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 چکیده

ثر بر ؤمیز روزگی و شناسایی عوامل مخاطره آم 067تا سن ماده حیوانات ومیر برآورد نرخ مرگبه منظور این مطالعه 

شش در  5311تا  5300های طی سال ،در استان اصفهان گله 17گوساله ماده از  11355 . اطالعات مربوط بهانجام شدآن 

روزگی و کل  017تا  5روزگی و  067تا  366روزگی،  361تا  515روزگی،  517تا  35روزگی،  37تا  5دوره سنی شامل 

درنظر  بودند،هایی که در شروع دوره زنده هر دوره تنها گوساله گرفت. در روزگی( مورد بررسی قرار 067تا  5دوره )

و یا به گله  ههایی که قبل از اتمام دوره به صورت اختیاری کشتار شد. همچنین رکورد مربوط به گوسالهگرفته شد

، تولدفصل ، گله،  سال اتاثر مدل رگرسیون لجیستیک به همراه .گردیدها خارج دیگری انتقال داده شدند از مجموع داده

. نرخ داده شدقرار استفاده مورد  توان دوخطی و متغیر پیوسته وزن تولد بصورت زایی، دوقلوزایی و شکم زایش، سخت

درصد بدست آمد. شکم زایش  07/51و  17/1، 50/0، 81/5، 01/3، 50/1به ترتیب  ،مذکور سنی دوره ششومیر در مرگ

ومیر هیچ نوع ارتباطی میان گروه اسپرم و فراوانی مرگ و داشتدر سنین باال ها الهومیر گوسبر مرگناچیزی اثر 

سخت در غیرطبیعی و های های حاصل از زایشگوساله( در P<71/7)داریطور معنیبهومیر فراوانی مرگنشد.  مشاهده

های متولد شده در فصل در گوسالهها در ماه اول پس از تولد نرخ مرگ ومیر گوساله. باالتر بودهای سنی اکثر دوره

-پاییز باالتر از فصل زمستان بود. بر اساس نتایج مطالعه حاضر وزن گوساله در زمان تولد بعنوان عامل مهمی در زنده

 باشد. مانی گوساله حتی تا سن نزدیک به زایمان حیوان مطرح می

 

 شیریهای گوساله ،ومیرفراوانی مرگ ،اثرات محیطی :کلیدیهای واژه
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 مقدمه

عالوه بر  هاو تلیسه هاافزایش مرگ ومیر در گوساله

پیشرفت  بر اثرظرفیت جایگزینی در گله و کاهش 

ها در مورد سالمت و موجب افزایش نگرانی ،ژنتیکی

آسایش حیوانات و تحمیل خسارت اقتصادی فراوان به 

شود. در بررسی که توسط استراز و دامداران می

ساالنه  داده شد که نشان ورت گرفتص )1770(همکاران 

های گاو شیری خسارت مالی به دلیل تلفات گوساله

روزگی در کشورهای  517زایی( تا سن )شامل مرده

همچنین  .باشدمیلیون یورو می 07اسکاندیناوی حدود 

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

ت در سنین باالتر این در حالی است که تلفا. نمودگزارش 

، های پرورشی از لحاظ اقتصادیبه دلیل افزایش هزینه

-ه صنعت گاو شیری تحمیل میخسارت بیشتری را ب

 نماید.

د باالترین احتمال مرگ ومیر ندهاکثر مطالعات نشان می

گالیکسن و ) قرار داردماه پس از تولد  1در طول 

توسط هانسن و ای که (. در مطالعه1778همکاران 

 50ومیر در  صورت گرفت میزان مرگ (1773) مکارانه

درصد گزارش  0/1دانمارک  درروز اول پس از تولد 

نرخ مرگ ومیر در ( 1757)مچنین والت و همکاران . هشد

 515روزگی،  517تا  35روزگی،  37تا  5های سنی دوره

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

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

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

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

(. 1776 سونسن و همکاران) گزارش شده است درصد

-روزگی در گوساله 517همچنین نرخ مرگ ومیر تا سن 

نسن و ها) درصد 6/1های ماده نژاد هلشتاین دانمارکی 

  درصد1/51و در نژاد جرزی دانمارکی  (1773همکاران 

. گالیکسن محاسبه و گزارش شده است (1771 ربرگنو )

