
 

 64تا  51صفحات  /1397سال /1شماره  28هاي علوم دامی/ جلد نشریه پژوهش

 

 

 

 در گاوهای هلشتاین ایران بقاءمؤثر بر حذف و تعیین تابع توزیع  هایسازهبررسی 
 

 4و داوودعلی ساقی 3داران، سعید زره3، محمدرضا نصیری*2، محمدمهدی شریعتی1علیرضا شهدادی

 

 18/2/96 تاریخ پذیرش:                11/8/95تاریخ دریافت: 
 شگاه فردوسی مشهددانگروه علوم دامی  دانشجوی دکتری 1
 استادیار گروه علوم دامی دانشگاه فردوسی مشهد 2
 استاد گروه علوم دامی دانشگاه فردوسی مشهد 3
 استادیار مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی 4
 :um.ac.irmm.shariati E mail@مسئول مکاتبه:  *

 

 چکیده 

ی و ماندگاری گاوهای شیری در گله، از مهمترین موضوعات در پرورش گاو شیرطول عمر تولیدی  زمینه مطالعاتی:

 هایگاو و حذف عمر از رکوردهای طولدر این مطالعه،  هدف: گیرد.مورد توجه بیشتری قرار می اخیراًباشد که می

 روش کار:. شدستفاده ا بقاءتعیین تابع توزیع نیز و مؤثر بر آن  هایسازهو برای بررسی دالیل حذف ایران هلشتاین 

ی کشور طی گله که توسط مرکز اصالح نژاد و بهبود تولیدات دام 3872مربوط به گاو هلشتاین رأس  971428های داده

)فصل زایش، سن مؤثر بر حذف  هایازهسبرای بررسی  .گردید، استفاده آوری شده بودجمع 1392تا  1375های سال

از قاء باز رگرسیون لجیستیک و برای تعیین تابع توزیع شیردهی و تولید شیر(  هنگام اولین زایش، شکم زایش، مرحله

بسته  Rو  2/9نسخه  SASافزار نرم logisticو  lifetestهای با استفاده از رویهها دهدامیر استفاده شد.  -معادله کاپالن 

survival ترین دلیل حذف گاوهای لید مثلی شایعهای تونتایج نشان داد که ناهنجاری نتایج: .تجزیه و تحلیل شدند

داری بر خطر حذف گاوهای هلشتاین های مورد بررسی در این مطالعه تأثیر معنیسازهدرصد( بود.  61/23هلشتاین )

وردهای برآبا افزایش شکم و سن هنگام اولین زایش و با کاهش تولید شیر، خطر حذف افزایش یافت. (. P<01/0داشتند )

اوهای گدرصد از  25از طول عمر حدود  1305میر نشان داد که تا روز  -بقای کاپالن توزیع تابع  به دست آمده از

 2942و  2068طول عمر درصد از گاوها به ترتیب دارای  75و  50مچنین ها حذف شدند. ههلشتاین مورد بررسی از گله

زایش طول عمر و بقای کشور، به منظور افهای با توجه به نرخ باالی حذف در گله گیری نهایی:نتیجه روز بودند.

های مؤثر بر حذف، کنترل سازه ت بهها بهبود یافته و نسبگاوهای هلشتاین الزم است که شرایط محیطی و مدیریتی گله

شیری بر اساس صفات مربوط  هایاوگ در انتخاب هایبرنامه ها اقدام شود. همچنین طراحیپیشگیری و درمان بیماری

 شود.باروری و ورم پستان توصیه می به سالمتی،
 

 تابع بقاء، گاوهای هلشتاین ایران ، حذف،طول عمرواژگان کلیدی: 

 

کاهش عمر اقتصادی و حذف گاوها یک فرآیند پرهزینه   مقدمه

دوهوو و همکاران )است و پیچیده در صنعت دامپروری 
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واحد یک ه ای که فرآیند حذف بترین هزینه(. مهم2010

