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 Introduction: This study was performed to evaluate the effect of body condition score (BCS) 

during dry period and calving season on the incidence of metabolic disorders in Holstein cows 

in Isfahan province.   

Materials & Methods: About 5138 birth records were extracted from different births since 

1395. Data included animal number, year of calving, month of calving, length of dry period, 

length of gestation period, calf birth weight, calf sex, number of calves born per calving, 

retained placenta, dystocia, stillbirth and metritis. Data were classified into different classes, 

for uniformity and were analyzed by SAS software using GLIMMIX procedure.  

Results: The results showed that effect of BCS changes on the incidence of metabolic disorders 

(retained placenta, dystocia, stillbirth and metritis) was not significant (P>0.05). The effect of 

parity on retained placenta, dystocia, stillbirth and metritis was significant (P<0.01). Calf birth 

weight had significant effect on retained placenta (birth weight less than 35 kg and more than 

46 Kg), dystocia and stillbirth (calves with birth weight 46 kg) and metritis (P<0.01). Effect of 

dry period on the incidence of retained placenta (dry period: less than 45 days, 61-100 days and 

46-60 days) and dystocia (increasing dry period from 61to 100 days) and metritis (dry period: 

less than 45 days, 61-100 days and 46-60 days) was significant (P<0.01). The effect of gestation 

length on the incidence of retained placenta was significant (P<0.01) but had no significant 

effect on the stillbirth (P>0.05). The effect of calving season on the incidence of retained 

placenta and metritis was significant (P<0.01).  

Conclusion: The results showed that effect of BCS changes on the incidence of metabolic 

disorders (retained placenta, dystocia, stillbirth and metritis) was not significant.   
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 مقاله پژوهشی  
 

 

های تأثیر نمره بدنی و برخی از فاکتورهای مدیریتی بر بروز برخی از ناهنجاری

 متابولیکی گاوهای هلشتاین
 
 

 1لهیامحمد شمس ،3گلناز تاسلی  ،2یکدانگیمهدی بهرامی، 1نیافرشید فتاح، *1، یحیی محمدی1محمد درویشی 
 
 

 ، ایرانایالم ،شگاه ایالمعلوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانگروه   1
 ایران  ،کرج ، آموزش و ترویج کشاورزی سازمان تحقیقات، کشور، مؤسسه تحقیقات علوم دامی 2
 و ترویج  بخش تحقیقات علوم دامی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان چهارمحال بختیاری، سازمان تحقیقات، آموزش  3
 انایر ،کشاورزی، شهرکرد   

 چکیده  کلمات کلیدی
 نمره وضعیت بدنی

 متابولیکی هایناهنجاری

 دوره خشکی

  گاوهای هلشتاین

ستان اای هلشتاین گاوه ولیکیمتاب هایزایی بر بروز ناهنجاریگوساله خشکی و زمان نمره وضعیت بدنی در دوره ین پژوهش برای ارزیابیا مقدمه: 

  اصفهان انجام شد.

ها شامل شماره دام، سال زایش، ماه زایش، استخراج شد. داده 1395های مختلف از سال رکورد زایش از زایش 5138د تعدا ها:مواد و روش

ماندگی، زایش، جفت هر شده در های متولدگوساله گوساله، تعداد گوساله، جنس تولد آبستنی، وزن دوره خشکی، طول زایش، طول دوره اسکور زمان

 SASافزارنرم مده با استفاده ازآدست بههای داده شدند. بندیطبقه مختلف هایکالس ها درمنظور یکنواختی، دادهتریت بود. بهزایی و ممرده زایی،سخت

 تجزیه شدند.  GLIMMIXبا رویه   9.4

ایی و متریت( زیی، مردهزاماندگی، سختهای متابولیکی )جفتنتایج نشان داد که میزان تغییر نمره وضعیت بدنی بر بروز ناهنجاری نتایج:

