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  چکیده

در این مطالعـه، از  . قلوزایی و تأثیر آن بر عملکردهاي تولیدي و تولیدمثلی صورت پذیرفتمطالعه حاضر جهت بررسی عوامل موثر بر میزان وقوع دو
بـود، اسـتفاده    1392تـا   1380هـاي  زایـش طـی سـال    160410هاي اصفهان و خراسان رضوي که متشکل از گله گاو شیري واقع در استان 9اطالعات 

و  )Proc LOGISTIC( زایی از رویه لجستیکزایی و مردهو تأثیر دوقلوزایی بر بروز سخت جهت بررسی عوامل مؤثر بر میزان وقوع دوقلوزایی. گردید
میانگین وقوع . استفاده شد SAS، نرم افزار )Proc MIXED( جهت بررسی تأثیر دوقلوزایی بر عملکرد تولیدي و تولیدمثلی از رویه مدل خطی مختلط

عوامل گله، سال، فصـل و شـکم   . دار نشان داد یمثبت و معن یپیروند فنوت یکمورد مطالعه  یتجمع در ییدوقلوزا. درصد تخمین زده شد 7/2دوقلوزایی 
 2/2(،  فصـل زمسـتان   )درصـد  5/4(و گاوهـاي شـکم چهـارم    ) درصد 4/0(گاوهاي شکم اول . زایش ارتباط معنی داري با میزان وقوع دوقلوزایی داشتند

با افزایش سـن نخسـتین زایـش، وقـوع دوقلـوزایی تمایـل بـه        . مترین و بیشترین میزان وقوع را داشتندبه ترتیب ک) درصد 1/3(و فصل تابستان ) درصد
دوقلوزایی در گاوهاي شـکم اول و چنـد شـکم،    . روز نداشت 305داري بر تولید شیر، درصدهاي چربی و پروتئین دوقلوزایی تاثیر معنی. افزایش نشان داد

شکم اول  يگاوها يبرا یامدهاي تولید مثلیپ .واحد افزایش داد18/0و  04/0روز، و تعداد تلقیج منجر به آبستنی را  8/12و  8/24روزهاي باز را به ترتیب 
زایی را افزایش داده در حـالی کـه باعـث کـاهش     زایی و مردهنتایج حاصل نشان داد که دوقلوزایی شانس ابتال به سخت .چندشکم بود ياز گاوها یدترشد

 .ی شود به ویژه اگر جنس هر دو گوساله نر باشدطول دوره آبستنی م
  

  .گاوشیري، عملکرد تولیدي و تولیدمثلی، نسبت بخت: هاي کلیديواژه
 

    1 مقدمه
هاي تک قلوزایی هستند و در اکثر موارد در هر زایـش  گاوها گونه

میزان دوقلوزایی در گاوهاي شیري  .)20( آورندیک گوساله به دنیا می
 .)5( زارش شده که می تواند متأثر از سـن مـادر باشـد   درصد گ 5تا  3

تولد دوقلوها براي اکثر پرورش دهندگان گاوهـاي گوشـتی و شـیري    
زیان مالی ناشـی  اروپا، در هاي اخیر آور است طوري که طی سالزیان

 .)9، 3( گزارش شده اسـت دالر 201تا 109بین از هر مورد دوقلو زایی 
مـانی گوسـاله، افـزایش    چون با پیامدهاي نامطلوبی نظیر کاهش زنده

همچنـین باعـث    ).11( تر گاو همراه استنرخ حذف و عملکرد ضعیف
                                                             

ژنتیک و اصالح دام دانشـکده کشـاورزي دانشـگاه صـنعتی      يدانشجوي دکتر -1
  ،اصفهان

  ،م دانشکده کشاورزي دانشگاه صنعتی اصفهاناستادیار ژنتیک و اصالح دا- 2
کارشناسی ارشد ژنتیک و اصـالح دام دانشـکده کشـاورزي دانشـگاه صـنعتی      - 3

  .اصفهان
 )Email:abolfazlmahnani@gmail.com        :نویسنده مسئول -(* 

یکی از اثرات شدید  ).22( شودکاهش نرخ آبستنی و سودآوري گله می
دوقلوزایی کاهش در تعداد گوساله هاي بارور براي جـایگزینی در گـاو   

این کاهش برخواسته از افزایش مرگ و میر نوزادان و . باشدشیري می
 .)12( باشـد هـاي نـر هموزایگـوت مـی    یک اریبی جنسی در گوسـاله 

، یجفـت مانـدگ  هاي تولیدمثلی اعم از ناهنجاريدوقلوزایی نرخ وقوع 
اي افـزایش  را به شـکل قابـل مالحظـه    زایی و سقطزایی، مردهسخت