 استهای جایگزین کند، خرید تلیسهتحمیل می دامپروری

تغذیه، دومین عامل پر  مربوط به هایکه پس از هزینه

شود )گروهن و ها محسوب میهزینه در گاوداری

های گاو شیری طول عمر تولیدی در گله(. 1997همکاران 

ها از اهمیت باالیی برخوردار است، زیرا و اقتصادی دام

های پرورش گاو شیری را این صفت سود خالص واحد

طول عمر دهد. به میزان قابل توجهی تحت تأثیر قرار می

تولیدی به صورت فاصله زایمان تا حذف گاو تعریف 

(. 2005سوالم و همکاران  ؛1996 ولما و گروئن) شودمی

های مرتبط با افزایش طول عمر منجر به کاهش هزینه

شود های جایگزین در گله میپرورش و خرید تلیسه

طول عمر در حال حاضر (. 1995رادن و ویگانس )ون

علت این  ،گیردروز به روز مورد توجه بیشتری قرار می

بیشتر توجه، افزایش میزان حذف گاوهای شیری در 

شود می سببگاوهای شیری باالی . حذف استها گله

دودی از گاوهای شیری به مرحله بلوغ جسمی حتعداد م

 . (1996 کولوف و دلورنزومک) دو تولید کامل خود برسن

گیری برای حذف یک گاو شیری از گله، بخشی از تصمیم

 شدهمدیریت گله است که موارد بسیار متنوعی را شامل 

ترین تصمیمات در عملیات پرورش گاو و یکی از پیچیده

در بسیاری (. 1996کولوف و دلورنزو شیری است )مک

دهد که پس می ، آمار حذف نشانهای گاو شیریگلهاز 

های از تولید پایین شیر، مشکالت عدم باروری و بیماری

کادارمیدین باشد )می هامثلی علت عمده حذف گاو تولید

عواملی که در حذف گاوها نقش دارند  (.2003و همکاران 

ها، تولید شیر پائین، وضعیت شامل سن، بیماری

های نامناسب تولید مثلی، در دسترس بودن تلیسه

)گروهن و همکاران است گزین و مرحله شیردهی جای

، مازاد بودن و یا نیاز کم (. حذف گاو به دلیل تولید1997

. در مقابل، حذف دارد مالی دامدار، حذف اختیاری نام

های ها، آسیبگاو به دالیل مشکالت تولیدمثلی، بیماری

پستان حذف غیر  فیزیکی، مشکالت حرکتی و ورم

فاست و همکاران شود )میده میاختیاری )اجباری( نا

دهد که درآمد واحدهای تحقیقات نشان می(. 2001

پرورش گاو شیری با کاهش سطح حذف غیر اختیاری 

با کاهش حذف  (.1992یابد )شورت و الولور افزایش می

یابد و غیر اختیاری، طول عمر تولیدی گاوها افزایش می

زمینه  این امر فرصتی برای توسعه اندازه گله است و

کند )اولتناسو و حذف اختیاری بیشتر را فراهم می

 های مؤثر برسازه(. شناسایی مهمترین 1984همکاران 

، عملکرد ماندگاری و طول حذف گاوهای هلشتاین از گله

گاوها  بقاءتابع توزیع همچنین و  عمر اقتصادی گاو

مناسب اصالح نژادی  هایراهبردتواند در تدوین می

اندگاری و طول عمر تولیدی گاوهای برای بهبود م

هدف مطالعه بنابراین . شودهلشتاین کشور استفاده 

تابع  تعیین حذف و مؤثر برهای سازهحاضر بررسی 

 .استدر گاوهای هلشتاین ایران  بقاءتوزیع 

 

 هامواد و روش

 971428در این مطالعه، از اطالعات طول عمر و حذف 

های له که بین سالگ 3872گاو هلشتاین مربوط به رأس 

. جمعیت شدمتولد شده بودند، استفاده  1392تا  1375

مورد مطالعه شامل گاوهای هلشتاین کشور بود که 

اطالعات آنها توسط مرکز اصالح نژاد و بهبود تولیدات 

ها ابتدا برای شده بود. دادهآوری دامی کشور جمع

های حذف بررسی و در صورت مشاهده صحت تاریخ

های اولیه با نادرست حذف شدند. داده رکوردهای

 FoxProافزار و نیز نرم Rاستفاده از نرم افزار آماری 

 گردید: ویرایش زیر هایمحدودیت اعمال با 6/2نسخه 

 تولد، هایتاریخ در آشکار تناقضات در که گاوهایی( 1

 شدند. حذف بودند، خشکی و زایش

 ماه 40 تا 20 محدوده در زایش اولین هنگام سن( 2

 باشد.

شکم زایش داشتند،  10( رکورد گاوهایی که باالتر از 3

 حذف گردید.
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 بندی دالیل حذف گاوهای هلشتاین ایراندسته -1جدول 
Table 1- Grouping of culling reasons of Iranian Holstein cows 

 تعریف
Definition 

 علت حذف

Culling reason 

زایی، جفت ماندگی و عوارض پس از زایمان، عدم باروری، سقط اختالالت تولیدمثلی، سخت

 مکرر

Reproductive disorders, Dystocia, Retained placenta and problems related to calving, 

Infertility, Repeated abortion 

 مثلی های تولیدناهنجاری

Reproductive disorders 

 

 پستان حاد، نقایص مربوط به پستانپستان تحت حاد، ورمپستان مزمن، ورمورم

Chronic mastitis, Sub acute mastitis, Acute mastitis, Udder defects 

 پستانورم

Mastitis 

 یص مربوط به دست و پا، شکستگی دست و پا، لنگشسم قاطری، نقا

Foot angle, Feet and legs defects, Fractured feet and legs, Lameness 

 لنگش
Lameness 

 برگشتگی شیردان، نفخ، کتوز، جسم خارجی

Displacement abomasum, Bloat, Ketosis, Hard ware 

های متابولیکیبیماری  

Metabolic disorders 
- 

- 
 صدمات فیزیکی

Physical injuries 

، ناخالص نژادی، نقص تیپ، DUMP، حامل ژن BLADناقص الخلقه، لب طوطی، حامل ژن 

 فری مارتین

Monster, Over shot, BLAD carrier, DUMP carrier, Heterozygous, Type defect, 

Freemartin  

 های ژنتیکیبیماری

Genetic diseases 

های تنفسی، آبله، ورلوز، سل، بروسلوز، یون، تب برفکی، طاعون، شاربن، بیماریپنومونی، پاست

 جرب یا کچلی، کنه زدگی، قانقاریایی

Pneumonia, Pasteurlosis, Tuberculosis, Brucellosis, Johne’s disease, Foot and mouth 

disease, Plague, Anthrax, Blackleg, Respiratory disease, Cowpox, Mange (Alopecia), 

Ixodiasis, Gangrenous 

 های عفونی و انگلیبیماری

Infectious and Parasitic 

disease 

 کمی تولید
Poor milk production 

 غیر اقتصادی بودن

Non-economic 

- 

- 
 نیاز مالی

Financial need 

- 

- 
 پیری

Old age 

 های مازادفروش گاوهای مازاد، فروش گوساله

Sales of surplus cows and claves 

 دام مازاد

Surplus animal 

ساله، های بدن، خونریزی داخلی، اسهال گوبیماری غیر قابل درمان، نقایص سایر قسمت

 کوری چشم  مسمومیت،

Untreated disease, Other body parts defects, Internal bleeding, calf diarrhea, Poisoning, 