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

 .گزارش نمودنددرصد  0/3کشور نروژ را در دو جنس 

طور کلی فراوانی مرگ ومیر در کشورهای مختلف  به

. بخشی از تفاوت دهدمتفاوتی را نشان می مقادیر بسیار

موجود میان کشورها به دلیل تلفات در مدیریت، شرایط 

هانسن و باشد)گزینی میهای بهوهوایی، برنامهآب

عامل ساختار در این میان اگرچه  (.1773همکاران 

 ژنتیکی جمعیت نیز از اهمیت بسزایی برخوردار است.

مرگ ومیر گوساله  مطالعات اندکی در راستای بررسی

 ها در کشور صورت گرفته است. در همین راستا

ها تا یک میزان مرگ ومیر گوساله ( 1770انصاری )

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

ها در طول نمودند. همچنین آتشی نرخ مرگ ومیر گوساله

در 5311الی5301هایساعت پس از تولد را طی سال01

درصد گزارش نمود. با  6 های استان اصفهانیکی از گله

این حال در بسیاری از این مطالعات تنها تلفات تا سنین 

 پایین مورد مطالعه قرار گرفته است.

یداً مرتبط با نرخ شدها در زمان تولد سالمت گوساله

. (1775هینریچ و همکاران )د باشومیر در گله میمرگ

یر تأثدر زمان تولد ها متعددی بر سالمت گوسالهعوامل 

مادران با تغذیه ناکافی  گذارد. به عنوان مثال گوسالهمی

های حاصل از یا گوسالهو در اواخر دوره آبستنی 

-از قدرت زندههای سخت و طوالنی در زمان تولد، زایش

 باشندمیدر اوایل زندگی برخوردار بویژه مانی کمتری 

نجر به زایی ماغلب سخت. (1757کندی و همکاران )

تشدید اختالالت متابولیکی، تنفسی و اسیدوز در زمان 

شود. اسیدوز در زمان تولد ممکن است بر جذب تولد می

بسر و ) دیمونوگلوبولین آغوز اثر منفی داشته باشا

ی بررسی راستا در که ایمطالعه در .(5887همکاران 

 15ها تا سن ومیر گوسالهعوامل محیطی مؤثر بر مرگ

 35 حدود شدمشاهده  پذیرفت صورت آمریکا درروزگی 

 مدیریت با تواندمیی ماده هاگوساله ومیرمرگ از درصد

 کاهش آغوز مصرف مقدار و زمان روش، نظر از مناسب

 در مناسب مدیریت شد داده نشان همچنین. شود داده

 و زاییسخت مادر، از گوساله نمودن جدا زمان

 %3 و %51 ،%56 موجب  دمی توانبه ترتیب  زاییدوقلو
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ولز و ) شود روزگی 15 تا میرومرگ نرخ درکاهش 

 .(5886همکاران 

ها از ومیر گوسالهبنابراین آگاهی از عوامل مؤثر بر مرگ

های مناسب به منظور اهمیت باالیی در شناسایی موقعیت

با توجه به بهبود وضعیت سالمت گله برخوردار است. 

ومیر و ررسی مرگاینکه مطالعات اندکی در راستای ب

در عوامل مؤثر بر آن در کشور صورت پذیرفته است، 

دوره سنی مختلف از شش این مطالعه نرخ مرگ ومیر در 

و  محاسبه شده های مادهزایش در گوسالهاولین تولد تا 

 ومیرمرگمحتمل در بروز عوامل تعدادی از همچنین 

ته گرفقرار ارزیابی مورد  های مختلفها در دورهگوساله

 .است

 

