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بهبــود بــازده تولیدمثــل بــرای افزایــش تولیــد شــیر در گاوهــای شــیری ضــروری اســت و بنابرایــن در ســودآوری در 
مــزارع دام شــیری نقــش مهمــی دارد. دوبســون و همــکاران در ســال ۲۰۰۷ بیــان کردنــد کــه افزایــش مــداوم تولیــد 
شــیر در گاوهــای شــیری باعــث کاهــش بــاروری و افزایــش فاصلــه گوســاله زایــی شــده اســت. بــرای مثــال میــزان 
تولیــد شــیر در گاوهــا از ۶۰۰۰ کیلــو در ســال ۱۹۹۳ بــه ۷۷۰۰ کیلــو در ســال ۲۰۰۷ افزایــش پیــدا کــرده اســت و در همیــن 
زمــان نــرخ تشــخیص فحلــی از ۷۱درصــد بــه ۴۵ درصــد کاهــش پیــدا کــرده اســت. کاهــش بــازده تولیدمثلــی از راه 
ــبب  ــی س ــاله زای ــه گوس ــش فاصل ــا افزای ــال ب ــرای مث ــد، ب ــی ده ــش م ــودآوری گاوداری را کاه ــی س ــای مختلف ه
کاهــش تولیــد شــیر بــه ازاء هــر گاو و نیــز کاهــش تعــداد گوســاله متولــد شــده در هــر ســال مــی شــود. همچنیــن 
باعــث افزایــش حــذف بــه علــت نابــاروری و افزایــش هزینــه جایگزینــی دام و افزایــش هزینــه دســتمزد، اســپرم، و 
هزینــه هــای دامپزشــکی مــی شــود. همچنیــن کاهــش کارایــی تولیدمثــل باعــث افزایــش تعــداد روزهــای شــیردهی 
بــا تولیــد پاییــن یــا افزایــش دوره خشــکی مــی شــود کــه هــر دو عامــل باعــث افزایــش امتیــاز نمــره بدنــی دام و 

افزایش خطر ابتال به ناهنجاری های متابولیکی می شود [١].

بــا در نظــر گرفتــن ۱۱۰ روز بــه عنــوان تعــداد روزهــای بــاز مناســب بــرای یــک گاوداری، تحقیقــی در دانشــگاه تهــران 
بیــان کــرد کــه هــر روز تاخیــر در آبســتنی در اولیــن، دومیــن، ســومین و چهارمیــن مــاه پــس از ١١٠ روز، بــه ترتیــب ۲۶، 
۵۲، ۷۳ و ۱۰۲ هــزار ناموت زیــان اقتصــادی ایجــاد خواهــد کــرد. ایــن تحقیــق در ســال ۹۳ انجــام شــده اســت و بــا 
توجــه بــه افزایــش قیمــت، حتمــا هزینــه افزایــش روزهــای بــاز در حــال حاضــر خیلــی بیشــتر از قیمــت هــای فــوق 

می باشد. 

چرا تشخیص فحلی مهم است؟ 
تشــخیص فحلــی بــرای حداکثــر کــردن تعــداد گاوهــای آبســتن ضــروری اســت. تحقیقــات نشــان داده اســت کــه در 
شــرایط فعلــی دامــداری هــا، عمومــا نــرخ تشــخیص فحلــی کمتــر از ۵۰٪ اســت. همچنیــن افزایــش تشــخیص فحلــی، 
ســریع تریــن و کــم هزینــه تریــن راه بهبــود کارایــی تولیدمثــل یــک گلــه اســت. تمــام عوامــل گفتــه شــده اهمیــت 

تشخیص درست و به موقع فحلی را به عنوان عاملی موثر در افزایش کارایی تولید مثل نشان می دهد. 



۲

روش های اصلی فحل یابی
 -ارزیابی پروژسترون شیر

یکی از راه های تشخیص فحلی ارزیابی میزان پروژسترون شیر است. این روش دقیق و کارآمد می باشد اما مشکل آن 
این است که نیاز به بررسی مداوم گاوها در فاصله زمانی مشخص و نمونه گیری از شیر دارد. 