Blindness 

 املسایر عو

Other reasons 

دلیل  55در فایل ثبت اطالعات گاوهای شیری کشور، 

که در نهایت این دالیل  بودحذف برای گاوها ارائه شده 

پس از  (.1بندی شدند )جدول تقسیمکلی گروه  12به 

-ها از نرمبرای تعیین فراوانی آن ،بندی علل حذفدسته

 (. 2015ترنا استفاده شد ) survivalبسته  Rافزار آماری 

در این مطالعه، فصل زایش، سن هنگام اولین زایش، شکم 

های به عنوان سازه زایش، مرحله شیردهی و تولید شیر

مورد بررسی قرار مؤثر بر حذف )متغیرهای مستقل( 

ز ها ابه این منظور برای تجزیه و تحلیل داده. گرفتند

رگرسیون لجیستیک استفاده گردید. اثر متغیرهای مورد 
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odds (pبررسی بر نسبت برتری 
OR=

1-p
( و خطر حذف 

افزار نرم logisticگاوهای شیری با استفاده از رویه 

SAS  محاسبه گردید.  2/9نسخه 

 مدل رگرسیون لجیستیک مورد استفاده به قرار زیر بود:

1 1 2 2 3 3 4 4 5 5i i i i i i iY b x b x b x b x b x e      

: عرض از α: خطر حذف )متغیر پاسخ(، iY، که در آن

 : اثر سن هنگام اولین زایش،2ix: اثر فصل زایش، 1ixمبدأ، 

3ix ،4: اثر شکم زایشix ،5: اثر مرحله شیردهیix اثر :

: اثر ie: ضرایب رگرسیون و 1b ،... ،5bیر، تولید ش

 باشد.باقیمانده می

در این مطالعه، طول عمر بر اساس تعداد روز از زمان 

خالصه ها بررسی شد. تولد تا حذف یا سانسور داده

 2آماری طول عمر گاوهای هلشتاین کشور در جدول 

شود، برخی از همانطور که مشاهده می ارائه شده است.

)به علت مشکالت  در اولین روز پس از تولدحیوانات 

، اندزایی( از گله حذف شدهمادر یا سختمربوط به زایش 

 بنابراین طول عمر یک برای آنها منظور شده است.

اند، رکورد گاوهایی که تا زمان مطالعه از گله حذف نشده

سانسور شده در نظر گرفته شدند و کد سانسور صفر 

نین رکورد حیوانات حذف شده به آنها تعلق گرفت. همچ

و دارای کد حذف، سانسور نشده )کد سانسور یک( در 

شوند )به عبارت دیگر این نوع رکورد نظر گرفته می

 دهد که حیوان به هر دلیل حذف شده است(. نشان می

 

 های مورد بررسیخصوصیات آماری داده -2جدول 

Table 2- Descriptive statistics of the studied traits 

 پارامتر
Parameter 

 تعداد
Number 

 میانگین
Mean 

 انحراف معیار
S.D. 

 حداقل
Minimum 

 حداکثر

Maximum 

 طول عمر حیوانات حذف شده )روز(
Lifetime of culled animals (d) 

518929 1633.23 945.65 1 4567 

 طول عمر حیوانات سانسور شده )روز(
Lifetime of censored animals (d) 

452499 1417.10 817.69 1 3440 

 

 

گاوهای هلشتاین ایران  بقایبه منظور تعیین تابع توزیع 

استفاده  lifetestرویه  2/9نسخه  SASاز برنامه آماری 

 -توان از طریق فرمول کاپالنرا می بقاء. تابع توزیع شد

 :(1958کاپالن و میر ) کردمیر محاسبه 

[ ]|

( )
k t

k k
KM

k T k

n d
S t

n


 
  

 


 
 t ،]k[Tدر زمان  بقاءمقدار تابع  t(KMS(ن معادله، در ای

به ترتیب از کوچکترین به  حذف گاوهاهای نمایانگر زمان

تعداد  kdو خطر در معرض  گاوهایتعداد  knبزرگترین، 

. به استاند، حذف )تلف( شده tکه در زمان  گاوهایی

)t(KMS میر  -ضرب یا برآورد کاپالن برآورد حاصل

میر  -کاپالن  ایبقشود. مزیت مهم تابع ته میگف بقاءتابع 

تواند انواع سانسورها به ویژه سانسور این است که می

از دالیل معمول سانسور از  از راست را در نظر بگیرد.

حذف حیوان قبل از پایان مطالعه است. سمت راست، عدم 

نوع دیگر سانسور، سانسور از سمت چپ است. در این 

افتد. این از نقطه شروع اتفاق می حالت حذف حیوان قبل

گیرد نوع سانسور در اصالح دام مورد توجه قرار نمی

  (.1997)دور 
 

 نتایج و بحث

فراوانی و درصد علل حذف گاوهای هلشتاین ایران در 

های بررسی شده ارائه شده است. در بین داده 3جدول 

ترین دلیل های تولید مثلی شایعاختالالت و ناهنجاری

 61/23های کشور بود )گاوهای هلشتاین در گلهحذف 

( گزارش کردند که از 2006هدلی و همکاران )درصد(. 

کل گاوهای حذف یا کشتار شده در ایاالت متحده آمریکا، 
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درصد به علت مشکالت تولید مثلی و باروری،  7/26

درصد به علت  4/22درصد به علت ورم پستان و  5/26

ل از این مطالعه به لحاظ نتایج حاص .بودندتولید کم 

( 2006ترتیب علل حذف مشابه نتایج هدلی و همکاران )

زایی، جفت های تولید مثلی مانند سختناهنجاریبود. 