 هامواد وروش

گاوداری  17رکورد از  11355در بررسی حاضر تعداد 

تا  5300های مربوط به سالدر استان اصفهان 

هانسن و همکاران در  قرار گرفت.استفاده مورد 5311

ها و پیشنهاد نمودند که مرگ ومیر گوساله 1773 سال

های زمانی مختلف متفاوت بوده و ها در دورهتلیسه

های متفاوتی کنترل شوند. این ممکن است توسط ژنبنابر

دوره سنی زیر براساس روزهای  ششلذا در این مطالعه 

 در نظر گرفته شد: بحرانی

 روزگی 37تا  5یر در دوره سنی و م مرگ 

 روزگی 517تا  35یر در دوره سنی و م مرگ 

 روزگی 361تا  515یر در دوره سنی و م مرگ 

 روزگی 067تا 366سنی یر در دوره و م مرگ 

 روزگی 017تا 5سنی  دورهیر در و م مرگ 

 روزگی 067تا 5سنی  دورهومیر در مرگ 

هایی با تنها رکورد گوساله ،ویرایش اطالعاتبرای 

اطالعات کامل تولد در نظر گرفته شد. همچنین رکورد 

های قلو و یا بیشتر، رکورد گوسالههای سهگوساله

-و رکورد گوساله ماه 15تر از حاصل از مادران جوان

از شکم زایش  1االتر از بهای متولد شده از مادران 

حیوانات در دو گروه شکم  د.شمجموعه اطالعات خارج 

رکوردهای  بندی شدند.اول و شکم دو به باال دسته

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

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

هایی که در شروع دوره زنده ماندند تنها گوسالهسنی، 

مورد بررسی قرار گرفت. همچنین رکورد مربوط به 

هایی که قبل از اتمام دوره به صورت اختیاری گوساله

کشتار شدند و یا به گله دیگری انتقال داده شدند از 

 های آن دوره خارج شد.مجموع داده

به صورت صفت گسسته )دو  ومیر در هر دورهمرگ

شد، به این صورت که اگر  نظر گرفتهوضعیتی( در 

د یک و اگر زنده ، کمردای در دوره مشخص میگوساله

 شد.ماند، کد صفر اختصاص داده میمی

به منظور شناسایی اثر عوامل محیطی مؤثر بر صفات 

 SASدر نرم افزار  LOGISTICمورد بررسی از رویه 

 استفاده گردید: و مدل آماری زیر

ijklmnopq i j k

2

l m n o p ijklmnopq

Y =μ+Herd +Year +Season

+Parity +Ease +Twin +Bw +Bw +e
  

 

 اجزا معادله عبارت است:

ijklmnopqY شش ومیر درمرگنرخ : مشاهدات مربوط به 

 سنی دوره

Herd : (17تا  5گله )گله 

jYear:  (1153تا  5300ایش )سال زسال 

kSeason: (0تا  5فصل  زایش ) فصل 

lParity: ( های باالتر از و شکم 5شکم یک = شکم زایش

 (1یک= 

mEase :زایش سخت نیاز به 5زا=آسان) نحوه زایش ،

 ، زایش سخت نیاز به کمک فراوان و یا1کمی کمک=

 ( 3سزارین=

nTwin :و دوقلو( )تک قلوییدوقلوزا 

oBw2و

pBw  : خطی متغیر پیوسته وزن تولد بصورت

 مو توان دو

ijklmnopqe : باقیماندهاثر تصادفی 
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 نتایج و بحث

 5های سنی مختلف در جدول ومیر در دورهفراوانی مرگ

 ،(ماه اول زندگیمرحله اول سنی )آورده شده است. در 

در سطح آمد، که  به دستدرصد  50/1 ومیرفراوانی مرگ

 در بررسی. قرار داردتری نسبت به سایر گزارشات پایین

روز  37ومیر در فراوانی مرگ (5811 سیمنسن و همکاران )

