروستايي
برزا گوساله اي افزايش نسبت حيوانات ئي، فرصتي را

و  ي تغذيه عرضهها هزينهاهشكشيرده در گله
ي در حال رشد براي مدتها تليسههكنمايد، زيرا مي
.ندشوميمتري نگهداريكزمان

ئيزا گوسالهدامنه مقادير گزارش شده براي فواصل
ي. در مزارع خرده پا بسيار زياد است بندي جمعكدر

 در مناطق مختلف آفريقا،براي نژادهاي مختلف گاو
اززا گوسالهفواصل  ماه گزارش شده است،42تا11ئي

 هاي ئي براي آميختهزا گوسالهه دامنه فاصلهكدر حالي
و اروپا  Nordlund) ماه بوده است5/14تا5/13آفريقا

et al., 2007) .ي  مطالعه بر روي گاوهاي هلشتاينكدر
فكاستان فارس، گزارش شد ئيزا گوسالهاصلهه متوسط

 روز براي سال 389 به 2000 روز براي سال 435از
ي). Ansari et al., 2009(اهش يافتك 2005 كدر

كوچكمطالعه بر روي گاوهاي نگهداري شده در مزارع
 روز گزارش543ئيزا گوسالهدر اتيوپي متوسط فاصله

بر در مطالعه). Abraha et al., 2009(شد  روي اي ديگر
 ئي در دوره هايزا گوسالهاي هلشتاين ايران فاصله گاوه

شد7/400 تا 3/397مختلف زايش از  روز گزارش
)Chokani et al., 2010 .(اگرچه متوسط فاصله 

) ماه77/15( آمده در اين پژوهش به دستئيزا گوساله
د، ولي با توجه به باشميمحدوده مقادير گزارش شده در

 به طوربايستي اين مقداري مورد بررسيها گلهشرايط 
 وتاهكئي هايزا گوسالهه فواصلكاهش يابد، زيراكجزئي
و درآمدها گوسالهتر، ي بيشتري را در واحد زمان توليد،

.گاودار را افزايش خواهد داد
نندهك متوسط دوره شيردهي، مهم ترين عامل تعيين

دوره شيردهي.ل شير توليدي در هر دوره استك
 شرط ثابت بودن فاصله بين دو زايش طوالني تر به

خشكمتوالي، به معني ي گاوها استكوتاهتر بودن دوره
خشكو در نتيجه غذاي كمتري جهت نگهداري گاوهاي
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 Nordlund)دشوميدر طول دوره غير شيردهي استفاده

et al., 2007) . دوره شيردهيه طولكگزارش شده است 
و مناطق براي بسياري از نژادهاي گاو در آسي ا، آفريقا

ازكگرمسيري آمري و استراليا و 490تا50ا  روز متغير
متوسط دوره شيردهي براي نژادهاي معتدل مورد

و استفاده در مناطق گرمسيري طوالني  280 تا 270تر
 متوسط طول). Nordlund et al., 2007(د باشميروز

دوره شيردهي در گاوهاي نگهداري شده در مزارع
 ,.Abraha et al) روز گزارش شد 232يوپياتكوچك

دربه دستميانگين طول دوره شيردهي . (2009  آمده
در حد نسبتاً باالي مقادير) روز336(اين مطالعه

.دباشميگزارش شده در ساير گزارشات 
 گسترده اي به طورها گوسالهدر منابع، ميزان تلفات
و معموالً مها گوسالهمتفاوت هستند راي مرده تولد شده

ن  درصد9و10،20،11ميزان تلفات.ندشوميشامل
اي جنوبيكشورهاي مختلف آمريكدرها گوسالهبراي

و در  %9شور مالزي ميزان تلفاتكگزارش شده است
ي) تلفات گوساله%5وزا مرده4%(  هدفكبه عنوان

كي). Nordlund et al., 2007(پيشنهاد شده است
ي درها تليسه واحد پرورشكگزارش در مورد ي آميخته
 متوسط ميزان تلفات به طورهكتانزانيا نشان داد

با مقايسه ). Nordlund et al., 2007(بود%18ها گوساله
با مقادير)%99/6( در اين مطالعهها گوسالهتلفات ميزان

هك دريافت توانميشورهاكگزارش شده براي ساير 
تر از ساير استان پاييندرها گوسالهميزان تلفات

