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چكیده

طبق آخرين اطالعات موجود در كش�ور تعداد  7816واحد گاوداري صنعتي ش�يري با مجموع  847500رأس
گاو و گوس�اله اصيل به فعاليت توليدي مش�غول مي باش�ند .ميزان ح�ذف 1زياد در مزارع گاو ش�يري ضمن ايجاب
هزينه س�نگين براي تامين تليس�ه جايگزين ،با توسعه گله در تقابل مي باش�د .طرح حاضربه منظور مطالعه ميزان
وعلل حذف گاو ش�يري و بررس�ي داليل حذف آنها در گاوداري هاي صنعتي باالي صد راس در اس�تان تهران اجرا
گرديده اس�ت .در این پژوهش تعداد  199واحد گاوداری صنعتی ش�یری باالی  100راس�ی فعال تحت پوشش مرکز
اصالح نژاد دام کش�ور در اس�تان تهران مربوط به سال  ،1388بر اس�اس جمعیت گله به ترتیب صعودی مرتب و به
دس�تجات ظرفیتی مختلف (100تا300 -299تا500-499تا 999و بیش�تر از  1000راس) با توجه به فراوانی آنها در هر
طبقه ظرفیتی تقس�یم ش�دند .سپس بر اس�اس روش انتصاب متناس�ب و به صورت تصادفی  25درصد از واحدهای
موجود در هر طبقه ،جهت تجزیه و تحلیل آماری انتخاب گردیدند .نتایج نش�ان داد از تعداد  2523راس گاو شیری
حذف ش�ده در س�ال 1388در این واحدها ،بیش�ترین فراوانی برای علت حذف مربوط به سقط مکرر و عدم باروری
ب�ا  29/4درصد اس�ت .علت های مهم بعدی ،غی�ر اقتصادی بودن با  18درصد و بیماری ه�ای عفونی با  15/2درصد
رتبه های دوم و سوم را به خود اختصاص داده اند .سایر علل به ترتیب فراوانی عبارتند از :اختالالت متابولیکی(9/8
درصد) ،ورم پستان( 7/3درصد) ،مازاد بودن( 5/3درصد) ،صدمات فیزیکی( 5/1درصد) ،پیری( 3/6درصد) ،نقایص
ژنتیکی( 3/5درصد) ،نیازمالی( 2/1درصد) و باالخره س�خت زایی ( 0/8درصد) .تاثیر ظرفیت بر علل حذف بس�یار
معنی دار اس�ت( )p>0/001و میزان حذف اختیاری در دس�تجات ظرفیتی یک تا س�ه بیش�تر از میزان مورد انتظار،
تحقق یافته اس�ت .این موضوع نش�اندهنده مدیریت بهتر و موفق تر در این دستجات ظرفیتی می باشد .متقابال در
دسته چهارم ظرفیتی میزان حذف اختیاری  50درصد کمتر از میزان مورد انتظار بوده است .به این معنی که دامدار
ب�ه عل�ت فراوانی حذف اجباری در گل�ه قدرت انتخاب و حذف دام ها را از دس�ت داده و دام ها به علل مختلفی که
خارج از اراده دامدار می باشد ،گله را ترک کرده اند.
كلمات كليدي :گاوشیری ،حذف اختیاری ،حذف اجباری ،ظرفیت ،استان تهران
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Investigation of the culling reasons of dairy cows in Tehran Province`s dairy farms
By: Abdorreza Teymuri, Member of Scientific Board, (Corresponding Author; Tel: +989122634313) Mohammad Babaei
Member of Scientific Board Animal Sciences Institute, Iran, Alireza Eghbal, MSc in Animal Breeding Center, F. Badeae
Moghaddam, Expert in Natural Resources and Agricultural Researches of Isfahan Province.
Removal of large dairy cows required high cost of replacement heifers and in contrast with development of the herds.
The economic life of dairy cattle in our country is low. Our project was planned to study and investigate the reasons for
culling dairy cattle from dairy farms over a hundred head of Tehran province. In this study, about 354 industrial units
of dairy cattle under the National Livestock Breeding Center of Tehran province in 2009 were obtained and analyzed.
Information of inactive units and under 100 heads capacity units was eliminated. The remaining units( 199 units), based
on cattle population was sorted into ascending order. Different groups of units (100 to 299-300 to 499-500 to 999 and
more than 1,000 head) according to their frequency in each class were divided by capacity. Then, according to the method
of proportionate random 25% of units in each class were selected for statistical analysis. Results show that from 2523
dairy cows culled in 2009 in these units, the highest frequency cause to eliminate cows was abortion and reproductive
failure with 29/4%. The next important causes were non-economic and Infectious Diseases, with 18% and 15/2% ranked
second and third to have. The frequency of other causes includes metabolic disorders (9/8%), mastitis (7/3%), the excess
of (5/3%), physical damage (5/1%), aging (3/6%),Genetic defects (3/5%), economic problem (2/1%) and finally Dystocia
(0/8%). The result showed high relationship between capacity and culled cow (p<0/001). Also voluntary culling in groups
of one to three was more than expected. This indicates better management and more successful groups in this capacity.
Likewise in the fourth batch capacity, voluntary culling was 50 percent less than the expected rate. This means that the
forced removal of the animals in the herd causes the farmer have no chance to selected benefit cows
Keywords: Dairy, Cow, Voluntary culling, Involuntary culling, Capacity, Tehran province

