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رٍی هیشاى ٍلَع  ی اًتمبل بز لبل اس سایوبى ٍ در دٍرُ E-Seleniumایي تحمیك بِ هٌظَر ارسیببی التصبدی ٍ هذیزیتی راّبزد تشریك 

هٌظَر  بذیي ّبی صٌؼتی گبٍ ضیزی ضْزستبى ضبّزٍد صَرت پذیزفت. گلِّالتصبدی ٍ هذیزیتی در  ،تزّبی تَلیذیپبراه ،هبًذگی خفت

ل حبٍی ًبهِ در لسوت اٍّ ایي پزسص آٍری ضذ. الػبت هَرد ًیبس خْت ایي بزرسی خوغی آى اعّ ای تذٍیي گزدیذ کِ بَسیلِ ًبهِ پزسص

الػبت هزبَط بِ ًزخ ٍلَع ی اخزای آى بَد. در لسوت بؼذ اعّ راّبزد هذیزیتی ٍ ّشیٌِالػبت هزبَط بِ اخزا یب ػذم اخزای ایي اعّ

الػبت هزبَط بِ رکَردّبی ٍ در ًْبیت اعّػالئن ببلیٌی ٍ رکَردّبی بْذاضتی ٍ درهبًی  تکیِ بزّبی درهبًی بب  هبًذگی ٍ ّشیٌِ خفت

پس  ى اخذ گزدیذ.ّبی آ هیبًگیي ببرٍری ٍ ّشیٌِ ،ای ّز رأس در سبلش ضیز بِ اسدرآهذ ًبخبلص حبصل اس فزٍ ،هیبًگیي تَلیذ ،تَلیذی

افشار  ٍ بب استفبدُ اس ًزم ( Multiple Linear Regressionی رگزسیَى چٌذ هتغیزُ ) الػبت اس عزیك بزلزاری رٍیِاعّ ،سبسی اس هزتب

ی ضزایب ّوبستگی  هتغیزّب ًیش اس عزیك هحبسبِّوچٌیي هیشاى ّوبستگی ٍ ارتببط بیي  هَرد آًبلیش لزار گزفتٌذ. SAS 9.1آهبری 

تَلیذی ٍ  ،رٍی پبراهتزّبی هذیزیتی داری بز ثیز هؼٌیِ بکبرگیزی ایي راّبزد هذیزیتی تأدر پبیبى هطخص گزدیذ ک پیزسَى هحبسبِ گزدیذ.

 .گزدد ّب هی ٍ هَخب بْبَد ایي ضبخصاضتِ التصبدی د

 ّبی صٌؼتی گبٍ ضیزی گلِّ -دزستبى ضبّزٍضْ -ی اًتمبل دٍرُ -هبًذگی خفت لغات کلیدی:

 مقدمه

 ایي پذیذُ ضَد. پس اس سایص تؼزیف هی اٍّل سبػت 24یب لسوتی اس خفت اس رحن در  توبمهبًذگی بِ صَرت ػذم تَاًبیی خزٍج  خفت

بز سالهت ػوَهی ٍ کبّص ثیز تز است تأ ضَد ٍلی در ایي بیي آًچِ بزای داهذاراى اس ّوِ گزاًبْب ّبی هتؼذدی هی سیبى هَخب ضزر ٍ

تَاًٌذ  هبًذگی ًوی هبًذگی بیبى ضذ کِ گبٍّب در اثز خفت در گشارضی در هَرد خسبرات خفت .(Guard, 1999ػولکزد تَلیذهثلی است)

ذ کِ در ّویي پژٍّص بیبى ض ضًَذ. % هَارد ابتال بِ ایي ًبٌّدبری حذف هی 6بِ تَلیذ التصبدی دست یببٌذ ّوچٌیي تخویي سدُ ضذُ  کِ 

) دالر 15ی  سظ ّشیٌٍِ بب هتَ ػوَهیبیَتیکْبی  % هَارد بب آًتی75 ضَد. % هَارد اًدبم هی10ّبی داهپشضکی ٍ درهبى در  آسهبیص

رٍس پس اس  7ّوچٌیي در ایي تحمیك بیبى ضذ کِ هیبًگیي کبّص تَلیذ ضیز بزای  ضًَذ. س درهبى هیبِ اسای ّز رأ ریبل(225000حذٍداً

کیلَگزم بیبى  265هبًذگی  هیشاى کبّص تَلیذ ضیز در اثز خفتدیگز پژٍّطی در  .(Bartlett et al,1986)م استکیلَگز 102سایص 

