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 1و  .2کارشناس ارشد و استادیار گروه علوم دامی ،دانشکدۀ کشاورزی ،دانشگاه صنعتی اصفهان
 .3دامپزشک مامایی ،شرکت کشت و دام فکا ،اصفهان
(تاریخ دریافت - 1323/11/22 :تاریخ تصویب)1321/2/21 :

چکیده
این پژوهش دو هدف داشت .1 :بررسی عاملهای مؤثر بر وقوع جفتماندگی و پیامد تولیدی و
تولیدمثلی ناشی از آن و  .2تخمین زیان مالی ناشی از یک مورد وقوع جفتماندگی در گلههای صنعتی
گاو شیری استان اصفهان .برای این منظور از دادههای مربوط به  12311زایش که طی فروردین 1331
تا آذر 1322از چهار گاوداری صنعتی جمعآوری شده بود ،استفاده شد .برای بررسی اثر عوامل مؤثر بر
میزان وقوع جفتماندگی از رگرسیون لجستیک و برای بررسی پیامد ناشی از هر مورد جفتماندگی از
مدل مختلط نرمافزار  SASاستفاده شد .بهمنظور برآورد زیان مالی ناشی از جفتماندگی ،از یک
مدلسازی زیست-اقتصادی استفاده شد .دامنۀ وقوع جفتماندگی بین  1/2تا  11/2و میانگین آن 2/1
درصد بود .نتایج حاصل از آنالیز لجستیک نشان داد که سال ،فصل و شکم زایش ،سختزایی،
مردهزایی و دوقلوزایی بر وقوع جفتماندگی اثر معنادار داشت ( .)P < 1/11بیشترین نسبت بخت ابتال
به جفتماندگی مربوط به گاوهای زایش  6و باالتر بود و در فصل بهار ،دوقلوزایی ،مردهزایی یا
سختزایی داشتند .جفتماندگی اثر منفی و معناداری بر تولید شیر داشت ،طوری در یک دوره
شیردهی به ازای هر گاو  321کیلوگرم تولید را کاهش داد ()P < 1/11؛ ولی بر درصد چربی و پروتئین
شیر تأثیری نداشت ( .)P < 1/11جفتماندگی با افزایش روزهای باز ( 11/11 ± 1/13روز) و تعداد
تلقیح منجر به آبستنی ( ،)1/11 ± 1/123منجر به افت عملکرد تولیدمثلی شد ( .)P<1/11بر اساس
اطالعات اقتصادی سال  ،1321خسارت ناشی از هر مورد وقوع جفتماندگی به طور میانگین  6میلیون
ریال تخمین زده شد .نتایج این مطالعه میتواند در تجزیه و تحلیلهای هزینه-فایدۀ مربوط به
راهکارهای مدیریتی در کنترل جفتماندگی استفاده شود.
واژههای کلیدی :جفتماندگی ،زیان مالی ،گاوهای شیری هلشتاین ،نسبت بخت.
مقدمه
افزایش چشمگیر تولید شیر در اوایل دورة شیردهی،
بروز مشکالت مختلف تولیدمثلی را افزایش میدهد .از
این رو ،آگاهی از شاخصهای تولیدمثلی و اهمیت
اقتصادی آنها ،از مسائل مهم در مباحث مدیریتی
* تلفن39119319130 :

محسوب میشوند ( .)Roberts, 1991جفتماندگی یکی
از ناهنجاریهای تولیدمثلی رایج پس از زایش در گاو
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 .)Markusfeld, 1987برای مثال ،زیان مالی ناشی از هر
مورد وقوع جفتماندگی در اروپا بین  34/96تا
 964/64یورو (معادل  9643333 -14933333ریال
با فرض  1یورو =  91133ریال در سال  )1931تخمین
زده شد ( .)Könyves et al., 2009با وجود اینکه
جفتماندگی از مهمترین مشکالت تولیدمثلی در گلۀ
گاو شیری کشور محسوب میشود ،تاکنون مطالعات
محدودی در خصوص تعداد وقوع ،پیامدهای تولیدی و
تولیدمثلی آن صورت گرفته است؛ این در حالی است
که برآوردی از زیانهای مالی ناشی از این ناهنجاری در
ایران در دسترس نیست .از این رو هدف از این پژوهش،
بررسی عوامل مؤثر بر وقوع جفتماندگی ،تخمین مقدار
افت عملکرد تولیدی و تولیدمثلی ناشی از آن و در
نهایت ارائه یک مدل زیست اقتصادی متناسب با
سیستم پرورشی گاو شیری در ایران برای برآورد
زیانهای ناشی از هر مورد وقوع جفتماندگی است.

