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 چکیده    
و  شاطالعات زای بر اساس عوامل خطر سندرم واکلی در گاوهای هلشتاین استان اصفهانو یوع شبررسی پژوهش، این از هدف 

بدون عالیم بالینی گاوهای  بود.گله  62 مربوط بهگاو  91727از  1392تا  1372های  سال هفت،تا یک  های زایشتلقیح 

واکل در نظر گرفته شدند. یک مدل رگرسیون لجستیک چندمتغیره  ند،نیازمند سه تلقیح بود کم دست یبرای آبستنمشخص، که 

آبستنی برای هرمربعات تعداد تلقیح به ازای  کمترین برای تعیین کمیت عوامل خطر مربوط به واکلی در نظر گرفته شد. میانگین

. تلقیح بود 28/3و  73/2ترتیب  های تصحیح نشده به و میانگین 54/2±15/0و برای گاوهای واکل  15/2±15/0 گاوهای طبیعی

ترین  مهم ،زایی، سقط و تعداد روز از زایمان تا اولین تلقیح زایی، مرده ، سختحن تلقینخستیگله، تولید شیر، فصل زایمان و فصل 

شد.  برآورد درصد 2/55تا  8/27 در محدوده ودرصد  7/43واکلی  یوععوامل خطر برای سندرم گاو واکل بودند. متوسط ش

شانس واکل شدن گاوهای (.  P< 01/0)د اد افزایش  درصد 11و  39ترتیب  زایی شانس ابتال به واکلی را به زایی و مرده سخت

 28 ،واکل بودند پیشین دورهشانس واکل شدن گاوهایی که در (. P < 01/0)بود تولید  بیشتر از گاوهای کم درصد 79پرتولید 

بر اساس داری بر واکلی گاوها نداشتند.  اثر معنی ،خشکی ۀطول دور و چربی شیرمقدار واکل بود. غیر بیشتر از گاوهای درصد

های  روز برای نخستین تلقیح پس از زایش و اولین تلقیح پس از زایش در فصل 75کم  نتایج این تحقیق، در نظر گرفتن دست

 تواند در کاهش سندرم واکلی مؤثر باشد. زایی و بهبود مدیریت تولیدمثلی برای گاوهای پرتولید، می اهش سختتر، ک خنک

 

 ، نسبت بخت.گاو واکل، عوامل خطر، گاو شیریسندرم  :هاکلید واژه
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 مقدمه

و  14، 10دارد ]اهمیت باالیی ری در گاوهای شیری اروب

کید بر افزایش تولید شیر و از سوی دیگر أت[. 21

 ،همبستگی ژنتیکی نامطلوب بین باروری و تولید شیر

ویژه  بهشیری  هایگاو یعملکرد تولیدمثلموجب کاهش 

روزهای باز و  کاهش. [21و  6] نژاد هلشتاین شده است

اصلی در   فاهداز ا ی،آبستنهر ازای  تعداد تلقیح به

سندرم واکلی یکی از . استشیری  هایگاو مثلتولید

ترین اختالالت تولیدمثلی در گاوهای  شایعترین و  مهم

، تواند باعث طوالنی شدن روزهای باز که می استشیری 

ازای هر آبستنی،  تلقیح به شمار، افزایش فاصله زایش

 که شود هنگامهای دامپزشکی و احتمال حذف زود هزینه

اثر سودآوری واحد تولیدی چشمگیری بر طور  هب

یی که بدون گاوها ،طور معمول هب.  [17و  5] گذارد می

، 11کم به سه ] برای هر آبستنی دست عالیم بالینی خاص،

واکل در ، داشته باشند نیاز  [5] چهار تلقیحا [ ی25و  17

پیچیده و چندعاملی  یسندرمشوند. واکلی  مینظر گرفته 

، 13، 1] است یناشی از اختالل در لقاح یا حفظ آبستن

 نظیرای از عوامل  طیف گستردهو [ 24و  20، 17

های داخل  عفونت، [22و  20] ت بالینیتحتریت ماندو

طوالنی شدن فحلی،  نامناسب، یفحل یصتشخرحمی، 

خیر در باال أتنیز و  LH خیر در حداکثر غلظت هورمونأت

 گذاری،پروژسترون پالسما بعد از تخمکسطح رفتن 

عوامل اصلی  از جمله، ژنتیکی عواملها و  عفونت

 .[22و  17، 9آیند ] حساب می بهمستعدکننده واکلی 

کیفیت منی و مأمور تلقیح، مرگ  ی نظیرعوامل دیگر

توانند مؤثر  مینیز  زمان نامناسب تلقیح و زودرس رویان

 . [12باشند ]