تولد گوساله  وزن (. تأثیرP≤01/0بود ) دارزایی و متریت معنیزایی، مردهماندگی، سختجفت شکم زایش بر (. تأثیرP≥05/0نبود ) دارمعنی

و متریت  کیلوگرم( 46 نی با وزها)گوساله زاییزایی و مردهکیلوگرم(، سخت 46 باالتر از کیلوگرم و 35 تر ازکم هایماندگی )وزنبر جفت

روز  100تا  61 خشکی هروز و دور 45 تر ازخشکی کم ماندگی )در طول دوره(. طول دوره خشکی بر بروز جفتP≤01/0دار بود )معنی

روز  45 تر ازره خشکی کمطول دو متریت )در روز( و 100به  60 خشکی از زایی )افزایش طول دورهسخت روز(، 60تا  46 به باال با دوره

ماندگی وره آبستنی بر جفتد(. اثر طول P≤01/0داری داشت )روز( اثر معنی 60تا  46روز به باال  با دوره  100تا  61و دوره خشکی 

  (.P≤01/0دار داشت )متریت اثر معنی ماندگی وبروز جفت (. فصل زایش برP≥05/0) نبود دارمعنی زاییمرده بروز ( اما برP≤01/0) دارمعنی

ایی، زسخت اندگی،می )جفتهای متابولیکنتایج نشان داد که میزان تغییر نمره وضعیت بدنی بر بروز ناهنجاری: گیریو نتیجه بحث

  .دار نیستمعنیزایی و متریت( مرده
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 قدمهم
گاوهای خیلی چاق یا خیلی الغر باید شناسایی  در هر گاوداری       

تولیدمثل و  تولید،کاهش  عثها باخیر در عدم شناسایی آنأتشوند. 

 ابزار عنوانبه بدنی وضعیت نمره شود.می متابولیکی هایبیماری

مدیریتی، شاخص مهمی در ارتباط با میزان ذخایر چربی زیر پوست 

صورت نسبت بهدهد. نمره وضعیت بدنی اولین بار دام را نشان می

 چربی به ترکیبات غیرچربی در بدن یک حیوان زنده تعریف شد

دلیل نیاز به کشتار، گیری وضعیت بدن با این روش بههانداز (.1)

در ها وضعیت بدنی برای میش سیستم نمره. مشکل و پرهزینه بود

(. برای نمره وضعیت بدنی در گاوهای 2)شد توصیف  1961سال 

برای حیوانات  1ابداع گردید. نمره  5تا  1بندی شیری یک درجه

وضعیت  د. نمرهشبرای حیوان بسیار چاق لحاظ  5 نمرهبسیار الغر و 

گیری شده و لذا برآورد نسبتاً صورت مستقل از بدن اندازهبدنی به

های که در باال برای سیستم تمام. (3دقیقی از چربی بدن است )

های کردن زایده شامل لمس ؛شدها ذکر بدنی دام وضعیت ارزیابی نمره

تون فقرات، کمر و انتهای دم برای ارزیابی مقدار چربی زیر پوست س

های تولیدی . در بسیاری از سیستماستبود؛ که به مهار حیوان نیاز 

های بزرگ متأسفانه این نوع ارزیابی دارای اشکال خصوص در گلهبه

بندی بود. یک روش برای ارزیابی وضعیت بدنی بر پایه همان درجه

تحت شرایط مزرعه  توانستندگر میکه افراد مشاهده دش ابداع 5تا  1

نمره وضعیت بدنی یک روش مؤثر  . ارزیابی(4) از آن استفاده کنند

صورت دیداری و لمسی( مقدار انرژی متابولیکی گیری )بهبرای اندازه

ذخیره شده یک حیوان است  عضلهصورت چربی و ذخیره شده به

(. وقتی ذخایر انرژی بدن گاوهای شیری کم است به احتمال زیاد 5)

