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 چکیده

در برخی مطالعات گزارش شده که تولید شیر باال، اثر منفی بر روی سالمت و طول عمر حیوانات داشته  :زمینه مطالعاتی

های گاو شیری، اهداف این تحقیق، تهیه گزارشی از دالیل حذف در گله هدف:. دهدمیسوددهی گله را تحت تأثیر قرار و 

های نر برای صفات ها و محاسبه همبستگی میان ارزش اصالحی دامبیماریهای ژنتیکی صفات تولیدی، فراسنج تخمین

رکورد زایش  31550ر این تحقیق از د روش کار:ها برای مقاومت در برابر خطر حذف بود. تولیدی و ارزش اصالحی آن

ه صنعتی استان گل 47های منجر به حذف در اّطالعات تولیدی و بیماری هلشتاین استفاده شد.گاو  17476مربوط به 

مورد  ASRemlافزار ای حیوانات توسط نرمو همچنین اطّالعات شجره 1391الی 1374های شرقی در طول سالآذربایجان

تخمدان و متریت مورد  ، جابجایی شیردان، لنگش، کیستپستانورمهای منجر به حذف شامل آنالیز قرار گرفت. بیماری

حذف  نتایج:. حیوانی تک متغیره انجام گرفتصفات بیماری با استفاده از مدل  پذیریوراثتبررسی قرار گرفتند. تخمین 

دارند. باالترین پذیری را باالترین وراثت 21/0±045/0و  28/0±010/0های لنگش و متریت به ترتیب با مقادیربه دلیل بیماری

( 25/0±009/0) ( و درصد چربی47/0±009/0) روزه 305مقدار شیر ترین مقدار تکرارپذیری به ترتیب مربوط بهو پایین

ها ی نر برای صفت تولید شیر و ارزش اصالحی آنهادامباشد. بررسی نتایج همبستگی اسپیرمن میان ارزش اصالحی می

( 116/0و ) (121/0(، )197/0متریت همبستگی مثبت نشان داد که به ترتیب )های جابجایی شیردان، لنگش و برای بیماری

دارند که  هروز 305همبستگی ژنتیکی مثبت با تولید شیر  مورد مطالعه : اکثر صفات بیمارینتیجه گیری نهاییباشد. می

در برابر خطر حذف  یگاوهای با ظرفیت باال برای تولید شیر احتمال دارد به طور ژنتیکی دارای مقاومت کمتر دهدمینشان 

  .شدن به دلیل بیماری باشند
 

 ، صفات تولیدیپذیریوراثتارزش اصالحی، حذف، صفات منجر به حذف، واژگان کلیدی: 

 
  مقدمه

 گزینشسراسر جهان شاخص  طی سالیان متمادی، در

گاوهای شیری بر اساس تولید شیر باال به دلیل تقاضای 

کنندگان و سوددهی گله گاو شیری انجام  مصرف

همراه با بهبود در  گزینش. این امر از طریق گیردمی

باشد. تغذیه، شرایط محیطی و مدیریتی موفقیت آمیز می

ها فلذا امروزه اصالح نژاد بیشتر به سمت اصالح دام

و متعاقب آن افزایش طول عمر  هابیماریبرای مقاومت به 
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 گزینشهای رود و برنامهاقتصادی حیوان پیش می