می برد که با قیمت فعلی خوراک دام و شیر شاید به شیردهی سوم نزدیک تر
 اگر گاوی پیش از این که هزینه های مربوط به پرورش خود را جبران.باش��د
.)7( واحد تولیدی دچار زیان می شود، حذف شود،کند
ش��ناخت مهمترین دالیلی که موجب می ش��ود گاوها در طول سال گله
 ابزار مهمی برای تعیین و شناس��ایی مشکالت و ضعف مدیریت،را ترک کنند
 با شناخت این مولفه ها می توان توصیه هایی برای بهبود مدیریت.می باشد
.در گله نمود
 فرصتی برای دامدارها جهت تعیین،س��امانه ثبت اطالعات در گاوداریها
 گاودارها فهرس��تی.و درج علت خروج گاوها از چرخه تولید فراهم می نماید
از علل حذف گاوها در فرم ثبت اطالعات در اختیار دارند و هنگام حذف یک
 در فرم طراحی شده.گاو از گله یکی از این موارد را عالمت گذاری می نمایند
 مورد قرار داده52 توس��ط مرکز اصالح نژاد دام کش��ور نیز فهرس��تی بالغ بر
شده اس��ت که دامدار میتواند تنها یکی از این دالیل را به عنوان علت حذف
 موجب، بس��نده نمودن دالیل حذف به ذکر تنها یک دلیل.گاو انتخاب نماید
اش��تباهات زیادی در مطالعه علل حذف ش��ده و حداقل امکان بهره برداری
 اغلب اوقات دالیل مختلفی.کافی از این اطالعات را از مدیران صلب می نماید
.منجر به اخذ تصمیم نهایی برای حذف یک گاو می گردد
) با بررسی نرخ حذف و علل آن در تعدادی از گاوداریهای1387(مروجی
 نا هنجاری های تغذیه ای، ناهنجاری های تولید مثلی،چند اس��تان کش��ور
و متابولیک��ی و بیماری های عفونی را به ترتیب س��ه علت اصلی حذف بیان
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مقدمه

