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 چكيده

ين گذار بر تعداد تلقيح منجر به آبستني در گاوهاي شيري هلشتااثر  هاي سازه برخي از اين مطالعه به منظور بررسي

در دو واحد  2611تا  2631هاي  وهاي هلشتاين شکم اول که بين سالرکورد تلقيح گا 5219از  ين پژوهش،انجام شد. در ا

 بود.سون آرگرسيون پومدل آماري مورد استفاده  مجزا از يک گله بزرگ گاو هلشتاين تلقيح شده بودند، استفاده گرديد.

 1تکنسين تلقيح )در  (،گروه(، ماه تلقيح، واحد گاوداري )دو گروه 12)در  در برگيرنده اثرات ثابت سال تلقيحاين مدل 

گروه( و متغيرهاي کمکي درجه حرارت و درصد رطوبت نسبي هوا در روز تلقيح گاو بود. جهت برازش مدل فوق بر فايل 

اثر که ان داد ق نشقيمورد استفاده قرار گرفت. نتايج حاصل از اين تح SASآماري  افزار نرم  GLIMMIXارقام، رويه

تکنسين  ح،ماه تلقي(. >22/2P) استح منجر به آبستني معني دار بر تعداد تلقيو دماي روز تلقيح ح و سال تلقي واحد پرورش

 ح منجر به آبستني اثر معني دار نداشتند. بر تعداد تلقيدر روز تلقيح هوا نسبي رطوبت درصد تلقيح و 
 

 نعملکرد توليد مثل، گاو هلشتاي سون،آپو لمدتنش گرمايي،  :کليدی واژه های
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Application of poisson generalized linear model for analyzing effects of 

temperature and relative humidity on the number of insemination per 

conception of Holstein cows 
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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. 
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 قدمهم

شيري بستگي  سودآوري هر واحد پرورش گاو     

باروري را زيگله دارد. آن د مثل راندمان توليبه ادي زي

 ير و گوساله به ازاکاهش ميزان توليد شيف باعث ضعي

ح هاي منجر به به علت افزايش تعداد تلقي ،س گاوأهر ر

در گله  زايي هآبستني و طوالني شدن فاصله گوسال

و هو و  1222و همکاران  رسيو لس)گونزا شود مي

افزايش ميزان حذف  ،ر عواقب آنساي .(1225همکاران 

ني گزيهاي جاي نهافزايش هزي به دنبال آنو اري غيراختي

کاهش درآمد خالص دامدار باعث ت نهاياست که در 

سوالم و و  1229گونزالس رسيو و همکاران ) گردد مي

  .(1221همکاران

ل از مهمترين دالي 2يگرماي تنشو افزايش توليد شير      

ت در سفانه به علّأمتشوند.  کاهش باروري محسوب مي

                                                 
1
 Heat stress 

، 2611بحري ) کي نامطلوبر نگرفتن همبستگي ژنتينظ

 نبي ( 1221و ليو و همکاران  1221مک کارتي و همکاران 

ک کيد يأتاز طرف ديگر د مثل و تولي و رتوليد شي صفات

، ربر افزايش توليد شيکي انتخاب ژنتي هاي برنامهجانبه 

سريع در کي ژنتيشرفت پيشاهد  2512از اواسط دهه 

ازاي آن روند رو به کاهش باروري ر و در توليد شي

ونرادن و همکاران ، 1222ستروم و همکاران ک)رو هستيم

نژاد شهرت امروزه  ي کهتا جاي ،(1223و ويگل  1222

نژاد  نترياو به کم بارورگنژاد ن دتريتولي پراز ن هلشتاي

ش متوسط توليد شير، با افزاي زيرا ر استدر حال تغيي

فاصله زايمان تا اولين تلقيح کاهش يافته و در مقابل 

ابد. در داخل ي ش مييح به ازاي آبستني افزاتعداد تلقي

همواره منجر به کاهش  شير دها نيز افزايش تولي گله

و وينديگ  a1229گ و همکاران ويندي) باروري شده است

 .(b1229کاران و هم
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ثر بر کاهش باروري ؤمسازه ن گرمايي مهمتري تنش     