جفتماندگی میگویند که بر اثر جدانشدن کوتیلدون از
کارانکولهای رحم و بیحرکتشدن (آتونی) رحم رخ
میدهد ( & Bendixen et al., 1978; Esselmont
 .)Kossaibati, 1996; Hur et al., 2010جفتماندگی
در ایاالت متحده  0/3درصد گزارش شد ( Gaffer et al.,
 )2010در حالی که دامنۀ وقوع آن بین گلههای گاوهای
شیری در سایر نقاط جهان 6 ،تا  13درصد تخمین زده
شده است ( .)Han & Kim, 2005فاکتورهای زیادی از
جمله سختزایی ( Correa et al., 1993; Emanuelson
 ،)et al., 1993مردهزایی ،چندقلوزایی ( Correa et al.,
 ،)1993; Markusfeld, 1987شکمزایش ( Van werten
 ،)et al., 1992فصلزایش ،طول دورة آبستنی ( Muller
 )& Owens, 1974و شرایط تغذیهای ( & Laven
 )Peter, 1996بر وقوع جفتماندگی مؤثرند.
جفتماندگی از جمله عوامل مؤثر بر وقوع متریت و
اندومتریت محسوب میشود؛ در پژوهشهای پیشین
گزارش شد که  94درصد از گاوهای جفتمانده به
متریت مبتال شدهاند ( .)Dubus et al., 2010عالوه بر
این ،جفتماندگی باعث افزایش روزهای باز ،کاهش نرخ
آبستنی ،کاهش تولید شیر ،افزایش تلقیح به ازای هر
آبستنی و افزایش نرخ حذف میشود که بهطور مستقیم
و غیرمستقیم خسارت هنگفتی را به صنعت دامپروری
تحمیل میکند ( ;Esselmont & Kossaibati, 1996

مواد و روشها
در این پژوهش اطالعات چهار گلۀ صنعتی پرورش گاو
شیری واقع در استان اصفهان ،طی فروردین  1930تا
آذر  1934جمعآوری و استفاده شد که در مجموع
شامل 13961رکورد زایش بود .اطالعات توصیفی
مربوط به گلهها در جدول  1آورده شده است.

جدول  .1خصوصیات و آمار توصیفی چهار گلۀ مورد بررسی
گاوداریها

متغیرها
تعداد زایشها
میانگین تعداد گاوهای جفتمانده در هر گله در سال
میانگین وقوع جفتماندگی (درصد)
تولید شیر  931روز (کیلوگرم به ازای هر رأس)
سن نخستین زایش (روز)
میانگین تعداد روز باز (روز)
نرخ دوقلوزایی (درصد)
نرخ سختزایی (درصد)
نرخ مردهزایی (درصد)

1
4410
144
3/06
11419
041/43
163/31
9/43
13/99
6/33

آنالیزهای آماری

در این بخش دو موضوع کلی بررسی شد .1 :تأثیر عواملی
که در بروز جفتماندگی نقش داشتند و  .4تأثیر

4
0139
141
11/14
14933
063/30
190/46
6/33
41/43
1/03

9
13414
939
13/31
11361
066/96
163/31
4/94
41/13
9/13

6

میانگین
44913
614
0/33
14104
016/41
144/91
9/10
14/33
9/96

16394
409
3/43
14110
014/49
193/31
9/61
13/43
6/64

جفتماندگی بر صفات تولیدی و تولیدمثلی گاوهای
شیری .ابتدا برای تخمین اثر عوامل مختلف بر وقوع
جفتماندگی و به دست آوردن بیشینۀ درستنمایی
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( )Maximum likelihoodاز رویۀ رگرسیون لجستیک
نرمافزارآماری  (SAS Institute, 2002( SASاستفاده
شدکه مدل آماری آن به شرح زیر است:
Logit (π) = α + β1X1+ β2X2+…. + βnXn