ماندگی و عوارض پس از زایمان، عدم باروری، سقط 

مکرر و سایر اختالالت تولید مثلی در سایر مطالعات نیز 

را به خود  ترین علت حذف در جوامع مورد مطالعهشایع

 ؛2012و همکاران  الری اختصاص داده است )انصاری

(. 2007 و همکاران موسوی هروی ؛2011عزیز زاده 

( با بررسی علل حذف گاوهای 2012تیموری و همکاران )

های استان تهران، مشکالت تولید مثلی را شیری در گله

سوالم . کردندعامل اصلی حذف گاوهای هلشتاین معرفی 

( گزارش کردند که یک رابطه خطی بین 2008)و همکاران 

تعداد روزهای باز و میزان حذف وجود دارد و تعداد 

روز در گاوهای هلشتاین  150روزهای باز بیش از 

احتمال حذف شده است.  برابری 15/1موجب افزایش 

( حدود دو میلیون 2010دو و همکاران )همچنین پین

را  2007تا  2001های های سالرکورد مربوط به زایمان

به منظور بررسی عملکرد باروری در دوره تولید مثلی 

قبلی و احتمال مرگ و یا حذف دام از واحد را ارزیابی 

. مشاهدات آنها نشان داد که با افزایش تعداد کردند

روز پس از زایمان به  60روزهای باز احتمال حذف تا 

یوک و همکاران بداری افزایش یافته است. داطور معنی

ریزی تا روز ( نیز گزارش کردند که وقوع تخمک2012)

شیردهی و همچنین کم بودن تعداد روزهای باز، با  21

 احتمال حذف دام از گله رابطه منفی دارد.

در این مطالعه دومین عامل حذف گاوها، ورم پستان و 

. هنگامی درصد( 18/18) مشکالت مربوط به پستان بود

یابد، به موازات آن میکه تولید شیر گاوها افزایش 

و  های تولید مثلی، ناهنجاریمشکالت ورم پستان

آبه و همکاران ) کندپیدا میسالمتی گاوها نیز افزایش 

. این مشکالت منجر به افزایش مخارج دامپزشکی (2009

و در شود های اقتصادی به دامدار میو تحمیل زیان

لتون شود. وانرخ حذف گاوها می باال رفتننهایت سبب 

درصد حذف گاوهای  5/26که کرد ( گزارش 1996)

عامل غیر  .بودهلشتاین آمریکا به دلیل ورم پستان 

اقتصادی بودن گاو، سومین عامل اصلی حذف گاوهای 

درصد(.  48/12هلشتاین کشور در مطالعه حاضر بود )

عوامل مؤثر در غیر اقتصادی بودن نگهداری و پرورش 

رف عوامل داخل گله مانند تواند از یک طگاو شیری می

ترکیب نژادی گله و سطح مدیریت تولید مثل، بهداشت و 

تغذیه گله باشد. هر چه سطح مدیریت گله بهتر باشد، 

تر وری عوامل تولید باال رفته و تولید اقتصادیبهره

ها و محصوالت همچنین تغییرات قیمت نهادهخواهد شد. 

ر غیر اقتصادی تولیدی مانند شیر نیز از عوامل مؤثر ب

باشد. بنابراین هنگامی که تعادل بودن نگهداری گاو می

خورد، نرخ حذف ها به هم میها به نفع نهادهقیمت

رود. گاوهای شیری به علت غیر اقتصادی بودن باال می

در مقابل تعداد گاوهایی که به دلیل صدمات و جراحات 

دند ها حذف شهای ژنتیکی از گلهفیزیکی و نیز بیماری

بسیار کم بود، نرخ حذف برای این عوامل در طی سال 

درصد  86/0و  07/0های مورد بررسی به ترتیب 

 . شدمحاسبه 

با در نظر گرفتن دالیل حذف از قبیل غیر اقتصادی بودن، 

دام مازاد و نیاز مالی دامدار به عنوان علل حذف 

های اختیاری و سایر عوامل حذف شامل ناهنجاری

های فیزیکی، مشکالت ها، آسیببیماری تولیدمثلی،

پستان به عنوان علل حذف حرکتی )لنگش( و ورم

های درصد حذف 35/28شود که اجباری، مشاهده می

ها نیز خارج درصد حذف 65/71انجام شده اختیاری و 

از اختیار دامدار و به صورت اجباری بوده است. به طور 

اشد، دامدار های اجباری کمتر بکلی هر چه نسبت حذف

تر قدرت انتخاب بیشتری دارد تا گاوهای پرتولید و سالم

را در گله حفظ کند، با این عمل سطح تولید گله افزایش 

 یابد.یافته و ارزش ژنتیکی گاوها نیز بهبود می

گاوهای هلشتاین حذف شده به دالیل  میانگین طول عمر

اده شده است. بر اساس نشان د 3مختلف در جدول 
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ها حذف پیری از گلهعامل گاوهایی که بر اساس  ،نتایج

داری دارای باالترین طول عمر شدند، به طور معنی

روز( نسبت به گاوهای حذف شده به دلیل  83/3088)

به طور معمول، گاوداران (. P<05/0سایر عوامل بودند )

تولید کنند گاوهای با ارزش ژنتیکی باال برای سعی می

های خود حفظ رغم باروری نامطلوب در گلهشیر را علی

سن گله و کاهش نرخ ، این امر باعث افزایش کنند

از طرف دیگر شود. ها در گله میجایگزینی تلیسه

های متابولیکی گاوهای حذف شده به دلیل بیماری

)برگشتگی شیردان، نفخ، کتوز و جسم خارجی( دارای 

 روز( بودند.  71/1666کمترین طول عمر )

