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چکیده
این مطالعه به منظور برآورد نرخ مرگومیر حیوانات ماده تا سن  067روزگی و شناسایی عوامل مخاطره آمیز مؤثر بر
آن انجام شد .اطالعات مربوط به  11355گوساله ماده از  17گله در استان اصفهان ،طی سالهای  5300تا  5311در شش
دوره سنی شامل  5تا  37روزگی 35 ،تا  517روزگی 515 ،تا  361روزگی 366 ،تا  067روزگی و  5تا  017روزگی و کل
دوره ( 5تا  067روزگی) مورد بررسی قرار گرفت .در هر دوره تنها گوسالههایی که در شروع دوره زنده بودند ،درنظر
گرفته شد .همچنین رکورد مربوط به گوسالههایی که قبل از اتمام دوره به صورت اختیاری کشتار شده و یا به گله
دیگری انتقال داده شدند از مجموع دادهها خارج گردید .مدل رگرسیون لجیستیک به همراه اثرات سال  ،گله ،فصل تولد،
شکم زایش ،سختزایی ،دوقلوزایی و وزن تولد بصورت متغیر پیوسته خطی و توان دو مورد استفاده قرار داده شد .نرخ
مرگومیر در شش دوره سنی مذکور ،به ترتیب  1/17 ،0/50 ،5/81 ،3/01 ،1/50و  51/07درصد بدست آمد .شکم زایش
اثر ناچیزی بر مرگومیر گوسالهها در سنین باال داشت و هیچ نوع ارتباطی میان گروه اسپرم و فراوانی مرگومیر
مشاهده نشد .فراوانی مرگومیر بهطور معنیداری( )P>7/71در گوسالههای حاصل از زایشهای غیرطبیعی و سخت در
اکثر دورههای سنی باالتر بود .نرخ مرگ ومیر گوسالهها در ماه اول پس از تولد در گوسالههای متولد شده در فصل
پاییز باالتر از فصل زمستان بود .بر اساس نتایج مطالعه حاضر وزن گوساله در زمان تولد بعنوان عامل مهمی در زنده-
مانی گوساله حتی تا سن نزدیک به زایمان حیوان مطرح میباشد.
واژههای کلیدی :اثرات محیطی ،فراوانی مرگومیر ،گوسالههای شیری

243

فروتن ،انصاري مهیاري و ...

نشریه پژوهشهاي علوم دامی /جلد  32شماره  /4سال2233

مقدمه

مقادیر بسیار متفاوتی را نشان میدهد .بخشی از تفاوت

افزایش مرگ ومیر در گوسالهها و تلیسهها عالوه بر

موجود میان کشورها به دلیل تلفات در مدیریت ،شرایط

کاهش ظرفیت جایگزینی در گله و اثر بر پیشرفت

آبوهوایی ،برنامههای بهگزینی میباشد(هانسن و

ژنتیکی ،موجب افزایش نگرانیها در مورد سالمت و

همکاران  .)1773اگرچه در این میان عامل ساختار

آسایش حیوانات و تحمیل خسارت اقتصادی فراوان به

ژنتیکی جمعیت نیز از اهمیت بسزایی برخوردار است.

دامداران میشود .در بررسی که توسط استراز و

مطالعات اندکی در راستای بررسی مرگ ومیر گوساله

همکاران ) (1770صورت گرفت نشان داده شد که ساالنه

ها در کشور صورت گرفته است .در همین راستا

خسارت مالی به دلیل تلفات گوسالههای گاو شیری

انصاری ( ) 1770میزان مرگ ومیر گوسالهها تا یک

(شامل مردهزایی) تا سن  517روزگی در کشورهای

ساعت پس از تولد در استان فارس را 3/1درصد گزارش

اسکاندیناوی حدود  07میلیون یورو میباشد .همچنین

نمودند .همچنین آتشی نرخ مرگ ومیر گوسالهها در طول

دفرا ( )1773این میزان را در بریتانیا  67میلیون پوند

01ساعت پس از تولد را طی سالهای5301الی5311در

گزارش نمود .این در حالی است که تلفات در سنین باالتر

یکی از گلههای استان اصفهان  6درصد گزارش نمود .با

به دلیل افزایش هزینههای پرورشی از لحاظ اقتصادی،

این حال در بسیاری از این مطالعات تنها تلفات تا سنین

خسارت بیشتری را به صنعت گاو شیری تحمیل می-

پایین مورد مطالعه قرار گرفته است.

