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  چكيده

با اين حال . شودمنظور بهبود سالمت و طول عمر حيوانات، هدفي عمده محسوب ميههاي گاو شيري انتخاب ژنتيكي بدر گله

- آميز براي مرگزايي يك عامل مخاطرهسخت. هاي گاو شيري شده استماني گوسالههاي ژنتيكي صفات زندهتوجه كمي به جنبه

پذيري و همبستگي ميان ز اين مطالعه برآورد وراثتبنابراين هدف ا. آيدشمار ميهاي شيري در يك ماه پس از تولد بهومير گوساله

 53436سازي و پردازش اطالعات، ركورد مربوط به پس از آماده. باشدزايي در گاوهاي شكم اول ميومير و سختصفات مرگ

هاي ژنتيكي با برآورد فراسنجه. گله مورد بررسي قرار گرفت 59در  1390تا  1370هاي گوساله شيري هلشتاين متولد شده در سال

ومير در يك ماه پس از تولد و فراواني مرگ. صورت پذيرفت REMLاستفاده از مدل خطي پدري دو صفتي و بر اساس روش 

. دست آمدبه 039/0و  0022/0ترتيب زايي بهومير و سختپذيري صفات مرگوراثت. درصد بود 22/4و  6/2ترتيب زايي بهسخت

همبستگي غير ژنتيكي افزايشي . داري متفاوت از صفر بودطور معنيو به - 11/0ن اين دو صفت همبستگي ژنتيكي افزايشي ميا

دهد كه واريانس ژنتيكي براي دو نتايج اين مطالعه نشان مي). p>05/0(داري متفاوت از صفر بودطور معنيو به) 039/0(پايين 

   .نمايندكنترل ميهاي متفاوتي اين دو صفت را باشد و احتماال ژنصفت موجود مي

  پذيريوراثت -هاي ژنتيكيفراسنجه -زاييسخت -ومير گوسالهمرگ: هاي كليديواژه

  مقدمه

ها در رابطه نگراني. باشدتنها از لحاظ اقتصادي، بلكه از ديدگاه آسايش و سالمت حيوانات حائز اهميت ميها نهومير گوسالهمرگ

. هاي گاو شيري استومير در گوسالهراكه مطالعات حاكي از افزايش نرخ مرگبا سالمت حيوانات در حال افزايش است، چ

مطالعات متعددي در راستاي ). 3(هاي سالمت حيوانات در نظر گرفته شودهاي اصالحي آينده جنبهبنابراين نياز است كه در برنامه

 21هاي ماده تا ومير گوسالهكه نرخ مرگ دهدمطالعات نشان مي. ومير صورت گرفته استبررسي عوامل محيطي مؤثر بر مرگ

پذيري و همبستگي دو لذا هدف از اين مطالعه برآورد وراثت). 6(يابدبرابر افزايش مي 2/4زايي روزگي در شرايط وجود سخت

صفت  ها در چگونگي در نظر گرفتن اين دوبرآورد اين فراسنجه. باشدزايي ميومير در يك ماه پس از تولد و سختصفت مرگ

  .هاي اصالحي مفيد خواهد بودهاي ژنتيكي و برنامهدر ارزيابي

 هامواد و روش

 24كه تا  1390تا  1370هاي گوساله حاصل از اولين زايش متولد شده در سال 61200اطالعات مربوط به : خصوصيات حيوانات

هايي با تنها گوساله. حدت اصفهان استخرج شدساعت پس از تولد زنده ماندند از شركت تعاوني كشاورزان ودامپروران صنعتي و

هاي تنها ركورد گوساله. ها به حيواناتي با تاريخچه تولد و زندگي كامل محدود شدداده. پدر شناخته شده مورد استفاده قرار گرفتند
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 10هايي با حداقل به گلهها پس از آن داده.  ماه در زمان زايش در آناليز وارد شد 21قلو حاصل از مادران با حداقل سن تك 

پدر مورد  719ركورد گوساله حاصل از  53436در پايان . فرزند محدود شد 10ركورد در سال و همچنين پدراني با حداقل 

  .صورت پذيرفت SAS(9.1)افزار هاي توصيفي توسط نرمها و آمارهسازي دادهآماده. بررسي قرار گرفت

در نظر گرفته شد، به اين معني ) binary(صورت گسسته روزگي به 30تا  1وره سني ومير در دصفت مرگ: صفات مورد بررسي

-همچنين صفت سخت. هايي كه در يك ماه پس از تولد زنده بمانند عدد يك و در غير اين صورت عدد دو داده شدكه گوساله

زايي و سخت 3=نياز به كمك فراوان، زايش سخت 2=، زايش سخت نياز به كمي كمك1=زاآسان: صورت زير تعريف شدزايي به

  .آورده شده است 1فراواني مشاهدات در هر دسته براي دو صفت در جدول . 4=و يا سزارين

  تعداد مشاهدات در هر دسته. 1جدول 

  
 DMUافزار در نرم REMLخطي دو صفتي پدري با استفاده از روش  هاي ژنتيكي به كمك مدلبرآورد فراسنجه: آناليز آماري

مدل . صورت پذيرفت  SAS(9.1)افزار در نرم GLMداري براي اثرات ثابت با استفاده از رويه آزمون معني). 4(نجام شدا

