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بررسی زیان اقتصادی ناشی از تأخیر در آبستنی گاوهای شیری
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 1و  . 2دانشجوی دکتری و استادیار گروه علوم دامی ،پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران ،کرج
 .3استادیار گروه علوم دامی ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه ساری
(تاریخ دریافت - 1332/11/3 :تاریخ تصویب)1331/3/22 :

چکیده
هدف از مطالعۀ حاضر ،بررسی آثار اقتصادی تأخیر آبستنی گاوهای شیری در گاوداریهای بزرگ
صنعتی ایران است .روزهای باز بهینه و حداکثر تولید به ترتیب  111روز و  14کیلوگرم در نظر
گرفته شد .قیمت شیر ،هزینۀ اقالم خوراکی ،اسپرم و هورمونها بر اساس متوسط قیمت پاییز
 1333شناسایی شد .با افزایش روزهای باز از  111به  171روز هزینۀ اسپرم مصرفی و هورمون
الزم برای آبستنکردن دام  2برابر شد .نتایج این پژوهش نشان داد برای گاوی با حداکثر تولید 14
کیلوگرم ،هرروز تأخیر در آبستنی در اولین ،دومین ،سومین و چهارمینماه پس از روز  ،111به
ترتیب  724347 ،411112 ،241114و  1113331ریال زیان اقتصادی ایجاد خواهد کرد 44/2 .تا
 47/2درصد این زیان ناشی از هزینههای خوراک است؛ هر  1درصد تغییر در قیمت خوراک ،این
زیان را بهطور مستقیم 1/41درصد تغییر خواهد داد.
واژههای کلیدی :روزهای باز ،زیانهای اقتصادی ،هزینۀ خوراک.
مقدمه
افزایش مداوم تولید شیر در گاوهای شیری با کاهش
باروری و افزایش فاصلۀ گوسالهزایی همراه بوده است
( .)Dobson et al., 2007عقیده بر این است که چون
این کاهش باروری در تلیسهها دیده نمیشود ،علت
اصلی آن ،افزایش بار متابولیک گاوهای پُرتولید است
( .)Linn, 2006بهبود بازده تولیدمثل برای افزایش
تولید شیر ضروری است و بنابراین در سودآوری
گاوداری نقش مهمی دارد ( ;Dekkers et al., 1998
 .)Moore & Thatcher, 2006کاهش بازده تولیدمثلی،
سودآوری گاوداری را از راههای مختلفی میکاهد.4 :
افزایش فاصلۀ گوسالهزایی که سبب کاهش تولید شیر
به ازای هر گاو و نیز کاهش تعداد گوسالۀ متولدشده
در هرسال میگردد ()Arbel et al., 2001؛  .2افزایش
حذف به علت ناباروری و افزایش هزینۀ جایگزینی دام؛
 .9افزایش هزینۀ دستمزد ،اسپرم و هزینههای
دامپزشکی؛  .6افزایش مدتی که گاو به علت افزایش
* تلفن84542619641 :

روزهای شیردهی تولید کمی دارد یا افزایش دورة خشکی
که هر دو سازه میتواند سبب افزایش  BCSگاو و افزایش
خطر ابتال به ناهنجاریهای متابولیکی و توازن منفی
انرژی در دورة شیردهی بعد گردد ( ;Biochard, 1990
.)Knight, 2001; Mulligan et al., 2006
 )2007( Kafi et al.در مطالعهای ،دقت فحلیابی و
تأثیرات اقتصادی آن را در گاوداریهای شیراز بررسی
کردند و نشان دادند برای یک گاو که در اوج شیردهی
 25لیتر شیر تولید میکند ،به ازای هر روز تأخیر در
آبستنی از  15-488روز پس از زایش 68534 ،ریال زیان
به گاودار وارد خواهد شد (این اطالعات مربوط به سال
 4916شمسی و مبنای قیمتی  2088ریال به ازای هر
لیتر شیر بوده است)؛ و اگر آبستنی بین روزهای  464تا
 405رخ دهد ،این زیان به  48424افزایش خواهد یافت
( .)Kafi et al., 2007شرایط حاکم بر گاوداریهای کشور
از سال  4916تاکنون ( )4934تغییر زیادی کرده است.
از طرفی با بهبود پتانسیل ژنتیکی گلهها و بهبود مدیریت
E-mail: rezaei1311@yahoo.com
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و سالمت گله ،هم اندازة گاوداریها بزرگتر شده است و
هم تولید شیر در اوج شیردهی افزایش یافته و بسیار
بیش از  25کیلوگرم در مطالعۀ )2007( Kafi et al.
است؛ از طرف دیگر هم قیمت شیر خام و هم قیمت
نهادههای دامی بهشدت تغییر یافته است .به همین علت
در این مطالعه نتایج اقتصادی تأخیر در آبستنی بار دیگر
بررسی شد.