 

 ایرانفراوانی علل حذف گاوهای هلشتاین  -3جدول 

Table 3- Frequency of culling reasons of Iranian Holstein cows 

 )روز( †طول عمر
(d) †Lifetime 

 فراوانی )درصد(
Frequency (%) 

 علت حذف

Culling reason 
b1951.97±762.10 23.61 مثلی های تولیدناهنجاری 

Reproductive disorders 
b1937.56±836.56 18.18 پستانورم 

Mastitis 
b1962.84±844.58 5.36 لنگش 

Lameness 
e.691666.71±678 6.86 های متابولیکیبیماری  

Metabolic disorders 
dc1813.92±636.37 0.07 صدمات فیزیکی 

Physical injuries 
dc1787.07±755.97 0.86 های ژنتیکیبیماری 

Genetic diseases 
dc1768.29±701.95 10.09 های عفونی و انگلیبیماری 

Infectious and Parasitic disease 
dc0.511795.57±77 12.48 غیر اقتصادی بودن 

Non-economic 
c1841.46±824.89 7.02 نیاز مالی 

Financial need 
a3088.83±1005.41 2.14 پیری 

Old age 
de1727.27±707.12 8.85 دام مازاد 

Surplus animal 
dc1797.19±714.43 4.45 سایر عوامل 

Other reasons 

 باشند.می P<05/0دار در سطح ه بیانگر اختالف معنیهای دارای حروف غیر مشابمیانگین -
- Means with different letters show significant differences at P<0.05. 

 فاصله تولد تا حذف دام †

Interval between birth to culling † 
 

های طول عمر گاوهای حذف شده به دالیل ناهنجاری

تولید مثلی، ورم پستان و لنگش در مطالعه حاضر تا 

و  56/1937، 97/1951حدودی یکسان و به ترتیب 

 ،نشان داد این مطالعه . نتایج شدروز محاسبه  84/1962

های تولید مثلی، ورم )ناهنجاریگاوهایی که به این دالیل 

در مقایسه با  ،ها حذف شدنداز گلهتان و لنگش( پس
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گاوهایی که به دالیل دیگر حذف شدند )بجز عامل پیری( 

( 1998اند. البته سیگرز و همکاران )سن باالتری داشته

نسبت که گاوهای حذفی به دلیل ناباروری کردند گزارش 

به گاوهای حذف شده به دلیل مشکالت مربوط به پستان 

شوند. به این دلیل که تری حذف میدر سنین پایین

در کنند و با تولید پایین را حذف می گاوداران گاوهای

مدت بیشتری بلند مدت تنها گاوهای نابارور و پرتولید 

در مورد عوامل ورم پستان و  مانند.ها باقی میدر گله

گاوهایی که به این دالیل  ،کردتوان بیان لنگش نیز می

باالتری قرار داشتند. این های حذف شدند در شکم

تواند یک پاسخ به اثر تضعیف کننده ورم پستان و می

ا عملکرد لنگش و یا به دلیل اثر غیر مستقیم کاهش تولید ی

 تولید مثلی ضعیف باشد.

های نشان داد که اثر سازه 4موجود در جدول نتایج 

مورد بررسی )فصل زایش، سن هنگام اولین زایش، شکم 

یردهی و تولید شیر( بر خطر حذف زایش، مرحله ش

بر اساس نتایج، (. P<01/0دار بود )گاوهای شیری معنی

گاوهایی که در فصول گرم سال )بهار و تابستان( زایمان 

در مقایسه با گاوهای زایمان کرده در  ،کرده بودند

داری خطر فصول سرد )پائیز و زمستان( به طور معنی

برای  oddsبت نس(. P<01/0حذف باالتری داشتند )

های تابستان، پائیز و حذف گاوهای هلشتاین در ماه

به دست آمد  81/0و  82/0، 24/1زمستان به ترتیب 

(. نتایج حاصل از این مطالعه، با نتایج دچو و 4)جدول 

(، پیندو و 2008، میلر و همکاران )(2008گودلینگ )

( مطابقت 2012و آلواسن و همکاران )( 2010وریس )دی

های این محققین گزارش نمودند گاوهایی که در ماه دارد،

ها برخوردار ایمان نمودند از بقای کمتری در گلهزگرم 

های آب و هوایی و اقلیمی در فصول سال تفاوتبودند. 

