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 چکیده    
های نوزاد در شهرستان شهریار جنسیت گوساله با تولیدی و تولیدمثلی های مختلفمطالعه حاضر با هدف بررسی ارتباط شاخص

 متخصص مامایی دام، یک توسطآبستنی در گله و تشخیص  فحلی یسازانمزهای همانجام شد. برنامه 1396تا  1395از سال 

گیری با گاو نر های تلقیح مصنوعی و یا جفتگاوهای فحل بر اساس پیشینه تولیدمثلی با یکی از روشریزی و اجرا شد. برنامه

ها بعد از زایش شد. جنسیت گوسالهبا استفاده از سونوگرافی تعیین  رحم جنین در شاخ چپ یا راست النه گزینی. بارور شدند

داری بر گونه اثر معنیهیچ زاییفاصله گوسالهتورهای فاصله زایش تا اولین تلقیح و نتایج نشان داد فاك. جهت آنالیز ثبت شد

گزینی النه. مشاهده نشد یدارمعنی ارتباط گوسالهجنسیت  با (. بین سن مادر و نوع تلقیح<05/0P)جنسیت گوساله نداشتند 

شد نر  نسبت بهماده  هایر تولد گوسالهدامعنیمنجر به افزایش  چپشاخ سمت در شاخ سمت راست رحم نسبت به جنین 

(05/0P<میزان تولد گوساله .)( درصد45های ماده در گاوهای پر تولید )25داری بیشتر از گاوهای كم تولید )معنی طور به 

داری بیشتر از گاوهای شکم معنی طور به( درصد 60های ماده )میزان تولد گوساله اول(. در گاوهای شکم >05/0P) ( بوددرصد

 رحمی ها نظیر سمت شاختوان نتیجه گرفت برخی شاخصبنابراین می(. >05/0P) بود( درصد 47و  46، 47) چهارمو  سوم، دوم

. بنابراین این امکان وجود دارد كه بتوان قبل ها دارندجنسیت گوساله باداری معنی ارتباطآبستن، سطح تولید شیر و شکم زایش 

های نوزاد را به سوی درصد جنسیتی مورد نظر افزایش ای هدایت كرد كه درصد جنسیتی گوسالهگونهلد، مدیریت گله را بهاز تو

 داد. 

 

 زایی.گوساله فاصله ،، شکم زایشیسمت شاخ رحم سطح تولید شیر،جنسیت گوساله، ها:  کلیدواژه
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 مقدمه

بینی جنسیت نتاج یکی از پیش كنترل جنسیت و یا

در پرورش حیوانات اهلی بوده و  مؤثرابزارهای مهم و 

نقش سودمندی در مدیریت تولیدمثل حیوانات بخصوص 

های قابل  رو بررسی فراسنجهاز اینگاوهای شیری دارد. 

كنترل در گله كه قابلیت اثر بر جنسیت نتاج را دارند، الزم 

 است كه عات نشان دادهمطالرسد. نظر می و ضروری به

بر جنسیت نتاج  یكردی و فیزیولوژیکمختلف عمل عوامل

ترین رسد مهممی نظر به. اما [16]د ندار دارتأثیر معنی

هایی است كه بر لقاح تخمک با موضوع بررسی شاخص

 . [13] باشند مؤثر  Yو یا  Xهای حامل كروموزوم اسپرم

های برخی از شاخصپیشین،  هایپژوهشطبق 

 اندشتهدا تأثیرنتاج نسبت جنسیتی تولیدی و تولیدمثلی بر 

بین شاخص فاصله گزارش شده است كه . برای مثال [14]

