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تحلیل فنوتیپی رخداد سقط در گاوهای هلشتاین ایران
2

 و رسول کوثر3 غالمرضا قربانی،*2 علی صادقی سفید مزگی،1حمیده کشاورزی

 دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکدۀ کشاورزی، گروه علوم دامی، استادیاران و استاد، دانشجوی دکتری.3  و2 ،1
)1391/1/18 : تاریخ پذیرش-1391/9/11 :(تاریخ دریافت

چکیده
این پژوهش به منظور بررسی میزان رخداد سقط با توجه به تعریفهای مختلف و تأثیر اقلیم و اندازۀ گله روی این عارضه و همچنین
 گلۀ شیری11  رأس گاو که از88182  رکورد زایش مربوط به211581  در این بررسی از.برآورد روند فنوتیپی آن صورت پذیرفت
 میزان رخداد سقط و عاملهای مؤثر بر آن به ترتیب با رویههای. استفاده شد،1393  تا1383 گردآوریشده در بازۀ زمانی سالهای
،18-218  با توجه به تعریف سقط بهصورت مرگ و دفع جنین بین روزهای. تحلیل شدندSAS  نرمافزارGENMOD  وFREQ
 سال فصل، نوع اقلیم، اندازۀ گله. درصد برآورد شد1/1  و11/3 ،11/1  میانگین رخداد آن به ترتیب، آبستنی118-218  و یا188-218
) بر میزان رخداد سقطP > 8/881( و نوبت زایش و همچنین اثر متقابل سال × فصل زایش و نوع اقلیم × سال زایش اثر معنیداری
 میزان رخداد سقط در اقلیم معتدل بیشتر. درصد) مشاهده شد28/5(  بیشترین فراوانی رخداد سقط در گاوهای نوبت زایش دوم.داشتند
1  نزدیک به، همچنین گله های با بیشتر از سه هزار مولد در مقایسه با کمتر از هزار رأس.) درصد11/1  در برابر11/8( از اقلیم سرد بود
. درصد) بود13/1  در برابر15/8(  میانگین رخداد سقط در فصل بهار باالترین و در پاییز کمترین. رخداد سقط بیشتری داشتند،درصد
) به میزانP > 8/881(  رخداد سقط روند فنوتیپی مثبت و معنیداری،همچنین با توجه به تابعیت میانگین حداقل مربعات بر سال زایش
. نتایج این بررسی میتواند در تجزیهوتحلیل راهکارهای مدیریتی در کنترل رخداد سقط سودمند باشد. درصد در سال داشت8/1
. نوع اقلیم، گاو شیری، سقط، روند فنوتیپی:واژههای کلیدی
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ABSTRACT
This study was performed to investigate the incidence of abortion based on different definitions and, the effect of
climate and herd size on abortion as well as its phenotypic trend. Using calving records collected from 16 dairy herds
from years 2004 through 2014. Incidence rate and analysis of affecting factors on abortion were done using the FREQ
and GENMOD procedures of SAS software, respectively. According to the definition of abortion as death and
expulsion of fetus between 60-260 d, 100-260 d or 150-260 d of pregnancy, overall abortion incidence was 15.5%,
11.25% and 6.6%, respectively. Herd size, climate, parity, year and season of calving as well as the interaction of
calving year × season and climate × calving year were associated with abortion (P < 0.001). Greatest abortion
incidence was observed for second parity cows (28.7%). The highest and lowest rates of abortion (16.0 vs. 14.5%)
happened in the mild and cold climate, respectively. Also, the larger herds, with more than 3000 cows, had almost
1% higher abortion incidence than smaller herds, with less than 1000 cows. The average rate of abortion incidence
was highest in the spring and lowest in the autumn (17.8 vs. 13.5 %). According to the regression of least squares
means on calving year, abortion incidence showed a positive and significant trend (P < 0.003) by 0.4 per year. The
results of this study can be used in the analysis of management practices to control abortion.
Keywords: abortion, climate, dairy cows, phenotypic trend.
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مقدمه
عملکرد تولیدمثلی یکی از عاملهای تأثیرگذار بر
سودآوری گلههای شیری است ( ;Plaizier et al., 1967
 .)De Vries, 2006یکی از صفات مؤثر بر تولید و در
نتیجه بازدة اقتصادی رخداد سقط است .سقط بهویژه در
اواخر آبستنی باعث زیانهای اقتصادی شایانتوجهی
5
میشود ( .)Norman et al., 2012سقطهای خودبهخود
گاوها ،بهطور شایانتوجهی در کاهش زندهمانی گله و
نداشتن کارایی تولیدی بهواسطۀ کاهش شمار جایگزینها
و کاهش تولید شیر در چرخۀ عمر تولیدی دام و ازاینرو
افزایش هزینههای مرتبط با تولیدمثل و حذف زودهنگام
سهیم هستند (.)Thurmond et al., 2005
سقط بهطور عمده بهصورت مرگ و دفع جنین
بین روزهای  74تا  460آبستنی تعریف میشود
( .)Thurmond et al., 2005; Peter, 2000رخداد
سقط ممکن است در هرزمانی در چرخۀ آبستنی رخ
دهد اما بهطور تجمعی بیشترین خطر از دست دادن
آبستنی در سه ماهۀ اول آبستنی گزارش شده است و
پس از آن بهتدریج کاهش مییابد و هنگامیکه
آبستنی به سمت ماههای آخر پیش میرود ،خطر از
دست دادن آبستنی اندکی افزایش مییابد ( Norman
.)et al., 2012; Thurmond et al., 1990
سقط میتواند به دالیل چندی از جمله
بیماریهایی مانند بروسلوز ،لپتوسپیروز ،اسهال
ویروسی گاو ،سموم گیاهی ،نقصهای ژنتیکی ،تنش
گرمایی ،تراکم گله و دیگر عاملهای رخ دهد .بر پایۀ
گزارشهای موجود ،عاملهای ایجادکنندة سقط شامل:
عاملهای عفونی (ناشی از باکتریها ،ویروسها،
پروتوزواها و قارچها) ،عاملهای غیرعفونی (مانند
عاملهای تغذیهای ،مدیریتی و غیره) و عاملهای
ناشناخته هستند ( Norman et al., 2012; Peter,
 .)2000در بررسی ،سهم هریک از عاملهای عفونی،
غیرعفونی و ناشناخته در رخداد سقط به ترتیب 34/5
درصد 1/1 ،درصد و  14/3درصد گزارش شد
(.)Jamaluddin et al., 1996
1. Spontaneous abortion
پایان آبستنی پیش از اینکه جنین قابلیت زندهمانی داشته باشد.