نماید.

سالمت گوسالهها در زمان تولد شدیداً مرتبط با نرخ

اکثر مطالعات نشان میدهند باالترین احتمال مرگ ومیر

مرگومیر در گله میباشد (هینریچ و همکاران .)1775

در طول  1ماه پس از تولد قرار دارد (گالیکسن و

عوامل متعددی بر سالمت گوسالهها در زمان تولد تأثیر

همکاران  .)1778در مطالعهای که توسط هانسن و

میگذارد .به عنوان مثال گوساله مادران با تغذیه ناکافی

همکاران ( )1773صورت گرفت میزان مرگ ومیر در 50

در اواخر دوره آبستنی و یا گوسالههای حاصل از

روز اول پس از تولد در دانمارک  1/0درصد گزارش

زایشهای سخت و طوالنی در زمان تولد ،از قدرت زنده-

شد .همچنین والت و همکاران ( )1757نرخ مرگ ومیر در

مانی کمتری بویژه در اوایل زندگی برخوردار میباشند

دورههای سنی  5تا  37روزگی 35 ،تا  517روزگی515 ،

(کندی و همکاران  .)1757اغلب سختزایی منجر به

تا  361روزگی 366 ،تا اولین زایش را در کشور دانمارک

تشدید اختالالت متابولیکی ،تنفسی و اسیدوز در زمان

به ترتیب  7/80 ،1/66 ،3/13و  8/36درصد گزارش

تولد میشود .اسیدوز در زمان تولد ممکن است بر جذب

نمودند .کمترین نرخ مرگ ومیر برای  37روز اول پس از

ایمونوگلوبولین آغوز اثر منفی داشته باشد (بسر و

تولد در کشورهای سوئد و نروژ به ترتیب  5/1و 5/1

همکاران  .)5887در مطالعهای که در راستای بررسی

درصد گزارش شده است (سونسن و همکاران .)1776

عوامل محیطی مؤثر بر مرگومیر گوسالهها تا سن 15

همچنین نرخ مرگ ومیر تا سن  517روزگی در گوساله-

روزگی در آمریکا صورت پذیرفت مشاهده شد حدود 35

های ماده نژاد هلشتاین دانمارکی  1/6درصد (هانسن و

درصد از مرگومیر گوسالههای ماده میتواند با مدیریت

همکاران  )1773و در نژاد جرزی دانمارکی 51/1درصد

مناسب از نظر روش ،زمان و مقدار مصرف آغوز کاهش

( نوربرگ  )1771محاسبه و گزارش شده است .گالیکسن

داده شود .همچنین نشان داده شد مدیریت مناسب در

و همکاران ( )1778نیز نرخ تلفات در سال اول زندگی در

زمان جدا نمودن گوساله از مادر ،سختزایی و

کشور نروژ را در دو جنس  3/0درصد گزارش نمودند.

دوقلوزایی به ترتیب می تواند موجب  %51 ،%56و %3

به طور کلی فراوانی مرگ ومیر در کشورهای مختلف
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کاهش در نرخ مرگومیر تا  15روزگی شود (ولز و

اول و شکم دو به باال دستهبندی شدند .رکوردهای

همکاران .)5886

مربوط به وزن تولد با سه انحراف معیار باالتر و پایین-

بنابراین آگاهی از عوامل مؤثر بر مرگومیر گوسالهها از

تر از میانگین حذف شد .عالوه بر این برای هر دوره

اهمیت باالیی در شناسایی موقعیتهای مناسب به منظور

سنی ،تنها گوسالههایی که در شروع دوره زنده ماندند

بهبود وضعیت سالمت گله برخوردار است .با توجه به

مورد بررسی قرار گرفت .همچنین رکورد مربوط به

اینکه مطالعات اندکی در راستای بررسی مرگومیر و

گوسالههایی که قبل از اتمام دوره به صورت اختیاری

عوامل مؤثر بر آن در کشور صورت پذیرفته است ،در

کشتار شدند و یا به گله دیگری انتقال داده شدند از

این مطالعه نرخ مرگ ومیر در شش دوره سنی مختلف از

مجموع دادههای آن دوره خارج شد.