که  ،πشانس ابتالی گاو به جفتماندگی؛  ،αعرض
از مبدا؛  β1تا  βnضرایب رگرسیونی و  X1تا  Xnعوامل
مؤثر بر بروز جفتماندگی (شامل سال و فصل زایش،
اثر گله ،شکم زایش ،مردهزایی ،دوقلوزایی ،سختزایی)
هستند .دلیل استفاده از رگرسیون لجستیک ( Proc
 )LOGISTICدر این تحقیق ،ماهیت گسسته و دو دویی
بودن متغیر پاسخ یعنی بروز جفتماندگی است؛ به
طوری که برای گاوهای جفتمانده عدد یک و در غیر
این صورت ،عدد صفر در نظر گرفته شد .نسبت بخت
( )Odds Ratio; ORاحتمال وقوع به عدم وقوع
جفتماندگی را در حضور عوامل مؤثر بر آن نشان
میدهد .اگر نسبت بخت یک باشد ( ،)OR = 1به عبارت
دیگر دامنۀ اطمینان  ORدر سطح  31درصد ،باالتر و
پایینتر از یک قرار بگیرد ،یعنی عامل مورد بررسی
تأثیری بر وقوع جفتماندگی ندارد .اگر  OR>1باشد
یعنی خطر وقوع جفتماندگی در حضور آن عامل افزایش
مییابد .اگر  OR<1باشد یعنی خطر وقوع جفتماندگی در
حضور آن عامل کاهش مییابد.
برای بررسی اثر جفتماندگی بر صفات تولیدی و
تولیدمثلی از رویۀ مدل مختلط ( )Proc MIXEDاستفاده
شد که مدل آماری آن به شرح زیراست:
y ijklmnopq =μ + Hi + Yj + Sk + Pl + RPm + TWN n + STBo + DYSp
+ b1 (AFC)ijklmnop + b 2 (DIM)ijklmnop + Animalijklmnop + eijklmnopq

 ،yijkmnopqمتغیر وابسته (صفات تولیدی و
تولیدمثلی)؛  ،μمیانگین کل؛  :Hiاثر iاُمین گله؛ ،Yi
اثرjاُمین سال زایش؛  ،Skاثر kاُمین فصل زایش؛  ،P1اثر
 lاُمین شکم زایش؛  ،RPmاثر mاُمین حیوان از نظر
جفتماندگی(=3دفع جفت طبیعی=1 ،جفتمانده)؛
 ،TWNnاثر  nاُمین حیوان به لحاظ تعداد گوساله
(=3تکقلوزا=1 ،دوقلوزا)؛  ،STB0اثر  oاُمین نوع زایش
( =3سالم زا =1 ،مردهزا) ،DYSp ،اثر  pاُمین اسکور
زایمان ( =3آسانزا ،سختزا)؛  ،AFCاثر سن نخستین
زایش به عنوان متغیر کمکی؛  ،DIMاثر تعداد روزهای
شیردهی به عنوان متغیر کمکی فقط برای صفات تولید
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شیر؛  b1و  ،b2به ترتیب ضرایب رگرسیون خطی برای
سن نخستین زایش و روزهای شیردهی؛
 ،Animalijklmnopاثر تصادفی حیوان و  ،eijklmnopqاثر
تصادفی عوامل باقیمانده هستند.
آنالیز اقتصادی