فراوانی رخداد سقط در کشورهای مختلف با توجه به
سال بررسی و طول مدتزمان آبستنی در نظر گرفته
شده در تعریف سقط ،بین  5/4درصد در نیوزلند
( )Moller et al., 1967تا  30درصد در ایران در گلههای
با پیشزمینۀ لپتوسپیروز ()Hassanpour et al., 2007
گزارش شده است .جدول  5خالصهای از میزان رخداد
سقط در کشورهای مختلف را نشان میدهد .تشخیص
رخداد سقط در مراحل اولیۀ آبستنی نسبت به مراحل
آخر آبستنی دشوارتر است و ممکن است میزان رخداد
سقط واقعی گاهی به  4/1-1برابر میزان مشاهده شده
برسد .برای مثال  (1996) Forar et al.گزارش کردند که
تنها  40درصد مرگ جنینی با مشاهده غشاهای جنینی
بین روزهای  35-460آبستنی تشخیص داده میشود،
درصورتیکه در بررسی  76 (1999) Kinselدرصد از
رخداد سقطها تشخیص داده شد .بااینحال ،در سالهای
اخیر با توجه به انجام سونوگرافی برای تشخیص آبستنی
در ماههای اول پس از تلقیح تشخیص رخداد سقطهای
اوایل دورة آبستنی امکانپذیر شده است .بااینوجود هنوز
هم در برخی از گلههای شیری آزمون تشخیص آبستنی
بهطور منظم انجام نمیشود و این مسئله میتواند برآورد
دقیق میزان رخداد سقط بهویژه آنهایی که در اوایل
دورة آبستنی رخ میدهند را با دشواری روبهرو سازد.
در پژوهشهای پیشین روی گاوهای هلشتاین
ایران ،اگرچه ارتباط عاملهای عفونی و بیماریها
()Moeir et al., 2012; Rahimi-Andani et al., 2014
و همینطور عاملهای مدیریتی ()Rafati et al., 2010
با رخداد سقط بررسی شده ولی عاملهایی مانند اندازة
گله و نوع اقلیم و همینطور روند فنوتیپی سالیانۀ
سقط کمتر مدنظر قرار گرفته است .ازاینرو هدف این
بررسی شامل )5 :محاسبۀ میزان رخداد سقط با توجه
به تعریفهای سقط بهصورت مرگ جنینی در مراحل
مختلف آبستنی )4 ،برآورد تأثیر عاملهایی از جمله
اندازة گله ،فصل و سال زایش ،نوبت زایش و نوع اقلیم
روی میزان رخداد سقط و  )3بررسی روند فنوتیپی
میانگین حداقل مربعات سقط بر سال زایش در یک
دورة یازده ساله بود.
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جدول  .5میزان رخداد سقط در کشورهای مختلف بر پایۀ تعریفهای متفاوت سقط و سال تحقیق
Table 1. The incidence of abortion in different countries based on different definition as well as year of research
Source
Hovingh, 2009
Kirk, 2003
Forar et al., 1996
Moller et al., 1967
Murray, 1990
Ettema & Santos, 2004
Thurmond et al., 1990a
Norman et al., 2011
Hassanpour et al., 2007
Samia-Kalantari et al., 2008