 تنشدر فصل تابستان است. ژه بويري گاوهاي شي

که باعث ايجاد است طي رهاي محيترکيبي از متغيّ يگرماي

ل دام ي قابل تحمّيدما هباالتر از محدود يشرايط دماي

طي مختلفي از جمله محيسازه هاي تحت اثر و  شود مي

، سرعت د، ميزان تابش خورشي2رطوبت نسبي، هوا يدما

)ديرنسيس و سارمزي  شود جاد ميو بارش باران اي باد

گرمايي بر  تنشتأثير  .(1221و بومانوا و همکاران  1226

. عملکرد توليد مثلي بررسي و به اثبات رسيده است

 در حتلقي گيراييمشاهدات فراواني مبني بر کاهش 

در مقايسه با  تابستان رد گاوهاي وضع حمل کرده

مکانيسم  ح شده در زمستان وجود دارد.گاوهاي تلقي

ن با اي ن نشده است.دقيق اين اثر هنوز به درستي تعيي

هاي پالسما در  ولو استرادي LHوجود، کاهش سطح 

ثر بر ؤکي از فاکتورهاي اصلي مگرمايي، ي تنششرايط 

 هاي گرم سال است کاهش باروري در طي ماه

 جردن براساس گزارش. (1226س و سارمزي )ديرنسي

گرمايي ساالنه  تنشدر اياالت متحده آمريکا ( 1226)

خسارت به صنعت  ون دالرميلي 2922باعث حدود 

زان کاهش ميي باعث گرماي تنش. شود دامپروري مي

 ،(1223گارسيا اسپيرتو و همکاران ) مصرف خوراک

همکاران )ناردون و  تغيير کيفيت آغوز ،کاهش توليد شير

کاهش ، (2611)ضميري  غيير پروفايل هورمونيت ،(2551

هانسن ) ها کولفولي و توسعه کاهش رشدو  بروز فحلي

هاي  کولش رشد و فعاليت فوليکاه ،(1222و همکاران 

 ن( و ممانعت از رشد جني2551لسون و همکاران )ويبالغ

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

باعث کاهش عملکرد باروري گرمايي  تنشصورت کلي 

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

ثر ؤروي پروفايل هورموني و باروري جنس نر نيز م

ش دما باعث بر هم زدن يفزاو ا (2611ضميري ) بوده

و کاهش باروري جنس نر  سازي نه اسپرمدماي بهي

گرمايي  تنشا ه در رابطه با بيشترين توجّ، امّگردد مي

                                                 
1
  Relative humidity (RH) 

چرا که استفاده از تکنيک  ،باشد ه ميمتوجه جنس مادّ

گرمايي در  تنشثير أباعث کمرنگ شدن تمصنوعي  تلقيح

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

سمي که ت نرخ باالي متابوليتوليد به علّ در گاوهاي پر

 .کند جاد ميد مشکالت بيشتري را ايدارن

هاي آماري است  بخشي از مدلسون آپو ونيرگرس     

 هاي خطي تعميم يافته که تحت عنوان مدل
ناميده 1

رهاي مستقل، هاي خطي معمولي متغيّ در مدل شوند. مي

مستقيماً توصيف  ر وابسته و يا ميانگين آن رامتغيّ

رهاي متغيّ يافته، تعميم خطي هاي مدل در انمايد، امّ مي

توصيف  را وابسته رمتغيّ ميانگين از تابعي مستقل،

شمارشي  ،ر پاسخ، متغيّسونآپو در رگرسيونکنند.  مي

نوع  اينباشد و از آنجا که  سون ميآو داراي توزيع پو

هاي  فرض، رها داراي توزيع نرمال نيستند متغيّ

 بودن ثابت جمله واريانس )از تجزيهرگرسيون ساده و 

 رهايمتغيّ مقادير ازاي تمامي به وابسته رمتغيّ واريانس

 در (مدل خطاي بودن توزيع نرمال همچنين و مستقل

ي خطي کالسيک ها ، مدلنمايد نمي صدق آنها مورد

رهاي مستقل مناسب نبوده متغيّاين نوع براي بررسي اثر 

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

در  (.1222 و لمبرسون کپس) شود سون استفاده ميآپو

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

يک منجر به آبستني در گاو هلشتاين ايران را با کمک 

 نمودند. وآسن آناليز پمدل خطي تعميم يافته 

از آن جايي که تاکنون اثر سازه هاي محيطي مختلف      

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

 ،قهدف از انجام اين تحقيلذا بررسي قرار نگرفته است 

تکنسين ح، واحد پرورش، سال و ماه تلقير اثارزيابي 

 روزهوا در  رطوبت نسبيدرصد و  حرارت درجه ،تلقيح

ن گاو نژاد هلشتايتعداد تلقيح به ازاي آبستني در بر  تلقيح

 .بودسون آپومدل خطي تعميم يافته يک با استفاده از 

 

