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  چكيده

بنابراين هدف از اين . باشدتنها با زيان اقتصادي، بلكه مرتبط با آسايش و سالمت حيوانات مينه هاي گاو شيريومير در گلهمرگ

سن اولين (روزگي 450هاي سني مختلف تا زمان هاي ماده در دورهومير گوسالههاي ژنتيكي صفت مرگمطالعه برآورد فراسنجه

گله گاوشيري هلشتاين مورد  56از  1389تا 1377هاي شده در سال هاي ماده متولداطالعات مربوط به گوساله. باشدمي) تلقيح

 450تا  366روزگي،  365تا  181روزگي،  180تا  61روزگي،  60تا  31روزگي،  30تا  1پنج دوره سني شامل . استفاده قرار گرفت

گوساله ماده مورد  67707پس از ويرايش اطالعات بيش از . مورد بررسي قرار گرفت) روزگي 450تا  1(روزگي و كل دوره 

منظور تخمين پارامترهاي ژنتيكي از مدل خطي پدري به. حيوان بود 993پدر و  725شجره مورد استفاده شامل . بررسي قرار گرفت

زايي و دوقلوزايي، همراه با فصل زايش، شكم زايش، سخت-گله - اثرات منظور شده در مدل شامل اثرات ثابت سال. استفاده شد

-اگرچه برآورد وراثت. درصد بود 3/8و 70/0، 98/1، 62/2، 83/0، 23/2ترتيبدوره به 6ومير در نرخ مرگ. في پدر بوداثر تصاد

بود، اما واريانس ژنتيكي به اندازه كافي باال جهت بهبود ژنتيكي صفت  095/0تا  021/0پذيري مرگ و مير بسيار پايين و در دامنه 

  . باشدن اولين تلقيح ميهاي ماده تا زماومير گوسالهمرگ

  پذيري وراثت–ژنتيكي  فراسنجه هاي -ومير گوسالهمرگ: هاي كليديواژه

  مقدمه

- اين موضوع نه). 5(افزايش استدر نژادهاي شيري روبهومير در گاوها خصوصازايي و مرگدهد كه نرخ مردهمطالعات نشان مي

سالمت و آسايش حيوانات شده، بلكه باعث تحميل خسارت اقتصادي فراواني به صنعت  ها در موردتنها موجب افزايش نگراني

باشد، چرا تنها از نقطه نظر اقتصادي بلكه از لحاظ ژنتيكي حائز اهميت ميها نهومير گوسالههمچنين مرگ. گاو شيري گرديده است

در مطالعات صورت گرفته . گرددرفت ژنتيكي ميومير موجب كاهش شدت انتخاب و در نتيجه كاهش پيشكه افزايش نرخ مرگ

و در گاو ) در دو جنس(درصد 6/6درصد، در گاو هلشتاين دانماركي  6روزگي در كشور بريتانيا بالغ بر  180ومير تا سن نرخ مرگ

تا سن ومير نرخ مرگ 1388گاليكسن و همكاران در سال ). 6و 3(گزارش شده است ) جنس ماده(درصد 5/12جرسي دانماركي 

 8/1و  8/7ها در ايالت متحده حدود ومير گوسالهنرخ مرگ). 2(درصد گزارش كردند 7/3هاي گاو شيري نروژ سالگي را درگلهيك

در مطالعات صورت گرفته ). 6(هاي از شير گرفته شده گزارش شده است ترتيب در زمان قبل از شيرگيري و در تليسهدرصد به

و در دوره  0029/0روز پس از تولد 14تا  1ومير در دو جنس در دوره سني پذيري صفت مرگتوسط هانسن و همكاران وراثت

طور قابل توجهي در بين كشورهاي ها بهومير گوسالهبا توجه به اينكه نرخ مرگ). 3(گزارش شد 0072/0روزگي  180تا  1سني 

ماده تا زمان اولين تلقيح در  ومير گوسالهيكي صفت مرگمختلف متفاوت بوده و همچنين مطالعات چنداني در راستاي ارزيابي ژنت

