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مقدمه
هاي مشکالت تولیدمثلی است در این مقاله به بررسی بسیار در گاوداريبا توجه به آن که یکی از بزرگترین مشکالت موجود 

هاي گیرد کیستبررسی قرار میشود. آن چه که مورد مختصر آنها در گاوداري با تشریح و معرفی هر یک از مشکالت پرداخته می
توان یتولیدمثلی را مدیگر مشکالتاشد.بماندگی میتخمدانی، دو قلوزایی، فریمارتینیسم، از دست دادن زودهنگام رویان و جفت

باشد که در این بحث آورده نشده است.به مشکالت مربوط به فحلی، سقط جنین، مشکالت مربوط به باروري می
هاي تخمدانیکیست
ها بیشتر دانمتر که روي تخممیلی25تر از ي پر از مایع بزرگهاي تخمدانی به شکل ساختارهاي فولیکولی اوواالسیون نردهکیست

هاي تخمدان در گاوهاي شیري گزارش کیست).Archibald and Thatcher, 1992شوند (روز باقی بمانند تعریف می10از 
) و گاوهایی که Garverick, 1997باشد (ها میعدم کارکرد تولیدمثلی در دامداريوي اتالف اقتصادي اند که دلیل عمدهشده

هاي ). شیوع کیستBartlett et al., 1986زایی طوالنی نشان دادند (هاي گوسالهشده است غالبا فاصلهکیست در آنها تشخیص داده 
يها) و گلهErb and White, 1973; Bartlett et al., 1986درصد گزارش شده است (13تا 10تخمدانی در گاوهاي شیري از 

,Archibald and Thatcherد (نباشداشته هاي کوتاه براي دورهدرصد) 40تا 30داراي مشکل ممکن است شیوع بسیار بیشتري (

گاو شیري را در ایالت متحده هر ساله تحت نهاي تخمدانی احتماال حداقل یک میلیو). بر اساس این میزان شیوع، کیست1992
هاي ك شده است و گمانکم دربسیار هاي تخمدانی شناسی کیستفیزیولوژي و سبب).Garverick, 1997دهند (تاثیر قرار می



مشخص شده است، با براي آن 1پذیريهاي تخمدانی وجود دارد. وراثتبسیاري در ارتباط با فاکتورهاي خطرناك براي کیست
ها ) و انتخاب علیه کیستCasida et al., 1951; Ashmaway et al., 1990شود (ده میپذیري آن کم تخمین زاین همه وراثت

). دیگر فاکتورها شامل تولید شیر افزایش یافته Garverick, 1997مدیریتی سودمندي براي دامداران نباشد (ممکن است استراتژي
)Johnson et al., 1966ها () محتواي استروژن علوفهBarga, 1987هاي رحمی () و عفونتBosu and Peter, 1987; Peter et

al., 1989می ( .باشدGarverick)1997 (شود ترکیباتی با فعالیت استروژنیک در اقالم خوراکی ممکن همچنین پیشنهاد داده می
). Diekman and Green, 1992هاي آلوده وجود داشته باشد (باشند که ممکن است در خوراك.Fusarium sppهاي است قارچ

ها به این اثرات نسبتا کمتر حساس هستنداوهازیرالنون به شکل معکوسی باروري را در خوك تحت تاثیر قرار داده است اگر چه گ
). Whitlow and Hagler, 1993در کل جیره باشد (500ppbاما باید کمتر از 

,.Gearhart et alهاي تخمدانی حساس هستند (ي کیستبرابر به توسعه5/2،ي خشکگاوهایی با شرایط بدنی باال در دوره

ي خشک باالتر از شرایط بدنی بودند به که در شرایط طبیعی بودند و آنهایی که در دورهگاوهایی يها برا) و شیوع کیست1990
زایی ). با این همه، در برخی از مطالعات شرایط بدنی باالي گاوها در گوساله1989Butler and Smithدرصد بود (29و 12ترتیب 

Gearhart etهاي تخمدانی همراستا نبوده است (ي کیستبا توسعه al., 1990; Ruegg et al., 1992هاي تخمدانی ). خطر کیست
و Andersson et al., 1991  .(Harrisonهاي باالي کتون شیر افزایش یافته است (با غلظتprimiparousهمچنین در گاوهاي 

ي یوم را در دورهي داراي کمبود سلن) گزارش کردند که میزان شیوع کیست تخمدانی براي گاوهایی که جیره1984همکاران (
هاي مکمل شده با سلنیوم، ویتامین درصد به ترتیب براي گروه19و 44، 19درصد در مقابل 50خشک خوردند براي گروه کنترل 