بر سالمتی گاو، سطح تولید شیر، در دسترس بودن 

نهایت سود گله پرورش گاو  و در خوراک، قیمت شیر

تواند بر خطر حذف بنابراین می شیری تأثیر گذار است،

 (. 2006مؤثر باشد )هدلی و همکاران 

در این مطالعه، افزایش سن هنگام اولین زایش منجر به 

افزایش خطر حذف و کاهش طول عمر گاوهای هلشتاین 

(. در این دسته از گاوها علت تأخیر در 4گردید )جدول 

ئین اولین زایش عموماً مشکالت تولید مثلی و باروری پا

های بعدی موجب است که ادامه این وضعیت در دوره

( پیشنهاد نمود 1993گردد. هینریچز )تر میحذف سریع

های ترین سن هنگام اولین زایش در تلیسهکه مناسب

 24تا  23هلشتاین برای رسیدن به حدکثر بازدهی باید 

ماه باشد. در گزارش برخی محققان تأثیر افزایش سن 

ش بر خطر حذف و کاهش طول عمر هنگام اولین زای

ولما و ؛ 1998دار بوده است )ولما و گروئن معنی

 (. 2000همکاران 

تأثیر شکم زایش )دوره شیردهی( نیز بر خطر حذف 

گاوهای هلشتاین مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل 

باشد ها میحاکی از افزایش خطر حذف با افزایش زایش

(01/0>Pبه نحوی که خطر ح ،) شکم با ذف در گاوهای

بیشتر  جوانترزایش ششم و باالتر در مقایسه با گاوهای 

تا  1های گاوهای حذف شده برای شکم oddsبود. نسبت 

بود  77/1و  61/1، 47/1، 39/1، 26/1، 1به ترتیب  6

کردند که دلیل ( بیان 2015(. شاهید و همکاران )4)جدول 

 افزایش خطر حذف ممکن است به واسطه وقوع

های مشخص در گاوهای پیر باشد. نتایج حاصل بیماری

های تولید مثلی و متعاقب با توجه به افزایش ناهنجاری

آن عدم باروری که یکی از دالیل اصلی حذف اجباری در 

 رسد.گاوهای شیری است، دور از انتظار به نظر نمی

تأثیر مرحله شیردهی بر خطر حذف گاوهای هلشتاین 

گاوهای حذف شده  odds(. نسبت P<01/0دار بود )معنی

برای اوایل، اواسط و اواخر دوره شیردهی به ترتیب 

(. همانگونه که 4به دست آمد )جدول  51/1و  84/0، 00/1

شود خطر حذف گاوها در اواسط دوره مشاهده می

شیردهی نسبت به اوایل و اواخر دوره شیردهی کمتر 

ممکن است حذف در مرحله اول دوره شیردهی باشد. می

مربوط به وارد شدن استرس زیاد در این دوره هنگام 

رسیدن به اوج تولید شیر و تعادل منفی انرژی باشد که 
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های متابولیکی نظیر کتوز، متعاقب آن بروز بیماری

ها پستان و سایر بیماریبرگشتگی شیردان، اسیدور، ورم

ممکن است موجب تشدید حذف شوند. بر اساس نتایج، 

ای دوره شیردهی حذف بیشتری صورت گرفته در انته

گیری پرورش دهندگان است که نشان دهنده تصمیم

برای حذف در اواخر دوره شیردهی و مواجه شدن با 

 مسائلی نظیر عدم باروری است. 

 
 

 های مؤثر بر حذف گاوهای هلشتاین ایرانزهاثر سا -4جدول 

Table 4- Effect of factors affecting culling of Iranian Holstein cows 

 متغیر
Variable 

 سطوح
Levels 

 نسبت برتری
Odds Ratio 

 %95فاصله اطمینان 
95% confidence interval 

 داریسطح معنی
P-value 

ینئحد پا  
Lower 

 حد باال
Upper 

 †فصل زایش

Calving season† 

1 1.00 - - P<0.01 

2 1.24 1.21 1.26 

3 0.82 0.80 0.83 

4 0.81 0.79 0.83 

 سن هنگام اولین زایش )ماه(
Age at first calving (m) 

<24 1.00 - - P<0.01 

24-26 1.31 1.29 1.33 

26-28 1.39 1.36 1.42 

28-30 1.44 1.41 1.47 

>30 1.46 1.42 1.50 

 شکم زایش
Parity 

1 1.00 - - P<0.01 

2 1.26 1.23 1.29 

3 1.39 1.36 1.42 

4 1.47 1.42 1.51 

5 1.61 1.56 1.67 

≥6 1.77 1.72 1.83 

 ‡مرحله شیردهی
Lactation stage‡ 

1 1.00 - - P<0.01 

2 0.84 0.82 0.86 

3 1.51 1.48 1.55 

 وگرم(تولید شیر )کیل
Milk yield (kg) 

≤7000 1.00 - - P<0.01 

7000-8000 0.91 0.89 0.94 

8000-9000 0.79 0.77 0.81 

≥9000 0.67 0.66 0.68 
 ( زمستان.4( پائیز، 3( تابستان، 2( بهار، 1 †

† 1) Spring, 2) Summer, 3) Fall, 4) Winter. 
 روز( شیردهی. 150( اواخر )بیشتر از 3روز( شیردهی،  150تا  76)( اواسط 2روز( شیردهی،  75تا  1( اوایل )1 ‡

‡ 1) Early (1-75 d) lactation, 2) Mid (76-150 d) lactation, 3) Late (>150 d) lactation. 

 

داری در خطر با افزایش سطح تولید شیر کاهش معنی

 oddsهای (. نسبتP<01/0حذف گاوها مشاهده گردید )

به ترتیب برای گاوهای با  67/0و  79/0، 91/0، 00/1

و  9000تا  8000، 8000تا  7000، 7000تولید کمتر از 

کیلوگرم شیر در یک دوره شیردهی به  9000بیشتر 

دهد که در این نتایج نشان می(. 4دست آمد )جدول 

برای ای گاوهای پرتولید، تولید شیر عامل تعیین کننده

حذف اختیاری گاوها نیست. نتایج به دست آمده همچنین 

گیری مدیران در حفظ لید شیر در تصمیموبر تأثیر ت

( و 2010پیندو و همکاران )گاوهای پرتولید تأکید دارد. 

( نشان دادند که با کاهش تولید 2015شاهید و همکاران )

 یابد. شیر خطر حذف گاوها افزایش می

نیز و  1در شکل  بقاءمیر منحنی  -برآوردگر کاپالن 

نشان داده شده است. الزم به ذکر است که  5جدول 
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فرآیند میر  -ا استفاده از برآوردگر کاپالن بقاء ب منحنی

را در طول زمان و  مورد مطالعه حذف حیوانات جمعیت

دهد. نشان می بر حذف مؤثر هایسازهبه طور مستقل از 

از طول عمر  1305میر ، تا روز  -بر اساس تابع کاپالن 

اند. درصد از جمعیت گاوهای کشور حذف شده 25حدود 

درصد از جمعیت  50ی زمانی که میانه تابع بقاء یعن

 75همچنین . بودروز  2068شوند، حذف میگاوها 

درصد از گاوهای هلشتاین ایران در این بررسی زمانی 

روز بوده  2942اند که طول عمر آنها ها حذف شدهاز گله

الزم به ذکر است که منحنی بقاء برای برآورد طول است. 