مطالعات زیادي در رابطه با اثر چندقلوزایی بر  ).23 و 22 ،7، 4(دهدمی
تولیـد شـیر بـاالتر بـراي     . اسـت  تولید و تولیدمثل گاو صورت گرفتـه 

ی از مطالعات نشـان  خبر گاوهاي دوقلوزا موضوعی بحث برانگیز است؛
ـ  که دادند تولیـد شـیر و دوقلـوزایی در    میـزان  بـین   یهمبستگی مثبت

بعـدي   دوره شیردهیولی در  )27 و 14، 2( گاوهاي شیري وجود دارد
تولید کمتري براي گاو هایی که مجدد دوقلوزا بوده اند به دلیل ابتالي 

 در .)13( شدهاي قبلی مشاهده گاو به بیماري هاي متابولیکی در دوره
کمتري را در روزهاي تعداد گاوهاي دوقلوزا شد که گزارش  ايمطالعه

  .)24( می گذارانندتولید خود  اوج
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  آنالیزهاي آماري 

در ابتـدا  : در این بخش دو موضوع کلی مورد بررسی قـرار گرفـت  
تأثیر عواملی کـه بـر بـروز دوقلـوزایی نقـش داشـتند و سـپس تـأثیر         

صفات تولیدي و تولیـدمثلی گاوهـا تحـت آزمـون قـرار      دوقلوزایی بر 
جهت برآورد تأثیر عوامل مختلف بر میزان وقوع دوقلـوزایی و  . گرفتند

ــه دســت آوردن حــداکثر میــزان درســتنمایی      Maximum( ب
likelihood( رگرسیون لجسـتیک نـرم افـزار آمـاري     از رویهSAS 

)SAS Institute, 2002( بارت است مدل آماري آن ع. استفاده شد
  :از
)1(        1 1 2 2( ) ... n nLogit X X X          

 تا1، عرض از مبدا: ،شانس ابتالء گاو به دوقلوزایی:  که

n1 و ضرایب رگرسیونیXتا nX دوقلـوزایی   عوامل مؤثر بر بـروز
) شامل سال و فصل زایش، اثر گله، شکم زایش، نخستین سن زایش(

ــی ــندم ــیون لجســتیک . باش ــتفاده از روش رگرس ــل اس  Proc( دلی
LOGISTIC(       در این تحقیـق، ماهیـت گسسـته و دو دویـی بـودن

ي گاوهـاي  بروز دوقلوزایی است به طـوري کـه بـرا    متغیر پاسخ یعنی
. دوقلوزا عدد یک و در غیر این صورت، عدد صفر در نظر گرفتـه شـد  

احتمـال وقـوع بـه عـدم وقـوع       ) Odds Ratio; OR( نسبت بخـت 
اگـر  . دهـد دوقلوزایی را در حضور فاکتورهاي مؤثر بـر آن نشـان مـی   

بـه عبـارت دیگـر دامنـه     ، )  OR=1(باشـد  نسبت بخت برابر بـا یـک  
باالتر و پایین تر از یک قرار بگیرد، یعنی ، %95در سطح  OR اطمینان

اگـر  . عامل مورد بررسی تـأثیري بـر میـزان وقـوع دوقلـوزایی نـدارد      
OR>1  احتمـال وقـوع دوقلـوزایی در حضـور آن عامـل       باشد یعنـی

باشـد یعنـی خطـر وقـوع دوقلـوزایی در       OR<1 اگـر . یابدافزایش می
  .یابدحضور آن عامل کاهش می

ایی بر صفات تولیدي و تولیدمثلی از رویه جهت بررسی اثر دوقلوز
ستفاده شد که مدل آمـاري آن بـه   ا )Proc MIXED( مدل مختلط

  :شرح زیراست

 )2(  
1 2

3

( - ) ( - )

(Pr - Pr )
ijklmnopqrst i j k l m ijm n ijn

o ijo p q r s t ijklmnoqrst

Y Herd Parity Cyear Season b DIM DIM b AFC AFC

b eg eg TWN STB DYS Sex Cow e

       

       
ijklmnopqrstY:  تولیدمثلیا صفات تولید شیر (متغیر وابسته(  

 :میانگین جامعه  
iHerd : اثر ثابتi اُمین گله   
jParity : اثرثابت j اُمین شکم زایش  
kCyear : اثر ثابت k اُمین سال زایش  

lSeason  اُمین فصل زایش lاثر ثابت :

1mb :   ي شـیردهی، فقـط بـراي    ضریب رگرسـیونی بـراي روزهـا
  صفات تولید شیر

2nb :    ضریب رگرسیونی براي نخستین سن زایـش، بـراي کلیـه
  صفات تولیدي و تولیدمثلی

3ob :      ضریب رگرسیونی بـراي طـول دوره آبسـتنی، بـراي کلیـه
  صفات تولیدي و تولیدمثلی

