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 چکیده
و همچنین  این عارضهگله روی  ۀمختلف و تأثیر اقلیم و انداز های سقط با توجه به تعریف رخدادمنظور بررسی میزان  پژوهش بهاین 

شیری  ۀگل 11رأس گاو که از  88182رکورد زایش مربوط به  211581از  بررسیبرآورد روند فنوتیپی آن صورت پذیرفت. در این 

های با رویه ترتیب بهمؤثر بر آن  های عاملسقط و  رخداد، استفاده شد. میزان 1393تا  1383های سال در بازۀ زمانیشده گردآوری

FREQ  و GENMODافزار نرم SAS18-218صورت مرگ و دفع جنین بین روزهای شدند. با توجه به تعریف سقط به تحلیل ،

گله، نوع اقلیم، سال فصل  ۀدرصد برآورد شد. انداز 1/1و  3/11، 1/11به ترتیب  آن رخدادآبستنی، میانگین  118-218و یا  218-188

سقط  رخداد( بر میزان P < 881/8داری )سال زایش اثر معنی ×فصل زایش و نوع اقلیم  ×و نوبت زایش و همچنین اثر متقابل سال 

سقط در اقلیم معتدل بیشتر  رخداددرصد( مشاهده شد. میزان  5/28سقط در گاوهای نوبت زایش دوم ) رخدادداشتند. بیشترین فراوانی 

 1، نزدیک به های با بیشتر از سه هزار مولد در مقایسه با کمتر از هزار رأسگله همچنیندرصد(.  1/11 برابر در 8/11از اقلیم سرد بود )

درصد( بود.  1/13 برابردر  8/15اییز کمترین )سقط در فصل بهار باالترین و در پ رخدادسقط بیشتری داشتند. میانگین  رخداددرصد، 

( به میزان P < 881/8داری )مثبت و معنی روند فنوتیپیسقط  رخداد ،مربعات بر سال زایش ن حداقلتابعیت میانگی با توجه به همچنین

 باشد. سودمندسقط  ادرخدراهکارهای مدیریتی در کنترل  وتحلیل تجزیهتواند در می بررسی. نتایج این اشتدرصد در سال د 1/8
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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

بر ی تأثیرگذار ها عاملعملکرد تولیدمثلی یکی از 

 ;Plaizier et al., 1967های شیری است )سودآوری گله

De Vries, 2006 بر تولید و در  مؤثر(. یکی از صفات

ویژه در نتیجه بازدة اقتصادی رخداد سقط است. سقط به

توجهی های اقتصادی شایاناواخر آبستنی باعث زیان

 5خود خودبههای  سقط .(Norman et al., 2012شود ) می

مانی گله و توجهی در کاهش زنده طور شایانگاوها، به

ها ۀ کاهش شمار جایگزینواسط بهنداشتن کارایی تولیدی 

رو و کاهش تولید شیر در چرخۀ عمر تولیدی دام و ازاین

های مرتبط با تولیدمثل و حذف زودهنگام افزایش هزینه

 (. Thurmond et al., 2005)سهیم هستند 

و دفع جنین  صورت مرگبه طور عمده بهقط س

شود آبستنی تعریف می 460تا  74بین روزهای 

(Thurmond et al., 2005; Peter, 2000 .)رخداد 

آبستنی رخ  چرخۀدر  یهرزمانسقط ممکن است در 

طور تجمعی بیشترین خطر از دست دادن دهد اما به

اول آبستنی گزارش شده است و  هۀسه ما درآبستنی 

 که یهنگامابد و یکاهش می یجتدر به از آن پس

رود، خطر از های آخر پیش میماه به سمتآبستنی 

 Norman)یابد دست دادن آبستنی اندکی افزایش می

et al., 2012; Thurmond et al., 1990.) 

دی از جمله چن یلبه دالتواند سقط می

بروسلوز، لپتوسپیروز، اسهال  مانندهایی  بیماری

ژنتیکی، تنش های ویروسی گاو، سموم گیاهی، نقص

 یۀبر پا. رخ دهد یها عاملی، تراکم گله و دیگر گرمای

سقط شامل:  ةایجادکنند یها عاملهای موجود، گزارش

ها، ها، ویروسعفونی )ناشی از باکتری یها عامل

غیرعفونی )مانند  یها عاملها(، پروتوزواها و قارچ

 یها عاملای، مدیریتی و غیره( و تغذیه یها عامل

 ,Norman et al., 2012; Peter) هستند ناشناخته

عفونی،  یها عاملاز  یکهر، سهم بررسی(. در 2000

 5/34 یببه ترتسقط  رخدادغیرعفونی و ناشناخته در 

درصد گزارش شد  3/14درصد و  1/1درصد، 

(Jamaluddin et al., 1996). 