ی اس ّبی ًبض . در ّویي تحمیك هیشاى ضزر ٍ سیبىکیلَگزم بزآٍرد کزد 250یشاى را ایي ه (1999(. گبرد )Deluyker et al, 1991)گزدیذ

خیز در ببرٍری کبّص تَلیذ ضیز ٍ تأ ،ی کبرگزی ّشیٌِ ،ی دارٍ ّشیٌِ ی داهپشضکی، ّشیٌِ ٌگبم،حذف سٍدّ ،بیوبری را بز اسبس هزگ ٍهیز

ٍ سلٌین در پیطگیزی  Eثیز ٍیتبهیي در هٌببغ هختلفی بِ تأ .هَرد بیبى ضذبِ اسای ّز  ریبل( 3100000)درحذٍد دالر 206بِ عَر هتَسظ 

هبًذگی در گبٍّبی یک ٍ  ٍلَع خفت هیشاىدر اسزائیل اثز تشریك سلٌین را بز  پژٍّطیدر اس ایي ًبٌّدبری اضبرُ ضذُ است بِ ػتَاى هثبل 
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هبًذگی را در گبٍّبی ضکن اٍل اس  هیشاى ٍلَع خفت همذارچٌذ ضکن ساییذُ بزرسی کزدًذ ٍهطخص گزدیذ کِ استفبدُ اس سلٌین بب کوتزیي 

 E-Seleniumاثز تشریك یکببر دیگز در تحمیمی . (Eger et al, 1985)ًذرسب % 15% بِ  28% ٍ در گبٍّبی چٌذ ضکن ساییذُ اس  7% بِ  17

هَخب  E-Seleniumکِ تشریك  هبًذگی هَرد بزرسی لزار گزفتِ ٍ بیبى ضذ رٍس لبل اس سایص بز ًزخ خفت 21 ،لیتز هیلی10بِ هیشاى 

َخب افشایص ببرٍری در اٍلیي تلمیح بؼذ اس ه E-Selenium. ّوچٌیي تشریك گزدد % هی 3% بِ  1/10هبًذگی اس  کبّص ًزخ ٍلَع خفت

ببر بِ  8/2)اس ِتؼذاد تلمیح بِ اسای آبستٌی ًیش کبّص یبفت بؼالٍُ کٌٌذُ( ضذ. % در تیوبر استفبدُ 2/41% در تیوبر ضبّذ بِ 3/25سایص )اس 

در . (Arechiga et al, 1994)بفتدر تیوبر تحت درهبى کبّص یرٍس  121در تیوبر ضبّذ  بِ رٍس  141رٍسّبی ببس ًیش اس ٍ   (،3/2

درصذ  50هبًذگی را تب  تَاًذ خفت رٍس هبًذُ بِ سایص هی 14تب  E، 8ٍیتبهیي  یالولل ٍاحذ بیي 3000ایٌگًَِ بیبى ضذ کِ تشریك   گشارضی

( 1998هبًسپیکز ) .(Erskine et al, 1997) ضکن ٍ یک ضکن ساییذُ اختالف ٍخَد دارد در گبٍّبی چٌذ آى ثیزبیي تأ گزچِ کبّص دّذ.

تَاًذ هَخب کبّص  یب بِ ضکل تشریمی هیز سلٌین ّستٌذ بکبرگیزی سلٌین در خیزُ در ضزایظ کوبَد سلٌین یب در هٌبعمی کِ در فم کزدبیبى 

آهیشی  فمیتٍ سلٌین بغَر هَ Eٍ سلٌین ایٌگًَِ بیبى ضذ کِ ٍیتبهیي  Eدر پژٍّطی در هَرد اثز استفبدُ اس ٍیتبهیي  .هبًذگی ضَد ًزخ خفت

ی فمیز ّستٌذ استفبدُ هغذّ ّبیی کِ اس ًظز ایي هَادّ گلٍِّ کیست تخوذاًی در  هتزیت)ػفًَت رحن( ،هبًذگی خْت کبّص ًزخ ٍلَع خفت

 ,Barney Harris)گیزًذ ٍ سلٌین لزار هی Eّبیی کِ هطکالتی اس ایي لبیل دارًذ بغَر هذاٍم هَرد تشریك تزکیب ٍیتبهیي  گلِّضذ 

گیزی  ّبی تَلیذهثلی بزرسی کزدًذ ٍ ایٌگًَِ ًتیدِ را بز رٍی پبراهتز E-Seleniumببر  2اثز تشریك  ر پژٍّطی در پبکستبىد .(2003