Abortion
)incidence (%
3-5
2-5
10.8
1.2
2
9.8
11
1.3
30
10-20

مواد و روشها
در این تحقیق اطالعات شانزده گلۀ صنعتی پرورش
گاو شیری واقع در استانهای اصفهان ،فارس ،همدان،
خراسان رضوی ،آذربایجان شرقی ،چهارمحال و
بختیاری ،زنجان و کهکیلویه و بویراحمد ،در فروردین
 5333تا اسفند  5333استفاده شد .این اطالعات
شامل تاریخ زایش ،نوبت زایش ،طول دورة آبستنی،
شیر  301روز و همچنین رخداد سقط بودند .همۀ
گلهها تا حدودی تحت مدیریت یکسان بودند و
خدمات دامپزشکی ،همزمانسازی فحلی ،تلقیح
مصنوعی و واکسیناسیون را دریافت میکردند .معیار
انتخاب اندازة گله بود و گلههای با بیش از  100مولد
در تجزیهوتحلیل وارد شدند.
رکوردها با نرمافزار  (2012) SQL Serverویرایش
شدند .با توجه به اینکه در بیشتر گاوداریهای مورد
بررسی آزمون اولیۀ آبستنی بین روزهای  31تا 10
آبستنی پس از نخستین تلقیح صورت میگیرد ،سقط
بهصورت از دست دادن جنین در روز  60تا 460
آبستنی در نظر گرفته شد .برای ویرایش رکوردهای
تولید شیر پس از حذف دادههای پرت از میانگین ±
سه انحراف استاندارد استفاده و ازاینرو دامهای با
تولید شیر کمتر از  7000و یا بیشتر از 54000
کیلوگرم از مجموعۀ دادهها حذف شدند .شش نوبت
زایش در نظر گرفته شد و زایش شش و بیشتر از آن
بهعنوان نوبت زایش شش در تجزیهوتحلیل استفاده
شدند.
بر پایۀ اقلیم چهارگانۀ ایران و بر پایۀ تقسیمبندی
جدید اقلیم شهرهای مختلف ایران توسط شرکت ملی
گاز ایران ( ،)NIGC, 2002گلههای مورد بررسی

Abortion definition
Abortion more than 42 d in pregnancy
annual abortion
loss of pregnancy between 31-260 d in gestation
Annual abortion
Annual abortion
The average of abortion in 3 studied groups
Loss of pregnancy between 52-260 d in gestation
Abortion more than 150 d in pregnancy
In herds affected by Leptospirosis
Abortion due to Non-infection factors

