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چكيده
اين مطالعه به منظور بررسي برخي از سازه هاي اثر گذار بر تعداد تلقيح منجر به آبستني در گاوهاي شيري هلشتاين
انجام شد .در اين پژوهش ،از  5219رکورد تلقيح گاوهاي هلشتاين شکم اول که بين سال هاي  2631تا  2611در دو واحد
مجزا از يک گله بزرگ گاو هلشتاين تلقيح شده بودند ،استفاده گرديد .مدل آماري مورد استفاده رگرسيون پوآسون بود.
اين مدل در برگيرنده اثرات ثابت سال تلقيح (در  12گروه) ،ماه تلقيح ،واحد گاوداري (دو گروه) ،تکنسين تلقيح (در 1
گروه) و متغيرهاي کمکي درجه حرارت و درصد رطوبت نسبي هوا در روز تلقيح گاو بود .جهت برازش مدل فوق بر فايل
ارقام ،رويه  GLIMMIXنرم افزار آماري  SASمورد استفاده قرار گرفت .نتايج حاصل از اين تحقيق نشان داد که اثر
واحد پرورش و سال تلقيح و دماي روز تلقيح بر تعداد تلقيح منجر به آبستني معني دار است ( .)P<2/22ماه تلقيح ،تکنسين
تلقيح و درصد رطوبت نسبي هوا در روز تلقيح بر تعداد تلقيح منجر به آبستني اثر معني دار نداشتند.
واژه های کليدی :تنش گرمايي ،مدل پوآسون ،عملکرد توليد مثل ،گاو هلشتاين
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Abstract
To analyze the effect of some environmental factors on the number of insemination per conception,
9125 insemination records obtained from first lactation Holstein cows which were inseminated
during 1989-2008 were utilized. All records were collected from a very large dairy herd which
comprised of two units. Poisson model was applied as the statistical model. In the model, effects of
year and month of insemination, technicians and units were fitted as fixed. Also temperature and
relative humidity in the day of insemination were fitted as covariates. The statistical model was run
using GLIMMIX procedure of SAS software. The results showed the effects of year of
insemination, unit and temperature on the number of insemination per conception were significant,
but month of insemination, technicians and relative humidity didn’t have statistically significant
effect on the number of insemination per conception.
Keywords: Heat stress, Holstein cows, Poisson model, Reproductive performance

،2611 نظر نگرفتن همبستگي ژنتيکي نامطلوب (بحري

مقدمه

 ) بين1221  و ليو و همکاران1221 مک کارتي و همکاران

سودآوري هر واحد پرورش گاو شيري بستگي

صفات توليد شير و توليد مثل و از طرف ديگر تأکيد يک

 زيرا باروري.زيادي به راندمان توليد مثل آن گله دارد

،جانبه برنامه هاي انتخاب ژنتيکي بر افزايش توليد شير

ضعيف باعث کاهش ميزان توليد شير و گوساله به ازاي

 شاهد پيشرفت ژنتيکي سريع در2512 از اواسط دهه

 به علت افزايش تعداد تلقيح هاي منجر به،هر رأس گاو

توليد شير و در ازاي آن روند رو به کاهش باروري

آبستني و طوالني شدن فاصله گوساله زايي در گله

 ونرادن و همکاران،1222 هستيم (روکستروم و همکاران

 و هو و1222 مي شود (گونزالس رسيو و همکاران

 تا جايي که امروزه شهرت نژاد،)1223  و ويگل1222

 افزايش ميزان حذف، ساير عواقب آن.)1225 همکاران

هلشتاين از پر توليدترين نژاد گاو به کم بارورترين نژاد

غيراختياري و به دنبال آن افزايش هزينه هاي جايگزيني

،در حال تغيير است زيرا با افزايش متوسط توليد شير

است که در نهايت باعث کاهش درآمد خالص دامدار

فاصله زايمان تا اولين تلقيح کاهش يافته و در مقابل

 و سوالم و1229 مي گردد (گونزالس رسيو و همکاران

 در داخل.تعداد تلقيح به ازاي آبستني افزايش مي يابد

.)1221همکاران

گله ها نيز افزايش توليد شير همواره منجر به کاهش

 از مهمترين داليل2افزايش توليد شير و تنش گرمايي

 و وينديگ1229a باروري شده است (وينديگ و همکاران

 متأسفانه به علّت در.کاهش باروري محسوب مي شوند

.)1229b و همکاران
1

Heat stress
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تنش گرمايي مهمترين سازه مؤثر بر کاهش باروري