-استفاده از گاو نر

روش دیگــر اســتفاده از گاوهــای نــر چــه بــه صــورت جفــت گیــری طبیعــی و چــه بــه صــورت تیــزر اســت. مزیــت ایــن 
روش ایــن اســت کــه گاوهــای نــر فعالیــت فحلــی را در گاوهــای مــاده تحریــک مــی کننــد. امــا مشــکل ایــن روش 
ــر بعــد از مدتــی چــاق شــده و امــکان آســیب زدن بــه گاوهــای مــاده را دارنــد و  ایــن اســت کــه اغلــب گاوهــای ن
همچنیــن امــکان انتقــال بیمــاری هــای تولیدمثلــی وجــود دارد. عمــال نگهــداری گاو نــر در گلــه از نظــر ســوددهی بــرای 

گاودار چندان قابل توجیه نمی باشد.

-تشخیص فحلی توسط کارگر فحل یاب

ــخیص  ــن تش ــری و همچنی ــه کارگ ــش هزین ــا افزای ــت. ام ــی اس ــخیص فحل ــرخ تش ــش ن ــن روش افزای ــت ای مزی
نادرست فحلی از معایب این روش است که باعث افزایش هزینه اسپرم و تلقیح می شود. 

-همزمانی فحلی 

در ایــن روش بــا اســتفاده از هورمــون هــای مختلــف همزمانــی فحلــی در دام هــا ایجــاد مــی شــود کــه مزیــت آن 
افزایــش تعــداد فحلــی منجــر بــه تلقیــح اســت. همزمــان ســازی نوعــًا در تلقیــح اول پــس از زایمــان موضوعیــت دارد 
و نــه الزامــًا در تلقیــح هــای احتمالــی بعــدی. یعنــی دام در تلقیــح هــای بعــدی ممکــن اســت همزمــان نشــود. امــا 
مصــرف هورمــون افزایــش مــی یابــد و همچنیــن نــرخ آبســتنی نســبت بــه زمانیکــه فحلــی طبیعــی تشــخیص داده 

می شود کمتر است. این روش بیشتر برای گاوداری های صنعتی بزرگ استفاده می شود.

هــم چنیــن اســتفاده از خمیــر دمــی، دوربیــن مــدار بســته، قــدم شــمار، قلــم عالمــت گــذار و انــدازه گیــری دمــای بــدن 
نیز روش های دیگری برای تشخیص فحلی هستند اما به طور رایج مورد استفاده قرار نمی گیرند.



بــه جــرات مــی تــوان بیــان کــرد یکــی از بزرگتریــن مشــکالت گلــه هــای گاو شــیری مــدرن، تشــخیص صحیــح فحلــی 
در زمــان مناســب اســت. گلــه هــای بــزرگ و بــا تولیــد بــاال، نیــروی انســانی کمتــری بــه ازاء تعــداد گاوهــای خــود 
دارنــد، و همچنیــن گاوهــای پرتولیــد زمــان کمتــری بــرای نشــان دادن عالئــم فحلــی دارنــد و بیشــتر وقــت خــود را در 
شیردوشــی یــا آخــور مــی گذراننــد. عــالوه بــر ایــن بــا افزایــش تنــش هــا، بیمــاری هــا و ناهنجــاری هایــی ماننــد 

لنگش و تنش حرارتی گاوها عالئم فحلی را کمتر نشان می دهند. 

تمــام ایــن مــوارد ســوال زیــر را مطــرح مــی کنــد کــه آیــا روش بهتــری بــرای تشــخیص فحلــی گاوهــای شــیری پرتولیــد 
وجود دارد؟

ــا اســتفاده از پوشــیدنی هــای هوشــمند  ــار گاوهــای شــیری ب ــل رفت ــروزه پیشــنهاد مــی شــود تحلی ــه ام روشــی ک
ــق  ــا از طری ــه گاوه ــاعته و در کل هفت ــن روش ۲۴ س ــا ای ــت. ب ــی اس ــایی فحل ــرای شناس ــواره) ب ــا گوش ــد ی (گردنبن
سیســتم هوشــمند تحــت نظــارت هســتند. بنابرایــن زمــان و نیــروی کار کمتــری بــرای تشــخیص فحلــی صــرف مــی 
شــود و تعــداد دام ابســتن بیشــتری نیــز خواهیــم داشــت. همانطــور کــه مــی دانیــم بیشــترین تعــداد پــرش در زمــان 
فحلــی در بیــن ســاعت هــای ٧ شــب تــا ٧ صبــح اتفــاق مــی افتــد کــه نظــارت انســانی کمتــری در ایــن ســاعت هــا 
بــر گاوهــا صــورت مــی پذیــرد، و ایــن یکــی از دالیــل کارآیــی فــوق العــاده سیســتم هــای ارزیابــی هوشــمند فحلــی 
اســت. از جملــه رفتارهایــی کــه در فحلــی تغییــر مــی کنــد میــزان نشــخوار و راه رفتــن اســت. در مطالعــه ای در ســال 
Gaillard ،۲۰۱۶ و همــکاران گــزارش دادنــد کــه در روز فحلــی میــزان راه رفتــن در گاوهــا نســبت بــه ٥ روز قبــل بــه طــور 
میانگیــن حــدود ١٧ قــدم در ســاعت افزایــش خواهــد یافــت و مشــخص کردنــد کــه گاوهــا در روز فحلــی نســبت بــه 