دختران گاوهای نر عمر مورد انتظار افراد مورد بررسی )

( نشان 1985آرندونک )ون مورد ارزیابی( کاربرد دارد.

داد که برای رسیدن به حداکثر بازدهی طول عمر تولیدی 

ماه بوده و میزان حذف نیز باید در حد  9/42بهینه باید 

مناسبی باشد. البته الزم است که طول عمر بهینه گاوهای 

ای اقتصادی و هلشتاین در کشور با توجه به پارامتره

 شرایط موجود در کشور برآورد شود.

 

 میر -برآوردهای حاصل از تابع بقاء کاپالن -5جدول 

Table 5- Estimates from Kaplan-Meier survival function 

 درصد
Percent  

 برآورد )روز(
Point estimate (d) 

 فاصله اطمبنان %95†

95% confidence interval† 

 حد پائین

Lower 

 حد باال

Upper 

25 1305 1295 1315 

50 2068 2056 2080 

75 2942 2923 2962 
 به دست آمده است. LOGLOGها به صورت پیش فرض با استفاده از تبدیل فاصله اطمینان برای چارک †

† Confidence interval for quintiles was estimated from LOGLOG transformation as default.  

 

نشان  1گاوهای هلشتاین ایران در شکل  یبقاتابع توزیع 

در حالت کلی، شکل تابع توزیع بقاء در داده شده است. 

آید. در حالت اول منحنی موارد به دو حالت در میبیشتر 

باشد. در این حالت میزان می 1دار با شیب تندبقاء شیب

بقای مشاهدات کم است، به عبارت دیگر افراد از بقای 

مناسبی برخوردار نیستند. حالت دوم حالت منحنی بقاء 

بوده که افراد مورد مطالعه از  2با شیب تدریجی و آهسته

 بقای مناسبی برخوردار هستند.

روند به دست آمده در این مطالعه،  یتوزیع بقاتابع 

دهد. با افزایش سن گاو را نشان می بقاءنزولی کاهش 

رسم  بقاءع توزیع راست بر روی تاباگر یک خط فرضی 

شود، در نقاطی از سن گاو که تابع زیر خط راست قرار 

و بر عکس در  بقاءگیرد، نشان دهنده کاهش بیشتر می

                                                           
1 Steep Survival Curve 
2 Flat Survival Curve 

کاهش  گیرد، نشانهاالی خط قرار مینقاطی که تابع ب

به عبارتی، . (2014خواه و طالبی، وطناست ) بقاءکمتر 

شده  هایی که منحنی در زیر خط مستقیم برازشدر ماه

است. معیت قرار دارد کاهش بقاء بیشتر از میانگین ج

عادل که ت گزارش کردند( 1996گووان و همکاران )مک

انرژی در گاوهای جوان نسبت به گاوهای بالغ منفی 

تواند دلیل عمده حذف زودهنگام گاوهای جوان باشد. می

(، بریکل و واتس 1998در مطالعات سیگرز و همکاران )

( بر روی 2012و همکاران ) الری اری( و انص2011)

بیشتر دالیل حذف گاوهای هلشتاین اشاره شده است که 

های شیردهی اول در دوره ،هاگاوهای حذف شده از گله

روند طول عمر  1000از روز . تا سوم قرار داشتند

و در نهایت در روزهای گیرد شدت می بقاءکاهشی 

ها ها در گلهمیران ماندگاری گاو ،طول عمر 4500حدود 

گاوهای هلشتاین  بقایتابع توزیع  رسد.به صفر می
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دهد که یک خط نشان می در این مطالعهشده بررسی 

توان برای ماندگاری را می 99/0 مستقیم با ضریب تبیین

(. ضریب تابعیت 1برازش داد )شکل  گاوهای هلشتاین

دهد که نشان میدر این تابع معادله خط ( -0003/0)منفی 

درصد  0003/0ایران  گاوهای هلشتاینان ماندگاری میز

روند دهد که این عدد نشان مییابد. در روز کاهش می

آهسته و کند  های ایراندر گلهگاوها مانی کاهش زنده

 .است

 

 
 تابع توزیع بقاء در گاوهای هلشتاین ایران -1شکل 

Figure 1- Survival distribution function in Iranian Holstein cows 

 

گیری توان نتیجهاز نتایج به دست آمده در این مطالعه می

که مهمترین عامل مؤثر بر کوتاه بودن طول عمر و کرد 

کاهش بقاء در گاوهای هلشتاین کشور، حذف در اثر 

از . است ی و مشکالت باروریهای تولید مثلناهنجاری

 طرف دیگر، باال بودن میزان حذف اجباری گاوها نشان

ها دهد که دامدار قدرت انتخاب و حذف اختیاری داممی

ه را از دست داده و گاوها به علل مختلفی که خارج از اراد

خطر حذف گاوهای اند. ردهکباشد گله را ترک دامدار می

داری با افزایش سن هنگام به طور معنیهلشتاین ایران 

اولین زایش و شکم زایش و کاهش سطح تولید شیر 

 یافت. افزایش 

به منظور افزایش طول عمر و بقای گاوهای هلشتاین 

ها بهبود الزم است که شرایط محیطی و مدیریتی گله

های مؤثر بر حذف، کنترل سازه بهیافته و نسبت 

ها اقدام شود. بنابراین توصیه پیشگیری و درمان بیماری

شود صفات مربوط به سالمتی، باروری و ورم می

ی اصالحی گاوهای هلشتاین کشور هاپستان در برنامه

 گنجانده شود.
 

