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  هچکید

دهـد کـه   هاي مختلف پستانداران نشـان مـی  ونهمطالعات انجام شده در گ. شده است نسبت ثانویه جنسی، نسبت گوساله هاي نر به ماده زنده متولد
تغییر در نسبت جنسی ثانویه در گاوهاي شیري به لحاظ اقتصادي اهمیت داشته و مورد توجه قرار . فاکتورهاي متعددي بر نسبت جنسی ثانویه تاثیر دارند

اي از عوامـل مـوثر   هدف از این آزمایش بررسی تاثیر پاره. ر دهدتواند درآمد و سوددهی یک گاوداري را تحت تاثیر قراگرفته است و توانایی تغییر آن می
. اسـتفاده شـد   1389تا  1375هاي  هاي شش گله بزرگ گاو شیري در خالل سال در مطالعه حاضر از داده. بر نسبت جنسی در گاوهاي هلشتاین ایران بود

هاي مزبور تحت پوشش مرکز اصالح نـژاد ایـران   گله. بود) کیلوگرم 8670تا  7578با دامنه (کیلوگرم  8145 ها گلهروز  305میانگین تولید استاندارد شده 
 شـمال هـا در ناحیـه    ایـن گلـه  . شـد  یمي تعاونی گاوداران انجام ها شرکتبه صورت منظم توسط کارشناسان  ها آنبوده و ثبت مشخصات و رکوردگیري 

هـاي تولیـد مثلـی     ، داده)روز شـیردهی  305و  60 بر اساسظیر شیر تصحیح شده  تجمیعی روز تولید و تولید(هاي تولیدي داده. شرقی کشور قرار داشتند
، و جزئیات حذف احتمالی از گله و یـا  )نظیر سال زایش، فصل زایش، نوع زایش، جنس گوساله متولد شده، آخرین اطالعات مربوط به تلقیح، روزهاي باز(

بـه چهـار    هـا  اسـپرم بر اساس اسپرم استفاده شده، . پیش از تجزیه و تحلیل مجدداً راستی آزمایی شد ها گلهآوري شده از  هاي جمع داده. شد یممرگ ثبت 
ها از مـدل  براي آنالیز آماري داده.  تقسیم بندي شدند) هاي تهیه شده از کشورهاي اروپایی شامل اسپرم( کشورها یرساگروه ایرانی، کانادایی، آمریکایی و 

در مطالعه حاضر نوع اسپرم مورد اسـتفاده در  . بود 47به  53هاي ماده هاي نر به گوسالهنتایج نشان داد که درصد گوساله. درگرسیون لجستیک استفاده ش
نتایج . سال زایش نیز تاثیري بر نسبت جنسی نداشت. داري بر نسبت ثانویه جنسی نداشتتاثیر معنی) ایرانی، آمریکایی و کانادایی: شامل(تلقیح مصنوعی 

فصـول مختلـف سـال، تعـداد     ). >0,001P(داري بر نسبت ثانویه جنسی داشت تاثیر معنی) طبیعی و یا غیرطبیعی(عه حاضر نشان داد که نوع زایمان مطال
ثـر  روز شیردهی نیز تاثیر معنی داري بر نسبت ثانویه جنسی نداشت ولـی ا  305روزهاي باز، شکم زایش، و میزان تولید شیر تصحیح شده بر اساس دوره 

به طور کلی، نتایج آزمـایش حاضـر نشـان    . )>P 0,05(بر نسبت جنسی ثانویه معنی دار بود ) طبیعی یا غیر طبیعی(متقابل شکم زایش و وضعیت زایمان 
 .ماده نداشت می دهد به غیر از نوع زایمان، سایر عوامل بررسی شده در این آزمایش ظاهرا تاثیري بر بیشتر بودن درصد گوساله هاي نر متولد شده به

  
  .لشتاین، نسبت ثانویه جنسیي هگاو شیر: هاي کلیدي واژه

  
  1مقدمه

عبـارت اسـت از درصـد     2بر اساس تعریف نسـبت اولیـه جنسـی   
نسبت نتـاج  3هاي نر به ماده در زمان لقاح و نسبت ثانویه جنسیرویان

هـا در جـنس نـر،    تشکیل گامـت  ).27(باشد نر متولد شده به ماده می
کند در پایـان عمـل   اي است که مشخص میل تعیین کنندهاولین عام

ها یا نسبت تعداد نرها در برابر ماده. لقاح، پستاندار نر یا ماده خواهد بود
پـس از لقـاح    .شـود ها تعیـین مـی  اولیه جنسی در زمان ترکیب گامت

                                                             
  دانشیار و استاد گروه علوم دامی دانشکده کشاورزي دانشگاه فردوسی مشهد، -1
  .دانشجوي دکتري علوم دامی، دانشگاه فردوسی مشهد -2

 )Email:bbheravi@yahoo.com                      :نویسنده مسئول -(*
2- primary sex ratio 
3- Secondary sex ratio (SSR) 

هرگونه تغییر درنسبت جنسی اولیه، صرفاَ ناشی از تلفات جنین در طی 
ر زمان زایش است که در این مقطع به آن نسبت جنسی آبستنی و یا د

و در شرایط ثابت انتظـار   بر پایه نظریه احتماالت).24(گویند ثانویه می
 50: 50رود که نسبت جنسی نتاج متولد شـده یکسـان و برابـر بـا     می

نسبت جنسی در یک جمعیت ) 11(براساس پیشنهاد فیشر و ) 5(باشد 
شـواهد  . انتخاب طبیعی قرار دارد نترلک همیشه یکسان نبوده و تحت

دهـد نسـبت   بسیاري در تایید نظریه فیشر در دست است که نشان می
تواننـد از ایـن موازنـه    جنسی اولیه و همچنین نسبت جنسی ثانویه می

