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 چکیده
راس  41رفتار کارگران گاوداری بر عملکرد شیردهی گاوهای هلشتاین بود. در این پژوهش، از  تأثیرهدف از انجام آزمایش، بررسی 

ها قبل از پژوهش، با گاوهای گاو شیری هلشتاین استفاده شد. ابتدا از دو گروه، شامل چهار کارگر خواسته شد تا بر اساس آموزش

های برخورد کنند. از گروه اول خواسته شد به عنوان گروه شاهد، رفتار معمول خود را داشته باشند و از گروه دوم خواسته شد تا با گاو

ویی یری ویدها با تصویربرداآزمایشی دیگر، رفتار محبت آمیز و مثبت داشته باشند. در طول آزمایش تمامی رفتارهای کارگران و دام

ها اندازگیری شد. نتایج  این آزمایش ضبط و مورد بررسی قرار گرفت. همچنین، میزان غلظت هورمون کورتیزول و شیر تولیدی گاو

درصد( بیشتری نسبت به گروه  16/4داری میزان شیر تولیدی )  معنی طور بهآمیز شده بود، ها رفتار محبتنشان داد که، گاوهایی که با آن

در هفته اول برای  غلظت این هورمونداری نشان داد. (. غلظت هورمون کورتیزول بین دو گروه نیز تفاوت معنیP<50/5داشتند ) شاهد

ها نیز افزایش های بعد، غلظت آن بین گروهلیتر بود و در هفتهنانوگرم در میلی 22/1/. و 13دو گروه شاهد و گروه تیمار به ترتیب 

طورکلی، ها رفتار مثبت و محبت آمیز شده بود. بهکاهش تنش در گاوهایی بود که با آنه (، که نشان دهند>50/5Pپیدا کرد )دار معنی

گیر غلظت هورمون کورتیزول  نتایج این آزمایش نشان داد که رفتار محبت آمیز با گاوها، سبب افزایش میزان شیر تولیدی و کاهش چشم

 . گرددمی گاوهای شیری ها درشود که منجر به کاهش تنش داممی
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ABSTRACT 
This study was designed to evaluate the impact of behavior of workers on production performance of Holstein cows. 

A number of 48 Holstein milky cows were used in this study. At first two groups, including four workers, were asked 

to treat cows based on pre-research training. The first group, was asked to behavior common, however second group 

was asked to behavior kindly and positively. During the experiment, behaviors of all livestock and workers were 

recorded and evaluated using video imagery and amount of cortisol concentration and produced milk were recorded. 

The study lasted for 5 weeks and in the end of experiment the results were as follows: livestock that were treated 

kindly produce significantly higher milk, 4.86% (p˂0.05), than the control group. Cortisol concentrations also 

differed significantly between the two groups (p˂0.05), which showed decreased stress in the organs that were treated 

positively. The positive behavior cause significant decrease in cortisol concentrations in milky cows, which in turn 

causes decreased stress in milking cows.  

 

Keywords: Cortisol, human-livestock interaction, milk production, milky cow. 

 

 

 

 

 
 

 

 



 نیهلشتا یگاوها یردهیش عملکرد بر کارگران رفتار ریتأثو همکاران:  داریسررشته 844

 
 

 