در گاوهای شیری در مناطق  یوقوع واکل میانگین

، 2] ه استگزارش شد درصد 24تا  10ز امختلف جهان 

در شرایط آب و هوایی  ، لیکن[17و  15، 13، ، 12

( از درصد 62) تریباالفراوانی  اندونزی نظیراستوایی 

 پژوهشی. تاکنون [25] سندرم واکلی گزارش شده است

های  های گاو در زمینه خصوصیات سندرم واکلی در گله

گرمسیری انجام نشده است.  شرایط نیمه درشیری 

 بررسی عوامل خطر مرتبط پژوهش هدف این  ،بنابراین

استان  از گاوهای هلشتاین یسندرم واکلی در جمعیتبرای 

 . اصفهان بود

 

 ها مواد و روش

 91727اطالعات زایمان و تلقیح این پژوهش بر اساس 

طی  کهگله  62مربوط به  7تا  1گاو هلشتاین شکم  رأس

گردآوری و استان اصفهان در  1392تا  1372های سال

. اطالعات تولیدمثلی با استفاده از شدانجام ه بود، ثبت شد

ای که تمام اطالعات  یک سیستم اعتبارسنجی گله

ها و  تولیدمثلی شامل معاینات دامپزشکی، بیماری

بررسی شد.  ،بود های آبستنی در آن ثبت شده  تشخیص

 سهبعد از ینی بال یمثلیدت تولالاختالبدون که  هاییاوگ

که با  ییگاوها ند، واکل وآبستن شد یا بیشتر یحبار تلق

واکل در نظر گرفته یرغ ،دآبستن شدن یحتلق از سهکمتر 

. سوابق مربوط به اطالعات نادرست زایمان یا سن دنا شده

آماری  واکاویماه از  36تا  20 ۀاولین زایمان خارج از باز

سندرم  حذف شدند. اختالالت تولیدمثلی مانند

آنستروس مزمن  و کیستیک، آنستروس های پلی نتخمدا

تواند خطر آبستن نشدن را افزایش دهند. برای  نیز می

گاوهایی که برای درمان این  ،جلوگیری از این خطاها

واکاوی از  ،ندشداختالالت بعد از اولین تلقیح درمان 

در  صفات مورد بررسیآماری حذف شدند. آمار توصیفی 

 است. نشان داده شده  1جدول 

 رویه و لجستیک با رگرسیون هاهداد آماری واکاوی

GENMOD و MIXED افزار نرم SAS  1براساس مدل 

  .شد نجاما
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(1                                      )𝑦𝑖𝑖𝑘𝑙𝑚𝑛𝑜𝑝𝑞𝑟𝑠𝑡𝑣 = 

.μ + 𝐻𝑖 + 𝑆𝑗 + 𝐼𝑆𝑘 + 𝑃1 + 𝐴𝑚 + 𝐷𝑛+𝑇𝑜 + 𝐶𝑝 +

𝑅𝑞 +𝑀𝑟 + 𝐹𝑠 + 𝐷𝐹𝑆𝑡 + 𝐷𝐷𝑣 
𝑎(𝐴𝑔𝑒 − 𝐴𝑔𝑒̅̅ ̅̅ ̅) + 𝑒𝑖𝑗𝑘𝑙𝑚𝑛𝑜𝑝𝑞𝑟𝑠𝑡𝑣                            

 

مشاهدات مربوط به سندرم گاو  ،𝑦𝑖𝑖𝑘𝑙𝑚𝑛𝑜𝑝𝑞𝑟𝑠𝑡𝑣 که:

 تا 1 از i)امین گله  iاثر ،𝐻𝑖، میانگین جمعیت؛ µواکل؛ 

 اثر ،𝐼𝑆𝑘؛ (4 تا 1 از j) امین فصل زایش jاثر ،𝑆𝑗؛ (62

K تلقیحامین فصل (K 4 تا 1 از) ؛𝑃1، اثرl ی  امین دوره

: 3 تا 1 از m) زایی اثرسقط و مرده ،𝐴𝑚؛ (7 تا 1 از) زایش

 اثر ،𝐷𝑛زایی(؛  مرده= 3 سقط،= 2 آبستنی طبیعی،= 1

nامین نوع زایش (n 2 زایمان طبیعی،= 1: 3 تا 1 از =

اثرتک قلو  ،𝑇𝑜زایی شدید(؛  سخت= 3 زایی خفیف، سخت

اثر  ،𝐶𝑝دوقلو(؛ = 2 قلو، تک= 1: 2 تا 1 از o)ودوقلو بودن 

 واکل بودن در اثر ،𝑅𝑞ماده(؛ = 2 نر،= 1)جنسیت گوساله 

اثر سطح  𝑀𝑟واکل نبوده(؛  2 واکل بوده، 1)زایش قبلی 

اثر تعداد روز از  =𝐷𝐹𝑆𝑡  اثر مقدار چربی؛ 𝐹𝑠تولید شیر؛ 

امین سطح تعداد v اثر ،𝐷𝐷𝑣اولین تلقیح  زایمان تا

 41= 2 روز، 40تا  20= 1(: 5 تا 1 از v) روزهای خشک

 100باالتر از  5و  100تا  81= 4، 80تا  61= 3 ،60تا 

𝐴𝑔𝑒̅̅اثر سن زایش،  𝐴𝑔𝑒 سن زایش؛ ،α، Age؛ روز ̅̅ ̅ 

ضریب رگرسیون خطی  ،αمیانگین سن زایش جمعیت و 

اثر خطای  𝑒𝑖𝑗𝑘𝑙𝑚𝑛𝑜𝑝𝑞𝑟𝑠𝑡𝑣سندرم واکلی بر سن زایش و 

تولید شیر و چربی بر اساس  آزمایشی هستند. سطح

سال زایش به پنج دسته -میانگین و واریانس داخل گله

 5/1گاوهای با تولید شیر  ،تولید خیلی کم .بندی شدند طبقه

 تولید زایش؛ کم-میانگین گله سال انحراف معیار کمتر از

انحراف معیار کمتر از  5/0تا  5/1گاوهای با تولید شیر 

گاوهای با تولید شیر نیم زایش؛ متوسط سال -میانگن گله

انحراف معیار کمتر تا نیم انحراف معیار بیشتر از میانگین 

گله سال زایش؛ پرتولید تولید شیر بین نیم تا یک و نیم 

انحراف معیار باالتر از میانگین گله سال زایش و خیلی 

انحراف معیار باالتر از  میانگین ولید یک و نیم ت ،پرتولید

میانگین حداقل در نظر گرفته شدند.  سال زایش-گله

ها در سطوح مختلف عوامل مورد مربعات تعداد تلقیح

مقایسه . هم مقایسه شدند درصد با پنج سطح بررسی، در

 (odds ratio، بر اساس نسبت بخت )اثر عوامل مختلف

 .انجام شدبرآورد شده برای سطوح عامل مورد نظر 

 

 نتایج

ش یب (درصد 4/43) رأس 39789گاو هلشتاین،  91727از 

عنوان واکل  به که داشتند بار تلقیح مصنوعیسه از 

فصل زایش و فصل تلقیح شکم زایش،  بندی شدند. طبقه

سبت بخت ن (. P< 01/0) داشتندواکلی بر داری  اثر معنی

نخست، های دوم و باالتر، نسبت به زایش  واکلی در زایش

داری نشان داد و در شکم زایش هفت و  افزایش معنی

(. میانگین کمترین 1باالتر به بیشترین مقدار رسید )جدول 

ازای هر آبستنی، در زایش نخست،  مربعات شمار تلقیح به

، اما ( P< 01/0)کمترین و در زایش هفت بیشترین بود 

(. 2های دیگر تفاوتی وجود نداشت )جدول  بین دوره

و اولین  کردهبرای گاوهایی که در بهار زایمان  یواکلخطر 

یافت افزایش  ،بودتلقیح آنها در روزهای گرم تابستان 

  .(1جدول )

ه دگاوهایی که در تابستان تلقیح ش ی درخطر واکل

در زمستان  شده تلقیحی بیشتر از گاوها درصد 22 بودند،

و  7 طور میانگین های پاییز و زمستان به بود، اما در فصل

میانگین شمار  (.1)جدول  درصد کاهش نشان داد 12

های بهار  ازای هر آبستنی در گاوهایی که در فصل تلقیح به

و تابستان تلقیح شده بودند، بیشتر بود؛ اما بین پاییز و 

 (.3زمستان تفاوتی وجود نداشت )جدول 

 ؛داشت افزایش 1384تا  1372میزان شیوع واکلی از سال 

(. 1کاهش پیدا کرد )شکل 1392تا  1384ولی از سال 

 بود.درصد  2/55تا  درصد 8/27 از متوسط شیوع واکلی
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( سندرم  واکلی در شکم OR. نسبت شانس )1جدول 

 زایش، فصل زایش و فصل تلقیح

 P- value دامنه اطمینان نسبت شانس متغیر

 شکم زایش

1 (39409) 1 1-1 0 

2 (25100) 2322/1 2860/1×1807/1 0001/0< 

3 (14112) 1329/1 1915/1×0773/1 0001/0< 

4 (7213) 2191/1 2943/1×1483/1 0001/0< 

5 (3441) 1757/1 2825/1×0777/1 0003/0 

6 (1653) 2342/1 3560/1×1233/1 0001/0< 

7≤ (800) 4205/1 6723/1×2066/1 0001/0< 

 فصل زایش

 0 1-1 1 (18548بهار )