 0هلشتاین نروژی های در گوساله ی(زایاول )شامل مرده

های هلشتاین . همچنین در گوسالهدرصد گزارش شد

درصد  0/3حدود در این دوره ومیر انگلیسی فراوانی مرگ

ومیر در مرگ. (1770 بریکل و همکاران )ت گزارش شده اس

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

در  گزارش شد، درصد 0/1ی های ماده دانمارکدر گوساله

فراوانی  در گزارش خود( 1757والت و همکاران )  حالیکه

ماه اولین های هلشتاین دانمارکی را درومیر در گوسالهمرگ

) و همکاران پرز  .ددرصد گزارش نمودن 13/3پس از تولد 

ماهگی  0ی ماده تا هادر گوسالهومیر فراوانی مرگ( 5887

 .ندددرصد گزارش نمو 8/0را 

ی ماده هاگوساله یروممرگدرصد از  11با توجه به اینکه 

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

با رعایت و کنترل عوامل محیطی و مدیریتی  ،افتدمی

توان به مقدار قابل در زمان تولد گوساله می خصوصاً

 ومیر در این دوره را کاهش داد.توجهی فراوانی مرگ

تا  دهد نشان می 5جدول  ومیر در ادیر فراوانی مرگمق

-تلفات گوسالهمجموع دوره اول و دوم( ) روزگی 517سن 

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

هانسن و همکاران ات  قابل مقایسه با گزارشه دارد ک

( برای %18/1) (1757والت و همکاران )( و6/1%)  (1773)

نشان دهنده مقادیر های ماده دانمارکی است. این گوساله

در گاوداری های مطلوب وضعیت بهداشتی و مدیریتی 

روزگی  517ها تا سن در رابطه با نگهداری گوسالهمتراکم 

های مورد مطالعه در این است که گلهنکته قابل توجه  است.

دوشا گاو  رأس 1777بیش از شامل عمدتاً این تحقیق 

های گاو شیری در که حداکثر اندازه گلهلی حابودند در 

-می رأس 177 ،دانمارک های اروپایی از جمله درکشور

رود با افزایش اندازه گله میزان انتظار می بطوریکهباشد. 

 افزایش یابد. گوساله در سنین پایین ومیر مرگ

در ماه اول(  51ومیر تا سن اولین تلقیح )فراوانی مرگ

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

البته الزم است روز اول زندگی اتفاق افتاده است.  575

ت به دلیل مطالعاومیر در اکثر فراوانی مرگاشاره شود 

رکورد  تنفگرندر نظر انجام تصحیحاتی همچون 

 دوقلوزاییو  زاییوضعیت سختبا های گوساله

مقدار  کمتر از است ممکنقلوها و ... سه، نامشخص

  شود.و گزارش حقیقی برآورد 

 ومیر دردر بین صفات مورد مطالعه، فراوانی مرگ

روزگی در این تحقیق بیشتر از  067تا  366 مرحله سنی

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

حدود یک سوم از تلفات در کل دوره و معادل مقدار 

ن و همکاران سونس همچنینشود. را شامل می 63/33%

روزگی تا اولین  155ومیر در فراوانی مرگ (1770)

در را روزگی(  157یا به عبارت دیگر تا سن و زایش )

که  ،ندگزارش نمود  %1/1 مقداره ی بهای سوئدگله

این مطالعه دارد. با توجه نتایج ای با تفاوت قابل مالحظه

پایین  مرگ و میر به اینکه واریانس ژنتیکی برای صفت

تفاوت به  این از قابل توجهی باشد، بنابراین بخشمی

سطح همچنین . است عوامل محیطی و مدیریتیاثر دلیل 

حاکی از عدم توجه ممکن است باالی تلفات در این مدت 

داران در رعایت اصول بهداشتی و مدیریتی در کافی گله

های یدر گاودارهای ماده نگهداری و پرورش گوساله

 باشد. صنعتی پر تراکم

ها تا سن اولین زایش در این ومیر تلیسهفراوانی مرگ

درصد بدست آمد که در مقایسه با  07/51مطالعه 

 (1757والت و همکاران )فراوانی گزارش شده توسط 

 .ای باالتر است( به طور قابل مالحظه36/8%)

دستیابی به حداکثر مقدار  به منظوربا توجه به اینکه  

ه پرورش گوساله الزم است به پیشرفت در یک برنام

در اختیار باشد و تنها حذف جایگزین تعداد کافی گوساله 

هینریچ و )ت ها قابل پذیرش اسگوساله %57کمتر از 
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از نقطه نظر ومیر سطح مرگ، توجه به (1775همکاران 