روزهای قبل ٢/٣ الی ٦ برابر فعال تر می شوند [٢].

گاوهــای فحــل عمومــا در روز فحلــی نشــخوار کمتــر و راه رفتــن بیشــتری نســبت بــه روزهــای دیگــر دارنــد. تحقیقاتــی 
کــه در ســال هــای ٢٠١٢ و ٢٠١٤ گــزارش شــد نشــان دادنــد کــه میــزان نشــخوار بطــور متوســط ١١ تــا ١٧ درصــد در روز 
فحلــی کاهــش مــی یابــد. همیــن تیــم تحقیقاتــی در ســال ٢٠١٤ بیــان کردنــد کــه نشــخوار در روز فحلــی بــه میــزان 
١٩٪ یــا ٨٣ دقیقــه نســبت بــه روزهــای دیگــر کاهــش مــی یابــد. همچنیــن پــال و همــکاران در ســال ٢٠١٥ بیــان کردنــد 
کــه میــزان نشــخوار در روز فحلــی ١٩ درصــد کاهــش پیــدا مــی کنــد. در مطالعــه متاآنالیــزی کــه در ســال ٢٠١٢ انجــام 
ــا ٥٠٪ صحــت  ــه در مقایســه ب ــار دام حــدود ٩٠٪ اســت ک ــی از روی رفت ــت تشــخیص فحل ــه دق ــان شــد ک شــد بی

تشخیص فحلی توسط کارگر فحل یاب پیشرفت زیادی است [٣].

ــا بررســی رفتــار دام هــا مــی توانــد بــه  بطــوری کلــی مــی تــوان بیــان کــرد کــه افزایــش نــرخ تشــخیص فحلــی ب
بهبــود کارایــی تولیدمثلــی دام و کاهــش هزینــه هــای دامــداری و نهایتــا افزایــش ســود اقتصــادی گلــه هــا کمــک 
شــایانی بکنــد. اســتفاده از سیســتم هــای مدرنــی کــه رفتــار گاوهــا را بطــور ٢٤ ســاعته بررســی مــی کننــد و بــه صــورت 

خودکار فحلی گاوها را گزارش می کنند می تواند کمک شایانی به این موضوع بکند.

۳



نکات کلیدی:
١- بهبود کارایی تولیدمثل تاثیر عمده ای بر افزایش سود اقتصادی گله های گاو شیری دارد. 

٢- تمرکــز بــر افزایــش تولیــد شــیر در گلــه هــای مــدرن امــروزی باعــث کاهــش تشــخیص فحلــی و کاهــش کارایــی تولیدمثــل 
شده است. 

٣- تشخیص فحلی یکی از موثرترین راهکارهای افزایش کارایی تولیدمثل است. 

٤- راه های مختلفی برای تشخیص فحلی وجود دارد که هر کدام دارای مزایا و معایبی است. 

٥- امروزه بررسی رفتار گاوها یکی از راه های موثر تشخیص فحلی می باشد. 

٦- اســتفاده از سیســتم هــای هوشــمند کــه بتواننــد رفتــار گاوهــا را ٢٤ ســاعته بررســی کننــد، بــه ارتقــا نــرخ تشــخیص فحلــی 
کمک شایانی می کند.

٧-  تشــخیص بــه موقــع فحلــی منجــر بــه کاهــش هزینــه هــای آبســتنی، تلقیــح، نگهــداری و خــوراک مصرفــی بــه ازای هــر گاو 
خواهد شد.
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