 مقدمه

های نوین هیکی از شاخدامهای اهلی رفتارشناسی 

 Goodenough) دامی و جانورشناسی استدانش علوم

et al., 2010) ،ای مورد که امروزه به صورت گسترده

قرار گرفته است. رفتار  دامیعلوممحققان توجه 

های مهم در روند تولید شیردهی دام یکی از ویژگی

توان با آگاهی از دانش رفتارشناسی، شیر است که می

 Hemsworth) شدزایش شیر تولیدی و اف موجب بهبود

et al., 2002) .در این حیوانات  افزایش تولید ،بنابراین

با آرامش و رفتار مناسب انسان با  ارتباطتواند در می

مطالعات در شماری از  .(Barnard, 2007) باشدها آن

دهد که رابطه انسان و های صنعتی نشان میگاوداری

ها نقش تولید دام و میزان تواند بر آسایشدام می

 ,.Ivemeyer et al)ای داشته باشد تعیین کننده

هایی از با شاخصمتقابل انسان و دام که ه . رابط(2011

شود گیری میرفتارهای صوتی و فیزیکی اندازه

تواند نشان دهد که چگونه رابطه متقابل انسان و می

تواند بر صفات تولیدی اثرگذار باشد. گاوهای شیری می

تواند همچنین، میزان تولید دام و نیز ترکیبات آن می

 Rybarczyk)نشانگر اثر متقابل رفتار انسان و دام باشد 

et al., 2001) . گاوها توانایی شناسایی افراد جدید و

غریبه را از افراد قدیمی و شناخته شده دارند و 

توانند رفتار آنها را به خوبی به یاد بیاورند می

(Munksgaard et al., 1997) .دهند مطالعات نشان می

تواند تا هفتاد درصد سبب که رفتار خشن با دام می

 Rushen et)مانده در پستان شود افزایش شیر باقی

al., 1999a) . عالوه بر آن، رفتارهای مثبت مانند

نوازش کردن و کشیدن دست روی حیوان سبب 

کاهش ترس و افزایش تعامل با انسان شده و سبب 

شود و به کاهش ترس متقابل بین انسان و دام می

ها را نسبت به هم دنبال آن رفتار کارگران و دام

. اگر چه (Tanida et al., 1995)کند تر میمتعادل

های زیادی بین گاوهای مختلف وجود دارد ولی تفاوت

آمیز با گاوها هنگام تجربه رفتارهای مراقبتی و محبت

اولین دوشش، سبب بهبود برخورد و افزایش آرامش 

. (Anthony, 2003)شود ها در شیردوشی میآن

بین گاودار ه ابطباشند، رمی تر بزرگها هنگامی که گله

باشد و احتمال اثرگذاری رفتار انسان و گاو کمتر می

 ,.Pearce et al)شود کمتر میبا گاو و میزان تولید آن 

اند که در اثر  نشان دادهمطالعات دیگر . (1989

شیری رفتارهای فیزیکی خشن میزان تولید گاوهای 

. در (Bremel & Gangwer, 1978)یابد کاهش می

های رابطه انسان و دام بر بیماری تأثیرتحقیق دیگری 

ها نشان داد که ها بررسی شد و یافتهپستان در دام

های پستانی تواند بر ایجاد بیماریرفتارهای خشن می

گیری، اثر بگذارد در این آزمایش که شاخص اندازه

های بدنی در شیر بود، مشخص شد که در میزان سلول

میزان آمیز با گاوهای شیرده، برخورد خشونت

کند داری افزایش پیدا می معنی طور بههای بدنی  سلول

(Ivemeyer et al., 2011)یز حاکی از های دیگر ن. گزارش

آن است که رفتار خشن با گاوهای شیری سبب تغییراتی 

 Bremel)شود های مرتبط با تنش میدر میزان هورمون

& Gangwer, 1978) هم از عوامل . کارگران شیردوشی

باشند، زیرا فرآیند گذار در آسایش دام میتأثیربسیار 

شیردوشی به چگونگی استفاده از دستگاه شیردوشی 

وسیله این کارگران بستگی دارد و مهارت، خلق و خو، به

مستقیم بر  تأثیرروحیات و نگرش این دسته از کارگران 

 Rushen)میزان تولید شیر و آسایش دام خواهد گذاشت 

et al., 1999a) . گزارش شده است که رفتار بد کارگران با

ها گاوها نسبت به گاوهایی که با مالیمت و مهربانی با آن

% 89رفتار شده بود، منجر به کاهش تولید شیر به میزان 

ای مشخص شد که در مطالعه. (Seabrook, 1984)شد 

میزان تولید شیر گاوهایی که با آنها رفتار نامالیم و خشن 

 ,Rushen)% کمتر از حد طبیعی بوده است 85شده بود 

تواند زا میبت با گاوهای آبستن یک شکم. رفتار مث(1996

ها در سالن شده و زای آنباعث کاهش رفتار تشنج

دوشی بعدی را افزایش دهد سرعت خروج شیر در شیر

(Lensink, 2002) از این رو، دامداران امروزه متوجه .