.دباشميگزارشات 
وك دهدمي نشان3جدول ه اثر عوامل فصل

جزشهرستان بر همه صفات ،ها گوساله تلفات درصدبه

 براي سطوح مختلف اثرات ثابتها گوسالهو درصد تلفات توليدمثلميانگين حداقل مربعات برخي صفات-3جدول
)درصد(ها گوسالهتلفات)روز( طول دوره شيردهي)ماه(ئيزا گوسالهفاصله)ماه(يئزا گوسالهسن در اولين اثر

99/6±52/0 96/335±77/1569/2±07/3007/0±13/0لكميانگين
ns***** فصل

b35/0±93/30b20/0±92/15b79/7±81/326 a60/1±82/8 زمستان
a35/0±51/31a20/0±33/16a80/7±23/351 a60/1±87/8 بهار
b40/0±93/30a23/0±56/16a93/8±34/361 a84/1±20/11 تابستان

ns**** ** شهرستان
d55/0±98/29a32/0±59/16a49/12±83/360 a57/2±02/10 اردل
a43/0±31/33ab25/0±32/16a59/9±09/359 a97/1±12/9 بروجن
bc43/0±17/31a25/0±39/16ab67/9±69/346 a99/1±07/10 فارسان

b36/0±68/31bc21/0±92/15bc08/8±54/332 a66/1±58/10اريك
cd47/0±75/30c28/0±56/15c63/10±03/323 a19/2±14/6 وهرنگك

cd94/0±44/30a37/0±84/16a40/14±17/366 a96/2±24/13 لردگان
cd39/0±54/30ab23/0±28/16bc75/8±86/336 a80/1±22/8ردكشهر
**** ** ژنوتيپ

a80/0±22/34a47/0±82/17a92/17±37/371 a69/3±03/14 بومي
b24/0±29/30b14/0±86/15a43/5±48/337 ab12/1±55/8 آميخته
c28/0±86/28c16/0±13/15b36/6±53/330 b31/1±32/6 اصيل
ns **ns اندازه گله
a28/0±00/31a16/0±50/16a36/6±52/356 a31/1±95/8كوچك

a44/0±25/31b26/0±05/16b99/9±40/336 a05/2±31/10 متوسط
ns ****ns نوع جايگاه

a34/0±16/31a20/0±68/16b77/7±65/337 a60/1±08/10 سنتي
a36/0±91/30b20/0±24/16a01/8±60/354 a65/1±21/9 بهسازي
a40/0±31/31b23/0±90/15ab01/9±12/347 a85/1±60/9 نوسازي

** ،*،ns:ادار معني و غير5 درصد،1ازتر كوچكحتمال در سطح .دار معني درصد
 درصد5ازتر كوچكاند از نظر آماري در سطح احتماله با حروف متفاوت مشخص شدهكميانگين حداقل مربعات سطوح مختلف هر اثر در هر ستون

. هستنددار معني
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و و اثر عوامل اندازه گله اثر ژنوتيپ بر روي همه صفات
و طول دوره جايگاه بر روي فاصله گوسالهنوع زائي

 هائي كه اولين تليسه). >05/0p(دار بودند شيردهي معني
سن گوساله زائي آنها در فصل بهار بوده است، داراي

و تابستان بودند . باالتري در مقايسه با فصول زمستان
در همچنين فاصله گوساله و طول دوره شيردهي زائي

ك و تابستان بودفصل زمستان نيز در. متر از فصول بهار
يك مطالعه بر روي گاوهاي هلشتاين استان فارس،
 همانند نتايج حاصل در اين مطالعه گزارش شد گاوهائي

 به طورزائي داشتند هاي گرم گوساله كه در ماه
زائي باالتري از گاوهاي داري متوسط فاصله گوساله معني

 ,.Ansari et al)د هاي سرد داشتن كرده در ماهزايمان 

 به لحاظ متفاوت بودن شرايط اقليمي، مديريتي.(2009
جزو غيره ميانگين حداقل مربعات همه صفات  درصد به

. هاي مختلف متفاوت بود ها در شهرستان تلفات گوساله
باالترين ميانگين حداقل مربعات همه صفات مورد

در3بررسي در جدول  و كمترين آن  در گاوهاي بومي
 آمد كه مشابه روند مشاهده شده در به دستيل اص