                                                                               
1. Spontaneous abortion 

 .            مانی داشته باشدپایان آبستنی پیش از اینکه جنین قابلیت زنده

 

فراوانی رخداد سقط در کشورهای مختلف با توجه به 

آبستنی در نظر گرفته  زمان تمدسال بررسی و طول 

درصد در نیوزلند  4/5شده در تعریف سقط، بین 

(Moller et al., 1967 تا )های درصد در ایران در گله 30

( Hassanpour et al., 2007زمینۀ لپتوسپیروز )با پیش

ای از میزان رخداد خالصه 5گزارش شده است. جدول 

شخیص دهد. ت سقط در کشورهای مختلف را نشان می

رخداد سقط در مراحل اولیۀ آبستنی نسبت به مراحل 

تر است و ممکن است میزان رخداد آخر آبستنی دشوار

برابر میزان مشاهده شده  1/4-1سقط واقعی گاهی به 

گزارش کردند که  Forar et al. (1996)برسد. برای مثال 

درصد مرگ جنینی با مشاهده غشاهای جنینی  40تنها 

شود، آبستنی تشخیص داده می 35-460بین روزهای 

درصد از  Kinsel (1999) 76که در بررسی  یدرصورت

های حال، در سال ینبااها تشخیص داده شد. رخداد سقط

اخیر با توجه به انجام سونوگرافی برای تشخیص آبستنی 

های های اول پس از تلقیح تشخیص رخداد سقطدر ماه

وجود هنوز  ینبااست. پذیر شده ااوایل دورة آبستنی امکان

های شیری آزمون تشخیص آبستنی هم در برخی از گله

تواند برآورد  شود و این مسئله میطور منظم انجام نمیبه

یی که در اوایل ها آنویژه دقیق میزان رخداد سقط به

 رو سازد.  دهند را با دشواری روبه یمدورة آبستنی رخ 

ن های پیشین روی گاوهای هلشتایدر پژوهش

ها عفونی و بیماری یها عاملایران، اگرچه ارتباط 

(Moeir et al., 2012; Rahimi-Andani et al., 2014 )

( Rafati et al., 2010مدیریتی ) یها عاملطور و همین

 ةمانند انداز ییها عاملسقط بررسی شده ولی  رخدادبا 

 ۀطور روند فنوتیپی سالیانگله و نوع اقلیم و همین

هدف این  رو ینازادنظر قرار گرفته است. سقط کمتر م

سقط با توجه  رخدادمیزان  ۀ( محاسب5 :شامل بررسی

صورت مرگ جنینی در مراحل سقط به های به تعریف

از جمله  ییها عامل تأثیر( برآورد 4مختلف آبستنی، 

گله، فصل و سال زایش، نوبت زایش و نوع اقلیم  ةانداز

روند فنوتیپی  ( بررسی3سقط و  رخدادروی میزان 

مربعات سقط بر سال زایش در یک  حداقلمیانگین 

 ساله بود. یازده ةدور
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 های متفاوت سقط و سال تحقیقپایۀ تعریف . میزان رخداد سقط در کشورهای مختلف بر5جدول 

Table 1. The incidence of abortion in different countries based on different definition as well as year of research 
Source Abortion 

incidence (%) Abortion definition Country 
Hovingh, 2009 

Kirk, 2003  
Forar et al., 1996 

3 - 5 

2 - 5 
10.8 

Abortion more than 42 d in pregnancy 

annual abortion 
loss of pregnancy between 31-260 d in gestation 

United States 

Moller et al., 1967 1.2 Annual abortion New Zealand 
Murray, 1990 2 Annual abortion England  
Ettema & Santos, 2004 
Thurmond et al., 1990a 
Norman et al., 2011 

9.8 

11 
1.3 

The average of abortion in 3 studied groups 

Loss of pregnancy between 52-260 d in gestation 
Abortion more than 150 d in pregnancy 

United States 

(California) 