منظور شوند. بهتولید شیر می و کاهش تولیدمثلی هایدچار ناهنجاری

حفظ سالمتی، عملکرد تولیدمثلی و ظرفیت تولیدی، گاوهای شیری 

گاو شیری  ایتغذیه وضعیت (.4) داشته باشند چربی مناسبی مقادیر باید

گردد که ذخایر بدنی مورد وضعیت بدنی ارزیابی می از طریق نمره

رشد، شیردهی و فعالیت را منعکس  ،(6نیاز برای متابولیسم پایه )

بررسی نمره وضعیت بدنی  -1هدف از مطالعه حاضر؛  (.7)کند می

بررسی نمره  -2 و هلشتاین گاوهای غری( بر عملکرد تولید)چاقی یا ال

زایی، های متابولیکی )مردهوضعیت بدنی بر بروز و شیوع بیماری

 متریت( در گاوهای هلشتاین  بود.  و ماندگیزایی، جفتسخت
 

 هاروشمواد و 
منظور انجام این آزمایش از یک دامداری صنعتی واقع در به       

مختلف از سال  هایرکورد زایش از زایش 5138عداد ت استان اصفهان

دام، سال زایش، ماه زایش،  ها شامل شمارهاستخراج شد. داده 1395

ی، دهدوره شیر آبستنی، دوره طول خشکی، دوره طول زایش، زمان اسکور

وزن تولد گوساله، جنس گوساله، تعداد گوساله متولد شده در هر 

منظور . بهبودزایی زایی و سختماندگی، متریت، مردهزایش، جفت

عنوان منظور بهبدین ند.ها ویرایش شدها، در ابتدا دادهداده یکنواختی

های سقطی عنوان دامروز به 260تر از مثال طول دوره آبستنی کم

چنین طول دوره هم .ها حذف گردیددرنظر گرفته شد و رکود آن

وره خشکی . در بخش طول دشدروز حذف  300آبستنی باالی 

های با دوره خشکی غیرطبیعی عنوان دامروز به 230های باالی داده

کیلوگرم و  17تر از های کمگوساله ،حذف شدند. در بخش وزن تولد

کالس  4های ماه به داده . در ادامهکیلوگرم حذف شدند 70بیش از 

کالس  4های طول دوره خشکی به داده، )از فصل بهار تا زمستان(

: گاوهایی 2روز، کالس  45-1دوره خشکی  گاوهای با طول :1)کالس

: گاوهایی با طول دوره 3روز، کالس  60-46با طول دوره خشکی 

: گاوهای با طول دوره خشکی 4روز و کالس  100تا  61خشکی 

طول دوره آبستنی به  هایبندی شدند. دادهروز( تقسیم 100باالتر از 

تا  260ا طول دوره آبستنی : گاوهایی ب1سه کالس مختلف )کالس 

روز و  275-271: گاوهایی با طول دوره آبستنی 2روز، کالس  271

بندی روز( تقسیم 300تا  276 دوره آبستنی گاوهایی با طول 3 کالس

هایی : تلیسه1 )کالس کالس 5 تعداد دام به حسبزایش بر شکم شدند.

 3 کالس دوم،زایش  : گاوهای2کالس کنند،بار زایش میکه برای اولین

: گاوهایی 5زایش چهارم، کالس  : گاوهای4 سوم، کالس زایش گاوهای

( BCSوضعیت بدنی ) شدند. نمره بندیبا زایش پنجم و باالتر( تقسیم

تر و مساوی به سه دسته مختلف )گاوهای الغر با نمره بدنی کم

و گاوهای چاق با  75/3تا  26/3، گاوهای متوسط با نمره بدنی 25/3

 7بندی شدند. وزن تولد گوساله به ( تقسیم 5تا  76/3بدنی  نمره

هایی با بندی شد که شامل )کالس اول گوسالهکالس مختلف دسته

، 38تا  1/35: گوساله با وزن تولد 2کیلوگرم، کالس  35تر از کم وزن

، 44-1/42: 5، کالس 42-1/40: 4، کالس 40تا  1/38: 3کالس 

باشد. کیلوگرم( می 70تا  1/46: 7 و کالس 46تا  1/44: 6کالس 

ماندگی، زایی، جفتهای متابولیکی )سختسایر صفات مانند بیماری

صورت به رند،که ماهیت باینری دازایی( با توجه به اینمتریت و مرده

 صفر و یک )صفر= عدم وقوع و یک= وقوع( بیان شد.