حائز های اصالحی مدیریتی و همچنین اجرای برنامه

نه فقط ها الهباال بودن نرخ حذف گوساهمیت است زیرا 

کاهش پیشرفت  متعاقباًموجب خسارت اقتصادی، بلکه 

 .را بدنبال خواهد داشت ژنتیکی در سطح گله

متوسط سن  این مطالعه نشان داد بدست آمده درنتایج 

 روز اول 37ها در میر گوساله و مرگ

و در کل دوره )از تولد تا سن اولین  روز00/55(71/1±)

 (.5جدولت )اس روز 11/116(±511/131) ش(زای

ها در کل دوره ومیر گوسالهدرصد از مرگ 11همچنین 

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

ومیر در مراحل باال بودن احتمال مرگ دهنده نشان

باشد. این مقادیر مشابه نتایج حاصل از ابتدایی دوره می

روز اول  67مؤید بحرانی بودن  مطالعات پیشین بود و

و  1771تارس و همکاران )د باشها میزندگی در گوساله

ها به دلیل یکسری گوساله. (1778منجو و همکاران 

خصوصیات خاص در سیستم بدنی خود به مراتب 

بیشتر از سایرین در معرض خطر مرگ ومیر قرار دارند. 

به سیستم دفاعی توان از جمله این خصوصیات می

-ضعیف و سیستم هضم دینامیک که از هضم فراورده

یابد، اشاره های شیری به سمت مواد جامد سوق می

. این خصوصیات (1775) هینریچ و همکاران  نمود

ها به طور عمده حساسیت که گوساله شودموجب می

با توجه به اینکه تلفات ها نشان دهند. بیشتری به بیماری

خشی از سرمایه در گله زودهنگام موجب از دست رفتن ب

شود در کنار کاهش پیشرفت ژنتیکی در یک جمعیت می

های مناسب مدیریتی و الزم است با به کارگیری روش

ومیر در ژنتیکی تا حد امکان فراوانی مرگهای راهبرد

  ها را کاهش داد.گوساله

 

 های سنی مختلفی دورهومیر در گوساله های هلشتاین ایران طفراوانی و توزیع آماری مرگ -1جدول

 درصد سن بر حسب روز

 مرگ و میر
 دوره سنی تعداد مشاهدات

 میانگینSE±)) میانه چارک اول

 روزگی 37تا  5 11355 50/1 00/55(71/1±) 55 1

 روزگی 517تا  35 15775 01/3 33/80(60/05±) 81 61

11/158 161 (07/13±)00/160  روزگی 361تا  515 01003 81/5 

 روزگی 067تا  366 07865 50/0 00/101(10/551±) 1/116 006

 روزگی 017تا  5 17813 17/1 73/530(70/516±) 575 11

 روزگی 067تا  5 00186 07/51 11/116(511/131±) 561 06

 

ثرات مختلف بر صفات داری انتایج معنی 1در جدول 

های سنی مختلف نشان داده شده ومیر در دورهمرگ

شود اثر  عوامل مختلف که مالحظه می طورهماناست. 

 داریمعنی به طورهای سنی گله، سال تولد در تمام دوره

(75/7< Pمؤثر بود. اثر گله در واقع مجموعه ) ای از

ین و ای و قوانخصوصیات گله، اثرات مدیریتی، تغذیه

دهد. سال یریت گله رانشان میمد های حاکم درسیاست

یی، آب و هواتولد نیز شامل اثرات محیطی نظیر تغییرات 

های زمانی و قوانین و شرایط حاکم در گله در سال

دهد عامل نشان می 1دار بودن این باشد. معنیمختلف می

های دوره پرورش، باید به ایجاد شرایط در اجرای برنامه

به موقع  و کنترلیص تشخ اسب برای رفاه حیوانات،من

ها و داروها ها و همچنین مصرف صحیح واکسنبیماری
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ومیر بعنوان بخشی از عوامل مدیریتی مؤثر بر نرخ مرگ

