
  

 

 : تصویری روشن از عملکرد گله (PR/DPR) نرخ آبستنی

های متفاوتی برای اندازه گیری عملکرد تولیدمثلی گله گاوهای شیری وجود داشته است، مانند: متوسط فاصله همواره راه 

در اولین  درصد آبستنی در بررسی دامپزشک و نرخ پذیرش، دوره شیردهی، تعداد روزهای شیردهی در اولین گوساله زایی

 تلقیح. متاسفانه این آمار و ارقام اطالعات کاملی از وضعیت گله ارایه نمی دهند.

ی که به میانگین ها ممکن است فریب دهنده بوده و منعکس کننده ی عملکرد گله نباشند، برای مثال: جدا کردن گاوهای 

ممکن است گله  به نظر بیاید در حالی کها میانگین گله خوب سبب می شود تدلیل مشکالت تولیدمثلی حذف شده اند 

 باشد. بوده متحمل تلفات اقتصادی سنگین شده و یا سایز گله در حال کاهش 

. نرخ آبستنی ارایه می دهد صحیح تر و مفیدتری از عملکرد تولیدمثلی کلی گله شاخص(، Prgnancy Rate) نرخ آبستنی

(PR)  روزه پس از گذراندن دوره ی  21ر یک دوره ی بیان کننده ی درصدی از گاوهای گله است که دVWP  دوره ی(

 آبستن شده اند. انتظار(، 

 نحوه ی محاسبه ی نرخ آبستنی: 

در گله، ابتدا باید نرخ تلقیح را محاسبه نمایید. نرخ تلقیح برابر است با تعداد گاوهای تلقیح  DPRبرای به دست آوردن مقدار 

 بر تعدا کل گاوهای آماده ی تلقیح در دوره ی مشابه. روزه، تقسیم  21شده در یک دوره ی 

 سپس باید نرخ پذیرش گله را از طریق تقسیم نمودن تعداد گاوهای آبستن بر کل گاوهای تلقیح شده، به دست آورید. 

 حاصل شود. PR( ضرب نمایید تا مقدار CR( را در نرخ پذیرش )HDRدر مرحله ی آخر باید نرخ تشخیص فحلی )

Daughter Prgnancy Rate (DPR) =  HDR  X  CR 

 21درصد خواهد بود یعنی در یک دوره ی  25، برابر با CRدرصد  50و  HDRدرصد  50برای مثال: نرخ آبستنی گله ای با 

 درصد از کل گاوهای گله آبستن شده اند.  25روزه پس از آغاز آمیزش ها، 

 15درصد گاوها آبستن خواهند بود. در این حالت  58روز(، تنها  63) VWPچرخ ی فحلی پس از دوره ی  3در انتهای 

روزه، آبستن نشده و در گروه گاوهایی که به دلیل مشکالت  305درصد گاوهای معمولی گله، در دوره ی شیردوشی منظم 

 تولیدمثلی حذف شده اند قرار خواهند گرفت. 

 

 



 

 

درصد افزایش نسبت  10درصد ) 35به  DPR(، و رساندن مقدار CRو  HDR)بهبود یکی از این فاکتورها و یا هر دوی آن ها 

 درصد گاوها آبستن خواهند شد. 73چرخه ی فحلی،  3به حالت قبل(، به این معنی خواهد بود که پس از 

بازگشت درصد و یا مقادیر باالتر، پیشرفت خوبی می باشد. در این سطح شما قادر خواهید بود تا  35به  DPRرسیدن مقدار 

 اقتصادی گله را که وابسته به تولید مثل است را بهینه نمایید. 

 نرخ آبستنی باالتر به معنی سود باالتر است:

DPR  ( را اندازه آن هایی که در گله باقی می مانندنه فقط  )یک ابزار ارزیابی واقع گرایانه است زیرا عملکرد همه ی گاوها

 کند. را نیز اندازه گیری ( Cullingحذف )فاصله ی گوساله زایی و نرخ  می تواند DPR گیری می کند.

درصد تنها از طریق برنامه های اصالحی سیستماتیک و کنترل شده و القای فحلی توسط  35دست یابی به نرخ آبستنی 

 آلفا، امکان پذیر خواهد بود.       PGF2پروستوگلندین هایی از قبیل 

 گله به معنی:باال رفتن نرخ آبستنی 

 کاهش میزان حذف تولیدمثلی -

 کاهش چشمگیر هزینه های جایگزینی -

 تولید شیر بیشتر )زیرا در اغلب موارد گاوها در پیک تولید شیر هستند( -

 افزایش تعداد گوساله ها در طی یک سال  -

 طی یک سال  اخت نگه داشتن تعداد گاوهای دوشایکنو -

 خواهد بود. 

روزگی دوره  80تا  60است. برای مثال گاوهای آبستن در وابسته به زمان آبستنی یک متغیر باید به خاطر داشت که نرخ 

ی شیردهی نسبت به گاوهای آبستن در هر بازه ی زمانی دیگر ارزشمندتر هستند. بنابراین بهتر است تا بر روی برنامه های 

 ها خواهند شد. اصالحی ای سرمایه گذاری نمایید که منجر به افزایش و شتاب در آبستنی

 ( :Days open( با روزه های باز )DPRرابطه ی نرخ آبستنی )

روزهای باز دامنه های کمی داشته و تقریبا تابع خطی یکدیگر می  PTAنرخ آبستنی و  PTAبه دلیل وراثت پذیری پایین، 

 روزهای باز. PTAروز کاهش در  4نرخ آبستنی برابر است با  PTAدرصد افزایش در  1باشند و هر 

 



 

( زیرا تنها راه برای کاهش روزهای باز این است که گاو %99پیوستگی ژنتیکی بین روزهای باز و نرخ آبستنی باال می باشد )

 هر چه سریع تر آبستن شود. 

نمایش داده می شود. نمونه ای  DPRو یا  Daughter Prgnancy Rateنرخ آبستنی در کاتالوگ گاوهای نر به صورت 

 مشاهده نمایید. 1این کاتالوگ ها را می توانید در شکل از 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نرخ آبستنی در کاتالوگ گاو نرنحوه ی نمایش  -1شکل 