Country
United States

New Zealand
England
United States
)(California
Iran

صرفنظر از میزان رطوبت و بر پایۀ دما در فصلهای
سرد سال در سه اقلیم خیلی سرد ،سرد و معتدل قرار
گرفتند و میانگین رخداد سقط در این سه اقلیم
بررسی شد .اقلیمهای مورد نظر به ترتیب تابستان
معتدل ،به نسبت گرم و گرم با میانگین دمای ساالنه
به ترتیب حدود  53 ،3و  54درجۀ سلسیوس داشتند
( .)Khalili, 2004برای بررسی اثر اندازة گله با میزان
رخداد سقط مبنای دستهبندی گلهها میانگین شمار
مولّدها در آخرین سال از دورة بررسی (سال  )33بود و
بر این پایۀ گلههای مورد بررسی در چهار گروه با اندازة
گلۀ کوچکتر از  ،5000بین -3000 ،5000-4000
 4000و بزرگتر از  3000رأس قرار گرفتند .رکوردها
پس از ویرایش شامل  411435رکورد زایش مربوط
به  33104رأس گاو بود .خالصۀ آمار توصیفی صفات
تولیدی و تولیدمثلی گلههای مورد بررسی در جدول 4
آورده شده است.
فراوانی رخداد سقط طی مراحل مختلف آبستنی با
استفاده از رویۀ  FREQنرمافزار (SAS )SAS, 9.0
برآورد شد .برای بررسی عاملهای مؤثر بر سقط از
رویۀ مبتنی بر آزمون مربع کای ()PROC GENMOD
نرمافزار  SASاستفاده شد .مدل آماری مورد استفاده
به شرح زیر بود:
Logit(π) = β0 + β1X1 + β2 X2 +...+ βn Xn
که ) =Logit (πمتغیر وابسته (لگاریتم طبیعی
نسبت بخت رخداد سقط)؛  =β0عرض از مبدأ؛ =β1 - βn
ضریب تابعیت برای متغیرهای توضیحی ( X1تا  ،)Xnو
 = X1-Xnمتغیرهای توضیحی مرتبط با رخداد سقط
شامل اندازة گله ،نوبت زایش ،سال زایش ،فصل زایش
و همینطور اثر متقابل سال × فصل زایش ،سال
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میانگین حداقل مربعات ارزش فنوتیپی سقط بر سال
زایش با نرمافزار ( SAS )SAS, 9.0محاسبه شد.

زایش× نوع اقلیم و فصل زایش × نوع اقلیم هستند.
بهمنظور برآورد روند فنوتیپی سقط ،تابعیت خطی

جدول  .4آمار توصیفی و ویژگیهای مربوط به گلههای مورد بررسی
Table 2. Characteristics and descriptive statistics of studied herds
305-d milk yield
11,057.3 ± 2,045.4
11,370.8 ± 2,146.8
11,868.5 ± 2,219.4
11,870.5 ± 2,087.2
11,566.2 ± 1,947.7
10,536.0 ± 1,917.6
10,818.6 ± 2,081.5
10,668.5 ± 2,023.6
11,184.5 ± 2,276.7
11,700.9 ± 2,192.3
9,999.6 ± 1,724.9
11,663.9 ± 2,221.6
11,105.8 ± 1,865.9
11,313.0 ± 2,052.2
9,617.5 ± 1,907.8
10,811.9 ± 2,148.1

Cows in parity 1,
)2 and 3 (%
74.8
73.0
69.0
75.2
75.2
71.3
73.8
76.2
75.7
77.6
82.0
80.3
86.9
70.6
76.2
73.9

Cows in parity 1
)and 2 (%
56.9
56.4
52.0
57.0
58.7
52.7
56.2
58.4
57.4
59.4
63.9
62.4
69.6
53.4
57.7
56.5

 .5اقلیم  ،5خیلی سرد ،اقلیم  ،4سرد و اقلیم  ،3معتدل است.

نتایج و بحث
عاملهای مؤثر بر میزان رخداد سقط

نتایج مربوط به مجموع مربعات جزئی ()Type 3 SS
در جدول  3نشان داده شده است .اندازة گله ،نوع
اقلیم ،سال و فصل زایش و همینطور اثر متقابل سال
× فصل زایش و سال زایش × نوع اقلیم با رخداد سقط
ارتباط معنیداری داشتند (.)P > 0/005
میانگین رخداد سقط بین روزهای  460-60آبستنی
در گلههای مورد بررسی در سالهای  5333-5333در

Climate
type1
1
3
3
3
3
2
3
1
1
2
1
2
2
2
3
2

Total records
)(n
28,353
34,651
48,260
3,225
17,381
4,981
7,153
9,256
9,258
6,389
4,542
17,646
10,759
10,956
10,605
12,330

Breeding cows in
)last year (n
3,375
3,623
4,907
1,405
2,267
563
854
859
2,369
931
970
3,073
2,320
850
1,100
1,890

Total breeding
)cows (n
9,381
12,092
15,603
4,805
6,070
1,738
2,431
3,475
6,570
2,135
1,652
6,067
4,420
3,898
3,646
4,519