متوجه جنس مادّه مي باشد ،چرا که استفاده از تکنيک

گاوهاي شيري بويژه در فصل تابستان است .تنش

تلقيح مصنوعي باعث کمرنگ شدن تأثير تنش گرمايي در

گرمايي ترکيبي از متغيّرهاي محيطي است که باعث ايجاد

جنس نر شده است( .جردن  .)1226تنش گرمايي بويژه

شرايط دمايي باالتر از محدوده دمايي قابل تحمّل دام

در گاوهاي پر توليد به علّت نرخ باالي متابوليسمي که

مي شود و تحت اثر سازه هاي محيطي مختلفي از جمله

دارند مشکالت بيشتري را ايجاد مي کند.

دماي هوا ،رطوبت نسبي ،2ميزان تابش خورشيد ،سرعت

رگرسيون پوآسون بخشي از مدل هاي آماري است

باد و بارش باران ايجاد مي شود (ديرنسيس و سارمزي

که تحت عنوان مدل هاي خطي تعميم يافته 1ناميده

 1226و بومانوا و همکاران  .)1221تأثير تنش گرمايي بر

مي شوند .در مدل هاي خطي معمولي متغيّرهاي مستقل،

عملکرد توليد مثلي بررسي و به اثبات رسيده است.

متغيّر وابسته و يا ميانگين آن را مستقيماً توصيف

مشاهدات فراواني مبني بر کاهش گيرايي تلقيح در

مي نمايد ،امّا در مدل هاي خطي تعميم يافته ،متغيّرهاي

گاوهاي وضع حمل کرده در تابستان در مقايسه با

مستقل ،تابعي از ميانگين متغيّر وابسته را توصيف

گاوهاي تلقيح شده در زمستان وجود دارد .مکانيسم

مي کنند .در رگرسيون پوآسون ،متغيّر پاسخ ،شمارشي

دقيق اين اثر هنوز به درستي تعيين نشده است .با اين

و داراي توزيع پوآسون مي باشد و از آنجا که اين نوع

وجود ،کاهش سطح  LHو استراديول هاي پالسما در

متغيّرها داراي توزيع نرمال نيستند  ،فرض هاي

شرايط تنش گرمايي ،يکي از فاکتورهاي اصلي مؤثر بر

رگرسيون ساده و تجزيه واريانس (از جمله ثابت بودن

کاهش باروري در طي ماه هاي گرم سال است

واريانس متغيّر وابسته به ازاي تمامي مقادير متغيّرهاي

(ديرنسيس و سارمزي  .)1226براساس گزارش جردن

مستقل و همچنين نرمال بودن توزيع خطاي مدل) در

( )1226در اياالت متحده آمريکا تنش گرمايي ساالنه

مورد آنها صدق نمي نمايد ،مدل هاي خطي کالسيک

باعث حدود  2922ميليون دالر خسارت به صنعت

براي بررسي اثر اين نوع متغيّرهاي مستقل مناسب نبوده

دامپروري مي شود .تنش گرمايي باعث کاهش ميزان

و براي آناليز آنها از مدل هاي خطي  -لگاريتمي 6و توزيع

مصرف خوراک (گارسيا اسپيرتو و همکاران ،)1223

پوآسون استفاده مي شود (کپس و لمبرسون  .)1222در

کاهش توليد شير ،تغيير کيفيت آغوز (ناردون و همکاران

يک تحقيق ،فرهنگ فر و بحري ( )1222صفت تعداد تلقيح

 ،)2551تغيير پروفايل هورموني (ضميري  ،)2611کاهش

منجر به آبستني در گاو هلشتاين ايران را با کمک يک

بروز فحلي و کاهش رشد و توسعه فوليکول ها (هانسن

مدل خطي تعميم يافته پوآسن آناليز نمودند.