 هاداری بر جنسیت گوسالهاثر معنیزایش تا اولین تلقیح 

بین دو فاصله  عالوه گزارش شده است كه[. به4] دارد

هم بر های میکی دیگر از شاخص عنوان بهنیز  زایی گوساله

 دیگر. مطالعات [14]ثر است مؤ هاگوسالهنسبت جنسیتی 

ها گوسالهنسبت جنسیتی  وتولید شیر اند كه بین نشان داده

با افزایش سطح  طوری كه نیز ارتباطاتی وجود دارد به

نتاج به سمت افزایش تولد نسبت جنسیتی  شیر گله، تولید

  .[14] رودماده پیش می با جنسیت هایگوساله

سمت در برخی از مطالعات گزارش شده است كه 

نقش  گزینی جنین،استفاده شده برای النه شاخ رحمی

كه پراكنش یک ایگونههب ،داری در جنسیت نتاج داردمعنی

شاخ رحمی بیشتر از سمت دیگر آن جنس در یک سمت 

[. در بعضی از تحقیقات مشخص شده است كه 4] بود

 رحم منجر به تولدچپ سمت در شاخ گزینی جنین النه

 استشده اده نسبت به مر های با جنسیت نگوسالهبیشتر 

گزینی جنین در شاخ چپ و راست تفاوت بین النه. [2]

در تحقیقات دیگری لحاظ تولد گوساله نر و ماده  رحم به

. از سوی دیگر برخی گزارشات [7]اند نیز گزارش شده

را نیز ادر گاو منوع تلقیح )طبیعی یا مصنوعی(  عامل

نتاج نسبت جنسیتی ثر بر ؤیک عامل م عنوان به

از مشاهدات این اثر را  یبخش [، هرچند10] اند برشمرده

دار بر را فاقد هرگونه نقش معنی و آن اندیید نکردهأت

 .  [10اند ]دانستهجنسیت گوساله 

توان به سن و شکم مادری می عواملدر ارتباط با 

شرایط برخی مطالعات،  زایش اشاره كرد. بنابر

و كند فیزیولوژیک مادر همراه با افزایش سن تغییر می

دار داشته باشد معنی تأثیرممکن است بر جنسیت نتاج 

همراه است كه  مشاهده شده ها پژوهش در برخی . اما[14]

نتاج نسبت جنسیتی تعداد شکم زایش مادر، با افزایش 

 های اختالفرسد می نظر به .[16نکرده است ]تغییر 

مدیریتی و مادری بر  عوامل تأثیربسیاری در ارتباط با 

نتاج وجود دارد. این موضوعات نسبت جنسیتی 

تولیدی، تولیدمثلی و مادری بر  عواملدهنده اهمیت نشان

جنسیت نتاج است. بنابراین هدف از تحقیق حاضر 

نسبت  باهای مختلف مدیریتی شاخصارتباط بین بررسی 

در یک گله گاو در  در گاوهای نژاد شیری ی نتاجیتجنس

 است. استان تهران

 

  هامواد و روش

گاو رأس  430تحقیق شامل  این مورد مطالعه در هایدام

ند كه در این میان اطالعات شیری نژاد هلشتاین بود

كه در  1395مربوط به چهار سال آخر گله منتهی به سال 

استفاده قرار  سامانه مدیریت گاوداری ثبت شده بود مورد

با  گرمكیلو 35گاوها روزانه . میانگین تولید شیر گرفت

. ارزیابی شددرصد پروتئین  4/3درصد چربی و  6/3

عبارت دیگر طول عمر اقتصادی میانگین سنی گله و یا به

بود ماه  نهها سال بود. سن بلوغ تلیسه چهارگاوها معادل 

د. شماهگی انجام می 14در سن حدود  و اولین تلقیح
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داری حیوانات براساس استاندارهای سیستم پرورش و نگه