Herds
code
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

1. Climate 1= very cold, climate 2= cold, and climate 3 =moderate.

شکل  5آورده شده است .فراوانی کلی رخداد سقط
 51/14درصد و در بین گلهها از  55/54تا  53/63درصد
متغیر بود .فراوانی رخداد سقط در دیگر کشورها با توجه
به سال تحقیق و طول مدتزمانی که در تعریف رخداد
سقط در نظر گرفته میشود بین  5/4-30درصد گزارش
شده است .همانطور که در جدول  5آمده است ،هرچه
بازة زمانی در نظر گرفتن رخداد سقط بیشتر شده و
همینطور بررسیها به سمت سالهای اخیر پیش
میرود ،میزان رخداد سقط افزایش مییابد.

شکل  .5میانگین رخداد سقط ( 60-460روز آبستنی) در گلههای مورد بررسی.
Figure 1. The average of abortion incidence (60-260 d in pregnancy) in studied herds.
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جدول  .3تجزیهوتحلیل عاملهای مؤثر بر میزان رخداد سقط در گاوهای شیری هلشتاین
Table 3. Analysis of affecting factors on incidence of abortion in Holstein dairy cows
P-value
< 0.0001
< 0.0001
< 0.0001
< 0.0001
< 0.0291
< 0.0001
< 0.0001
< 0.0001

Chi-square
2493.8
65.2
183.6
109.7
7.1
269.4
267.4
413.9

Degree of freedom
5
3
10
3
2
30
20
6

هنگامیکه تعریف رخداد سقط به از دست دادن
جنین در روزهای  500-460و یا  510-460آبستنی
تغییر یافت نه تنها میانگین رخداد سقط ( 55/41و
 6/67درصد به ترتیب برای مرگ جنینی بین روزهای
 500-460و یا  510-460آبستنی) ،بلکه رتبهبندی
گلهها از نظر میزان رخداد سقط تغییر کرد (شکلهای
 4و  .)3این نتایج از دو دیدگاه قابل بررسی است؛ از
یکسو بر پایۀ بررسیهای انجامشده ( Thurmond et
 )al., 1990بهطورکلی بیشترین رخداد سقط طی سه
ماهۀ اول آبستنی رخ میدهد ،بنابراین ،طبیعی است
که رخداد سقط در گلههای مورد بررسی در بازههای
زمانی  500-460و یا  510-460روز آبستنی کمتر از
رخداد سقط در بازة زمانی  60-460روز آبستنی باشد.
از سوی دیگر برخی از گلههای مورد بررسی از نظر
رتبهبندی رخداد سقط در بازة زمانی  60-460روز
آبستنی ،میزان سقط پایینتری از دیگر گلهها داشتند
و انتظار میرود که در بازههای زمانی بعدی هم میزان

Variables
Parity number
Herd size
Calving year
Calving season
Climate type
Calving year × calving season
Calving year × climate type
Calving season × climate type

رخداد کمتری داشته باشند .اما همانطور که مشاهده
میشود در بازههای زمانی بعدی رتبهبندی گلهها تغییر
کرده است (شکلهای  4و  .)3دالیل این تغییر میتواند
ثبت نشدن دقیق رکوردهای تولیدمثلی و تشخیص
آبستنی در ماههای اول پس از تلقیح و یا مدیریت
نامناسب تولیدمثلی در گلههای موردنظر باشد.
در میان گلههای مورد بررسی ،بر پایۀ هر سه
تعریف گلۀ  51میزان رخداد سقط باالتری داشت ،با
توجه به اینکه این گله تولید شیر باالیی نداشت
(جدول  ،)5اطالعات این گله بهصورت جزئیتر بررسی
شد .این گله در اقلیم معتدل (با باالترین نرخ سقط) ،با
ترکیب گله  46/54درصد گاوهای نوبت اول ،دوم و
سوم (بهعنوان تأثیرآن بر رخداد سقط) (جدول  ،)5با
باالترین نرخ زایش در فصل بهار (نرخ زایش ،46/77
 56/63 ،54/14و  56/53به ترتیب برای فصلهای
بهار ،تابستان ،پاییز و زمستان) و در گروه با اندازة گله
( 5000-4000با کمترین نرخ سقط) قرار دارد.