بِ اسای آبستٌی در گبٍّبی تیوبر  میحتؼذاد تل ،ّب بؼذ اس سایوبى ی تلمیح فبصلِ ببسگطت رحن بِ حبلت عبیؼی، ،کزدًذ کِ سهبى خزٍج خفت

اثز تشریك  (1387. حبج هحوذی ٍ ّوکبراى)(Sattar et al, 2007)داری بب گزٍُ ضبّذ اختالف داضت غَر هؼٌیب E-Selenium ضذُ بب

 E-Seleniumگیزی کزدًذ کِ استفبدُ اس  هبًذگی بزرسی کزدًذ ٍ ایٌگًَِ ًتیدِ رٍی ًزخ ٍلَع خفت ٍ سلٌین را بز Eببر ٍیتبهیي  2

را بز رٍی ًزخ ٍلَع  E-Seleniumهختلف ٍیتبهیي  همبدیزاثز  (1389ٍ درخطص). کبهَسی % ضذ5بِ  26اس  ب کبّص ًزخ ٍلَعهَخ

ر ضبّذ اس ًظز ًزخ داری بب تیوب بِ عَر هؼٌی همذارکٌٌذُ اس حذالل  هبًذگی هَرد بزرسی لزار دادًذ ٍهطخص گزدیذ کِ تیوبر استفبدُ خفت

درهبًی  همذاراس حذالل  ،هبًذگی رٍبزٍ ّستٌذ ی کِ بب هطکل خفتّبی ضَد کِ در گبٍداری در ّویي پژٍّص تَصیِ هی اختالف دارد. ٍلَع

ٍ سلٌین خیزُ  E ی اًتظبر سایص خَد استفبدُ کٌٌذ یب الذام بِ ببالًس ٍیتبهیي هبًذگی در دٍرُ ٍ سلٌین بزای پیطگیزی اس خفت Eٍیتبهیي 

 .کٌٌذ

 

 مواد و روش ها

هٌظَر  زستبى ضبّزٍد صَرت گزفت. بذیيی ضْضیز ّبی صٌؼتی گبٍ گلٍِّ در  1390تب خزداد  1389ی سهبًی آببى  ایي تحمیك در فبصلِ

بذست آهذ ٍ هَرد تدشیِ ٍ تحلیل  گلِّ 50ی صٌؼتی تَسیغ ٍ در ًْبیت اعّالػبت هزبَط بِ  گلِّ 65بیي   ای تذٍیي گزدیذ کِ در پزسطٌبهِ

 لزار گزفت.

هبًذگی بَد  خْت پیطگیزی اس خفت E-Seleniumگیزی یب ػذم بکبرگیزی الػبتی در هَرد بکبرل حبٍی اعّایي پزسطٌبهِ در لسوت اٍّ

ی اخزای ایي راّبزدّب ًیش در ّویي  گزفت. ّوچٌیي هیشاى ّشیٌِ رٍس هبًذُ بِ سایص صَرت هی 10ّفتِ تب  2بصَرت تشریمی ٍ  کِ ػوذتبً

ذگی بب تکیِ بز ػالئن ببلیٌی ٍ رکَردّبی درهبًی ٍ هبً الػبت هزبَط بِ ًزخ ٍلَع خفتدر لسوت بؼذ اعّ لسوت هَرد سٌدص لزار گزفت.

الػبت تَلیذی ٍ التصبدی بَد کِ بخص بؼذی پزسطٌبهِ هزبَط بِ اعّ س اخذ گزدیذ.ّبی درهبًی بِ اسای ّز رأ بْذاضتی ٍ ّوچٌیي ّشیٌِ
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دّی را ضبهل ی ضیز س در ّز دٍرُأص حبصل اس فزٍش ضیز بِ اسای ّز رًیش درآهذ ًبخبل س ٍزّبی هیبًگیي تَلیذ بِ اسای ّز رأپبراهت

الػبت بذست آهذُ پس ّبی آى بَد. اعّ هیبًگیي ببرٍری ٍ ّشیٌِ ،بهِ هزبَط بِ رکَردّبی تَلیذهثلیً ضذ ٍ در ًْبیت بخص آخز پزسص هی

بصَرت هذل سیز  SAS 9.1ی ًزم افشار آهبری  ( ٍ بَسیلMLRِهتغیزُ) ی چٌذی رگزسیَى خغّ عزیك رٍیِ آًبلیش ٍاریبًس ،سبسی اس هزتب

 هَرد آًبلیش لزار گزفت:
Y1=β01+ β11X1+…+ βq1Xq+ε1 

Y2=β02+ β12X1+…+ βq2Xq+ε2 

. 

