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 کیدهچ

هاي بههاي صنعتي شيري استان قزوين، آگاهي از وضع موجود جنپروژه حاضر با هدف بررسي وضعيت گاوداري

و همچنين دسترسي بخش اجرا به آخرين آمار در مورد وضعيت  مختلف مديريت در گاوداري هاي شيري استان قزوين

اين پروژه به روش توصيفي و از طريق مراجعه  .هاي آتي انجام شدهاي استان قزوين جهت برنامه ريزهايگاوداري

هاي مختلف انجام شد و بررسي جنبه واحد گاوداري صنعتي شيري در استان 35در سطح  مستقيم و تكميل پرسشنامه

-گاوداري .داشت بر را درو ... پرورش اعم از توليد، توليدمثل، تغذيه، ساختمان و تأسيسات، بهداشت، بيماري، حذف 

هاي با ظرفيت گاوداري -2أس، ر 100هاي با ظرفيت كمتر از گاوداري -1دسته ظرفيتي شامل 5ها بر اساس ظرفيت به 

 -5رأس و  500-1000هاي با ظرفيت گاوداري -4رأس،  200-500هاي با ظرفيت گاوداري -3رأس،  200-100

 مورد واحدهاي از درصد 51 داد نشان پژوهش اين نتايجرأس تقسيم شدند.  1000هاي با ظرفيت بيش از گاوداري

 درصد 76/82 رأس ظرفيت داشتند. در 200درصد واحدها كمتر از  50از  بودند و بيش ساخت سال 18 از كمتر مطالعه

درصد مالكان  60گرديد. حدود واحدها همراه با شغل گاوداري، بخشي از اقالم مصرفي از طريق كشاورزي تأمين مي

الت درصد مديران فني واحدهاي مورد مطالعه تحصي 80تر داشتند در حالي كه حدود تحصيالت متوسطه و پائين

 تلقيح مامورين درصد 71/45 و فني مديران درصد 83/44 مالكان، درصد 88/87 دانشگاهي داشتند. تحصيالت

در واحدهاي مورد  درصد مالكان 64از  سن بيش .بود گاوداري شغل با مرتبط غير مطالعه مورد واحدهاي در مصنوعي

سال بودند. بررسي نتايج نشان داد  50تا  30سني بين درصد مامورين تلقيح در دامنه  96سال بود و  50از  مطالعه بيش

سال سابقه فعاليت در اين رشته  20تا  10درصد مامورين تلقيح مصنوعي بين  38/41درصد متخصصين تغذيه و  75كه 

 17هاي مورد مطالعه در استان قزوين حدود زا در گاوداريرا داشتند. نتايج نشان داد كه به طور ميانگين گاوهاي تازه

كيلوگرم  87/37±05/2هاي مورد بررسي شوند. ميانگين توليد در گاوداريزا نگهداري ميروز در جايگاه دام تازه

نسبت به ساير تيمارها درصد پروتئين كمتري داشت، ساير تركيبات شير  4بود و به جز درصد پروتئين كه در آن تيمار 

شد روز پس از زايش انجام مي 03/57±75/13يح پس از زايش در تحت تأثير قرار نگرفت. به طور ميانگين اولين تلق

داري وجود نداشت. ميانگين روزهاي باز در گله هاي مورد بررسي هاي تيماري تفاوت معنيهو از اين نظر بين گرو

-دستهداري وجود نداشت. در بين هاي مختلف تيماري تفاوت معنيروز بود و از اين نظر بين گروه ±55/144 57/14

داري وجود داشت. به طوري كه با در گاو  تفاوت معني اول تلقيح در آبستني هاي مختلف ظرفيتي از نظر درصد

داري هاي مختلف تيماري تفاوت معنيافزايش ظرفيت گاوداري از ميزان آن كاسته شد. از نظر باروري تليسه بين گروه

 4، 3و كمترين درصد باروري در تيمارهاي  2و  1به تيمار وجود داشت. به طوري كه بيشترين درصد باروري مربوط 

روز بود و از اين نظر تفاوتي بين تيمارهاي  91/75±31/0هاي مورد بررسي بود. ميانگين روزهاي خشكي در گله 5و 