اند که برخورد منفی ممکن است شیردوشی از گاو را شده

و ترس  (Hemsworth et al., 2002)با مشکل مواجه کند 

ها از کارگران نا آشنا در گاوداری با میزان تولید شیر دام

ها و نیز آسایش گاوها، همبستگی مثبتی دارد آن

(Breuer et al., 2000).  بنابراین، هدف از انجام پژوهش

رفتار کارگران گاوداری بر عملکرد  تأثیرحاضر، بررسی 

های مرتبط  شیردهی گاوهای هلشتاین و غلظت هورمون

  با تنش بود.
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 هامواد و روش

نمونه با ظرفیت ه این تحقیق در گاوداری شرکت تلیس

راس، واقع در شهرستان شهریار انجام گرفت.  8055

س گاو هلشتاین بطور جداگانه و به صورت رأ 41تعداد 

تصادفی در دو بهاربند آزمایشی تقسیم شدند. گاوها از 

نظر شکم زایش، جیره غذایی و محل نگهداری 

درشرایط یکسان بودند. شروع آزمایش در فصل بهار و 

هفته بود. میزان  0شیردهی به مدت ه از ابتدای دور

گیری اندازهها در هر بار شیردوشی شیر تولیدی دام

شد. برخی از ترکیبات  شیر مانند، مواد جامد، مواد 

میزان اوره در آزمایشگاه شیر  و جامد عاری از چربی

شهرستان شهریار وابسته به جهاد کشاورزی توسط 

 گیری شد. دستگاه میلکواسکن اندازه

 

 آموزش کارگران 

در این آزمایش باید به کارگران آموزش داده شد تا با 

های رفتار .ها رفتار خاصی داشته باشندوه از دامهر گر

ه که شامل هم بود رفتارهای فیزیکیکارگران شامل 

ها تماس هایی است که در آن کارگران با دامرفتار

 د:شکنند که خود در سه گروه تعریف بدنی پیدا می

(: P₀) آمیز یا رفتار فیزیکی مثبتهای محبتالف( رفتار

ب( رفتار حد  ؛اشتن ثابتدست گذ  نوازش کردن،

 (: ضربه زدن و لگد زدن آرام.P₁) وسط یا رفتار مالیم

(: مشت P₂) ج( رفتار خشن یا رفتار فیزیکی منفی

های صوتی که شامل تمام اصواتی رفتار زدن، لگد زدن.

است که کارگران در مواجه شدن با دام یا در هنگام 

بروز وادار کردن حیوان به انجام عمل خاصی، از خود 

 شود:دهند، که این نیز به سه زیر گروه تقسیم میمی

آمیز یا رفتار صوتی مثبت های صوتی محبتالف( رفتار

(V₀صحبت با صدای آرام، صدا زدن :) ،های تشویقی

های وسط یا منع کردنهای صوتی حدرفتار سوت زدن.

های صوتی رفتار (: صدای بلند و فریاد زدن.V₁مالیم )

(: صداهای خیلی بلند و V₂گر )ای توبیخخشن یا صداه

های از کارگران خواسته شد تا با گروه نعره زدن.