انحراف داشته باشند و انتخاب طبیعی در شرایط خاص موجب تغییر در 
جنسـی ثانویـه در    بـه عنـوان مثـال نسـبت    ). 28( شودمیاین نسبت 

همچنـین  ). 30(گـزارش شـده اسـت     52:48گاوهاي شیري برابر بـا  
دهد که هاي مختلف پستانداران نشان میمطالعات انجام شده در گونه

، )12(فاکتورهاي متعددي از جمله عرض جغرافیـایی محـل سـکونت    
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، زمان و دفعات جفتگیري نسـبت  )9(الگوي غالب آب و هوایی منطقه 
، )19(، سـن والـدین   )22(، جیره غـذایی  )20(مک گذاري به زمان تخ

، النه گزینی رویان در شـاخ چـپ یـا    )25(واژن  pH، )7(اسکور بدنی 
، و تخمک تولید شده از تخمـدان راسـت یـا    )22(، نژاد )6(راست رحم 

. داري داشته باشندتوانند بر نسبت جنسی ثانویه اثر معنیمی) 18(چپ 
رخی از دامـداران بـر ایـن باورنـد کـه در      براساس یک عقیده سنتی، ب

هاي گاوهاي شیري جفتگیري طبیعـی موجـب افـزایش احتمـال      گله
هرچند که ایـن موضـوع بـه لحـاظ     . گرددهاي ماده میزایش گوساله

ولـی مطالعـاتی نیـز در    ) 4(علمی تاکنون نه تایید و نه رد شده اسـت  
نجمـد در  تایید افزایش نسـبت جنسـی در زمـان اسـتفاده از اسـپرم م     

  ).34(مقایسه با اسپرم تازه در گاوهاي شیري وجود دارد 
در گاوهاي شیري به لحاظ اقتصادي  تغییر در نسبت جنسی ثانویه

اهمیت داشته و مـورد توجـه قـرار گرفتـه اسـت و توانـایی تغییـر آن        
از ). 3(تواند درآمد و سوددهی یک گاوداري را تحت تاثیر قرار دهد  می

هـاي اخیـر   تعیین جنسیت اسپرم یا جنین در سال هاياین رو تکنیک
گان گاوهاي شیري اکثر پرورش دهند. بیشتر مورد توجه قرار گرفته اند
هاي ماده دارنـد تـا از آنهـا بـه عنـوان      تمایل بیشتري به تولد گوساله

هاي جایگزین و به منظور حفظ تعداد گلـه مولـد خـود اسـتفاده     تلیسه
هاي نر بـه  تولید گوشت باشد، گوسالهبر عکس زمانی که هدف . کنند

ترنـد و رانـدمان   دلیل داشتن نرخ رشد و راندمان تولید بـاالتر، مناسـب  
  ).17و3(اقتصادي بیشتري دارند 

توان به دو بخـش اصـلی   مراحل تمایز جنسی در پستانداران را می
هاي جنسی و مرحله پس از لقـاح تقسـیم   مرحله قبل از تشکیل سلول

ها یز سلول اولیه به گنادهاي نر یا ماده توسط کروموزومتما). 24(نمود 
هـا  هاي تشکیل دهنده بیضـه در پستانداران بیان ژن. شوندکنترول می

موجـب تمـایز    )SRYمثـل ژن (قرار دارند  Yکه بر روي کروموزوم 
ها گنادهاي  در غیاب این ژن. شوندها میگنادهاي اولیه جنین به بیضه

توان گفت که جنس مـاده  بنابراین می. یابندمی اولیه به تخمدان تمایز
تغییرات بعد در گنادها، تحـت  . فرض است در پستانداران جنسیت پیش

بـه  . شـود هاي هورمونی بر دستگاه تولید مثلی ایجاد مـی  تاثیر فعالیت
کنند میتستوسترون هاي جنین تولید عنوان مثال در پستانداران بیضه

نویه جنس نر شده و همچنین تشـکیل  هاي ثاکه موجب ایجاد ویژگی
اخـتالالت هورمـونی و   . کنـد هاي تناسلی خارجی را تحریک میاندام

به پیک  شود که تولید و ترشح هورمون تستوسترونمحیطی سبب می
  ).24(خود نرسیده و نسبت جنسی دستخوش تغییر شود 

شرایط آب و هوایی ممکن است با ایجاد تغییر در محیط داخلـی و  
هاي فیزیولوژیکی و یا از طریق تاثیر بر فراوانی و نـوع  مکانیسم اثر بر

هایی قابل دسترس بـراي والـدین، بـر نسـبت جنسـی ثانویـه       خوراك
کمیت و کیفیت دسترسی والدین بـه منـابع   تاثیر ). 27(تاثیرگذار باشد 

هاي پستانداران ثابت شـده  غذایی بر نسبت جنسی در بسیاري از گونه

هاي قبلـی نشـان داده اسـت کـه دمـاي  بـاالي        گزارش  ).24( است
محیطی و باالتر بودن نرخ تبخیر در فاصله یک هفته تا یک ماه قبـل  

پیشنهاد شـده  ). 27(از لقاح موجب افزایش نسبت جنسی ثانویه گردید 
تواند که تغییرات فصلی نسبت جنسی در نتاج موش صحرایی میاست 

هرچند که فراوانی غذا و . اشدناشی از نوسان انرژي در منابع خوراکی ب
تواند سبب تغییر در مقدار نسـبت جنسـی   هاي انرژي می یا محدودیت

کنـد،  گردد، ولی از آنجا که این شرایط از سالی به سال دیگر تغییر می
دسترسـی  در توضیح این که چگونـه   .تاثیر آن قابل پیش بینی نیست

پیشـنهاد  گـردد،  مـی  تغییر نسبت جنسی سبب  والدین به منابع غذایی
شده است که سـطح کمتـر گلـوکز در خـون مـادر بـا تسـهیل رشـد         