 درصد 99 از بيش مطالعه مورد شيري گاو هايگله هايدسته كليه در مصنوعي تلقيح آزمايشي وجود نداشت. درصد

از نظر ميانگين سن در اولين زايش بين تيمارهاي مختلف  .نداشت وجود آنها بين نظر اين از داري معني تفاوت و ودب

به طور معني داري كمتر از ساير  5زايش در تيمار  اولين در سن آزمايشي تفاوت معني داري وجود داشت و ميانگين

هاي مختلف ظرفيتي مورد بررسي در اين مطالعه تفاوت معني گروهتيمارهاي مورد مطالعه بود. از نظر بيماري سقط بين 

 بود. اگرچه 5و  3و بيشترين ميزان بروز آن در تيمار  1داري وجود داشت. به طوري كه كمترين درصد سقط در تيمار 

 بين تفاوت ولي نداشت، وجود داريمعني تفاوت مختلف تيمارهاي بين ماده هايگوساله شيرگيري از وزن نظر از

 تيمار در شيرگيري از وزن بيشترين كه طوري به. بود دارمعني تفاوت نر هايگوساله شيرگيري از وزن نظر از تيمارها

اگر چه در دسته گاوهاي پرتوليد تفاوت بين تفاوت بين  .داشت وجود 3 تيمار در شيرگيري از وزن كمترين و 2 و1

هاي مختلف از نظر ميانگين فضاي آخور داري بين دستهولي تفاوت معنيدار بود از نظر فضاي آخور معني 5و  1تيمار 

زا وجود نداشت. با افزايش ظرفيت واحدهاي گاوداري دفعات خوراكدهي در تمام دستجات گاوهاي در گاو تازه

دار معني ها دفعات آناليز اقالم خوراكي به صورتداري افزايش يافت. با افزايش ظرفيت گاوداريشيرده به طور معني

داري وجود نداشت و ميانگين افزايش يافت. از نظر مدت زمان تنش گرمايي بين گله هاي مورد بررسي تفاوت معني

ماه بود. از نظر سرانه بخش مسقف و غيرمسقف در جايگاه باز در  15/3هاي مورد مطالعه در استان قزوين آن در گله

هاي مختلف ظرفيتي نداشت. در سيستم فري استال نيز بين دسته داري وجودهاي گاوهاي شيرده تفاوت معنيدسته

دار به داري وجود نداشت. از نظر ماشين آالت با افزايش ظرفيت واحدهاي گاوداري به صورت معنيتفاوت معني

-معني هاي با ظرفيت پائين  به طورنسبت به گاوداري هاي با ظرفيت باالترشد. گاوداريآالت افزوده ميتعداد ماشين

هاي مورد مطالعه دهي داشتند از نظر حذف با افزايش ظرفيت گاوداريداري تعداد دفعات بيشتري در طول سال شعله

هاي حذفي در گله گاوهاي سن دار بود. ميانگينمعني 1و  4شكم زايش كاهش يافت به طوري كه تفاوت بين تيمار 

داري وجود نداشت. سال بود و از اين نظر بين تيمارهاي مختلف تفاوت معني 70/5±49/1مورد مطالعه در استان قزوين 

داري وجود نداشت. از نظر از نظر درصد حذف گاوهاي مولد شيرده و خشک بين تيمارهاي مختلف تفاوت معني

داري تفاوت معنيهاي مورد مطالعه تفاوتي بين تيمارها ميزان بروز ورم پستان باليني، لنگش و عدم باروري در گاوداري

نتايج حاصل از اين مطالعه  مشاهده نگرديد مهمترين بيماري مسبب حذف در گله هاي مورد بررسي عدم باروري بود.

هاي گاوداري ها با افت و بيماريمثلي با افزايش ظرفيت هاي توليدفراسنجهنشان داد بر خالف توليد و تركيبات شير 

هاي آالت و رعايت بهداشت در دستهوري از ماشينهمراه بودند و بيشترين بهره مثلي و ميزان حذف با افزايشتوليد

 ظرفيتي باال ديده شد. 
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