Hassanpour et al., 2007 

Samia-Kalantari et al., 2008 

30 

10-20 

In herds affected by Leptospirosis 

Abortion due to Non-infection factors 
Iran 

 

 اه مواد و روش

صنعتی پرورش  ۀگل شانزدهدر این تحقیق اطالعات 

های اصفهان، فارس، همدان، گاو شیری واقع در استان

خراسان رضوی، آذربایجان شرقی، چهارمحال و 

فروردین  دربختیاری، زنجان و کهکیلویه و بویراحمد، 

استفاده شد. این اطالعات  5333تا  اسفند  5333

آبستنی،  ةول دورشامل تاریخ زایش، نوبت زایش، ط

 ۀسقط بودند. هم رخداد همچنینروز و  301شیر 

بودند و  یکسانتحت مدیریت  حدودی تاها گله

سازی فحلی، تلقیح  خدمات دامپزشکی، همزمان

کردند. معیار مصنوعی و واکسیناسیون را دریافت می

مولد  100های با بیش از گله بود و گله ةانتخاب انداز

 د شدند.وار وتحلیل تجزیهدر 

ویرایش  SQL Server (2012)افزار رکوردها با نرم 

مورد های گاوداری بیشترشدند. با توجه به اینکه در 

 10تا  31آبستنی بین روزهای  ۀاولی آزمون بررسی

گیرد، سقط ن تلقیح صورت مینخستیاز  پسآبستنی 

 460تا  60صورت از دست دادن جنین در روز به

د. برای ویرایش رکوردهای آبستنی در نظر گرفته ش

± پرت از میانگین  های دادهاز حذف  پستولید شیر 

های با دام رو ازاینسه انحراف استاندارد استفاده و 

 54000و یا بیشتر از  7000تولید شیر کمتر از 

حذف شدند. شش نوبت  ها داده ۀکیلوگرم از مجموع

زایش در نظر گرفته شد و زایش شش و بیشتر از آن 

استفاده  وتحلیل تجزیهنوان نوبت زایش شش در عبه

 شدند. 

بندی تقسیم پایۀ برایران و  ۀاقلیم چهارگان پایۀ بر

جدید اقلیم شهرهای مختلف ایران توسط شرکت ملی 

 مورد بررسیهای (، گلهNIGC, 2002گاز ایران )

 های در فصل دما پایۀ بررطوبت و  یزاننظر از مصرف

سرد سال در سه اقلیم خیلی سرد، سرد و معتدل قرار 

سقط در این سه اقلیم  رخدادگرفتند و میانگین 

تابستان  ترتیب بهنظر  های مورد. اقلیمشدبررسی 

دمای ساالنه  یانگیننسبت گرم و گرم با مبه معتدل، 

ند اشتد ۀ سلسیوسدرج 54و  53، 3به ترتیب حدود 

(Khalili, 2004 .)گله با میزان  ةبرای بررسی اثر انداز

 شمارها میانگین بندی گلهسقط مبنای دسته رخداد

( بود و 33)سال  بررسی ةدر آخرین سال از دور هادمولّ

 ةدر چهار گروه با انداز مورد بررسیهای گله پایۀبر این 

-3000، 5000-4000، بین 5000از  تر کوچک ۀگل

ر گرفتند. رکوردها رأس قرا 3000از  تر بزرگو  4000

رکورد زایش مربوط  411435پس از ویرایش شامل 

آمار توصیفی صفات  ۀرأس گاو بود. خالص 33104به 

 4در جدول  مورد بررسیهای ی گلهمثلتولیدی و تولید

 آورده شده است.

سقط طی مراحل مختلف آبستنی با  رخدادفراوانی 

 SAS( SAS, 9.0) افزار نرم FREQ ۀاستفاده از روی

مؤثر بر سقط از  های عاملبرآورد شد. برای بررسی 

( PROC GENMODمبتنی بر آزمون مربع کای ) ۀروی

 مورد استفادهاستفاده شد. مدل آماری  SAS افزار نرم

 به شرح زیر بود:

0 1 1 2 2 n nLogit(π) = β  + β X + β X +...+ β X 

 طبیعی لگاریتم) وابسته متغیر= Logit (π)که 

= β1 - βnمبدأ؛  = عرض ازβ0؛ (سقط خدادر بخت نسبت

(، و Xnتا  X1برای متغیرهای توضیحی ) تابعیتضریب 

X1-Xn  سقط  رخداد= متغیرهای توضیحی مرتبط با

گله، نوبت زایش، سال زایش، فصل زایش  ةشامل انداز

فصل زایش، سال  ×طور اثر متقابل سال و همین
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نوع اقلیم هستند.  ×نوع اقلیم و فصل زایش  ×زایش

روند فنوتیپی سقط، تابعیت خطی  منظور برآورد به

مربعات ارزش فنوتیپی سقط بر سال  حداقلمیانگین 

 .شدمحاسبه  SAS( SAS, 9.0) افزار نرمزایش با 

 
 های مورد بررسیهای مربوط به گله . آمار توصیفی و ویژگی4جدول 

Table 2. Characteristics and descriptive statistics of studied herds 
Herds 

code 

Total breeding 

cows (n) 

Breeding cows in 

last year (n) 

Total records 

(n) 

Climate 

type1 

Cows in parity 1 

and 2 (%) 

Cows in parity 1, 

2 and 3 (%) 

305-d milk yield 

          

1 9,381 3,375 28,353 1 56.9 74.8 11,057.3 ± 2,045.4 

2 12,092 3,623 34,651 3 56.4 73.0 11,370.8 ± 2,146.8 

3 15,603 4,907 48,260 3 52.0 69.0 11,868.5 ± 2,219.4 

4 4,805 1,405 3,225 3 57.0 75.2 11,870.5 ± 2,087.2 

5 6,070 2,267 17,381 3 58.7 75.2 11,566.2 ± 1,947.7 

6 1,738 563 4,981 2 52.7 71.3 10,536.0 ± 1,917.6 

7 2,431 854 7,153 3 56.2 73.8 10,818.6 ± 2,081.5 

8 3,475 859 9,256 1 58.4 76.2 10,668.5 ± 2,023.6 

9 6,570 2,369 9,258 1 57.4 75.7 11,184.5 ± 2,276.7 

10 2,135 931 6,389 2 59.4 77.6 11,700.9 ± 2,192.3 

11 1,652 970 4,542 1 63.9 82.0 9,999.6 ± 1,724.9 

12 6,067 3,073 17,646 2 62.4 80.3 11,663.9 ± 2,221.6 

13 4,420 2,320 10,759 2 69.6 86.9 11,105.8 ± 1,865.9 

14 3,898 850 10,956 2 53.4 70.6 11,313.0 ± 2,052.2 

15 3,646 1,100 10,605 3 57.7 76.2 9,617.5 ± 1,907.8 

16 4,519 1,890 12,330 2 56.5 73.9 10,811.9 ± 2,148.1 

 .Climate 1= very cold, climate 2= cold, and climate 3 =moderate .1                         ،  معتدل است.3،  سرد و اقلیم 4خیلی سرد، اقلیم   ،5. اقلیم 5

 

 نتایج و بحث
 سقط رخدادمؤثر بر میزان  های عامل

( Type 3 SS)ج مربوط به مجموع مربعات جزئی تاین

گله، نوع  ةاست. اندازنشان داده شده  3در جدول 

طور اثر متقابل سال اقلیم، سال و فصل زایش و همین

سقط  رخدادنوع اقلیم با  ×فصل زایش و سال زایش  ×

 (. P < 005/0) داری داشتندارتباط معنی

آبستنی  460-60میانگین رخداد سقط بین روزهای 

در  5333-5333های های مورد بررسی در سالدر گله

ده است. فراوانی کلی رخداد سقط آورده ش 5شکل 

درصد  63/53تا  54/55ها از درصد و در بین گله 14/51

فراوانی رخداد سقط در دیگر کشورها با توجه متغیر بود. 

ی که در تعریف رخداد زمان مدتبه سال تحقیق و طول 

درصد گزارش  4/5-30شود بین گرفته می در نظرسقط 

آمده است، هرچه  5که در جدول  طور همانشده است. 

