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تا  2/44ریال زیان اقتصادی ایجاد خواهد کرد.  1113331و  724347 ،411112، 241114ترتیب 

درصد تغییر در قیمت خوراک، این  1خوراک است؛ هر  های هزینهدرصد این زیان ناشی از  2/47

 تغییر خواهد داد.  درصد41/1ر مستقیم طو زیان را به
 

 .خوراکۀ اقتصادی، هزین یها انیزروزهای باز،  ی کلیدی:ها واژه

 

 مقدمه

افزایش مداوم تولید شیر در گاوهای شیری با کاهش 

همراه بوده است  زایی گوساله ۀباروری و افزایش فاصل

(Dobson et al., 2007عقیده بر این است .) چون  که

، علت شود ینمدیده  ها سهیتلاروری در این کاهش ب

رتولید است ، افزایش بار متابولیک گاوهای پُآناصلی 

(Linn, 2006 بهبود بازده تولیدمثل برای افزایش .)

تولید شیر ضروری است و بنابراین در سودآوری 

 ;Dekkers et al., 1998گاوداری نقش مهمی دارد )

Moore & Thatcher, 2006ولیدمثلی، (. کاهش بازده ت

 .4: کاهد میمختلفی  های راهسودآوری گاوداری را از 

که سبب کاهش تولید شیر  زایی گوساله ۀافزایش فاصل

 متولدشده ۀبه ازای هر گاو و نیز کاهش تعداد گوسال

افزایش  .2(؛ Arbel et al., 2001) گردد می هرسالدر 

جایگزینی دام؛  ۀحذف به علت ناباروری و افزایش هزین

 یها نهیهزدستمزد، اسپرم و  ۀفزایش هزینا .9

. افزایش مدتی که گاو به علت افزایش 6دامپزشکی؛ 

روزهای شیردهی تولید کمی دارد یا افزایش دورة خشکی 

گاو و افزایش  BCSسبب افزایش  تواند یمکه هر دو سازه 

ی متابولیکی و توازن منفی ها یناهنجارخطر ابتال به 

 ;Biochard, 1990د گردد )انرژی در دورة شیردهی بع

Knight, 2001; Mulligan et al., 2006.) 

Kafi et al. (2007 در )یابی و  ی، دقت فحلا مطالعه

ی شیراز بررسی ها یگاودارتأثیرات اقتصادی آن را در 

کردند و نشان دادند برای یک گاو که در اوج شیردهی 

 ، به ازای هر روز تأخیر درکند یملیتر شیر تولید  25

ریال زیان  68534روز پس از زایش،  15-488آبستنی از 

به گاودار وارد خواهد شد )این اطالعات مربوط به سال 

ریال به ازای هر  2088شمسی و مبنای قیمتی  4916

تا  464لیتر شیر بوده است(؛ و اگر آبستنی بین روزهای 

افزایش خواهد یافت  48424رخ دهد، این زیان به  405

(Kafi et al., 2007شرایط حاکم بر گاوداری .)  های کشور

( تغییر زیادی کرده است. 4934تاکنون ) 4916از سال 

و بهبود مدیریت  ها گلهاز طرفی با بهبود پتانسیل ژنتیکی 
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شده است و  تر بزرگ ها یگاوداراندازة  و سالمت گله، هم 

هم تولید شیر در اوج شیردهی افزایش یافته و بسیار 

Kafi et al. (2007 )وگرم در مطالعۀ کیل 25بیش از 

است؛ از طرف دیگر هم قیمت شیر خام و هم قیمت 

شدت تغییر یافته است. به همین علت  ی دامی بهها نهاده

در این مطالعه نتایج اقتصادی تأخیر در آبستنی بار دیگر 

 بررسی شد. 