شکل  .4میانگین رخداد سقط ( 500-460روز آبستنی) در گلههای مورد بررسی.
Figure 2. The average of abortion incidence (100-260 d in pregnancy) in studied herds.
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شکل  .3میانگین رخداد سقط ( 510-460روز آبستنی) در گلههای مورد بررسی.
Figure 3. The average of abortion incidence (150-260 d in pregnancy) in studied herds.

بیشترین میزان رخداد سقط ( 46/63درصد) در
دومین دورة شیردهی رخ داد و پس از آن بهتدریج
میزان رخداد سقط کاهش یافت (شکل  .)7بهطور
همسان ) Wright & Sattler (2008گزارش کردند که
با افزایش نوبت زایش ،میزان رخداد سقط کاهش
مییابد .در بررسی  (2012) Norman et al.میانگین
حداقل مربعات فراوانی رخداد سقط برای نوبت زایش
اول بیشترین ( 5/70درصد) ،برای نوبتهای زایش دو
تا شش در دامنۀ  5/45-5/43درصد و برای نوبت

زایش  3و باالتر کمترین (5/05درصد) بود .در
صورتیکه ) Rafatie et al (2012گزارش کردند که
خطر رخداد سقط در گاوهای با نوبت زایش باالتر
( )<3بیشتر است .اگرچه دلیل فراوانی سقط باالتر
برای نوبتهای زایش اول بهطورکلی شناخته شده
نیست :اما برخی بررسیها فراوانی سقط باالتر در
گاوهای جوانتر را به دلیل ایمنی اکتسابی کمتر به
عاملهای عفونی گزارش کردهاند ( Wright & Sattler,
.)2008

شکل  .7میزان رخداد سقط در نوبتهای زایش مختلف.
Figure 4. The average of abortion incidence in different parity numbers.

اندازة گله تأثیر معنیداری روی میانگین میزان
رخداد سقط داشت ( ،)P>0/005بهطوریکه در
گلههای با بیش از  3000مولد ،بیشترین میزان سقط
(51/33درصد) مشاهده شد (شکل  .)1گلههای
بزرگتر (بیشتر از  3000رأس) ،نزدیک به  5درصد
میزان سقط بیشتری نسبت به گلههای کوچکتر

(کمتر از  5000رأس) داشتند (شکل  .)1این نتایج
برابر با نتایج  (2008) Wright & Sattlerروی گلههای
شیری ایاالتمتحدة آمریکا بود .درصورتیکه در برخی
از بررسیها رابطۀ ضعیفی بین میزان رخداد سقط و
اندازة گله گزارش شده است ( ;Norman et al., 2012
 .)Carpenter et al., 2006با توجه به بررسیهای
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انجامشده ،عاملهای عفونی رایجترین عامل سقط در
میان عاملهای ایجادکنندة سقط هستند
( & Jamaluddin et al., 1996; Khodakaram-Tafti
 ،)Ikede, 2005ازاینرو ممکن است گلههای بزرگتر
بیشتر در معرض خطر عفونت باشند ،بهطوریکه در
بررسی  (2015) Damman et al.تداوم عفونت اسهال
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ویروسی گاو (بهعنوان یکی از عاملهای خطر رخداد
سقط) با افزایش اندازة گله افزایش مییابد .همچنین
در بررسی  (2012) Ryan et al.اندازة گلۀ مولد
بهعنوان یک عامل خطر برای عفونتهای
لپتوسپیروزی در گلههای گاو گوشتی در اسرائیل
معرفی شد.

شکل  .1ارتباط اندازة گله با میزان رخداد سقط.
Figure 5. The association between herd size and abortion incidence.

بر پایۀ تجزیۀ اقلیمی فراوانی سقط بر پایۀ شاخص
گرمایی طی فصول سرد سال ،بیشترین میزان رخداد
سقط ( 56درصد) در اقلیم با زمستان معتدل و
کمترین آن در اقلیم با زمستان سرد ( 57/4درصد)
مشاهده شد (شکل  .)6درواقع گلههایی که باالترین
میزان رخداد سقط را داشتند در نواحی با زمستان
معتدل و تابستان گرم واقع شده بودند .بهطور همسان
در بررسی  (2012) Norman et al.صرفنظر از میزان
رطوبت ،مناطق با باالترین دما بیشترین میزان رخداد
سقط را داشتند .علت کاهش رخداد سقط در گلههای
واقعشده در اقلیم با زمستان سرد میتواند به این دلیل

باشد که این گلهها تحت تنش گرمایی در فصل
تابستان نیستند ،چون بر پایۀ بررسی Ronchi et al.
) (2001در دامهای تحت تنش گرمایی کاهش سطح
پروژسترون پالسما منجر به از دست دادن آبستنی
میشود .افزون بر این ،اثر متقابل اقلیم و سال زایش
بر میزان سقط معنیدار بود (( )P>0/005جدول ،)7
بهطوریکه در سالهای  5333تا  ،5336بیشترین
میزان رخداد سقط در اقلیمهای با زمستان خیلی سرد
و سرد بود ،درصورتیکه از سال  5334تا ،5333
اقلیم با زمستان معتدل بیشترین میزان سقط را داشته
است.