. 

Yp= β0p+ β1pX1+…+ βqpXq+ εp 

ی اخزای ایي راّبزدّب(،  هتغیزّبی هستمل ثببت )راّبزدّبی هذیزیتی هَثّز ٍ یب هیشاى بکبرگیزی ٍ ّشیٌِ X1 ٍ  X2آى  کِ در

Y1,Y2,…,Y6 ّبی ببرٍری(  ، درآهذ ًبخبلص، هیبًگیي ببرٍری ٍ ّشیٌِ ی درهبى،  هیبًگیي تَلیذ ٍابستِ )ًزخ ٍلَع، ّشیٌِ هتغیزّبی

تَخِ بِ ضزایظ آسهبیص همبدیز  ًیش بب βی خغبی آسهبیص ٍ دارای تَسیغ ًزهبل است.  خولِ ,ε2,…, ε6  ε1رابغِ ّوچٌیي ایي  ببضٌذ. در  هی

ٍ  ی ضزایب ّوبستگی پیزسَى ّوچٌیي هیشاى ّوبستگی ٍ ارتببط بیي هتغیزّبی هستمل ٍ ٍابستِ ًیش اس عزیك هحبسبًِبهؼلَهی دارد.

 هذل ایي بزرسی ًیش بصَرت سیز بَد: هحبسبِ گزدیذ. SAS 9.1بَسیلِ ی ًزم افشار آهبری 

 

 

 

 

 نتایج

داًستٌذ ٍ آى  را بِ ًَػی هفیذ هی E-Seleniumاستفبدُ اس درصذ  66ّبی صٌؼتی هَرد بزرسی در ایي پژٍّص در هدوَع  گلِّدر سغح 

پس اس آًبلیش ٍاریبًس ٍ بزرسی ًتبیح حبصل اس .(1)خذٍلکزدًذ درصذ بِ آى تَخِ ًکزدُ ٍ آى را اخزا ًوی 34ًوَدًذ ٍ  را اخزا هی

ّبی درهبًی، افشایص  زخ ٍلَع، ّشیٌِداری در کبّص ً تأثیز هؼٌی E-Seleniumرگزسیَى بزای ایي هتغیز هطخص گزدیذ کِ استفبدُ اس 

ای کِ استفبدُ اس آى هَخب  ( دارد بِ گًَِ>05/0Pّبی ببرٍری) (،هیبًگیي ببرٍری ٍ کبّص ّشیٌِ>01/0Pهیبًگیي تَلیذ، درآهذ ًبخبلص)

 (.2گزدد)خذٍل بْبَد پبراهتزّبی فَق هی

ّبی  ّبی هَرد بزرسی در ایي لسوت اس پژٍّص)گلُِّ ( ًطبى داد کِ بیي گز2ٍی هیبًگیي)خذٍل  بزرسی ًتبیح حبصل اس همبیسِ

(. اهّب بزای سبیز هتغیزّب اختالفبت اس ًظز >05/0Pدار بَد) هبًذگی هؼٌی ّب اس ًظز ًزخ ٍلَع خفت ( تفبٍتE-Seleniumکٌٌذُ اس  استفبدُ

 (.P>05/0دار ًبَد) آهبری هؼٌی
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 E-Selenium گزٍُ ّبی هَرد هغبلؼِ اس ًظز بکبرگیزی فزاٍاًی-(1)خذٍل 

 

 

 

 

تبثیز  -(2)خذٍل

 بز رٍی پبراهتزّبی هذیزیتی،التصبدی ٍ تَلیذی E-Seleniumاستفبدُ اس 
 

 
 (P<0 /05) درصذ 5دار در سغح احتوبل ثیز هؼٌی*تأ(                                  P<01/0) درصذ 1ار  در سغح احتوبل د هؼٌیثیر تأ**

ns      دار بذٍى تأثیز هؼٌی(P>0/01) 

ٍ  E-Seleniumًطبى داد کِ ضزیب ّوبستگی بیي استفبدُ اس  پیزسَى (3)خذٍل یب ّوبستگیای ضز ّوچٌیي ًتبیح حبصل اس هحبسبِ

 E-Seleniumی ارتببط سیبد ایي دٍ پبراهتز بب ّن بَد. ّوچٌیي ضزیب ّوبستگی بیي استفبدُ اس  دٌّذُ بَد کِ ًطبى = r -92/0ًزخ ٍلَع 