 

  ها روشمواد و 
 روزهای باز

 Meadows etوز )ر 35باز بهینه در دامنۀ  مطالعۀ روزهای

al., 2005 428( تا ( روزHolman et al., 1984 گزارش )

 488-448شده است. در این مطالعه روزهای باز بهینه 

در نظر گرفته شده است. با افزایش روزهای باز و فاصلۀ 

زایی، روزهای شیردهی در دورة شیردهی کنونی  گوساله

وز افزایش خواهد یافت. گفته شده است به ازای هر ر

(، روز 15-488افزایش روزهای باز از عدد معین )

روز افزایش خواهد یافت  0/8شیردهی در آن دوره 

(Pasman, 1994.)  این افزایش روزهای شیردهی با

افزایش اندک مقدار تولید شیر در دورة شیردهی کنونی 

که به مقدار حداکثر تولید شیر حیوان و  همراه خواهد بود

د شیر پس از اوج شیردهی نرخ کاهش هفتگی تولی

 4بستگی دارد. این افزایش تولید، بسیار اندک و برابر با 

لیتر به ازای هرروز تأخیر در آبستنی است، ولی سبب 

کاهش کل تولید شیر در طول عمر اقتصادی حیوان )و 

تولید شیر سالیانه( خواهد شد؛ زیرا از طرفی به علت 

ی متابولیک، ها افزایش خطر ابتالی گاو به ناهنجاری

تولید دورة شیردهی آینده کاهش پیدا خواهد کرد و از 

طرفی تعداد روزهایی که گاو کمتر از پتانسیل ژنتیکی 

 کند، افزایش خواهد یافت. خود شیر تولید می

 

 انتظار اختیاری ۀدور

در  که روز فرض شد 48انتظار اختیاری  ةدور

ت مشکال ۀکشور، برای گاوهایی که سابق یها یگاودار

 . رسد یم به نظرزایمان نداشته باشند، رایج و منطقی 

 

 تولید در اوج شیردهی

کیلوگرم در نظر  65در هنگام اوج شیردهی  شیر تولید

گاوداری  48 های داده بر اساس این مقدارگرفته شد. 

بزرگ صنعتی کشور )ظرفیت هر گاوداری حداقل 

 س دوشا( استخراج شده است. أر 2588
 

 قیمت شیر خام

قیمت هر کیلوگرم  4939یز یپا یها متیق بر اساس

 42588 یانگیندرصد، به طور م 6/9با چربی  شیر خام

 ریال فرض شده است.

 

 تولید یها نهیهزسایر 

 مورد یصنعت بزرگ یگاودار 48های  بر اساس داده

ة یک کیلوگرم شیر شد تمامدرصد بهای  18 ی،بررس

درصد  28ربار مربوط به خوراک بوده و سهم دستمزد و س

است. با توجه به نقش اندک کار و سربار در بهای 

شدة یک کیلوگرم شیر و از طرفی به علت پیشگیری  تمام

ی ها نهیهزشدن محاسبات، در این بررسی تر دهیچیپاز 

 ناشی از کار و سربار در محاسبه وارد نشده است.

 

 محاسبات های مؤلفه
شیر در دورۀ  افزایش روزهای شیردهی و در نتیجه تولید

 شیردهی کنونی

شدن گاو، روزهای شیردهی در دورة  با دیرتر آبستن

شیردهی کنونی افزایش یافته و در اواخر دورة شیردهی 

ی ناشی از مصرف خوراک بیش از درآمدهای ها نهیهز

Esslemont et al. (2000 )ناشی از تولید شیر خواهد بود.

ود، به ازای هر روز فرض ش 15بیان کردند اگر روزهای باز 

روز اول )به عبارتی  45یک روز تأخیر در آبستنی گاو در 

شیردهی(، روزهای شیردهی  488شدن گاو تا روز  آبستن

دورة فعلی یک روز افزایش یافته و پس از آن این افزایش 

. کاهش ابدی یمروز کاهش  4/8روز بیشتر،  48به ازای هر 

آبستنی، به این نرخ افزایش روزهای شیردهی با تأخیر در 

شوند به علت  علت است که گاوهایی که دیرتر آبستن می

ها، زودتر خشک  بودن تولید شیر آن غیراقتصادی

های کشور به خشکی  ای که در گاوداری شوند؛ پدیده می

روز( معروف  48پیش از موعد )دورة خشک بیش از 

( مبنای 2000) .Esslemont et alاست. گزارش 

ررسی قرار گرفته است. بر همین محاسبات در این ب

پس از زایش آبستن شود،  425اساس، اگر گاوی در روز 
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 5/95روزهای شیردهی دورة شیردهی فعلی آن  تقریباً 