 >0001/0 8369/0×9252/0 8799/0 (24755تابستان )

 >0001/0 7856/0×8729/0 8281/0 (26201پاییز )

 >0001/0 8238/0×9153/0 8683/0 (22223زمستان )

 فصل تلقیح

 0 1-1 1 (20061بهار )

 >0001/0 1486/1×2783/1 2117/1 (21607تابستان )

 0100/0 8773/0×9832/0 9287/0 (24537پاییز )

 >0001/0 8372/0×9249/0 8800/0 (25222زمستان )

 

ها در  . میانگین کمترین مربعات تعداد تلقیح2جدول 

 های مختلف زایش

 میانگین تعداد تلقیح شکم زایش )تعداد دام(

1 (39409) 22/2  ± 15/0 a 

2 (25100) 37/2  ± 15/0 b 

3 (14112) 27/2  ± 15/0 b 

4 (7213) 33/2  ± 15/0 b 

5 (3440) 33/2  ± 15/0 bc 

6 (1653) 34/2  ± 16/0 bc 

7≤ (800) 49/2  ± 16/0 c 

a-bدار است فاوت ارقام در هر ستون با حروف نامشابه معنی: ت (05/0P<.) 

 

ها در فصل  . میانگین کمترین مربعات تعداد تلقیح3جدول 

 زایش و فصل تلقیح مختلف

 فصل
 میانگین تعداد تلقیح 

 در فصل زایش

 میانگین تعداد تلقیح 

 در فصل تلقیح

44/2 بهار  ± 15/0 a (18548)  38/2  ± 15/0 a (20061)  

28/2 تابسنان  ± 15/0 b (24755)  45/2  ± 15/0 b (21607)  

25/2 پاییز  ± 15/0 b (26201)  24/2  ± 15/0 c (24537)  

38/2 زمستان  ± 15/0 c  (22223)  27/2  ± 15/0 c  (25522)  

تفاوت ارقام در هر : a-bاعداد داخل پرانتز تعداد داده برای هر دسته هستند. 

 .(>05/0P) دار است ستون با حروف نامشابه معنی

 

 
 در استان اصفهان 1392تا  1372شیوع سندرم  واکلی از سال  . روند تغییرات1 شکل

۰ 

۱۰ 

۲۰ 
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سابقه واکلی در دورۀ گذشته، شانس واکلی در 

(. 4درصد افزایش داد )جدول  29های بعدی را تا  زایش

شمار تلقیح برای آبستنی در گاوهای دارای سابقه واکلی 

در  54/2در یک دوره، نسبت به گاوهای سالم بیشتر )

زایی یکی از عوامل  (. سخت5( بود )جدول 14/2برابر 

م واکلی بود و خطر واکلی در مهم تشدیدکننده سندر

 40و  11ترتیب  زایی متوسط و شدید به گاوهای با سخت

با افزایش  یخطر واکل(. 4درصد افزایش داشت )جدول 

، فتتا اولین تلقیح کاهش یا از زایش تعداد روزها

روز بعد از زایمان  105تلقیح  که وقتی نخستینطوری به

سقط در نیمه . فتکاهش یادرصد  13خطر واکلی  ،دوب

درصد افزایش داد.  12دوم آبستنی، خطر واکل شدن را تا 

داری  بین روزهای خشکی و سندرم واکلی، ارتباط معنی

 (.4مشاهده نشد )جدول 

 
 ایش و روزهای خشک( سندرم  واکلی بر اساس سابقه واکلی قبلی، نوع زایش، زمان تلقیح پس از زOR) . نسبت شانس4جدول 

 P- value دامنه اطمینان نسبت شانس متغیر

 واکل بودن در دورۀ پیشین
 0 1-1 1 (24580واکل نبود )
 >0001/0 2454/1×3316/1 2878/1 (67147واکل بود )

 زایی سخت
 0 1-1 1 (58999زایش طبیعی )

 >0001/0 0658/1×1699/1 1166/1 (29343زایی متوسط ) سخت
 >0001/0 2945/1×5063/1 3964/1 (3385شدید )زایی  سخت

 دوقلوزایی
 0 1-1 1 (89294قلو ) تک

 >0001/0 1253/1×3298/1 2233/1 (2433دوقلو )

