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بــه منظــور بررســی عملکــرد صفــات توليــدي و توليــد مثــي گاومیــش هــای خوزســتان وارتبــاط
آن بــا طــول عمــر ازداده هــای ســال هــای  1389-1379موجــوددر معاونــت بهبودتولیــدات دامــی
ســازمان جهادکشــاورزی اســتان خوزســتان اســتفاده گردیــده اســت .در ايــن تحقيــق ميانگــن توليــد
شــر  ،توليــد چــريب ،توليــد پروتئــن ،طــول دوره شــر دهــي ،فاصلـه دو زايــش ،درصــد چــريب و ســن
در هنــگام اولــن زايــش بــه ترتيــب  1613 ± 868كيلوگــرم 198 ± 86 ،60 ± 34 ،98 ± 58 ،روز158 ،
 544 ±روز  6/96 ± 1/76 ،در صــد و  1738 ± 1202روز بدســت آمــد .تجزيــه و تحليــل آمــاري
عملكــرد طــول عمــر نشــان داد كــه جــز اثــر گلــه ســاير عوامــل تاثــر معنــي داري بــر روي طــول
عمــر نداشــتند .طــول عمرگاومیــش هــای خوزســتان در ايــن تحقيــق  3844 ± 1815بدســت آمــد.
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مقدمه
گاو میــش بعــد از گاو و گوســفند بیشــرین جمعیــت دامــی جهــان را
داشــته( )4و بعنــوان یکــی از منابــع ژنتیــک دامــی ،جایــگاه مهمــی در
اکرثیــت کشــورهای آســیای جنوبــی و جنــوب رشقــی دارا میباشــد .گاومیــش
دام بومــی آســیا اســت و حــدود  %95گاومیــش هــای موجــود دردنیــا در ایــن
قــاره قــرار دارنــد .امــروز ایــن دام عمدتــا در آســیا خاورمیانــه کشــورهای
اطــراف مدیرتانــه و آمریــکای التیــن پــرورش داده مــی شــود .برخــی از
متخصصیــن  ،گاو میــش را تحــت عنــوان دام آینــده معرفــی کــرده و اظهــار
مــی دارنــد کــه اســتفاده از توانایــی هــای بالقــوه آن در آینــده بیشــر از ســایر
دامهــای اهلــی خواهــد بــود( .)3تولیــد شــیر بــا درصــد چربــی زیــاد ،مناســب
بــودن رسعــت افزایــش وزن ،ســازگاری بــا محیــط هــای مختلــف  ،مقاومــت
در مقابــل بیامریهــا و راندمــان بهــر در اســتفاده از علوفــه بــا کیفیــت کــم
نســبت بــه گاو از خصوصیــات گاومیــش اســت .ایــران بــا داشــن حــدود
 521000رأس گاو میــش کــه عمدتــا در اســتانهای شــالی و شــال غربــی و
خوزســتان قـرار دارنــد  ،یکــی از کشــورهای مهــم دارای گاومیــش در منطقــه
اســت و مقــام شــانزدهم را ازنظرتعــداد در جهــان دارد(  .) 5گاومیــش هــای
ایـران ازنظــر نــژادی خالــص بــوده وبــه عقیــده کارشناســان فائودرنــوع خــود
در دنیــا بــی نظیــر هستند.اســتفاده ازگاومیــش در ایـران اصــوال بخاطــر تولید
شــیر بــوده اســت وتولیدگوشــت در درجــه دوم اهمیــت ق ـرار دارد .اســتان
خوزســتان باداشــن حــدود  143000رأس گاومیــش بعــد از آذربایجــان رشقــی
و غربــی بیشــرین جمعیــت گاومیــش کشــوررا دارا مــی باشــد .گاومیــش های
خوزســتان کــه بــه روش ســنتی پــرورش داده مــی شــوند،اهمیت قابــل توجهی
ازنظــر تامیــن شــیر وگوشــت ســاکنان ایــن منطقــه از کشــور دارند.گاومیــش
هــای دارای بیشــرین راندمــان تولیــد شــیر وگوشــت دربیــن گاومیــش هــای

ایــن اســتان اســتفاده مــی کننــد .صفــات منعکــس کننــده تولیــد در یــک
گاومیــش معمــوال صفــات اولیــه و صفــات مرتبــط بــا ســامتی ،بــاروری
و مانــدگاری صفــات ثانویــه یــا صفــات عملکــردی نامیــده مــی شــوند.