ینری با با توجه به خصوصیات: ها و مدل آماریآنالیز داده       

(Binary- صفات وابسته )زایی، متریت وزایی، سخت)مرده دو دویی 

 GLIMMIXرویه به SAS 9.4ها با ماندگی( در این طرح دادهجفت

 :باشدصورت زیر میآنالیز شدند که مدل آماری آن به
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Yijklmnماندگیمتریت و جفت زایی،زایی، سختمرده : متغیر وابسته ،

: ضریب ثابت Pi ضرایب ثابت نوع، 5Bتا  1B ضرایبأ رض از مبدع: 

ضرایب ثابت  ضرایب ثابت وزن تولد گوساله،  jBWزایش،  شکم

ضرایب  CMmضرایب ثابت طول دوره خشکی و  lDLفصل زایش، 

 باشد. ثابت طول دوره آبستنی می
 

 

 نتایج
ماندگی، متریت ، جفتزاییسخت بدنی بر درصد وضعیت نمره اثر       

ترین درصد وقوع نشان داده شده است. بیش 1جدول  زایی درو مرده

و باالتر و  75/3برای این صفات در گاوهای با نمره وضعیت بدنی  

 25/3–75/3ترین مقدار وقوع برای گاوهای با نمره وضعیت بدنی کم

بر  مشاهده شد. نتایج حاصل نشان داد که ارتباط نمره وضعیت بدنی

 دار نبود.بروز این گونه صفات  معنی
 

 زاییماندگی، متریت و مردهزایی، جفتتاًثیر نمره وضعیت بدنی بر درصد سخت :1جدول

ماندگی، زایی، جفتبر درصد سخت زایش شکم نتایج اثر 2 جدول       

زایی، میزان درصد سخت تریندهد. بیشمی را نشان زاییمرده و متریت

زایی در گاوهای شکم اول مشاهده شد. دلیل اصلی متریت و مرده

زایی در زمان زایی در گاوهای شکم اول احتماالً به سختوقوع مرده

ترین میزان وقوع زایش و استرس ناشی از زایمان است. اما بیش

التر مشاهده شد. از طرفی ماندگی در گاوهای شکم پنجم و باجفت

زایی در گاوهای شکم زایی و مردهترین میزان درصد وقوع سختکم

ی اترین میزان درصد متریت در گاوهچنین کمدوم مشاهده شد. هم

 شکم سوم و در جفت ماندگی در زایش دوم مشاهده شده است.

 