 زایی سقط و مرده
 0 1-1 1 (87073طبیعی )
 3000/0 2431/0×6000/1 6237/0 (25ماه ) 5/4سقط زیر 
 0005/0 0499/1×1919/1 1187/1 (4629ماه ) 5/4سقط باالی 

 تعداد روز تا اولین تلقیح
45-30 (17103) 1 1-1 0 
60-46 (32834) 9209/0 9557/0×8873/0 0001/0< 
75-61 (20947) 9367/0 9848/0×8909/0 0101/0 
90-76 (9609) 8958/0 9431/0×8509/0 0001/0< 
105-91 (4731) 8931/0 9632/0×8281/0 0034/0 

105> (6503) 8733/0 9315/0×8188/0 0001/0< 

 تعداد روزهای خشک
20-40 1 1-1 0 
41-60 1490/1 5141/1×8719/0 3/0 
61-80 2346/1 6527/1×9222/0 1/0 
81-100 0312/1 5128/1×7029/0 8/0 

100> 0683/1 5523/1×7347/0 7/0 
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شود، هرچه نخستین تلقیح پس از زایمان، دیرتر انجام 

(. با این وجود، در 4شود )جدول  خطر واکل شدن کمتر می

ازای  داری در شمار تلقیح به بین کل جمعیت، تفاوت معنی

هر آبستنی بر اساس فاصله زایش تا نخستین تلقیح وجود 

(. شانس واکل شدن در گاوهایی که دوقلو 6نداشت )جدول 

گاوها برای درصد افزایش نشان داد. این  22زاییده بودند، تا 

در برابر  40/2هر آبستنی به تلقیح بیشتری نیز نیاز داشتند )

ازای هر آبستنی را  زایی میانگین شمار تلقیح به (. سخت27/2

 (.5داری افزایش داد )جدول  طور معنی به

 
ها بر اساس  . میانگین کمترین مربعات تعداد تلقیح5جدول 

 سابقه واکلی در زایش پیشین و نوع زایش
 میانگین تعداد تلقیح متغیر

  واکل بودن در زایش قبل

54/2 (24580)واکل بود   ± 15/0 a 

14/2 (67147)واکل نبود   ± 15/0 b 

  زایی سخت

15/2 (58999زایمان طبیعی )  ± 15/0 a 
29/2 (29343زایی متوسط ) سخت  ± 15/0 b 
58/2 (3385زایی شدید ) سخت  ± 15/0 c 

  دوقلوزایی

27/2 (89294)قلو  تک  ± 15/0 a 
40/2 (2433دوقلو )  ± 15/0 b 

  زایی سقط و مرده

2/ 41 (87073طبیعی )  ± 04/0  
2/ 01 (25ماه ) 5/4سقط زیر   ± 43/0  

58/2 (4629ماه ) 5/4سقط باالی   ± 05/0  

تفاوت ارقام در هر  :a-bاعداد داخل پرانتز تعداد داده برای هر دسته هستند. 
 (.>05/0P) دار است معنی ،نامشابهستون با حروف 

 
بود واکل شدن مؤثر بر  های مهم سازهتولید شیر یکی از 

(01/0 >P (. خطر واکل شدن برای گاوهای پرتولید )میزان

 80از میانگین گله در سال( بیشتر انحراف معیار  5/1 < تولید

(. 7جدول )بود تولید  بیشتر از گاوهای کمدرصد  105تا 

میانگین  نداشت. یبر سندرم واکل تأثیری یرش یچرب قدارم

های مختلف تولید  کمترین مربعات تعداد تلقیح در کالس

گونه  نشان داده شده است. همان 8شیر و چربی در جدول 

ازای هر آبستنی، با افزایش  شود، شمار تلقیح به که مشاهده می

سطح تولید، سیر افزایشی دارد و در گاوهای خیلی پرتولید 

تولید حدود یک واحد بیشتر است. در مورد  به کمنسبت 

داری بین  ها تفاوت معنی مقدار چربی، از لحاظ شمار تلقیح

 های کم تولید و پرتولید مشاهده نشد. گروه

 
ها بر اساس  . میانگین کمترین مربعات تعداد تلقیح6جدول 

 فاصله از زایش تا نخستین تلقیح
 میانگین تعداد تلقیح مشاهداتتعداد  زایش تا تلقیح تعداد روز از
30-45 17103 43/2 ± 15/0 
46-60 32834 34/2 ± 15/0 

61-75 20947 34/2 ± 15/0 
76-90 9609 34/2 ± 15/0 

91-105 4731 32/2 ± 15/0 

105< 6503 24/2 ± 15/0 

 
 (سندرم واکلی براساس سطح تولیدOR. نسبت شانس)7جدول 

 P- value دامنه اطمینان نسبت شانس متغیر

 †تولید شیر
 0 1-1 1 (3190تولید ) خیلی کم

 >0100/0 0343/1×2934/0 1566/1 (10723کم تولید )
 >0001/0 6989/1×1407/2 9070/1 (62291درحد میانگین )