شیری در بسیاری از کشورها ژنتیکی برای گاوهای 

)اونیورو و  بینی و تجدید نظر قرار گرفته استمورد باز

 گزینش هایبرنامه(. امروزه به تدریج 2008همکاران 

 کاربردی صفات بهبود و هابیماری کاهش بر ژنتیکی

(. صفت 2011 همکاران و فیورست)کنند می تمرکز

امکان باقی ماندن گاو در گله و عدم  صورته بماندگاری 

)حذف ارادی(، مناسب نبودن  ثر کم بودن تولیدحذف در ا

تعریف  )حذف غیرارادی( هابیماریباروری و یا ابتالء به 

. ماندگاری یک معیار کلی برای تعیین میزان شده است

در گله است )امام جمعه ها بیماریباروری و مقاومت به 

(. در حقیقت ماندگاری یک صفت 2008کاشان و همکاران 

مرکب است که صفات دیگر نظیر سالمتی، سرعت 

آن مؤثر هستند )والما و  روی دوشش و باروری بر

های شایع در بین گاوهای از بیماری(. 1996همکاران 

توان به ورم پستان، جابجایی شیردان، شیری می

ی حرکتی نظیر لنگش و اختالالت هاداماختالالت ان

مثلی مانند کیست تخمدان و متریت اشاره کرد یدتول

تواند به این اختالالت می (. ظهور2012)کوئک و همکاران 

هایی از قبیل عوامل محیطی و مدیریتی ربط داده بخش

 شود اما مدارکی دال بر وجود یک جزء ژنتیکی نیز برای

توجه به اختالالت (. 2007هر کدام وجود دارد )ماکسی

و لنگش به دلیل  پستانورمشیری مانند  سالمتی گاوهای

در سوددهی گله، از اهمیت ها بیماریتأثیر اقتصادی این 

(. 2016پریس و همکاران ) ای برخوردار استویژه

جابجایی  پذیریوراثت( 2017) گونکالو و همکاران

 مریکاآشیردان، لنگش و کتوزیس را در گاوهای شیری 

ثیر أتخمین زدند که نشانه ت 19/0و  16/0، 33/0ترتیب ه ب

دانسته شده و در ها بیماریسهم ژنتیک در بروز این 

اند. های اصالح نژادی این کشور لحاظ گردیدهبرنامه

 ژنتیکی بین نامطلوب هایی مبتنی بر وجود روابطگزارش

را متوجه این گران اصالح ،تولیدی صفات و لنگش

سالمتی در کنار مربوط به  صفات باید کند کهموضوع می

شوند  گرفته نظر در ژنتیکی گزینش در صفات تولیدی

( همبستگی 2016) جمروزیک و همکاران. (2014)شیالنان 

مثلی در گاوهای های تولیدژنتیکی مثبتی بین بیماری

( 2017) هلشتاین کانادایی پیدا کردند. راتکلیف و همکاران

هلشتاین  مثلی در گاوهای تولیدتعدادی از بیماری أمنش

 اند.را ژنتیکی دانسته

اهداف این تحقیق، تهیه گزارشی از دالیل حذف در  

های ژنتیکی صفات های گاو شیری، تخمین فراسنجگله

و محاسبه همبستگی ژنتیکی میان ها بیماریتولیدی، 

ی نر برای صفات تولیدی و ارزش هادامارزش اصالحی 

 حذف بود.برای مقاومت در برابر خطر ها آناصالحی 

 

 مواد و روش 

 مربوط به  اطّالعات تولیدی و حذف تحقیقدر این 

شرقی استان آذربایجانگله صنعتی  47گاوهای هلشتاین 

آوری شده از جمع 1391 الی 1374های در طول سال

ای تهیه سازمان جهاد کشاورزی استان و اطّالعات شجره

آنالیز قرار شده از مرکز اصالح نژاد دام کل کشور مورد 

گرفت. برای انجام آنالیزها چند فایل مورد نیاز تشکیل 

گردید. فایل تولیدی شامل اطّالعات شماره ثبت دام، تاریخ 

زایی، سن دام، کد گله، میزان شیر تولد، تاریخ گوساله

. فایل حذف بودروزه، چربی و درصد چربی شیر  305

حیوان حذف شده در طول  5074حاوی اطّالعات 

گاوهای  . فایل شجره کل بود 1391 الی 1374های سال

کشور شامل شماره ثبت دام، تاریخ تولد، هلشتاین 

جنسیت، شماره ثبت مولد نر، شماره ثبت مولد ماده و کد 

گله می باشد. فایل نهایی متشکل از سه فایل فوق مربوط 

حیوان است که حداقل  17476به اطّالعات تولیدی و حذف 

دوره شیردهی  9یردهی و حداکثر برای برای یک دوره ش

ثبت شده است. به منظور بررسی اثرات ثابت محیطی بر 

روزه، چربی و درصد  305تولیدی شیرروی صفات 

با استفاده از رویه  (ANOVA)چربی از تجزیه واریانس 

GLM توسط نرم افزارSAS و برای صفات  2/9 نسخه

 در استفاده شد.های از رویه رگرسیون لجستیک بیماری

صفات بیماری، متغیر وابسته تنها دو نتیجه ممکن دارد و 
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تواند فقط یکی از دو ارزش صفر یا یک را بپذیرد که می

ارزش یک به معنای وقوع حادثه مورد نظر و ارزش صفر 

به معنای عدم وقوع آن است. در تحقیق حاضر حذف به 

مطالعه ی مورد هادامدلیل بیماری و عدم حذف در بین 

به کمک چند متغیر مستقل )پیش بینی کننده( برآورد شد. 