 سپاسگزاری

 تولیدات بهبود و نژاد اصالح مرکز محترم مسئولین از

 اطالعات دادن قرار اختیار در واسطه به کشور دامی

 .آیدمی عمل به قدردانی و تشکر کمال نیاز، مورد
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Introduction: Reducing of economic lifetime and culling of cow are costly and sophisticatedly 

process in animal industries (Dohoo et al. 2010). In dairy cattle herds, productive and economic 

lifetime of cow is important because of their substantial effects on pure benefit of every dairy farm. 

The productive lifetime is called the interval between calving and culling of cow (Vollema and 

Groen 1996; Sewalem et al. 2005). Nowadays lifespan is considerably noticed because of 

increasing of rate culling dairy cattle in most of herds. High culling of dairy cows lead-in few cows 

get to physical maturity stage and complete production (McCullough and DeLorenzo 1996).            

Recognizing of most important factors affecting culling of dairy cows, longevity performance and 

economical lifetime and survival distribution function can use for making appropriate breeding 

strategies in order to improving of longevity and productive lifetime of Iranian Holstein dairy cow. 

So, the objective of this study was to investigate the culling reasons and factors affecting it and to 

determine survival distribution function in Iranian Holstein dairy cows.  

Material and methods: In This study, the records of lifespan and culling of 971428 Holstein dairy 

cows from 3872 herds during 1996 to 2013 were used. Data were collected by the Animal Breeding 

Center of Iran. Initial data were edited using R and FoxPro 2.6. In Iranian dairy cattle database, 55 

reasons of culling were presented, so we categorized them to 12 general groups. For determination 

of frequencies of culling reasons, survival package of R program was used (Therneau 2015).   

In this study, season, age at first calving, parity, lactation stage and milk yield as factors affecting 

culling (independent variables) were investigated. For analyzing of data logistic procedure of SAS 

9.2 were used.   

Lifetime of animals was evaluated as number of days from birth to culling or censoring of data. 

Cows that were not culled at the beginning of the study, as censored records considered and the zero 

code (0 censor code) was assigned to them. Also, culled animals that having culled code were 

considered as not censored (1 censor cod). In order to determine survival distribution function in 

Iranian Holstein dairy cow, lifetest procedure of SAS 9.2 were used. Survival distribution function 

was calculated by Kaplan-Meier equation (Kaplan and Meier 1958).  

Results and discussion: The results of the study showed that reproductive disorders were the most 

common reason of culling in Holstein dairy cows (23.61%). Reproductive disorders like dystocia, 

retained placenta and problems related to calving, infertility, repeated abortion and other 

reproductive disorders are the most typical reason of culling (Ansari-Lari et al. 2012; Aziz Zadeh 

2011; Heravi Moussavi et al. 2007). In this study, the second reason of culling were mastitis and 

problems related to udder (18.18%). When milk production increases, problems related to mastitis, 

reproductive disorders and health of dairy cow will increase (Abe et al. 2009). The third factor 

affecting culling was non-economical cow (12.48%).        

The results showed that considered factors (season, age at first calving, parity, lactation stage and 

milk yield) had significant effect on risk of culling in Holstein cows (P<0.01). According to this 

result, cows with calving in warm seasons (spring and summer) in comparison to cows with calving 
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could seasons (fall and winter) significantly had a high risk of culling (P<0.01). In consistent to 

Dechow and Goodling (2008), Pinedo and de Vries (2010) and Alvasen et al (2012) when cows 

calved in warm weather, they would have low survive in the herd. In this study, enhancing of the 

age at first calving leaded-in to increasing risk of culling and decreasing economical lifetime of 

Holstein dairy cows. The reasons of postpone of first calving usually were reproductive problems 

and low fertility that if it continues, the culling rate will increase for next period.  

The risk of culling with ascending of parity significantly increased (P<0.01). Cows with 6th parity 

and higher had experienced high risk of culling than younger cows. Shahid et al (2015) in their 

study showed that increasing of Culling in old cow might be because of diseases related to high age.  

The effect of lactation stage on risk of culling was significance (P<0.01). The risk of culling in mid 

lactation was lower than the early or late of lactation. Culling in the first stage of lactation is 

probably because of high stress in this stage when dairy cows touch high production, low feed 

intake and negative energy balance. This status lead to metabolic disorders like ketosis, 

displacement abomasum, acidosis, mastitis and the other diseases that can influence cow culling 

strongly. Reducing of culling risk was appeared with increasing of milk production (P<0.01). In 

High producing dairy cows, milk production is not determining factor for optional culling of cows. 

Pinedo et al (2010) and Shahid et al (2015) showed that the culling risk of cows declines with 

increasing of milk production.  

According to Kaplan-Meier survival function, up to 1305 days from lifetime of cows, 

approximately 25% of Iranian Holstein dairy cows have been left the herd. Medium survival 

function, the time that 50% of cows have been culled, was 2068 days. Also, 75% of Iranian 

Holstein dairy cows, their length productive life were 2942 days.  

Conclusion: According to the high culling rate in herds, in order to increasing lifespan and 

longevity of Holstein cows it is necessary to improve environmental conditions and management 

practices and, to control and manage factors affecting culling, to prevent and treat the diseases. 

Also, planning of selection programs in dairy cows based on health, fertility and mastitis traits is 

recommendable. 
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