در تاییـد ایـن    ).24(شـود  هاي نر سبب چنین تغییري می بالستوسیت
هاي صحرایی نشان داد که سـطح بـاالتر   اي روي موشنظریه مطالعه

گـردد  تولد نوزادان نر مـی  گلوکز در خون مادر موجب افزایش احتمال
اي دیگري نیز در این خصوص پیشـنهاد شـده انـد بـه     هفرضیه). 13(

عنوان مثال کمیت و کیفیت چربی جیره نیز ممکن است عامـل تغییـر   
هاي با چربی هاي بالغ تغذیه شده با جیرهموش. در نسبت جنسی باشد

هـاي  در مقایسـه بـا مـوش   ) درصد نـر  67(باال نسبت جنسی باالتري 
).  24(داشـتند  ) رصـد نـر  د 39(هـاي کـم چربـی    تغذیه شده بـا جیـره  

مطالعات انجام شده در خصوص عوامـل مـوثر بـر نسـبت جنسـی در      
هدف از انجام این مطالعه بررسی . گاوهاي هلشتاین ایران اندك است

اي از عوامل موثر بر نسبت جنسی در گاوهاي هلشتاین ایران تاثیر پاره
  .بود

  
  هامواد و روش

رگ گاو شـیري در خـالل   هاي شش گله بز در این مطالعه از داده
هاي مزبـور تحـت پوشـش    گله. استفاده شد 1389تا  1375هاي  سال

بـه   ها آنمرکز اصالح نژاد ایران بوده و ثبت مشخصات و رکوردگیري 
ي تعـاونی گـاوداران انجـام    ها شرکتصورت منظم توسط کارشناسان 

میـانگین  . شرقی کشور قرار داشـتند  شمالها در ناحیه  این گله. شد یم
تـا   7578با دامنه (کیلوگرم  8145 ها گلهروز  305تولید استاندارد شده 

 ها آنعضویت س اسار مذکور بهاي واحدانتخاب . بود) کیلوگرم 8670
بـه مشـارکت   ها  آنهاي تولیدي گاو شیري و تمایل  یکی از تعاونیر د
، داراي نـرم افـزار مـدیریت واحـد     هـا  گلـه . تحقیقاتی بودح این طرر د

شد، به نحوي  یمهاي اولیه گله در آن ثبت  تمامی دادهو بوده  تولیدي
که تمامی عملیات روزمره گلـه از طریـق نـرم افـزار مزبـور مـدیریت       

هر روزه تمامی اطالعات مربوط به گاوهاي موجود و حذفی در . شد یم
هـاي   بـراي هـر گـاو داده   . شـد  یمزمایی تی آسامانه مزبور ثبت و راس

-، داده)اریخ تولد، شماره پدر، تاریخ اولـین زایـش  نظیر ت(اي شناسنامه
بـر  ظیر شـیر تصـحیح شـده     عییروز تولید و تولید تجم(هاي تولیدي 

نظیـر سـال   (هـاي تولیـد مثلـی     ، داده)روز شیردهی 305و  60 اساس
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زایش، فصل زایش، نوع زایش، جـنس گوسـاله متولـد شـده، آخـرین      
ئیـات حـذف احتمـالی از    ، و جز)اطالعات مربوط به تلقیح، روزهاي باز

پـیش از   ها گلهآوري شده از  هاي جمع داده. شد یمگله و یا مرگ ثبت 
بـر اسـاس اسـپرم اسـتفاده     . زمایی شدتی آتجزیه و تحلیل مجدداً راس

 یرسـا بـه چهـار گـروه ایرانـی، کانـادایی، آمریکـایی و        ها اسپرمشده، 
تقسـیم  ) هاي تهیه شده از کشـورهاي اروپـایی   شامل اسپرم( کشورها

سـایر  (در گـروه چهـارم    ها اسپرمتعداد کمی از ه از آنجاک. بندي شدند
هاي نهایی مورد استفاده براي  این گروه، از داده، قرار داشتند) کشورها

متغیر مورد بررسی، نسبت گوسـاله  . تجزیه و تحلیل آماري حذف شدند
ل در مـد . هاي نر و ماده متولد شده در خالل سالهاي مورد بررسی بود

اثـر  ، اثرات اصلی شامل ها دادهاستفاده شده به منظور تجزیه و تحلیل 
، پدر مادر با )ایرانی، کانادایی و آمریکایی(، پدر گوساله با سه سطح گله

، تولید شیر دوره قبلی تصحیح )ایرانی، کانادایی و آمریکایی(سه سطح 
ي هـا  سـال (روز شیردهی،سال زایمان با دو سطح  305 بر اساسشده 
بهـار،  (فصل زایمان با چهار سـطح   ،)1386تا  1379و  1378تا  1372

شـکم اول تـا   (سـطح   4، شـکم زایـش بـا    )تابستان، پاییز، و زمستان
، روزهاي باز، نحـوه زایـش قبلـی دام بـا دو     )و باالترم هاي چهار شکم

زایی، و سقط پـس   زایی، مرده طبیعی و غیر طبیعی شامل سخت(سطح 
و همچنین بـر هـم کـنش متقابـل اثـرات      ) بستنیاز پایان ماه پنجم آ

چنانچه اثر متقابلی معنـی دار نبـود، از مـدل    . اصلی در نظر گرفته شد
افـزار   نـرم ز تجزیـه و تحلیـل آمـاري بـا اسـتفاده ا     . گردیـد  یمـ حذف 

ــاري ــا  JMP(SAS Institute Inc., NC, USA)آم و ب
بـراي   05/0سطح آمـاري  . هاي لجستیک انجام گرفت استفاده از مدل

  .اطمینان از معنی دار بودن نتایج مورد استفاده قرار گرفت

  
  نتایج و بحث

 9/52هاي مـاده  هاي نر به گوسالهگوسالهدرصد  در مطالعه حاضر
هـاي نـر از مقـدار    دهد  میزان تولد گوسالهنشان می بود که  1/47به 