طول عمر اقتصادی و ماندگاری گاو شیری در گله از مهمترین موضوعات
.در پرورش گاو شیری است که روز به روز مورد توجه بیشتری قرار می گیرد
عل��ت این توجه افزایش میزان حذف گاوهای ش��یری در بس��یاری از گله ها
 حذف زیاد گاوهای شیری ش��رایطی را بوجود می آورد که سبب.می باش��د
می ش��ود تعداد معدودی از گاوهای ش��یری به مرحله بلوغ جس��می و تولید
کامل خود برسند و گله نیز به ندرت به چهارمین دوره شیردهی خود نزدیک
 بخشی از مدیریت گله،تصمیم گیری برای حذف یک گاو شیری از گله.شود
است که موارد بسیار متنوعی را شامل شده و یکی از پیچیده ترین تصمیمات
.)8( در عملیات پرورش گاو شیری است
 حذف، مازاد بودن و یا نیاز مالی دامدار،ح��ذف گاو به دلیل کمی تولی��د
 حذف گاو به دالیل مشکالت تولید، در مقابل آن. نامیده می ش��ود2اختیاری
3
 حذف غیر اختیاری، مرگ و ورم پستان، آسیب های فیزیکی، بیماری،مثلی
 تحقیقات نشان می دهد که درآمد واحدهای پرورش گاو.)3(نامیده می شود
.)13 ،12 ،11(ش��یری با کاهش س��طح حذف غیر اختیاری افزایش می یابد
 افزایش4 ط��ول عمر تولیدی گاوها،ب��ا کاهش حذف غیر اختیاری یا اجباری
می یابد و این امر فرصتی برای توس��عه اندازه گل��ه و همچنین زمینه حذف
.)10(اختیاری بیشتر را فراهم می کند
ی��ک گاوتا زمانی که هزین��ه های مربوط به پرورش یا خریدش را جبران
 دوره شیردهی زمان3  تا2  این مسئله بین.)7( سودی تولید نمی کند،نکند
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کرد (.)1
 )2008( Heravi Mousaviدر اس��تان خراس��ان ،وقوع بیماری را با
 47/14درصد بیش��ترین و اصلی ترین علت حذف گاو شیری اعالم نمود .وی
همچنین مش��کالت تولیدمثلی را با  25/65درصد دومین علت و تولید پایین
با  7/01درصد را س��ومین علت حذف گاو در استان معرفی نمود .فروش گاو،
ورم پستان و مشکالت پستان و همینطور نقص دست و پا ،دالیل بعدی حذف
در مطالعه وی بودند(.)5
 Mohammadiو  )2009( Seddighiتحقیقی را برروی  23گله گاو
هلش��تین در شهرستان نیشابور انجام دادند که در این تحقیق ،باروری پایین
مهمتری��ن دلیل برای حذف گاو بود .به ط��وری که  35درصد گاوها به دلیل
باروری پایین حذف ش��ده بودن��د .ناهنجاری های گوارش��ی با  12/6درصد،
مشکالت تغذیه ای با  10/85درصد ،ورم پستان با  9/6درصد و لنگش با 8/3
درصد به ترتیب مهمترین علل حذف بودند(.)9
 Hardleyو همکاران ( )2006در مطالعه ای بر روی تعدادی گله در 10
ایالت آمریکا از سال  1993تا  1999میزان حذف و علل آنرا در گاوهای شیری
بررسی نمودند .در این پژوهش علل حذف به  9گروه اصلی تقسیم بندی شد
و نتایج بر اساس اندازه گله ها و ایالت های مختلف ارایه گردید(.)4
اهلم��ان و همکاران()2011در تحقیق خ��ود نتیجه گرفتند که روی هم
رفته  24/7درصد از حذف گاو های ش��یری به دلیل ضعف سیس��تم پستانی
اس��ت .پ��س از آن باروری پایین با  23/6درصد و تولی��د پایین با  8/8درصد
فراوانی دالیل حذف را به خود اختصاص می دهند(.)2

مواد و روش ها

در این پژوهش اطالعات مربوط به  354واحد گاوداری صنعتی ش��یری
تحت پوش��ش مرکز اصالح نژاد دام کش��ور در اس��تان تهران مربوط به سال
 1388اخذ و مورد بررسی قرار گرفت.
ابتدا اطالعات اخذ ش��ده پاالیش ش��د .به این صورت که واحدهای فاقد
دام و رکورد ثبت ش��ده ،از جدول داده ها حذف گردیدند .همچنین با توجه
ب��ه هدف این تحقیق ،واحدهای زیر  100راس نی��ز از جدول اطالعات اولیه
حذف گردیدند.
سپس واحدهای باقی مانده که تعداد  199واحد بود ،بر اساس جمعیت

گله به ترتیب صعودی مرتب ش��دند .دامنه جمعیت دام در گله های مختلف
از  100راس تا بیش از یک هزار راس بود .لذا واحد ها به دس��تجات ظرفیتی
مختلف با توجه به فراوانی آنها در هر طبقه ظرفیتی تقس��یم شدند .سپس بر
اس��اس روش انتصاب متناس��ب و به صورت تصادفی  25درصد از واحدهای
موج��ود در هر طبقه ،جهت تجزیه و تحلیل آم��اری انتخاب گردیدند .تعداد
واحدها در هر طبقه ظرفیتی به شرح جدول شماره  1بدست آمد.
ب��ا توجه ب��ه اینکه  52دلی��ل حذف درج ش��ده در فرم ثب��ت اطالعات
گاوداری ها قابل دس��ته بندی و خالصه نمودن بودند ،در نهایت دالیل حذف
در  12مورد دس��ته بندی ش��دند .این موارد عبارتند از :ورم پس��تان ،نقایص
ژنتیکی ،بیماری های عفونی ،اختالالت متابولیکی ،سقط مکرر و عدم باروری،
صدمه های فیزیکی ،غیر اقتصادی بودن ،نیاز مالی ،پیری ،مازاد بودن ،سخت
زایی و دالیل نامش��خص .از آنج��ا که دلیل حذف نا مش��خص قابل تحلیل و
بررس��ی نب��ود لذا آمار آن از مش��اهدات حذف گردید .ب��رای تجزیه و تحلیل
اطالعات از نرم افزار  2010 Excelو  SPSS19استفاده شد.