گاوهای شیری بود و تغذیه،  پرورش صنعتی مدیریت

شده صورت كنترلها بهتولیدمثل، بهداشت و كنترل بیماری

 . اعمال شد وی آنهار بر

شده جهت اجرای آزمایش، فارم گاو مزرعه انتخاب

برین واقع در شهرستان شهریار با وسعتی معادل  شیری دام

انجام شده  1361هکتار بود. تأسیس این فارم در سال  12

صورت بهاربند آزاد و فاقد است و جایگاه پرورش به

امکانات مکانیزاسیون خاصی بود. ظرفیت این فارم معادل 

رأس  750رأس بود كه در زمان انجام تحقیق دارای  1500

رأس دوشا بود. این گله شامل هفت  650و  گاو شیری مولد

گروه مختلف گاو بود كه براساس روزهای شیردهی 

ها نیز بر اساس جاییبندی شده بودند. بنابراین جابهگروه

شد. مدیریت گله افزایش تعداد روزهای شیردهی انجام می

پارچه بود و هر بخش دارای واحد كاری صورت یکبه

های مختلف پرورشی رای گروهمخصوص بود. گله مذكور دا

زا، گاوهای پر شیر، متوسط شیر، كم شیر، شامل: بهاربند تازه

بندی جهت خشک، انتظار زایش و زایشگاه بود. این دسته

 ریزی شده بود.كنترل بهتر شرایط فیزیولوژیک طرح

روز از تلقیح، همه گاوها جهت كنترل  30بعد از گذشت 

هت تشخیص آبستنی از و تشخیص آبستنی آماده شدند. ج

سونوگراف )اگرواسکن، متخصص مامایی و دستگاه 

استفاده شد. در این روش در كنار تشخیص آبستنی،  فرانسه(

شده برای آبستنی نیز برای هر گزینیسمت شاخ رحم النه

مورد ارزیابی و ثبت شد. گاوهایی كه نتیجه آبستنی آنها منفی 

سازی و یند آمادهبود طبق دستور درمانی جدید وارد فرآ

سازی فحلی جهت تلقیح شدند. گاوها زمانهم های پروتکل

سازی و با دو سیستم معمول جهت انجام تلقیح آماده

شناسایی شدند. در روش اول گاوهای فحل توسط مأمور 

صورت مصنوعی یاب شناسایی و جهت انجام تلقیح بهفحل

ای همهیا شدند. در روش دوم گاوهایی كه طبق پروتکل

سازی فحلی تحت درمان قرار گرفتند، در انتهای همزمان

برنامه، طبق برنامه زمانی مشخص به صورت اجباری تلقیح 

سازی زمانشدند. با این وجود اگر گاوها در طول برنامه هم

عنوان فحل قابل شناسایی بودند، جهت تلقیح مصنوعی  نیز به

گاوها با روش شدند. جهت انجام تقلیح ابتدا تمامی آماده می

تلقیح مصنوعی بارور شدند و در صورت عدم آبستنی، این 

یافت. در صورت عدم مشاهده روند تا سه بار تکرار ادامه می

گیری طبیعی آبستنی بعد از مرتبه سوم، گاوها با روش جفت

. در نهایت تمامی اطالعات مربوط به تلقیح، شدند میبارور 

د. اطالعات الزم نوع اسپرم و سایر مشخصات ثبت شدن

شامل نوع تلقیح، تشخیص آبستنی، جنسیت گوساله، سن دام 

مادر در هنگام آبستنی، شکم زایش و میزان تولید شیر از 

آوری افزار مدیران و بایگانی( جمعسیستم اطالعات گله )نرم

در گله به دو شکل طبیعی و مصنوعی انجام  شد. تلقیح

گاو نر انتخاب شده  گرفت. برای تلقیح طبیعی از سه رأس

ها استفاده شد. جهت براساس اطالعات موجود در شجره آن

انجام تلقیح مصنوعی برای تمامی گاوهای تحت آزمایش از 

های تعیین جنسیت نشده استفاده شد )در آزمایش اخیر اسپرم

طور  نوع اسپرم استفاده شد(. ركوردهای تولید شیر به 10از 

ت آزمایش اخذ شدند و ماهیانه از تمامی گاوهای تح

روز شیردهی تصحیح شدند.  305براساس استاندارد برای 

گزینی در هر سمت شاخ رحمی مورد استفاده جنین برای النه

آبستنی در زمان تشخیص توسط متخصص مامایی ثبت شد. 

شکم زایش نیز برای تمامی گاوها در زمان زایش با توجه به 

 جنسیت گوساله ثبت شد.

پردازش و با افزار نرم كمکبهشده آوریجمع هایداده

( رویه 5/11)نسخه  SPSSافزار آماری نرم استفاده از

GLM تجزیه ، در قالب یک طرح كامالً تصادفی نامتعادل

بود،  Yij=µ+Ti+ejمدل آماری طرح فوق به شکل  .شدند

،  امj بندی ام از گروه iمقدار مشاهده شماره  Yijكه در آن 

µ  میانگین آزمایش تحت فرض صفر و بدون در نظر
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اثر  ej ام، و iبندی اثر گروه Tiبندی، گرفتن اثر گروه