ها، تخمين واريانس ژنتيكي اين صفت ومير گوسالهكشور صورت نگرفته، هدف از اين مطالعه ضمن محاسبه و ارزيابي نرخ مرگ

  .دباشهاي صنعتي گاوشيري استان اصفهان ميو بررسي عوامل موثر بر آن در دوره هاي زماني مختلف در گله

  هامواد و روش
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ساعت بعد از  24كه پس از 1389تا  1377هاي گوساله ماده متولد شده در سال 91277اطالعات مربوط به : خصوصيات حيوانات

- در اين بررسي تنها گوساله. تولد زنده مانده بودند، از شركت تعاوني كشاورزان ودامپروران صنعتي وحدت اصفهان استخرج شد

هاي مربوط به حيوانات با اطالعات تولد كامل مورد استفاده قرار فقط داده. شده مورد استفاده قرار گرفتندهاي با پدر شناخته 

حيواناتي كه در يك . ماه در زمان زايش در آناليز وارد نشد 21هاي حاصل از مادران شكم اول كمتر از سن ركورد گوساله. گرفت

هاي بعد درنظر گرفته عنوان گمشده براي آن دوره و دورهي انتقال يافته بودند بهدوره معين كشتار شده بودند و يا به گله ديگر

ركورد در سال و  20هايي با حداقل ها به گلهپس از آن داده. هاي قبلي آنها استفاده شدشدند، در حالي كه اطالعات مربوط به دوره

ها سازي دادهآماده. ورد گوساله ماده مورد استفاده قرار گرفترك 67707در نهايت . فرزند محدود شد 20همچنين پدراني با حداقل 

  .صورت پذيرفت SAS(9.1)افزار هاي توصيفي توسط نرمو آماره

هاي سني مختلف متفاوت است، بنابراين ممكن است ها در دورهومير گوسالهبا توجه به اينكه نرخ مرگ: صفات مورد بررسي

 1دوره سني : هاي سني زير مورد بررسي قرار گرفتومير دورهمنظور بررسي صفت مرگبه ،)3(هاي مختلفي كنترل شودتوسط ژن

 450تا  1(روزگي و مجموع كل دوره ها 450تا  366روزگي،  365تا  181روزگي،  180تا  61روزگي،  60تا  31روزگي،  30تا 

  ).روزگي

صورت گسسته همچنين صفات به. داشتند استفاده شدهايي كه در شروع هر دوره وجود در هر دوره تنها اطالعات گوساله

)binary (هايي كه در دوره مشخص مرده بودند كد يك و در غير اين صورت كد در نظر گرفته شدند، به اين معني كه گوساله

  .صفر داده شد

افزار در نرم REML هاي خطي تك صفتي پدري با استفاده از روشهاي ژنتيكي به كمك مدلبرآورد فراسنجه: آناليز آماري

DMU بستگي به فراواني )صفر و يك(با توجه به اينكه مقدار واريانس مربوط به خطاي اندازگيري در مقياس ). 4(انجام شد

در اين رابطه ). 3(بنابراين جهت كاهش خطاي اندازگيري مقادير وراثت پذيري با استفاده از رابطه زير تصحيح شد . وقوع دارد

شدت انتخاب = ماني و  نسبت زنده= وراثت پذيري مشاهده شده، = وراثت پذيري تصحيح شده، = 

  .ماني است براي نسبت زنده

 =  ( )  

اثراتي كه براي حداقل يكي از . صورت پذيرفت  SASار افزدر نرم GLMداري براي اثرات ثابت با استفاده از رويه آزمون معني

در نهايت مدل زير براي هريك از . دار شدند، در مدل ژنتيكي براي تمام صفات در نظر گرفته شددرصد معني 5صفات در سطح 

  :صفات مورد استفاده قرار گرفت

Yijklm =HYSi + Parityj +Easek + Twinl +Sirem +eijklm 

فصل  -گله -اثرات ثابت سال: HYSi، 6تا  1هاي ومير در دورهمشاهدات مربوط به صفت مرگ: Yijklm: رتند ازاجزا معادله عبا

 5هاي باالتر از ؛ شكم =j 1 ,…, 5(اثر ثابت مربوط به شكم زايش : Parityj،  )4تا  1؛ فصل 1389تا  1377؛ سال 56تا 1گله (