نتايج

از کل  3480راس گاو ح��ذف ش��ده در واحدهای مورد مطالعه در س��ال
 ،1388علت حذف برای  2523راس بطور مشخص ثبت گردیده است و از این
تعداد ،بیشترین فراوانی برای علت حذف مربوط به سقط مکرر و عدم باروری
با  29/4درصد اس��ت ،علت های مهم بعدی غیر اقتصادی بودن با 18درصد و
بیماری های عفونی با  15/2درصد رتبه های دوم و سوم را به خود اختصاص
داده اند .سایر علل و درصد وقوع آنها به ترتیب فراوانی عبارتند از:
اختالالت متابولیکی ( 9/8درصد) ،ورم پس��تان ( 7/3درصد) ،مازاد بودن
( 5/3درص��د) ،صدمات فیزیک��ی ( 5/1درصد) ،پی��ری ( 3/6درصد) ،نقایص
ژنتیک��ی ( 3/5درص��د) ،نیازمال��ی ( 2/1درصد) و باالخره س��خت زایی (0/8
درصد).
ب��ا در نظر گرفتن علل نیاز مالی ،مازاد بودن و غیر اقتصادی بودن گاو به
عنوان علل حذف اختیاری ،مالحظه می کنیم  25/26درصد حذف های انجام
ش��ده ،حذف اختیاری و  74/74درصد حذف ها خ��ارج از اختیار دامدار و به
صورت حذف اجباری به وقوع پیوسته اند.
با اس��تفاده از آزمون Chi-squareعلت های مختلف حذف گاو شیری

جدول  -1دسته های ظرفیتی و تعداد واحد مورد مطالعه در هر دسته

شماره دسته

دامنه ظرفیت واحدها (راس)

تعداد واحد کل

تعداد واحد نمونه

1

100-299

80

15

2

300-499

48

10

3

500-999

33

8

4

<1000

38

8
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بین  4دس��ته ظرفیتی مورد مقایس��ه قرار گرفت تا مشخص شود ،آیا ظرفیت
واحد گاوداری می تواند بر روی میزان حذف گاو به یک علت مش��خص تاثیر
بگذارد .به عبارت دیگر روند تغییر میزان حذف به یک علت مشخص در قبال
دستجات ظرفیتی چگونه است.
نتایج این آزمون نش��ان داد ،تاثیر ظرفیت بر علل حذف بس��یار معنی دار
اس��ت( .)p>0/001در خص��وص برخی از علت ها با افزای��ش ظرفیت ،میزان
ح��ذف افزایش می یابد و در خصوص برخی از علت ها رابطه معکوس اس��ت.
از طریق آزمون یاد ش��ده و مقایسه تعداد گاو حذف شده به هر علت با میزان
مورد انتظار حذف به وس��یله آن علت در دسته های مختلف ظرفیتی مالحظه
شد:
بط��ور قاب��ل مالحظه ای ح��ذف به دالیل ابت�لا به ورم پس��تان ،ابتال به
بیم��اری های عفونی ،بروز نقایص ژنتیکی و س��قط مکرر در دس��ته ظرفیتی
 500تا  1000راس��ی کاهش نش��ان می دهد و تعداد مشاهده شده از تعداد
مورد انتظار بس��یار کمتر است .این موضوع می تواند نشاندهنده مدیریت بهتر
و علمی تر در این دس��ته از واحدها باش��د که توانسته اند حذف غیر اختیاری
را کنترل نمایند.
 ح��ذف به علت غیر اقتصادی بودن دام ،م��ازاد بر نیاز بودن و نیاز مالیبا افزایش اندازه گله کاهش می یابد .البته در دس��ته س��وم ظرفیتی این روند
تغیی��ر جهت داده و پس از یک افزایش مج��ددا در گله های باال تر از 1000
راسی کاهش پیدا می کند.