ميكشور اتيوپي براي و دورگ باشد گاوهاي بومي
)Abraha et al., 2009 .( ميانگين حداقل مربعات فاصله

و گوساله هاي كوچك طول دوره شيردهي در گلهزائي
رسدميبه نظر. آمدبه دستهاي متوسط باالتر از گله

هاي امر نسبت داد كه در گلهبتوان داليل آن را به اين
كوچك به خاطر تامين شير مورد نياز خانواده مدت 

و در نتيجه ذخيره بيشتري دوشش شير انجام مي شود
و فاصله گوساله مي بدني كاهش يا. يابد زائي افزايش

ممكن است در واحدهاي كوچك در مقايسه با متوسط
 ميانگين حداقل. تشخيص فحلي به موقع انجام نشود

هاي زائي در گاوهائي كه در جايگاه مربعات فاصله گوساله
و شوند بيشتر از جايگاه سنتي نگهداري مي هاي بهسازي

و براي طول دوره شيردهي كمتر از آنها برآورد  نوسازي
.شد

و حداقل مربعاتكميانگين وها هزينهل ي تغذيه
درآمد حاصل از فروش شير براي سطوح مختلف اثرات

ج كل خوراكميانگين. آورده شده است4دول ثابت در
شامل) يلوگرمك85/15(مصرفي روزانه هر راس گاو

وك86/11 با. نسانتره بودكيلوگرمك99/3يلوگرم علوفه
پا، تعيين مقدارم بر مزارع خردهكتوجه به شرايط حا

 مجزا عملي نبود، بر به طورتغذيه براي گاوهاي شيري 
ر كيلوگرم خوراكري متوسط وردگيكاين اساس در فرم

مصرفي به ازاي هر گاو در هر روز براي هر گله محاسبه
با توجه به متوسط توليد شير روزانه هر راس گاو. شد

 به شير معادلك، راندمان تبديل خورا)يلوگرمك30/13(
 مصرفيكدر خصوص خورا. مي آيدبه دست19/1

كوچكهاي روزانه هر راس گاو پرورش يافته در سيستم
 با رسدمي به نظر. روستايي، گزارشي در دسترس نبود

ازكل نسبتكتوجه به ميانگين كل خوراكنسانتره
و)%69/25(مصرفي برآورد شده در اين مطالعه ،

ميانگين توليد روزانه هر راس گاو، استفاده از نهاده
ل هزينه روزانه تغذيه هر راس گاوك. نسانتره زياد باشدك

م  مصرفي در متوسط هزينهكقدار خورابه صورت ضرب
همچنين. مصرفي محاسبه گرديدكيلوگرم خوراكهر

ميزان درآمد حاصل از فروش شير نيز به صورت مقدار 
شير فروخته شده ضربدر متوسط قيمت فروش شير 

 به درآمد شير به صورتكنسبت هزينه خورا. برآورد شد
شكهزينه تغذيه گاوهاي شيرده تقسيم بر ارزش يرل

در محاسبه اين شاخص،. فروخته شده محاسبه گرديد
و تغذيه  ارزش شير مورد استفاده جهت مصرف خانواده

ه درآمدك دهدمياين شاخص نشان. گوساله لحاظ نشد
 مصرفيكي خوراها هزينهحاصل از فروش شير نه تنها

بلدهدميرا پوشش  آن نيز مازاد بر هزينه٪24/24هك،
ب مصرفي بودهكخورا شمارهو به عنوان سود گاودار
يها هزينه نظيرها هزينهه سايركبا توجه به اين. رود مي

و) ريال1078(بهداشتي روزانه هر راس گاو ناچيز بوده
ارگر مورد استفاده در اين واحدهاي گاوداريكاز طرفي 

، عمدتاً از نيروهاي غير فعال خانواده تامينكوچك
دركداشت انتظار توانميد،شو مي ه توليد شير

 روستايي در مقايسه با واحدهايكوچكواحدهاي
لكميانگين. صنعتي، سودآوري بيشتري داشته باشد

يتوانمي)%76/75(اين شاخص كمحكد به عنوان
 در منطقه موردكوچكيها گلهبهبود سودآوري جهت

به.مطالعه، مورد استفاده قرار گيرد اگر هزينه تغذيه
يصورت درصد  مزرعه از اينك درآمد حاصل از شير در