 زاییمردهماندگی، متریت و زایی، جفتتاًثیر شکم زایش بر درصد سخت :2جدول

 شکم زایش
تعداد 

 زایش

 درصد 

زاییسخت  
P-Value 

 درصد 

ماندگیجفت  
P-Value 

درصد 

 متریت
P-Value 

 درصد 

 زائیمرده
P-Value 

50/19 1786 اول  01/0>  62/8 66/15 رفرنس  41/5 رفرنس   10/0  

22/11 1322 دوم 62/9 رفرنس   03/0  21/9  03/0  31/3  رفرنس 

01/13 894 سوم  46/0  73/9  10/0  25/8  01/0  25/4  12/0  

50/13 582 چهارم  18/0  35/10  10/0  98/8  10/0  83/4  33/0  

99/14 599 پنجم  10/0  15/12  01/0  44/9  01/0  44/4  52/0  
          

نشان  3تأثیر وزن تولد بر بروز اختالالت متابولیکی در جدول        

های با زایی در گوسالهترین درصد وقوع سختداده شده است. بیش

ماندگی و ترین درصد جفتکیلوگرم و باالتر بود. کم 46وزن تولد 

ترین درصد کم و کیلوگرم 1/42-44 تولد های با وزندر گوساله متریت

کیلوگرم  1/40-42 های با وزن تولدگوساله زایی درو سخت زاییمرده

کیلوگرم و  35تر از های کممشاهده شد. بین وزن تولد گوساله

کیلوگرم با گروه مرجع از لحاظ آماری  46تا  1/38های بین هگوسال

زایی مشاهده نگردید اما بین داری برای صفت سختاختالف معنی

های کیلوگرم نسبت به گوساله 46تر از هایی با وزن بیشگوساله

داری دیده شد. وزن تولد از مرجع از لحاظ این صفت اختالف معنی

هایی که زایی نداشت و برای زایشسختهیچ تأثیری بر  42تا  1/35

زایی درصد سخت 34/24کیلوگرم بود،  46وزن تولد گوساله باالتر از 

کیلوگرم  35تر از وجود داشت. با کاهش وزن گوساله متولد شده کم

ماندگی، اختالف کیلوگرم بین درصد جفت 46 تولد باالتر از هایو وزن

ها های آنوزن تولد گوسالهداری مشاهده شد. در گاوهایی که معنی

های ماندگی و در گوسالهجفت درصد 01/13بود،  کیلوگرم 35از  ترکم

این میزان کاهش یافت و در وزن تولد باالتر  46تا  1/38با وزن تولد 

درصد بود. تأثیر وزن تولد بر  01/10کیلوگرم این رقم برابر 46از 

درصد  01/16کیلوگرم  38تر از تولد کم های با وزندر گوساله متریت

های با وزن تولد بود که در باالترین سطح قرار دارد و در گوساله

های با درصد ثابتی داشت و در گوساله کیلوگرم تقریباً 46تا  1/38

داری افزایش یافت.  با طور معنیکیلوگرم به 46وزن تولد باالتر از 

 نمره وضعیت

بدنی   

تعداد 

 زایش

 درصد

زاییسخت   
P-Value 

 درصد 

ماندگیجفت  
P-Value 

درصد 

 متریت
P-Value 

درصد 

 مرده زائی
P-Value 

25/3>  690 93/12  182/0  71/11  481/0  78/10   911/0  98/3  821/0  

26/3-75/3  1322 22/11 62/9 رفرنس  96/11 رفرنس  45/4 رفرنس    رفرنس 

76/3<  894 85/14  069/0  92/12  143/0  85/13   26/0  73/6  069/0  
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کاهش یافت.  زاییمرده درصد کیلوگرم 46تا  35 گوساله از افزایش وزن

درصد  77/9کیلوگرم بود،  35تر از ها کموزن تولد آن که هاییگوساله

زایی کیلو گرم درصد مرده 46زایی داشتند و با افزایش وزن تا مرده

مجدد درصد  کیلوگرم 46 های با وزن باالیگوساله رسید و در 75/2به 

درصد رسید.  80/3داری افزایش یافت و به طور معنیهزایی بمرده

کیلوگرم  35تر از های با وزن تولد کمزایی در گوسالهافزایش مرده

باشد. افزایش مربوط به نارس بودن گوساله، استرس و دوقلوزایی می

دلیل وزن باالی گوساله کیلوگرم به 46های باالتر از در وزن زاییمرده

 زایی است.و سخت

 