گرفتن رخداد سقط بیشتر شده و  در نظربازة زمانی 

های اخیر پیش ها به سمت سال طور بررسیهمین

 یابد. رود، میزان رخداد سقط افزایش می می

 

 
 های مورد بررسی.روز آبستنی( در گله 60-460. میانگین رخداد سقط )5 شکل

Figure 1. The average of abortion incidence (60-260 d in pregnancy) in studied herds. 
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 ی مؤثر بر میزان رخداد سقط در گاوهای شیری هلشتاینها عاملوتحلیل  یهتجز. 3جدول 

Table 3. Analysis of affecting factors on incidence of abortion in Holstein dairy cows 
P-value Chi-square Degree of freedom Variables 
< 0.0001 2493.8 5 Parity number 
< 0.0001 65.2 3 Herd size 
< 0.0001 183.6 10 Calving year 
< 0.0001 109.7 3 Calving season 
< 0.0291 7.1 2 Climate type 
< 0.0001 269.4 30 Calving year × calving season 
< 0.0001 267.4 20 Calving year × climate type 
< 0.0001 413.9 6 Calving season × climate type 

 

سقط به از دست دادن  رخدادتعریف  که یهنگام

آبستنی  510-460و یا  500-460روزهای  درجنین 

و  41/55سقط ) رخدادتغییر یافت نه تنها میانگین 

ای مرگ جنینی بین روزهای بر ترتیب بهدرصد  67/6

بندی بلکه رتبه آبستنی(، 510-460و یا  460-500

 هایکرد )شکلسقط تغییر  رخدادها از نظر میزان گله

است؛ از  یبررس  قابل(. این نتایج از دو دیدگاه 3و  4

 Thurmond etشده ) انجام های یبررس یۀبر پا سو یک

al., 1990 )سقط طی سه  رخدادبیشترین  یطورکل به

، بنابراین، طبیعی است دهد می رخاول آبستنی  ۀماه

های در بازه مورد بررسی هایگلهسقط در  رخدادکه 

روز آبستنی کمتر از  510-460و یا  500-460زمانی 

روز آبستنی باشد.  60-460زمانی  ةسقط در باز رخداد

از نظر  مورد بررسیهای دیگر برخی از گله سویاز 

روز  60-460زمانی  ةسقط در باز رخدادبندی رتبه

ها داشتند گله دیگرتری از آبستنی، میزان سقط پایین

های زمانی بعدی هم میزان رود که در بازهو انتظار می

که مشاهده  طور همانکمتری داشته باشند. اما  رخداد

تغییر ها بندی گلههای زمانی بعدی رتبهدر بازه شود یم

تواند  (. دالیل این تغییر می3و  4 هایکرده است )شکل

تشخیص  ثبت نشدن دقیق رکوردهای تولیدمثلی و

مدیریت های اول پس از تلقیح و یا آبستنی در ماه

  باشد. موردنظرهای نامناسب تولیدمثلی در گله

هر سه  پایۀ بر، مورد بررسیهای در میان گله

 باسقط باالتری داشت،  رخدادمیزان  51 ۀتعریف گل

به اینکه این گله تولید شیر باالیی نداشت  توجه

تر بررسی صورت جزئی(، اطالعات این گله به5)جدول 

دل )با باالترین نرخ سقط(، با . این گله در اقلیم معتشد

اول، دوم و  نوبتدرصد گاوهای  54/46ترکیب گله 

(، با 5سقط( )جدول  رخدادبر  تأثیرآنعنوان سوم )به

، 77/46باالترین نرخ زایش در فصل بهار )نرخ زایش 

های به ترتیب برای فصل 53/56و  63/56، 14/54

گله  ةاندازبهار، تابستان، پاییز و زمستان( و در گروه با 

 )با کمترین نرخ سقط( قرار دارد.  4000-5000

 

 
 های مورد بررسی.روز آبستنی( در گله 500-460. میانگین رخداد سقط )4 شکل

Figure 2. The average of abortion incidence (100-260 d in pregnancy) in studied herds. 
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 های مورد بررسی.تنی( در گلهروز آبس 510-460. میانگین رخداد سقط )3شکل 

Figure 3. The average of abortion incidence (150-260 d in pregnancy) in studied herds. 
 

