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بررسی تأثیر عوامل مادری، جنینی و محیطی در زمان زایش گاوهای شیری
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چکیده
هدف از اين مطالعه، بررسی ارتباط بين ساعت زايش در طول شبانه روز با عوامل مادری، جنينی و محيطی از قبيل سن مادر، تعداد 
زايمان، طول دوره ی بارداری، جنس و وزن گوساله، ميزان مرده زايی، ميزان وقوع جفت ماندگی و اثر فصل زايمان در گاو شيری نژاد 
هلشتاين است. در خالل يک مطالعه ی گذشته نگر 4 ساله، زمان زايش 2135 زايمان تک قلو گاوهای شيری هلشتاين مورد بررسی قرار 
گرفت. بخش زايمان دامپروری عاری از هر گونه استرس و اضطراب برای دام بود. زمان زايش دام ها به دو بخش در طول شبانه روز از 
ساعت 6 صبح الی 18 و از ساعت 18 الی 6 صبح تقسيم شد. پس از بررسی عوامل مادری، جنينی و محيطی دخالت کننده و تجزيه و 
تحيلی داده های به دست آمده به کمک نرم افزار SPSS مشخص شد که 53/8 درصد زايش ها از ساعت 6 صبح الی 18 و 46/2 درصد 
زايمان ها از ساعت 18 الی 6 صبح بوده است. بيش ترين زايش در ساعت 8 بامداد )119 رأس( و کم ترين ميزان زايمان در ساعت 23 )62 
رأس( بود. بيش ترين ميزان )54/6 درصد( جفت ماندگی در طی شب و کم ترين ميزان )46/4 درصد( در طی روز اتفاق افتاد. بيش ترين 
ميزان )70 درصد( مرده زايی، هنگام شب رخ داد. نتيجه آن که در صورت فراهم آوردن محيط بدون تنش، عوامل مادری و جنينی تأثيری 

در زمان زايش ندارد؛ اما ميزان جفت ماندگی و مرده زايی در زايمان هايی که در طول شب صورت می گيرد بيش تر است.
واژه های کلیدی: گاو هلشتاين، زمان زايش، عوامل مادری، عوامل جنينی، عوامل محيطی.
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مقدمه
طول دوره ی آبستنی در گاو به طور متوسط 279 روز 
و دامنه ی آن از 273 الی 290 روز است )4(. ثبت تاريخ 
تلقيح به دام پرور اين اجازه را می دهد تا زمان نزديک شدن 
و  طبيعی  گاوها  زايمان  اکثر  کند.  ارزيابی  را  گاو  زايمان 
نژاد هلشتاين   گاوهای شيری  اما  )8(؛  است  بدون مشکل 
بيش ترين نوع سخت زايی را به خود اختصاص داده اند )5(. 
بنابراين مراقبت های الزم در زمان زايمان بايد به عمل آيد.

به منظور دست يابي به زايش موفق توأم با تولد گوساله ی 
زنده و سالم بايد محيطي کاماًل آرام و بدون استرس براي 
مادر فراهم شود. مشاهده و زير نظر گرفتن دام هنگام زايش 

اقتصادی  خسارات  و  مشکالت  کاهش  به  منجر  مي تواند 
شود. مادر در واکنش به اثرات محيطی قادر است که زمان 
شرايط  در  که  ماديان هايی  کند.  کنترل  را  خود  زايمان 
طبيعی نگه داری می شوند زايمان خود را در محيطی کاماًل 
انجام  انجام می دهند. بر اساس بررسی های  بدون استرس 
شده، زايمان گاو در طول شبانه روز به طور يکنواخت است؛ 
غذا  هنگام  دام پروری  محيط  در  ايجاد شده  تنش های  اما 
خصوص  به  کننده ای  متوقف  اثرات  شيردوشی،  و  دادن 
ايجاد  داشتند  زايش  بيش تر  يا  و  بار  سه  که  گاوهايی  در 
 59-  55/9 که  است  شده  داده  نشان   .)9 و   5( می کند 
بين ساعت 7 و 19 در طول  نژاد هرفورد  درصد گاوهای 


