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 Introduction: Infertility is one of the main causes of economic losses and also affects the 

reproductive performance in dairy farms. The aim of this study was to consider the factors 

affecting infertility in dairy cows.  

Materials & Methods: The information, including nutritional status, parities, parturition, 

calving season, retention of placenta and metritis, was collected from the case of the 

referred cows to the Veterinary Hospital of Shahid Chamran University of Ahvaz. 

Result:  Data analysis was performed using logistic regression and chi-square tests. The 

chance of a normal parturition for cows used a proper diet was 5.020 times more than of 

poorly fed cows (p<0.05). The effect of dystocia and placental retention on metritis was 

also significant (p<0.05). The chance ratio for metritis in cow with dystocia at parturition 

time compared to cows with normal parturition was 31.419. Also, this ratio for cows with 

retained placenta compared to normal cows was 1.377. 

Conclusion: Prevention the predisposing factors such as poor nutrition, dystocia, retention 

of placenta and metritis complex, even in native cows, can play a significant role in 

reducing infertility in dairy cows. 
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ی باشد. هدف از این مطالعه بررسها میچنین تاثیرگذار بر بازده تولیدمثلی در دامداریناباروری ازعوامل اصلی زیان اقتصادی و هم :مقدمه

 باشد. های شیری میر گاوعوامل موثر بر ناباروری د

ماندگی و متریت از پرونده گاوهای جفت نظر شامل وضعیت تغذیه، تعداد شکم، وضعیت زایمان، فصل زایش، اطالعات مورد ها:مواد و روش

رسیون آوری شد. تجزیه و تحلیل اطالعات با استفاده از آزمون رگارجاعی به بیمارستان دامپزشکی دانشگاه شهید چمران اهواز جمع

 لوجیستیک و مربع کای انجام شد. 

برابر گاوهایی بود که تغذیه ضعیف داشتند  020/5شانس زایمان طبیعی برای گاوهایی که از جیره غذایی مناسب استفاده می کردند  نتایج:

(05/0p<تاثیر وضعیت زایمان و جفت .)ماندگی بر ابتال به متریت نیز معنی( 05/0دار بودp<). ابتال به متریت برای گاوهایی  نسبت شانس

مانده چنین این نسبت برای گاوهای جفتبود. هم 419/31اند اند نسبت به گاوهایی که زایمان طبیعی داشتهزایی مبتال شدهکه به سخت

  باشد.می 377/1اند نسبت به گاوهای که جفت خود را در زمان طبیعی دفع کرده

تواند نقش ماندگی و متریت حتی در گاوهای بومی میزایی، جفتستعدکننده مانند تغذیه، سختتوجه به عوامل م :گیری و بحثنتیجه

 سزایی در کاهش ناباروری در گاو شیری داشته باشد.هب
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 مقدمه

ی گله گاو ناباروری یکی از مشکالت تاثیرگذار بر بازده تولیدمثل       

ای هاصلی زیان باشد. ناباروری یک سندرم است که از عواملشیری می

و  Yusuf ؛1986و همکاران، Bartlett ) باشداقتصادی در گاو می

م و های اسپرواسطه هدر رفتن هزینههاین سندرم ب .(2010همکاران، 

ینی، های جایگزتلقیح، افزایش فواصل آبستنی، افزایش کشتار و هزینه

 زاییاز دست دادن تنوع ژنتیکی از طریق افزایش فواصل گوساله

(Bartlett  ،1986و همکاران) ( و کاهش باروری García-Ispierto و

وری شود. نابارهای دامپروری میباعث افزایش هزینه (2007همکاران، 

صورت هشود: شکست پس از سه یا چند سرویس باین گونه تعریف می

عوامل  (Zemjanis ،1980منظم در غیاب اختالالت قابل تشخیص )

ی، در رشد و نمو جنین، اختالالت کروموزوم چون اختاللبسیاری هم

و همکاران،  Rizzo) ، استرس(Noakes ،2018) آسیب به اندومتریوم

و  Kendallگذاری ناقص )، غلظت پروژسترون پس از تخمک(2007

نادرست، سطح  تلقیح مصنوعی های تخمدانی،کیست (2009همکاران، 

گذاری تخمک در نقصزرد و  جسم عملکرد در پایین پروژسترون، اختالل

هدف  .(España ،2007و  Pérez‐Marín) در این سندرم دخیل هستند

اط آن با از انجام این مطالعه گذشته نگر بررسی میزان ناباروری و ارتب

 ماندگی و فصلزایی، جفتچون تغذیه، تعداد شکم، سختعواملی هم

 گاه شهیددانش دامپزشکی به بیمارستان ارجاعی شیری گاوهای در زایمان

 باشد.چمران اهواز می

 