مانــدگاری یکــی ازموضوعــات مهــم بــرای تولیدکننــدگان و بقاءگاومیــش
اســت بطوریکــه آنهــا قصــد دارنــد گاومیــش هایــی تولیدکننــد کــه بــرای
چندیــن دوره شــیردهی دوام خواهنــد داشــت( .)9بــه عقیده بســیاری ازمردم
مخصوصــا تولیدکننــدگان ،مانــدگاری مهمرتیــن صفــت مرتبــط باتولیــد شــیر
اســت ،ایــن عقیــده کامــا قابــل فهــم اســت .نظــر بــه اینکــه مــدت زمانــی
کــه یــک گاومیــش درگلــه باقــی مــی مانــد توانایــی اش بـرای مواجــه شــدن با
تفکیــک جنســیتی بــر حداقــل انتظــارات مالــک گلــه اش دربــاره اجزاءوســطح
تولیــد ،تعدادســلول هــای مقاومــت بــه ورم پســتان ،تیــپ ،عملکــرد زایــش
و تولیدمثلــی ،مقاومــت در برابــر بیــاری ،خلــق وخــو ،رسعــت وکشــش را
منعکــس مــی کنــد(.)8
ایــن صفــت توانایــی و قــدرت یــک گاومیــش را بــرای مقاومــت در برابــر
حــذف انــدازه گیــری مــی کنــد .بــی تردیــد مانــدگاری یــک مولفــه مهــم
ســودمندی درگلــه گاومیــش هاســت .امــروزه تاکیــد روی سیســتم هــای
تولیــدی و ســامتی حیوانــات اســت کــه از ایــن رو مانــدگاری اضافــی یکــی
ازتغییـرات مطلــوب در تولیــد گاومیــش خواهــد بــود ،هرچنــد مانــدگاری بــه
خــودی خــود یــک وضعیــت ســاده نیســت و بیشــر انعــکاس یــک ترکیــب
ســودمند از بســیاری صفــات دیگــر اســت( .)6مانــدگاری گاوهــای شــیری
بوســیله فاکتورهــای متعــددی تحــت تاثیــر قــرار مــی گیــرد .فاکتورهــای
غیرژنتیــک شــامل جایــگاه ،نــوع بســر ،تراکــم دام ،وســایل کاهــش اســرس
گرمایــی ،تغذیــه ،مراقبــت هــای ویــژه ،طــرح توســعه گلــه ،محدودیــت هــای
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فروش شیر و قابل دسرتس بودن و قیمت تلیسه های جایگزین می باشند که
ماندگاری را تحت تاثیرقرارمی دهد(.)4
اولین مشکل ماندگاری راه های متفاوت برای تعیین و اندازه گیری آن است.
بیشرت منابع ،ماندگاری را براساس طول عمر ،طول عمر تولیدی و همچنین
طول عمرعملکردی ،تعریف منوده اند .طول عمر عبارت ازفاصله تولد تاحذف
ازگله وطول عمرتولیدی شامل تعداد روز زایش اول تازمان حذف ازگله می
باشد(.)10
مواد و روش ها
دراین تحقیق جهت بررسی ومطالعه صفات تولیدی وتولیدمثلی گاومیش های
خوزستان ازاطالعات ثبت شده درمعاونت بهبودتولیدات دامی جهادکشاورزی
استان خوزستان استفاده شده است .براي بررسی صفات ماندگاری
از4633ركورد توليد شري گاوميش از گله های مختلف مربوط به كل استان
خوزستان ركوردگريي شده در طي سالهای74تا 92استفاده شده است .البته
خیلی ازمشاهدات فاقد کدگله بود.
صفات ماندگاری شامل طول عمر وطول عمرتولیدی ازروی فایل تولیدمحاسبه
شده است .دراین تحقیق طول عمر وطول عمرتولیدی ازطریق نرم افزارspss
ازطریق تفاضل تاریخ حذف ازتاریخ تولد وتاریخ اولین زایش محاسبه شد.
دراین تحقیق جهت بررسی عوامل موثربرصفات ماندگاری وارتباط آن باصفات
تولیدی ازرویه  GLMوبااستفاده ازازنرم افزار SPSSاستفاده شد .البته الزم
بذکراست که قبل ازتجزیه وتحلیل مشاهدات ویرایش الزم بررروی مشاهدات
صورت گرفته وداده های پرت ازفایل مشاهدات حذف گردید .در این بررسی
ماه زایش ،سال زایش وگله بعنوان اثرات ثابت سن اولین زایش وتولیدشیر
بعنوان متغیرکمکی درنظرگرفته شد.