تولد تا اولین زایش در گوسالههای ماده محاسبه شده و

مرگومیر در هر دوره به صورت صفت گسسته (دو

همچنین تعدادی از عوامل محتمل در بروز مرگومیر

وضعیتی) در نظر گرفته شد ،به این صورت که اگر

گوسالهها در دورههای مختلف مورد ارزیابی قرار گرفته

گوسالهای در دوره مشخص میمرد ،کد یک و اگر زنده

است.

میماند ،کد صفر اختصاص داده میشد.
به منظور شناسایی اثر عوامل محیطی مؤثر بر صفات

مواد وروشها

مورد بررسی از رویه  LOGISTICدر نرم افزار SAS

در بررسی حاضر تعداد  11355رکورد از  17گاوداری

و مدل آماری زیر استفاده گردید:

در استان اصفهان مربوط به سالهای  5300تا

Yijklmnopq =μ+Herdi +Yearj +Season k

5311مورد استفاده قرار گرفت .هانسن و همکاران در

+Parityl +Easem +Twin n +Bw o +Bw p2 +eijklmnopq

سال  1773پیشنهاد نمودند که مرگ ومیر گوسالهها و
تلیسهها در دورههای زمانی مختلف متفاوت بوده و
بنابراین ممکن است توسط ژنهای متفاوتی کنترل شوند.
لذا در این مطالعه شش دوره سنی زیر براساس روزهای
بحرانی در نظر گرفته شد:
مرگ و میر در دوره سنی  5تا  37روزگی
مرگ و میر در دوره سنی  35تا  517روزگی
مرگ و میر در دوره سنی  515تا  361روزگی
مرگ و میر در دوره سنی  366تا 067روزگی
مرگ و میر در دوره سنی  5تا 017روزگی
مرگومیر در دوره سنی  5تا 067روزگی
برای ویرایش اطالعات ،تنها رکورد گوسالههایی با
اطالعات کامل تولد در نظر گرفته شد .همچنین رکورد
گوسالههای سهقلو و یا بیشتر ،رکورد گوسالههای
حاصل از مادران جوانتر از  15ماه و رکورد گوساله-
های متولد شده از مادران باالتر از  1شکم زایش از
مجموعه اطالعات خارج شد .حیوانات در دو گروه شکم

اجزا معادله عبارت است:
 : Yijklmnopqمشاهدات مربوط به نرخ مرگومیر در شش
دوره سنی
 : Herdگله (گله  5تا )17
 : Yearjسال زایش (سال  5300تا )5311
 : Season kفصل زایش ( فصل  5تا )0
 : Paritylشکم زایش (شکم یک =  5و شکمهای باالتر از
یک= )1
 : Easemنحوه زایش (آسانزا= ،5زایش سخت نیاز به
کمی کمک= ،1زایش سخت نیاز به کمک فراوان و یا
سزارین=)3
 : Twin nدوقلوزایی(تک قلو و دوقلو)
 Bw oو  : Bw 2pوزن تولد بصورت متغیر پیوسته خطی
و توان دوم
 : eijklmnopqاثر تصادفی باقیمانده
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نتایج و بحث

باشد .بطوریکه انتظار میرود با افزایش اندازه گله میزان

فراوانی مرگومیر در دورههای سنی مختلف در جدول 5

مرگومیر گوساله در سنین پایین افزایش یابد.

آورده شده است .در مرحله اول سنی (ماه اول زندگی)،

فراوانی مرگومیر تا سن اولین تلقیح ( 51ماه اول) در

فراوانی مرگومیر  1/50درصد به دست آمد ،که در سطح

این مطالعه  % 1/6به دست آمد که نیمی از این مقدار در

پایینتری نسبت به سایر گزارشات قرار دارد .در بررسی

 575روز اول زندگی اتفاق افتاده است .البته الزم است

سیمنسن و همکاران (  )5811فراوانی مرگومیر در  37روز

اشاره شود فراوانی مرگومیر در اکثر مطالعات به دلیل

اول (شامل مردهزایی) در گوسالههای هلشتاین نروژی 0

انجام تصحیحاتی همچون در نظر نگرفتن رکورد

درصد گزارش شد .همچنین در گوسالههای هلشتاین

گوسالههای با وضعیت سختزایی و دوقلوزایی

انگلیسی فراوانی مرگومیر در این دوره حدود  3/0درصد

نامشخص ،سهقلوها و  ...ممکن است کمتر از مقدار

گزارش شده است ( بریکل و همکاران  .)1770مرگومیر در

حقیقی برآورد و گزارش شود.