TWNp : 2تک قلو، = 1(هاي متولد شده اثر ثابت براي گوساله =
  )دوقلو

DYSr : سـخت  = 1آسان زا ، = 0(اثرثابت براي نحوه زایش گاوها
  )زا

STBq :  بـا دو حالـت طبیعـی و جفـت     (اثر ثابت نحوه دفع جفـت
 )مانده

Sexs :اثر ثابت جنس گوساله  
Cowt :اثر تصادفی گاو  

ijklmnoqrste :  ـ انگین صـفر و واریـانس   اثرتصادفی باقیمانده بـا می
  همگن
 

  نتایج و بحث
  عوامل موثر بر میزان دوقلوزایی 

زایش که مـورد ارزیـابی قـرار گرفتنـد،      160410در این تحقیق از
دامنه وقوع . مورد آن به طور متوسط دوقلوزا بودند) درصد 7/2( 4348

نتیجه . درصد در نوسان بود 2/4تا  9/1هاي مورد بررسی از آن در گله
ــت  حاصــ ــی دار اس ــوزائی معن ــه و دوقل ــاط گل ــه ارتب  ل نشــان داد ک

)001/0P< ،میانگین نرخ وقوع دوقلوزایی در ایـن پـژوهش   ). 1 شکل
درصد تخمین زده شد که در دامنه گزارش شـده بـراي گاوهـاي     7/2

 ییوقـوع دوقلـوزا  دامنـه  ). 26و  14( قرار داشت) درصد 5تا  1(شیري 
شد ولی در مجموع میانگین وقـوع  بایمختلف متفاوت م ينژادها براي

به عنوان مثـال در شـمال آمریکـا بـراي      آن در دامنه مذکور قرار دارد
و براي گاوهـاي   )18( 4/2با میانگین  0-6/9گاوهاي هلشتاین دامنه 

 .)25( شـد درصد گـزارش   2/3هلشتاین هلند به طور میانگین -فرزین
هـا  پتانسیل ژنتیکی در نژادهاي مختلف و همچنین تفاوت در مدیریت

اي باعث ایجاد تنوع در میزان وقوع هاي متنوع تغذیهو وجود استراتژي
 ).17( دوقلوزایی در جاهاي مختلف شده است
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 میزان وقوع دوقلوزایی در گله هاي مورد بررسی - 1 شکل

Figure 1- Incidence of twinning across investigated farms 
  

نتایج حاصل از بررسی اثر دوقلوزایی بـر صـفات تولیـدمثلی روي    
از گاوهـاي دوقلـوزا   فقـط نیمـی    ،فرزین نشان داد-هلشتاین گاوهاي

به منجر همچنین تعداد تلقیح  .اندمستعد به تولیدمثل در دوره بعد بوده
نسبت بـه گاوهـاي تـک قلـوزا بیشـتر      آبستنی براي گاو هاي دوقلوزا 

بـه طـور   ، گاوهاي دوقلوزا نسبت به تک قلوزا )10( گزارش شده است
 ،عالوه بر ایـن  .داشتند يبیشتر زاییهفته فاصله گوساله 3-2 متوسط

گزارش شده وز بیشتر ر 15فاصله زایش تا اولین تلقیح براي دوقلوزاها 
زا نسبت به گاوهـاي تـک   گاو دوقلودر نرخ حذف و مرگ و میر  .است

برابر حذف  7/1به طور متوسط گاوهاي دوقلوزا قلورزا نیز بیشتر است؛ 
و مرگ و میر بیشتري در طول عمر تولیدي خود نسـبت بـه گاوهـاي    

  ).25 و  4( تک قلوزا تجربه می کنند
قلوزایی در ایران انجام شـده اسـت   مطالعات محدودي در مورد دو

در یک مطالعه مشاهده اي بـا اسـتفاده از داده هـاي مرکـز     ). 14 و 1(
در ). 14(اصالح دام کشور، عوامل مؤثر بر دوقلوزایی تحلیل شده است 

مطالعه دیگر، تنها پیامدهاي تولیـدي دوقلـوزایی مـورد بررسـی قـرار      
  ). 1(گرفته است 

ررسی عوامل موثر بـر میـزان وقـوع    هدف از انجام این پژوهش، ب
دوقلوزایی و تأثیر آن بر عملکردهاي تولیدي و تولیدمثلی در گاوهـاي  

در این مطالعه، با توجه بـه پـایین بـودن    . شیري هلشتاین ایران است
دقت ثبت داده هاي عملکردي در کشور، به جاي استفاده از داده هاي 

از گاوداري با ثبت آمـار  مرکز اصالح دام، از داده هاي تعداد محدودي 
  .دقیق استفاده شد

  
  هامواد و روش

اطالعـات  آمـار و   شـامل استفاده در این تحقیـق   داده هاي مورد
هـاي اصـفهان و خراسـان    صنعتی واقع در استانگاوداري  9 مربوط به