 هامواد و روش

دامپزشکی  بیمارستان به ارجاعی گاوهای در ناباروری هایپرونده ابتدا      

 بررسی شدند. 97الی  92های در سال دانشگاه شهید چمران اهواز

سپس اطالعات مورد نظر ازجمله تعداد شکم زایش، تغذیه، فصل 

ه بیمارستان، فاصله آخرین زایمان دام آخرین زایمان، فصل مراجعه ب

تا مراجعه به بیمارستان، وضعیت آخرین زایمان، وجود یا عدم وجود 

های این برای تحلیل آماری داده ماندگی، ثبت شد.متریت و جفت

زایی که سختجااستفاده شد. از آن 21نسخه  SPSSافزار مطالعه از نرم

بعد زایمان  هایبیماری ی سایرعوامل مستعدکننده برا ترینیکی از مهم

باشد، ارتباط آن با عواملی چون تغذیه، و در نتیجه آن ناباروری می

کای  ماندگی و متریت از طریق آزمون مربعتعداد شکم زایش، جفت

بررسی و نسبت خطر و نسبت شانس برای هر عامل تعیین گردید. 

ان، تعداد چنین برای بررسی تاثیر عواملی چون تغذیه، فصل زایمهم

ماندگی بر ابتال به متریت در گاوهای زایی و جفتشکم زایش، سخت

های آزمون در شد. استفاده دوطرفه لوجیستیک رگرسیون از آزمون نابارور

عنوان به >05/0pتنظیم شد و  %95ذکر شده فاصله اطمینان روی 

 داری درنظر گرفته شد.حد معنی
 

 نتایج
چون وضعیت تغذیه و تعداد ل خطر همبرای بررسی تاثیر عوام      

عنوان یک عامل مستعد زایی( بهشکم بر نحوه زایمان )طبیعی، سخت

 کننده ناباروری، از آزمون مربع کای و آزمون دقیق فیشر استفاده شد

و  %95(، فاصله اطمینان relative riskو نسبت خطر ) (1)جدول 

ه که در جدول گوننسبت شانس برای هر عامل مشخص گردید. همان

مشخص است شانس زایمان طبیعی برای گاوهایی که از جیره  2

باشد که برابر گاوهایی می 020/5کنند غذایی مناسب استفاده می

(. در بررسی تاثیر تعداد شکم زایش بر >05/0pتغذیه ضعیف دارند )

احتمال  (=439/0p) شد <05/0pکه زایی با توجه به اینسخت

دار تر است اما این ارتباط معنیی شکم اول بیشگاوها زایی درسخت

یکی از فاکتورهای مستعدکننده ناباروری در گاوهای شیری  نبود.

باشد. نتایج آزمون رگرسیون لوجیستیک برای بررسی متریت می

عنوان فاکتورهای مستعدکننده متریت در تاثیر عوامل گوناگون به

عنوان گروه اول به آمده است. در بررسی هر ریسک فاکتور 1شکل 

ها با آن مقایسه شده است. مرجع درنظر گرفته شده و سایر گروه

وضعیت تغذیه و فصل زایمان  آمده است 3در جدول گونه که همان

های ارجاعی نداشته است داری روی بروز متریت در کیستاثیر معنی

(05/0p>اما در بحث تعداد شکم زایش با توجه به این ) کهp  شکم

 داری نزدیک است. باشد، به سطح معنیمی 062/0رم چها

 

 آمار توصیفی زایمان: 1جدول 

 وضعیت زایمان
 جفت ماندگی تعداد شکم متریت تغذیه

 نداشته داشته شکم دوم به باال شکم اول نداشته داشته یونجه، کنستانتره آرد، سبوس، کاه

 طبیعی
 114 1 87 28 110 5 64 51 تعداد

%3/44 درصد  7/55%  3/4%  7/95%  3/24%  7/75%  9/0%  1/99%  

زاییسخت  
 12 13 18 7 15 10 5 20 تعداد

%0/80 درصد  0/20%  0/40%  0/60%  0/28%  0/72%  0/52%  0/48%  

 کل
 126 14 105 35 125 15 69 71 تعداد

%7/50 درصد  3/49%  7/10%  3/89%  0/25%  0/75%  10%  90%  
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است تاثیر وضعیت زایمان  مشخص 3گونه که در جدول همان      