E یا سلنیوم/ویتامین ،Eروز 98تا 3گرم بتا کاروتن به ازاي هر گاو روزانه از روزهاي میلی300بود. خوراندن ،ندرا دریافت کرد
). گاوهاي شاهد و تیمار Wang et al., 1988هاي تخمدانی یا عملکرد تولیدمثلی نداشت (زایمان اثري بر شیوع کیستاطراف 
در مقابل 1000000IUبه ازاي هر گاو در هر روز مکمل شدند. هیچ مزیت تولیدمثلی با خوراند Aاز ویتامین 75000IUشده با 

1 -Heredity



100000IU ویتامینA) به ازاي هر گاو در هر روز وجود نداشتTharnish and Larson, 1992هاي ). کار رایج در دامداري
به ازاي هر گاو در هر 150000IUو 100000IUدر حدود Aتجاري مکمل کردن گاوهاي خشک و گاوهاي شیري با ویتامین 

).Weiss, 1998باشد (روز به ترتیب می
دو قلوزایی

و خاطر کاهش سود کلیي غیرقابل اجتناب تولیدمثل در گاوهاي شیري است و در پرورش گاو شیري بهتیجهدوقلوزایی یک ن
یک مطالعه تخمین زده که هر تولد ).Eddy et al., 1991; Beerepoot et al., 1992باشد (ي تولیدمثل داراي اهمیت میبازده

). دوقلوزایی همچنین Beerepoot et al., 1992کند (زایی ایجاد میدالر ضرر اقتصادي را در مقابل تک قلو 108دوقلوزایی 
زایش دادن روزهاي باز و تعداد سرویس به ازاي هر آبستنی در خالل شیردهی بعدي افزایش فعملکرد تولیدمثلی را از طریق ا

زایمان در گاو همراستا با دوقلوزایی اطراف هاي شناسی بسیاري از بیماريعالوه بر این سبب). Nielen et al., 1989دهد (می
ماندگی، متریت، جابجایی شیردان، کتوز و اسیدوز زایی، جفتباشد. گاوها که دوقلو زایش دارند خطرهاي باالتري براي مردهمی
میر ، مرگ و)درصد12در مقابل 3/29شیوع سقط ().Pfau et al., 1948; Markusfeld, 1987; Nielen et al., 1989شود (می

34ماندگی (جفتکیلوگرم) و6/30در مقابل 5/43درصد)، وزن تولد کاهش یافته (2/3درصد در مقابل 7/15زودهنگام گوساله (
یوع شهمچنین بین دوقلوزاها نسبت به تک قلوزاها بیشتر است، احتماال به خاطر کاهش طول آبستنی و افزایش درصد)7در مقابل 

).Pfau et al., 1948; Erb and Morrison, 1959; Neilen et al., 1989; Day et al., 1995وزا (زایی بین گاوهاي دوقلسخت
ها ). یک اثر دوقلوزایی کاهش باروري تلیسهEddy et al., 1991باشد (میزان حذف همچنین براي گاوها دوقلو زاییده شده باالتر می

شود. هموزیگوتی بیشتر ناشی میکاهش  از مرگ و میر زودهنگام گوساله و باشد. این ي شیري میبراي استفاده در جایگزینی گله
فریمارتینیسم

نر و ماده در زمان آبستنی به تبادل خون بین جنسهاي رویان غشاءشود که دوقلوها زمانی ایجاد میاز ها تلیسهدر فریمارتینیسم
یدمثلی هاي تولي غیرطبیعی اندامي نر سبب توسعهها از گوسالهشود. فاکتورهاي اندوکرینی یا سلولهاي نر و ماده منتج میجنین



ي دوقلو آبستنی با جنس مخالف ایجاد ها متولد شده در نتیجهدرصد تلیسه92فریمارتینیسم حدود در شود. ي ماده میگوساله
Buoen(ارور با جنس مخالف خواهند بود ها از دوقلو آبستنی بدرصد از تلیسه8). بنابراین، حدود Buoen et al., 1992شود (می

et al., 1992( .روز بعد از لقاح صورت 52تا 49فریمارتینیسم بین در لیدمثل مادههاي دستگاه توي ناهنجاريتوسعهنخستین
ي تک قلو خاطر نشان شده است، که احتماال به هاي ماده). به شکل جذابی، فریمارتینیسم در گوسالهJost et al., 1972گیرد (می