و همکاران  ،)1222کاهش رشد و فعاليت فوليکول هاي

از آن جايي که تاکنون اثر سازه هاي محيطي مختلف

بالغ(ويلسون و همکاران  )2551و ممانعت از رشد جنين

بر تعداد تلقيح منجر به آبستني گاو ،به طور جامع مورد

(دروست و همکاران  )2555مي شود .بنا بر اين به

بررسي قرار نگرفته است لذا هدف از انجام اين تحقيق،

صورت کلي تنش گرمايي باعث کاهش عملکرد باروري

ارزيابي اثر سال و ماه تلقيح ،واحد پرورش ،تکنسين

مي گردد ( اس -تي پير و همکاران  .)1226با اينکه فصل،

تلقيح ،درجه حرارت و درصد رطوبت نسبي هوا در روز

روي پروفايل هورموني و باروري جنس نر نيز مؤثر

تلقيح بر تعداد تلقيح به ازاي آبستني در گاو نژاد هلشتاين

بوده (ضميري  )2611و افزايش دما باعث بر هم زدن

با استفاده از يک مدل خطي تعميم يافته پوآسون بود.

دماي بهينه اسپرم سازي و کاهش باروري جنس نر
مي گردد ،امّا بيشترين توجّه در رابطه با تنش گرمايي
)Relative humidity (RH

1

)Generalized linear models (GLM
Log-linear model

2
3
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مواد و روش ها
براي انجام اين تحقيق از  5219رکورد تلقيح گاوهاي
هلشتاين شکم اول که بين سال هاي  2631تا  2611در
دو واحد مجزا از يک گله بزرگ گاو هلشتاين تلقيح شده
بودند ،استفاده گرديد .اين دو واحد گاوداري در
شهرستان مشهد قرار داشته و در اين منطقه متوسط
درجه حرارت و درصد رطوبت نسبي هوا در طي 12
سال مورد بررسي به ترتيب  29/9±5/21درجه سانتي
گراد و  25/1±12/22بوده است .گزارش هاي مربوط به
دما و رطوبت از سازمان هواشناسي شهرستان مشهد
بدست آمده است و در فايل ارقام قرار داده شد .براي
بررسي اثر سازه هاي ثابت محيطي و متغيّرهاي کمکي،2
مدل آماري پوآسون بکار برده شد .ابتدا جزء خطي مدل
آماري به صورت زير تعريف شد:

i  x'i   ε i
که ' xiبردار ستوني متغيّرهاي مستقل براي  iامين
مشاهده  ،بردار ضرايب نامعلوم مربوط به متغيّرهاي

مستقل تحقيق است .در مرحله بعد ،تابع ارتباط

1

g

 log g i   log i تعريف ميگردد .متغيّرهاي
مستقل مدل ،در برگيرنده اثرات ثابت سال تلقيح (در 12
گروه) ،ماه تلقيح ،واحد گاوداري (دو گروه) و تکنسين
تلقيح (در  1گروه) و متغيّرهاي کمکي درجه حرارت و
درصد رطوبت نسبي هوا در روز تلقيح بود .جهت برازش
مدل فوق بر فايل ارقام ،رويه  GLIMMIXنرم افزار
آماري  )66( SASمورد استفاده قرار گرفت .در اين رويه
در صورتي که نرم افزار ظرفيت محاسباتي الزم را از
نظر حجم اطالعات ورودي داشته باشد مي توان اثر
حيوان را به عنوان اثر تصادفي در مدل وارد نمود که در
بررسي حاضر بدليل وجود اين محدوديت اثر تصادفي
حيوان در مدل قرار داده نشد .برنامه مورد استفاده در
نرم افزار  SASبصورت زير بود:
;Data Holstein
;Input unit technician year month ins temp rh
;Cards
;Proc glimmix
;Class year month unit worker
;Model ins=unit year month worker temp rh