رگرسیون لجستیک شبیه به رگرسیون معمولی است با 

این تفاوت که روش تخمین ضرایب یکسان نمی باشد و 

در رگرسیون لجستیک به جای حداقل کردن مجذور 

شود. در خطاها، احتمال وقوع حداکثر محاسبه می

 «والد»و  «کای اسکوار»های رهرگرسیون لجستیک از آما

رگرسیون به بررسی رابطه بین یک  شود.استفاده می

به منظور بررسی  .پردازدهای دیگر میمتغیر با متغیر

روزه، گله، شکم زایش، سال  305ارتباط میان تولید شیر 

سال زایش، شکم -زایش، فصل زایش، سن، شکم زایش

فصل -یشسن، سال زا -فصل زایش، شکم زایش -زایش

های سن با بیماری-سن و فصل زایش-زایش، سال زایش

برای  منجر به حذف، از رگرسیون لجستیک استفاده شد.

 و پذیریرتکرا ،پذیریوراثتپارامترهای ژنتیکی  برآورد

نرم افزار صفات تولیدی با صفات بیماری از  همبستگی

 (.1998مور و همکاران یلاستفاده شد )گ ASRemlژنتیکی 

 آماری مورد استفادهمدل 

 باشد:می [1]معادلهمدل حیوانی برای آنالیزها به صورت 

 yijklmn = µ + ai + pj + yek + sl + hm + gn +

(p × ye)jk + (p × s)jl + (p × g)jn + (ye × s)kl +

(ye × g)kn + (s × g)ln + eijklmn                  ]1[ 

yijklmn            صفات بیماری یا مشاهدات مربوط به

اثر تصادفی ژنتیکی  ai جمعیت، میانگین µ تولیدی،

 اثر ثابت yek، شکم زایش اثر ثابت pj  ،حیوانافزایشی 

  gnگله، اثر ثابت hm زایش،  فصل اثر ثابت sl یش،سال زا

p)اثر ثابت سن، × ye)jk  سال -شکم زایش اثر متقابل

p) زایش،  × s)jl فصل زایش -شکم زایش اثر متقابل ،

(p × g)jn سن-شکم زایش اثر متقابل ،(ye × s)kl   اثر

ye)، فصل زایش-سال زایش متقابل × g)kn اثر متقابل 

s) سن،–سال زایش × g)ln سن -فصل زایش اثر متقابل

اثر  peiتکرارپذیری مدل  دراثر باقیمانده. 𝐞𝒊𝒋𝒌𝒍𝒎𝒏 و 

 تصادفی محیط دائمی حیوان است.

 

  نتایج و بحث

 50رأس )حداقل  563های مورد مطالعه اندازه متوسط گله

رأس( بود. کل اطّالعاتی که در طول 10336 و حداکثر

 قرار گرفت استفادهمورد  1391الی  1374های سال

 صفات توصیفی آمارباشد. رأس می 17476مربوط به 

استان  های صنعتیگاوهای هلشتاین گله تولیدی

 نشان داده 1 جدول در شرقی مورد مطالعهآذربایجان

 .است شده

 

 آمار توصیفی صفات تولیدی  -1 جدول
  Table 1- descriptive statistics of production traits

 حداکثر
Maximum 

 حداقل
Minimum 

 انحراف معیار
SD 

 میانگین
Mean 

 تعداد داده
No. of records 

 صفات تولیدی
production traits 

16087 1216 1962.04 8044.05 17476 
 روزه)کیلوگرم( 305شیر 

305-day milk yield(Kg) 

535 52 63.05 245.53 17476 
 چربی )کیلوگرم(

Fat(Kg) 

6.8 1.1 0.454 3.08 17476 
 )%(درصد چربی

Fat percentage(%) 