 50روز اول پس از تولد توسط ( هانسن و همکاران )1773

در بین صفات مورد مطالعه ،فراوانی مرگومیر در

در گوسالههای ماده دانمارکی  1/0درصد گزارش شد ،در

مرحله سنی  366تا  067روزگی در این تحقیق بیشتر از

حالیکه والت و همکاران ( )1757در گزارش خود فراوانی

سایر مطالعات و برابر با  0/50درصد بدست آمد .این

مرگومیر در گوسالههای هلشتاین دانمارکی را دراولین ماه

مقدار حدود یک سوم از تلفات در کل دوره و معادل

پس از تولد  3/13درصد گزارش نمودند .پرز و همکاران (

 %33/63را شامل میشود .همچنین سونسن و همکاران

 )5887فراوانی مرگومیر در گوسالههای ماده تا  0ماهگی

( )1770فراوانی مرگومیر در  155روزگی تا اولین

را  0/8درصد گزارش نمودند.

زایش (و یا به عبارت دیگر تا سن  157روزگی) را در
گزارش نمودند ،که

با توجه به اینکه  11درصد از مرگومیر گوسالههای ماده

گلههای سوئدی به مقدار %1/1

در دوره  5تا  37روزگی در  1روز اول پس از تولد اتفاق

تفاوت قابل مالحظهای با نتایج این مطالعه دارد .با توجه

میافتد ،با رعایت و کنترل عوامل محیطی و مدیریتی

به اینکه واریانس ژنتیکی برای صفت مرگ و میر پایین

خصوصاً در زمان تولد گوساله میتوان به مقدار قابل

میباشد ،بنابراین بخش قابل توجهی از این تفاوت به

توجهی فراوانی مرگومیر در این دوره را کاهش داد.

دلیل اثر عوامل محیطی و مدیریتی است .همچنین سطح

مقادیر فراوانی مرگومیر در جدول  5نشان میدهد تا

باالی تلفات در این مدت ممکن است حاکی از عدم توجه

سن  517روزگی (مجموع دوره اول و دوم) تلفات گوساله-

کافی گلهداران در رعایت اصول بهداشتی و مدیریتی در

های ماده در گله های هلشتاین ایران در حدود  % 1/6قرار

نگهداری و پرورش گوسالههای ماده در گاوداریهای

دارد که قابل مقایسه با گزارشات هانسن و همکاران

صنعتی پر تراکم باشد.

( )%1/6( )1773ووالت و همکاران ( )%1/18( )1757برای

فراوانی مرگومیر تلیسهها تا سن اولین زایش در این

گوسالههای ماده دانمارکی است .این مقادیر نشان دهنده

مطالعه  51/07درصد بدست آمد که در مقایسه با

وضعیت بهداشتی و مدیریتی مطلوب در گاوداری های

فراوانی گزارش شده توسط والت و همکاران ()1757

متراکم در رابطه با نگهداری گوسالهها تا سن  517روزگی

( )%8/36به طور قابل مالحظهای باالتر است.

است .نکته قابل توجه این است که گلههای مورد مطالعه در

با توجه به اینکه به منظور دستیابی به حداکثر مقدار

این تحقیق عمدتاً شامل بیش از  1777رأس گاو دوشا

پیشرفت در یک برنامه پرورش گوساله الزم است به

بودند در حالی که حداکثر اندازه گلههای گاو شیری در

تعداد کافی گوساله جایگزین در اختیار باشد و تنها حذف

کشورهای اروپایی از جمله در دانمارک 177 ،رأس می-

کمتر از  %57گوسالهها قابل پذیرش است (هینریچ و
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همکاران  ،)1775توجه به سطح مرگومیر از نقطه نظر

منجو و همکاران  .)1778گوسالهها به دلیل یکسری

مدیریتی و همچنین اجرای برنامههای اصالحی حائز

خصوصیات خاص در سیستم بدنی خود به مراتب

اهمیت است زیرا باال بودن نرخ حذف گوسالهها نه فقط

بیشتر از سایرین در معرض خطر مرگ ومیر قرار دارند.