در تاییـد نتـایج   ). 1جـدول  ( شـتر بـود  بی) 50:50(احتمال مورد انتظار 
مطالعه حاضر، بسیاري از مطالعات انجام شده قبلی در گاوهاي شـیري  

هاي نر متولد شده بیشـتر از مـاده   نیز نشان داده بود که نسبت گوساله

عـالوه برگاوهـاي شـیري، بیشـتر بـودن      ). 29و  5،27(ها بوده است  
نداران نیـز گـزارش شـده    هاي پسـتا هاي نر در  سایر گونهتعداد زایش

در گاوهـاي شـیري نشـان    ه نگـر  مطالعات گذشـت بررسی ). 31(است 
که به طور (هاي ماده هاي نر به گوسالهدهد که نسبت تولد گوساله می

، شبیه نسـبت مشـاهده شـده در    )است 6/48به  4/51متوسط برابر با 
بارت باالتر بودن نسبت جنسی ثانویه و یا به ع). 4(مطالعه حاضر است 

دیگر بیشتر بودن تولد نتاج نر در مقایسه با نتاج ماده، موجب اطمینـان  
گردد، چرا که مـرگ   از برابري نسبت جنسی در نسل بعدي والدین می

بـري و  ). 16و  5(هاي نر بیشتر اسـت  و میر دوران نوزادي در گوساله
هـایی  نشان دادند که حتی بدون در نظر گرفتن گوسـاله ) 5(همکاران 

هاي نـر متولـد   ساعت اولیه تولد، بازهم تعداد گوساله 24شده در تلف 
هاي مـاده بودنـد و در ایـن شـرایط نیـز نسـبت       شده بیشتر از گوساله

  . درصد بود 2/51هاي نر برابر با  گوساله
در مطالعه حاضر نوع اسـپرم مـورد اسـتفاده در تلقـیح مصـنوعی      

داري بر نسبت ثانویـه   نیتاثیر مع) ایرانی، آمریکایی و کانادایی: شامل(
) نوع اسـپرم (هرچند که برخی از محققین اثرات پدري . جنسی نداشت
در اکثـر ایـن   دار گزارش کرده اند ولی نویه جنسی معنیارا بر نسبت ث

تـوان  بنـابراین مـی   ).5(مطالعات تفاوت در بـین پـدران نـاچیز اسـت     
ـ   معنی ه حاضـر را  دار نبودن اثر پدري بر نسبت جنسی ثانویـه در مطالع

مطالعات انجام شـده در  . نیز به دلیل پایین بودن چنین تاثیري دانست
دهد که عامل اصلی تـاثیر نـوع   هاي مختلف پستانداران نشان میگونه

هاي نر یا ماده متولد شـده، تفـاوت در نسـبت     اسپرم بر درصد گوساله
 به عنوان مثال. موجود در منی بین حیوانات نر است Yهاي کروموزوم

هـاي حـاوي   نشـان دادنـد کـه درصـد اسـپرم     ) 21(لوبل و همکـاران  
در . درصـد متفـاوت اسـت    7/56تـا   9/41بین مـردان از  Yکروموزوم 

در Yهـاي حـاوي کرومـوزوم    گاوهاي شیري نیز نه تنها درصد اسپرم
هـاي متفـاوت   بین گاوهاي نر متفاوت است، بلکه این نسبت در انـزال 

با این وجود عدم تـاثیر  ). 9(ده است یک گاو نر نیز یکسان گزارش نش
توان به  نوع اسپرم بر نسبت ثانویه جنسی در نتایج مطالعه حاضر را می

موجـود در   Yهـاي  کروموزوم دلیل کم بودن دامنه تغییرات در نسبت
  . هاي استفاده شده دانستاسپرم

در مطالعه حاضر، به منظور بررسـی اثـر سـال زایـش بـر نسـبت       
گاوهـایی کـه   : و گروه مـورد بررسـی قـرار گرفتنـد    جنسی، گاوها در د

 1379بود و آنهایی که بـین   1378تا  1372هاي زایمان آنها بین سال
بین دو گروه گاوهـاي مـورد مطالعـه، تفـاوت     . زایمان نمودند 1386تا 

  ). 3جدول (داري در نسبت جنسی مشاهده نشد معنی
-نیز رابطه معنی) 27(در تایید نتایج این آزمایش، روچ و همکاران 

بـا ایـن   . داري بین سال زایش و نسبت ثانویه جنسی گزارش نکردنـد 
در گاوهاي بروان سوئیس و حسین زاده ) 33(وجود، ایلماز و همکاران 

دار در گاوهاي هلشتاین اثر سال زایش بر نسبت جنسی را معنـی ) 17(
  . گزارش کردند

هاي نر و ماده و احتمال تولد گوساله نر و ماده در تعداد گوساله - 1جدول 
  گاوهاي هلشتاین

Table1- The number of male and female calves and calf birth 
probability of male and female in Holstein cow 

P-value 
 جنسیت تعداد مشاهدات
Number  Gender  

0.529 12556  
 نر
male 

0.471  11163 
 ماده
female 
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  ایش و نسبت جنسی ثانویه در گاوهاي  شیري هلشتاینضرایب رابطه همبستگی بین سال زمقایسه  - 2جدول 

Table 2-Coefficients of correlation between the SSR and birth year in Holstein dairy cow  
P-value 

 پارامتر  انحراف استاندارد ±ضریب همبستگی 
Std± Correlation coefficient  parameter  

0.9834 -0.00096±0.046 

  سال تولد
 1379هاي و یا بین سال 1378تا  1372هاي بین سال(

 )1386تا 
Year of Birth72-78 or 79-86) 