های بیماریتوسط  هادامو درصد حذف  فراوانی 2جدول 

 نشان نتایج. دهدمیمنجر به حذف مورد مطالعه را نشان 

 هایبیماری دلیل به هادام حذف درصد 24/55 که دادند

 سایر نظیر دیگر دالیل به درصد 76/44 و مطالعه مورد

 نیاز بودن، اقتصادیغیر فیزیکی، صدمات ها،بیماری

باشد. تعداد حذف به دلیل می... و تولید کمی مالی،
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های بررسی شده به های مورد مطالعه در گلهبیماری

رأس(  1369تا حداکثر  20رأس )حداقل  104طور متوسط 

های شیری مورد می باشد. متوسط نرخ درصد حذف گله

درصد(  98/26تا  04/2با دامنه  درصد ) 05/7بررسی 

ا ( نرخ متوسط حذف ر2009است. محمدی و همکاران )

درصد  1/13های هلشتاین در منطقه نیشابور برای گله

درصد( گزارش کرد. از علل اختالف نرخ  3/25تا  4/4)

حذف در دو منطقه، عالوه بر عوامل ژنتیکی مؤثر بر 

توان به عوامل محیطی مانند شرایط آب و حیوانات، می

هوائی، نوع مدیریت و تغذیه موجود در دو منطقه و 

 اشاره کرد. دیاقتصاهمچنین هدف 
 

فراوانی و درصد حذف به دلیل بیماری در  -2جدول 

 گاوهای هلشتاین
Culling percentage for Frequency and  -Table 2

diseases in Holstein cows 
 درصد

% 

 فراوانی
Frequency 

 بیماری منجر به حذف
Culling for diseases   

71.40 2002 
 ورم پستان
Mastitis 

7.60 214 
 جابجایی شیردان

Displaced abomasum 

3.10 88 
 لنگش

Lameness 

4.10 114 
 کیست تخمدان

Ovarian cysts 

13.80 386 
 متریت

Metritis 

 

ی هادامحدود نیمی از  دهدمینتایج این مقایسه نشان 

حذف شده  به صورت غیرارادی حذف شده اند و چنانچه 

بررسی اضافه های مورد نیز به بیماری هابیماریسایر 

درصد حذف  50توان نتیجه گرفت که بیشتر از شوند می

هنر و شود. صاحبنجام میبه صورت غیر ارادی ا هادام

های گاوهای ( گزارش کردند در گله2010) همکاران

ارادی ها در اثر عوامل غیردرصد حذف 76هلشتاین ایران 

ه درصد در اثر عوامل ارادی می باشد. نتایج مطالع 24و 

( نشان داد که سهم حذف دام 2009محمدی و همکاران )

 درصد بود. 5/1و ارادی  5/98به صورت غیرارادی 

( گزارش کرد در حدود نیمی 1985آندرسون و همکاران )

های صورت گرفته به دلیل اختالالت سالمتی و از حذف

 افتد.ارادی و ناگهانی اتفاق میبه طور غیر

بیماری لنگش شاید به کمتر بودن درصد حذف توسط 

ی هاداماین دلیل است که اکثر مشکالت ایجاد شده در ان

و مانند قابل تشخیص باقی میر یک سطح غیرحرکتی د

گیری برای توانند نقش اساسی در تصمیمدر نتیجه نمی

اختالالت ( از 2000بودو و همکاران ) حذف داشته باشند.

در میان دیگر مثلی به عنوان باالترین دلیل حذف تولید

درصد  81/32دالیل حذف نام برده و  گزارش کردند که 

پریس و همکاران شود. ها را شامل میاز کل حذف

( بیماری جابجایی شیردان را دومین بیماری شایع 2016)

 ورم پستاندر گاو شیری گزارش کرد. در تحقیق حاضر 

و متریت بیشترین درصد حذف را به خود اختصاص 

 (. 2دادند )جدول 

 نتایج آنالیز رگرسیون لجستیک

ضرایب رگرسیون فاکتورهای خطر حذف برای بیماری 

ورم پستان نشان داد که تمام فاکتورهای مورد بررسی 

 .بر روی حذف به دلیل بیماری ورم پستان مؤثر هستند

 305( رابطه میان تولید شیر2001فالشر و همکاران )

مطالعه داد. نتایج معنی گزارش با ورم پستان را بی هروز

داری رابطه معنی( نشان داد 2000کادارمیدن و همکاران )

گرون  .وجود داردپستان  میان تولید شیر با بیماری ورم

( نشان دادند گاوهایی که از تولید شیر 1995و همکاران )

 برای بیماریباالیی برخوردارند در معرض خطر باالتری 

یون فاکتورهای ضرایب رگرسورم پستان قرار دارند. 