                                                 
2
  Generalized linear models (GLM)  

3
  Log-linear model 
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 امواد و روش ه

گاوهاي ح رکورد تلقي 5219ق از ام اين تحقيبراي انج     

در  2611تا  2631هاي  ن سالکه بين شکم اول هلشتاي

دو واحد مجزا از يک گله بزرگ گاو هلشتاين تلقيح شده 

گاوداري در دو واحد اين . داستفاده گردي ،بودند

متوسط در اين منطقه شهرستان مشهد قرار داشته و 

 12در طي  هوا رطوبت نسبيدرصد درجه حرارت و 

 درجه سانتي 9/29±21/5سال مورد بررسي به ترتيب 

مربوط به هاي  بوده است. گزارش 1/25±22/12گراد و 

سازمان هواشناسي شهرستان مشهد  دما و رطوبت از

براي  .و در فايل ارقام قرار داده شد بدست آمده است

 ،2و متغيّرهاي کمکيمحيطي ثابت سازه هاي  بررسي اثر

ل مدابتدا جزء خطي د. شسون بکار برده آپو مدل آماري

 ف شد:آماري به صورت زير تعري

i

'

ii εx   
' که

ix ّبراي رهاي مستقل بردار ستوني متغيi  امين

رهاي ضرايب نامعلوم مربوط به متغيّ بردار مشاهده، 

 g 1تابع ارتباطدر مرحله بعد، . قيق استتحمستقل 

 هد چگونه اميد رياضيد تعريف مي گردد که نشان مي

پيدا ارتباط  iپيش بيني کننده خطي  با (iyمتغير پاسخ )

 :مي نمايد

 '

ii x)(g 
براي  )تعداد تلقيح منجر به آبستني( iyر پاسخ يّمتغ

,..3,2,1i  تبعيّت سون آپوگسسته وزيع احتماالت تاز

 نمايد.  مي

همانند توزيع هاي نرمال و دو جمله اي، توزيع      

سون خانواده اي از توزيع ها محسوب مي گردد. آپو

در حقيقت مي تواند به عنوان تقريبي از سون آتوزيع پو

. (2511)مانسفيلد  بکار برده شودتوزيع دو جمله اي 

تابع ارتباط به  مزبور،تعميم يافته خطي براي مدل 

 بشکل يک تابع لگاريتمي بوده و صورت

                                                 
1
 Covariates 

2
 Link function 

   i ilog g log   رهاي متغيّ. گردديتعريف م

 12)در  حيتلقات ثابت سال در برگيرنده اثرمدل، مستقل 

تکنسين  و گروه( و)د ح، واحد گاودارييگروه(، ماه تلق

و  حرارترهاي کمکي درجه گروه( و متغيّ 1)در  حتلقي

ح بود. جهت برازش روز تلقينسبي هوا در  درصد رطوبت

نرم افزار   GLIMMIXمدل فوق بر فايل ارقام، رويه

در اين رويه ( مورد استفاده قرار گرفت. 66) SASآماري 

در صورتي که نرم افزار ظرفيت محاسباتي الزم را از 

نظر حجم اطالعات ورودي داشته باشد مي توان اثر 

در مدل وارد نمود که در حيوان را به عنوان اثر تصادفي 

بررسي حاضر بدليل وجود اين محدوديت اثر تصادفي 

نشد. برنامه مورد استفاده در قرار داده  حيوان در مدل

 صورت زير بود:ب SASافزار  نرم
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; 
 

 جه و بحثنتي     

هاي  سازهنتايج حاصل از اين مطالعه نشان داد که      

و سال تلقيح بر تعداد ز تلقيح دماي رو ،واحد پرورش

 بودندمعني دار داراي اثر تلقيح منجر به آبستني 

(p /0 نسين تلقيح و درصد (. ماه تلقيح، تک01

نسبي هوا در روز تلقيح بر تعداد تلقيح منجر به  رطوبت

 آبستني اثر معني دار نداشتند. 