برای تخمین زیان ناشی از هر مورد وقوع جفتماندگی
مدلی زیست-اقتصادی در فضای  Excelشبیهسازی شد
که اجزای استفادهشده در این مدل شامل دو گروه
پارامتر زیستی و اقتصادی بود .اطالعات اقتصادی
مربوط به سال  1931است که از پرسشنامۀ توزیعشده
در سطح گلهها جمعآوری شد .اجزای مدل مورد
استفاده برای برآورد زیان مالی ناشی از جفتماندگی به
شرح زیر بود:
هزینههای ناشی از جفتماندگی (ریال به ازای هر
وقوع جفتماندگی) = زیان ناشی از کاهش تولید شیر
(ریال به ازای هر وقوع جفتماندگی)  +زیان ناشی از
درآمد شیر دور ریخته شده در طی بیماری گاو (ریال به
ازای هر وقوع جفتماندگی)  +هزینههای دارو و خدمات
دامپزشکی (ریال به ازای هر وقوع جفتماندگی) +
هزینههای خدمات کارگری (ریال به ازای هر وقوع
جفتماندگی)  +زیان ناشی از کاهش باروری (ریال به
ازای هر وقوع جفتماندگی).
زیان ناشی از کاهش شیر تولیدشده از حاصلضرب
سود هر کیلوگرم شیر(ریال) در مقدار شیر کاهش یافته
در طول دورة  931روز شیردهی (کیلوگرم به ازای هر
وقوع جفتماندگی) محاسبه شد.
زیان ناشی از درآمد شیر دور ریخته شده در طی
بیماری گاو (ریال به ازای هر وقوع جفتماندگی) از
حاصلضرب مقدار شیر دور ریختهشده در قیمت هر
کیلوگرم شیر (ریال به ازای هر کیلوگرم) محاسبه شد.
مقدار شیر دور ریخته شده به صورت زیر برآورد شد:
مقدار شیر دور ریخته شده = میانگین تولید شیر روزانه ×
متوسط طول دورة درمان که در آن شیر دور ریخته شده
است
هزینههای دارو و خدمات دامپزشکی و خدمات
کارگری (ریال به ازای هر وقوع جفتماندگی) به شرح
زیر محاسبه شد:
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هزینه دارو  +مدت زمان خدمات دامپزشکی به ازای
یکبار وقوع جفتماندگی (ساعت × هزینۀ خدمات
دامپزشکی (ریال به ازای هر ساعت) .طبق نظر
دامپزشکی ،هزینۀ دارو با در نظر گرفتن نوع دارو و
مقدار مصرف آن به صورت میانگین تخمین زده شد.
هزینههای خدمات کارگری (ریال به ازای هر وقوع
جفتماندگی) :مدت زمان خدمات کارگری به ازای
یکبار وقوع جفتماندگی(ساعت) × هزینه خدمات
کارگری (ریال به ازای هر ساعت).
خسارت مالی ناشی از افت عملکرد تولیدمثلی (ریال
به ازای هر وقوع جفتماندگی) نیز به صورت حاصلضرب
تعداد روزهای باز افزایشیافته یا تأخیر آبستنی به دلیل
جفتماندگی در هزینۀ هر روز باز (ریال به ازای هر روز)
محاسبه شد.
هزینۀ مربوط به هر روز باز از مجموع هزینههای
نگهداری (ریال به ازای هر روز) ،هزینۀ ناشی از کاهش
گوسالهزایی (ریال به ازای هر روز) ،هزینۀ مربوط به
افزایش تعداد تلقیح منجر به آبستنی (ریال به ازای هر
روز) و هزینۀ مربوط به افزایش جایگزینی ناشی از
حذف (ریال به ازای هر روز) تخمین زده شد
(.)Mahnani et al., 2015
دادههای اقتصادی مورد استفاده به عنوان پارامترهای
ورودی مدل ،از سطح چهار گله جمع آوری شدند که

خالصهای از این دادههای زیستی و اقتصادی در جدول
 6ارائه شده است.
نتایج و بحث
فاکتورهای مؤثر بر وقوع جفتماندگی

نتایج مربوط به فاکتورهای مؤثر بر وقوع متریت در جدول
 4خالصه شده است .دامنۀ وقوع جفتماندگی در چهار
گاوداری مورد بررسی بین  0/3تا  11/4درصد و میانگین
آن  3/0درصد بود .اثر گله بر بروز جفتماندگی معنادار
بودکه با نتایج  )2005( Han & Kimمطابقت داشت.
تفاوت در فراوانی جفتماندگی در بین گلهها میتواند به
دلیل تفاوت در برنامههای مدیریتی (برای مثال شرایط
تغذیهای و بهداشتی) و تفاوت در مدت زمان حضور
دامپزشک ماما (تماموقت یا پارهوقت) باشد.
سال زایش