( افزایش خواهد یافت. به فرض اگر 45+3+1+5/9روز )

ای باشد که نرخ افت تولید شیر  گونه مدیریت گله به

هفته  5وی درصد باشد، چنین گا 2هفتگی پس از اوج 

( و به جای اینکه با تولید 95÷0بیشتر شیر خواهد داد )

کیلوگرم  26کیلوگرم خشک شود با تولید  4/24روزانه 

کیلوگرم شیر 168خشک خواهد شد؛ و این یعنی تولید 

 (.95×26بیشتر در دورة شیردهی فعلی )

 
 زیان ناشی از به تأخیر انداختن دورۀ شیردهی آینده

( برای یک گاو 2007)  .Kafi et alمحاسبات بر اساس

 که درصورتیکیلوگرم در روز،  25با اوج شیردهی 

شیردهی رخ دهد، به  15-488آبستنی پس از روز 

گاو به  ۀدر آبستنی، تولید شیر سالیان تأخیر هرروزازای 

کیلوگرم  16/3شیردهی آینده،  ةدر دور تأخیرعلت 

ای کاهش خواهد یافت. همچنین اگر آبستنی در روزه

 هرروزرخ دهد، این افت تولید به ازای  405-464

کیلوگرم خواهد بود.  44/28در آبستنی،  تأخیر

شیردهی آبستن  458گاوی که روز  صورت برای بدین

 4899در آبستنی  تأخیرناشی از  ۀد، افت سالیانشو

( خواهد بود. این نرخ کاهش برای یک گاو 44/28×58)

 69/96 شیردهی، ةکیلوگرم در یک دور 3888با تولید

 48کیلوگرم محاسبه شده است. با توجه به اینکه در 

گاوداری بزرگ صنعتی مورد بررسی، تولید سالیانه 

مطالعه از این کیلوگرم بوده است، در  3888بیش از 

 کیلوگرم استفاده شده است. 69/96نرخ کاهش 

 
 زیان ناشی از تأخیر در تولید گوساله

ماه درنظر  49روز یا  938را  زایی گوساله ۀاگر فاصل

روز یک گوساله نصیب  938هر  رود یمبگیریم، انتظار 

یز سال یپا های قیمتمتوسط  بر اساسد. شوگاودار 

 ۀاز جنس گوساله، قیمت گوسال نظر صرفو  4932

؛ میلیون ریال در نظر گرفته شده است 1 روزه یک

 284549 یریگ گوسالهدر  تأخیر ۀبنابراین، زیان روزان

 ل محاسبه شده است.ریا

 
زیان ناشی از هزینۀ خوراک روزانه در روزهای شیردهی 

 مازاد دورۀ شیردهی فعلی

با افزایش روزهای شیردهی، بازده مصرف خوراک 

(. بازده مصرف خوراک Hutjens, 2005) یابد میکاهش 

روز، بیش  48در گاوهای با روزهای شیردهی کمتر از 

 258شیردهی بیش از و در گاوهای با روزهای  1/4از 

 شیافزا با(. Linn, 2006است ) 6/4حداکثر  ،روز

 یانرژ سهم شیافزا علت بهی، ردهیش یروزها

بازده مصرف  ،دام ازین مورد یانرژ مقدار در ینگهدار

کم شیر با  ةاز جیر یا نمونه. یابد میخوراک کاهش 

 عنوان به4939یز سال یقیمت اقالم خوراکی در پا

 آمده است. 4ر جدول مبنای محاسبات د

 
 4939ی اقالم خوراکی در پاییز ها متیقشیر و گاو خشک براساس  . فرمول و قیمت یک جیرة غذایی متداول مصرفی یک گاو کم4جدول 