. ه بـود شـد  جمـع آوري  1392تـا   1380هاي سال ه طیکرضوي بود 

فایـل  . دام بـود  52562بوط به رکورد زایش مر 160410ها شامل داده
شماره حیوان، نوبت زایش، سن تلیسه در زمـان   کد گله، شامل هاداده

رکورد اصالح  زایش، روزهاي شیردهی و کل شیر تولیدي یک دوره و
زایـی،  لهاروز، تاریخ زایـش، فاصـله گوسـ    305شده براي شیر تولیدي 

تعـداد   یـش، ، سن نخسـتین زا خرین تلقیحآطول دوره آبستنی و تاریخ 
، سـن  فاصله زایش تا اولین تلقیح ز،روزهاي باآبستنی، به  تلقیح منجر

 .بــوداولــین زایــش حیــوان و فاصــله بــین تلقــیح اول و تلقــیح آخــر 
نشـان   1در جـدول   هاي مورد مطالعـه خصوصیات و آمار توصیفی گله

  .داده شده است
  

   عوامل محیطی مورد بررسی شامل
دوقلوزایی را طی سال هاي مـورد  نرخ وقوع  2 شکل: زایش سال

سال زایش بر میـزان دوقلـوزایی اثـر معنـی دار     . دهدبررسی نشان می
بـود  % 2/2، 1383میزان وقوع دوقلوزایی در سال ). >001/0P(داشت 

، )P=04/0(درصـد در سـال    04/0و طی یک روند صعودي معنی دار، 
ـ     .رسید%  3/3به  1391در سال  وع طی چند سـال گذشـته میـزان وق

دوقلوزایی یک روند افزایشی را طی کرده است نتیجه به دسـت آمـده   
یکـی از دالیـل مـؤثر     ). 17و  5( باشـد همسو با تحقیقات گذشته می

بودن سال زایـش بـر میـزان وقـوع دوقلـوزایی، پیشـرفت چشـمگیر        
اي مدونی می باشـد کـه در ایـن صـنعت     هاي تغذیهمدیریتی و برنامه
  )18( رواج یافته است

جسـتیک نشـان دهنـده اثـر     ل نتیجه حاصل از آنالیز: شکم زایش
کمترین ). P>01/0( دار شکم زایش بر نرخ وقوع دوقلوزایی بودی معن

و بیشـترین  ) درصـد  4/0(میزان دوقلوزایی براي گاوهـاي شـکم اول   
نتیجه مربـوط  . بود) درصد 5/4(میزان، مربوط به گاوهاي شکم چهارم 

با افـزایش  . خالصه شده است 2جدول به نسبت بخت شکم زایش در 
افـزایش یافـت   شکم زایش، میزان دوقلوزایی به طور قابـل مالحظـه   

)25/9 =OR  6شکم اول در مقایسه با شکم≥.(  
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  اثر سال زایش بر میزان وقوع دوقلوزایی - 2 شکل

Figure 2- Effect of calving year on the incidence of twinning 
 

در میزان نسبت بخت بین شکم اول و دوم اتفـاق   بزرگترین تغییر
بروز دوقلوزایی با افزایش شکم زایش تـا شـکم چهـارم رونـدي     . افتاد

. افزایشی را داشته و پس از آن در شکم پنجم از میزان آن کاسته شـد 
) 27و  21، 18، 12، 1( که با نتایج مطالعات گذشـته مطابقـت داشـت   

و میـزان دوقلـوزایی شـناخته    هنوز به وضوح رابطه بین شـکم زایـش   
توان این گونه توجیه کرد کـه بـا افـزایش شـکم     ولی می. نشده است

زایش ظرفیت رحم گاو افزایش یافته، همچنین میزان تخمک انـدازي  
 .در گاو و تعامل بین سایر فاکتورها افزایش یافته است

تغییرات فصلی در میزان وقوع دوقلوزایی اثـر معنـی    :فصل زایش
 2/2درصد و زمسـتان بـا    1/3فصل تابستان با ). P>01/0( دار داشت

 درصد به ترتیـب بیشـترین و کمتـرین درصـد دوقلـوزایی را داشـتند      
ن بیشترین بخت وقوع دوقلوزایی براي فصل تابستان تخمی). 2جدول(

گزارش شده است کـه در اواخـر تابسـتان و اوایـل     ). 2جدول (زده شد
در گاو به دو برابر  گذاريتخمکپاییز به دلیل کاهش استرس گرمایی 

اي هاي تغذیـه عالوه بر این کاهش روشنایی روز و استراتژي . رسدمی
شـود تخمگـذاري را تشـدید    که در فصول سرد سال بکـار بـرده مـی   