درصد( در  63/46سقط ) رخدادبیشترین میزان 

 تدریج به از آن  پسو  رخ دادشیردهی  ةدومین دور

طور (. به7سقط کاهش یافت )شکل  رخدادمیزان 

گزارش کردند که  Wright & Sattler (2008) همسان

سقط کاهش  رخدادبا افزایش نوبت زایش، میزان 

میانگین  Norman et al. (2012) بررسییابد. در  می

سقط برای نوبت زایش  رخدادمربعات فراوانی  حداقل

 دو زایش های نوبتدرصد(، برای  70/5اول بیشترین )

ت درصد و برای نوب 45/5-43/5 ۀدر دامن ششتا 

 درصد( بود. در05/5و باالتر کمترین ) 3زایش 

گزارش کردند که  Rafatie et al (2012)که صورتی

سقط در گاوهای با نوبت زایش باالتر  رخدادخطر 

( بیشتر است. اگرچه دلیل فراوانی سقط باالتر >3)

شناخته شده  لیکطور بههای زایش اول برای نوبت

قط باالتر در فراوانی س ها بررسینیست: اما برخی 

تر را به دلیل ایمنی اکتسابی کمتر به گاوهای جوان

 ,Wright & Sattlerاند )عفونی گزارش کرده های عامل

2008 .) 

 

 
 مختلف. های زایش. میزان رخداد سقط در نوبت7 شکل

Figure 4. The average of abortion incidence in different parity numbers. 

 

داری روی میانگین میزان معنی أثیرتگله  ةانداز

در  که طوری به(، P<005/0سقط داشت ) رخداد

مولد، بیشترین میزان سقط  3000های با بیش از  گله

های (. گله1 شد )شکل مشاهدهدرصد( 33/51)

درصد  5 نزدیک بهرأس(،  3000)بیشتر از  تر بزرگ

 تر کوچکهای میزان سقط بیشتری نسبت به گله

(. این نتایج 1داشتند )شکل  رأس( 5000)کمتر از 

های گلهروی   Wright & Sattler (2008)با نتایج  برابر

در برخی  که یدرصورتبود.  متحدة آمریکا یاالتاشیری 

سقط و  رخدادضعیفی بین میزان  ۀرابط ها بررسیاز 

 ;Norman et al., 2012گله گزارش شده است ) ةانداز

Carpenter et al., 2006 های یبررستوجه به (. با 
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ترین عامل سقط در عفونی رایج یها عاملشده،  انجام

سقط هستند  ةایجادکنند یها عاملمیان 

(Jamaluddin et al., 1996; Khodakaram-Tafti & 

Ikede, 2005 ،)تر بزرگهای ممکن است گله رو ینازا 

که در  طوری هبیشتر در معرض خطر عفونت باشند، ب

تداوم عفونت اسهال  Damman et al. (2015) بررسی

 رخدادخطر  یها عاملعنوان یکی از ویروسی گاو )به

 همچنینیابد. گله افزایش می ةسقط( با افزایش انداز

مولد  ۀگل ةانداز Ryan et al. (2012) بررسیدر 

های عنوان یک عامل خطر برای عفونت به

های گاو گوشتی در اسرائیل لپتوسپیروزی در گله

 . معرفی شد

 

 
 . ارتباط اندازة گله با میزان رخداد سقط.1 شکل

Figure 5. The association between herd size and abortion incidence. 

 

پایۀ تجزیۀ اقلیمی فراوانی سقط بر پایۀ شاخص  بر

گرمایی طی فصول سرد سال، بیشترین میزان رخداد 

درصد( در اقلیم با زمستان معتدل و  56سقط )

درصد(  4/57رین آن در اقلیم با زمستان سرد )کمت

هایی که باالترین (. درواقع گله6مشاهده شد )شکل 

میزان رخداد سقط را داشتند در نواحی با زمستان 

طور همسان معتدل و تابستان گرم واقع شده بودند. به

نظر از میزان  صرف Norman et al. (2012) در بررسی

ما بیشترین میزان رخداد رطوبت، مناطق با باالترین د

های سقط را داشتند. علت کاهش رخداد سقط در گله

تواند به این دلیل شده در اقلیم با زمستان سرد می واقع

ها تحت تنش گرمایی در فصل باشد که این گله

 .Ronchi et al پایۀ بررسی تابستان نیستند، چون بر

های تحت تنش گرمایی کاهش سطح در دام (2001)

سترون پالسما منجر به از دست دادن آبستنی پروژ

شود. افزون بر این، اثر متقابل اقلیم و سال زایش می

(، 7( )جدول P<005/0دار بود )بر میزان سقط معنی

، بیشترین 5336تا  5333های که در سال طوری به

های با زمستان خیلی سرد میزان رخداد سقط در اقلیم

 ، 5333تا  5334 که از سال و سرد بود، درصورتی

اقلیم با زمستان معتدل بیشترین میزان سقط را داشته 

 است.
 

