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 چکیده:

رابطه بین در امد خالص نسبی عمر و روزانه عمر با صفات دوره اول شیرواری 

راس  2369جفت رکورد شیر، وسایر اطالعات عملکردی  60348با استفاده از 

و آمار و  1379لغایت  1367گاوهای هلشتاین در فاصله زمانی بیسن سالهای 

(  سه واحد از گاوداریهای 1379اطالعات درآمدها  و هزینه های یک ساله )

شمال کشور ) سفیدرود رشت، مهدشت ساری و گاودشت ساری( مورد بررسی 

هر گاو از داده های تولیدی ان بصورت انفرادی  RNIای محاسبه قرار گرفت. بر

) شیر تولیدی عمر و درصد چربی آن، طول دورات تولیدی، تعداد دفعات تلقیح 

مصنوعی یا طبیعی عمر، طول شیردهی دوره های اول و دوم( و داده های گله ای 

دوران  درصد چربی، میانگین هزینه تغذیه 2/3) درامد هر کیلوگرم شیر با 

آبستنی، میانگین هزینه هر بار تلقیح مصنوعی، میانگین هزینه روزانه طول عمر، 

میانگین هزینه روزانه دوره پرورش، میانگین هزینه های تغذیه ای رشد دوره های 

شیرواری اول و دوم و میانگین قیمت پایه ) بدو تولد( مورد استفاده قرار گرفت.  

بار بود. میانگین صفات به ترتیب برای  5-1از تعداد زایش گاوهای این تحقیق 

کیلو  5977و  6554، 5324شامل شیر تولیدی دوره ها  3و  2، 1گاوداریهای 

کیلوگرم، طول دوره های شیر  26/14و  66/15، 32/13گرم، شیر روزانه عمر 

روز، طول  868و  783، 893روز، سن زایش اول  319و  326، 334 دهی

روز، در آمد خالص نسبی عمر  1170و  1052، 1098دوران تولیدی 

لایر و درامد خالص نسبی روزانه  6776645و  7735197، 2601756

لایر بود. میانگین صفات اول دوره شیرواری به  4659و  6940، -180عمر



 5786و 6432، 5411شامل شیر تولیدی دوره  3و  2 ،1ترتیب در گاوداریهای 

کیلوگرم بود. در این  32/17و  52/19،  13/16کیلوگرم و شیر روزانه دوره 

تحقیق همبستگی ساده بین صفات تولیدی با یکدیگر، رگرسیون ساده خطی و غیر 

خطی، رگرسیون چندگانه خطی و غیرخطی سود عمر و سود روزانه عمر به 

عمر و صفات دوره اول شیرواری بصورت کلی و به تفکیک  صفات عملکردی

محاسبه و مورد بررسی قرار گرفت. در میان صفات  3و  2، 1گاوداریهای 

عملکردی، سود روزانه عمر و سود عمر بیشترین همبستگی با صفات دوره اول 

شیرواری داشتند. پیش بینی سود عمر و سود روزانه عمر هر گاو از طریق 

د گانه غیر خطی آنها به صفات دوره اول شیرواری شامل سن زایش رگرسیون چن

اول، طول شیردهی دوره اول،مجموع شیر دوره اول و میانگین شیر روزانه دوره 

اول دقیقی تر از سایر روشها بود.با استفاده از ضرایب رگرسیون   چند گانه 

مر در غیرخطی، نقاط  یا دامنه بهینه جهت حداکثر نمودن سود روزانه ع

الی  300برای طول شیردهی دوره اول به ترتیب بین  3و  2، 1گاوداریهای 

روز، برای مجموع شیر دوره اول به  330الی  280و  330الی  260، 500

کیلو گرم و برای میانگین  8500الی  7500،  و 9000الی  8 000ترتیب بین

 25یشتر از و ب 28الی  24، 25الی  5/22شیر روزانه  دوره اول به ترتیب

کیلوگرم مشخص گردید. در صورت رسیدن مدیریت گاوداری باین حدود انتظار 

 می رود که سود روزانه عمر هر راس گاو حداکثر گردد.

 ،صفات دوره اول  ،طول عمر ،سود روزانه عمر ،سود عمر  :کلمات کلیدی

 شیرواری   گاوهای شیری 

 

 

 

 

 



 