موجب خسارت اقتصادی ،بلکه متعاقباً کاهش پیشرفت

از جمله این خصوصیات میتوان به سیستم دفاعی

ژنتیکی در سطح گله را بدنبال خواهد داشت.

ضعیف و سیستم هضم دینامیک که از هضم فراورده-

نتایج بدست آمده در این مطالعه نشان داد متوسط سن

های شیری به سمت مواد جامد سوق مییابد ،اشاره

اول

نمود ( هینریچ و همکاران  .)1775این خصوصیات

(55/00)±1/71روز و در کل دوره (از تولد تا سن اولین

موجب میشود که گوسالهها به طور عمده حساسیت

زایش) ( 116/11)±131/511روز است (جدول.)5

بیشتری به بیماریها نشان دهند .با توجه به اینکه تلفات

همچنین  11درصد از مرگومیر گوسالهها در کل دوره

زودهنگام موجب از دست رفتن بخشی از سرمایه در گله

در  06روز پس از تولد به وقوع پیوست که این موضوع

در کنار کاهش پیشرفت ژنتیکی در یک جمعیت میشود

باال بودن احتمال مرگومیر در مراحل

الزم است با به کارگیری روشهای مناسب مدیریتی و

ابتدایی دوره میباشد .این مقادیر مشابه نتایج حاصل از

راهبردهای ژنتیکی تا حد امکان فراوانی مرگومیر در

مطالعات پیشین بود و مؤید بحرانی بودن  67روز اول

گوسالهها را کاهش داد.

مرگ

و

نشاندهنده

میر

گوسالهها

در

37

روز

زندگی در گوسالهها میباشد (تارس و همکاران  1771و

جدول -1فراوانی و توزیع آماری مرگومیر در گوساله های هلشتاین ایران طی دورههای سنی مختلف

دوره سنی

تعداد مشاهدات

درصد

سن بر حسب روز

مرگ و میر

((±SEمیانگین

میانه

چارک اول

 5تا  37روزگی

11355

1/50

(55/00)±1/71

55

1

 35تا  517روزگی

15775

3/01

(80/33)±05/60

81

61

 515تا  361روزگی

01003

5/81

(160/00)±13/07

161

158/11

 366تا  067روزگی

07865

0/50

(101/00)±551/10

116/1

006

 5تا  017روزگی

17813

1/17

(530/73)±516/70

575

11

 5تا  067روزگی

00186

51/07

(116/11)±131/511

561

06

در جدول  1نتایج معنیداری اثرات مختلف بر صفات

تولد نیز شامل اثرات محیطی نظیر تغییرات آب و هوایی،

مرگومیر در دورههای سنی مختلف نشان داده شده

زمانی و قوانین و شرایط حاکم در گله در سالهای

است .همانطور که مالحظه میشود اثر عوامل مختلف

مختلف میباشد .معنیدار بودن این  1عامل نشان میدهد

گله ،سال تولد در تمام دورههای سنی به طور معنیداری

در اجرای برنامههای دوره پرورش ،باید به ایجاد شرایط

( )P <7/75مؤثر بود .اثر گله در واقع مجموعهای از

مناسب برای رفاه حیوانات ،تشخیص و کنترل به موقع

خصوصیات گله ،اثرات مدیریتی ،تغذیهای و قوانین و

بیماریها و همچنین مصرف صحیح واکسنها و داروها

سیاستهای حاکم در مدیریت گله رانشان میدهد .سال
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بعنوان بخشی از عوامل مدیریتی مؤثر بر نرخ مرگومیر

متولد شده از گاوهای شکم اول میتواند به دلیل اعمال

توجه داشت (کندی و همکاران .)1757

برنامههای مدیریتی مناسبتر برای این دسته از گاوهای

در این مطالعه اثر فصل تولد در تمام دورههای سنی

مولد باشد .به عبارت دیگر توجه بیشتر دامداران در

معنیدار بدست آمد ( ،)P<7/75تنها استثنا مربوط به اثر

خرید و انتخاب اسپرم به منظور تلقیح تلیسهها و همچنین

فصل در دورههای سنی  35الی  517روز و  515الی

کنترل بیشتر رفتار زایش در تلیسهها میتواند موجب

 361روز بود ( .)P >7/71این در حالی است که سونسن

کاهش نرخ سختزایی و بنابراین مرگومیر در این گروه

و همکاران ( ،)1776ارتباط معنیداری میان مرگ ومیر

شده باشد .با توجه به اینکه متوسط ماندگاری گاوهای

در  5الی  87روزگی با فصل تولد مشاهده نکردند.