، 1(از این رو زایمان دوقلوزایی در فصول گرم مشهودتر اسـت . کند می
 ).25 و 16

ایـش بـروز   بـا افـزایش سـن نخسـتین ز     :سن نخستین زایش
دوقلوزایی به نسبت افزایش یافت ولی تفاوت معناداري مشـاهده نشـد   

)1/0P=(. 45تـا   33ها در دامنـه  گاوهایی که سن نخستین زایش آن 
و گاوهـایی کـه نخسـن    ) درصـد  64/3( ماهگی قرار داشت بیشـترین 

میزان ) درصد 58/2( را تجربه کردند کمترین 21تا  18نخستین زایش 
با افزایش سـن و بلـوغ کامـل در    ). 2جدول (نشان دادند دوقلوزایی را 

به حداکثر میزان خود رسیده ) FSH(تلیسه، ترشحات هورمون جنسی 
. افتداز این رو بلوغ تخمک تسریع یافته و اوالسیون بیشتري اتفاق می

به همین دلیل نرخ وقوع دوقلوزایی براي گاوهاي شکم اول کـه سـن   
 نیز نسبت به سایرین بیشـتر خواهـد بـود   بیشتري هنگام زایمان دارند 

)16.( 
  

ــوع    ــدمثلی، وق ــدي، تولی ــرد تولی ــر عملک ــوزایی ب اثردوقل
  زاییزایی و مرده سخت

نتایج آنالیز رگرسیون خطی مربوط به اثر دوقلـوزایی بـر بـازدهی    
نتـایج  . آورده شـده اسـت   3عملکرد تولیـدي و تولیـدمثلی در جـدول    

روز  305لـوزایی بـر تولیـد شـیر     حاصل بیانگر این است که وقوع دوق
باعث افزایش و کاهش  براي گاوهاي شکم اول و چند شکم به ترتیب

، همچنـین درصـد ترکیبـات    )P<1/0(شدند ولی اثر آن معنی دار نبود 
چربی و پروتئین شیر نیز تحت تـأثیر وقـوع دوقلـوزایی قـرار نگرفـت      

)1/0>P.( تایج منتشر نتیجه به دست آمده در این تحقیق با برخی از ن
ولی برخی دیگر از گزارشات حاکی بـر  ). 4 و 2، 1( شده مغایرت داشت

هاي متابولیکی و این موضوع بود که وقوع دوقلوزایی مرتبط با بیماري
هاي تولیدمثلی است که سبب کاهش سالمت دام همچنین ناهنجاري

از این رو تولید شـیر را  . شود و از طرفی میزان ماده خشک مصرفی می
 کاهـد ت شعاع قرار داده و از مقدار آن در طول دوره شـیردهی مـی  تح

بیانگر این است که وقوع هر مورد دوقلوزایی  3جدول ). 24 و 18، 11(
  ).>001/0P( بر عملکرد تولیدمثلی در شکم بعد معنی دار است
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تعداد زایش ( نخستین سن زایش بر میزان وقوع دوقلوزایی گاوهاي هلشتاین براي فاکتورهاي شکم زایش، فصل زایش، %) 95دامنه اطمینان (تخمین نسبت بخت  - 2جدول 
160410( 

Table 2- Estimated odds ratios (95% CI) for the effects of parity, calving season, age of first calving on reported twining rates of 
Holstein cows (n = 160,410) 

 متغیرها
Variables 

 عداد زایشت
No. of calving 

 

 میزان وقوع دوقلوزایی
Twinning incidence,% 

 نسبت بخت
Odd ratio (95% CI) 

 

 
P-value 

 شکم زایش
Parity 

   <0.0001 

1 48629 0.4 Referent  
2 39310 2.7 5.85(5.02-6.80)  
3 28388 3.98 8.84(7.63-10.30)  
4 18698 4.47 10.00(8.54-11.62)  
5 11537 4.1 9.17(7.75-10.86)  
≥ 6 13857 4.12 9.25(7.87-10.98)  
  فصل زایش
Calving season  

 
   <0.0001 

  بهار
Spring 

43101 2.81 Referent  

  تابستان
Summer 

37534 3.14 1.013(0.92-1.104)  

  پاییز
Autumn 

41891 2.57 0.84(0.77-0.92)  

  زمستان
Winter 

37884 2.16 0.74(0.67-0.82)  

  سن نخستین زایش
Age of first calving 

   0.1 

18-21 month 837 2.58 Referent  
21-24 month 28440 2.72 1.18(0.6-2.34)  
24-27 month 102662 3.00 1.26(0.64-2.5)  
27-30 month 20019 3.1 1.27(0.63-2.49)  
30-33 month 5357 2.99 1.22(0.59-2.48)  
33-45 month 3095 3.64 1.71(0.82-3.52)  