تعريف مي گردد که نشان مي دهد چگونه اميد رياضي

متغير پاسخ (  ) yiبا پيش بيني کننده خطي   iارتباط پيدا

نتيجه و بحث

مي نمايد:

نتايج حاصل از اين مطالعه نشان داد که سازه هاي

g (i )  x'i 
متغيّر پاسخ ( yiتعداد تلقيح منجر به آبستني) براي
 i  1,2,3,..از توزيع احتماالت گسسته پوآسون تبعيّت

واحد پرورش ،دماي روز تلقيح و سال تلقيح بر تعداد
تلقيح منجر به آبستني داراي اثر معني دار بودند
(  .) p 0 / 01ماه تلقيح ،تکنسين تلقيح و درصد
رطوبت نسبي هوا در روز تلقيح بر تعداد تلقيح منجر به

مي نمايد.
همانند توزيع هاي نرمال و دو جمله اي ،توزيع

آبستني اثر معني دار نداشتند.

پوآسون خانواده اي از توزيع ها محسوب مي گردد.

واحد پرورش

توزيع پوآسون در حقيقت مي تواند به عنوان تقريبي از

نتايج اين مطالعه نشان داد که صفت تعداد تلقيح منجر

توزيع دو جمله اي بکار برده شود (مانسفيلد .)2511

به آبستني در دو واحد مطالعه شده با يکديگر تفاوت

براي مدل تعميم يافته خطي مزبور ،تابع ارتباط به

معني داري داشتند ( ( ) P 0 / 01شکل  .)2اين تفاوت نشان

صورت

يک

تابع

لگاريتمي

بوده

و

دهنده تأثير سازه هاي مديريتي است که مي توان از آن

بشکل

جمله به تأثير سازه هاي انساني مؤثر بر اين صفت نظير
دقّت و حساسيت فحل يابي ،زمان انتظار اختياري ،نحوه
Covariates
Link function

1
2

ذخيره سازي اسپرم و چگونگي تلقيح مصنوعي اشاره
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کرد (فوريکن و همکاران  1222و وستوود و همکاران