خطر حذف به دلیل بیماری جابجایی شیردان نشان داد 

نتایج که فاکتورهای فصل زایش و سن مؤثر هستند. 

( رابطه میان تولید 2001فالشر و همکاران )مطالعه 

دار معنییردان را با بیماری جابجایی ش هروز305شیر

نتایج آنالیز لجستیک نشان داد رابطه میان  .گزارش کرد

با حذف  روزه 305فاکتورهای شکم زایش و تولید شیر

و همکاران  پریچارد. به دلیل بیماری لنگش معنی دار است

افزایش  با لنگشوقوع بیماری  گزارش کردند( 2012)
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افزایش داشت. فالشر و همکاران   ٪19تا  ٪15 شکم زایش

با خطر وقوع  روزه 305( میان تولید شیر2001)

ند. دار گزارش کردمثبت و معنی رابطهپا های بیماری

( نشان داد که 2000نتایج مطالعه کادارمیدن و همکاران )

داری میان تولید شیر باال با بیماری لنگش رابطه معنی

نتایج آنالیزها نشان داد به استثنای فاکتور  وجود دارد.

داری با حذف به دلیل سن، سایر فاکتورها رابطه معنی

. فالشر و همکاران دندارود وجبیماری کیست تخمدان 

روزه با کیست  305( رابطه میان تولید شیر2001)

معنی و برای قبلی بی دهیتخمدان را برای دوره شیر

نتایج  گزارش کردند. داردوره شیرواری معاصر معنی

داری میان فاکتورهای تولید نشان داد رابطه معنی

متریت روزه و سن با حذف به دلیل بیماری  305شیر

( 2001وجود دارد. نتایج مطالعات فالشر و همکاران )

 زایش و بیماری متریت گزارش نکرد. شکم میانای رابطه

داری میان اثر نوبت ( رابطه معنی1995)گرون و همکاران 

 زایش و بیماری متریت گزارش کردند.

 صفات تولیدی  پذیریوراثتبرآورد 

تکرارپذیری صفات و  پذیریوراثتنتایج برآورد  3جدول 

حیوانی را نشان  یمدل حیوانی و تکرارپذیر تولیدی با دو

برای تولید  پذیریوراثتمیزان در تحقیق حاضر . دهدمی

و  48/0±009/0روزه با استفاه از مدل حیوانی  305شیر 

تخمین زده  37/0±017/0حیوانی  یبا مدل تکرارپذیر

مطالعه شده است. تکرارپذیری صفت تولید شیر در این 

 صفت پذیریوراثتبه دست آمده است.  009/0±47/0

چربی در تحقیق حاضر با استفاده از آنالیز مدل حیوانی 

و  35/0±009/0حیوانی به ترتیب ی و مدل تکرارپذیر

تخمین زده شده است. در این تحقیق  016/0±31/0

ستفاده از مدل صفت درصد چربی با ا پذیریوراثت

به دست آمده  25/0±009/0حیوانی  یحیوانی و تکراپذیر

است و تکرارپذیری صفت چربی و درصد چربی به 

تخمین زده شده  25/0±009/0و  35/0 ±009/0ترتیب 

برای  پذیریوراثت( 2000) است. کادارمیدن و همکاران

صفات تولید شیر و چربی را با استفاده از مدل خطی به 

ند. گزارش کرد 391/0±017/0و 399/0±017/0ترتیب 

( با استفاده از مدل 2008امام جمعه کاشان و همکاران )

صفات تولید شیر و درصد چربی  پذیریوراثتحیوانی 

برآورد کردند. در مطالعه  40/0و 27/0ترتیب  شیر را به

 و هروز 305شیر تولید صفات پذیریوراثتدیگری 

 23/0و  33/0 ترتیب به صفته تک آنالیز با شیر چربی

نتایج مطالعه  (.2015)ابراهیم پور طاهر برآورد شد 

 پذیریوراثتنشان داد ( 2010) مرادی و همکارانشیر

تولید شیر، مقدار چربی و درصد چربی به ترتیب  صفات

نتایج  .باشدمی 38/0±01/0و  01/0±22/0، 01/0±29/0

صفات  پذیریوراثت( 2005مطالعه هینریکس و همکاران )