  
تأثیر دوقلوزایی بر راندمان تولیـدمثلی بـراي گاوهـاي شـکم اول     

روز، روزهاي بـاز   79/24)± 7/9( بیشتر مشهود بود و  به طور متوسط
 )± 7/9(روزهـاي بـاز    ≤ 2را افزایش داد و در گاوهاي با شکم زایش 

گاوهاي با زایمـان  میانگین روزهاي باز براي . روز افزایش یافت 8/12
روز بـود در حـالی کـه بـراي گاوهـاي       2/143 ± 00/8یک گوسـاله  

روز برآورد شد که تفاوت معنی دار بـین آن هـا    3/157 ± 4/8دوقلوزا 
از این رو وقوع یک مورد دوقلـوزایی باعـث   ). >001/0P( وجود داشت

روز در روزهــاي بــاز شــد و فاصــله زایــش را  86/13 ± 6/2افــزایش 
تعداد تلقیح منجر به آبستنی براي گاوهاي دوقلوزا، شـکم  . ادافزایش د

ولی تفاوت تعداد تلقیح منجر به آبستنی ). P<05/0(دار نشد اول معنی
و  17/0و در مجمـوع بـه ترتیـب     ≤ 2براي گاوهاي با شـکم زایـش   

دوقلوزایی با تأثیر منفی ). 3جدول ) (>001/0P(تخمین زده شد  16/0
نتیجه حاصل با نتایج . د تولیدمثلی را کاهش دادبر شرایط رحم، عملکر

بـه دلیـل    )25و  13، 4(منتشر شده در ایـن زمینـه مطابقـت داشـت     
زایـی، جفـت   هاي تولیدمثلی مثـل سـخت  افزایش برخی از ناهنجاري

ماندگی و عفونت رحمی مثل متریت و اندومتریت، فیزیک رحم دچـار  
از ایـن رو باعـث   . دهـد اختالل شده و سالمت خـود را از دسـت مـی   

 .شودتأخیرافتادن فاصله زایش و کاهش نرخ آبستنی می
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  محاسبه حداقل میانگین مربعات براي عملکرد تولیدي تولیدمثلی در گاوهاي تک قلو و دوقلوزا - 3جدول 
Table 3- Estimated least squares means for production and reproduction performance of singleton and twinning cows 

 متغیرها
Variables 

 وضعیت گاوها از نظر دوقلوزایی
Cow’s status for Twinning 

 تک قلوزا 
Singletons 

 دوقلوزا
Twin birth 

 تفاوت حداقل میانگین مربعات
Difference 1 

 روز 305شیر 
305-d milk yield, kg 

   

Primiparous 9988(±46) 10261(±72) +272NS 

Multiparous 10745(±51) 10701(±65) -44.61NS 

Overall 10590(±40) 10564(±63) -26NS 

  درصد چربی شیر
305-d fat percentage, % 

   

Primiparous 3.21±0.072 3.2±.045 NS 
Multiparous 3.25±.0.084 3.24±0.083 NS 
Overall 3.23±0.046 3.23±0.089 NS 
  درصد چربی پروتئین
305-d protein percentage, % 

   

Primiparous 3.58±0.13 3.59±0.18 NS 
Multiparous 3.29±0.027 3.27±0.034 NS 
Overall 3.31±0.025 3.3±0.033 NS 
  روزهاي باز
Open days, d 

   

Primiparous 133.64(±1.78) 158.44(±9.81) 24.79(±9.7)*** 

Multiparous 137.21(±1.73) 150.00(±2.91) 12.78(±2.54)*** 

Overall 136.74(±1.26) 150.61(±2.64) 13.86(±2.46)*** 

  تعداد تلقیح منجر به آبستنی
No. of insemination per conception 

   

Primiparous 2.44±0.034 2.48±0.015 NS 
Multiparous 2.65±0.086 2.83±0.097 0.174±0.049** 

Overall 2.62±0.73 2.78±0.85 0.166±0.045** 

  .دار است یمعن001/0در سطح *** و 01/0 سطح در ** دار، یمعن غیر :NS :مربعات میانگین حداقل تفاوت تخمین
1 Different Least Square Means  
Estimated least squares means differences.*P < 0.05; **P < 0.01; ***P < 0.001 
 

زایـی  زایی و مـرده سخت اثر دوقلوزایی را بر میزان وقوع 4جدول 
اي تحـت  زایی به شکل قابـل مالحظـه  نرخ وقوع مرده. دهدنشان می

گاوهاي تک قلوزا با گوساله ماده . تأثیر جنس و نوع زایش قرار گرفت
حداقل احتمال را بـراي ابـتال بـراي مـرده زایـی داشـتند و بـا وقـوع         

یش یافت دوقلوزایی و وجود جنس گوساله نر این میزان به مراتب افزا
)09/9;OR=   گاوهاي دوقلوزا با دو گوساله نر در مقایسه با تک قلـوزا