 
 های مختلف.. میانگین میزان سقط در اقلیم6 شکل

Figure 6. The average of abortion incidence in different climates. 
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سقط در فصل بهار  رخدادبیشترین فراوانی 

ایسه با سه فصل (، در مقP<005/0درصد،  44/54)

گاوهایی که در  که یدرصورتدیگر سال مشاهده شد، 

سقط  رخدادپاییز زایش کرده بودند کمترین میزان 

 .Norman et al(. 4درصد( را داشتند )شکل  73/53)

 های گرفتن دو گروه فصلی )فصل در نظربا  (2012)

گرم و سرد سال( گزارش کردند که فصل زایش اثر 

گرم  های سقط دارد و در فصل ادرخدداری روی معنی

 پژوهشیدر  همچنینسقط باالتر بود.  رخدادمیزان 

های شیری دانمارک، بیشترین فراوانی دیگر روی گله

سقط در اواخر تابستان و اوایل پاییز گزارش شد  رخداد

(Carpenter et al., 2006 شاید یکی از دالیل .)رخداد 

های ایران این لهویژه در گباالتر سقط در فصل بهار به

 یها عامل عنوان یکی ازعفونی به یها عاملکه  باشد

بر گرما به رطوبت نیز  افزونسقط  رخدادمهم در 

. بنابراین بیشترین شیوع سقط ناشی از هستندحساس 

در فصول گرم و مرطوب مانند بهار رخ  ها عاملاین 

 رخداددهد. اثر متقابل فصل و سال زایش روی می

 در(. 7( )جدول P<005/0بود ) ردا یمعنسقط 

سقط  رخدادبیشترین میزان  5334تا  5333های  سال

 در که یدرصورتسرد سال مشاهده شد،  های در فصل

بیشترین میزان سقط در  5333تا  5333های سال

ه است. تنوع فصلی در میزان سقط ادد رخفصل بهار 

ۀ واسط بهتواند دورة یازده سالۀ بررسی می گزارش شده در

ی عفونی شامل لپتوسپیروز در ها عاملفصل شیوع 

های بارانی، بروسلوز در فصل بهار، اسهال ویروسی  فصل

های سرد سال و کمترین  گاو با بیشترین شیوع در فصل

در فصل بهار و رینوتراکئیت عفونی گاو با بیشترین شیوع 

( توضیح داده شود. Moeir et al., 2012در زمستان )

کشاورزی سازمان جهاد  آمارنامۀ یۀبر پاهمچنین 

های گزارش ( کانونhttp://amar.maj.irکشاورزی )

روند  5330تا  5333های سال درلپتوسپیروز  رخداد

، 43، 35، 70، 503، 534، 530کاهشی )به ترتیب 

های سال دربروسلولوز  رخداد( داشت، اما 53و  54

یک روند کاهشی  درمجموعاگرچه  5334تا  5333

آن از سالی به سال دیگر  رخدادولی فراوانی  داشته

 5330در سال  رخدادمتغیر بود و بیشترین میزان 

 Mostafavi & Asmand (2012)گزارش شده است. 

در بازة یک روند کاهشی در آلودگی گاوها به بروسلوز 

گزارش کردند.  5334تا  5340های سال زمانی

 ×تقابل فصل بنابراین با توجه به نتایج مربوط به اثر م

سال زایش و  ×نوع اقلیم  طور ینهمسال زایش و 

توان مؤثر بر سقط می یها عامل دیگرنظر از صرف

 ةدور ۀهای اولیسال دراحتمال  بهنتیجه گرفت که 

عفونی مانند اسهال ویروسی گاو و یا  یها عامل، بررسی

سقط  عارضۀ روی یرگذارتأثلپتوسپیروز عامل غالب 

هایی مانند های اخیر بیماریسال در ،که یدرحالبوده 

 بروسلوز عامل غالب مؤثر بر سقط باشند. 
 

 
 های مختلف سال.. میانگین میزان رخداد سقط در فصل4 شکل

Figure 7. The average of abortion incidence in different seasons of year. 