مشكمتوسط باالتر باشد، مم باكن است التي مرتبط
بهها هزينهتوليد پايين در هر گاو يا  ي تغذيه باال نسبت

ل نسبتكميانگين. ساير مزارع محلي وجود داشته باشد
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 مصرفي برآوردكقيمت شير به هزينه هر واحد خورا
يتوانمي)59/1(شده در اين مطالعه كد به عنوان

شاخص مناسبي در خصوص متناسب بودن قيمت نهاده
و شير قابل فروش، معياري براي قيمت گذاريكخورا

و همچنين مقايسه شير توليدي بر اساس هزينه نهاده ها
باكاين شاخص بيانگر اين است. با ساير مناطق باشد ه

ي كيلوگرم شير، چقدر خوراككدرآمد حاصل از فروش
از. خريدتوان مي يلوگرم در سالك7/0اين شاخص

 افزايش يافت، 2007يلوگرم در سالك3/2 به 1981
و افزايش هزينه خورا كولي با ثابت بودن قيمت شير

 ,FAO)اهش يافتك5/1 به 2008اين شاخص در سال
2010) . 

ه اثر عوامل فصلك دهدمي نشان4 جدول
جزوردگيري بر روي همه صفاتكر  نسبت هزينه به

 به درآمد شير، شهرستان بر روي همه صفات،كخورا

جزژنوتيپ بر روي همه صفات وك نسبت به نسانتره
و اندازه گلهكقيمت شير به هزينه هر واحد خورانسبت 

)>05/0p( بودند دار معنينسانترهكفقط بر روي نسبت
ي  نبود دار معني از صفاتكولي اثر نوع جايگاه بر هيچ

)05/0p> .( مصرفيكل خوراكميانگين حداقل مربعات 
و تابستان بود ولي در فصل بهار باالتر از فصول زمستان

 مصرفيكبه خاطر پايين تر بودن هزينه هر واحد خورا
ل هزينه تغذيه روزانه هر گاو در اينكدر فصل بهار،

شدكفصل همين امر سبب. متر از دو فصل ديگر برآورد
ن حداقل مربعات نسبت قيمت شير شده است تا ميانگي
 در فصل بهار باالتر از دو فصل ديگركبه هر واحد خورا

به همچنين نسبت كنسانتره در فصل زمستان نيز. بشود
 ميانگين. داري باالتر از دو فصل ديگر بود معنيطور

 به خاطر4حداقل مربعات همه صفات در جدول
و اقتصاد درتنوع در شرايط اقليمي، مديريتي ي

و درآمد شير براي سطوح مختلف اثرات ثابتها هزينهميانگين حداقل مربعات برخي-4جدول

 اثر
كل خوراك

)kg( مصرفي
ل هزينه تغذيهك

)ريال( روزانه هر گاو
 نسانترهكنسبت

(%) 
درآمد روزانه حاصل

)ريال( از شير

كنسبت هزينه خورا
 به درآمد شير

(%) 

نسبت قيمت شير
هر واحد به هزينه 
كخورا

59/1±76/7502/0±80/1 45765±69/251063±47/0 35786±85/15465±15/0لكميانگين
**ns****** فصل

b43/0±18/14a1316±3585 a32/1±36/27a2657±42918 a07/6±59/88b06/0±45/1 زمستان
a43/0±99/14b1312±33584 b32/1±37/22b2648±37899 a00/6±20/89a06/0±66/1 بهار
b49/0±16/14a1501±36554 b51/1±58/21ab3030±38722 a47/6±63/97b07/0±47/1 تابستان
********** ** شهرستان
c68/0±19/13ab2104±37439 ab12/2±14/25bd4247±38111 ab49/8±67/108 c10/0±40/1 اردل
a52/0±72/15b1617±36047 b63/1±59/23e3263±29662 a94/6±83/122 bc08/0±45/1 بروجن
ab53/0±02/15a1629±40526 b64/1±44/23abc3288±42303 b78/6±98/95c08/0±40/1 فارسان

c44/0±60/13d1363±30406 b37/1±73/24bd2750±36998 c09/6±30/80b06/0±58/1 يارك
a58/0±21/15cd1801±32119 c81/1±70/16acd3635±48814 d51/7±97/64a08/0±93/1 وهرنگك

