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  چکیده
چندین روز متوالی بدون خوردن آب به سر برده . شتر تنها حیوانی است که در شرایط سخت کویري زندگی می کند

 با غذایی که از لحاظ کمی و کیفی براي سایر نشخوارکنندگان ناکافی و نامرغوب محسوب می شود، مدت هاي طوالنی به
در برابر درجه حرارت هاي محیطی باال مقاوم و به چراي آزاد در مراتع مناطق کویري قانع . زندگی خود ادامه می دهد

شترهاي ماده در . سن بلوغ شتر  از همه دام هاي اهلی باالتر است. تخمدان ها  در شتر بیضی شکل یا گرد هستند. است
تغذیه، فصل تولد و نژاد . گی جهت جفت گیري از آن ها استفاده نمی شودسال 4سالگی بالغ  می شوند اما  معموال تا 3-2

تمایل جنسی یا فحلی شتر با . عصبی است _فحلی همراه تغییرات آناتومیک و هورمونی . بر سن بلوغ اثر می گذارند
ي بهبود برا. درصد آبستنی در شاخ چپ صورت می گیرد99حدود . سطوح پایین پروژسترون پالسما در ارتباط است

  .راندمان و افزایش بازده اقتصادي تشخیص آبستنی از اهمیت باالیی برخوردار است
  بلوغ، دوره فحلی         شتر، تولید مثل،: واژگان کلیدي 

                    
  مقدمه

وسیع و آب و هواي خشک و گونه هاي خاص گیاهی یکی از نواحی مستعد ر ما با داشتن مراتع نیمه کویري کشو
شتر تنها حیوانی است که در شرایط سخت کویري زندگی می کند و به عنوان عامل تولید و اشتغال . پرورش شتر می باشد

خصوصیات زیستی و تولیدي شتر که منطبق بر قدرت حیات در شرایط خشک و ). 1(نسبت به سایر دام ها برتري دارد
چندین روز متوالی بدون خوردن آب به سر ببرد و حداکثر استفاده را از می باشد، او را قادر می سازد تا بتواند  کویري 

شتر می تواند با غذایی که از . مراتع بنماید در صورتیکه این امر براي سایر دام هاي اهلی مشکل و اغلب غیر ممکن است
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نی به زندگی خود لحاظ کمی و کیفی براي سایر نشخوارکنندگان ناکافی و نامرغوب محسوب می شود مدت هاي طوال
  ). 1،5(ادامه دهد

دستگاه گوارش این حیوان داراي ضریب باالیی در تبدیل سلولز و علوفه کم ارزش به انرژي و گوشت است و در 
شتر غده هاي عرق ندارد و می ). 1(عین حال در برابر گرما مقاوم بوده و به چراي آزاد در مراتع مناطق کویري قانع است

مهم ). 8(درجه سانتی گراد در طول شب تحمل کند 30درجه سانتی گراد را در طول روز و  50تا  49 تواند گرماي باالي
به منظور تهیه برنامه موثر براي تولید مثل بایستی اطالعات . ترین کار در پرورش شتر تولید مثل و مدیریت آن می باشد

  .ولید مثل حیوان داشتکافی درباره فصل باروري، دوره فحلی، آبستنی، بلوغ و توانایی ت

  

  : آناتومی و فیزیولوژي تولید مثل در شتر ماده

دستگاه تولید مثل شتر شباهت . در این قسمت تخمدان ها، مجاري دستگاه تناسلی و اعضاي تناسلی ماده وجود دارند
انه و دو کوهانه میانگین وزن هر تخمدان در شترهاي یک کوه. تخمدان ها بیضی شکل یا گرد هستند. هایی با اسب دارد

 3-6سرویکس شتر یک کوهانه . سانتی متر طول دارد 2- 4بدنه رحم کوتاه است و . گرم است 5و  3- 4 به ترتیب
واژن ). 2،5(سانتی متر طول دارد و شاخ چپ درازتر از شاخ راست است 10-20هر شاخ رحم . تاخوردگی حلقوي دارد

در این عضو چین هاي طولی و عرضی مشاهده می . متر می باشدسانتی  30-35شتر حالت ارتجاعی داشته و طول آن 
این چین ها به  شود که چین هاي عرضی بیشتر مشهود هستند و با پیشرفت دوره حاملگی وزن رحم باعث کشیدگی

  ). 2(طرف خارج می شود

  

  بلوغ

بلوغ هنگامی اتفاق . خمکبطور کلی در حیوان ماده، بلوغ عبارت است از سن اولین فحلی آشکار همراه با رها شدن ت
در خون به حدي برسد که فعالیت هاي تخمدانی را تحت تاثیر  FSHو  LHمی افتد که میزان ترشح گونادوتروپین هاي 
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در شروع بلوغ اهمیت ویژه  GnRHهورمون . قرار داده و باعث رشد فولیکول ها، بلوغ تخمک و رها شدن تخمک شود
سالگی بالغ می شوند اما  معموال تا  2-3شتر هاي ماده در . دام هاي اهلی باالتر است از همه سن بلوغ شتر).   4(اي دارد

  ).7و  2،6(سالگی جهت جفت گیري از آن ها استفاده نمی شود 4

. اما تغذیه و نرخ رشد مهم ترین عوامل موثر بر سن بلوغ هستند ؛تغذیه، فصل تولد و نژاد بر سن بلوغ اثر می گذارند 
هر عاملی ). 7و 5(وزن بلوغ است، بیشتر می باشد درصد70نین در شترهاي ماده اي که وزن آن ها کمتر از احتمال سقط ج