 >0001/0 5858/1×0405/0 7989/1 (12873پرتولید )
 >0001/0 7762/1×3809/2 0564/2 (2650خیلی پرتولید )

 چربی شیر*مقدار 
 0 1-1 1 (2626خیلی کم  )

 8785/0 8956/0×1376/1 0094/1 (11473کم )
 1590/0 9565/0×3119/1 1202/1 (63915درحد میانگین )

 9023/0 8625/0×1394/0 9913/0 (10543باال )
 9903/0 8620/0×1580/1 9991/0 (3170خیلی باال )

گله  یانگینکمتر از م یارانحراف مع 5/1 یرش یدبا تول ی: گاوهایدتول کم خیلی †
کمتر  یارانحراف مع یمتا ن یمو ن یک یر بینش یدبا تول ی: گاوهایدتول کم یش؛زا-سال
کمتر تا  یارانحراف مع یمن یرش یدبا تول یمتوسط: گاوها یش؛سال زا-گله یانگناز م

 یرش یدبا تول ی: گاوهایدپرتول یش؛گله سال زا یانگیناز م یشترب یارانحراف مع یمن
 پرتولید خیلی و زایش سال گله میانگین از باالتر یارانحراف مع یمو ن یکتا  یمن ینب

 .زایشسال -گله میانگین  از باالتر معیار انحراف نیم و یک تولید دارای
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ها در  . میانگین کمترین مربعات تعداد تلقیح8جدول 

 های مختلف تولید شیر و چربیکالس

 سطح تولید
 میانگین تعداد تلقیح

 مقدار چربی تولید شیر

15/0 ±  88/1 تولید خیلی کم a (3190)  30/2  ± 15/0 b (2626)  

98/1 تولید کم  ± 15/0 b (10723)  31/2  ± 15/0 b (11473)  

62/2 متوسط  ± 15/0 c (62291)  55/2  ± 15/0 a (63915)  

47/2 پرتولید  ± 15/0 d (12873)  27/2  ± 15/0 b (10543)  

72/2 پرتولیدخیلی   ± 15/0 e (2650)  27/2  ± 15/0 b (3170)  

 اعداد داخل پرانتز تعداد داده برای هر دسته هستند. 

a-b: دار است معنی ،تفاوت ارقام در هر ستون با حروف نامشابه (05/0P< .) 

 

( واکل درصد 76/14)رأس  9552، هتلیس 64700از 

( P < 01/0) بود مؤثرها بودند. اندازه گله بر واکلی تلیسه

فصل  نداشت.بر این صفت ولی فصل و سن تلقیح اثری 

 یبر سندرم واکل یحتلقتلیسه در زمان و سن  یحتلق یناول

 .ندنداشت داری یا اثر معنه یسهدر تل

 

 بحث

نشان داد که تعداد شکم، فصل زایمان و پژوهش  نتایج این

زایی، تولید شیر، دوقلوزایی، واکل فصل اولین تلقیح، سخت

از  ،قبلی و تعداد روز تا اولین تلقیح زایش ۀبودن در دور

 (. P< 01/0عوامل اصلی مرتبط با میزان وقوع واکلی هستند )

 2/55تا  84/27درصد )4/43وقوع سندرم گاو واکل میانگین 

در میان زیاد  های تفاوتوجود  دهندۀ نشان درصد( بود که

نسبت به  پژوهش،در این  . فراوانی گاوهای واکلاست هاگله

 22شده در گاوهای شیری میشیگان آمریکا  موارد گزارش

[ 12] درصد 1/10و گاوهای شیری سوئد [ 4و   3درصد ]