abc79/0±22/14abc2426±36242 ab44/2±37/24cde4897±34886 ab19/10±56/102 bc11/0±39/1 لردگان
bc48/0±15/14bc1481±34544 a49/1±58/28a2989±48152 c42/6±64/79bc07/0±53/1ردكشهر
ns****ns* ** ژنوتيپ

c99/0±27/11b3038±31600 a06/3±93/24c6132±18602 a41/15±17/136 a14/0±42/1 بومي
b29/0±36/15ab892±36770 a90/0±83/23b1800±38960 b26/3±85/86a04/0±54/1 آميخته
a34/0±71/16a1054±38225 a06/1±62/22a2127±61978 c77/3±24/65a05/0±61/1 اصيل
ns ns*nsnsns اندازه گله

a35/0±56/14a1069±35153 a08/1±46/25a2159±39022 a31/5±35/91a05/0±54/1كوچك
a55/0±33/14a1684±35510 b69/1±13/22a3398±40671 a07/7±08/92a08/0±51/1 متوسط
ns nsnsnsnsns نوع جايگاه

** ،*،ns:و غير5 درصد،1ازتر كوچك در سطح احتمال دار معني .دار معني درصد
ا  دار معني درصد5ازتر كوچك از نظر آماري در سطح احتمال اند شدهه با حروف متفاوت مشخصكثر در هر ستون ميانگين حداقل مربعات سطوح مختلف هر

.هستند
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ميانگين حداقل. هاي مختلف، متفاوت بود شهرستان
و هزينه با مربعات كل خوراك مصرفي روزانه هاي مرتبط

آن در گاوهاي بومي كمترين مقدار، در گاوهاي آميخته 
و براي گاوهاي اصيل بيشترين مقدار بودندمت در. وسط

حالي كه نسبت هزينه خوراك به درآمد شير در گاوهاي
و در گاوهاي اصيل %) 17/136(بومي باالترين مقدار 

ي ديگر به عبارت. آمدبه دست%)24/65(كمترين مقدار
ولي اگرچه گاوهاي بومي كم و كم بازده هستند نهاده
بيشتر%17/36 روزانه اين گاوها هزينه خوراك مصرفي

ميانگين. باشد از درآمد حاصل از شير اين گاوها مي
به4حداقل مربعات همه صفات مورد بررسي در جدول 

و متوسط داراي نسبت كنسانتره در گلهجز هاي كوچك
، در صورتي كه انتظار)<05/0p(داري نبود اختالف معني

، ميزان بهرهها مي رفت به لحاظ سرشكن شدن هزينه
هاي هاي متوسط بيشتر از گله وري هر راس گاو در گله

 به دست نتايج برخالفبه عنوان مثال. كوچك باشد
آمده انتظار مي رفت نسبت هزينه خوراك مصرفي به

 به طورهاي متوسط درآمد حاصل از شير در گله
هاي كوچك باشد، كه شايد داري بزرگ تر از گله معني

 امر را به عدم بهره گيري از همه ظرفيت بتوان دليل اين
.هاي متوسط نسبت داد اين گاوها در گله

تركميانگين و حداقل مربعات  برايها گلهيبكل
 نشان داده شده5سطوح مختلف اثرات ثابت در جدول

و گاوهاي بالغكميانگين. است ل تعداد گاوهاي شيرده
خش( و 3از متركدر واحدهاي مورد مطالعه)كشيرده

ازكه ميانگينكراس، در حالي . راس بود5ل گله بيشتر
ل گاوها، به صورت تعدادكنسبت گاوهاي شيرده به
وكگاوهاي شيرده تقسيم بر ل گاوهاي بالغ شيرده

در. محاسبه گرديد100 موجود در گله، ضربدركخش
 درصد براي گاوهاي بومي50شور مالزي، اين شاخصك

و و درصد براي77هندي  گاوهاي آميخته اعالم شد
از66و48،62،64مقادير  درصد براي گاوهاي شيرده

ازك  اي جنوبي گزارشكشورهاي آمريكل گاوها در برخي
 عنوان در همين گزارش). Nordlund et al., 2007(شد

و13ئيزا گوسالهئي با فاصلهها گلهشده است در  ماه
خش%35ميزان جايگزيني و دوره  روز،60يكدر سال