شکل  .6میانگین میزان سقط در اقلیمهای مختلف.
Figure 6. The average of abortion incidence in different climates.
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بیشترین فراوانی رخداد سقط در فصل بهار
( 54/44درصد ،)P>0/005 ،در مقایسه با سه فصل
دیگر سال مشاهده شد ،درصورتیکه گاوهایی که در
پاییز زایش کرده بودند کمترین میزان رخداد سقط
( 53/73درصد) را داشتند (شکل Norman et al. .)4
) (2012با در نظر گرفتن دو گروه فصلی (فصلهای
گرم و سرد سال) گزارش کردند که فصل زایش اثر
معنیداری روی رخداد سقط دارد و در فصلهای گرم
میزان رخداد سقط باالتر بود .همچنین در پژوهشی
دیگر روی گلههای شیری دانمارک ،بیشترین فراوانی
رخداد سقط در اواخر تابستان و اوایل پاییز گزارش شد
( .)Carpenter et al., 2006شاید یکی از دالیل رخداد
باالتر سقط در فصل بهار بهویژه در گلههای ایران این
باشد که عاملهای عفونی بهعنوان یکی از عاملهای
مهم در رخداد سقط افزون بر گرما به رطوبت نیز
حساس هستند .بنابراین بیشترین شیوع سقط ناشی از
این عاملها در فصول گرم و مرطوب مانند بهار رخ
میدهد .اثر متقابل فصل و سال زایش روی رخداد
سقط معنیدار بود (( )P>0/005جدول  .)7در
سالهای  5333تا  5334بیشترین میزان رخداد سقط
در فصلهای سرد سال مشاهده شد ،درصورتیکه در
سالهای  5333تا  5333بیشترین میزان سقط در
فصل بهار رخ داده است .تنوع فصلی در میزان سقط
گزارش شده در دورة یازده سالۀ بررسی میتواند بهواسطۀ

فصل شیوع عاملهای عفونی شامل لپتوسپیروز در
فصلهای بارانی ،بروسلوز در فصل بهار ،اسهال ویروسی
گاو با بیشترین شیوع در فصلهای سرد سال و کمترین
در فصل بهار و رینوتراکئیت عفونی گاو با بیشترین شیوع
در زمستان ( )Moeir et al., 2012توضیح داده شود.
همچنین بر پایۀ آمارنامۀ کشاورزی سازمان جهاد
کشاورزی ( )http://amar.maj.irکانونهای گزارش
رخداد لپتوسپیروز در سالهای  5333تا  5330روند
کاهشی (به ترتیب ،43 ،35 ،70 ،503 ،534 ،530
 54و  )53داشت ،اما رخداد بروسلولوز در سالهای
 5333تا  5334اگرچه درمجموع یک روند کاهشی
داشته ولی فراوانی رخداد آن از سالی به سال دیگر
متغیر بود و بیشترین میزان رخداد در سال 5330
گزارش شده است(2012) Mostafavi & Asmand .
یک روند کاهشی در آلودگی گاوها به بروسلوز در بازة
زمانی سالهای  5340تا  5334گزارش کردند.
بنابراین با توجه به نتایج مربوط به اثر متقابل فصل ×
سال زایش و همینطور نوع اقلیم × سال زایش و
صرفنظر از دیگر عاملهای مؤثر بر سقط میتوان
نتیجه گرفت که بهاحتمال در سالهای اولیۀ دورة
بررسی ،عاملهای عفونی مانند اسهال ویروسی گاو و یا
لپتوسپیروز عامل غالب تأثیرگذار روی عارضۀ سقط
بوده درحالیکه ،در سالهای اخیر بیماریهایی مانند
بروسلوز عامل غالب مؤثر بر سقط باشند.