فراکليوي وترشح کورتيزول و مينرالوکورتيکوييدها و

 .)1221ساير محققين نيز تأثير گله بر تعداد تلقيح منجر

کاهش توليد هورمون هاي تيروييدي) و ايمنولوژيک

به آبستني را معني دار اعالم کردند (بحري و همکاران

مي گردد (ضميري  )2611و حيوان با کاستن از مصرف

 2615و گونزالس رسيو و همکاران  .)1222واشبرن و

خوراک ،توليد (شير ،رشد و )...و دفع مدفوع و ادرار و

همکاران ( )1221نيز اثر گله در حاالت خطي ،درجه  1و 6

افزودن بر فعاليت قلب ،دفع عرق و تنفس سعي در دفع

را روي تعداد تلقيح به ازاي آبستني معني دار گزارش

گرما مي کند .از سوي ديگر افزايش دماي محيط با کاهش

کردند و بيان داشتند با افزايش اندازه گله تعداد تلقيح به

طول دوره فحلي و شدّت آن ،افزايش بروز آنستروس

ازاي آبستني افزايش مي يابد به گونه اي که گله هاي

(قطع چرخه فحلي) ،افزايش بروز تخمک ريزي بدون

بزرگ  ،همانند دو واحد مورد بررسي ،در مقايسه با

عالئم فحلي و کاهش تعداد دفعات سوارگيري باعث

گله هاي کوچک تر براي هر آبستني به تعداد تلقيح

کاهش کارآيي روش هاي تشخيص فحلي در گاوهاي

بيشتري نياز دارند که دليل احتمالي آن توجّه کمتر به

شيري گشته و کاهش نرخ لقاح اووسيت ها باعث افزايش

تشخيص فحلي است و براي حل اين مشکل مي توان در

تعداد تلقيح منجر به آبستني مي شود .از سوي ديگر تنش

صورت وجود توجيه اقتصادي تعداد کارگر بيشتري

گرمايي با کاهش جريان خون به رحم و تراوش نابهنگام

براي تشخيص فحلي در نظر گرفت (واشبرن و همکاران

پروستاگالندين (که باعث پس روي زود هنگام جسم زرد

.)1221

مي گردد) باعث افزايش ميزان مرگ رويان در گاوهاي
آبستن مي شود .بطوري که نرخ آبستني گاوهاي ماده در
ماه هاي گرم  12تا  62درصد کمتر از ماه هاي سرد
مي باشد (ضميري  .)2611بروز تنش گرمايي در گاوهاي
شيرده نيز مشاهده مي شود و گاوهايي که در اوايل
شيردهي با تعادل منفي انرژي رو به رو هستند در اثر
افزايش گرماي محيط مصرف خوراکشان کاهش مي يابد
که اين باعث تشديد تعادل منفي انرژي و در نتيجه کاهش
انسولين (کاهش رشد فوليکول و کيفيّت اووسيت) ،کاهش
شديد غلظت گلوکز (کاهش رشد فوليکول و ترشح ) LH

دمای روز تلقيح
در اين بررسي ،دما جزء سازه هاي با اثر معني دار
آماري بر تعداد تلقيح منجر به آبستني شناخته شد
(  ) P 0 / 01به نحوي که در ماه هاي گرم سال براي
آبستن شدن نياز به تعداد تلقيح بيشتري بود (شکل.)1
افزايش دماي محيط در طي ماههاي گرم سال باعث
تغييرات رفتاري (کم کردن فعاليت روزانه ،خيس کردن
بدن با آب ،بزاق يا ترشحات بيني و ،)..عصبي-هورموني
(فعال شدن محور هيپوتاالموس-هيپوفيز ،غدههاي

گرديده و در نتيجه باعث کاهش باروري آنها مي شود.
نکته قابل توجّه در مورد افزايش دماي محيط در فصل
تابستان و ايجاد تنش گرمايي اين است که اگر چه ممکن
است گاو در پاييز دچار تنش گرمايي نباشد ولي تأثير
تنش گرمايي ايجاد شده در تابستان گاهي تا پاييز نيز
ادامه مي يابد.
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باشد .مشابه اين نتيجه توسط بحري و همکاران ()2615
نيز گزارش شده است.
تکنسين تلقيح (شکل  )2و رطوبت هوا بر تعداد تلقيح
منجر به آبستني تأثير معني داري نداشتند .مشابه اين
نتيجه در مورد بي تأثير بودن فرد تلقيح گر توسط بحري
و همکاران ( )2615نيز گزارش شده است .دليل احتمالي
اين امر مجرب بودن و تعليم مناسب افراد تلقيح گر در
اين دو واحد گاوداري بوده است .با اين حال محققان
ديگر بيان کردند که رطوبت و تکنسين تلقيح جزء مواردي
سال تلقيح
شکل  6نشان مي دهد که سال تلقيح تأثير معني داري

هستند که روي ميزان باروري تأثير عمده دارند
(جامروزيک و همکاران .)1229

بر تعداد تلقيح منجر به آبستني داشت (  .) P 0 / 01از آنجا
که معموالً زايش و تلقيح بعد از آن در يک سال انجام
مي شود بنابراين مي توان اثر سال زايش و سال تلقيح را
يکسان در نظر گرفت ،که در بسياري از تحقيقات
مشخص شد که سال زايش بر تعداد تلقيح به ازاي هر
آبستني تأثير معني داري دارد (بحري و همکاران ،2615
روکستروم و همکاران  ،1222ليو و همکاران  1221و
سوالم و همکاران .)1221