ل گاوهاي بالغكانتظار مي رود درصد گاوهاي شيرده از
 بر اين اساس ميانگين. درصد باشد90تا85در حدود

ل برآورد شده در اين مطالعه براي اين نسبتك
 باالتر از مقادير گزارش شده براي ساير%)83/84(
و اندك %)85(متر از حد پايين قابل قبولكيكشورها
ه اين نسبت اندازه اي غيركارش شده استگز.دباش مي

و طول دوره هايتوليدمثلردكمستقيم از عمل ي گله
 رد ضعيفكه عملكبه طوري.دباشميشيردهي
 نظير گاوهاي غير فحل در گله، گاوهاي نر توليدمثل

ها عقيم، عدم دسترسي به گاو نر، باروري ضعيف اسپرم
 در اري در تلقيح مصنوعي، ضعفك به خاطر دست

و ساير عواملي ند سبب توانميهكتشخيص فحلي گاوها
هاي ئي گردند، معموالً دورهزا گوسالهطوالني شدن فاصله 

و درنتيجهكخش ي طوالني را بدنبال خواهند داشت
تر خواهدل گاوهاي بالغ پايينكنسبت گاوهاي شيرده از

 ). Nordlund et al., 2007(شد 
، به صورت تعدادل گلهكنسبت گاوهاي شيرده به

دركگاوهاي شيرده تقسيم بر تعداد ل گاوهاي موجود
خشها گوسالهگله شامل ...وك، گاوهاي نر، گاوهاي

شد100ضربدر  دركگزارش شده است. محاسبه ه
درها تليسههكاكي گاو شيري آمريها گله ي جايگزين را

48تا42مزرعه پرورش مي دهند، معموالً اين مقدار
لكه ميانگينك،)Nordlund et al., 2007(است درصد

 در حد پايين اين%)66/42(برآورد شده در اين مطالعه
از اين شاخص اندازه اي غير مستقيم. گيرد دامنه قرار مي

وتوليدمثلهاي درحال رشد، برنامه برنامه جايگزين
ز بر روي توليد شير در مقابل پرورش نرها برايكتمر

اگر اين درصد پايين باشد، بخشي.دباشميتوليد گوشت
راها داماز  و با توانميي غير شيرده در گله  فروخت

ي نر برايها گوسالهاگر. گاوهاي شيرده جايگزين نمود
ند، بايستي سودآوريشوميتوليد گوشت پرورش داده

بر اين اساس. اين رشته فعاليت مورد ارزيابي قرار گيرد
درك رسدمي به نظر  روستايي، هدفكوچكيهاهگله

.اصلي عالوه بر توليد شير، توليد گوشت نيز باشد
ه اثر عوامل فصلك دهدمي نشان5جدول

و نوع جايگاه بر عملكر رد اين صفاتكوردگيري، ژنوتيپ
وكدر حالي ) <05/0p( نبود دار معني ه اثر شهرستان

 ).>05/0p( بود دار معنياندازه گله بر اغلب اين صفات
 در ميانگين حداقل مربعات اين دار معنيجود اختالفو

راها ستانصفات در شهر  به تنوع در توانميي مختلف
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و قيمت در مديريت، هدف پرورش و گوشت  هاي شير
ميانگين حداقل.ي مختلف نسبت دادها ستانشهر

كوچكيها گلهمربعات صفات مرتبط با تعداد دام در 
ازك دها گلهمتر ه نسبت گاوهايكر حاليي متوسط بود،

دركشيرده به ازكوچكيها گلهل گاوها يها گله بيشتر
متفاوت بودن ميانگين حداقل. آمدبه دستمتوسط

وكوچكيها گلهمربعات صفات مرتبط با تعداد دام در 
متوسط امري بديهي است، همچنين باالتر بودن نسبت

دركگاوهاي شيرده به  راكوچكيها گلهل گاوها
درك به اين حقيقت نسبت داد توان مي ي واحدهاه
هم2يا1 تعداد گاوها عمدتاًكوچك و بيشتر  راس بوده