 754 ایران هلشتاین گاوهای در سقط رخداد فنوتیپی تحلیلو همکاران:  کشاورزی 

 
 ه فصل زایش و نوع اقلیمی مختلف با توجه بها سال. فراوانی رخداد سقط در 7جدول 

Table 4. The frequency of abortion in different calving years based on calving season and climate type 
Calving year 

Variables 
1393 1392 1391 1390 1389 1388 1387 1386 1385 1384 1383 

           Calving season 
21.9 18.8 20.8 17.2 18.5 17.3 16.5 16.3 14.4 14.4 9.9   Spring 
15.8 16.2 16.9 16.1 15.3 15.4 15.0 13.2 12.8 14.0 10.9   Summer 
14.2 12.7 13.5 13.8 11.7 13.2 16.2 13.3 13.3 16.0 11.6   Autumn 
17.6 16.7 15.7 16.8 15.7 16.9 17.0 14.9 14.9 14.4 14.7   Winter 

           Climate type 
17.8 15.1 16.6 14.3 13.5 14.9 15.5 15.5 14.5 17.5 11.9   Very cold 
15.6 15.6 14.8 16.4 11.2 13.3 14.6 15.1 15.3 14.3 14.9   Cold 
17.8 16.6 17.5 16.4 17.9 16.9 17.0 13.7 13.1 13.7 11.1   Moderate 

 
 روند فنوتیپی سقط

تابعیت میانگین صورت میانگین روند فنوتیپی سقط به

 یازدهزمانی  ةدور درمربعات بر سال زایش  حداقل

 دار یمعندر سال( و درصد  77/0ساله، مثبت )

(007/0>P .بود )درصد در سال  3/55از  که یطور به

رسیده است  5333درصد در سال  3/54به  5333

شود که در نمودار مشاهده می طور همان(. 3)شکل 

 ،مورد بررسیهای سال ردسقط  رخدادروند فنوتیپی 

در رابطه با زنگ خطری داشته که  افزایشیسیر 

افزایش  رو ینازای است. مثلکاهش عملکرد تولید

 Alves etهای ناشی از سقط دور از ذهن نیست.  زیان

al. (1996)  سقط رخدادروند افزایشی مالیمی را در 

 

 ةیک دور درهای شیری کانادا در گله ناشی از نئوسپورا

 پژوهشهدف این  اگرچهساله گزارش کردند. سه 

سقط و تولید شیر نبود، ولی  رخدادبررسی ارتباط بین 

وجود همبستگی منفی بین صفات تولیدی و 

 دری با توجه به روند افزایشی تولید شیر مثلتولید

تواند دلیل احتمالی روند افزایشی های اخیر میسال

روری پیشین، علت کاهش با های یبررسسقط باشد. 

گاوهای شیری در طول زمان را افزایش تولید شیر 

-Rodriguezناشی از بهبود ژنتیکی، تغذیه و مدیریت )

Martinez et al., 2008 مانند  ییها عامل تأثیر( و

بیماری و یا شرایط محیطی مانند نوع اقلیم گزارش 

 (. De Vries & Risco, 2005اند )کرده

 
 های مختلف.قط در سال. روند فنوتیپی رخداد س3 شکل

Figure 8. The trend of abortion incidence in different years. 

 

 گیری کلی نتیجه

میزان سقط در  طور همینسقط و  رخدادمیزان کلی 

مختلف سقط  های ها با توجه به تعریفسطح گله

گله، نوع اقلیم،  ةمتفاوت بود. انداز توجهی شایان طور به

فصل  ×طور اثر متقابل سال و همینسال و فصل زایش 

سقط را  رخدادنوع اقلیم میزان  ×زایش و سال زایش 

تحت تأثیر قرار دادند. رخداد سقط در گاوهای نوبت 

زایش دوم بیشتر از گاوهایی بود که چند نوبت زایش 
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طورکلی رخداد سقط در اقلیم معتدل، کرده بودند. به

 3000بیشتر از های با شمار مولد فصل بهار و در گله

های این پایۀ یافته رأس بیشترین بود. همچنین بر

بررسی، در بازة زمانی مورد بررسی رخداد سقط، روندی 

تواند داری نشان داد. نتایج این بررسی میمثبت و معنی

ویژه برای مدیریت تلقیح و  در ارائۀ راهکارهای مدیریتی به

ای مختلف هبینی فصل زایش در اقلیمتولیدمثل با پیش

 برای کاهش میزان رخداد سقط استفاده شود. 
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