نتایج بیانگر این مطلب بود که فراوانی جفتماندگی در
چند سال اخیر روندی رو به رشد داشته است
( .)P >3/331وقوع جفتماندگی از  4/3درصد در سال
 1930به  13/3درصد در سال  1934رسید که روند
آن بر اساس درصد وقوع طی سالهای اخیر در نمودار
 1نشان داده شده است که با گزارشهای منتشرشده
مطابقت داشت (.)Han & Kim, 2005

نمودار  .1روند تعداد وقوع جفتماندگی بر اساس سال زایش
شکم زایش

آنالیزهای آماری نشان داد که شانس وقوع جفتماندگی

در شکمهای مختلف ،متفاوت است .درصد وقوع
جفتماندگی در شکم اول 4/14 ،درصد بود و در یک
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روند صعودی در شکم شش و باالتر ،به 19/3درصد
رسید .شکم زایش بر وقوع جفتماندگی تأثیر معنادار
داشت ( .)P < 3/31با توجه به نسبت بخت ابتال به
جفتماندگی در شکمهای مختلف خطر ابتال به
جفتماندگی در شکمهای باالتر زیاد میشود (جدول
 )4که با گزارشهای منتشرشده مطابقت داشت ( Han
 .)& Kim, 2005با افزایش سن دام انقباضهای رحمی
کم شده و در نتیجه توانایی رحم برای دفع جفت
کاهش مییابد .از طرفی با افزایش شکم زایش،
دوقلوزایی افزایش پیدا میکند که از عوامل مؤثر بر
وقوع جفتماندگی به شمار میآید ( & Ferick
.)Wiltbank, 1999
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جفتماندگی داشتند .نسبت بخت فصول مختلف در
جدول 4نشان داده شده است .تفاوت در شرایط آب و
هوایی در فصول مختلف وقوع جفتماندگی را تحت تأثیر
قرار داد .نتیجۀ حاصل با نتایج (2010) Gaffer et al.
مطابقت داشت .در حالی که (1974) Muller et al.
بیشترین وقوع جفتماندگی را در فصل زمستان تخمین
زدند (2005) Han & Kim ،بیشینۀ وقوع جفتماندگی را
در فصل پاییز مشاهده کردند .دلیل بخشی از این تفاوتها،
می تواند شرایط اقلیمی و آبوهوایی ویژة هر منطقۀ
جغرافیایی باشد.
وجود ناهنجاریهای تولیدمثلی
دوقلوزایی

فصل زایش

وقوع جفتماندگی تحت تأثیر فصل قرار گرفت ()P<3/31
(جدول)4؛ فصل بهار با درصد وقوع  13/6بیشترین و پاییز
با وقوع  0/3درصد کمترین تأثیر را در خطر ابتال به

دومین عامل مؤثر از نظر بخت ابتال به جفتماندگی،
دوقلوزایی بود (جدول )4؛ نسبت بخت ابتال به
جفتماندگی در دوقلوزایی در مقایسه با گاوهای تکقلوزا
 6/44برآورد شد (.)P < 3/31

جدول  .4تخمین نسبت بخت (دامنۀ اطمینان  31درصد) برای تأثیر عوامل شکم زایش ،فصل زایش ،دوقلوزایی ،سختزایی و
مردهزایی بر وقوع جفتماندگی گاوهای هلشتاین (تعداد زایش )13961
متغیرها
شکم زایش
1
4
9
6
1
≥4
فصل زایش
بهار
تابستان
پاییز
زمستان
نحوة زایش
تکقلوزا
دوقلوزا
سختزایی
آسانزا
سختزا
مردهزایی
نرمال
مردهزا

تعداد زایشها

وقوع جفتماندگی (درصد)

نسبت بخت (دامنۀ اطمینان  31درصد)

P-value

>3/331
14944
16634
13340
0694
6496
1443

4/14
3/46
3/03
13/11
14/31
19/39

رفرنس
(1/934)1/139-1/644
(1/113)1/903-1/411
(1/466)1/633-1/313
(1/319)1/063-4/139
(4/934)4/111-4/493