كه كل خطای آزمایشی بود. در این آزمایش با توجه به این

عنوان تکرار درنظر گرفته شد طبیعتاً با توجه به  ها بهداده

های مختلف در هر تجزیه واریانس بندیوجود گروه

از  رارها متفاوت از تجزیه واریانس دیگر بود.خاص تک

ترتیب بهدانکن  ایآزمون چنددامنه و t-student آزمون

دو جامعه آماری و بیش از دو جامعه میانگین  مقایسهبرای 

 (. >05/0Pشد ) استفادهدرصد  پنجسطح  آماری در

 

 نتایج و بحث

در بین  DFSدر آزمایش اخیر مشخص شد میانگین 

 هاینوزاد با جنسیت نر و ماده )در حالت های گوساله

(. 1داری نداشت )جدول قلو یا دوقلو( اختالف معنیتک

های نر و ماده زایی نیز برای گوسالهمیانگین فاصله گوساله

مشابه ارزیابی شد. نتایج این تحقیق نشان داد كه بین سن در 

 های نوزاد ارتباط معنی داریزمان تلقیح و جنسیت گوساله

 -شده بر روی گاوهای هلشتاینوجود دارد. مطالعات انجام

زایی و دوره  فریژین لهستانی نشان داد كه فاصله گوساله

داری استراحت تولیدمثلی )زایش تا اولین تلقیح( تأثیر معنی

[. بنابراین نتایج تحقیق 14ها دارند ]بر نسبت جنسیتی گوساله

زایی با تحقیق ما در ارتباط با فراسنجه فاصله گوساله

الذكر مطابقت نداشت اما در ارتباط با عامل سن در زمان فوق

تلقیح مطابقت داشت كه با احتمال زیاد علت را باید در 

 شرایط متفاوت پرورشی جستجو كرد. 

در پرورش گاوهای شیری  تلقیحبدون شک فرآیند 

نقش محوری و كلیدی در افزایش نرخ باروری دارد. 

نتاج نسبت جنسیتی ین شاخص بر بنابراین بررسی ا

كه مطالعات زیادی در این ایگونههاهمیت بسیار دارد ب

با . [10 ،3]انجام شده است  گرانپژوهشارتباط توسط 

 تلقیحنوع  نشان داده های پیشینپژوهش این وجود

نتاج نسبت جنسیتی ی بر مؤثر)طبیعی یا مصنوعی( نقش 

ی یتجنسرایج  هایتدار در نسبتغییر معنی داشته و باعث

اند كه نشان دادهالبته برخی از مطالعات . [10، 1]شود می

. [8] ها نداردداری بر جنسیت گوسالهاثر معنینوع تلقیح 

ارائه  2كه در جدول  نتایج حاصل از پژوهش اخیر

داری بر ، نشان دادند كه نوع تلقیح تأثیر معنیاند شده

عبارت دیگر نسبت گوساله نر به ندارد. به جنسیت نتاج

مشابه ارزیابی شد طبیعی  وماده در تلقیح مصنوعی 

ی وجود دارد كه باعث عواملرسد می نظر به. (2)جدول 

نسبت نوع لقاح بر  تأثیرایجاد نتایج متناقض در ارتباط با 

طالعات پیشین این شود. مدر گاوهای شیری میجنسیتی 

در  متفاوت تلقیح اننژاد و نیز زم موضوع را به نوع

 .[8]دانند مطالعات مختلف مربوط می

 

جنسیت  باهای تولیدمثلی شاخصبرخی از ارتباط  .1جدول 

 در گاوهای نژاد شیری هاگوساله

 جنسیت
 DFS نمیانگی

 )روز(

 میانگین فاصله

 )روز( زاییگوساله

 زمان  سن در

 )روز( تلقیح

 24/1514 97/421 51/141 نر

 01/1521 63/419 28/140 ماده

 51/1667 28/393 59/117 قلو نر دو

 14/1582 46/400 68/128 قلو ماده دو

SEM
 24/4 54/8 86/21 

 09/0 26/0 17/0 داریمعنی
DFSفاصله بین زایش تا اولین تلقیح :. 