گرفته شد .این مقدار بر اساس دادههای  48گاوداری
بزرگ صنعتی کشور (ظرفیت هر گاوداری حداقل
 2588رأس دوشا) استخراج شده است.
قیمت شیر خام

بر اساس قیمتهای پاییز  4939قیمت هر کیلوگرم
شیر خام با چربی  9/6درصد ،به طور میانگین 42588
ریال فرض شده است.

مواد و روشها
روزهای باز

سایر هزینههای تولید

مطالعۀ روزهای باز بهینه در دامنۀ  35روز ( Meadows et

بر اساس دادههای  48گاوداری بزرگ صنعتی مورد
بررسی 18 ،درصد بهای تمامشدة یک کیلوگرم شیر
مربوط به خوراک بوده و سهم دستمزد و سربار  28درصد
است .با توجه به نقش اندک کار و سربار در بهای
تمامشدة یک کیلوگرم شیر و از طرفی به علت پیشگیری
از پیچیدهترشدن محاسبات ،در این بررسی هزینههای
ناشی از کار و سربار در محاسبه وارد نشده است.

 )al., 2005تا  428روز ( )Holman et al., 1984گزارش
شده است .در این مطالعه روزهای باز بهینه 488-448
در نظر گرفته شده است .با افزایش روزهای باز و فاصلۀ
گوسالهزایی ،روزهای شیردهی در دورة شیردهی کنونی
افزایش خواهد یافت .گفته شده است به ازای هر روز
افزایش روزهای باز از عدد معین ( ،)15-488روز
شیردهی در آن دوره  8/0روز افزایش خواهد یافت
( .)Pasman, 1994این افزایش روزهای شیردهی با
افزایش اندک مقدار تولید شیر در دورة شیردهی کنونی
همراه خواهد بود که به مقدار حداکثر تولید شیر حیوان و
نرخ کاهش هفتگی تولید شیر پس از اوج شیردهی
بستگی دارد .این افزایش تولید ،بسیار اندک و برابر با 4
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
افزایش خطر ابتالی گاو به ناهنجاریهای متابولیک،
تولید دورة شیردهی آینده کاهش پیدا خواهد کرد و از
طرفی تعداد روزهایی که گاو کمتر از پتانسیل ژنتیکی
خود شیر تولید میکند ،افزایش خواهد یافت.
دورۀ انتظار اختیاری

دورة انتظار اختیاری  48روز فرض شد که در
گاوداریهای کشور ،برای گاوهایی که سابقۀ مشکالت
زایمان نداشته باشند ،رایج و منطقی به نظر میرسد.
تولید در اوج شیردهی

تولید شیر در هنگام اوج شیردهی  65کیلوگرم در نظر

مؤلفههای محاسبات
افزایش روزهای شیردهی و در نتیجه تولید شیر در دورۀ
شیردهی کنونی

با دیرتر آبستنشدن گاو ،روزهای شیردهی در دورة
شیردهی کنونی افزایش یافته و در اواخر دورة شیردهی
هزینههای ناشی از مصرف خوراک بیش از درآمدهای
ناشی از تولید شیر خواهد بود)2000( Esslemont et al..
بیان کردند اگر روزهای باز  15روز فرض شود ،به ازای هر
یک روز تأخیر در آبستنی گاو در  45روز اول (به عبارتی
آبستنشدن گاو تا روز  488شیردهی) ،روزهای شیردهی
دورة فعلی یک روز افزایش یافته و پس از آن این افزایش
به ازای هر  48روز بیشتر 8/4 ،روز کاهش مییابد .کاهش
نرخ افزایش روزهای شیردهی با تأخیر در آبستنی ،به این
علت است که گاوهایی که دیرتر آبستن میشوند به علت
غیراقتصادیبودن تولید شیر آنها ،زودتر خشک
میشوند؛ پدیدهای که در گاوداریهای کشور به خشکی
پیش از موعد (دورة خشک بیش از  48روز) معروف
است .گزارش  )2000( Esslemont et al.مبنای
محاسبات در این بررسی قرار گرفته است .بر همین
اساس ،اگر گاوی در روز  425پس از زایش آبستن شود،
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روزهای شیردهی دورة شیردهی فعلی آن تقریباً 95/5
روز ( )45+3+1+9/5افزایش خواهد یافت .به فرض اگر
مدیریت گله بهگونهای باشد که نرخ افت تولید شیر
هفتگی پس از اوج  2درصد باشد ،چنین گاوی  5هفته
بیشتر شیر خواهد داد ( )95÷0و به جای اینکه با تولید
روزانه  24/4کیلوگرم خشک شود با تولید  26کیلوگرم
خشک خواهد شد؛ و این یعنی تولید 168کیلوگرم شیر
بیشتر در دورة شیردهی فعلی (.)95×26
زیان ناشی از به تأخیر انداختن دورۀ شیردهی آینده