19993
14313
14439
14613

13/94
3/13
0/34
3/39

رفرنس
(3/306)3/334-3/311
(3/010)3/441-3/036
(3/344)3/030-3/391

10634
1363

3/61
91/43

رفرنس
(6/446)9/394-6/063

93414
43143

0/33
3/39

رفرنس
(1/346)3/334-1/164

10393
4911

3/43
13/34

رفرنس
(1/943)6/643-4/63

>3/331

>3/331

>3/331

>3/331
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علوم دامی ایران ،دورة  ،64شمارة  ،1بهار 1936

سختزایی

سختزایی بر خطر وقوع جفتماندگی تأثیر معنادار
داشت ( .)P <3/31با وجود این ،نتایج آنالیز لجستیک
با نسبت بخت ( 1/34 )3/33-1/16از نتایج آنالیز مدل
مختلط حمایت نمیکند .یکی از دالیل کمرنگبودن اثر
سختزایی را شاید بتوان به نبود تعریف مشخص و عدم
ثبت دقیق آن در سطح گاوداریهای مورد مطالعه
نسبت داد .زیرا نسبت بخت بهشدت به صحت اطالعات
گزارششده در این خصوص بستگی دارد.
مردهزایی

بر مبنای نسبت بخت ( ،1/94 )6/64-4/63اصلیترین
فاکتور مؤثر در ابتال به جفتماندگی ،مردهزایی تخمین
زده شد (جدول .)4بهطوری که خطر وقوع جفتماندگی
در مردهزایی در مقایسه با گاوهای زندهزا ،بیشتر بود.
وقوع ناهنجاریهای تولیدمثلی (مردهزایی ،دوقلوزایی و
سختزایی) خطر ابتال به جفتماندگی را بهطور
معناداری تحت تأثیر قرار دادند .بهطور کلی وقوع این
ناهنجاریها سبب آسیب فیزیکی به رحم دام شده و
محیط رحم را برای خروج جفت نامساعد میکند .نتایج
این پژوهش با نتایج پژوهشهای دیگر مطابقت داشت
( ;Correa et al., 1993; Laven & Peter, 1996
;.Markusfeld et al., 1987; Opsoma & Kruif, 2009
.)Gaffer et al., 2010
تأثیر جفتماندگی بر صفات تولیدی و تولیدمثلی

نتایج آنالیز مدلهای مختلط (جدول  )9نشان داد که تمام
فاکتورهای موردبررسی به جز سن نخستین زایش
( )P< 3/63و دوقلوزایی ( )P <3/33بر تولید شیر 931
روز اثر معنادار داشتند ( .)P < 3/331میانگین حداقل
مربعات تولید شیر  931روز گاوهای جفتمانده در مقایسه
با گاوهای سالم 943 ،کیلوگرم کاهش داشت
( 11303±93/63در مقایسه با  .)11413±60/39در
مورد درصد چربی ( )P= 3/11و پروتئین ( )P =3/06شیر
تفاوت معناداری مشاهده نشد (جدول  )9که با نتایج سایر
پژوهشها در این زمینه مطابقت داشت ( Van werten et
.)al., 1992; Joosten et al., 1998; Gaffer et al., 2010
تمام عوامل موجود در مدل بر روزهای باز تأثیر معنادار
داشتند ( .)P<3/331میانگین حداقل مربعات فاصلۀ زایش

در گاوهای جفتمانده به طور متوسط  11/11روز بیشتر
بود (164/09 ±1/13در مقایسه با .)116/43 ± 1/33
همچنین تعداد تلقیح به ازای آبستنی در گاوهای
جفتمانده در مقایسه با گاوهای سالم بهطور معناداری
( )P <3/331بیشتر بود (( )3/10±3/349جدول  .)9وقوع
جفتماندگی عملکرد تولیدمثلی را کاهش میدهد
( Laven & Peter, 1996; Könyves et al., 2009; Hur et
 .)al., 2010بروز جفتماندگی خطر ابتال به بیماریهای
عفونی رحم (متریت و اندومتریت) ( )Hur et al., 2010و
سایر بیماریهای عفونی و متابولیکی (ورم پستان،
کتوز،تب شیر و )...را افزایش میدهد ( & Opsomer
 )Kruif, 2009که سبب افت عملکرد تولیدی و تولیدمثلی
میشود.
زیانهای مالی ناشی از جفتماندگی