 نام مادة خوراکی
قیمت 
 )ریال(

 گاو خشک  کیلوگرم  25گاو شیرده با تولید روزانه 

 قیمت )ریال( مصرف )کیلوگرم(  قیمت )ریال( مصرف )کیلوگرم(

 23058 5/9  91258 5/6 1588 یونجه

 98888 45  68888 28 2888 ای سیلوشده ذرت علوفه

 4188 6/8  1588 5/8 40588 کنجالۀ سویا

 1488 3/8  49588 5/4 3888 کنجالۀ کلزا

  3888 4/8 45888 دانه پنبه
  

 4188 2/8  3888 4 3888 ذرت

 4188 1/8  40888 2 1588 جو

  1588 4 1588 ۀ خشک چغندرتفال
  

 5588 4  9988 4/8 5588 سبوس گندم

 48188 9  0288 2 9488 کاه گندم

 9888 45/8  46888 0/8 28888 ها مکمل

 482558 35/26  409358 6/96 مجموع

 6448  5850 قیمت هر کیلوگرم خوراک )ریال(
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 زیان ناشی از هزینۀ خوراک در دورۀ خشکی مازاد

در اواخر  شوند یمآبستن  تأخیرگاوهایی که با  دتولی

که تولید  ابدی یمکاهش  قدر آنشیردهی،  ةدور

. چنین کند ینم تأمینمربوطه را  های هزینه شان روزانه

و عالوه بر  شوند یمزودتر از موعد خشک  ییها دام

دوره و افزایش خطر ابتال  در این BCSخطرات افزایش 

خوراک را نیز به  ۀ، هزینمتابولیک یها یناهنجاربه 

 .کنند یمگاودار وارد 

 

 ناشی از بازدیدهای دامپزشکی و اسپرم ۀهزین

و هزینۀ ویزیت  ها هورمونی مربوط به مصرف ها نهیهز

کردن  ی دامپزشکی آبستنها نهیهزترین  دامپزشکی مهم

(. در Bellows et al., 2002) شوند یمگاو محسوب 

کردن  برای آبستن ی مصرف هورمونها نهیهز 2جدول 

است. این جدول  آمده مختلف گاو در روزهای شیردهی

گلۀ بزرگ صنعتی مورد  48ی واقعی ها نهیهزبر اساس 

بررسی، در شرایط بدون تنش که نرخ گیرایی طبیعی 

درصد( تهیه شده  91بوده است )نرخ گیرایی سالیانه 

شیردهی نرمال فرض شده  448ها تا روز  است. این هزینه

ی تأخیر ها نهیهزعنوان  ی مازاد بر آن بهها نهیهزو است 

ی اسپرم برای ها نهیهزدر آبستنی شناسایی شده است. 