که با نتایج منتشر شده در ایـن خصـوص مطابقـت    ) و یک گوساله نر
مـانی  از نظر بیولوژیکی دلیل این امر کـاهش زنـده  ). 9 و 4، 1(داشت 

گوساله درون رحم به دلیل فضاي کم و همچنین ضعیف بودن گوساله 
زایـی در گاوهـاي   خطـر وقـوع سـخت   . باشـد یزیک بدنی میاز نظر ف

نتـایج حاصـل   ). P>01/0(دوقلوزا نسبت به تک قلـو افـزایش یافـت    
نشان داد که گاوهاي دوقلوزا که جنس هر دو گوساله نر بودند، حداکثر 

نتیجـه بـه دسـت    ). =09/9OR(زایی را داشـتند  شانس ابتال به سخت
دلیـل ایـن   ) 19، 8(ورد موافق بـود  آمده با نتایج منتشر شده در این م

توان با احتمال چرخش یک یا هر دو گوساله درون رحم موضوع را می

، همچنین احتمال ورود هـر دو گوسـاله بـه طـور     )زایمان غیر طبیعی(
  ).9و  4(داد همزمان به کانال زایش توضیح 

در آنالیز خطی که بـه صـورت مجـزا جهـت بررسـی طـول دوره       
براي گاوهاي تک قلوزا با دوقلوزا صورت گرفـت،   آبستنی و قیاس آن

روز از طـول دوره   5نشان داد که وقوع دوقلوزایی تقریباً باعث کاهش 
حـداکثر کـاهش در گاوهـاي    ). 3، شـکل  P>01/0(شـود  آبستنی می

نتیجـه حاصـل بـا    . دوقلوازیی که جنس دو گوساله نر بود مشاهده شد
گاوهـایی کـه بـیش از    ). 13 و 6 ،4(نتایج منتشر شده مطابقت داشت 

یک گوساله را در رحم دارند نسبت به گاوهاي تـک قلـو، بـا افـزایش     
هاي رحمی محدود شده طول دوره آبستنی فضاي رحمی براي گوساله

از ایـن رو زایـش زودتـر رخ    . ها نیستو خود گاو نیز قادر به حمل آن
یی و زاي خود باعث افزایش نرخ سختدهد که این موضوع به نوبهمی

  .)13 و 6 ،4(شود هاي عفونی رحم میبه طبع آن بیماري
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 گیري کلینتیجه

دوقلوزایی در جمعیت مورد مطالعه یـک رونـد فنـوتیپی مثبـت و     
شیر، (یدي تولصفات بر عملکرد  یريثأت ییدوقلوزا. معنی دار نشان داد

که باعـث کـاهش    یگاوها نداشت درحال )درصدهاي چربی و پروتئین
 )افزایش روزهاي باز و تعداد تلقیح منجر به آبستنی(یدمثلی لراندمان تو

  .شد
 

  هاي تولیدمثلیاثر دوقلوزایی بر میزان وقوع ناهنجاري - 4جدول 
 Table 4- Effect of Twining on Incidence of reproduction disorders 

  متغیرها
Variable 

  نوع زایش  
Calving type1 

   

SF SM FF MF MM P-value1 
 هاتعداد زایش

No. of calving 
76825 79324 963 2075 1223  

 مرده زایی
Stillbirth 

     <0.001 

 (%) میزان وقوع
Incidence of occurrence 
(%) 

4.2 4.7 6.5 9.3 13.8  

  نسبت بخت
Odds Ratio 

1 1.06(0.91-1.23) 1.58(1.14-2.19) 1.63(1.19-2.23) 1.7(1.26-2.27)  

 ییسخت زا
Dystocia 

     <0.001 

  (%) میزان وقوع
Incidence of occurrence 
(%) 

14.9 17.8 19.5 23.4 41.5  

  نسبت بخت
Odds Ratio 

1 1.49(1.35-1.65) 3.62(3.23-4.08) 6.35(5.24-7.65) 9.09(7.29-11.23)  
1SF = female in singleton births;  SM= male in singleton births; FF = female pairs in twin births; MF = mixed-sex pairs in twin 
births;  MM = male pairs in twin births 

 

  
  ).P<0.01(باشد داراي اختالف معنی دار میمشابه میانگین هاي هر ستون با حروف غیر 

 SF = female in singleton births;  SM= male in singleton births; FF = female pairs in twin births; MF = mixed-sex pairs in twin births; 
 MM = male pairs in twin births 

 اثر دوقلوزایی بر طول دوره آبستنی - 3شکل 
Figure 2- Effect of calving type on length of gestation 
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بـه ویـژه در   را  سخت زایی و مرده زاییابتال به  شانس ییدوقلوزا
 .داد یشافـزا جـنس هـر دو گوسـاله نـر بودنـد، بـه شـدت        حالتی که 