 واحد پرورش     

شان داد که صفت تعداد تلقيح منجر نتايج اين مطالعه ن     

به آبستني در دو واحد مطالعه شده با يکديگر تفاوت 

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

آن توان از  مديريتي است که ميسازه هاي دهنده تأثير 

انساني مؤثر بر اين صفت نظير  سازه هايجمله به تأثير 

و حساسيت فحل يابي، زمان انتظار اختياري، نحوه ت دقّ

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

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

بحري و همکاران ) به آبستني را معني دار اعالم کردند

(. واشبرن و 1222يو و همکاران گونزالس رسو  2615

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

ح به ازاي آبستني معني دار گزارش يرا روي تعداد تلق

ح به يش اندازه گله تعداد تلقيبا افزا داشتندان يو ب کردند

 هاي گلهاي که  ابد به گونهي ش مييازاي آبستني افزا

سه با يدر مقامورد بررسي،  ، همانند دو واحدبزرگ 

ح يتر براي هر آبستني به تعداد تلق هاي کوچک گله

ه کمتر به ل احتمالي آن توجّياز دارند که دليشتري نيب

توان در  ن مشکل مييص فحلي است و براي حل ايتشخ

شتري يصورت وجود توجيه اقتصادي تعداد کارگر ب

 )واشبرن و همکاران ص فحلي در نظر گرفتيبراي تشخ

1221.) 

 

 
 

 دمای روز تلقيح     

با اثر معني دار سازه هاي جزء دما  ،در اين بررسي     

 شناخته شد ح منجر به آبستنيبر تعداد تلقيآماري 

(P /0 به نحوي که در ماه هاي گرم سال براي  (01

 .(1)شکل آبستن شدن نياز به تعداد تلقيح بيشتري بود

حيط در طي ماههاي گرم سال باعث افزايش دماي م

)کم کردن فعاليت روزانه، خيس کردن  تغييرات رفتاري

 هورموني-بدن با آب، بزاق يا ترشحات بيني و..(، عصبي

هاي  غده ،هيپوفيز-محور هيپوتاالموسفعال شدن )

و  وکورتيکوييدهاوترشح کورتيزول و مينرال فراکليوي

منولوژيک ( و ايهاي تيروييدي کاهش توليد هورمون

مصرف  ستن ازو حيوان با کا (2611)ضميري  گردد مي

و  مدفوع و ادراردفع  و )شير، رشد و...( خوراک، توليد

عرق و تنفس سعي در دفع  دفع فعاليت قلب، ودن برافز

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

 ، افزايش بروز آنستروسآن تطول دوره فحلي و شدّ

 ريزي بدون قطع چرخه فحلي(، افزايش بروز تخمک)

فحلي و کاهش تعداد دفعات سوارگيري باعث  عالئم

هاي تشخيص فحلي در گاوهاي  ي روشيکاهش کارآ

ها باعث افزايش  کاهش نرخ لقاح اووسيت شيري گشته و

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

تراوش نابهنگام  و حمبا کاهش جريان خون به ر گرمايي

)که باعث پس روي زود هنگام جسم زرد  پروستاگالندين

مرگ رويان در گاوهاي  ميزانباعث افزايش  گردد( مي

گاوهاي ماده در  نرخ آبستني که بطوري .شود آبستن مي

هاي سرد  درصد کمتر از ماه 62تا  12هاي گرم  ماه

ي گاوهادر  گرمايي بروز تنش .(2611ري )ضميباشد  مي

گاوهايي که در اوايل  شود و مشاهده ميشيرده نيز 

به رو هستند در اثر  دل منفي انرژي رواشيردهي با تع

يابد  افزايش گرماي محيط مصرف خوراکشان کاهش مي

که اين باعث تشديد تعادل منفي انرژي و در نتيجه کاهش 

، کاهش ت اووسيت()کاهش رشد فوليکول و کيفيّ انسولين

 (LH  ترشح )کاهش رشد فوليکول و زغلظت گلوک شديد

 .شود مي آنهانتيجه باعث کاهش باروري در  وگرديده 

ه در مورد افزايش دماي محيط در فصل نکته قابل توجّ

چه ممکن  اگر تابستان و ايجاد تنش گرمايي اين است که

تأثير  ليواست گاو در پاييز دچار تنش گرمايي نباشد 

تا پاييز نيز  ان گاهيايجاد شده در تابست تنش گرمايي

 يابد. ادامه مي
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 سال تلقيح      

ي دار معني ثيرأت سال تلقيحدهد که  نشان مي 6شکل      

P) داشت بر تعداد تلقيح منجر به آبستني /0 از آنجا  (.01

زايش و تلقيح بعد از آن در يک سال انجام  معموالً که

سال تلقيح را  سال زايش و ثراتوان  ن ميبنابراي شود مي

قات تحقياري از در بسيکسان در نظر گرفت، که ي

ح به ازاي هر که سال زايش بر تعداد تلقيمشخص شد 

، 2615بحري و همکاران ) ردداداري  معنيتأثير آبستني 

و  1221و و همکاران يل ،1222روکستروم و همکاران 

  .(1221سوالم و همکاران 

 

 
 

 ماه تلقيح     

ماه تلقيح تأثير معني داري بر تعداد تلقيح منجر به      

 اي مديريت تغذيه آن دليل شايد (.1)شکل  آبستني نداشت

طول سال  تمام در متعادل جيره از استفاده و مناسب

( 2615کاران )باشد. مشابه اين نتيجه توسط بحري و هم

 نيز گزارش شده است.