به ترتیب را تولید شیر، مقدار چربی و درصد چربی 

 گزارش دادند. 38/0 ±01/0و  01/0±34/0، 01/0±36/0

تولید شیر و چربی صفات  پذیریوراثت( 2014شیالنان )

 برآورد کرد. 233/0و  314/0را به ترتیب 

 پذیری صفات بیماریبرآورد وراثت

از مدل پذیری صفات دوتایی )باینری( برای تخمین وراثت

(. نتایج تحقیق 4حیوانی تک متغیره استفاده شد )جدول

های لنگش و متریت دهد که بیماریحاضر نشان می

های منجر به پذیری را در میان بیماریباالترین وراثت

پذیری بیماری ورم حذف دارند. در این تحقیق وراثت

و  پریچارد .تخمین زده شده است 19/0±019/0پستان 

پستان برای  پذیری بیماری ورم( وراثت2012همکاران )

، 04/0اولین، دومین و سومین دوره شیردهی را به ترتیب 

( 2017تخمین زدند. زاوادیلووا و همکاران ) 10/0و 05/0

گزارش  05/0±007/0الینی را بپذیری ورم پستان وراثت

 دادند گزارش( 2016) همکاران و جمروزیک کردند.

 زایش از پس روز 150 تا بالینی پستان ورم یریپذوراثت

 .است متغیر 05/0 تا 03/0 بین شیرواری دوره اولین برای

پذیری برآورد شده در احتمال دارد که پایین بودن وراثت

آوری داده های مذکور به علت طیف وسیع جمعپژوهش

وده و بتر از تحقیق حاضر های بسیار وسیعدر محیط

 محیطی بزرگتر بوده است.سهم واریانس 
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حیوانی یاز مدل حیوانی و تکرارپذیرار پذیری صفات تولیدی با استفاده و تکر پذیریوراثت -3 جدول  

Table 3- Heritability and repeatability of production traits using animal model and repeatability animal model 

 خطای معیار
SE 

 تکرارپذیری
Repeatability 

 خطای معیار

SE 

پذیریوراثت  

Heritability 

 مدل
Model 

 صفات تولیدی
Production traits 

- - 0.009 0.48 
 حیوانی

Animal  روزه 305تولید شیر  
305-day milk yield 

0.009 0.47 0.017 0.37 
حیوانی یتکرارپذیر  

Repeatability  animal 

- - 0.009 0.35 
 حیوانی

Animal چربی 
Fat 

0.009 0.35 0.016 0.31 
حیوانی یتکرارپذیر  

Repeatability  animal 

- - 0.009 0.25 
 حیوانی

Animal درصد چربی 
Fat percentage 

0.009 0.25 0.009 0.25 
حیوانی یتکرارپذیر  

Repeatability  animal 

 

 های منجر به حذفصفات بیماری پذیریوراثت -4 جدول
Table 4- Heritability of culling for diseases traits 

 خطای معیار
SE 

 پذیریوراثت
Heritability 

 بیماری منجر به حذف
Culling for diseases 

0.019 0.19 
 پستان ورم

Mastitis 

0.089 0.06 
 جابجایی شیردان

Displaced abomasum 

0.010 0.28 
 لنگش

Lameness 

0.016 0.05 
 کیست تخمدان

Ovarian cysts 

0.045 0.21 
 متریت

Metritis 

 

ی ورم پستان در تحقیق ربیما پذیریوراثتمتفاوت بودن 

 مانند دالیلی به می تواندحاضر با نتایج مطالعات دیگر، 

 تجزیه مورد هایداده تعدادهای مورد مطالعه، تعداد گله

 مربوط هادام ژنتیکی ظرفیت و مدیریت ژنتیکی، تحلیل و

 به جمعیتی از صفات پذیریوراثت کلی، طور به .باشد

الذکر و نیز تحت روند جمعیت دیگر بخاطر دالیل فوق

 باشد.متفاوت تواند می گزینش احتمالی

در این  منجر به حذف جابجایی شیردان پذیریوراثت

در مطالعه تخمین زده شده است.  06/0±089/0تحقیق  

پذیری بیماری جابجایی ( وارثت2012) کوئک و همکاران

نشان داده شد. ریکن و همکاران  04/0±005/0شیردان 

 034/0±014/0 جابجایی شیردان را پذیریوراثت( 2004)

در  پذیریوراثتدر اکثر مطالعات باالترین  گزارش کردند.

