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بررسی روند تغییرات تولید مثلی گاومیش در شرایط روستایی آذربایجان غربی

ثریا واحدی ،1تیمور تنها قزلی ،2حمیدرضا میرزائی ،3احد گل
قاسم قره باغ4

چکیده:
بــه منظــور بررســی رونــد تغییـرات تولیــد مثلــی گاومیــش در رشایــط روســتایی آذربایجــان غربــی
 100 ،پــرورش دهنــده گاومیــش در  28روســتا از روســتاهای آذربایجــان غربــی (ســه ناحیــه مهــم
پــرورش) مــورد بررســی قـرار گرفتنــد .بــه همیــن جهــت پرسشــنامه هــای تکمیــل شــده مــورد آنالیــز
و بررســی قـرار گرفتنــد.
آنالیــز نتایــج ســن اولیــن جفــت گیــری دامهــا را در  %75مــوارد  24-36مــاه نشــان داد .وزن اولیــن
جفــت گیــری در  %86تــا  400کیلوگــرم بــود .نحــوه آبســتنی در  %92مــوارد از طریــق طبیعــی و
توســط گاومیــش نــر گلــه ( )%51انجــام شــده اســت .همچنیــن بیشــر پــرورش دهنــدگان( )%37
علــت عــدم اســتفاده از تلقیــح مصنوعــی را عــدم وجــود اســپرم خــوب معرفــی کردنــد.
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مقدمه
امــروزه یکــی از مهمرتیــن مشــکالت پــرورش در دنیــا عــدم اشــنایی کافــی
والزم بــا خصوصیــات تولیــد مثلــی گاومیــش مــاده اســت.اگرچه گاومیــش
هــا دامهایــی هســتند کــه در رسارس ســال فحــل مــی شــوند ،لیکــن راندمــان
تولیدمثلــی انهــا واریانــس زیــادی دارد.طوالنــی بــودن مدت ابستنی،مشــخص
نبــودن عالیــم فحلــی وفصلــی بــودن تولیدمثــل ازجملــه ایــن مشــکالت
است.
براســاس گ ـزارش محققــان گاومیــش هــا نوعــی تغیی ـرات فصلــی مشــخص
در بــروز فحلی،نســبت ابســتنی ونســبت گوســاله دهــی از خــود نشــان مــی
دهنــد وهمیــن موضــوع مــی توانــد باعــث طوالنــی شــدن فاصلــه بیــن دو
زایــش شــود.زیرا درصــورت گوســاله دهــی گاومیــش درطــی فصــل نامناســب
امــاده شــدن مجــدد تخمــدان ب ـرای فعالیــت وامادگــی ب ـرای ابســن شــدن
مجــدد تــا فصــل مناســب بعــدی امــکان پذیــر نیســت.لذا همیــن موضــوع
باعــث کاهــش راندمــان تولیدمثلــی گاومیــش مــی شــود.
تحقیــق حــارض بــه منظــور بررســی رونــد تغییـرات تولیدمثلــی گاومیــش در
رشایــط روســتایی اذربایجــان غربــی انجــام گرفــت.
مواد و روش ها
در ایــن تحیــق وضعیــت پــرورش گاومیــش در رشایــط ســنتی و روســتایی
اســتان اذربایجــان غربــی از لحــاظ ویژگــی هــای تولیــد مثلــی مــورد بررســی
قـرار گرفــت  .ابـزار گــرداوری داده هــا :باتوجــه بــه مــوارد ذکــر شــده پرســش
نامــه هایــی تهیــه شــده و اطالعــات مــورد نیــاز بــا مراجعــه بــه روســتاهای
هــدف و بــه تناســب تراکــم پــرورش گاومیــش درهرمنطقــه بــه شــیوه ی
مصاحبــه حضــوری بــا پــرورش دهنــدگان جمــع اوری شــده وســپس ثبــت
ومــورد انــدازه گیــری ق ـرار گرفــت

جامعــه امــاری  ،حجــم منونــه  ،روش منونــه گیــری و شــیوه ی تجزیــه وتحلیــل
داده هــا  :جامعــه امــاری گلــه هــای گاومیــش روســتاهای جنــوب اســتان
اذربایجــان غربــی بــوده کــه پــس از تعییــن می ـزان تراکنــش گاومیــش ،گلــه
هــا مــورد بررســی قـرار گرفــت.در هریــک از نواحــی پــرورش مــورد مطالعــه
تعــداد  35پرســش نامــه وبــه طــور تصادفــی در میــان گاومیــش داران پخــش
شــده واز طریــق مصاحبــه حضــوری بــا گاومیــش داران اقــدام بــه جمــع اوری
اطالعــات شــده اســت.نتایج بــا اســتفاده از نــرم اف ـزار امــری ســس تجزیــه
وتحلیــل شــده و بــر اســاس مــدل امــاری دانکــن مقایســه میانگیــن هــا
صــورت گرفتــه اســت.
نتایج وبحث
طبــق نتایــج انالیــز مشــخصات تولیدمثلــی در  %75مشــاهدات ســن اولیــن
جفتگیــری  24-36مــاه و در  %25مشــاهدات نیــز 36مــاه بــه بــاال ســن اولیــن
جفتگیــری بود.همچنیــن  %86پــرورش دهنــدگان وزن اولیــن جفتگیــری را تــا
 400کیلوگــرم وبرخــی نیــز باالتــر از ایــن وزن مــی دانســتند.فاصله بیــن دو
زایــش در متــام مــوارد  12-24مــاه بــود.در بیــن گاومیــش هــای مــورد مطالعــه
ســن بیشــر انهــا  11ســال بــه بــاال ()%57بــود.
بیشــر ابســتنی هــا بــه طــور طبیعــی ( )%92و  %8ابســتنی هــا بــه روش
مصنوعــی انجــام مــی شــد.که در ایــن میــان برخــی از گاومیــش داران بــا
گاومیــش هــای نــر گلــه( )%58بــه منظــور ابســتنی گاومیــش هــای خــود
اســتفاده مــی کردنــد .دالیــل عــدم اســتفاده از تلقیــح مصنوعــی عمدتــا عــدم
وجــود اســپرم خــوب ()%37وهمچنیــن ســختی عمــل ()%17بــود .بیشــرین
فصــل زایــش بــه ترتیــب بهــارو پاییــز  ،تابســتان وزمســتان بــود.
بررســی وضعیــت زایــان نشــان داد کــه  %95زایــان هــا بــه صــورت طبیعــی،
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 در خصــوص بررســی تاثیــر. ســقط جنیــن هم ـراه بــود%1 ســخت زایــی وبــا%
تعــداد شــکم دروضعیــت زایــان بیشــر انهــا اظهــار داشــتند کــه تعــداد
.) برخــی نیــز ایــن عامــل را بــی تاثیــر دانســتند%85( شــکم تاثیــر گــذار اســت

 برخــی مشــخصات تولیدمثلــی گاومیــش هــای مــورد مطالعــه را نشــان1 جــدول
.مــی دهد