 زاییماندگی، متریت و مردهزایی، جفتسخت تاثیر وزن تولد گوساله بر درصد :3جدول

وزن تولد 

 گوساله

تعداد 

 زایش

 درصد 

 زاییسخت
P-Value 

 درصد 

ماندگیجفت  
P-Value 

درصد 

 متریت
P-Value 

 درصد 

 زائیمرده
P-Value 

35≥  680 76/14  31/0  01/13 01/16 رفرنس  77/9 رفرنس   06/0  

38-1/35  842 33/11 88/9 رفرنس   10/0  88/12  26/0  02/5  رفرنس 

40-1/38  833 44/11  13/0  69/8  10/0>  69/8  01/0>  34/3  12/0  

42-1/40  709 33/11  37/0  21/8  10/0  21/8  10/0  52/2  01/0  

44-1/42  708 58/13  23/0  01/8  01/0>  01/8  01/0>  87/2  29/0  

46-1/44  496 04/16  44/0  54/8  01/0  54/8  01/0  75/2  53/0  

46<  870 34/24  01/0>  10/10  53/0  01/14  53/0  80/3  01/0  
          

زایی در ترین درصد سختبراساس نتایج پژوهش حاضر بیش       

روز مشاهده گردید که احتماالً به  100تر از طول دوره خشکی بیش

-چنین کمدلیل افزایش نمره وضعیت بدنی در این دوره است، هم

روز مشاهده  1/45-60زایی در طول دوره خشکی ترین درصد سخت

ماندگی در طول دوره خشکی مساوی و ترین درصد جفتشد. بیش

ماندگی در طول دوره خشکی ترین درصد جفتروز و کم 45تر از کم

در گاوهایی  زاییسخت درصد میزان ترینشد. بیش روز مشاهده 60-46

ترین میزان درصد و کم 8/18روز  100تر از با دوره خشکی بیش

 ( مربوط به گاوهایی است که در دامنه85/10زایی )درصد سخت

 100به  60دوره خشکی از  طول خشکی بودند. با افزایش روز 60-46

 (.P≤01/0داری داشت )زایی افزایش معنیروز درصد سخت

 

 زاییماندگی، متریت، مردهزایی، جفتاثر طول دوره خشکی بر درصد سخت :4جدول

طول دوره 

 خشکی

تعداد 

 زایش

 صد در

 زاییسخت
P-Value 

 درصد 

 ماندگیجفت
P-Value 

درصد 

 متریت
P-Value 

 رفرنس 29/11 رفرنس 98/11 45/0 45/14 1020 ≤45

 03/0 90/7 01/0 32/8 رفرنس 85/10 1605 60-1/45

100-61 1216 82/14 01/0> 51/9 21/0 41/9 08/0 

100< 1297 87/18 01/0> 72/11 42/0 21/11 88/0 
 زایی نداشت و اطالعات آن حذف گردید.داری بر بروز مردهه خشکی تآثیر معنیطول دور *

 

های دهد بین طول دوره آبستنی در گروهنشان می 5جدول        

داری وجود داشت ماندگی اختالف معنیمختلف با میزان جفت

(01/0≥Pبیش .)( در فاصله طول 10/17ماندگی )ترین درصد جفت

( در فاصله طول 16/8ترین میزان آن )وز و کمر 260–270آبستنی 

 روز مشاهده شد. 276–300آبستنی 

 

 زاییمردهماندگی و اثر طول دوره آبستنی بر بروز جفت :5جدول

 زایی نداشت و اطالعات آن حذف گردید.* طول دوره آبستنی تأثیری بردرصد سخت           

زایش تعداد دوره بارداری  P-Value زائیدرصد مرده P-Value ماندگیجفت درصد 

270-260  1590 10/71 88/9 رفرنس   07/0  

275-271  6156  15/9  100/0  24/4  رفرنس 

300-276  9821  16/8  001/0>  00/3  12/0  



 Journal of Animal Environment, Vol. 14, No. 1, Spring 2022                1401، بهار 1، شماره 14زیست جانوری، سال فصلنامه علمی محیط

35 

روش رگرسیون نمایی بهتجزیه حاصل از برآورد حداکثر درست       

ل تأثیر فص ماندگی تحتکه وقوع جفت داد ( نشان6لجستیک )جدول 

 02/11ماندگی با ترین مقدار جفتبیش (.P<01/0قرار گرفت ) زایش

درصد  82/7ترین مقدار در فصل پاییز با درصد در فصل بهار و کم

 مشاهده شد.