برای بیماری جابجایی شیردان  ،هابیماریسایر  میان

باالتر شاید ناشی از تأثیر  پذیریوراثتاهده می شود. مش

ژنتیک افزایشی بر روی این صفت نباشد، بلکه  باالتر سهم

احتماالً ناشی از رکوردگیری دقیق برای این صفت است 

 (. 2011)بری و همکاران 

تخمین  28/0 ±01/0لنگش در تحقیق حاضر  پذیریوراثت

و ( 2014) پارکر کاددیس و همکاران زده شده است.

بیماری لنگش  پذیریوراثت( 1998و همکاران ) وندورپ

برآورد کردند.  16/0و  02/0(SD=005/0) به ترتیب را

در  پذیریوراثت( 2011زاده و همکاران )قوی حسین

اولین، دومین و سومین دوره شیردهی برای اختالالت 

برآورد  22/0و  18/0، 15/0های حرکتی را به ترتیب اندام

بیماری  پذیریوراثت( 2014مطالعه شیالنان ) درکردند. 

ای به ترتیب لنگش با استفاده از دو مدل حیوانی و آستانه

ت بیماری کیس پذیریوراثت. برآورد شد 057/0و  02/0

برآورد شده  05/0±016/0 حاضر تخمدان در تحقیق

 (2011همکاران ) زاده وقوی حسیننتایج مطالعه است. 
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بیماری کیست تخمدان برای اولین، دومین  پذیریوراثت

به ترتیب  را گاوهای هلشتاین دهیو سومین دوره شیر

برآورد کردند. یوریب و همکاران  13/0و  11/0، 09/0

بیماری کیست تخمدان برای اولین  پذیریوراثت( 1995)

ی دههای شیرو برای تمام دوره 13/0را ی دهدوره شیر

در تحقیق بیماری متریت  پذیریوراثتتخمین زدند.  08/0

پ و همکاران . وندورخمین زده شدت 21/0±045/0 حاضر

 دهیمتریت برای اولین دوره شیر پذیریوراثت( 1998)

 تخمین زدند.  020/0 را نژاد هلشتاین گاوهای

برای صفات بیماری  پذیریوراثتمتفاوت بودن تخمین 

نشان دهنده واریانس  ،منجر به حذف در میان مطالعات

دار رکوردگیری در بسیاری از عوامل مانند افراد عهده

چگونگی تشخیص بیماری، کامل  )کشاورز یا دامپزشک(،

بعضی از از قبیل اینکه  های رکوردگیری شده )بودن داده

زا و اند(، عوامل بیماریمشاهدات رکوردگیری نشده

محیط است که ممکن است تجلی ژنوتیپ یک حیوان را 

(. متفاوت 2011ثیر قرار دهد )بری و همکاران أتحت ت

برای صفات بیماری در این  پذیریوراثتبودن تخمین 

تحقیق با نتایج مطالعات دیگر شاید به این دلیل باشد که 

بیماری در این مطالعه مربوط به حالت شدید اطالعات 

که منجر به حذف  دام شده اند. به عنوان است  هابیماری

مثال بیماری جابجایی شیردان در اکثر مطالعات باالترین 

های دیگر دارد و نتایج را در میان  بیماری پذیریوراثت

این مطالعه بر خالف مطالعات دیگر است و این مسئله 

این علت باشد که این بیماری فقط توسط  ممکن است به

قبل از حذف شدن  ودامپزشکان قابل تشخیص است 

شود و متعاقب تشخیص و حیوان شناسایی و درمان می

درمان، رکورد دقیقی از وقوع این بیماری حاصل 

بر پایه حالت شدید  پذیریوراثت. در این تحقیق شودمین

ثیری از در صورتیکه تعداد ک شد.محاسبه بیماری 

قبل از ثبت حیوانات مبتال به جابجایی شیردان در گله ها 

 تشخیص و درمان شده اند. رکورد 

 

 