آورده شده است. از  2کردن گاوها نیز در جدول  آبستن

ی مورد بررسی برای تلقیح گاوهای ها یگاودارآنجاکه در 

، با شود یمبار از اسپرم ایرانی استفاده  9با تلقیح بیش از 

زایش روزهای شیردهی، هزینۀ هر واحد اسپرم کاهش اف

 4939در پاییز سال  ها اسپرم. با توجه به قیمت ابدی یم

طور متوسط  قیمت هر دُز اسپرم خارجی و ایرانی به

ریال در نظر گرفته شد  58888و  958888ترتیب  به

 (.2)جدول 
 

 نتایج

 ةدر آبستنی گاوها، دور تأخیرکه گفته شد در اثر  چنان

 ةشیردهی فعلی افزایش یافته و در نتیجه تولید دور

تعویق  ؛ ولی به علت بهشود یمفعلی نیز اندکی زیاد 

شیردهی بعد، تولید سالیانه کاهش  ةافتادن دور

در آبستنی بر  تأخیر. محاسبات مربوط به اثر ابدی یم

کیلوگرم  65یک گاو با تولید  ةتولید شیر جاری و آیند

آمده است. در این جدول  9ول در اوج شیردهی در جد

پس از  428فرض شده است اوج تولید شیر تا روز 

و پس از اوج، تولید  ردادامه دا تۀ هفدهم(زایش )هف

 .ابدی یمدرصد کاهش  2شیر در هر هفته 

گاوی که در  شود یممشاهده  9که در جدول  چنان

، اگر در کند یمکیلوگرم شیر تولید  65اوج شیردهی 

روز پس از زایش آبستن شود،  408تا  464فاصلۀ زمانی 

ریال به علت تولید شیر کمتر زیان خواهد  5669058

ی تأخیر در ها نهیهزداد. محاسبات مربوط به جمع 

آمده  0آبستنی در روزهای شیردهی مختلف در جدول 

 است.

 

 مختلف یردهیش یروزها در یریش یگاوها کردن آبستن یبرا الزم یها هورمون و اسپرم ۀنیهز .2 جدول

 اسپرم /هورمون
 یردهیش روز 

 448≥ 468-444 408-464 288-404 

 نیپروستاگلند
 6/5 2/6 6 1/2 تعداد

 692888 994888 928888 226888 قیمت

 نیگونادرول
 9 3/2 1/2 95/2 تعداد

 248888 289888 434888 446888 قیمت

 462888 593888 545888 911888  (الیر) ها هورمون متیق مجموع

 256888 454888 420888   (الیر) ها هورمون متیق تفاوت

 اسپرم
 15/2 95/2 06/4 6/4 تعداد

 431258 414588 483888 638888 قیمت

 281258 434588 443888   (الیر)اسپرم  متیق تفاوت
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 یردهیش اوج در لوگرمیک 65 دیتول با گاو کی ةندیآ و یفعل یردهیش ةدور ریش دیتول بر یآبستن در تأخیر اثر محاسبات .9 جدول

 متغیر
 روز شیردهی

468-444 408-464 288-404 

 59 62 29 (روز) یجار یردهیش در 4روزهای شیردهی شیازاف (الف

 69/96 69/96 69/96 (تأخیر هرروز یازا به ریش افت) یبعد یردهیش انداختن تأخیر به اثر (ب

 1/4126 4664 3/034 (الف ×ب()لوگرمیک) یبعد یهیردآغاز ش تأخیر از یناش ریش افت (ج

 50/29 84/26 55/26 (لوگرمیک) یفعل یردهیش روز نیآخر در ریش دیتول (د

 2/4263 5/4848 0/546 (الف ×د( )لوگرمیک) یفعل شکم در ریش دیتول شیافزا ـ(ه

 4/505 5/695 2/220 کیلوگرم(ج( )-ی )هآبستن در تأخیر هرروز یازا بهشیر  انهیسال دیتول خالص انیز( و

 0435888 5669058 2168888 (و× ریش نرخ( )الیر) ریش از یناش انیز مقدار (ز
1. Days in Milk 

 
 یفعل یردهیش ةدور مازاد یردهیش یروزها در روزانه خوراک ۀنیهز ۀمحاسب .6 جدول

 متغیر
 روز شیردهی

468-444 408-464 288-404 

 59 62 29 (روز) یجار یردهیش دردهی روزهای شیر شیازاف (الف

 409358 409358 409358 (الیر) روزانه خوراک ۀنیهز (ب

 3243958 0985388 6888158 (        الیر) یفعل یردهیش ةدور شیافزا از یناش خوراک ۀنیهز مجموع (ج

 
 مازاد خشک ةدور از یناش روزانه خوراک ۀنیهز ۀمحاسب .5 جدول

 متغیر
 روز شیردهی

468-444 408-464 288-404 

 99 49 2 (روز) یخشک یروزها شیازاف( الف

 482558 482558 482558 (الیر) روزانه خوراکۀ نیهز (ب

 9916458 4999458 285488 (        الیر) خشک ةدور شیافزا از یناش خوراک ۀنیهز مجموع (ج