بر اساس محاسبات  )2007( Kafi et al.برای یک گاو
با اوج شیردهی  25کیلوگرم در روز ،درصورتیکه
آبستنی پس از روز  15-488شیردهی رخ دهد ،به
ازای هرروز تأخیر در آبستنی ،تولید شیر سالیانۀ گاو به
علت تأخیر در دورة شیردهی آینده 3/16 ،کیلوگرم
کاهش خواهد یافت .همچنین اگر آبستنی در روزهای
 464-405رخ دهد ،این افت تولید به ازای هرروز
تأخیر در آبستنی 28/44 ،کیلوگرم خواهد بود.
بدینصورت برای گاوی که روز  458شیردهی آبستن
شود ،افت سالیانۀ ناشی از تأخیر در آبستنی 4899
( )28/44×58خواهد بود .این نرخ کاهش برای یک گاو
با تولید 3888کیلوگرم در یک دورة شیردهی96/69 ،
کیلوگرم محاسبه شده است .با توجه به اینکه در 48
گاوداری بزرگ صنعتی مورد بررسی ،تولید سالیانه
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بیش از  3888کیلوگرم بوده است ،در این مطالعه از
نرخ کاهش  96/69کیلوگرم استفاده شده است.
زیان ناشی از تأخیر در تولید گوساله

اگر فاصلۀ گوسالهزایی را  938روز یا  49ماه درنظر
بگیریم ،انتظار میرود هر  938روز یک گوساله نصیب
گاودار شود .بر اساس متوسط قیمتهای پاییز سال
 4932و صرفنظر از جنس گوساله ،قیمت گوسالۀ
یکروزه  1میلیون ریال در نظر گرفته شده است؛
بنابراین ،زیان روزانۀ تأخیر در گوسالهگیری 284549
ریال محاسبه شده است.
زیان ناشی از هزینۀ خوراک روزانه در روزهای شیردهی
مازاد دورۀ شیردهی فعلی

با افزایش روزهای شیردهی ،بازده مصرف خوراک
کاهش مییابد ( .)Hutjens, 2005بازده مصرف خوراک
در گاوهای با روزهای شیردهی کمتر از  48روز ،بیش
از  4/1و در گاوهای با روزهای شیردهی بیش از 258
روز ،حداکثر  4/6است ( .)Linn, 2006با افزایش
روزهای شیردهی ،به علت افزایش سهم انرژی
نگهداری در مقدار انرژی مورد نیاز دام ،بازده مصرف
خوراک کاهش مییابد .نمونهای از جیرة کم شیر با
قیمت اقالم خوراکی در پاییز سال 4939بهعنوان
مبنای محاسبات در جدول  4آمده است.

جدول  .4فرمول و قیمت یک جیرة غذایی متداول مصرفی یک گاو کمشیر و گاو خشک براساس قیمتهای اقالم خوراکی در پاییز 4939
نام مادة خوراکی

قیمت
(ریال)
1588
2888
40588
3888
45888
3888
1588
1588
5588
9488
28888

یونجه
ذرت علوفهای سیلوشده
کنجالۀ سویا
کنجالۀ کلزا
پنبهدانه
ذرت
جو
تفالۀ خشک چغندر
سبوس گندم
کاه گندم
مکملها
مجموع
قیمت هر کیلوگرم خوراک (ریال)

گاو شیرده با تولید روزانه  25کیلوگرم
قیمت (ریال)
مصرف (کیلوگرم)
91258
6/5
68888
28
1588
8/5
49588
4/5
3888
8/4
3888
4
40888
2
1588
4
9988
8/4
0288
2
46888
8/0
409358
96/6
5850