 ياز گاوهـا  یدترشـکم اول شـد   يگاوهـا  يبـرا  یامدهاي تولید مثلیپ
با توجه به ارتباط معنی دار بین نرخ وقـوع دوقلـوزایی و    .چندشکم بود

عوامل محیطی نظیر گله، سال، فصل و شکم زایش، الزم است برنامه 
 .ا زمان و شرایط آن صورت پذیردهاي مدیریتی در هر گله متناسب ب

 
  سپاسگزاري

تقدیر و تشکر ویـژه از واحـدهاي دامپـروري کـه در ایـن پـروژه       
 .مطالعاتی مشارکت نمودند
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Introduction Cattle are a monotocous species meaning that, under most circumstances, a successful 

pregnancy results in the birth of one calf. Twinning rate has been reported in dairy cows from 3 to 5 percent, 
which can be influenced by maternal age.The birth of twins is detrimental to the majority of beef and dairy cattle 
producer. Financial loss arising from any of twinning has been reported in Europe between 109 to 201 dollars in 
recent years. Because it is associated with undesirable consequences such as reduced survival, calf, cow 
increased removal rate and poor performance. This also reduces pregnancy rates and profitability herds. One of 
the effects of twinning severe is reduction of the number of calves for replacement fertility in dairy cows. This is 
a loss arising from an increase in infant mortality and a gender bias in bull calves homo zygote.Twinning rate 
increases significantly the incidence of reproductive abnormalities, including the retained placenta, dystocia, 
stillbirth and abortion. Many studies have been done on the effect of multiple pregnancies in cattle production 
and reproduction. Higher milk production for cows twin issue is controversial as some studies have shown that 
there is a positive correlation between the rate of twinning in dairy cattle and milk production. But in the next 
lactation, production for cows that have been the twin of the infected cow metabolic disease in the previous 
period was lower. In a study reported that cows spend fewer days in the twin peak production. The results of the 
study on the effect of twinning on reproductive traits of Holstein cows-Farzin showed that only half of the twin 
cows are prone to reproduce in the next period. It is also reported a greater number of insemination per 
conception in twin compared to single cows. In addition, it has been reported that the twin was more than 15 
days from calving to first services. Average twin cows experiencing 1.7 times more death and removal in 
lifetime production than cows single.The aim of this study was to estimate the rate of twinning in Iranian 
Holstein dairy cows and the estimated effect on production traits and reproductive twinning. 

Material and method Data from 9 Holstein dairy herds from 2 regions, Khorasan Resavie and 
Isfahan, in Iran during the period 2001 to 2013 were used. Editing of initial data set was done with Excel. 
Duplicate observations, missing data for calf condition and cows with age at first calving < 19 or > 45 month 
were excluded. Following all edits, 160,410 calving records of 52,562 cows were utilized. 

According to binary nature of twinning, a logistical regression model was constructed to estimate the effect 
of bio-environmental risk factors on twinning using the LOGISTIC procedure of SAS the used model was as 
follows:  

Logit (π) = α + β1X1+ β2X2+…. + βnXn  (1) 
 
A linear mixed model was used to analyze twinning effect on productive and reproductive 

traits using Proc Mixed of SAS Software. In this model fixed effects were included herd 
effect, calving season (calving year, parity, twinning, stillbirth and dystocia. The effect of other 
factors were considered as random. The mixed linear model used for this analysis included:  

 

(2) 
 
Results and discussion The incidence of twinning cases per cow per year was 2.7 %, on average. Herd, 
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calving year, calving season and parity had a significant relationship with the incidence of twinning (P<0.001). 
Primiparous (0.4%) and fourth parity (4.47%), winter (2.2%) and summer (3.1%) were lowest and highest 
incidence respectively. Increased age of first calving showed a tendency to increase incidence of twinning 
(P=0.1). Twinning had no significant effects on 305-d milk, fat and protein percentages (P ≥0.1). Twinning 
increased open days by 24.8 and 12.8 d and insemination per conception by 0.04 and 0.18 unit in primiparous 
and multiparous cows, respectively (P<0.001). The negative reproductive effects of twining were more severe 
for primiparous than multiparous cows. 

Conclusion Twinning statistically showed a positive phenotypic trend in the study population. Twinning 
had no effect on productivity (milk, fat and protein percentages) cows while was reducing reproductive 
efficiency (increased number of insemination per conception and open days). Twinning increased sharply risk of 
dystocia and stillbirth, especially in the case of both sexes were male calves, Reproductive consequences were 
more severe for primiparous cows than multiparous cows. Given the strong correlation between the rate of 
twinning and environmental factors such as herd, year, season and parity, be carried out in each herd 
management program according to the time and circumstances. 
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