SEMها.: خطای استاندارد میانگین 

 
جنسیت گوساله در با ح تلقیارتباط بین نوع  .2جدول 

 نژاد شیریگاوهای 

 نوع تلقیح
 )درصد( جنسیت گوساله

 دوقلو ماده دوقلو نر ماده نر

 03/1 34/1 45/46 15/51 تلقیح مصنوعی

 31/0 23/1 84/45 61/52 تلقیح طبیعی

SEM
 78/0 78/0 27/0 27/0 

 86/0 86/0 69/0 65/0 داریمعنی
SEMها.: خطای استاندارد میانگین 
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های اختالف بین شاخهای فیزیولوژیک در بررسی

گزینی پس از آبستنی بسیار رحمی منتخب جنین برای النه

[. مطالعات پیشین نشان 12برانگیز و اساسی است ]بحث

گذاری و نرخ آبستنی اند فعالیت تخمدانی، میزان تخمکداده

های سمت چپ و گزینی شده در شاخهای النهدر جنین

گر مطالعات [. از سوی دی15راست رحم متفاوت است ]

شده روی بزها حاكی از آن است كه نسبت جنسیتی انجام

گزینی در شاخ سمت چپ و راست رحم نتاج نیز بین النه

[. این در حالی است كه در برخی 4متفاوت است ]

شده نسبت گوساله نر به ماده در شاخ مشاهده های گزارش

درصد( و سمت چپ  47درصد به  53رحمی سمت راست )

[. در تحقیق 5درصد( مشابه بوده است ] 47و درصد  53)

رو مشاهده شد كه نسبت جنسیتی نتاج در هنگام پیش

گزینی جنین در شاخ سمت راست و چپ رحم متفاوت النه

(. نتایج این تحقیق نشان داد درصد بیشتری از >05/0pاست )

گزینی در های ماده در هنگام جنینی متمایل به النهگوساله

رحم نسبت به شاخ سمت چپ رحم شاخ سمت راست 

(. نتایج تحقیق اخیر در ارتباط با نسبت 3بودند )جدول 

گزینی جنین در شاخ سمت راست جنسیتی گوساله با النه

رحم با مطالعات پیشین مشابه و در شاخ سمت چپ رحم 

بیان داشته كه این  ها گزارش[. برخی از 5متفاوت است ]

های ک متفاوت بین شاخواسطه شرایط فیزیولوژیاختالف به

های آناتومیک نیز به سمت چپ و راست رحم بوده و تفاوت

های داخلی كه فشار اندامایگونهزند بهاین موضوع دامن می

[. بنابراین 11های رحمی یکسان نیست ]مثل شکمبه بر شاخ

شود سمت شاخ رحمی با توجه به این نتایج مشخص می

داری نی، عامل مؤثر و معنیگزیمنتخب توسط جنین برای النه

 بر فراسنجه نسبت جنسیتی نتاج است. 

شده در این تحقیق شامل سطح شاخص دیگر ارزیابی

تولید گاوهای شیری بوده و تأثیر آن بر نسبت جنسیتی 

ها بود. در این بخش گاوها بر پایه میزان تولید شیر در گوساله

ید و ممتاز چهار گروه شامل كم تولید، تولید متوسط، پر تول

بندی شدند و نسبت جنسیتی نتاج در آنها مورد دسته

(. نتایج حاكی از آن بود 4وتحلیل قرار گرفت )جدول تجزیه

داری بر جنسیت گوساله داشت، كه شاخص اخیر تأثیر معنی

های به این ترتیب كه در گروه كم تولید میزان زایش گوساله

، پر تولید و ممتاز های متوسط تولیداز گروهنر بسیار بیشتر 

(. از سوی دیگر میزان تولد >05/0Pمشاهده شد )

متوسط، پر تولید و ممتاز  هایهای ماده در گروه گوساله

(. در >05/0Pتولید مشاهده شد )بسیار بیشتر از گروه كم

قبلی مشخص شد سطح تولید شیر گاوهای  های پژوهش

دار دارد های ماده تأثیر معنیشیری بروی نسبت تولد گوساله

عنوان  دیگر نیز نشان داد تولید شیر به های گزارش[. برخی 6]

یک عامل مؤثر بر فراسنجه نسبت جنسیتی نتاج مطرح است 

چنین مشاهده شد همراه با افزایش تولید شیر، میزان  [. هم3]

 [. 14یابد ]های ماده نیز افزایش میزایش گوساله

 

شده توسط ینیگزرحمی النهارتباط سمت شاخ  .3جدول 

 ها در گاوهای نژاد شیریجنسیت گوسالهجنین با 

 رحمیشاخ 
 )درصد(جنسیت گوساله

 ماده نر

 34/53b 60/46a راست

 48/58a 51/41b چپ

SEM
 36/3 36/3 

 04/0 04/0 داریمعنی

a-bمعنی دار ستون ها با حروف متفاوت در هر: تفاوت میانگین( 05/0استP<.) 