گاو خشک
قیمت (ریال)
مصرف (کیلوگرم)
23058
9/5
98888
45
4188
8/6
1488
8/3
8/2
8/1
4
9
8/45
26/35

4188
4188
5588
48188
9888
482558
6448

علوم دامی ایران ،دورة  ،64شمارة  ،2تابستان 4936

456

افزایش روزهای شیردهی ،هزینۀ هر واحد اسپرم کاهش
مییابد .با توجه به قیمت اسپرمها در پاییز سال 4939
قیمت هر دُز اسپرم خارجی و ایرانی بهطور متوسط
بهترتیب  958888و  58888ریال در نظر گرفته شد
(جدول .)2

زیان ناشی از هزینۀ خوراک در دورۀ خشکی مازاد

تولید گاوهایی که با تأخیر آبستن میشوند در اواخر
دورة شیردهی ،آنقدر کاهش مییابد که تولید
روزانهشان هزینههای مربوطه را تأمین نمیکند .چنین
دامهایی زودتر از موعد خشک میشوند و عالوه بر
خطرات افزایش  BCSدر این دوره و افزایش خطر ابتال
به ناهنجاریهای متابولیک ،هزینۀ خوراک را نیز به
گاودار وارد میکنند.

نتایج
چنانکه گفته شد در اثر تأخیر در آبستنی گاوها ،دورة
شیردهی فعلی افزایش یافته و در نتیجه تولید دورة
فعلی نیز اندکی زیاد میشود؛ ولی به علت بهتعویق
افتادن دورة شیردهی بعد ،تولید سالیانه کاهش
مییابد .محاسبات مربوط به اثر تأخیر در آبستنی بر
تولید شیر جاری و آیندة یک گاو با تولید  65کیلوگرم
در اوج شیردهی در جدول  9آمده است .در این جدول
فرض شده است اوج تولید شیر تا روز  428پس از
زایش (هفتۀ هفدهم) ادامه دارد و پس از اوج ،تولید
شیر در هر هفته  2درصد کاهش مییابد.
چنانکه در جدول  9مشاهده میشود گاوی که در
اوج شیردهی  65کیلوگرم شیر تولید میکند ،اگر در
فاصلۀ زمانی  464تا  408روز پس از زایش آبستن شود،
 5669058ریال به علت تولید شیر کمتر زیان خواهد
داد .محاسبات مربوط به جمع هزینههای تأخیر در
آبستنی در روزهای شیردهی مختلف در جدول  0آمده
است.

هزینۀ ناشی از بازدیدهای دامپزشکی و اسپرم

هزینههای مربوط به مصرف هورمونها و هزینۀ ویزیت
دامپزشکی مهمترین هزینههای دامپزشکی آبستنکردن
گاو محسوب میشوند ( .)Bellows et al., 2002در
جدول  2هزینههای مصرف هورمون برای آبستنکردن
گاو در روزهای شیردهی مختلف آمده است .این جدول
بر اساس هزینههای واقعی  48گلۀ بزرگ صنعتی مورد
بررسی ،در شرایط بدون تنش که نرخ گیرایی طبیعی
بوده است (نرخ گیرایی سالیانه  91درصد) تهیه شده
است .این هزینهها تا روز  448شیردهی نرمال فرض شده
است و هزینههای مازاد بر آن بهعنوان هزینههای تأخیر
در آبستنی شناسایی شده است .هزینههای اسپرم برای
آبستنکردن گاوها نیز در جدول  2آورده شده است .از
آنجاکه در گاوداریهای مورد بررسی برای تلقیح گاوهای
با تلقیح بیش از  9بار از اسپرم ایرانی استفاده میشود ،با

جدول  .2هزینۀ اسپرم و هورمونهای الزم برای آبستنکردن گاوهای شیری در روزهای شیردهی مختلف
روز شیردهی

هورمون /اسپرم
پروستاگلندین
گونادرولین

≥448

444-468

464-408

404-288

تعداد

2/1

6

6/2

5/6

قیمت

226888

928888

994888

692888

تعداد

2/95

2/1

2/3

9

قیمت

446888

434888

289888

248888

911888

545888

593888

462888

420888

454888

256888

تعداد

4/6

4/06

2/95

2/15

قیمت

638888

483888

414588

431258

443888

434588

281258

مجموع قیمت هورمونها (ریال)
تفاوت قیمت هورمونها (ریال)
اسپرم
تفاوت قیمت اسپرم (ریال)
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جدول  .9محاسبات اثر تأخیر در آبستنی بر تولید شیر دورة شیردهی فعلی و آیندة یک گاو با تولید  65کیلوگرم در اوج شیردهی
روز شیردهی