( درصد 62موارد وقوع باالتر ) ،باالتر است. با این حال بسیار

نیز وهوای استوایی  شرایط آب دردر گاوهای اندونزی 

وقوع  متغیر بودن میزانبخشی از  .[25ت ]گزارش شده اس

های پژوهشتواند به تعاریف مورد استفاده در  می ی،واکل

 نسبت داده شود.  ،مختلف

( 6)شکم  درصد 75/38میزان وقوع سندرم گاو واکل 

الگوی مشابه آن، شد.  برآورد( 2 )شکمدرصد  83/45تا 

کاهشی میزان وقوع سندرم واکلی متناسب با افزایش تعداد 

 . فراوانی[24شد  ] شکم را در شرایط استوایی گزارش

 بهبود ولی  درصد 4/19گاو واکل در گاوهای شکم اول 

دو و  هایبرای شکمترتیب  به درصد 8/9و  درصد2/12

و  [12] سوئدگاوهای شیری  در. [24د ]کاهش پیدا کرسه 

خطر وقوع واکلی در گاوهای [ 24] گاوهای هلشتاین ژاپن

ه گزارش شدبیشتر  ،تربالغشکم اول نسبت به گاوهای 

گاوهای شکم به واکلی در  بتال اباالتر بودن خطر  .است

برای مقابله با نیازهای آنها  تواند به دلیل مشکالتاول می

دیگر عوامل از وساز بدن برای شیردهی باشد. سوخت

زایی سختباالتر بودن باالتر بودن واکلی در این گاوها، 

نفی بر ند اثر متواشکم اول است که میهای دامدر 

اختالف  در پژوهشی دیگر،. [13و  5د ]باروری داشته باش

های شکم داری در فراوانی گاوهای واکل در تلیسهمعنی

مشابه . [4مشاهده نشد ]اول در مقایسه با گاوهای پیرتر 

ر گاوهای ، د[24و  12] و سایرین این پژوهشنتایج 

با  ،[17] ولزنیوساوت و [ 5]شیری هلشتاین کبک کانادا 

( درصد 18-24) باال رفتن تعداد شکم احتمال واکل شدن

 ود.بنسبت به گاوهای شکم اول بیشتر 

فصل زایش و فصل اولین تلقیح دو  این پژوهش،در 

د. احتمال واکل شدن بودن یبر واکل مؤثرعامل مهم 

کمتر از سایر  ،پاییز و زمستان زایش کرده درگاوهای 

 در گاوهای یبه واکل ابتال رخط (.P < 01/0) بودها فصل

ها در روزهای گرم  اولین تلقیح آن کهبهار  زایش کرده در

 خطر ابتال به واکلیهمچنین . یافت، افزایش بودتابستان 

 ود،ها در فصل زمستان بکه اولین تلقیح آن یگاوهای در

خطر واکل  داشت وکاهش  درصد 33نسبت به  تابستان، 

در تابستان انجام ها شدن گاوهایی که اولین تلقیح آن

 درصد 21 نسبت به گاوهای تلقیح شده در بهار شد، می
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گرمایی در  تنشتوان به عوارض که می یافتافزایش 