ّبی ببرٍری  ٍ ّشیٌِ = 36/0rهیبًگیي ببرٍری  ،= 47/0rدرآهذ ًبخبلص  ،= r 48/0هیبًگیي تَلیذ  ، = r -37/0ّبی درهبًی  ٍ ّشیٌِ

34/0- = r .بَد 

 
 

 

 

 التصبدی-ّبی هذیزیتی هبًذگی ٍ سبیز ضبخص خْت پیطگیزی اس خفت  E-seleniumبیي بکبرگیزی 1ضزایب ّوبستگی -(3)خذٍل

ّشیٌِ 

 ببرٍری
هیبًگیي 

 ببرٍری
درآهذ 

 ًبخبلص
هیبًگیي 

 تَلیذ
ّشیٌِ 

 درهبى
ًزخ 

 ٍلَع
ّشیٌِ 

  .E-sel اخزا

       00/1 E-sel. 

 خزاّشیٌِ ا 91/0 00/1      

 ّبی هَرد هغبلؼِ گزٍُ فزاٍاًی درصذ فزاٍاًی تدوؼی درصذ تدوؼی

 عدم اجرا 17 34 17 34

 اجرا 33 66 50 100

 روز مانده به زایش 10ته تا دو هف E-Seleniumتسریق  متغیرهای اقتصادی و مدیریتی

F-test T-test 

 ماندگی جفتنرخ 
**09/284 *85/16- 

 -ns83/2 01/8** ی درمان هسینه

 ns79/3 38/14** میانگین تولید

 ns74/3 99/13** درآمد ناخالص

 ns68/2 18/7* میانگین باروری

 -ns52/2 34/6* ی باروری هسینه
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 ًزخ ٍلَع -92/0 -84/0 00/1     

 ّشیٌِ درهبى -37/0 -30/0 41/0 00/1    

 هیبًگیي تَلیذ 48/0 44/0 -51/0 -03/0 00/1   

 درآهذ ًبخبلص 47/0 43/0 -50/0 -03/0 99/0 00/1  

 هیبًگیي ببرٍری 36/0 32/0 -37/0 07/0 76/0 76/0 00/1 

 ّشیٌِ ببرٍری -34/0 -31/0 34/0 -02/0 -66/0 -65/0 -81/0 00/1

 ببضذ. حبکی اس ارتببط هؼکَس هی –ی ارتببط هستمین ٍ ػالهت  ضزایب ّوبستگی بب ػالهت + ًطبى دٌّذُ-1

 بحث

-Eرسذ کِ استفبدُ اس  گزفتِ در ایي سهیٌِ چٌیي بِ ًظز هی ّبی هطببِ صَرت بب تَخِ بِ ًتبیح بذست آهذُ اس ایي پژٍّص ٍ ًیش بزرسی

Selenium ّبی تَلیذی،  گذارد هَخب بْبَد ضبخص هبًذگی تأثیز هثبت هی ی اًتمبل ػالٍُ بز ایٌکِ بز رٍی ًزخ ٍلَع خفت دٍرُ در

ز در پیطگیزی گزدد اس ایي تزکیب بِ ػٌَاى یک ػبهل هَثّ ّب پیطٌْبد هی گزدد، لذا بب تَخِ بِ ضزایظ داهذاری هثلی ٍ التصبدی ًیش هی تَلیذ

 ی اًتمبل بْزُ خَیٌذ.  هثلی در دٍرُ ّبی تَلیذی ٍ تَلیذ هبًذگی ٍ سبیز ًبٌّدبری خصَصبً خفت هثلی اس اختالالت تَلیذ
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Survey the effect of E-Selenium injection in transition period on retained placenta incidence rate, 

production and economical parameters in Shahroud's commercial dairy farms 
 
Abstract 
This research was conducted to analysis the economical and management effects of E-selenium 

injection strategy before parturition and in transition period on retained placenta incidence rate, 

production, economical and managerial parameters in Shahroud's commercial dairy farms. For this 

purpose a questionnaire was prepared in order to collect the required information to collect. First part 

of this questionnaire was included information about applying or not applying of this management 

strategy and it’s cost. In next part information were about retained placenta incidence rate and 

treatment’s cost relying upon clinical signs and health records and in final part information were about 

production records, production mean and gross income from milk sale/head/year, average fertility and 

it's costs. After organization, data analysed with Multiple Linear Regression (MLR) procedure. 

Furthermore any correlation and relation between variables was calculated with Pearson correlation 

coefficients. Finally it was revealed that application of this management strategy has a significant effect 

on management, production and economical parameters and causes betterment of these indexes. 

Key words: Transition period- Retained placenta- Commercial dairy farms- Shahroud distinct  

 