متغیر
الف) افزایش روزهای شیردهی 4در شیردهی جاری (روز)
ب) اثر به تأخیر انداختن شیردهی بعدی (افت شیر به ازای هرروز تأخیر)
ج) افت شیر ناشی از تأخیر آغاز شیردهی بعدی (کیلوگرم)(ب× الف)
د) تولید شیر در آخرین روز شیردهی فعلی (کیلوگرم)
هـ) افزایش تولید شیر در شکم فعلی (کیلوگرم) (د× الف)
و) زیان خالص تولید سالیانه شیر به ازای هرروز تأخیر در آبستنی (ه-ج) (کیلوگرم)
ز) مقدار زیان ناشی از شیر (ریال) (نرخ شیر ×و)

444-468

464-408

404-288

29
96/69
034/3
26/55
546/0
220/2
2168888

62
96/69
4664
26/84
4848/5
695/5
5669058

59
96/69
4126/1
29/50
4263/2
505/4
0435888
1. Days in Milk

جدول  .6محاسبۀ هزینۀ خوراک روزانه در روزهای شیردهی مازاد دورة شیردهی فعلی
متغیر
الف) افزایش روزهای شیردهی در شیردهی جاری (روز)
ب) هزینۀ خوراک روزانه (ریال)
ج) مجموع هزینۀ خوراک ناشی از افزایش دورة شیردهی فعلی (ریال)

روز شیردهی
444-468

464-408

404-288

29
409358
6888158

62
409358
0985388

59
409358
3243958

جدول  .5محاسبۀ هزینۀ خوراک روزانه ناشی از دورة خشک مازاد
متغیر
الف) افزایش روزهای خشکی (روز)
ب) هزینۀ خوراک روزانه (ریال)
ج) مجموع هزینۀ خوراک ناشی از افزایش دورة خشک (ریال)

روز شیردهی
444-468

464-408

404-288

2
482558
285488

49
482558
4999458

99
482558
9916458

جدول  .4محاسبۀ هزینههای ناشی از تأخیر در تولید گوساله
متغیر
الف) روزهای تأخیر در گوسالهگیری (روز)
ب) زیان روزانۀ ناشی از تأخیر در گوسالهگیری (ریال)
ج) مجموع زیان ناشی از تأخیر در گوسالهگیری (ریال) (ب × الف)

روز شیردهی
444-468

464-408

404-288

44
28549
921281

65
28549
329815

06
28549
4540342

جدول  .0فهرست هزینههای تأخیر در آبستنی برای یک گاو شیرده با تولید  65کیلوگرم در اوج شیردهی
متغیر
الف) هزینۀ خوراک روزانه در روزهای شیردهی مازاد دورة شیردهی فعلی
ب) هزینۀ هورمونهای دامپزشکی
ج) هزینۀ اسپرم
د) هزینۀ دورة خشک مازاد
ه) هزینۀ تأخیر در تولید گوساله
و) برآیند زیانهای ناشی از تولید شیر
ز) مجموع زیان دورة تأخیر
ی) زیان روزانۀ دورة تأخیر