0.37 -0.252±0.280 
 73-72سال تولد 

Year of Birth 72-73  
 74-73سال تولد  0.184±0.204 0.37

Year of Birth73-74  
0.29 0.167±0.158 

 75-74سال تولد 
Year of Birth74-75  

0.02 -0.290±0.125 
 76-75سال تولد 

Year of Birth75-76  
 77-76سال تولد  0.085±0.109- 0.43

Year of Birth76-77  
0.10 0.165±0.100 

 78-77سال تولد 
Year of Birth77-78  

0.16 .134±0.095 
 79-78سال تولد 

Year of Birth78-79  
0.22 -0.112±0.091 

 80-79سال تولد 
Year of Birth79-80  

0.41 -0.075±0.090 
 81-  80سال تولد 

Year of Birth80-81  
0.57 0.050±0.089 

 82-81سال تولد 
Year of Birth81-82  

0.95 0.006±0.088 
 83-82سال تولد 

Year of Birth82-83  
0.09 0.149±0.087 

 84-83سال تولد 
Year of Birth83-84  

 85-84سال تولد  0.246±0.087-  0.00
Year of Birth84-85  

 86-85سال تولد                      0.197±0.093 0.04
Year of Birth85-86  

  
هرچند که دلیل روشنی براي اثرات سال تولـد بـر نسـبت ثانویـه     
جنسیوجود ندارد، ولی ایـن محققـین دلیـل افـزایش در نسـبت تولـد       

هـاي  اي اخیر را افزایش اسـتفاده از اسـپرم  ههاي ماده در سالگوساله
  .تعیین جنسیت شده در واحدهاي دامداري دانستند

در مطالعه حاضـر زمـانی کـه مقایسـه ضـرایب همبسـتگی بـین        
-هاي معنـی سالهاي مختلف به تفکیک هر سال صورت گرفت تفاوت

تـوان آن را ناشـی از  تغییـرات    ، که مـی )2جدول (داري مشاهده شد 

الی به سال دیگر که موجب تغییر در دسترسی والـدین بـه   اقلیمی از س
هـاي تعیـین   منابع غذایی گردیده است، و یا تغییر در استفاده از اسپرم

  .جنسیت شده دانست
نتایج مطالعه حاضر نشان داد که زایمان طبیعـی و یـا غیرطبیعـی    

همبسـتگی  ) سخت زایـی، مـرده زایـی یـا سـقط جنـین      : شامل(مادر 
). 4جـدول  ، >P 0,001(سـبت ثانویـه جنسـی داشـت     داري با ن معنی

هـاي نـر بـر    تواند ناشـی از  تـاثیر جنـین   احتماالچنین همبستگی می
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بزرگتـر  . افزایش احتمال  سخت زایی، سقط جنین و مرده زایـی باشـد  
تـوان دلیـل عمـده ایـن     هاي نر را میبودن جثه و اندازه بدن در جنین

نیز تفاوت ) 15(ایش، حسین زاده در تایید نتایج این آزم. تفاوت دانست
هاي نر و ماده در گاوهاي هلشـتاین  داري بین مرگ و میر جنینمعنی

داري بـین  در مطالعات دیگـري نیـز تفـاوت معنـی    . ایران گزارش کرد
هاي نر و ماده و در نتیجه تفاوت نسبت جنسـی در  درصد تلفات جنین

تایید کننـده   هنگام زایمان طبیعی یا غیرطبیعی گزارش شده است که
  ).   29(نتایج آزمایش حاضر است 

داري بر نسـبت جنسـی ثانویـه در    فصول مختلف سال تاثیر معنی
هاي متولد شده در همان آبستنی و یـا آبسـتنی بعـدي حیـوان     گوساله
شود فصول مختلف سال به دلیل تغییر در گفته می). 5جدول (نداشت 

بر نسـبت نتـاج نـر و مـاده     تواند دسترسی والدین به منابع خوراکی می
به عنوان مثال نسبت جنسـی ثانویـه در جونـدگان در    . تاثیر گذار باشد

همچنـین   .)24( طول فصل رشـد بیشـتر و در زمسـتان کمتـر اسـت     
افزایش دماي محیط و نرخ تبخیر یک ماه قبل از لقاح موجب افزایش 

چنـین تغییراتـی را    .نسبت جنسی ثانویـه در گاوهـاي شـیري گردیـد    
هاي فیزیولوژیکی و یا هورمـونی کـه   تغییر در ویژگیتوان به دلیل  می

گیرنـد،  تحت تاثیر شرایط آب و هوایی در فصول مختلف سال قرار می
غـذا و همچنـین    هرچند که فراوانی و یا محـدودیت  .)27( نیز دانست

توانـد  تغییرات فیزیولوژیکی و هورمونی در فصول مختلـف سـال مـی   
جنسی گردد، ولیاز آنجـا کـه شـرایط دمـایی و     موجب تغییر در نسبت 

اي بـه  میزان تشعشع خورشید از یک سال به سال دیگر و یا از منطقه
توان انتظار داشت که نتـایج مطالعـات    کند، نمیمنطقه دیگر تغییر می
بنابراین اختالف بین نتایج این آزمایش و سـایر  . متفاوت یکسان باشد

دار گـزارش  نویـه جنسـی را معنـی   مطالعاتی که اثر فصل بر نسـبت ثا 
توان ناشی از اختالف شرایط اقلیمی منطقه مورد بررسـی  کردند را می

دهنـد کـه   با اینحال نتایج آزمایشات دیگري نیـز نشـان مـی   . دانست

  ).10(داري بین فصل زایش و نسبت جنسی وجود ندارد ارتباطی معنی
، این فرضیه با انجام مطالعات بیشتر در زمینه نسبت جنسی ثانویه

که پستانداران ماده توانایی کنترل جنسیت جنین خود را دارند، تقویت 
رود کـه  انتظـار مـی  ) 32(براساس فرضـیه تریـولس و ویـالرد    .گردید