(. نسبت >05/0pدار است )ماندگی بر ابتال به متریت معنیو جفت

اند زایی مبتال شدهشانس ابتال به متریت برای گاوهایی که به سخت

-بوده است. هم 419/31اند داشته طبیعی زایمان که نسبت به گاوهایی

ی که چنین این نسبت برای گاوهای جفت مانده نسبت به گاوها

 باشد. می 377/1اند جفت خود را در زمان طبیعی دفع کرده
 

 زاییارتباط وضعیت تغذیه و تعداد شکم بر سخت :2جدول

%95فاصله اطمینان  خطر نسبی عامل  P 

783/2 تغذیه مناسب  198/6-249/1   

554/0 تغذیه ضعیف  736/0-418/0  001/0  

020/5نسبت شانس=   298/14-762/1   

870/0 شکم اول  762/1-429/0   

051/1 شکم دوم به باال  370/1-806/0  439/0  

828/0نسبت شانس=    186/2-313/0   
 

 : تاثیر عوامل گوناگون بر متریت3جدول

 P %95فاصله اطمینان  نسبت شانس گروه

   مرجع تغذیه الف

 657/0 013/0-252/15 450/0 تغذیه ب

 599/0 012/0-846/12 392/0 تغذیه ج

   مرجع شکم اول

 852/0 167/0-396/4 856/0 شکم دوم

 108/0 012/0-542/1 137/0 شکم سوم

 062/0 001/0-177/0 036/0 شکم چهارم

 999/0 00/0 00/0 شکم پنجم

 999/0 00/0 00/0 شکم ششم

 999/0 00/0 00/0 شکم هشتم

   مرجع فصل زایمان، بهار

 553/0 079/0-895/3 554/0 فصل زایمان، تابستان

 696/0 067/0-108/6 637/0 فصل زایمان، پاییز

 997/0 00/0 00/0 فصل زایمان، زمستان

   مرجع وضعیت زایمان، طبیعی

 002/0 451/3-043/286 419/31 زاییوضعیت زایمان، سخت

   مرجع ماندگی، نداشتهجفت

 798/0 119/0-883/15 377/1 ماندگی، داشتهجفت
 ،(کم زانیمبه) ونجهی شامل ب هیتغذ ،یقو هیتغذ عنوانبه نستانترهک و ونجهی شامل الف هیتغذ* 

 هیتغذ عنوانبهکاه  و سبوس آرد، شامل ج هیتغذ و متوسط هیتغذ عنوانبه سبوس و کنستانتره

 .است شده درنظرگرفته فیضع
 

  حثب 

دالیل  باشد.زایی مییکی از عوامل مستعدکننده ناباروری، سخت       

 های شیری در زایی در گاوورهای مختلف که با سختو ریسک فاکت

تواند شامل دالیل مادری یا جنینی باشد. دالیل مادری ارتباطند می

عبارتند از: عدم تناسب جنین و مادر، عدم باز شدن کامل سرویکس، 

و همکاران،  Yehualaw) اینرسی و تورشن رحم، فتق رحم آبستن

و دالیل جنینی عبارتند از: قرار گرفتن نامناسب جنین هنگام  (2017

های جنینی و بزرگ بودن بیش از اندازه زایمان، دوقلوزایی، بیماری

در این مقاله تاثیر تغذیه و  (2017و همکاران،  Yehualawجنین )

 Lasterطبق تحقیقات  تعداد شکم بر نحوه زایمان بررسی شده است.

ترین فاکتور ها مهم( تغذیه ضعیف برای رشد تلیسه2009و همکاران )

در به تاخیر افتادن رشد بدن و لگن است. مقادیر باالی غذایی که به 

ها، با تجمع اضافی چربی در در تلیسه شود مخصوصاًحیوان داده می

زایی شود که این یافته با نتایج حاصله لگن ممکن است باعث سخت

های انجام شده شانس زایمان ین مقاله مطابقت دارد. طبق بررسیاز ا

برابر گاو هایی  020/5طبیعی برای گاوهایی که تغذیه مناسب داشتند 

قابل ، 1شکل گونه که در باشد. همانکه تغذیه ضعیف داشتند می

زا تعداد گاوهایی که از جیره ضعیف مشاهده است در گاوهای سخت

داری از گاوهایی طرز معنیبه اندکرده د( استفادهسبوس و آر کاه، )شامل

اند،  دریافت نموده کنسانتره و یونجه تر مانندکه جیره با ترکیبات مغذی

( میزان 2017و همکاران ) Amicisطبق تحقیقات  تر بوده است.بیش

داری از گاوهای طرز معنی%( به 11زایی درگاوهای شکم اول )سخت

تر بود که با نتایج حاصل از مقاله حاضر %( بیش 5/3شکم دوم به باال )