منبع
جدول 6
جدول 2
جدول 2
جدول 5
جدول 4
جدول 9

روز شیردهی
444-468

464-408

404-288

6888158
420888
443888
285488
921281
2168888
0428451
256885

0985388
454888
434588
4999458
329815
5669058
45961915
544442

3243958
256888
281258
9916458
4540342
0435888
24001042
025350
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همانگونه که در این جدول مشاهده میشود ،اگر
یک گاو شیری در فاصلۀ روزهای  444تا 468
شیردهی آبستن شود ،در مقایسه با آبستنی تا روز
 448پس از زایش ،روزانه  256885ریال زیان به
گاودار وارد خواهد کرد؛ با آبستنشدن چنین گاوی در
روزهای  404تا  288شیردهی ،این زیان به 025350
ریال در روز خواهد رسید.
بحث
تاکنون ارزیابی اقتصادی عملکرد تولیدمثلی در گاوهای
شیری موضوع مطالعات زیادی بوده استMeadows .
 )2005( et al.نشان دادند با افزایش روزهای باز گله
به بیش از  448روز ،به ازای هر یک روز افزایش روز
باز ،زیان هر رأس گاو در سال  4/90دالر خواهد بود.
این پژوهش همچنین نشان داد اگر قیمت خوراک و
شیر  28درصد افزایش یا کاهش یابد ،این مقدار به
ترتیب  4/52و  4/29خواهد بود و این نشان میدهد
این ارزیابی تأثیرپذیری نسبتاً کمی از تغییر قیمت
شیر و اقالم خوراکی دارد (.)Meadows et al., 2005
 )1997( Plaizier et al.زیان هر یک روز افزایش
روزهای باز را  9/94دالر گزارش کرد .هرچه روزهای
شیردهی افزایش یابد ،این زیان به ازای هرروز تأخیر در
آبستنی بیشتر خواهد بود)2003( French & Nebel .
زیان تأخیر در آبستنی را به ازای هرروز ،در روز 488
شیردهی  8/62دالر و در روز  405شیردهی  6/35دالر
گزارش کردند.
در مطالعۀ  )2007( Kafi et al.زیان هرروز تأخیر در
آبستنی برای یک گاو شیرده با اوج تولید  25کیلوگرم ،در

روزهای  15تا  488شیردهی 68532 ،و در روزهای بین
 464تا  405پس از زایش  48424ریال محاسبه شد.
روزهای شیردهی مشابه در مطالعۀ فعلی که بتوان آن را
با مطالعۀ  )2007( Kafi et al.مقایسه کرد ،روزهای 464
تا  408شیردهی است .هزینۀ تأخیر در آبستنی در این
دوره از شیردهی مطالعۀ حاضر 544442 ،ریال محاسبه
شد .دالیل مختلفی را میتوان برای تفاوت نتایج دو
مطالعه بیان کرد .4 :اوج تولید شیر در مطالعۀ اول 25
کیلوگرم و در مطالعۀ حاضر  65کیلوگرم فرض شده
است .طبیعی است که تأخیر آبستنی یک گاو پرتولید در
مقایسه با یک گاو کمتولید زیان بیشتری وارد میکند.2 .
مطالعۀ اول در سال  4916انجام شد و قیمت هر
کیلوگرم شیر  2088ریال در نظر گرفته شد ،درحالیکه
در مطالعۀ حاضر قیمت هر کیلوگرم شیر  42588ریال
فرض شد .در جدول  1درجۀ اهمیت مؤلفههای
تشکیلدهندة زیان روزانۀ گاودار آمده است .چنانکه
مالحظه میشود نقش زیان ناشی از شیر بین  99تا
 90/2درصد متغیر است .با توجه به نقش مهم شیر در
زیان ناشی از تأخیر در آبستنی ،بدیهی است با افزایش
ارزش و بهای شیر ،زیان ناشی از تأخیر در آبستنی
افزایش خواهد یافت .9 .در مطالعۀ )2007( Kafi et al.
ضریب تبدیل مصرف کنسانتره بهعنوان تنها شاخص
مصرف و هزینۀ خوراک در نظر گرفته شد؛ درحالیکه در
مطالعۀ فعلی ،هزینۀ خوراک بهطور کامل محاسبه شده
است .بر اساس جدول شمارة  55/2 ،1تا  50/1درصد
زیانهای ناشی از تأخیر در آبستنی گاوها ،ناشی از
مصرف خوراک در دورة شیردهی و خشکی مازاد است
(مجموع ردیفهای الف و د در جدول .)1

جدول  .1نقش هزینههای مختلف تشکیلدهندة زیان روزانۀ گاودار (اجزای جدول  )0ناشی از تأخیر در آبستنی گاوها
متغیر
الف) هزینۀ خوراک روزانه در روزهای شیردهی مازاد دورة شیردهی فعلی
ب) هزینۀ هورمونهای دامپزشکی
ج) هزینۀ اسپرم
د) هزینۀ دورة خشک مازاد
هـ) هزینۀ تأخیر در تولید گوساله
و) برآیند زیانهای ناشی از تولید شیر
ز) مجموع زیان دورة تأخیر

444-468
درصد
مقدار
52/5 6888158
4/0
420888
4/4
443888
2/0
285488
6/9
921281
90/2 2168888
488 0428451