مدل آماری برای تجزیه وتحلیل طول عمر گاومیش به این صورت می باشد:
milk-(milk) ̅)+(age1calv-(age1calv) ̅)+ b2(Yijk= µ+Yi+ Mj+Hk+ b1
eijkفرمول()۱
 :Yijkصفت مورد نظر(طول عمر گاومیش)
 :µمیانگین کل
 :Yiاثر iامین سال
 :Mjاثر jامین ماه زایش
 :Hkاثر kامین گله
 :b1رضیب متغیر کمکی سن اولین زایش
 :b2رضیب متغیر کمکی تولید شیر
( :)̅ )age1calv-(age1calvمتغیر کمکی سن اولین زایش
( :)̅ )milk-(milkمتغیر کمکی تولید شیر
 :eijkاثر خطا
نتایج
دراین بررسی اثرات گله ،ماه زایش و سال زایش بعنوان اثرات ثابت و سن در
هنگام اولین زایش و تولید شیر بعنوان متغیر کمکی در نظر گرفته شد .نتایج
آنالیز نشان دادند که تنها اثر گله بر این صفت بسیار معنی دار بوده و سایر
اثرات تأثیر معنی داری بر صفت طول عمر گاومیش های خوزستان نداشتند.
طول عمرگاومیش های خوزستان در اين تحقيق  3844 ± 1815بدست آمد
كه عدد بسيار بااليي در مقايسه با ساير دام هاي اهيل مي باشد ،با توجه به
بلوغ دير رس ،سن باال در هنگام اولني زايش ،طول دوره آبستني زياد و فحيل
نا محسوس سبب شده است كه اين گونه خييل ديرتر از گاو به مرحله توليد
برسد و به طبع بعد از آن براي مدت طوالين تر نگهداري شود.

مقاومــت زيــاد ايــن گونــه بــه رشايــط نــا مســاعد محيطــي و بيــاري هــا
مهمرتيــن دليــل حــذف نشــدن آن هــا از گلــه و طــوالين شــدن عمــر آن هــا مــي
باشــد .وجــود انحـراف معيــار زيــاد نشــان مــي دهــد كــه دام هــا از نظــر ايــن
ضفــت بســيار پراكندگــي دارنــد و در نتيجــه مــي تــوان بــا بهبــود رشايــط تغذيــه
اي و بهداشــتي طــول عمــر و متعاقــب آن ســود آوري گلــه را افزايــش داد.
در يــك تحقيــق صــورت گرفتــه بــر روي گاومیــش هــای هــاي مــري مانــدگاري
گاو ميــش هــا تــا ســن  72 ،60و  84ماهگــي بــه ترتيــب  44 ،60 ،87در صــد
بدســت آمــد يعنــي قبــل از  60ماهگــي 13درصــد ،قبــل از72ماهگــی  40درصــد
و قبــل از 84ماهگــی  56درصــد گاو ميــش هــا از گلــه هــا حــذف شــده بودنــد
كــه ايــن نتايــج نشــان مــي دهــد كــه طــول عمــر گاوميــش هــاي خوزســتاين از
گاوميــش هــاي مــري بيشــر مــي باشــد هــر چنــد كــه در خيــي از مواقــع
نتايــج نشــان مــي دهــد كــه غــر از گلــه ســاير اث ـرات تاثــر معنــي داري بــر
طــول عمــر گاو ميــش هــا ندارنــد( .)7بــا توجــه بــه اينكــه اثــر گلــه بازگــو
كننــده نحــوه مديريــت و تغذيــه گاو ميــش هــا در گلــه هــا مــي باشــد ايــن
موضــوع بيــان مــي كنــد كــه بــا تصحيــح در رشايــط مديريتــي مــي تــوان طــول
عمــر گاو ميــش هــا را افزايــش داد.
بحث
میانگیــن ســن اولیــن زایــش در گاومیــش هــای مــورد مطالعــه  1738روز
بدســت آمــد کــه ایــن مقــدار بســیار بیشــر از مقادیــر بدســت آمــده ب ـرای
نژادهــای دیگرمــی باشــد .توپچــی( )2ســن اولیــن زایــش را در گاومیــش هــای
آذربایجــان ا36تــا 38ماهگــی ذکــر کــرده اســت کــه بســیارپایین ترازگاومیــش
هــای خوزســتان مــی باشــد .باتوجــه بــه تاثیــر اث ـرات محیطــی نظــی ردمــا،
رطوبــت ،تغدیــه و مدیریــت دربلــوغ جنســی و ظهــور عــا ئــم فحلــی تاخیــر
ایــن ســن درگاومیــش هــای خوزســتان تــا حــدودی قابــل توجیــه اســت ،هرچنــد
ایــن موضــوع مــی توانــد تاثیــر بســیار زیــادی در ســودآوری دام داشــته باشــد
زیـرا یــک دام بازمــان اولیــن زایــش رشوع بــه تولیــد مــی کنــد و از ایــن زمــان
بــرای دامــدار یــک دام درآمــد بدســت مــی آورد وهــر چــه ایــن زمــان بــه
تعویــق بیفتــد نگــه داری دام را غیــر اقتصــادی مــی کنــد.
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