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 مقدمه
آزمون آبستنی در گاو در طول زمان تکامل پیدا کرده است. 

ترین روش برای تشخیص آبستنی صبر ترین و قطعیساده نیبنیدرا

کردن تا زمان زایمان گوساله است که این روش در مورد مزارع 

ی کارساز نیست و انتظار تا زمان زایمان صنعتمهینپرورشی صنعتی و 

بوده و موجب از دست رفتن  ریگوقتبرای تشخیص آبستنی گاوها 

های زیادی در طول عمر اقتصادی در صورت عدم آبستنی گاو فحلی

. همچنین از روش لمس (Sirjani et al., 2015) شودمی

ز روز پس ا 90متوسط در  طوربه( Rectal touchی )ارودهراست

شود؛ با تلقیح جهت تشخیص زود هنگام آبستنی استفاده می

یکسری خطرات مانند  یارودهراستانجام عمل لمس  وجوداین

ها و آسیب فیزیکی به فرد معاینه کننده و دام را به انتقال بیماری

ی ارودهراستدنبال دارد. عالوه بر این برای تشخیص آبستنی و لمس 

، بندشیپقبیل دستکش بلند، لباس کار، نیاز به یکسری لوازم از 

، انرژی زیاد و حس المسه قوی، کننده چکمه، مواد روان یا لغزان

شرایط گاو، محل و نوع مقید کردن دام است. همچنین از روش 

. حال شوداستفاده می باتجربهسونوگرافی توسط دامپزشک مجرب و 

نجام شود روز پس از تلقیح ا 12تا  02اگر سونوگرافی دیرتر از 

ی اگرچه سونوگرافی آزمون .کرد نیتعتوان جنسیت گوساله را نیز می

روز پس از تلقیح( برای تشخیص آبستنی و  12تا  02قطعی )

اما این کار نیازمند  استهمچنین تشخیص جنسیت گوساله 

ی نیازمند زمان ارودهراستتجهیزات تخصصی بوده و برای لمس 

تشخیص آبستنی از روی نمونه خون توسط  تیدرنهابیشتری است و 

 :PAGهای مربوط به آبستنی )کیت تجاری تشخیص پروتئین

Pregnancy Associated Glycoproteinشود ( استفاده می

(Sirjani et al., 2015) . 

 ری نیازمند تشخیصبهبود مدیریت تولیدمثلی گاوهای شی

آبستنی دقیق و زود هنگام است. در مبحث مدیریت تولیدمثل، 

عوامل  نیتریاصلو سریع آبستنی و فحلی یکی از  موقع بهتشخیص 

مؤثر بر تولید و مدیریت در مزارع پرورش گاو شیری و اقتصاد 

های تولیدمثلی، تشخیص ترین بخش برنامهدامداری است و مهم

ام و زود هنگ موقعبهاست که تشخیص  هاسهیتلآبستنی در گاوها و 

آبستنی از عوامل کلیدی در جهت حداکثر نمودن عملکرد تولیدمثلی 

. عملکرد تولیدمثلی ضعیف در گاوهای (Kafi et al., 2007)است 

 DIM: Days Inروزهای شیردهی ) شیرده سبب افزایش متوسط

Milkهای جایگزین و افزایش در حذف ( در گله، کاهش تعداد تلیسه

د شوآن کاهش تولید شیر می تبعبهاجباری به دلیل ناباروری و 

(Bartolome et al., 2011).  

 اهمیت تشخیص زود هنگام آبستنی

ای است، چرا که آبستنی دارای اهمیت ویژه موقعبهتشخیص 

آبستنی و فحلی باعث شناسایی سریع گاوهای  زود هنگامتشخیص 

 شودیمدر گله  هاآنغیر آبستن و اقدام به بارور کردن مجدد 

(Pohler et al., 2016) فحلی  موقعبه. همچنین، ضعف در تشخیص

های زیادی طی عمر اقتصادی گاو تا فحلی شودیمو آبستنی موجب 

از دست برود. لذا، این امر موجب افزایش روزهای باز و فاصله 

صنعت پرورش گاو به دلیل  جهیدرنتیی در گله خواهد شد. زاگوساله

 نخواهد داشت ی اضافی توجیه اقتصادیهانهیهزافزایش مشکالت و 

(Jerome et al., 2012) هدف، داشتن  آلدهیا طوربه هایگاودار. در

 Balhara)باشد ماهه بین دو زایمان متوالی در گاوها می 90فاصله 

et al., 2013).  اطالع از این نکته که یک گاو پس از تلقیح آبستن

 ترین اتالف وقتنشده برای دامدار از این نظر اهمیت دارد که با کم

. افزایش گاو را مجدداً تلقیح کند و تعداد روزهای باز را کاهش دهد

تر آبستن کردن گاو و مداوم تولید شیر در گاوهای شیری با دیر

. (Dobson et al., 2007)افزایش روزهای باز همراه بوده است 

به  های تولیدمثلی استترین ارزیابیارزیابی باروری یکی از پیچیده

دلیل اینکه تحت تأثیر ژنتیک و محیط است و متأسفانه همبستگی 

 ,.Roxström et al)لید شیر و باروری منفی است ژنتیکی بین تو

. بهبود بازده تولیدمثلی برای افزایش تولید شیر ضروری است (2001

 Moore and)بنابراین، در سودآوری گاوداری نقش مهمی دارد 

Thatcher, 2006) کاهش بازده تولیدمثلی، سودآوری گاوداری را از .