 

 متریتماندگی و اثر فصل زایش بر بروز جفت :6جدول

 فصل زایش
تعداد 

 زایش

 درصد 

ماندگیجفت  
P-Value 

درصد 

 متریت
P-Value 

02/11 1111 بهار 11/12 رفرنس   رفرنس 

8156 تابستان  17/9  5000/0>  01/11  24/0  

9341 پاییز  82/7  0001/0>  81/9  43/0  

46/9 1110 زمستان  06/0  66/11  13/0  

 

 بحث
وضعیت  ماندگی با نمرهجفت حاضر، تأثیر وقوع سو با آزمایشهم       

سو با این نتایج، در (. ناهم8بدنی گاوهای هلشتاین مرتبط نبود )
زایی های دیگری تأثیر نمره وضعیت بدنی بر بروز سختپژوهش

(. در پژوهش دیگری که بر روی گاوهای 10،9دار گزارش شد )معنی
شد، گزارش شد که هرگونه تغییرات در نمره وضعیت  هلشتاین انجام

زایی خطر وقوع سخت ای(. در مطالعه11شد ) وقوع متریت بدنی باعث
تر گزارش های بعدی بیشدر گاوهای زایمان اول نسبت به زایش

ماندگی در بین گاوهای (. در یک تحقیق وقوع جفت12گردید )
(. گزارش شده است که با 13درصد گزارش شد ) 18تا  4شیری 

دنبال آن توانایی رحم تر و بههای رحمی کمافزایش سن دام انقباض
زایی در سخت ای (. در مطالعه14یابد )برای دفع جفت کاهش می

(. در 15) شد ماندگیبرابری جفت 4تا  3ها باعث افزایش بروز  تلیسه
زایی های دیگری با افزایش شکم زایش، احتمال وقوع مردهوهشپژ
(. گزارش شده است که 17،16داری کاهش یافت )صورت معنیهب

زایی های باالتر با وقوع مردهجنس گوساله در زایش اول و زایش
در گاوهای زایش اول زایی که وقوع مردهطوریارتباط داشته است به

(.  17تر از گاوهای با زایش باالتر بود )که گوساله نر داشتند، بیش
دوره خشکی کوتاه افزایش  ماندگی با طولمطالعه میزان جفت در یک
ماندگی را (. در یک پژوهش علت جفت18داری را تجربه کرد )معنی

( و  19ان سیستم ایمنی در اواخر آبستنی نسبت دادند )به کاهش تو
دلیل قرار گرفتن در توازن منفی انرژی این ضعف سیستم ایمنی به

در پژوهشی تأثیر طول دوره آبستنی بر  (.20در اواخر آبستنی بود )
(. حداقل طول دوره آبستنی 21دار گزارش شد )جفت ماندگی معنی

زایی از سقط جنین گرفته شد تا مرده روز درنظر 260زا های مردهدام
درصد در گروه اول  88/9زایی ترین درصد مردهتفکیک شود. بیش

 00/3زایی ترین درصد مرده( و کم260–270)با طول دوره آبستنی 
طول دوره آبستنی بر مشاهده شد. تأثیر  276–300درصد در گروه 

 270دار نبود. در گاوهایی با طول دوره آبستنی معنی زاییمرده میزان

اقتصادی  ضررهای تر بود.بیش گوساله زاییمرده آن میزان تر ازروز و کم
زایی شامل هزینه گوساله از دست رفته، کاهش عمر ناشی از مرده

اولین تلقیح و اقتصادی گاوها، افزایش روزهای باز، افزایش زمان 
بر روی گاوهای هلشتاین  مطالعه در یک (.22شیر است ) تولید کاهش

(. در 13ماندگی در فصل پاییز گزارش شد )ترین وقوع جفتبیش
پژوهش دیگری، تفاوت شرایط آب و هوایی در فصول مختلف سال 