زایی در گاوهای سخت دارد. البته هرچند در مقاله حاضر میزان مطابقت

(. البته این <05/0pدار نبود )تر بود اما این رابطه معنیشکم اول بیش

برای گاوهای  و %19تا  16اول  شکم گاوهای مقاالت دیگر برای نسبت در

 ؛1998و همکاران،  Nix) گزارش شده است %8تا  4 شکم دوم به باال

Meyer  ،؛2001و همکاران Atashi  ،چنین در هم .(2012و همکاران

های تلیسه %40که میزان  و همکاران گزارش کردند Lopezدیگر  مقاله

ها آن %9کمک نیاز داشتند که از این مقدار هولشتاین هنگام زایمان به

بندی شدند، این درصد در گاوهای شکم دوم زایی طبقهعنوان سختبه

 
 نمودار ارتباط وضعیت تغذیه و وضعیت زایمان: 1شکل 
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ها زایی در تلیسهکه میزان سختتر بود. دلیل اینبه باال به مراتب کم

تر است به کوچک بودن کانال زایمان نسبت به گاوهای شکم اول بیش

، Noakes) گرددها نسبت به گاوهای شیری برمیدر تلیسه لگنی حفره و

کننده ناباروری در رهای مستعدچنین یکی دیگر از فاکتوهم .(2018

مطالعات قبلی نشان  .(Noakes ،2018باشد )می شیری متریت گاوهای

زایی، دوقلو های ابتال به متریت شامل سختدهد که ریسک فاکتورمی

 Grohn) ، سقط و پروالپس رحمی باشدزاییمردهماندگی، زایی، جفت

 ،Miller و  Kaneene ؛1993و همکاران،  Correa ؛1990و همکاران، 

در این مقاله تاثیر عواملی چون تعداد شکم زایش، فصل . (1995

های عنوان فاکتورماندگی بهزایی و جفتزایمان، وضعیت تغذیه، سخت

نشان ( 2018)و همکاران Jae-kman  کننده متریت بررسی شد.مستعد

که در فصل بهار و تابستان  هاییدر گاو شیوع متریت سپتیکدادند که 

کنند می زایمان و زمستان پاییزکه در  هاییگاو نسبت به کنندزایمان می

 گزارش( 1980) همکاران و DuBois ای دیگر. در مطالعهاست تربیش

 باشدیم تیمتر کنندهمستعد عوامل از که یماندگجفت زانیم که کردند

 و ابدییم شیافزا تابستان و بهار فصول دریی گرما استرس شیباافزا

مقاله  ینما در ا. ااست ترشیب گرم درفصول تیمتر زانیم جهیدرنت

ی ارجاعی هاسیک در تیمتر بروزی روی داریمعن ریتاث مانیزا فصل

نشان داد که شانس ( 2010)همکاران وDubuc تحقیقات .است نداشته

 دلیلبه آن کمک شده به زایمانکه در  متریتگاو در ابتال به  یک

و  آسیبجا که منجر به هناب هایستکاریدآلوده و  وسایلاستفاده از 

 گاویاز  تربیشبرابر  5/2شود زایمان میکانال  یا آلودگی محیطی

که جامشخص شده از آن. تکرده اس طبیعی زایمانطور است که به

باشد و میزان ماندگی میکننده جفتزایی از فاکتورهای مستعدسخت

زایی به هردلیلی ختنتیجه سمانده باالست درمتریت در گاوهای جفت

. (Noakes ،2018باشد )ترین عوامل ابتال به متریت سپتیک میاز مهم

 31زا سخت یدر گاوها تیمتر به ابتال زشانسیمطالعه حاضر ن در

 قاتیتحق طبق .بود ترشیبی عیطب مانیزا بای گاوها به نسبت مرتبه

Kaneene ی اگله وموردی  تک صورت دو به که( 1994ان )همکار و

 افتی یداریمعن ارتباط تیمتر وی ماندگجفت شیافزا نیب شد، مانجا

 شد مشخص( 2010) همکاران وDubuc  مطالعه در نیچنهم. شد

 کهیی گاوها ازی داریمعن طرزبه ماندهجفتی گاوها در تیمتر زانیم

 ترشیب اند،کرده دفع مانیزا از پس اول ساعت 12 در را خود جفت

 ترشیب ماندهجفتی گاوها در تیمتر زانیم زین حاضر مطالعه در .است

 اما بودند کرده دفعی عیطب زمان در را خود جفت که بودیی گاوها از

شده استفاده  ذکر مطالب به توجه با (.<05/0p) نبود داریمعن اختالف نیا

از جیره مناسب برای گاوهای شیری باعث دستیابی به نمره بدنی 

مورد نیاز برای زورهای زایمانی  مناسب و در نتیجه تامین مواد معدنی

شود و متعاقب آن با توجه به نقش مهم زورهای زایمانی بر زایمان می

 ماندگی و متریت که هرزایی، جفتآسان و دفع جفت احتمال سخت

 یابد.کننده ناباروری هستند کاهش میترین عوامل مستعدسه از مهم
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