 .(1757کندی و همکاران ) توجه داشت

های سنی در این مطالعه اثر فصل تولد در تمام دوره

(، تنها استثنا مربوط به اثر >75/7Pدار بدست آمد )معنی

الی  515روز و  517الی  35های سنی فصل در دوره

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

داری میان مرگ ومیر ارتباط معنی(، 1776و همکاران )

 تولد مشاهده نکردند. روزگی با فصل 87الی  5در 

ایش در ( گزارش کردند که ز1778گالیکسن و همکاران )

ومیر تواند موجب کاهش خطر مرگیا پاییز میو تابستان 

در مطالعه حاضر  د.در هفته اول و یا ماه اول زندگی شو

های احتمال مرگ ومیر در یک ماه پس از تولد در گوساله

متولد شده در پاییز نسبت به زمستان باالتر بدست آمد 

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

موجب ارتباط  متفاوت موجود در کشورهای مختلف

 میان تنوع فصلی و نرخ مرگ ومیر شده است.

داری بر طور معنیاثر شکم زایش به در این مطالعه

(. p<71/7روزگی مؤثر بود ) 37تا  5ومیر در دوره مرگ

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

ومیر پس از تولد تا سن گدار شکم زایش بر مرغیرمعنی

ای که بین احتمال مرگ مقایسه روزگی گزارش شد. 517

های باالتر صورت گرفت ومیر بین شکم یک و شکم

روزگی  37تا  5ومیر طی دوره مرگ نشان داد که احتمال

در  دو به باالهای حاصل از مادران شکم در گوساله

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

یکه در بطورباشد، نتایج برخالف مطالعات پیشین می

ومیر در شکم اول باالترین اکثر مطالعات میزان مرگ

با توجه به  .(1773)هانسن و همکاران  دباشمیزان می

اینکه در بین گاوهای شکم اول جوانترین آنها کمترین 

بنابراین شاید نادیده گرفتن  قطر لگنی را دارا هستند

ماه در زمان زایش در 15ادرانی با سن کمتر از رکورد م

موجب برآورد کمتر نرخ مرگ ومیر در  مطالعه حاضر

نرخ پایین گاوهای شکم یک شده باشد. عالوه براین، 

های ومیر بدست آمده در این مطالعه برای گوسالهمرگ

تواند به دلیل اعمال میی شکم اول از گاوهامتولد شده 

تر برای این دسته از گاوهای اسبهای مدیریتی منبرنامه

مولد باشد. به عبارت دیگر توجه بیشتر دامداران در 

ها و همچنین تلقیح تلیسه به منظورخرید و انتخاب اسپرم 

تواند موجب ها میکنترل بیشتر رفتار زایش در تلیسه

ومیر در این گروه زایی و بنابراین مرگکاهش نرخ سخت

ه متوسط ماندگاری گاوهای با توجه به اینک شده باشد.

گاوهای شکم و باشد شکم زایش می 1/1مولد در حدود 

ی هاحذف به دلیل بیماریبیشتر در معرض  3و 1

 توانبنابراین میند، و مشکالت تولیدمثلی هست متابولیکی

قدرت از تنها نهدوم به باال گاوهای شکم کرد بیان 

در به  قدرت کمتری ،ندهست برخوردارپایینی ماندگاری 

طی یک ماه با قابلیت زیست باال هایی دنیا آوردن گوساله

 دارند.را نیز  در گلهاول پس از تولد 

-اسپرم هیچ گروه شودیممشاهده  1با توجه به جدول 

 <71/7ومیر نداشت )داری بر فراوانی مرگگونه اثر معنی

Pهای خارجی در رابطه با این (. به عبارت دیگر اسپرم

ومیر نه برتری در کاهش نرخ تلفات و مرگگوصفات هیچ

های تولیدی در داخل کشور نشان نمی نسبت به اسپرم

-زایی عامل مهم دیگری است که اثر معنیسخت دهند.