نسبت داد. خطر  رفتن رویانتلقیح مصنوعی و یا از دست 

ها در فصل ابتال به واکلی در گاوهایی که اولین تلقیح آن

نشان داد که فت. پژوهشی کاهش یا درصد 8 بود، پاییز

شانس آبستنی در فصل پاییز نسبت به زمستان و بهار کمتر 

داد که گاوهایی که در دیگر نشان  پژوهشی [.14]است 

کنند فاصله زایمان تا آبستنی  زمستان زایمان می-فصل پاییز

تری نسبت به گاوهایی که در تابستان )روزهای باز( کوتاه

ر روی استرالیا ب ردپژوهشی . [19]دارند ، کنندزایمان می

آبستنی در احتمال  نشان داد ی،مرتعدر سیستم پرورش گاو 

بیشتر  درصد 43 ،کنندگاوهایی که در فصل پاییز زایمان می

. از طرف [23است ]در تابستان زایمان کرده  از گاوهای

که فراوانی واکلی در گاوهایی که اولین  شدگزارش ، دیگر

ها نسبت به سایر فصل ،ها در فصل زمستان استتلقیح آن

. میزان باروری پایین گاوهای واکل در [12] بیشتر است

ا پایین بودن شایستگی بگرمایی تابستان شرایط تنش 

 [.9] است مرتبط اووسیت برای تبدیل شدن به بالستوسیت

خطر واکل شدن گاوها با افزایش روزها تا اولین 

لین زمانی که او پژوهش،ابد. در این یتلقیح کاهش می

روز بعد از زایمان انجام شود،  105تلقیح گاوها پس از 

شود. خطر ابتال به سندرم گاو واکل تقریباً حدود نصف می

دهد که روزهای  هم نشان می دیگرهای پژوهشنتایج 

ر بیشتر تا اولین تلقیح با تعداد تلقیح کمتر و کاهش خط

. نتایج [24و  17ت ]ابتال به سندرم واکلی همراه اس

که کوتاه شدن  ها استپژوهشمشابه سایر  حاضر پژوهش

بین زایمان و اولین تلقیح میزان خطر ابتال به سندرم  ۀفاصل

 ۀکه گاوها بعد از دور دهد. زمانی واکلی را افزایش می

شوند، رحم شانس بیشتری انتظاری اختیاری تلقیح می

برای حذف کردن اندومتریت تحت بالینی دارد و در نتیجه 

 س آبستنی بیشتر خواهد بود.شان

گاوهای پرتولید بیشتر از گاوهای  ی درخطر واکل

[ نشان داده شد که با افزایش 8تولید است. در استرالیا ] کم

یابد. در پژوهش  تولید شیر خطر واکلی گاوها افزایش می

کیلوگرم تولید شیر،  15ازای افزایش  دیگری در سوئد، به

. ارتباط مثبت ]12[ایش یافت برابر افز 5/1خطر واکل شدن، 

های دیگر نیز گزارش بین واکلی و تولید شیر در پژوهش

[. این افزایش خطر واکلی با افزایش تولید شیر، 2شده است ]

دلیل ارتباط مثبت بین موازنه منفی انرژی و تولید  تواند به می

شیر باشد. در گاوهای پرتولید، اثر موازنه منفی انرژی بیشتر و 

از طرف  [8]یابد  دستگاه تولیدمثلی آنها کاهش می عملکرد

دیگر، گاوهای پرتولید دارای اختالالت متابولیکی و 

 [.12گذارد ] اندوکرینی بیشتری هستند که بر لقاح تأثیر می

ها در پژوهش حاضر، شیوع واکلی در تلیسه

در  گوشتی گاوهایهای  شد؛ در تلیسه برآورد درصد8/14

 ه استگزارش شد درصد 1/15آمریکا میزان شیوع واکلی 

ها بیشتر عوامل در واکلی تلیسه مؤثر. عوامل [16]

 [.12]هورمونی و عوامل مربوط به لقاح و رویان است 

گاوهایی که در دورۀ قبلی واکل بودند، خطر بیشتری 

های یک برای واکل شدن در دورۀ بعدی دارند که مشابه یافته

دهد فاکتورهای داخلی  [ است که نشان می12گر ]پژوهش دی

توانند عامل واکل شدن باشند همانند اختالالت هورمونی می

[ در تقابل با 18و  7، 4های دیگر ] [. پژوهش12و  1]

های پژوهش حاضر پیشنهاد کردند که ناباورری در  یافته

تا  1372شیوع واکلی از سال . گاوهای واکل ذاتی نیست

 1392تا  1384 سال داشت ولی از فزایشیوند ار 1384

های اخیر در کاهش  پیشرفت .( P< 01/0)کاهش پیدا کرد 

های دلیل تالش بهاحتماالً توان  میزان واکلی گاوها را می

های جدید در بهبود مدیریت و وریافشرده در توسعه فن

کید بر أبخصوص تلقیح مصنوعی در زمان مشخص و ت

صفات تولیدمثلی و بهداشت  افزایش انتخاب ژنتیکی برای

تعداد شکم، فصل تلقیح، واکل بودن در دورۀ قبل،  دانست.

مؤثر بر شیوع واکلی   زایی و تولید شیر از عوامل مهم سخت
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هستند. شناسایی عوامل خطر مؤثر در ایجاد واکلی، برای 

توان با  افزایش عملکرد تولیدمثلی اهمیت زیادی دارد و می

 را کاهش داد.استراتژی مدیریتی آن 
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Abstract 
The aim of this study was to determine the incidence and quantify risk factors associated with repeat breeder (RB) 

syndrome in Isfahan Holstein dairy cows. Calving and insemination data of parities 1 to 7 on 91727 Holstein dairy 

cows from 62 herds collected during 1993 to 2013 were used. Cows failed to conceive after three or more regularly 

spaced services in the absence of detectable abnormalities regarded as RB. A multivariate logistic regression model 

was used to quantify risk factor associated with repeat breeding. Least squares mean number of services per 

conception were 2.15 ± 0.15 and 2.54 ± 0.15 for normal and RB cows, and uncorrected values were 2.73 and 3.28 for 

normal and RB cows, respectively. Herd, milk yield, season of calving and season of first insemination, dystocia, 

stillbirth, abortion and days from calving to first service were the major factors affecting RB syndrome. Average 

incidence of repeat breeding was 43.7% (27.8-55.2%). Dystocia and stillbirth increased the odds of being RB by 39% 

and 11%, respectively (P < 0.01). Risk of being RB in high producing cows increased by 79% compared to cows with 

low milk yield (P < 0.01). Odds of being RB increased by 28% in cows that was RB in previous parity. Fat yield and 

length of dry period had no significant effect on being RB. Considering at least 75 days distance between calving and 

first service, insemination in cool seasons, decreasing dystocia and improving reproduction management of high 

producing cows, could reduce RB syndrome. 
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