ح بر تعداد تلقي و رطوبت هوا (2)شکل ح تکنسين تلقي     

. مشابه اين ندنداشت يمعني دارتأثير منجر به آبستني 

بحري  ر بودن فرد تلقيح گر توسطيثتأنتيجه در مورد بي 

 احتمالي دليل ش شده است.ر( نيز گزا2615و همکاران )

 در گر تلقيح افراد تعليم مناسب و بودن مجرب اين امر

محققان  حال با اين .بوده است گاوداري واحد دو اين

تکنسين تلقيح جزء مواردي  و رطوبت ديگر بيان کردند که

 دنر عمده دارأثيباروري ت زانکه روي مي ندهست

 .(1229ک و همکاران )جامروزي

    
      

منجر ح يمتوسط تعداد تلقنتايج اين تحقيق نشان داد 

 قبيل سال تلقيح و از سازه هايي ريثأآبستني تحت ت به

دماي  مديريتي مانند سازه هاي واحد پرورش که شامل

 باشد، مي ...و نگهداريشرايط  ه،يتغذ محل پرورش،

رسد تعيين سهم هر يک از  و به نظر مي دينما ر ميييتغ

تواند در بهبود وضعيت توليد مثل گاوهاي  اين عوامل مي

 باشيري هلشتاين نقش مهمي داشته باشد. از سوي ديگر 

محيط مناسب از  مديريت بهتر و فراهم نمودناعمال 

ه ن، کولر، مه پاش، تهويه باجمله در نظر گرفتن ساي

 خوراک ،ني و معدنيهاي ويتامي استفاده از مکملمناسب، 

، استفاده از تکنولوژي انتقال هاي مناسب دهي در زمان

از کاهش مصرف مي توان رماني ن و هورمون دجني

و متعاقب آن کاهش ي گرماي تنشخوراک در شرايط 
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ا يگارس ،2611ضميري ) نمودري جلوگيباروري  توليد و

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

 نياز به تواند مي زني هاي همزمان سازي فحلي برنامه

گرمايي  تنشکه يکي از عوارض پنهان تشخيص فحلي 

مثلي  داعث بهبود عملکرد تولياده و برا کاهش د باشد مي

ها، اثرات  ها و روش کين تکنيز اهر کدام ا البته .گردد

ي د ارزش اقتصادي احتماليخاص خود را دارا بوده و با

براي هر گاوداري بررسي ها  ن روشايک از ي کاربرد هر

د با توجه به ارزش اقتصادي و تا دامداران بتوانن شود

ر يد شيد مثل و توليزان توليموجود براي بهبود م طشراي

چرا که در بعضي مناطق  .خود از آنها استفاده کنند

کاربرد  هاي نهمدهاي ناشي از افزايش عملکرد، هزيآدر

جهت گر ز سوي دياکند.  ها را جبران نمي ن روشاي

ي االمکان کم نمودن سرعت روند رو ا حتّايجاد بهبود و ي

شتري روي انتخاب بر اساس کيد بيأت ،به کاهش باروري

همکاران  ونرادن و) ردفات توليد مثلي بايد انجام گيص

ون دورمال و  ،1229جامروزيک و همکاران  ،1222

شناسايي و رسد  نين به نظر ميچهم .(1221همکاران 

ي در کاهش ژنتيکب حيوانات مقاوم به گرما از نظر انتخا

 خواهد بود. ثرؤگرمايي م تنشثيرات أت

 نتيجه گيری     

است که  اي دهمشکالت عدييکي از ي گرماي تنش     

 فعاليتکه در مناطق گرم  آنهايي خصوصبه دامداران، 

 ،ييگرما تنش اثر نيمهمتر با آن مواجه هستند.دارند، 

 .باشد مي خوراک مصرف و اشتها ،فحلي ظهور کاهش

را در  ا اثرات آنر است، امّيناپذحرارتي اجتناب  تنش

 .توان به حداقل رساند مي ت مطلوبيريصورت مد
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