زایی )افزایش فزایش فاصله گوسالهکاهد؛ اهای مختلفی میراه

روزهای باز( که سبب کاهش تولید شیر به ازای هر گاو و نیز کاهش 

 Arbel)گردددر طول عمر اقتصادی گاو می متولدشدهتعداد گوساله 

et al., 2001)  افزایش حذف به علت ناباروری و افزایش هزینه ،

های جایگزینی دام، افزایش هزینه دستمزد و اسپرم و هزینه

ی که گاو به علت افزایش روزهای زمانمدتدامپزشکی، افزایش 

شیردهی تولید کمی دارد یا افزایش دوره خشکی که هر دو عامل 

 Body Condition)تواند سبب افزایش نمره وضعیت بدنی می

Score) های متابولیکی و توازن گاو و افزایش خطر ابتال به ناهنجاری

 منفی انرژی در دوره شیردهی بعد گردد. 

زود هنگام آبستنی موجب افزایش روزهای باز  صیتشخ عدم

یی و روزهای شیردهی در دوره شیردهی کنونی زاگوسالهو فاصله 

روز،  922-10افزایش روزهای باز از بازه  هرروزخواهد شد و به ازای 

 ,Pasmanافزایش خواهد یافت) روز روز شیردهی در آن دوره، یک

ها تعداد روزداشته باشیم:  (. اگر تعریفی از روزهای باز بخواهیم1994

از زایش تا اولین تلقیح منجر به آبستنی است. همچنین تابعی از 

( و دوره VWP: Voluntary Wait Periodدوره انتظار اختیاری )

( هفته 90روز ) 10متوسط  طوربهگیری است که هدف آن جفت

افزایش روزهای ( است. هفته 93-3روز ) 902-00بوده و در محدوده 
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شیردهی با افزایش اندک مقدار تولید شیر در دوره شیردهی کنونی 

همراه است که به مقدار حداکثر تولید شیر حیوان و نرخ کاهش 

هفتگی تولید شیر پس از اوج شیردهی بستگی دارد. این افزایش 

بستنی تأخیر در آ هرروزتولید، بسیار اندک و برابر با یک لیتر به ازای 

کل تولید شیر در طول عمر اقتصادی حیوان است، ولی سبب کاهش 

و تولید شیر سالیانه خواهد شد، زیرا از طرفی به علت افزایش خطر 

های متابولیک، تولید دوره شیردهی آینده ابتالی گاو به ناهنجاری

کاهش پیدا خواهد کرد و از طرفی تعداد روزهایی که گاو کمتر از 

افزایش خواهد یافت کند، پتانسیل ژنتیکی خود شیر تولید می

(Rezaee Roodbari et al., 2015) .محاسبات کافی و  بر اساس

وگرم در روز، کیل 00( برای یک گاو با اوج شیردهی 0223همکاران )

شیردهی رخ دهد، به ازای  922-10آبستنی پس از روز  کهیدرصورت

تأخیر در آبستنی، تولید شیر سالیانه گاو به علت تأخیر در  روز هر

کیلوگرم کاهش خواهد یافت. همچنین اگر  10/1دوره شیردهی، 

 هرروزرخ دهد، این افت تولید به ازای  930-900آبستنی در روزهای 

زود  صیتشخعدمکیلوگرم خواهد بود. با  00/02تأخیر در آبستنی، 

هنگام آبستنی و با افزایش روزهای شیردهی، بازده مصرف خوراک 

ای گرجی (. همچنین در مطالعهHutjens, 2005یابد )کاهش می

( گزارش کرد که عدم تشخیص زودهنگام آبستنی، سبب 9919)

و مؤثر بر فاصله زایش و  افزایش روزهای باز شده و عامل اصلی

 زاییروزهای باز است و گزارش کرد که روزهای باز با فاصله گوساله

همبستگی زیادی دارد و روزهای باز به طور میانگین تحت تأثیر 

عواملی همچون سطح تولید شیر، میزان توازن منفی انرژی، تشخیص 

 .صحیح فحلی و تلقیح صحیح توسط مأمور تلقیح ماهر است.
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Abstract  

Early diagnosis of Pregnancy is one of the influential factors in reproductive 

management. Nowadays, various methods such as rectal touch and ultrasound as well as 

blood sampling  can be achieve this goal, but due to the diagnosis of these methods on 

different days after insemination, the effect of early diagnosis of pregnancy in the 

management of reproduction of dairy cows is obvious. Early diagnosis pregnancy reduces 

open days and allows farmer to be informed to distinguish between pregnant and non-

pregnant cows. Early diagnosis of pregnancy and estrus is particular importance because, 

early diagnosis of pregnancy and estrus promptly identifies non-pregnant cows and attempts 

to re-fertilize them in the herd. Weakness in early diagnosis pregnancy and estrus in a timely 

manner causes many estrus to be lost during the economic life of cow and due to increase 

the open days and calving distance in the herd. Therefore, the aim of this study was to 

present the effects of early diagnosis of pregnancy on reproductive management of dairy 

cows and increase the profitability of dairy cattle herds. 
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