چنانچه پیش��تر گفته ش��د علت هایی مثل غیر اقتصادی بودن گاو ،مازاد
بر نیاز بودن و نیاز مالی دامدار س��بب حذف اختیاری دام می ش��ود و تصمیم
به حذف دام توس��ط دام��دار صورت می گیرد .هر چه ق��درت تصمیم گیری
دامدار برای حذف دام یا به عبارت دیگر س��هم حذف اختیاری نس��بت به کل
حذف در گله بیش��تر باش��د ،امکان بهبود وضعیت گله بیشتر فراهم می شود.
در اینجا مالحظه می ش��ود دس��ته ظرفیتی  500تا  1000راسی در خصوص
حذف اختیاری وضعیت بهتری دارد و سهم بیشتری نسبت به سایر دستجات
در حذف اختیاری دارد .این موضوع میتواند مجددا بهتر بودن ش��یوه مدیریت
و کنترل حذف در این دسته نسبت به سایر دسته ها را نشان دهد.
با اس��تفاده از آزمون Chi-squareعلت های حذف اختیاری و اجباری
گاو شیری بین  4دسته ظرفیتی مورد مقایسه قرار گرفتند تا مشخص شود ،آیا
ظرفیت واحد گاوداری میتواند بر روی میزان حذف اختیاری یا اجباری گاوها
تاثی��ر بگذارد .به عبارت دیگر روند تغیی��ر میزان حذف اختیاری و اجباری در
قبال دستجات ظرفیتی چگونه است .از طریق آزمون یاد شده و مقایسه تعداد
گاو حذف شده به صورت اجباری و یا اختیاری با میزان مورد انتظار حذف در
دسته های مختلف ظرفیتی مالحظه شد:
 میزان حذف اختیاری در دس��تجات ظرفیتی یک تا سه بیشتر از میزانمورد انتظار تحقق یافته اس��ت .در این بین دس��ته سوم  129در صد بیشتر از
میزان مورد انتظار و دس��تجات یک و دو به ترتیب  75و  32در صد بیش��تر از
می��زان م��ورد انتظار گاوها را به دالیل غیر اقتصادی ب��ودن ،مازاد بودن و نیاز

جدول  -2درصد گاوها ی شیری حذف شده به تفکیک دالیل حذف و دسته ظرفیتی

دسته ظرفیتی

علت حذف

کل واحدها

یک

دو

سه

چهار

ورم پستان

5/46

5/03

1/98

9/36

7/276

نقایص ژنتیکی

0

1/26

0/85

5/27

3/52

بیماری های عفونی

9/66

13/3

6/52

18/5

15/2

اختالالت متابولیکی

9/24

12/6

6/8

9/75

9/73

سقط مکرر و عدم باروری

18/9

27/1

19

33/9

29/3

صدمه های فیزیکی

5/46

3/77

3/68

5/66

5/06

غیر اقتصادی بودن

26/1

25/1

29/2

12/2

17/9

نیاز مالی

9/24

0

8/78

0

2/1

پیری

5/46

3/27

2/55

3/58

3/56

مازاد

9/24

8/29

20/1

0/46

5/26

سخت زایی

1/26

0/25

0/57

0/98

0/83

کل

100

100

100

100

100
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مال��ی ،به صورت اختیاری حذف نموده اند .این موضوع نش��اندهنده مدیریت
بهتر و موفق تر در این دس��تجات ظرفیتی می باش��د .متقاب ً
ال در دسته چهارم
ظرفیت��ی میزان ح��ذف اختیاری  50درصد کمتر از می��زان مورد انتظار بوده
اس��ت .به ای��ن معنی که دامدار به علت فراوانی ح��ذف اجباری در گله قدرت

انتخ��اب و حذف دام ها را از دس��ت داده و دام ها ب��ه علل مختلفی که خارج
از اراده دام��دار می باش��د گله را ترک کرده اند .مقایس��ه میزان تحقق حذف
غیراختیاری (اجباری) با میزان مورد انتظار در منحنی ذیل موید مطالب گفته
شده می باشد.