.ندشوميبراي توليد شير نگهداري

تر-5جدول  يب گله براي سطوح مختلف اثرات ثابتكميانگين حداقل مربعات

 اثر
تعداد گاو

)راس( شيرده
ل گاوكتعداد
)راس( بالغ

لكتعداد
يها يسهتل

)راس( جايگزين

ل گاوكتعداد
و گوساله نر

)راس(

ل گلهكتعداد
)راس(

نسبت گاوهاي
لكشيرده به 
 (%) گاوها

نسبت گاوهاي
لكشيرده به 
 (%) گله

66/42±83/8481/0±68/512/1±34/117/0±67/108/0±67/208/0±21/207/0±06/0لكميانگين
ns nsnsnsnsnsns فصل

*ns******** شهرستان
bcd18/0±97/2cd18/0±75/3c29/0±13/2b30/0±85/1bc52/0±73/7a63/4±17/84abc32/3±96/43 اردل
bcd12/0±04/0c12/0±79/3bcd19/0±44/2b20/0±17/1bc35/0±40/8a07/3±93/83bc20/2±01/39 بروجن
ac12/0±25/3ab12/0±31/4a19/0±15/3b20/0±90/1a35/0±37/9a08/3±43/75bc21/2±15/39 فارسان

ab10/0±29/3b10/0±11/4bd16/0±72/2a17/0±64/2a30/0±47/9a62/2±86/80b88/1±28/38 يارك
a15/0±47/3a15/0±43/4bc24/0±37/2b25/0±84/1ab44/0±65/8a87/3±91/80a78/2±96/45 وهرنگك

d23/0±73/2c23/0±52/3bc38/0±12/2b40/0±48/1c69/0±12/7a10/6±94/84ab39/4±05/46 لردگان
ac10/0±26/3bd10/0±08/4bc17/0±41/2b18/0±10/2b30/0±59/8a70/2±26/85ac94/1±49/43ردكشهر
ns nsnsnsnsnsns ژنوتيپ

ns********* ** اندازه گله
b05/0±86/1b05/0±20/2b09/0±31/1b09/0±96/0b16/0±47/4a40/1±16/86a00/1±28/44كوچك

a13/0±43/4a14/0±80/5a22/0±65/3a23/0±03/3a40/0±48/12b56/3±27/78a55/2±26/40 متوسط
ns nsnsnsnsnsns نوع جايگاه

** ،*،ns:و غير5 درصد،1ازتر كوچك در سطح احتمال دار معني .دار معني درصد
 دار معني درصد5ازتر كوچك از نظر آماري در سطح احتمال اند شدهه با حروف متفاوت مشخصك اثر در هر ستون ميانگين حداقل مربعات سطوح مختلف هر

.هستند

 گيري نتيجه
ه گاوهايكلي نتايج اين پژوهش نشان دادكبه طور

 روستايي، دارايكوچكيها گلهنگهداري شده در
نسزا گوسالهرد توليد شير متوسط، سن اولينكعمل بتاً ئي

مكئي نسبتاً طوالني، تلفات گوسالهزا گوسالهباال، فاصله 
و تر .ندباشمييب گله نسبتاً قابل قبولكو قابل قبول

تنوع قابل مالحظه اي براي همه صفات مورد بررسي در
وري بهره. خورد مناطق مختلف استان به چشم مي

،كوچكي واحدهاگاوهاي اصيل نگهداري شده در اين 
و براي گاوهاي بيشتر از و بومي  گاوهاي آميخته

اين نتايج. آميخته نيز بيشتر از گاوهاي بومي بود
رد صفاتكريزي جهت بهبود عمل ند در برنامهتوان مي

و مديريتي به منظور افزايش توليدمثل ي، توليدي

و همچنين لحاظ نمودن سهم اين بخش عمده  سودآوري
و گوشتكاز توليد  مفيد واقع نندگان در توليد شير

.گردد

 سپاسگزاري
چنگيز خوشگوا، علي سينا: از مهندسين آقايان

ورش رضايي،كمولوي، جواد رنيسي، نصرت اهللا رضايي، 
ي، مسلم اسماعيلي، آرش حسين ميرزائي،كمهرداد تر

ريمي پور، يونسكسيد مهدي موسوي نيا، مهراب 
راني، امير حسين خليلي،كغفاري نيا، ياسر مرداني 

و خانموحيد و فاطمه الهام اسماعيلي:ها فرجي زاده
و ساير هم ه در اجراي اين تحقيقكارانيكبرجيان

تش اري داشتهكهم .گرددميو قدردانيركاند،
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