مولد در حدود  1/1شکم زایش میباشد و گاوهای شکم

گالیکسن و همکاران ( )1778گزارش کردند که زایش در

1و  3بیشتر در معرض حذف به دلیل بیماریهای

تابستان و یا پاییز میتواند موجب کاهش خطر مرگومیر

متابولیکی و مشکالت تولیدمثلی هستند ،بنابراین میتوان

در هفته اول و یا ماه اول زندگی شود .در مطالعه حاضر

بیان کرد گاوهای شکم دوم به باال نهتنها از قدرت

احتمال مرگ ومیر در یک ماه پس از تولد در گوسالههای

ماندگاری پایینی برخوردار هستند ،قدرت کمتری در به

متولد شده در پاییز نسبت به زمستان باالتر بدست آمد

دنیا آوردن گوسالههایی با قابلیت زیست باال طی یک ماه

( .)OR =5/06بنابراین احتماالً شرایط آب و هوایی

اول پس از تولد در گله را نیز دارند.

متفاوت موجود در کشورهای مختلف موجب ارتباط

با توجه به جدول  1مشاهده میشود گروه اسپرم هیچ-

میان تنوع فصلی و نرخ مرگ ومیر شده است.

گونه اثر معنیداری بر فراوانی مرگومیر نداشت (>7/71

در این مطالعه اثر شکم زایش بهطور معنیداری بر

 .)Pبه عبارت دیگر اسپرمهای خارجی در رابطه با این

مرگومیر در دوره  5تا  37روزگی مؤثر بود (.)p>7/71

صفات هیچگونه برتری در کاهش نرخ تلفات و مرگومیر

در مطالعه هانسن و همکاران ( )1773نیز اثر محدود و

نسبت به اسپرمهای تولیدی در داخل کشور نشان نمی

غیرمعنیدار شکم زایش بر مرگومیر پس از تولد تا سن

دهند .سختزایی عامل مهم دیگری است که اثر معنی-

 517روزگی گزارش شد .مقایسهای که بین احتمال مرگ

داری در سه دوره سنی اول نشان میدهد (جدول.)1

ومیر بین شکم یک و شکمهای باالتر صورت گرفت

سزارین و زایش سخت با کمک فراوان به مراتب موجب

نشان داد که احتمال مرگومیر طی دوره  5تا  37روزگی

افزایش فراوانی مرگومیر در یک ماه اول پس از تولد

در گوسالههای حاصل از مادران شکم دو به باال در

نسبت به زایش آسان و زایش سخت با اندکی کمک شده

حدود  %31باالتر از مادران شکم یک است (جدول .)3این

است (جدول.)3

نتایج برخالف مطالعات پیشین میباشد ،بطوریکه در

هرچند در دوره سنی دوم احتمال مرگ ومیر در

اکثر مطالعات میزان مرگومیر در شکم اول باالترین

گوسالههای متولد شده از زایشهای سخت با اندکی

میزان میباشد (هانسن و همکاران  .)1773با توجه به

کمک بیشتر از سزارین و زایش سخت با کمک فراوان

اینکه در بین گاوهای شکم اول جوانترین آنها کمترین

بود (نتایج نشان داده نشده است) .نتایج مطالعات

قطر لگنی را دارا هستند بنابراین شاید نادیده گرفتن

گالیکسن و همکاران ( )1778در توافق با مطالعه حاضر و

رکورد مادرانی با سن کمتر از 15ماه در زمان زایش در

حاکی از افزایش متوسط نرخ مرگومیر تا یک سالگی در

مطالعه حاضر موجب برآورد کمتر نرخ مرگ ومیر در

اثر سختزایی میباشد .با توجه به اینکه سختزایی

گاوهای شکم یک شده باشد .عالوه براین ،نرخ پایین

موجب افزایش تنش به گوساله تازه متولد شده میشود،

مرگومیر بدست آمده در این مطالعه برای گوسالههای

بنابراین هر گونه تأخیر در جذب آغوز و متعاقباً تأخیر
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در انتقال ایمنی غیر فعال به گوساله را به همراه خواهد