روزهای شیردهی
464-408
درصد
مقدار
60/4 0985388
4
454888
4/2
434588
1/0
4999458
4
329815
95/5 5669058
488 45961915

404-288
درصد
مقدار
62/9 3243958
4/2
256888
4
281258
45/5 9916458
0
4540342
99
0435888
488 24001042
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 )2010( Inchaisria et al.نشان دادند در
صورتیکه یک گاوداری از بازده متوسط به بازده خوب
تغییر وضعیت دهد ،به ازای هر گاو در هر سال 96
یورو صرفهجویی خواهد شد .این مقدار برای گاوی با
بازده ضعیف  294یورو خواهد بود .همچنین ،به ازای
هرروز افزایش فاصلۀ گوسالهزایی برای بازده متوسط و
ضعیف ،به ترتیب  8/50و  8/0یورو برای هر رأس دام
زیان اقتصادی شناسایی شد ( Inchaisria et al.,
 .)2010آنالیزهای این محققان نشان داد تغییرات نرخ
فحلیابی و نرخ گیرایی تأثیر زیادی بر میانگین
روزهای باز و فاصلۀ گوسالهزایی گله داشت
(De Vries .)Inchaisria et al., 2010; Knight, 2001
 )2003( & Conlinدر مطالعهای به مقایسۀ آثار
اقتصادی کوتاهمدت و بلندمدت اختالل کوتاهمدت و
بلندمدت فحلیابی پرداختند .وقتی نرخ فحلیابی
بسیار پایین بود ،اثرات اقتصادی آن نیز شدیدتر بود؛
هر یک واحد کاهش نرخ فحلیابی از عدد معین 45
درصد ،به ازای هر رأس گاو در سال  8/01تا 2/04
دالر زیان اقتصادی داشت.
اگر در مطالعۀ حاضر تمام شرایط ثابت باشد و
قیمت اقالم خوراکی  28درصد کاهش یا افزایش یابد،
زیان روزانۀ گاودار  44درصد افزایش یا کاهش خواهد
داشت که ناشی از نقش  54درصدی هزینههای
خوراک در هزینههای نهایی است (جدول  .)1نکتۀ
جالبتوجه این است که اگر تداوم شیردهی  28درصد
بهبود یابد (نرخ افت هفتگی پس از اوج از  2به
4/4درصد برسد) ،زیان روزانه تا  44/1درصد کاهش
خواهد یافت که در مقایسه با نقش کاهش قیمت
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خوراک ،اندکی بیشتر است .وراثتپذیری تداوم
شیردهی  8/83تا  8/41تخمین زده شد ( Dekkers et
)al., 1998؛ اگر این مقدار با وراثتپذیری تولید شیر
 985روز که برابر  8/65است مقایسه گردد ( Dobson
 )et al., 2007مشخص میشود که نقش عوامل
محیطی (مدیریتی) در تداوم شیردهی ،بسیار بیشتر از
نقش ژنتیک است )2006( De Vries .میانگین ارزش
یک آبستنی جدید را  201دالر تخمین زد .این ارزش
برای گاوهای پرتولید و شکم اول بیشتر بود و با ادامۀ
روزهای شیردهی به بیشینه رسید .میانگین زیان ناشی
از سقط نیز  555دالر محاسبه شد .آنالیز بیشتر نشان
داد که با افزایش شانس آبستنی ،بهبود تداوم شیردهی
و کاهش هزینۀ جایگزینی تلیسه ،ارزش آبستنی
کاهش یافته است.
نتیجهگیری کلی

نتایج این پژوهش نشان میدهد اگر یک گاو شیری با
اوج تولید شیر  65کیلوگرم در فاصلۀ زمانی  444تا
 468روز پس از زایش آبستن شود ،به ازای هرروز
 256885ریال زیان به گاودار وارد خواهد کرد؛ اگر
آبستنی  464تا  408و  404تا  288روز پس از زایش
به تأخیر بیفتد ،این زیان به ترتیب  544442و
 025350ریال خواهد بود .مصرف خوراک در دورة
شیردهی و خشکی مازاد بیشترین تأثیر را بر زیان
ناشی از تأخیر در آبستنی دارد .با توجه به تأثیر زیاد
نرخ فحلیابی بر فاصلۀ زایش تا آبستنی ،میتوان
شدت این تأثیر و نیز اثر اقتصادی نرخ فحلیابی را در
مطالعات آینده بررسی کرد.
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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.
Keywords: economic evaluation, feed costs, open days.
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