بیشـتري بـه تولیـد     در شرایط فیزیولوژیکی بهتر، تمایلحیوانات ماده 
در تاییـد ایـن فرضـیه در گاوهـاي شــیري، روچ و     .نـوزادان نـر دارنـد   

گزارش کردند که استفاده بیشتر از ذخایر بدنی در اوایل ) 27(اران همک
هاي ماده در زایمان بعـدي   دوره شیردهی سبب افزایش نسبت گوساله

دهد کـه مصـرف انـرژي و یـا بـاالنس      این مطالعات نشان می. گردید
ترین عامل تعیین جنسیت تواند کلیديانرژي در نزدیکی زمان لقاح می

تعدادي از محققین نیز تاثیر غلظت گلـوکز در رحـم    ).23(جنین باشد 
هاي نر و ماده متفاوت دانسـته و پیشـنهاد   مادر را بر رشد بالستوسیت

. )27( کنـد هاي نر را تسهیل میگلوکز رشد بالستوسیتنموده اند که 
هاي صحرایی با سطح گلوکز باالتر نتاج نـر  مطابق با این نظریه موش

مطالعه دیگري نشان داد که کمیـت و  ). 13 و 8(بیشتري تولید کردند 
در ایـن  . تواند بر نسبت جنسی مـوثر باشـد  کیفیت چربی جیره نیز می

هاي غنـی از چربـی نرزایـی    هاي بالغ تغذیه شده با جیرهمطالعه موش
هاي هاي تغذیه شده با جیرهدر مقایسه با موش) درصد نر 67(باالتري 

در گاوهـاي شـیري نیـز روچ و     ).2( داشـتند ) درصد نر 39(کم چربی 
نشان دادند که غلظت گلوکز خون در زمان محـدودیت  ) 27(همکاران 

تواند بـه عنـوان ابـزاري بـراي     یابد و این راهکار می غذایی کاهش می
. دامداران به منظور تغییر نسبت جنسی در گله مورد استفاده قرار گیـرد 

و تاثیر آن بر نسبت اي مادر هرچند که مکانیسم شرایط تغذیهبنابراین 
تـوان انتظـار   مـی ولـی   جنسی نتاج هنوز به خوبی شناخته شده نیست

داشت که روزهاي باز به دلیل ایجاد فرصت مناسب بـراي حیـوان بـه    
 .منظور تامین مجدد ذخایر بدنی بر نسبت ثانویه جنسی موثر باشد

  
  ضرایب همبستگی بین طبیعی یا غیر طبیعی بودن زایمان و نسبت جنسی ثانویه در گاوهاي  شیري هلشتاین- 3جدول 

Table 3- The correlation coefficient between normal or abnormal labor and the SSR Holstein dairy cow  

P-value 
 پارامتر  انحراف استاندارد ±ضریب همبستگی 

Std± Correlation coefficient parameter 

<.0001 -0.513±0.038 
 زایش طبیعی

Natural birth  

0.13  0.136±0.089 
 سخت زایی 

dystosia  

0.23 -0.130±0.108 
 مرده زایی

Stillbirth 

0.02  0.312±0.136  
 سقط شیروار 

Abortion lactating  
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  یش و نسبت جنسی ثانویه در گاوهاي  شیري هلشتاینرایب همبستگی بین فصل زایش، شکم زاض - 4جدول 
 Table 4-The correlation coefficient between calving season, parity and SSR in Holstein dairy cow 

P-value 
 پارامتر  انحراف استاندارد ±ضریب همبستگی 

Std± Correlation coefficient  parameter  
0.67 -0.082±0.191 

  )بهار و تابستان(زایش فصل 
Calving season (spring and summer) 

  )تابستان و پاییز(فصل زایش   0.349±0.208 0.99
Calving season (summer and autumn)  

0.71 -0.082±0.217 
  )پاییز و زمستان(فصل زایش 

Calving season (autumn and winter)  

0.99 -0.002±0.115 
 )بهار و تابستان(یمان قبلی زا فصل زایش

Calving season previous delivery (spring and 
summery)  

0.78 0.032±0.112 
 )تابستان و پاییز(زایمان قبلی  فصل زایش

Calving season previous delivery( summery and 
autumn)  

0.51 0.074±0.114 
 )پاییز و زمستان(زایمان قبلی  فصل زایش

Calving season previous delivery(autumn and 
winter)  

0.17 0.213±0.155 
 شکم زایش دوم و سوم
second and third lactation  

0.57 -0.117±0.204 
 شکم زایش سوم و چهارم
Third and fourt lactation  

0.18 0.350±0.259 
 شکم زایش چهارم و پنجم
Fourt and quintel actation  

0.06 -0.493±0.266 
 شکم زایش پنجم و ششم
Quinte and sixth lactation  

  
داري بین روزهاي باز در هر چند که در مطالعه حاضر ارتباط معنی

 ).6جـدول  (گاوهاي شـیري و نسـبت ثانویـه جنسـی مشـاهده نشـد       
رود تاثیر روزهاي باز بر نسـبت ثانویـه جنسـی در    بنابراین احتمال می

حاضر به دلیل عدم تغییرات فیزیولوژیک از جمله تغییر غلظـت   مطالعه
  .گلوکز خون بوده است

و نسـبت  شـکم زایـش   داري بـین  در مطالعه حاضر ارتباط معنـی 
در برخی از مطالعات انجام شده ). 5جدول (ثانویه مشاهده نشد  جنسی

قبلی در دامها و سایر پستانداران نیز، همبستگی بـین شـکم زایـش و    
و ) 27(از جملـه روچ و همکـاران    .نسی ثانویه مشـاهده نشـد  نسبت ج