بروز سختزایی دخیل هستند ،اما بهبود شرایط مدیریتی

داشت (کندی و همکاران  .)1757این امر موجب افزایش

در زمان زایش و مشاهده رفتار زایش در گاوهای مولد،

حساسیت به بیماریها و خطر مرگومیر در گوسالهها

نقش بسزایی در کاهش نرخ سختزایی میتواند داشته

حتی تا یک سالگی میشود .اگرچه عوامل بسیاری در

باشد ( کندی و همکاران .)1757

جدول -2مقادیر کی دو عوامل مؤثر بر مرگومیر گوسالهها در دورههای سنی مختلف

منبع تغییرات

دوره سنی(روز)

درجه
آزادی

5الی37

35الی517

 515الی361

 366الی067

 5الی 017

 5الی 067

گله

01

**061/065

**168/131

**01/657

**586/131

**010/118

**166/550

سال تولد

55

**10/710

**10/110

**30/060

**11/017

**06/170

**516/138

فصل تولد

3

**51/375

0/051ns

6/113ns

**10/713

**51/878

**10/011

شکم زایش

5

**57/630

7/371ns

7/111ns

7/713ns

5/001ns

5/107ns

نوع اسپرم

1

7/1083ns

7/750ns

7/068ns

5/813ns

7/781ns

1/350ns

سخت زایی

2

**16/111

**10/313

**51/606

7/531ns

**61/556

**31/65

دوقلوزایی

1

7/536ns

1/706ns

7/371ns

*0/137

7/151ns

7/3ns

وزن تولد

5

**37/566

**55/017

**58/333

**55/016

**15/13

**67/510

درجه دوم وزن تولد

5

**16/651

**57/080

**58/001

**8/510

**00/165

**10/100

معنیدار نیست()P< 7/71

* معنیداری در سطح  ** )P>7/71(% 1معنیداری در سطح )P>7/75(% 5

ns

براین اساس ،قسمتی از تلفات و مرگومیر گوسالهها تا

( )1773فراوانی مرگومیر را به طور معنیداری حتی تا

یک سالگی میتواند با مراقبت و کنترلهای مدیریتی به

سن  517روزگی در گروههای دوقلو نسبت به تک قلو

منظور کاهش نرخ سختزایی در زمان تولد کاسته شود.

متفاوت گزارش نمودند .درمطالعهی حاضر اثر

صفت دوقلوزایی به دلیل اینکه موجب افزایش نرخ مرگ-

دوقلوزایی دراکثر دورههای سنی غیر معنیدار()P>7/71

ومیر در گوسالههای گاو شیری میشود ،اغلب صفتی

بدست آید (جدول  )1و تفاوت معنیداری در نرخ مرگ

نامطلوب در صنعت گاو شیری محسوب میشود .در

ومیر برای گوسالههای دوقلو نسبت به تک قلو مشاهده

مطالعهی گالیکسن و همکاران (  )1778اثر دوقلوزایی

نشد .این امر احتماال به دلیل در نظر گرفتن اثرات وزن

تنها بر مرگومیر تا یک هفته پس از تولد معنیدار

تولد و سخت زایی در مدل آماری میباشد.

گزارش شد و نشان داد با افزایش سن حیوان تفاوت

همانطور که در جدول  1مشاهده میشود اثرات وزن

قابل توجهی در نرخ مرگومیر برای گوسالههای دوقلو

تولد در تمام دورههای سنی معنیدار بدست آمد

نسبت به تک قلو وجود ندارد .اگرچه هانسن و همکاران

( .)P>7/71بر اساس نتایج حاضر وزن تولد نهتنها
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فروتن ،انصاري مهیاري و ...

بصورت خطی بلکه بصورت درجه دو بر نرخ مرگ ومیر

گزارشات بود .با توجه به پایین بودن واریانس ژنتیکی

اثر میگذارد .در توافق با نتایج حاضر سونسن و

صفات مرگومیر در گوسالهها ،قسمتی از تفاوت در

همکاران ( )1776بیان نمودند که گوسالههایی با وزن

نتایج به دلیل تاثیر عوامل محیطی ،مدیریتی در بقاء

بسیار باالتر و پایینتر از میانگین بیشتر در معرض خطر

گوسالههای ماده مورد مطالعه میباشد .از آنجایی که به

مرگ ومیر قرار دارند .بنابراین الزم است توجه بیشتری

منظور دستیابی به حداکثر مقدار پیشرفت ژنتیکی در

به وزن تولد گوسالهها معطوف شود چراکه وزن تولد

اجرای یک برنامه به نژادی ،الزم است تعداد کافی

بعنوان عامل مهمی درزندهمانی گوسالهها حتی تا سنین

گوساله در اختیار باشد و حذف کمتر از  %57گوسالهها

نزدیک به زایمان حیوان مطرح میباشد.