شده )یک گروه  منتخب گاوها براساس رفتارهای تعریف

و گروه دیگر رفتارهای  P1و  P0و  V1و  V0رفتارهای 

و  V1 همیشگی که فرض بر این است که بیشتر شامل 

 V2 و نیزP1  وP2 کنند. باشد( بر خوردمی 

های تعریف شده باال بر اساس بندی نوع رفتارطبقه

 ,.Coleman et al) مقاالت پژوهشی صورت پذیرفت

)رفتارهای  موردنظرهای برای ثبت تیمار(. 1998

کارگران و دام( از ضبط ویدوئی استفاده شد که این 

ی دستی انجام گرفت. برای انجام بردار فیلمکار با دوربین 

ی در نوبت شیردوشی صبح و عصر به ترتیب در بردار فیلم

ازظهر، کاربر در جایگاه های پنج بامداد و یک بعدساعت

ها از جایگاه و از زمان خارج کردن گاوها حاضر شده گاو

با رعایت  ،ها به سالن انتظارتوسط کارگر تا تحویل گاو

-ها به مسافت حداقل دو متر از آنسکوت و فاصله از گاو

ها گردید. پس از مشغول ضبط تصویری از کارگر و گاو ،ها

آن ضبط ویدئویی در سالن شیردوشی، از زمان فرستادن 

نتظار به سالن شیردوشی ادامه داد. ادامه ها از سالن اگاو

ی در سالن شیردوشی دوباره از زمان شروع بردار فیلم

ها از سالن و رسیدن ها تا خروج گاوی پستانوشو شست

متر و از  2با فاصله  بردار فیلم به جایگاه ادامه پیدا کرد

ی کرده است و ازآنجاکه گاوهای بردار فیلمباالی سکو 

ی اولین بار سالن شیردوشی را تجربه مورد آزمایش برا

باعث ایجاد تجربه جدید در  بردار فیلمکردند، وجود  می

 شد. ها نمی دام

 

 گیری از شیر تولیدی نمونه

 تصادفی انتخاب شده طور بههایی که هر هفته از دام

گیری هورمون یک سری نمونه شیر برای اندازه دبودن

گیری برای اندازهدر این تحقیق، شد. کورتیزول گرفته 

میزان تنش دام از شاخص غلظت هورمون کورتیزول 

میلی لیتر نمونه شیر از شیر  95استفاده شده است. 

 05های را در داخل فالکون موردنظرتولیدی گاوهای 

های میلی لیتری ریخته و برای حفظ شیر داخل لوله

کرومات پتاسیم استفاده شد. سپس  فالکون از دی

مان اندازگیری هورمون کورتیزول منجمد ها تا ز نمونه

 کشور ساخت شدند تا بعداً به روش االیزا )کیت االیزا

( سطح هورمون IBL internationalآلمان شرکت 

 گیری شود. ها اندارهکورتیزول در شیر آن

 

 آنالیز آماری

این آزمایش در قالب طرح کامالّ تصادفی با دو تیمار و 

نجام شد و تجزیه و تحلیل تکرار برای هر تیمار ا 24
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انجام  GLMو   Mixedو رویه  SASافزارها با نرمداده

 گرفت.

 