 
 گوساله دیتول در تأخیر از یناش های هزینه ۀمحاسب .4 جدول

 تغیرم
 روز شیردهی

468-444 408-464 288-404 

 06 65 44 (روز) یریگ گوساله در تأخیر یروزها (الف

 28549 28549 28549 (گیری )ریال ب( زیان روزانۀ ناشی از تأخیر در گوساله

 4540342 329815 921281 (        الف ×ب ( )الیر) یریگ گوساله در تأخیر از یناش انیز مجموع( ج

 
 یردهیش اوج در لوگرمیک 65 دیتول با دهریش گاو کی یبرا یآبستن در تأخیر های هزینه فهرست .0 جدول

 منبع متغیر
 روز شیردهی

468-444 408-464 288-404 

 3243958 0985388 6888158 6 جدول یفعل یردهیش ةدور مازاد یردهیش یروزها در روزانه خوراک ۀنیهز (الف

 256888 454888 420888 2 جدول یدامپزشک یها هورمون ۀنیهز (ب

 281258 434588 443888 2 جدول اسپرم ۀنیهز (ج

 9916458 4999458 285488 5 جدول مازاد خشک ةدور ۀنیهز (د

 4540342 329815 921281 4 جدول گوساله دیتول در تأخیر ینۀهز( ه

 0435888 5669058 2168888 9 جدول ریش دیتول از یناش های زیان ندیبرآ (و

 24001042 45961915 0428451  تأخیر ةدور انیز مجموع (ز

 025350 544442 256885  تأخیر ةدور ۀروزان انیز ی(
 

 



 4936تابستان ، 2 ة، شمار64 ةایران، دوردامی علوم  454

 
 

 

، اگر شود یمکه در این جدول مشاهده  گونه همان

 468تا  444روزهای  ۀیک گاو شیری در فاصل

شیردهی آبستن شود، در مقایسه با آبستنی تا روز 

ریال زیان به  256885ز زایش، روزانه پس ا 448

شدن چنین گاوی در  د؛ با آبستنکرگاودار وارد خواهد 

 025350شیردهی، این زیان به  288تا  404روزهای 

 خواهد رسید.در روز ریال 

 

 بحث 

تاکنون ارزیابی اقتصادی عملکرد تولیدمثلی در گاوهای 

 Meadowsشیری موضوع مطالعات زیادی بوده است. 

et al. (2005)  نشان دادند با افزایش روزهای باز گله

روز، به ازای هر یک روز افزایش روز  448به بیش از 

دالر خواهد بود.  90/4س گاو در سال أزیان هر ر ،باز

این پژوهش همچنین نشان داد اگر قیمت خوراک و 

درصد افزایش یا کاهش یابد، این مقدار به  28شیر 

 دهد میبود و این نشان خواهد  29/4و  52/4ترتیب 

قیمت  تأثیرپذیری نسبتاً کمی از تغییراین ارزیابی 

 (.Meadows et al., 2005) داردشیر و اقالم خوراکی 

Plaizier et al. (1997 ) زیان هر یک روز افزایش

دالر گزارش کرد. هرچه روزهای  94/9روزهای باز را 

یر در شیردهی افزایش یابد، این زیان به ازای هرروز تأخ

French & Nebel (2003 )آبستنی بیشتر خواهد بود. 

 488زیان تأخیر در آبستنی را به ازای هرروز، در روز 

دالر  35/6شیردهی  405دالر و در روز  62/8شیردهی 

 گزارش کردند.

( زیان هرروز تأخیر در 2007) .Kafi et alدر مطالعۀ 

در  گرم،لویک 25 دیتول اوج با ردهیش گاو کی یبراآبستنی 

و در روزهای بین  68532شیردهی،  488تا  15روزهای 

ریال محاسبه شد.  48424پس از زایش  405تا  464

روزهای شیردهی مشابه در مطالعۀ فعلی که بتوان آن را 

 464( مقایسه کرد، روزهای 2007) .Kafi et alبا مطالعۀ 

 نیا در. هزینۀ تأخیر در آبستنی استشیردهی  408تا 

ریال محاسبه  544442ی مطالعۀ حاضر، ردهیش از دوره

توان برای تفاوت نتایج دو  شد. دالیل مختلفی را می

 25. اوج تولید شیر در مطالعۀ اول 4مطالعه بیان کرد: 