نمودار  -1میزان حذف به علت ورم پستان ،بیماری عفونی ،نقص ژنتیکی و سقط مکرر در مقایسه با میزان مورد انتظار در ظرفیت های مختلف (درصد)

نمودار  -2میزان حذف به علت نیاز مالی ،مازاد بودن و غیراقتصادی بودن گاو در مقایسه با میزان مورد انتظار (درصد)
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نمودار  -3میزان حذف اختیاری تحقق یافته در مقایسه با مورد انتظار

نمودار  -4میزان حذف اجباری تحقق یافته در مقایسه با مورد انتظار

بحث و نتيحه گيري

از آنجا که س��قط مک��رر و عدم باروری ح��دود  30درصد از میزان
حذف گاو شیری در مجموع گله های مورد مطالعه را به خود اختصاص
می دهد ،ضروری اس��ت علل اولیه بروز این عامل زیان ده مورد بررسی
دقیق تر قرار گیرد.
اگر چه هر یک مورد س��قط جنین س��بب ضرر و زیان در گله می
گ��ردد ،ولی ب��روز  3تا  5درصد ای��ن عارضه در گله گاو ش��یری عادی
تلقی می ش��ود .عوامل عفونی از فراوانترین مواردی هس��تند که س��بب
س��قط جنین می ش��وند و پس از آنها عوامل دیگری مثل زرالنون ،5افال
توکسینها ،ترکیبات آلکالوئیدی و برخی باکتری ها و ویروس ها میتوانند
سبب سقط جنین شوند(.)6
در ای��ن مطالع��ه دومین عامل مهم در حذف گاو ش��یری عامل غیر
اقتصادی بودن گاو بود .عوامل موثر در غیر اقتصادی بودن ادامه نگهداری
یک گاو شیری در گله ،به دو دسته عمده قابل تفکیک هستند.
دس��ته اول عوام��ل داخل دامداری مانند ،نژاد دام ،س��طح مدیریت

(پژوهشوسازندگی)