عالوه بر این بسیاري ). Wijeratne et al., 1977(استناشی شده رویانی قبل از زایمان ها غشاءانتشارخاطر اتالف جفت نر بعد از 
هاي نر دوقلو درجات مختلفی از کارکردهاي تولیدمثلی تخریب شده شامل عدم توانایی براي تولید منی، کاهش تولید از گوساله

). Dunn et al., 1979باشد (اسپرم، یا افزایش تولید اسپرماتوزوئید غیرطبیعی می
ویاناز دست دادن زودهنگام ر

شود زیرا باروري در هر زمان در خالل آبستنی ي تولیدمثل در گاوهاي شیري ارتباط داده میبه عدم بازدهاز دست دادن آبستنی 
روز پس از تلقیح مصنوعی در گاوهاي 32تا 28یک تابعی از هم میزان گیرایی و هم از دست دادن آبستنی است. میزان آبستنی در 

ها تلیسه)، در حالی که میزان آبستنی در Pursley et al, 1997; Fricke et al., 1998درصد است (47تا 40شیري در حال شیرده از 
گاوهاي شیري بیشتر از آن چیزي است که در ). به طور مشابه اتالف آبستنی در Pursley et al., 1997باشد (درصد می75نزدیک 

اگر چه فاکتورهاي اختصاصی براي از دست )).Smith and Stevenson, 1995درصد (5درصد در مقابل 20باشد (ها میتلیسه
است مشابه فاکتورهاي مسئول براي کاهش میزان گیرایی ندادن زودهنگام رویان در گاوهاي شیري نامشخص است، آنها ممک

ي آن شبیه آن چیزي که مطالعهي از دست دادن زود هنگام رویان در گاو دشوار است چرا که تست حساسی براي مطالعهباشند. 
بعد از تلقیح مصنوعی  به شکل نرمال 7درصد از رویان در روز 48. در گاو شیري تنها فراهم نیستانسان و مادیان وجود دارد در

د.دهبنابراین از دست دادن بعدي آبستنی در داخل دو هفته بعد از تلقیح مصنوعی رخ می). Weibold, 1988شود (بندي میطبقه
Thurmondها، برآورد شده است (درصد، با از دست دادن بیشتر در گاوهاي شیري نسبت به تلیسه10از دست دادن آبستنی حدود 



et al., 1990; Markusfel-Nir, 1997ي اول نسبت به سه ). به عالوه، خطر از دست دادن آبستنی چهار برابر در خالل سه ماهه
).Markusfel-Nir, 1997باشد (ر میي دوم و سوم آبستنی بیشتماهه

ماندگیجفت
باشد. زایی زمان بسیار مهم براي گاوهاي شیري از نظر تولید شیر و تولیدمثل در خالل شیردهی میزمان کوتاه قبل و بعد از گوساله

از سر گرفته شدن دهد مسئول جدا شدن جفت از رحم، برگشت رحم،  ي زمانی رخ میکه در خالل این دورهاتفاقات هورمونی 
هاي جنین به اندومتر وجود دارد. پالسنتوم متصل شده به غشاء120و 70بین در گاو شیري باشد. شیردهی میسیکل تولیدمثلی

ساعت بعد از زایمان تحویل 8هاي اندومتریوم دارد. اکثر گاوها جفت را داسازي غشاءجزایمان بسته به انداختن جفت بعد از 
طبیعی اشاره دارد یشتر بعد از زایمان به شرایط غیرساعت و یا ب12تا 8هاي جنین براي ماندن غشاءاندازند. باقییدادن گوساله م

به شکل جالبی گاوها و بوفالوهاي آبی تنها نشخوارکنندگان طبیعی هستند که به شکل شود. ماندگی گفته میکه اصطالحا جفت
ي متریت ماندگی در معرض خطر افزایش یافتهگاوها با جفت).Laven and Peters, 1996دهد (ماندگی رخ میرایج در آن جفت

ي آن شود که فاکتور اصلی است که به وسیله) و متریت اندیشه میCorrea et al., 1993; Emanuelson et al., 1993هستند (
ماندگی زایی، جفتگاوها با سخت،عالوه بر این).Lavan and Peters, 1986دهد (حت تاثیر قرار میباروري را ت،ماندگیجفت

).Curtis et al., 1985ي متریت هستند (و جابجایی شیردان در معرض خطر افزایش یافته

بخش فنی پیشگامان سپند گستر
حمیدرضا همتی متین