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

سزارین و زایش سخت با کمک فراوان به مراتب موجب 

ول پس از تولد ومیر در یک ماه اافزایش فراوانی مرگ

نسبت به زایش آسان و زایش سخت با اندکی کمک شده 

 (.3است )جدول

هرچند در دوره سنی دوم احتمال مرگ ومیر در 

های سخت با اندکی های متولد شده از زایشگوساله

کمک بیشتر از سزارین و زایش سخت با کمک فراوان 

بود )نتایج نشان داده نشده است(. نتایج مطالعات 

( در توافق با مطالعه حاضر و 1778سن و همکاران )گالیک

ومیر تا یک سالگی در حاکی از افزایش متوسط نرخ مرگ

زایی . با توجه به اینکه سختدباشزایی میاثر سخت

، شودموجب افزایش تنش به گوساله تازه متولد شده می

یر تأخ متعاقباًیر در جذب آغوز و تأخبنابراین هر گونه 
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منی غیر فعال به گوساله را به همراه خواهد در انتقال ای

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

ها ومیر در گوسالهها و خطر مرگحساسیت به بیماری

شود. اگرچه عوامل بسیاری در حتی تا یک سالگی می

زایی دخیل هستند، اما بهبود شرایط مدیریتی بروز سخت

فتار زایش در گاوهای مولد، در زمان زایش و مشاهده ر

تواند داشته زایی مینقش بسزایی در کاهش نرخ سخت

 (.1757کندی و همکاران  د )باش

 

 مختلف یسن یهادوره در هاگوساله ریوممرگ بر مؤثر عوامل مقادیر کی دو -2جدول

 درجه دوره سنی)روز(

 یآزاد

 راتییتغ منبع

 37یال5 517الی35 361یال 515 067یال 366 017 یال 5 067 یال 5

**550/166 010/118**
 586/131**

 01/657**
 168/131**

 گله 01 **061/065 

 سال تولد 55 **10/710 **10/110 **30/060 **11/017 **06/170 **516/138

10/011** 51/878** 10/713** 6/113ns 0/051ns 51/375** 3 تولد فصل 

5/107ns 5/001ns 7/713ns 7/111ns 7/371ns 57/630** 5 شیزا شکم 

1/350ns 7/781ns 5/813ns 7/068ns 7/750ns 7/1083ns 1 اسپرم نوع 

31/65** 61/556** 7/531ns 51/606**
 10/313**

 ییزا سخت 2 **16/111 

7/3ns 7/151ns 0/137*
 7/371ns 1/706ns 7/536ns 1 ییدوقلوزا 

 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

 (P> 71/7)نیست دارمعنی  ns  (P<75/7)% 5 سطح در داریمعنی **   (P<71/7)% 1 سطح در داریمعنی *  

 
 
تا  هاگوساله یرمومرگقسمتی از تلفات و  راین اساس،ب

ی مدیریتی به هاکنترلتواند با مراقبت و مییک سالگی 

  زایی در زمان تولد کاسته شود.منظور کاهش نرخ سخت

-یی به دلیل اینکه موجب افزایش نرخ مرگدوقلوزاصفت 

شود، اغلب صفتی های گاو شیری میومیر در گوساله

. در دشونامطلوب در صنعت گاو شیری محسوب می

یی دوقلوزا( اثر 1778ی گالیکسن و همکاران ) مطالعه

دار ومیر تا یک هفته پس از تولد معنیتنها بر مرگ

داد با افزایش سن حیوان تفاوت  و نشانگزارش شد 

های دوقلو ومیر برای گوسالهقابل توجهی در نرخ مرگ

هانسن و همکاران  . اگرچهدوجود ندار تک قلونسبت به 

تی تا داری حومیر را به طور معنی( فراوانی مرگ1773)

 تک قلوهای دوقلو نسبت به روزگی در گروه 517سن 

اثر  حاضر یدرمطالعه متفاوت گزارش نمودند.