در گاوهاي هلشتاین، ایلماز و همکاران ) 29(سیلوا دل ریو و همکاران 
در گـاومیش آمریکـایی،   ) 35(در گاوهاي براون سـوئیس، ولـف   ) 33(

در انسـان  ) 19(در گوزن و جاکوبسن و همکاران ) 26(رایمرز و لنویک 
. نکردنـد  و جنسیت نتاج مشاهدهشکم زایش ین داري را بارتباط معنی

این در حالی است که در تعدادي دیگري از مطالعات، شکم زایش مادر 
در یک مورد، ). 17، 5(داري داشت بر نسبت جنسی ثانویه اثرات معنی

هـاي  نشان داد که احتمال تولد گوساله) 17(نتایج مطالعه حسین زاده 
و با افزایش شـکم زایـش احتمـال     نر درگاوهاي شکم اول بیشتر بوده

  .هاي نر کاهش یافتتولد گوساله

که احتمال تولد نیز گزارش کردند  )1(آستولفی و تنتونی  همچنین
 1هاي نر از پنجمین شکم زایش بـه بعـد بـا نرخـی در حـدود      گوساله

این محققین براساس نظریه تریورس و ویـالرد  . یابددرصد افزایش می
اي بهتر نتاج نر را در شرایط فیزیولوژیک و تغذیه که احتمال تولد) 32(

داند، دلیل این افزایش را بهتر شدن شرایط بدنی گاو والدین بیشتر می
در گاوهاي شیري هرچه فاصله بـین  . همزمان با افزایش سن دانستند

بلوغ حیوان و اولین زایش کاهش یابدبه لحـاظ اقتصـادي مقـرون بـه     
اولیه زایش از شرایط بدنی  ا در چند شکمبنابراین گاوه. صرفه تر است

) 32(مناسبی برخوردار نبوده و بر اسـاس فرضـیه تریـورس و ویـالرد     
مطالعـات انجـام شـده در انسـان     . یابدتولید نتاج نر در آنها کاهش می
اي که در اکثر مطالعات بـا  دهد به گونهعکس این موضوع را نشان می

در انسـان  ). 20(یابـد  ر کاهش میافزایش سن مادر احتمال تولد نتاج ن
توان انتظار فاصله بین بلوغ مادر تا تولد فرزند زیاد است و بنابراین نمی

بـر  . داشت شرایط بدنی مادر در تعیین جنسیت فرزند نقش داشته باشد
مطالعات انجام شده در اکثر پسـتانداران اثـر شـکم زایـش بـر      اساس 

یـوان مـاده قـرار دارد تـا     نسبت جنسی ثانویه بیشتر تحت تاثیر سن ح
  ). 28(شکم زایش آنها 
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  روز و فصل تلقیح منجر به آبستنی و نسبت جنسی ثانویه در گاوهاي  شیري هلشتاین 305رایب همبستگی بین شیر تصحیح شده ض - 5جدول 

     Table 5-The correlation coefficient between Corrected milk 305 days and Chapter inseminations and SSR in Holstein dairy cow 

P-value 
  پارامتر انحراف استاندارد ±ضریب همبستگی 

Std± Correlation coefficient  Parameter  
0.41 9.95±1.214 

 روز 305شیر تصحیح شده 
Corrected milk 305 d  

0.115  -0.0019 
 )بهار و تابستان(فصل تلقیح منجر به آبستنی 

Chapter inseminations (spring and summery)  

0.112 0.0317 
 )تابستان و پاییز(فصل تلقیح منجر به آبستنی 

Chapter inseminations ( summery and autumn)  

0.114 0.0744 
 )پاییز و زمستان(فصل تلقیح منجر به آبستنی 

Chapter inseminations (autumn and winter)  
 

تالفات مشاهده شده در نتایج مطالعه حاضر با آن دسته بنابراین اخ
دار گـزارش  معنـی  از مطالعاتی که اثر شکم زایش بـر نسـبت جنسـی   

تواند به دلیـل وجـود اختالفـات سـنی در گاوهـاي مـورد       اند میکرده
در مطالعه حاضـر اثـر متقابـل شـکم زایـش و وضـعیت       . مطالعه باشد

جنسی ثانویـه معنـی دار بـود     بر نسبت) طبیعی یا غیر طبیعی(زایمان 
)05/0 >P (رسد به دلیل تاثیر مستقیم وضعیت زایمـان  که به نظر می

 .باشد
اصالح (داري بین میزان تولید شیر در مطالعه حاضر اختالف معنی

و نسبت جنسی ثانویه مشاهده ) روز شیردهی 305شده بر اساس دوره 
در گاوهـاي شـیري   اسکور بدنی مادر و باالنس انرژي ). 6جدول (نشد 

 تواند سبب تغییر در نسبت جنسی ثانویه گرددنزدیک به زمان لقاح می
داري را بـین نسـبت   ارتبـاط منفـی معنـی    )23(مایر و همکاران ). 27(

جنسی در زمان تولد و نسبت چربی به پروتئین شیر گزارش کردند بـه  
بـه   واحد افزایش در افزایش نسبت چربـی  1/0اي که  به ازاء هر گونه

. درصد کاهش یافت 3/2هاي نر به میزان پروتئین شیر، نسبت گوساله
دهد که گاوهاي داراي نسبت کمتـر چربـی بـه     این موضوع نشان می

ایـن محققـین   . پروتئین، احتمـال تولیـد فرزنـدان نـر بیشـتري دارنـد      
داري را بین نسبت جنسی در زمـان تولـد و   همچنین ارتباط غیر معنی

اي که احتمال وجود نتـاج نـر   گزارش کردند، به گونهمیزان تولید شیر، 
بـاالتر بـودن   . در گاوهایی که تولید شیر کمتري داشـتند، بیشـتر بـود   

میزان تولید شیر و یا باالتر بودن نسبت چربی به پروتئین شـیر نشـان   
دهد که گاو از ذخایر بدنی بیشتري براي تولید شیر اسـتفاده کـرده   می