 نتایج وبحث

شده مورد بازبینی قرار گرفت. نوع  های ضبطفیلم

بر  گردید وها شمارش رفتارها بررسی شد و تعداد آن

نتایج به . گرفتاساس نوع رفتار، درصدگیری انجام 

درصد  80/77روه دوم در گدست آمده نشان داد که 

 30/81رفتارهای صوتی انجام شده از نوع مثبت، 

 13/9واسط یا مالیم و تنها  درصد آن از نوع رفتار حد

رفتارهای صوتی از نوع خشن بوده است. در مورد 

های فیزیکی نیز گروه دوم کارگران، درصد رفتار

درصد رفتار  23/20آمیز، درصد رفتار محبت 03/75

درصد رفتار خشن از خود نشان  85/4حدواسط و

درصد رفتار  13/2اند. در مقابل، گروه اول نیز  داده

درصد  28/08درصد رفتار حد واسط و  11/90مثبت، 

های اند. درصد رفتاررفتار خشن صوتی انجام داده

ها نیز به ترتیب برای رفتار خشن، حدواسط فیزیکی آن

 وده است.درصد ب 32/0، 31/27، 53/00و مثبت برابر، 

باشد که از ترین محصول گاو شیری میشیر مهم

نظر اقتصادی اهمیت زیادی دارد. عواملی که بر روی 

گذار هستند مورد توجه بسیاری از تأثیرتولید شیر 

 & Wide)باشد محققین و صاحبان صنایع شیر می

Porath, 1966) . بر این اساس میزان تولید شیر در این

پژوهش نیز مورد توجه بوده است. مشاهدات نشان داد، 

های شیری در شرایطی که تفاوت بین دو گروه از گاو

 های کارگران استمورد آزمایش، برخورد و تفاوت

آمیز انجام شده بود ها رفتار محبتگاوهایی که با آن

ی بیشتر از گروه داری میزان شیر تولیدمعنی طور به

(. P<50/5درصد بود ) 10/4شاهد داشتند که معادل 

میانگین شیر تولیدی دو گروه در پنج هفته گردآوری 

 .(8)جدول شده است 

ای هم در این خصوص صورت های گستردهپژوهش

تواند بر ها میگرفته است که نوع برخورد انسان با دام

 & Bruckmaier) میزان شیر تولیدی اثر بگذارد

Blum, 1998) .که  ای نشان داده شددر مطالعه

درصد کاهش  89تواند تولید را تا رفتارهای خشن می

. میزان تولید گاوهایی که با آنها رفتار نامالیم شده دهد

 ,Rushen)% کمتر از حد طبیعی بوده است 85است 

که رفتار مثبت  . در تحقیق دیگری مشخص شد(1996

ترتیب هها بتواند بر میزان تولید آنها مییا منفی با دام

 ,.Rushen et al) اثر افزایشی و کاهشی داشته باشند

1999b) گله که از گاوهای  82. در تحقیقی که روی

فریزین که دارای ارزش ژنتیک مشابه و زیر نظر 

مالکیت یک نفر بوده است و تنها عامل تمایز واضح 

ری در حدود داها، کارگران آنها بود، تفاوت معنیگله

بیست درصد در میزان شیر تولیدی وجود داشت 

(Seabrook, 1984) در مطالعه دیگری گزارش شد که .

تواند سبب وجود کارگران بد اخالق و خشن می

مانده در پستان گاوهای در باقیافزایش مقدار شیر 

. تفاوت (Rushen et al., 1999b)حال دوشش شود 

ی از رفتار کارگران است موجود در تولید شیر که ناش

اغلب ناشی از تغییرات هورمونی است و نوعی تنش 

. لذا، (Bruckmaier & Blum, 1998)شود محسوب می

آمیز بر اساس نتایج این مطالعه نیز، رفتارهای محبت

داری کارگران در گروه تیمار، تأثیر معنیتوام با نوازش 

رسد که اگر این  نظر می بر شیر تولیدی گاوها داشت. به

های بزرگ و تعداد گاو بیشتری بررسی  مطالعه در گله

گیرتر  شود، تأثیر این رفتارها بر تولید شیر، چشم

 خواهد بود.

 
 های مختلفهفتهتغییرات میزان شیر تولیدی )لیتر در روز( دو گروه در  .8جدول 

Table 1. Changes in milk yield (liters per day) of the two groups at different weeks 

Weeks  
Fifth Fourth Third Second First 

35.9a±0.59 35.9a±0.58 34.2±0.59 32.4±0.52 29.9a±0.59 Experimental group 

34b±0.58 33.6b±.078 34.3±0.48 31±.057 26.7b±0.59 Control 

 .(P<50/5باشد )های مختلف میها در هفتهدار بین گروهدهنده اختالف معنینشان a و bحروف 

 نشان داده شده است. SEM ±صورت میانگین  ها بهداده
The letters a and b indicate a significant difference between groups in different weeks (P<0.05). 

Data are presented as mean ± SEM (P <0.05). 
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مشاهدات نشان دادند که میزان سطح هورمون 

کورتیزول  شیر پس چرخ )چربی گیری شده( در گروه 

 طور بهتری صورت گرفته بود ها رفتار خشندو که با آن

، 2باشد )جدول داری باالتر از گروه دوم میمعنی

50/5>Pو  8ی دو گروه (. این تفاوت در هفته اول برا

لیتر بود و در نانوگرم در میلی 22/8و  13/5ترتیب  به 2

ها نیز افزایش های بعد، میزان آن بین خود گروههفته

 پیدا کرد.