کیلوگرم فرض شده  65کیلوگرم و در مطالعۀ حاضر 

است. طبیعی است که تأخیر آبستنی یک گاو پرتولید در 

. 2کند.  د زیان بیشتری وارد میتولی مقایسه با یک گاو کم

انجام شد و قیمت هر  4916مطالعۀ اول در سال 

که  ریال در نظر گرفته شد، درحالی 2088کیلوگرم شیر 

ریال  42588در مطالعۀ حاضر قیمت هر کیلوگرم شیر 

های  درجۀ اهمیت مؤلفه 1فرض شد. در جدول 

که  دهندة زیان روزانۀ گاودار آمده است. چنان تشکیل

تا  99شود نقش زیان ناشی از شیر بین  الحظه میم

درصد متغیر است. با توجه به نقش مهم شیر در  2/90

زیان ناشی از تأخیر در آبستنی، بدیهی است با افزایش 

ارزش و بهای شیر، زیان ناشی از تأخیر در آبستنی 

Kafi et al. (2007 ). در مطالعۀ 9افزایش خواهد یافت. 

عنوان تنها شاخص  سانتره بهضریب تبدیل مصرف کن

که در  مصرف و هزینۀ خوراک در نظر گرفته شد؛ درحالی

طور کامل محاسبه شده  مطالعۀ فعلی، هزینۀ خوراک به

درصد  1/50تا  2/55، 1است. بر اساس جدول شمارة 

ی ناشی از تأخیر در آبستنی گاوها، ناشی از ها انیز

ست مصرف خوراک در دورة شیردهی و خشکی مازاد ا

 (.1ی الف و د در جدول ها فیرد)مجموع 

 
 گاوها یآبستن در تأخیر از یناش( 0 جدول یاجزا) گاودار ۀروزان انیز ةدهند تشکیل مختلف های هزینه نقش .1 جدول

 متغیر

 روزهای شیردهی

468-444 408-464 288-404 

 درصد مقدار درصد مقدار درصد مقدار

 9/62 3243958 4/60 0985388 5/52 6888158 یفعل یردهیش ةدور مازاد یردهیش یزهارو در روزانه خوراک ۀنیهز( الف
 2/4 256888 4 454888 0/4 420888 یدامپزشک های هورمون ۀنیهز (ب
 4 281258 2/4 434588 4/4 443888 اسپرم ۀنیهز (ج
 5/45 9916458 0/1 4999458 0/2 285488 مازاد خشکة دور ۀنیهز (د
 0 4540342 4 329815 9/6 921281 گوساله دیتول در خیرتأ ۀنیهز ـ(ه
 99 0435888 5/95 5669058 2/90 2168888 ریش دیتول از یناش های زیان ندیبرآ (و
 488 24001042 488 45961915 488 0428451 تأخیر ةدور انیز مجموع (ز
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Inchaisria et al. (2010 نشان دادند )در 

بازده متوسط به بازده خوب یک گاوداری از  که صورتی

 96 هر سالبه ازای هر گاو در  ،تغییر وضعیت دهد

خواهد شد. این مقدار برای گاوی با  جویی صرفهیورو 

یورو خواهد بود. همچنین، به ازای  294بازده ضعیف 

برای بازده متوسط و  زایی گوساله ۀافزایش فاصل هرروز

س دام أیورو برای هر ر 0/8و  50/8به ترتیب  ،ضعیف

 ,.Inchaisria et alزیان اقتصادی شناسایی شد )