قابل پذیرش است ،مقدار نسبتاً قابل توجه نرخ تلفات
(51/0درصد) در این مطالعه ،اهمیت صفات مرگومیر

نتیجهگیری کلی

گوسالهها را مشخص مینماید .به این ترتیب الزم است

نتایج بدست آمده نشان داد احتمال وقوع مرگومیر در

توجه بیشتری به این صفات از نقطه نظر مدیریتی و

گله های گاو شیری هلشتاین طی مراحل ابتدایی از تولد

همچنین اجرای برنامههای اصالحی شود زیرا باال بودن

گوساله در سطح باالیی قرار داشت ،به طوری که یک

نرخ حذف گوسالهها نهتنها موجب خسارت اقتصادی،

چهارم مرگومیر گوسالهها در  06روز پس از تولد اتفاق

بلکه متعاقباً موجب کاهش پیشرفت ژنتیکی در سطح گله

میافتد.

میشود .بر اساس نتایج مطالعه حاضر ،اثرات سخت-

همچنین در بین دورههای سنی مورد بررسی ،فراوانی

زای ،وزن تولد ،فصل تولد و همچنین عوامل مدیریتی

مرگومیر در دوره سنی  366تا  067روزگی و متعاقباً

ومحیطی گله و سال تولد در حفظ سالمت گوساله در

در کل دوره (از تولد تا اولین زایش) بیشتر از دیگر

سطح گله و کاهش نرخ تلفات گوسالهها مؤثر میباشد.

جدول -3احتمال خطر مرگ ومیر در اولین ماه پس از تولد برای اثرات ثابت معنیدار در مدل آماری
برآورد ضریب

خطای

احتمال افزایش ریسک مرگ ومیرو فاصله

احتمال معنی-

رگرسیون ((β

معیاربرآورد ()SE

اطمینان 81درصد ()OR, CL95%

داری

شکم

یک

-7/5008

7/7010

7/000, 7/613-7/118

7/7755

زایش

دو و باالتر

7

5

-

بهار

-7/7811

7/7030

5/711, 7/110-5/366

ns

فصل

تابستان

7/7100

7/7071

5/110, 5/773-5/106

ns

تولد

پاییز

7/1768

7/7611

5/06, 5/518-5/081

7/7778

زمستان

7

5

-

آسان زا

-7/0568

7/7036

7/000, 7/613-7/118

>7/7775

-7/3650

7/7851

7/373, 7/115-7/050

>7/7775

اثرات
ثابت

سخت
زایی

دستهبندی

زایش سخت با اندکی
کمک
زایش سخت با کمک
فراوان و سزارین

7

5

-
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Abstract
The aim of this study was to estimate mortality rates in dairy calves and heifers up to 760 day of age
and identify risk factors for calf mortality. The records of 52,311 female calves born in the years
1998 to 2009 from 50 Holstein dairy herds in Isfahan were used. Six age periods: 1 to 30 d, 31 to
180 d, 181 to 365 d, 366 to 760 d, 1 to 450 d, and the full period 1 to 760 d were considered.
Records of animals slaughtered or exported within a defined period were set to missing values,
whereas their records were kept for preceding periods. A logistic regression model with effects of
herd, year, season of birth, number of dam’s parity, calving ease, twin, group of sperm, and linear
and quadratic form of birth weight as covariate were considered. Mortality rates were 2.17, 3.42,
1.98, 4.17, 8.2, and 12.4% for the six mentioned periods, respectively. In general, the parity of the
dam had limited influence on mortality of the calves in older ages. No significant associations were
found between mortality and sperm group. A significantly higher mortality for calves being born
from difficult calving was found for the most of the age periods. Mortality rate during first mount of
life were higher in calves born in autumn rather than winter. According to the current study, birth
weight is important effect in survival of calves until first calving.
Key Words: Environment effect, Mortality rate, Dairy calves