شکل  .4میانگین میزان رخداد سقط در فصلهای مختلف سال.
Figure 7. The average of abortion incidence in different seasons of year.
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جدول  .7فراوانی رخداد سقط در سالهای مختلف با توجه به فصل زایش و نوع اقلیم
Table 4. The frequency of abortion in different calving years based on calving season and climate type
Calving year
1388

1393

1392

1391

1390

1389

21.9
15.8
14.2
17.6

18.8
16.2
12.7
16.7

20.8
16.9
13.5
15.7

17.2
16.1
13.8
16.8

18.5
15.3
11.7
15.7

17.3
15.4
13.2
16.9

17.8
15.6
17.8

15.1
15.6
16.6

16.6
14.8
17.5

14.3
16.4
16.4

13.5
11.2
17.9

14.9
13.3
16.9

1387

1386

1385

1384

1383

16.5
15.0
16.2
17.0

16.3
13.2
13.3
14.9

14.4
12.8
13.3
14.9

14.4
14.0
16.0
14.4

9.9
10.9
11.6
14.7

15.5
14.6
17.0

15.5
15.1
13.7

14.5
15.3
13.1

17.5
14.3
13.7

11.9
14.9
11.1

روند فنوتیپی سقط

میانگین روند فنوتیپی سقط بهصورت تابعیت میانگین
حداقل مربعات بر سال زایش در دورة زمانی یازده
ساله ،مثبت ( 0/77درصد در سال) و معنیدار
( )P>0/007بود .بهطوریکه از  55/3درصد در سال
 5333به  54/3درصد در سال  5333رسیده است
(شکل  .)3همانطور که در نمودار مشاهده میشود
روند فنوتیپی رخداد سقط در سالهای مورد بررسی،
سیر افزایشی داشته که زنگ خطری در رابطه با
کاهش عملکرد تولیدمثلی است .ازاینرو افزایش
زیانهای ناشی از سقط دور از ذهن نیستAlves et .
 (1996) al.روند افزایشی مالیمی را در رخداد سقط

Variables
Calving season
Spring
Summer
Autumn
Winter
Climate type
Very cold
Cold
Moderate

ناشی از نئوسپورا در گلههای شیری کانادا در یک دورة
سه ساله گزارش کردند .اگرچه هدف این پژوهش
بررسی ارتباط بین رخداد سقط و تولید شیر نبود ،ولی
وجود همبستگی منفی بین صفات تولیدی و
تولیدمثلی با توجه به روند افزایشی تولید شیر در
سالهای اخیر میتواند دلیل احتمالی روند افزایشی
سقط باشد .بررسیهای پیشین ،علت کاهش باروری
گاوهای شیری در طول زمان را افزایش تولید شیر
ناشی از بهبود ژنتیکی ،تغذیه و مدیریت (Rodriguez-
 )Martinez et al., 2008و تأثیر عاملهایی مانند
بیماری و یا شرایط محیطی مانند نوع اقلیم گزارش
کردهاند (.)De Vries & Risco, 2005

شکل  .3روند فنوتیپی رخداد سقط در سالهای مختلف.
Figure 8. The trend of abortion incidence in different years.

نتیجهگیری کلی

میزان کلی رخداد سقط و همینطور میزان سقط در
سطح گلهها با توجه به تعریفهای مختلف سقط
بهطور شایانتوجهی متفاوت بود .اندازة گله ،نوع اقلیم،

سال و فصل زایش و همینطور اثر متقابل سال × فصل
زایش و سال زایش × نوع اقلیم میزان رخداد سقط را
تحت تأثیر قرار دادند .رخداد سقط در گاوهای نوبت
زایش دوم بیشتر از گاوهایی بود که چند نوبت زایش

5331  پاییز،3  شمارة،74  دورة،علوم دامی ایران

 نتایج این بررسی میتواند.مثبت و معنیداری نشان داد
در ارائۀ راهکارهای مدیریتی بهویژه برای مدیریت تلقیح و
تولیدمثل با پیشبینی فصل زایش در اقلیمهای مختلف
.برای کاهش میزان رخداد سقط استفاده شود
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، بهطورکلی رخداد سقط در اقلیم معتدل.کرده بودند
3000 فصل بهار و در گلههای با شمار مولد بیشتر از
 همچنین بر پایۀ یافتههای این.رأس بیشترین بود
 روندی، در بازة زمانی مورد بررسی رخداد سقط،بررسی
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