ن نشان داد تغییرات نرخ ا(. آنالیزهای این محقق2010

زیادی بر میانگین  تأثیریابی و نرخ گیرایی  لفح

گله داشت  زایی گوساله ۀروزهای باز و فاصل

(Inchaisria et al., 2010; Knight, 2001 .)De Vries 

& Conlin (2003 در )آثار ۀبه مقایس ای لعهمطا 

و  مدت کوتاهو بلندمدت اختالل  مدت کوتاهاقتصادی 

یابی  یابی پرداختند. وقتی نرخ فحل فحل بلندمدت

بسیار پایین بود، اثرات اقتصادی آن نیز شدیدتر بود؛ 

 45یابی از عدد معین  هر یک واحد کاهش نرخ فحل

 04/2تا  01/8س گاو در سال أدرصد، به ازای هر ر

 ر زیان اقتصادی داشت. دال

و باشد حاضر تمام شرایط ثابت  ۀاگر در مطالع

 ،درصد کاهش یا افزایش یابد 28قیمت اقالم خوراکی 

درصد افزایش یا کاهش خواهد  44گاودار  ۀزیان روزان

 یها نهیهزدرصدی  54داشت که ناشی از نقش 

 ۀ(. نکت1نهایی است )جدول  یها نهیهزخوراک در 

درصد  28که اگر تداوم شیردهی است  این توجه جالب

به  2بهبود یابد )نرخ افت هفتگی پس از اوج از 

درصد کاهش  1/44درصد برسد(، زیان روزانه تا 4/4

خواهد یافت که در مقایسه با نقش کاهش قیمت 

تداوم  پذیری وراثتخوراک، اندکی بیشتر است. 

 Dekkers etتخمین زده شد ) 41/8تا  83/8شیردهی 

al., 1998 تولید شیر  پذیری وراثت(؛ اگر این مقدار با

 Dobsonاست مقایسه گردد ) 65/8روز که برابر  985

et al., 2007 که نقش عوامل  دشو یم( مشخص

محیطی )مدیریتی( در تداوم شیردهی، بسیار بیشتر از 

( میانگین ارزش 2006) De Vriesنقش ژنتیک است. 

. این ارزش دالر تخمین زد 201یک آبستنی جدید را 

 ۀبرای گاوهای پرتولید و شکم اول بیشتر بود و با ادام

روزهای شیردهی به بیشینه رسید. میانگین زیان ناشی 

د. آنالیز بیشتر نشان شدالر محاسبه  555از سقط نیز 

با افزایش شانس آبستنی، بهبود تداوم شیردهی که داد 

جایگزینی تلیسه، ارزش آبستنی  ۀو کاهش هزین

 .ه استفتکاهش یا

 

 کلی  یریگ جهینت

اگر یک گاو شیری با  دهد مینتایج این پژوهش نشان 

تا  444زمانی  ۀکیلوگرم در فاصل 65اوج تولید شیر 

 هرروزبه ازای  ،روز پس از زایش آبستن شود 468

ریال زیان به گاودار وارد خواهد کرد؛ اگر  256885

 روز پس از زایش 288تا  404و  408تا  464آبستنی 

و  544442این زیان به ترتیب  ،بیفتد تأخیربه 

 ةریال خواهد بود. مصرف خوراک در دور 025350

را بر زیان  تأثیرشیردهی و خشکی مازاد بیشترین 

زیاد  تأثیردر آبستنی دارد. با توجه به  تأخیرناشی از 

 توان میزایش تا آبستنی،  ۀیابی بر فاصل نرخ فحل

یابی را در  صادی نرخ فحلو نیز اثر اقت تأثیرشدت این 

 د.کرمطالعات آینده بررسی 
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ABSTRACT 
The objective of this study was to consider economic consequence of delayed conception of milking cows 

in large dairy farms in Iran. Optimum open days and milk production at peak were assumed to be 110 

days and 45 kg respectively. Price of milk, feed, semen and hormones were calculated based on average 

prices of autumn, 2013. Results of this study showed that increasing days in milk (DIM) from 110 to 170 

has doubled costs of sperm and veterinary hormones. Delaying of each day of conception in cows with 45 

kg of milk production at peak, during first; second, third and fourth estrous cycle beyond the optimum 

days open (110 d) cause economic losses of 308503, 572818, 812689 and 1013331 Rials, respectively. 

Feed costs compromise 54.7 to 56.6 percent of the loss, and any one percent change in feed price will 

directly cause 0.55 percent changes of the loss.  
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