، زايش 2=، زايش سخت نياز به كمي كمك1=زاآسان: شامل k(زاييسخت اثر ثابت: Easek، )درنظر گرفت شد 5نيز معادل 

، )2=و دوقلو 1=قلو تك: شامل l(اثر ثابت دوقلوزايي: Twinl، )4=زايي و يا سزارينو سخت 3=سخت نياز به كمك فراوان

Sirem :1 ,…, 725(اثر تصادفي ژنتيكي پدر گوساله  m= ( وeijklm :خطاي باقيمانده.  
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  بحثنتايج و 

نشان ميدهد در دوره اول تلفات گوساله در گله هاي مورد مطالعه نسبت به  1ومير در دوره هاي مختلف در جدول نرخ مرگ

گزارش نمودند، ) درجنس ماده(درصد 23/3روز اول پس از تولد را  30ومير در ،كه ميزان مرگ)1389(مطالعات والت و همكاران 

 1ها درومير گوسالهدرصد از مرگ25. بود 70/0و 98/1، 62/2، 83/0ومير به ترتيب ي نرخ مرگهاي بعددر دوره). 1(باشدكمتر مي

همچنين ميانه . روز بود 2/1263/135ومير در كل دوره روز اول پس از تولد مشاهده شد و متوسط سن مرگ 4روزگي در  30تا 

ومير در مراحل اوليه بنابراين نتايج اين تحقيق نشان داد احتمال مرگ .)1جدول(روز بود 23و 99ترتيب ومير بهو چارك اول مرگ

  .شمار آوردعنوان يك دوره بحراني از لحاظ مديريتي بههفته اول پس از تولد را به 4توان زندگي بمراتب باالتر است و مي

تا  003/0از حدود  )روزگي 450حدود در (هاي مختلف از تولد تا زمان اولين تلقيح ومير در دورهپذري صفت مرگوراثت

- مقادير بدست آمده براي وراثت). 1جدول(در مقياس تصحيح شده متغير بود 095/0تا  021/0در مقياس مشاهده شده و  017/0

همچنين ساير برآوردها مشابه با ). 1(روز مطابق با گزارش والتي در گاو هلشتاين دانماركي بود 365تا  181پذيري در دوره

روز  180تا  61روز و  14تا  1هاي پذيري در دورهطوري كه در مطالعات هانسن و همكاران مقادير وراثتلعات پيشين بود، بهمطا

توان از اين صفات در انتخاب و با توجه به وجود واريانس ژنتيكي كافي مي  ).3(برآورد شده است 004/0و  003/0ترتيب به

  .مودارزيابي ژنتيكي حيوانات استفاده ن

  هاي سني مختلفپذيري در دورهومير، ميانگين، ميانه، چارك اول و وراثتتعداد مشاهدات، نرخ مرگ. 1جدول
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Absract 

Mortality of calves is not only costly for dairy cattle farmers, but it is also a problem related to 

animal health and welfare. Thus, the aim of this study was to estimate genetic parameters of 

mortality in female calves in different age groups until an age of 450 d (nearly first service). 

Records of female calves born in the years 1998 to 2010 from 56 Holstein dairy herds were used. 

Five age periods of mortality: d 1 to 30, d31 to 60, d 61 to 180, d181 to 365, d 366 to 450, and 

the full period d 1 to 450 were considered. After data editing, more than 67707 female calves 

were investigated. The pedigree consisted of 725 sires and 993 animals, and for the estimation of 

genetic parameters, linear sire model was applied. Effects accounted for were fixed effects of 

herd -year - season, number of dam’s parity, calving ease, and twin as well as the random effect 

sire. Mortality rates were 2.23, 0.83, 2.62, 1.98, 0.70, and 8.3% for the six mentioned periods, 

respectively. Although heritabilities were low, and ranging from 0.003 to 0.017, but genetic and 

phenotypic variation seemed to be sufficiently high to genetically improve the mortality trait in 

female calves until first service.  

 Key words: calf mortality -genetic parameter  - heritability  

 