دهد که زمان بـاالنس منفـی انـرژي در    ن میاین نتایج نشا). 4(است 
بـا ایـن   . توانـد بـر نسـبت جنسـی مـوثر باشـد      نزدیکی زمان لقاح می

دار بین تولید شیر تصحیح شده بر اساس دوره وجود،نبود اختالف معنی
تواند ناشی از تلقیح روزو نسبت جنسی ثانویه در مطالعه حاضر،می 305

ه عمـالَ گـاو در تـوازن منفـی     منجر به آبستنی دام در زمانی باشـد کـ  
 .    انرژي نبوده است 

  
  کلی نتیجه گیري

با توجه به اینکه تغییر در نسبت جنسی ثانویه در گاوهاي شـیري  
توانـد درآمـد و   مـی  آنو تغییـر  به لحاظ اقتصادي اهمیت زیادي دارد 

سوددهی یک گاوداري را تحت تاثیر قرار دهـد، بررسـی عـواملی کـه     
بـر  . اي دارداهمیت ویـژه تاثیر بگذارد  ت جنسی ثانویهنسبتوانند بر می

هـاي مـاده   هاي نر به گوسالهگوسالهدرصد اساس نتایج مطالعه حاضر 
هـاي نـر در   دهد میزان تولـد گوسـاله  نشان می بود که 1/47به  9/52

بر اساس نتایج حاصل از مطالعـه  . گاوهاي هلشتاین ایران بیشتر است
ایرانـی،  : شـامل (فاده در تلقـیح مصـنوعی   حاضر، نوع اسپرم مورد است

تعداد روزهاي فصول مختلف سال، ، سال زایش، )آمریکایی و کانادایی
داري بـر  میزان تولید شیر اصالح شـده، تـاثیر معنـی   ، شکم زایشباز، 

نسبت ثانویه جنسـی نداشـت ولـی اثـرات نـوع زایمـان طبیعـی و یـا         
و ) سـقط جنـین   سخت زایی، مـرده زایـی یـا   : شامل(غیرطبیعی مادر 

متقابل شکم زایش و وضعیت زایمان بـر نسـبت جنسـی     همچنین اثر
با این وجود براي تعیین دقیـق فاکتورهـایی کـه    . ثانویه معنی دار بود

توانند بر نسبت ثانویه جنسـی در گاوهـاي هلشـتاین ایـران مـوثر      می
هـاي بزرگتـر کـه داراي پـراکنش     باشند، مطالعـات بیشـتري در گلـه   
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Introduction Secondary sex ratio (SSR) is the proportion of males to females at birth. It has been shown in 

many different mammalian species, many factors are associated with SSR. Changes in secondary sex ratio in 
dairy cows is considered economically important and the ability to change it could affect the revenues and 
profitability of a dairy farm. Thus, sperm or embryo sexing techniques in recent years has attracted more 
attention. Most breed of dairy cattle are more likely to have female calf is born to use them as replacement 
heifers and in order to maintain their productive herd number. On the contrary, when the goal is the production 
of meat, bull calves due to higher growth rates and production efficiency, are more convenient and more 
economically efficient. The aim of present study was to investigate some key factors affecting SSR in Iranian 
Holstein cows. 

According to Fisher, the sex ratio in the population under the control of natural selection is not always the 
same. There is overwhelming evidence to support the theory that shows Fisher Primary and secondary sex ratio 
sex ratio can deviate from this balance and natural selection caused a change in this ratio can be in certain 
circumstances. For example, the secondary sex ratio of 52:48 has been reported in dairy cows. Studies on 
mammalian species suggest that several factors, including latitude of the location, the dominant regional climate 
model, time and frequency of mating to ovulation, diet, age of parents, physical score,  breed and produced eggs 
from ovarian left or right can have a significant effect on the secondary sex ratio. Weather conditions may 
modify the internal environment and the effect on physiological mechanisms or through the impact on the 
frequency and type of foods available to parents, the secondary sex ratio is impressive. The impact on the 
quantity and quality of parent's access to food sources in many species of mammals, the sex ratio has been fixed. 
Previous reports have shown that high environmental temperature and higher rates of evaporation from a week to 
a month before conception secondary sex ratio was increased. 

Materials and method The demographic, production and reproduction data of six large dairy farms between 
years 1375 and 1389 were used. The rolling average of 305 d fat corrected milk yield was 8145 kg with a range 
of 7578 to 8670 Kg. Breeding Center of Iran and the herds covered by the registration and recording them on a 
regular basis carried out by experts dairy cooperatives. The flocks were in the area northeast of the country. 
Production data (date corrected milk production and the cumulative production by 60 and 305 days of lactation), 
reproductive data (such as calving year, calving season, type of birth, sex of calf, the latest information on AI, 
days open) , and details the possible removal of the flock or death were recorded. Data were collected from 
flocks before the analysis was re-verification. Used by sperm, sperm into four groups: Iranian, Canadian, 
American and other countries (including sperm taken from European countries) groups. The data were analyzed 
using multivariate logistic regression model. 
Statistics 0/05 was used to ensure meaningful results. 

Results and discussion Results showed that the ratio of males to females was 53 to 47. Origin of the sires 
(including Iranian, American, or Canadian) had no impact on secondary sex ratio. Type of calving (eutocia vs. 
non-eutocia calving including dystocia and still birth) had significant impact on SSR (P<0.05). SSR was not 
effected by calving year. Season of calving, days open, parity, and the corrected 305 d milk yield also had no 
impact on SSR while the interaction of parity and type of calving was significant (P<0.05).  

Conclusion In conclusion, the results of this study shows that type of calving only had a significant effect of 
SSR.  

 
Keywords: Holstein dairy cow, Secondary sex ratio (SSR).  
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