پارامترهای زیستی و اقتصادی مورد استفاده برای محاسبۀ
زیانهای مالی ناشی از جفتماندگی و کل هزینههای
برآوردشده به ازای هر مورد وقوع جفتماندگی در چهار
گله به تفکیک گلههای مورد بررسی و میانگین آن در
جدول  6ارائه شده است .درمجموع زیان مالی ناشی از
هر مورد جفتماندگی به طور میانگین  1/30میلیون
ریال برآورد شد؛ در حالی که بین گلههای مورد بررسی
از  6/99تا  3/94میلیون ریال در نوسان بود .نتایج نشان
داد که کاهش تولید شیر ،مهمترین فاکتور مؤثر بر زیان
مالی یک مورد جفتماندگی محسوب میشود؛ به
طوری که خسارت ناشی از این عامل در گلهها بهطور
متوسط  9/94میلیون ریال و با دامنۀ تغییرات  4/40تا
 1/64میلیون ریال برآورد شد .دومین عامل ،هزینههای
ناشی از افت عملکرد تولیدمثلی بود که به ازای هر مورد
وقوع از  333تا 4406هزار ریال تغییر میکرد؛ درحالی
که میانگین آن در گلههای مورد بررسی  1/94میلیون
ریال تخمین زده شد .هزینۀ مربوط به دامپزشکی و
خدماتی درمانی ،شیر دور ریخته شده و خدمات
کارگری به ترتیب در مرتبههای بعدی قرار گرفتند.
شایان ذکر است که حقوق دامپزشک در گاوداری  9و
 6به صورت ثابت و ماهیانه پرداخت شده و دو گلۀ دیگر
بر اساس هر جلسه ویزیت پرداخت صورت گرفته است
که سبب تفاوت حقوق هر ساعت ویزیت دامپزشک
مامایی بین گلۀ  4با سایر گلهها شده است.
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جدول  . 9مقایسۀ میانگین حداقل مربعات عملکرد تولیدی وتولیدمثلی برای گاوهای سالم در مقایسه با گاوهای جفتمانده
در چهار گلۀ موردبررسی
وضیعت گاوها از نظر جفتماندگی

متغیرها
شیر  931روز (کیلوگرم)

سالم

جفت مانده

تفاوت میانگین حداقل مربعات

11303 ± 93 /63

11413 ± 60 /39

**943 ± 90 /13

چربی شیر (درصد)

9/14 ± 3/344

9/33 ± 3/391

پروتئین شیر (درصد)

9/943 ± 3/310

9/949 ± 3/349

3/ 331 ± %310ns

روز باز (روز)

164/09 ± 1/13

116/43 ± 1/33

**11/11 ± 1/63

4/6 ± 3/344

4/10 ± 3/344

**3/10 ± 3/349

تعداد تلقیح به ازای آبستنی
تخمین تفاوت حداقل میانگین مربعات : ns :غیر معنادار،

**

در سطح  3/31معنادار

ns

3/390 ± 3/349

است.

جدول  .6پارامترهای زیستی و اقتصادی مورد استفاده برای محاسبۀ زیانهای مالی ناشی از جفتماندگی و کل هزینههای
برآوردشده به ازای هر مورد وقوع در سطح چهار گله به تفکیک گلههای مورد بررسی و مقدار میانگین آن
متغیرها
میانگین شیر روزانه (کیلوگرم به ازای هر گاو)
میانگین طول دورة درمان (روز)
میانگین شیر دورریختهشده (کیلوگرم)

*

گاوداریها
1

4

9

6

میانگین

93/41

63/9

93/11

61/49

93/09

0

1

4

6

1/1

440/01

431/13

496/33

146/34

413/11

3933

3433

3433

3933

3613

466/49

991/33

143/90

406/39

916/31

سود حاصل از هر کیلوگرم شیر (ریال)

1333

4633

9133

4133

491

روزهای بازافزایشیافته بر اثر جفتماندگی (روز)