واحد از جنبه های مدیریت تولید مثل ،بهداش��ت ،تغذیه و از این قبیل.
هر چه سطح مدیریت گله بهتر باشد ،بهره وری عوامل تولید باال رفته و
تولید اقتصادی تر خواهد بود .در نتیجه قیمت تمام شده تولیدات واحد
به حداقل ممکن کاهش خواهد یافت و لذا نقطه سربه سر تولید در واحد
دام پایین آم��ده و میزان حذف به علت غیر اقتصادی بودن کاهش پیدا
می کند .بالعکس هر چه سطح مدیریت و بهره وری در واحد ضعیف تر
باشد ،قیمت تمام شده محصوالت باال رفته و لذا احتمال حذف گاوها به
علت عدم صرفه اقتصادی بیشتر می شود.
دومین دس��ته از عوام��ل موثر بر حذف گاو به عل��ت غیر اقتصادی
بودن ،تغییرات قیمت نهاده ها و محصوالت تولیدی در گاوداری اس��ت.
لذا زمانی که تعادل قیمت ها به نفع نهاده ها به هم بخورد ،سطح حذف
گاو شیری به علت غیر اقتصادی بودن باال می رود .به عبارت دیگر نقطه
سربه سر تولید در واحد دام باال می رود و دامدار مجبور به حذف گاوها
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با دامنه بیش��تری از رکورد تولید ش��یر روزانه می باشد .نقطه مقابل آن
زمانی اس��ت که قیم��ت محصوالت و در مجموع درام��د واحد گاوداری
نسبت به هزینه ها بیشتر رشد کند .در این حالت نقطه سربه سر تولید
در واح��د دام پایین آمده و تعداد کمت��ری از گاوها در معرض حذف به
دلیل غیر اقتصادی بودن قرار می گیرند.
همچنین نتایج نش��ان داد ،ابتال به بیم��اری های عفونی ،اختالالت
متابولیکی و ورم پس��تان به ترتیب سومین تا پنجمین عامل مهم حذف
گاو ش��یری از گله می باش��ند و مجموعا علت  32/7درصد از حذف ها
را ش��امل می شوند .لذا ریش��ه یابی علل ابتال به این عوارض و تالش در
جهت رفع عوامل مس��اعد کننده و شایع کننده این بیماری ها در بهبود
وضعی��ت واحد های پرورش گاو ش��یری از اهمیت به س��زایی برخوردار
است.
در گزارش��ی که دپارتمان کش��اورزی آمریکا در سال  2006منتشر
نموده ،اعالم ش��ده اس��ت از کل گاوهای ش��یری حذف ش��ده و کشتار
شده ،مقدار  26/7درصد به علت مشکالت تولید مثلی و ناباروری26/5 ،
درصد به علت ورم پستان 22/4 ،درصد به علت تولید غیر اقتصادی بوده
است(.)14
مقایس��ه نتایج تحقیق حاضر با گزارش دپارتمان کش��اورزی آمریکا
نش��ان می دهد عوامل عمده حذف مشابه هستند ،اگر چه میزان حذف
در دو کشور متفاوت است.
این مطالعه نش��ان داد در مجموع حذف های انجام ش��ده25/26 ،
درصد حذف ها اختیاری و  74/74درصد حذف ها اجباری بوده اس��ت.
میدانیم هر چه س��هم حذف های غیر اختیاری کمتر باشد ،مدیر قدرت
انتخ��اب بیش��تری دارد تا گاوهای پر تولید تر و س��الم تر را در گله ابفا
نماید و با حذف اختیاری بیش��تر ،س��طح تولید گله را باال ببرد و ارزش
ژنتیکی دام های موجود را ارتقاع بخشد.
در مقایس��ه بین ظرفیت ه��ای مختلف گله و ارتب��اط آن با میزان
حذف ،مشاهدات حاکی است ،حذف به علت ورم پستان ،ابتال به بیماری
های عفونی ،بروز نقایص ژنتیکی و سقط مکرر در واحدهای باالی 1000
راس به مراتب بیش��تر از حد مورد انتظار می باش��د و کنترل الزم برای
مهار این عوامل در واحدهای بزرگ کمتر است.
لذا الزم اس��ت مدیران این واحدها برای کاهش عوامل اشاره شده و
علت های اولیه بروز این مشکالت ،تدابیر فنی بیندیشند.
ح��ذف به علت مازاد بر نیاز ب��ودن گاو و غیر اقتصادی بودن در گله
های کمتر از  1000راس بیشتر از حد انتظار است و بیشینه این عوامل
در واحدهای  500تا  1000راسی مشاهده شده است.
با توجه به اینکه دالیل یاد شده از علل حذف اختیاری محسوب می
شوند ،باالتر بودن آنها از حد انتظار می تواند به علت این باشد که حذف
به علت بیم��اری ها (حذف اجباری) در این واحدها به طور معنی داری
کمتر از حد انتظار است و لذا مدیر واحد قدرت انتخاب و حذف گاوهای
ک��م تولید را بطوری که موج��ودی جمعیت گله کاهش پیدا نکند ،دارد.
این موضوع به خوبی در نمودارهای  3و  4قابل مشاهده است.

پيشنهادات

 -مطالعه و شناس��ایی دقیقتر علل اولیه بروز سقط جنین در گاوها
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که مهمترین عامل حذف در تحقیق حاضر بوده است
 ریش��ه یابی علل ابتال به بیماری های عفونی ،اختالالت متابولیکیو ورم پستان و تالش در جهت رفع عوامل مساعد کننده و شایع کننده
این بیماری ها
 مطالعه وضعیت مدیریت واحدها و بررسی دقیق تر رابطه مدیریتبا حذف گاو به علت غیر اقتصادی بودن .در این رابطه پیشنهاد می شود
یک سیستم پویا و روزامد جهت قیمت گذاری شیر در کشور پایه ریزی
ش��ود و به جهت حفظ پایداری تولید و ایجاد امنیت س��رمایه گذاری در
این حرفه ،قیمت منطقی و به روز برای شیر متناسب با تغییرات قیمت
نهاده ها اجرا شود.
 آم��وزش و تروی��ج اصول مدیریت بهداش��ت و تغذی��ه منطبق برمعیارهای علمی به کلیه سطوح کارکنان و مدیران در واحدهای پرورش
گاو شیری متناسب با نوع شغل و مسئولیت آنها در واحد
 تحقیق روی روش های بهینه مدیریت پرورش و مدیریت تولیدمثلتلیسه که موجب افزایش طول عمر تولیدی آنها شود
 تجدی��د نظ��ر در فرم های ثبت رکورد گاوه��ای حذفی در گله هابه صورتی که چند عامل (حداقل س��ه علت) موثر در حذف یک گاو ،به
ترتیب اولویت قابل درج باشند.

پاورقی ها
1- Culling
2- Voluntry
3- Involuntry
4- Longevity
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