( P<71/7)دارغیر معنی های سنیاکثر دورهدریی زادوقلو

داری در نرخ مرگ تفاوت معنی و (1)جدول بدست آید 

قلو مشاهده  های دوقلو نسبت به تکومیر برای گوساله

در نظر گرفتن اثرات وزن  حتماال به دلیلاین امر ا د.نش

 باشد.میتولد و سخت زایی در مدل آماری 

اثرات وزن شود مشاهده می 1همانطور که در جدول 

 دار بدست آمدمعنی ی سنیهاتولد در تمام دوره

(71/7>P). تنها بر اساس نتایج حاضر وزن تولد نه
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بصورت خطی بلکه بصورت درجه دو بر نرخ مرگ ومیر 

گذارد. در توافق با نتایج حاضر سونسن و اثر می

ایی با وزن ه( بیان نمودند که گوساله1776همکاران )

تر از میانگین بیشتر در معرض خطر بسیار باالتر و پایین

مرگ ومیر قرار دارند. بنابراین الزم است توجه بیشتری 

وزن تولد  ها معطوف شود چراکهبه وزن تولد گوساله

ها حتی تا سنین مانی گوسالهزندهمهمی در عاملبعنوان 

  باشد.میمطرح نزدیک به زایمان حیوان 

 

 گیری کلینتیجه

ومیر در نتایج بدست آمده نشان داد احتمال وقوع مرگ 

گله های گاو شیری هلشتاین طی مراحل ابتدایی از تولد 

ی که یک به طور، شتگوساله در سطح باالیی قرار دا

روز پس از تولد اتفاق  06ها در سالهومیر گوچهارم مرگ

 افتد.می

های سنی مورد بررسی، فراوانی همچنین در بین دوره

 متعاقباًروزگی و  067تا  366ومیر در دوره سنی مرگ

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

گزارشات بود. با توجه به پایین بودن واریانس ژنتیکی 

ها، قسمتی از تفاوت در گوسالهومیر در صفات مرگ

نتایج به دلیل تاثیر عوامل محیطی، مدیریتی در بقاء 

به که  باشد. از آنجاییمیهای ماده مورد مطالعه گوساله

دستیابی به حداکثر مقدار پیشرفت ژنتیکی در  منظور

اجرای یک برنامه به نژادی، الزم است تعداد کافی 

ها گوساله %57از  گوساله در اختیار باشد و حذف کمتر

مقدار نسبتاً قابل توجه نرخ تلفات  پذیرش است،قابل 

 ومیراهمیت صفات مرگ درصد( در این مطالعه،0/51)

نماید. به این ترتیب الزم است ها را مشخص میگوساله

توجه بیشتری به این صفات از نقطه نظر مدیریتی و 

دن های اصالحی شود زیرا باال بوهمچنین اجرای برنامه

تنها موجب خسارت اقتصادی، ها نهنرخ حذف گوساله

موجب کاهش پیشرفت ژنتیکی در سطح گله  متعاقباًبلکه 

-سختاثرات   شود. بر اساس نتایج مطالعه حاضر،می

وزن تولد، فصل تولد و همچنین عوامل مدیریتی  ،زای

در  در حفظ سالمت گوساله ومحیطی گله و سال تولد

 .شدبامؤثر می ها لفات گوسالهکاهش نرخ ت وسطح گله 
 

 آماریدار در مدل احتمال خطر مرگ ومیر در اولین ماه پس از تولد برای اثرات ثابت معنی -3جدول

اثرات 

 ثابت
 بندیدسته

ضریب  برآورد

 β)) رگرسیون

خطای 

 (SE) معیاربرآورد

احتمال افزایش ریسک مرگ ومیرو فاصله 

 (OR, CL95%) درصد81اطمینان 

-ل معنیاحتما

 داری

شکم 

 زایش

 7755/7 000/7, 613/7-118/7 7010/7 -5008/7 یک

 - 5  7 دو و باالتر

فصل 

 تولد

 ns 711/5, 110/7-366/5 7030/7 -7811/7 بهار

 ns 110/5, 773/5-106/5 7071/7 7100/7 تابستان

 7778/7 06/5, 518/5-081/5 7611/7 1768/7 پاییز

 - 5  7 زمستان

سخت 

 یزای

 <7775/7 000/7, 613/7-118/7 7036/7 -0568/7 آسان زا

با اندکی زایش سخت  

 کمک
3650/7- 7851/7 050/7-115/7 ,373/7 7775/7> 

با کمک  زایش سخت

 و سزارین فراوان
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.  
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