از عواملی که . که سرعت رشد را کاهش دهد، از ظهور کامل توان ژنتیکی جلوگیري کرده و بلوغ را به تاخیر می اندازد
  ).4(طی باال و عدم رعایت بهداشت را می توان نام بردباعث تاخیر در بلوغ می شود، تغذیه نامناسب، درجه حرارت محی

  

  سیکل تولید مثل

 رفتار فحلی

در این زمان دام حالت          . هورمونی مشاهده می شود –در طول دوره فحلی شتر ماده، تغییرات آناتومیک و عصبی  
ت تناسلی متورم شده و از آن آل. بی قراري داشته و به طرف دام هاي نر جلب می شود و مرتبا سر و صدا می کند

  ).11و2،6،8(دیده می شود یانهگاهی اوقات تمایالت همجنس گرا. ترشحات مخاطی خارج می شود

در دام جفت گیري نکرده  LH غلظت. تمایل جنسی یا فحلی شتر با سطوح پایین پروژسترون پالسما در ارتباط است
همان گونه که در نمودار یک مشاهده ). 10، 3(وجود ندارد  LHهمانند غلظت آن در فصل غیر آمیزشی است و موج بلند 

روز بعد از تخمک  3-4می ماند اما  در صورت جفت گیري  می کنید غلظت پروژسترون در دام جفت گیري نکرده پایین
 10- 11سد  و در صورت عدم آبستنی در روزبه حداکثر غلظت می ر 8-9گذاري میزان آن افزایش می یابد و در روزهاي

در طول یک ساعت پس از جفت گیري افزایش می  LHدر شتر هاي یک کوهانه، تراوش ). 7(به سرعت کاهش می یابد
 1-21روز بوده اما دامنه آن 4-6طول فحلی  ).3(ساعت پس از جفت گیري، به بیشترین غلظت می رسد4-5یابد و بین

شانس آبستنی در جفت گیري هاي ). 5،9(می باشد ک گذاري نیز قابل مشاهدهروز بعد از تخم 7روز متغیر است و تا 
  ).2(اوایل فحلی بیشتر بوده و با نزدیک شدن به اواخر آن احتمال آبستنی کمتر می شود
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و جفت گیري ) ▪(ارتباط بین غلظت پروژسترون و روز تخمک گذاري در شترهاي جفت گیري کرده  -1نمودار 
  ).•(نکرده

  

  

  آبستنی

. درصد است4/0درصد دوقلوزایی در شتر کم بوده و حدود. شاخ چپ صورت می گیرددرصد آبستنی در  99حدود 
 .دوره آبستنی شتر در مقایسه با سایر دام هاي اهلی طوالنی تر است). 8(الگوي رشد جنین به صورت خطی می باشد

ت به دست آمده از ایستگاه اختالفات معنی داري بین بارداري براي جنین ماده و نر وجود دارد به گونه اي که طبق اطالعا
روز  4/397 ± 8/9روز و در مورد جنین ماده  5/391 ± 9/8طرود سمنان، متوسط طول دوره آبستنی در مورد جنین نر 

  ). 2(بوده است

تشخیص آبستنی . براي بهبود راندمان و افزایش بازده اقتصادي تشخیص آبستنی از اهمیت باالیی برخوردار است
تغییرات فیزیکی رایج شامل سیخ کردن دم، افزایش وزن . معموال بر اساس تغییرات فیزیکی و شیمیایی صورت می گیرد

گیري استروژن ادرار توسط تست کابونی و تست اندازه . می باشد 10/3آن به حدود PH،تیره شدن رنگ ادرار و تغییر 
یولوژیک شامل بررسی گونادوتروپین ص آبستنی در شتر است، همچنین تست بکلرید باریم از روش هاي شیمیایی تشخی
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به محض تشخیص آبستنی مراقبت از شتر ماده براي جلوگیري از احتمال سقط ضروري ). 4،8( می شود بردهبه کار ها 
دام حالت زایمان با نزدیک شدن زمان . در طول آبستنی باید جیره متعادل و آب کافی در اختیار دام قرار بگیرد. است

درد هاي زایمان در شتر اولین مرحله از سه مرحله . نموده و اطراف واژن خون جمع شده و متورم می شودخستگی پیدا 
مرحله زایش در شتر یک کوهانه . زایمان می باشد، که عبارتند از مرحله درد هاي زایمان، مرحله زایش و خروج جفت

  ).2،8(جفت بالفاصله بعد از تولد خارج می شود. دقیقه می باشد 40حدود  دقیقه و در شتر دو کوهانه  25حدود 

  

  نتیجه گیري

در حیوانات اهلی میزان بازده تولید مثلی به مسائل مختلفی ارتباط دارد که بعضی از آن ها منشاء ژنتیکی داشته و 
با توجه به . باید مورد توجه قرار گیرد تغذیه به عنوان عامل موثر بر زمان بلوغ. گروهی به شرایط محیطی مربوط می شوند

تکنولوژي هاي تولید مثلی مانند تلقیح مصنوعی و . کوتاه بودن فصل جفتگیري تشخیص به موقع فحلی ضروري است
یا گونادوتروپین کوریون  LH، GnRHتزریق . انتقال جنین از روش هاي موثر براي القاء تخمک گذاري در شتر است

  . تواند تخمک گذاري در شتر را تحریک کند می) hCG(انسانی
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