SEM هااستاندارد میانگین: خطای. 
 

بنابراین با توجه به نتایج تحقیق حاضر و مطالعات 

 عنوان به شیر توان برداشت كرد كه سطح تولیدپیشین می

جنسیت نتاج بوده و در سطوح  برو مهم  مؤثر عاملیک 

های ماده پیش د گوساله، زایش به سمت تولباالی تولید

 رود.می
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با نسبت  مادرارتباط بین سطح تولید گاوهای  .4جدول 

 در گاوهای نژاد شیریهای نوزاد گوساله یجنسیت

 سطح تولید
 )درصد( جنسیت گوساله

 دوقلو ماده دوقلو نر ماده نر

06/74 تولیدكم a 04/25 b 00/0  00/0  

66/50 تولیدمتوسط b 27/46 a 93/0  79/0  

28/52 پرتولید b 47/45 a 33/1  97/0  

25/49 ممتاز b 77/47 a 75/1  21/1  

SEM
1 62/5  88/4  69/0  88/0  

02/0 داریمعنی  02/0  13/0  13/0  

a-cدار معنی ستون ها با حروف متفاوت در هر: تفاوت میانگین( 05/0استP<.) 

SEMها.: خطای استاندارد میانگین 

 

شکم زایش یکی دیگر از عوامل مهم اقتصادی در گله 

رو تأثیر آن بر نسبت جنسیتی اینگاوهای شیری است و از 

(. در تجزیه واریانس و مقایسه 5نتاج بررسی شد )جدول 

ها مشاهده شد كه پراكنش زایش گوساله ماده در میانگین

داری بیشتر از گاوهای شکم طور معنی گاوهای شکم اول به

دو تا هفت است. این در حالی است كه در گاوهای رده 

های نر بیشتر است و البته نتایج نشان باالتر میزان تولد گوساله

دهد این روند تا شکم هفتم تداوم دارد و در شکم های می

هشتم و نهم به شرط حضور گاو در گله درصد جنسیتی 

كند. در های ماده بیشتر تغییر میمجدداً در جهت تولد گوساله

چنین مشخص شد درصد دوقلوزایی در  این تحقیق هم

به حداكثر رسیده است كه برای  های سوم تا پنجمشکم

های زایش گاوهای با دوقلوزایی هر دو گوساله نر در شکم

چهار و هفت حداكثر درصد دو قلوزایی نر مشاهده شد و 

های با برای گاوهای شکم سوم حداكثر دوقلوزایی گوساله

جنس ماده مشاهده شد و البته بیشترین درصد دوقلوزایی با 

كمتر از دوقلوزایی با جنسیت نر درصد(  1/2جنسیت ماده )

درصد( ارزیابی شد. هرچند كه اطالعات مربوطه در  1/3)

اند اما در كنار عامل شکم زایش، این مقاله آورده نشده

شاخص سن مادر كه ارتباط بسیار نزدیکی با فراسنجه شکم 

زایش دارد نیز مورد بررسی قرار گرفت. در ارتباط با سن 

شکم زایش مادر مشاهده شد، به این  مادر نتایج متفاوتی با

های ترتیب كه تأثیر سن مادر در درصد جنسیتی گوساله

بنابراین اطالعات  متولد شده نر و ماده یکسان ارزیابی شد.