  :ژنتيكي زير مورد استفاده قرار گرفت

Yi =Xib + Zis +ei , (i = 2  1و  ) 

ترتيب ماتريس به: Zi و   Xiزايي، ومير و سختوكتور مشاهدات مربوط به  دو صفت مرگ: Yi: اجزا معادله عبارتند از

ترتيب وكتور مربوط به اثرات ثابت و تصادفي به: sو  b . وكتور خطاي باقيمانده: eiضرايبي مربوط به اثرات ثابت و تصادفي، 

اثرات ثابت . دار شدند، در مدل ژنتيكي در نظر گرفته شددرصد براي هر صفت معني 5اثرات ثابتي كه در سطح . ژنتيكي پدر

براي هر دو صفت در نظر گرفته شد، )  نر و ماده(، جنسيت)4تا  1؛ فصل 1390تا  1370؛ سال 59تا 1گله (فصل  -گله -سال

  . در مدل قرار گرفت  صورت كوواريتبه) 39، ...، 22، 21شامل (زايي سن مادرهمچنين در رابطه با صفت سخت

  

  

  نتايج و بحث
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درصد   26/2تا  05/3دست آمد، كه به ترتيب از درصد به 6/2روز پس از تولد  30ها تا ومير گوسالهدر مطالعه حاضر نرخ مرگ

طوري كه كمترين دهند، بهمطالعات صورت گرفته در اين راستا فراواني متفاوتي را نشان مي. ترتيب در جنس نر و ماده متغير بودبه

االترين ميزان در كشورهاي دانمارك و امريكا گزارش و ب) درصد 5/1و  2/1ترتيب به(ميزان تلفات در كشورهاي سوئد و نروژ

روز پس از  30تا  1ومير در دوره سني نرخ مرگ 1389در مطالعات صورت گرفته توسط والت و همكاران در سال ). 5(شده است

ان مطالعات ومير، تفاوت ميبا توجه به پايين بودن واريانس ژنتيكي صفت مرگ). 2(درصد گزارش شد 23/3تولد در جنس ماده 

 22/4زايي در گاوهاي شكم اول ميزان سخت). 3(باشدگزيني ميهاي بهوهوايي و برنامهناشي از تفاوت در شرايط مديريتي و آب

- درصد سخت 8/9، كه نسبت به مقدار گزارش شده توسط انصاري در فارس كه ميزان )فراواني دسته سوم وچهارم( درصد بود

بندي و تواند ناشي از تفاوت در نوع دستهزايي ميتفاوت در فراواني سخت). 1(باشدنمود كمتر مي ها را گزارشزايي در تليسه

گزارش  0029/0روز پس از تولد در دو جنس را  14تا  1پذيري در دوره هانسن و همكاران مقدار وراثت. ها باشدتعداد دسته

- طوري كه مقدار وراثتدست آمد، بهر در رنج مطالعات پيشين بهپذيري برآورد شده در مطالعه حاضمقدار وراثت).  3(نمودند

زايي در اولين زايش در ميان مطالعات صورت گرفته در رابطه با صفت سخت. برآورد شد 0022/0ومير پذيري براي صفت مرگ

ر توافق با مطالعات پيشين مقدار در اين مطالعه نيز د. باشدمتغير مي 09/0تا  03/0پذيري با استفاده از مدل خطي از ميزان وراثت

برآورد همبستگي ژنتيكي ميان اين دو صفت  يكي از . دست آمدبه 039/0زايي در شكم اول پذيري براي صفت سختوراثت

دست داري متفاوت از صفر بهطور معنيو به -11/0همبستگي ژنتيكي ميان دو صفت در حدود . مهمترين اهداف اين مطالعه بود

دار متفاوت از طور معنيو به 038/0همبستگي محيطي . نمايندهاي متفاوتي احتماال اين دو صفت را كنترل ميراين ژنبناب. آمد

هاي بنابراين با اعمال روش. باشددهنده وجود عوامل غير ژنتيكي افزايشي مشترك در بروز اين دو صفت ميصفر بود، كه نشان

  .هاي گاو شيري كاهش دادزايي را در گلهو سخت  وميرتوان نرخ مرگمديريتي مناسب در گله مي
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Abstract 

Genetic selection for improved health and longevity is a major goal of dairy cattle breeders 

however; little attention has been paid to the genetic component of calf mortality. Calving ease is 

a risk factor for mortality up to a month after birth in dairy calves. So, the aim of this study was 

to estimate of  heritabilities and correlation between mortality and calving ease at first parity. 

After preparation of data by means of the software package SAS (9.1), records of 53436 Holstein 

calves born in the years 1991 to 2011 from 59 herds were analyzed. A linear bivariate sire-model 

was fitted to the data and average information, REML was used to estimate (co)variance 

components. The frequency of mortality and calving ease were 2.6, and 4.22%, respectively. 

heritabilities for mortality and calving ease were 0.0022 , and 0.039, respectively. Genetic 

correlation between two traits was -0.11, and significant from zero. Non-genetic correlation was 

low (0.038), but significant from zero. This study has shown that genetic variation for two traits 

exists and suggests that different genes affect two traits. 
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