چنین گزارش (. هم23ماندگی را تحت تأثیر قرار داد )وقوع جفت
( که 21دار بود )ماندگی معنیشده است که اثر فصل زایش بر جفت

ماندگی باعث افزایش سو با نتایج آزمایش حاضر بود. وقوع جفتهم
روزهای باز، کاهش نرخ آبستنی، کاهش تولید شیر، افزایش تلقیح به 

طور مستقیم ( که به24شود )حذف می نرخ هر آبستنی و افزایش ازای
کند. می تحمیل دامپروری خسارت هنگفتی را به صنعت و غیرمستقیم

توان به تغییرات ماندگی در فصول سال را میعلت تفاوت وقوع جفت
شرایط آب و هوایی نسبت داد. تجزیه حاصل از برآورد حداکثر 

سیون لجستیک نشان داد که بین فصول روش رگرنمایی بهدرست
داری مشاهده مختلف زایش بر میزان درصد متریت اختالف معنی

 11/12ترین میزان شیوع در فصل بهار با بیش (.P≤01/0گردید )
درصد بود. بین زایش در 81/9ترین مقدار در فصل پاییزدرصد و کم

دید. در فصول تابستان و زمستان اختالف قابل توجه ای مشاهده نگر
بر روی گاوهای هلشتاین، گزارش شد که متریت در  مطالعه دیگری 
(. عوامل مختلف مدیریتی در گله 25دهد )تر رخ میفصل سرد بیش

ها ترین آندهنده ابتال به متریت هستند که مهماز عوامل کاهش
یمان است خصوص در زمان زابهداشتی گله به مناسب و شرایط تغذیه

گاوهای زایش کرده در فصول گرم متریت  (. در یک آزمایش26)
(. عواملی مثل دو قلوزایی، وزن باالی 27تری را نشان دادند )بیش

زایی، دوره آبستنی کوتاه مدت، زایی، سختگوساله هنگام تولد، مرده
و فصل زایش در ایجاد التهاب رحم  ماندگی در زایش قبلیجفت

ترین ها فصل زایش مهم(. براساس برخی پژوهش28مؤثر هستند )
های عامل کاهش آبستنی و بارداری است و گزارش کردند زایش

پاییزی نسبت به فصول دیگر کاهش وقوع متریت را در پی داشت 
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 9به متریت تولید شیر را در گاوهای شیرده هلشتاین تا  (. ابتال29)
(. ابتال به متریت به تنهایی و یا همراه با 30درصد کاهش داد )

(. 12ازای هر آبستنی شد )به ماندگی باعث افزایش تعداد تلقیحجفت
کرده در فصل گرما به  پژوهش دیگری نشان داد که گاوهای زایش

تری مبتال شدند و دلیل افزایش متریت ماندگی و متریت بیشجفت
(. 31در فصل گرما  برگشت دیر هنگام رحم به حالت طبیعی بود )

در پژوهشی که اثر فصل زایش بر متریت بررسی شد، وقوع زایش در 
درصد ابتال به متریت را های پاییز، بهار، زمستان و تابستان فصل

حیوان  سالمت (.32داد ) افزایش 8/18و  7/24, 3/25، 2/31ترتیببه
دست آمده از هتأثیر نمره وضعیت بدنی قرار نگرفت. در نتایج بتحت 

از تفاوت  تواند ناشیمی که وجود دارد هاییتناقض های مختلفپژوهش
، شرایط آزمایش و تفاوت گله باشد. اثر شکم در شرایط آب و هوایی

وزن تولد  اثرات و زایی، متریتزایی، مردهماندگی، سختجفت زایش بر
زایی، متریت و اثرات طول زایی، مردهماندگی، سختگوساله بر جفت

زایی و متریت و اثرات طول ماندگی، سختدوره خشکی بر جفت
ثرات فصل زایش بر جفت چنین اماندگی و همدوره آبستنی بر جفت

 دار بود. ماندگی و متریت معنی
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