دهد كه بر خالف شکم زایش بین سن ماده گاوهای نشان می

داری وجود ها هیچ ارتباط معنیشیری با جنسیت گوساله

است كه مطالعات پیشین اثرات سن را  نداشت. این در حالی

اند و اذعان بر نسبت جنسیتی نتاج مورد بررسی قرار داده

داشتند كه سن مادر بر نسبت جنسیتی نتاج دارای تأثیر 

[. بنابراین نتایج تحقیق حاضر در 14، 3بوده است ] دار معنی

تناقض با مطالعات پیشین نشان داد سن مادر فاقد نقش مؤثر 

 ر بر جنسیت گوساله است.  داو معنی

 

گوساله  یجنسیتنسبت ارتباط بین شکم زایش و  .5جدول 

 در گاوهای نژاد شیری

 زایش شکم
 )درصد( جنسیت گوساله

 دوقلو ماده دوقلو نر ماده نر

7/39 اول bc 1/60 a 01/0 c 0/0 b 

7/51 دوم a 0/47 b 01/0 c 01/0 b 

5/51 سوم a 7/45 b 4/1 b 1/2 a 

4/49 چهارم ab 7/46 b 1/3 a 1/0 b 

9/51 پنجم a 5/45 b 2/1 b 2/1 a 

8/55 ششم a 2/42 b 1/0 c 3/1 a 

4/48 هفتم ab 4/48 b 1/3 a 0/0 b 

8/38 هشتم bc 1/61 a 01/0 c 0/0 b 

3/33 نهم c 6/66 a 0/0 c 01/0 b 

SEM
 57/4  64/7  51/0  16/0  

03/0 داریمعنی  03/0  04/0  04/0  

a-cدار معنی ستون هرها با حروف متفاوت در : تفاوت میانگین( 05/0استP<.) 

SEMها: خطای استاندارد میانگین. 

 

شود كه شکم زایش با توجه به نتایج اخیر استنباط می

عنوان یک عامل مؤثرتر نسبت به سن مادر بر جنسیت  به
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شده قبلی مشاهده های پژوهشكند. در گوساله نقش ایفا می

بر جنسیت عنوان یک عامل مهم و مؤثر  كه شکم زایش به

عالوه در تحقیق پیش رو مشابه برخی از [. به9نتاج است ]

قبلی مشخص شد كه به موازات افزایش شکم  های پژوهش

های نر های ششم یا هفتم، میزان تولد گوسالهزایش تا شکم

توان پی برد كه شکم زایش [. بنابراین می14یابد ]افزایش می

 نتاج مطرح است.عنوان یک عامل تأثیرگذار بر جنسیت  به

ها نظیر برخی شاخصبر اساس نتایج این آزمایش، 

 گزینی جنین در حینرحم منتخب برای النه سمت شاخ

ثر و ؤآبستنی، سطح تولید شیر و شکم زایش نقش م

توان با میبنابراین دارند،  هاداری بر جنسیت گوسالهمعنی

ها، نسبت جنسیتی گله را تا تغییر و مدیریت این شاخص

 .   حدی به سمت نسبت جنسیتی دلخواه هدایت كرد
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Abstract 
This study was carried out in order to evaluate the relationship between some productive and reproductive factors 

with calf sex (CS), in Shahryar city from 2017 to 2018. Synchronization and pregnancy detection were performed by 

a veterinarian. Heat detected cows were inseminated by artificial insemination (AI) or mated by bull cow based on 

their reproductive history. Implantation of fetus in left-side or right-side of uterine horn was determined by 

sonography. The CS of newborn calves was also registered immediately after calving in order to analyze the sex 

ratio. Results showed that the intervals between calving and first insemination service had no significant effect on CS. 

In addition, CS was not affected by age of cow and type of insemination. However, implantation of fetus in the right-

side compared to the left-side uterine horn resulted in a greater ratio of female than the male calves(P>0.05). The 

ratio of female calves in the dairy cows with high milk production (45%) was higher than those with low milk 

production (25%, P<0.05). The primiparous cows significantly produced (P<0.05) higher ratios of female calves 

(60%) rather than multiparous cows (47%, 46% and 47% in the second, third and fourth parturition, respectively). It 

can be concluded that, the uterine horn side implantation, level of milk production and primiparous or multiparous 

cows’ statement are effective factors on CS. Therefore, it is possible to convey the sex ratio of new born calves to a 

desired ratio by manipulating some parameters in dairy cows before the birth.  

 
Keywords: Calf sex, calving interval, level of milk production, parturition time, uterine horn side.  

 
 