ای در رابطه با مقایسه میزان غلظت هورمون مطالعه

کورتیزول در پالسمای خون و میزان آن در شیر و آغوز 

ا تحریک غده شده انجام شد که در آن بگیریچربی

آدرنال و در نتیجه آن افزایش ترشح هورمون کورتیزول و 

گیری از آغوز، خون و شیر، و سانتریفیوژ هر سه نوع نمونه

گیری میزان هورمون به این نتیجه رسیدند نمونه و اندازه

که میزان غلظت هورمون کورتیزول در هر سه نوع نمونه 

زارش هر یک از توان از گبا هم قابل مقایسه بوده و می

 & Shutt)این سه نوع نمونه در مطالعات استفاده نمود 

Fell, 1985)آمیز انسان با دام موجب . رفتارهای خشونت

 افزایش تنش و در نتیجه آن افزایش سطح هورمون

داری نسبت به گروه شاهد معنی طور بهزول کورتی

ای دیگر . در مطالعه(Shutt & Fell, 1985) شود می

مشخص شد که رفتار خشن با گاوهای شیری سبب 

شود تنش میهای مرتبط با تغییرات در میزان هورمون

(Bremel & Gangwer, 1978) پرورش گاوها .

ها شود ای که سبب افزایش ترس و تنش در دام گونه به

 تواند هم باعث افزایش سطح کورتیزول در شیرمی

کلیه نسبت به فوقه شده و هم سبب افزایش وزن غد

آمیز و عاری از ها رفتار محبتهایی شود که با آندام

. (Kaltsas & Chrousos, 2007)خشونت شده است 

بنابر این، افزایش سطح هورمون کورتیزول، می تواند 

ا غیر مستقیم، بر مقدار شیر تولیدی گاوهایی که ب

منفی داشته باشد.  تأثیرخشونت با آنها رفتار شود، 

ولی با توجه به کوتاه بودن دوره این آزمایش، بر اساس 

این نتایج، نمی توان اثرات سوء این هورمون را بر 

کاهش وزن گاوها، نتیجه گرفت و نیازمند بررسی 

 طوالنی مدت این اثرات خواهد بود. 

دار معنی یزاین پژوهش ننتایج ترکیبات شیر در 

 آورده شده است. 9نشد و در جدول 

 

 گیری کلی نتیجه

های این تحقیق نشان داد که نوع رفتار کارگران یافته

سبب تغییر در عملکرد تولیدی دام و افزایش تولید 

شود. رفتار مثبت درصد می 10/4شیر به میزان

گیر غلظت هورمون کارگران، سبب کاهش چشم

شود، که باعث کاهش ری میکورتیزول در گاوهای شی

شود، بهبود رفتارها ها در محیط مزرعه میتنش دام

افزایش تولید شیر ه هزینهای بیتوانند یکی از راهمی

 باشد.

 
 لیتر()نانو گرم بر میلی های مختلفهفته دو گروه در هورمون کورتیزولغییرات میزان . ت2جدول 

Table 2. Changes in cortisol hormone levels of the two groups at different weeks (nano-grams/ ml) 
Weeks  

Fifth Fourth Third Second First 
1.17±0.06 1.09 ±0.07 0.94b±0.05 0.87b±0.03 0.07b±0.89 Experimental group 

0.06±1.25 1.17±0.07 1.14a±0.05 1.06a±0.03 1.22a±0.07 Control 

 (.P<50/5باشد )های مختلف میها در هفتهدار بین گروههنده اختالف معنیدنشان   bوa حروف 

 نشان داده شده است. SEM ±ها به صورت میانگین داده
The letters a and b indicate a significant difference between groups in different weeks (P<0.05). 

Data are presented as mean ± SEM (P<0.05). 

 

 . مقایسه میانگین ترکیبات شیر9جدول 

Table 3. Comparison of mean milk composition 

Gruops  

Experimental group Control group 
11.9 ± 0.17 11 ± 41.17 Solids (g / kg) 
7.9 ± 0.05 7.9 ± 0.05 Fat-Free Solids (g / kg) 

0.0 ± 2.002 0.0 ± 2.002 Urea Milk (mg / dl) 
 .Data are presented as mean ± SEM (P <0.05)                                                    (.P<50/5نشان داده شده است ) SEM ±ها به صورت میانگین داده
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