نتايج اين تحقيق نشان داد متوسط تعداد تلقيح منجر
به آبستني تحت تأثير سازه هايي از قبيل سال تلقيح و
واحد پرورش که شامل سازه هاي مديريتي مانند دماي
محل پرورش ،تغذيه ،شرايط نگهداري و ...مي باشد،
تغيير مي نمايد و به نظر مي رسد تعيين سهم هر يک از
اين عوامل مي تواند در بهبود وضعيت توليد مثل گاوهاي
شيري هلشتاين نقش مهمي داشته باشد .از سوي ديگر با
اعمال مديريت بهتر و فراهم نمودن محيط مناسب از
ماه تلقيح
ماه تلقيح تأثير معني داري بر تعداد تلقيح منجر به
آبستني نداشت (شکل  .)1شايد دليل آن مديريت تغذيه اي
مناسب و استفاده از جيره متعادل در تمام طول سال

جمله در نظر گرفتن سايه بان ،کولر ،مه پاش ،تهويه
مناسب ،استفاده از مکمل هاي ويتاميني و معدني ،خوراک
دهي در زمان هاي مناسب ،استفاده از تکنولوژي انتقال
جنين و هورمون درماني مي توان از کاهش مصرف
خوراک در شرايط تنش گرمايي و متعاقب آن کاهش

کاربرد مدل خطی تعميم یافته پوآسون در بررسی اثر درجه حرارت و رطوبت نسبی بر تعداد تلقيح منجر به آبستنی در گاو نژاد هلشتاین
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توليد و باروري جلوگيري نمود (ضميري  ،2611گارسيا

به کاهش باروري ،تأکيد بيشتري روي انتخاب بر اساس

اسپيرتو و همکاران  .)1223از سوي ديگر به کار بردن

صفات توليد مثلي بايد انجام گيرد (ونرادن و همکاران

برنامه هاي همزمان سازي فحلي نيز مي تواند نياز به

 ،1222جامروزيک و همکاران  ،1229ون دورمال و

تشخيص فحلي پنهان که يکي از عوارض تنش گرمايي

همکاران  .)1221همچنين به نظر مي رسد شناسايي و

مي باشد را کاهش داده و باعث بهبود عملکرد توليد مثلي

انتخاب حيوانات مقاوم به گرما از نظر ژنتيکي در کاهش

گردد .البته هر کدام از اين تکنيک ها و روش ها ،اثرات

تأثيرات تنش گرمايي مؤثر خواهد بود.

خاص خود را دارا بوده و بايد ارزش اقتصادي احتمالي

نتيجه گيری

کاربرد هر يک از اين روش ها براي هر گاوداري بررسي

تنش گرمايي يکي از مشکالت عديده اي است که

شود تا دامداران بتوانند با توجه به ارزش اقتصادي و

دامداران ،به خصوص آنهايي که در مناطق گرم فعاليت

شرايط موجود براي بهبود ميزان توليد مثل و توليد شير

دارند ،با آن مواجه هستند .مهمترين اثر تنش گرمايي،

خود از آنها استفاده کنند .چرا که در بعضي مناطق

کاهش ظهور فحلي ،اشتها و مصرف خوراک مي باشد.

درآمدهاي ناشي از افزايش عملکرد ،هزينه هاي کاربرد

تنش حرارتي اجتناب ناپذير است ،امّا اثرات آن را در

اين روش ها را جبران نمي کند .از سوي ديگر جهت

صورت مديريت مطلوب مي توان به حداقل رساند.

ايجاد بهبود و يا حتّي االمکان کم نمودن سرعت روند رو
منابع مورد استفاده
بحري بيناباج ف . 2611 ،برآورد پارامترهاي ژنتيکي صفات توليد ،توليد مثل و ماندگاري گاوهاي شيري نژاد هلشتاين در يک گله
بزرگ .پايان نامه کارشناسي ارشد .دانشکده کشاورزي.دانشگاه فردوسي مشهد.
بحري بيناباج ف ،طهمورث پور م ،فرهنگ فر ه و باشتني م .2615 ،تخمين احتمال وقوع آبستني گاوهاي هلشتاين پس از اولين تلقيح
با استفاده از تحليل آماري لجيستيک .پژوهشهاي علوم دامي ،جلد  ،2شماره  ،12صفحات  266تا .222
ضميري م ج .2611 ،تأثير تنش بر باروري با تأکيد بر تنش گرمايي .اولين همايش ملي تنش هاي محيطي در علوم کشاورزي.
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