13/33

3/93

11/36

4/33

11/44

قیمت شیر (ریال به ازای هرکیلوگرم)
شیر کاهشیافته براثر جفتماندگی در طول دورة شیردهی  931روز (کیلوگرم)

هزینۀ هر روز باز (ریال به ازای هرروز)
زمان خدمات دامپزشکی (ساعت به ازای هر مورد وقوع)
دستمزد دامپزشکی (ریال به ازای هر ساعت)
زمان خدمات کارگری (ساعت به ازای هر مورد وقوع)

143393 111333 141633 113333 144933
3/46

3/44

3/44

3/43

3/41

611333 430333 431333 144333 163333
1/14

3/36

1

3/41

3/31

دستمزد کارگر (ریال به ازای هرساعت)

64333

63333

16933

66333

60141

هزینۀ دارو و درمان (ریال به ازای هر مورد وقوع)

104333 144133 110133 136333 493333

کل هزینهها (ریال به ازای هر مورد وقوع)

1344113 6994093 3910003 1996903 1393093

* میانگین شیر دور ریخته شده = میانگین طول دورة درمان (روز) × میانگین شیر روزانه (کیلوگرم به ازای هر گاو)

در گاوداریهای مورد بررسی ،بهطور مستقیم حذف
و تلفات ناشی از جفتماندگی وجود نداشت .بنابراین در
این پژوهش ،هزینۀ مربوط به حذف و جایگزینی تلیسه
لحاظ نشد .ولی پژوهشهای پیشین نشان داد که وقوع
جفتماندگی باعث ناباروری میشود؛ از این رو خطر
حذف را به مقدار قابل توجهی افزایش میدهد.
مقدار مشارکت مؤلفههای مختلف در برآورد
زیانهای مالی یک مورد وقوع جفتماندگی در جدول
 1خالصه شده است .درصد مشارکت نشان میدهد
افزایش روز باز با  14/44درصد از کل هزینهها،

مهمترین عامل در خسارت اقتصادی ناشی از یک مورد
وقوع جفتماندگی محسوب میشود .کاهش تولید شیر
با  44/33درصد از کل هزینهها ،در رتبۀ دوم است که
با نتایج پژوهشهای پیشین در توافق است .کمترین
مشارکت در زیانهای جفتماندگی مربوط به نیروی
کار بود .در گلههای مورد بررسی ،برای درمان
جفتماندگی از پنیسیلین ،استروپتومایسین ،اکسی
تتراسایکلین  13درصد ،انروفلوکساکسین  13درصد و
فلونکسین تحت نظر دامپزشکان استفاده میشد .با
توجه به قیمت داروها و میانگین بهدستآمده در سال

1936  بهار،1  شمارة،64  دورة،علوم دامی ایران

.هنگفتی به صنعت گاو شیری کشور تحمیل میشود
، با شناخت فاکتورهای مؤثر بر وقوع جفتماندگی،بنابراین
کنترل این عوامل و بهکارگیری مدیریت مطلوب در
گاوداریها و استفاده از برنامههای مدون در بخش
. میتوان بخشی از این هزینهها را کاهش داد،دامپزشکی
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 هزینۀ مربوط به خدمات دامپزشک و درمان به،1931
 ریال تخمین زده شد که434901 صورت میانگین
. درصد از کل هزینه را در بر میگرفت11/93
نتایج مطالعۀ حاضر نشان داد که با توجه به هزینۀ
 ساالنه زیان مالی،مربوط به یک مورد وقوع جفتماندگی

 مشارکت مؤلفههای مختلف در برآورد زیانهای مالی یک مورد وقوع جفتماندگی.1 جدول
)%( درصد

)مقدار (ریال

14/44
44/33
11/93
3/43
3/04
133

19431631
9943434
434901
119113
63431
134411

همچنین از آقای مهندس آقا طهرانی که ما را در گردآوری
. صمیمانه تشکر و قدردانی میگردد،دادهها یاری رساندند

مؤلفه
افزایش روز باز
کاهش تولیدشیر
خدمات درمانی و دامپزشکی
زیان ناشی از شیر دورریز
نیروی کار
کل زیان

سپاسگزاری
،از واحدهای دامپروری که در این مطالعه مشارکت کردند
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