 ایرتبه همبستگی نتایج بررسی

 میان( ایرتبه) اسپیرمن همبستگی ضرایب 5 جدول

 ارزش و تولیدی صفات برای نر هایگاو اصالحی ارزش

 به منجر به حذف بیماری صفات برای هاآن اصالحی

 ارزش .دهدمی نشانرا  هاآن احتمال سطح همراه

منجر به  پستان ورم بیماری برای نر هایگاو اصالحی

 متریت بیماری برای نر هایگاو اصالحی ارزش با حذف

 به داری و معنی همبستگی منفیمنجر به حذف،  لنگش و

 این .دهدمی نشان -101/0 و -158/0 مقادیر ترتیب

 خطر برابر در که نری هایگاو بیان می کند موضوع

 از باشند می مقاوم پستان ورم بیماری دلیل به حذف

 متریت هایبیماری دلیل به حذف برای بیشتری حساسیت

نشان داد میان این تحقیق  نتایج .برخوردارند لنگش و

 های نر برای بیماری ورم پستانگاوارزش اصالحی 

صفات  ها برایبا ارزش اصالحی آنمنجر به حذف 

وجود ندارد. یوریب و داری تولیدی همبستگی معنی

را میان  (37/0) ( همبستگی مثبتی1995همکاران )

که  پستان و تولید شیر گزارش کردحساسیت به ورم

گاوهای با تولید باالی شیر، ظرفیت ژنتیکی  دهدمینشان 

  .به بیماری ورم پستان دارند ءباالیی برای ابتال

 (-184/0)دار و معنی همبستگی منفیدر تحقیق حاضر 

 جابجایی بیماری برای نر هایگاو اصالحی ارزش میان

 دهدمینشان  چربی درصد با شیردان منجر به حذف

 باعث شیر چربی درصد برای صفت نر هایگاو گزینش

 دلیل به حذف خطر برابر در هاآن مقاومت آمدن پایین

 همکاران و ریکن. شودمی شیردان جابجایی بیماری

 و باالیی مثبت همبستگی که دادند نشان( 2004)

 و شیردان جابجایی به حساسیت میان( 227/0±683/0)

 یوریب و( 2011) همکاران و بری. دارد وجود شیر تولید

 و شیر تولید میان ژنتیکی همبستگی( 1995) همکاران و

 گزارش -04/0 را شیردان جابجایی بیماری به حساسیت

  .کردند

 ارزش میان دارمعنی و مثبت در تحقیق حاضر رابطه

 جابجایی برای حذف به دلیل بیماری نر گاوهای اصالحی
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 برای حذف به دلیل  هاآن اصالحی ارزش شیردان با

 نر گاوهای گزینش دهدمی نشان تخمدان کیست و لنگش

 بیماری دلیل به حذف خطر برابر در برای مقاومت

 برابر در هاآن مقاومت باعث شیردان جابجایی

کیست تخمدان نیز خواهد شد.  و لنگش هایبیماری

 های نر برایهمچنین همبستگی میان ارزش اصالحی گاو

ها گاوبیماری لنگش منجر به حذف  با ارزش اصالحی این 

( و با ارزش اصالحی 121/0برای صفت تولید شیر مثبت )

( به دست آمد. یوریب -130/0ربی منفی )صفت درصد چ

( میان تولید 279/0( همبستگی مثبتی )1995و همکاران )

شیر و حساسیت به مشکالت پا را گزارش کرد.

 

 تولیدی، صفات بیماری منجر به حذف و سطح صفات برای نر هایاصالحی گاو ارزش ایرتبه همبستگی ضرایب -5 جدول

 هاآن احتمال
Table 5- Spearman correlation between breeding value of bulls for production traits, culling for diseases traits 

and their probability levels

 درصد چربی
Fat 

percentage 

 چربی

Fat 

 

 305شیر 

 روزه
305-day 

milk yield 

 

 متریت
Metritis 

 کیست تخمدان
Ovarian 

cysts 

 لنگش
Lameness 

جابجایی 

 شیردان
Displaced 

abomasum 

منجر به  صفات بیماری

 تولیدیصفات  و  حذف 
Culling for diseases  

and production traits 

-0.020 

0.711 

-0.015 

0.783 

-0.034 

0.532 

-0.158 

0.004 

0.024 

0.65 

-0.101 

0.049 

0.053 

0.34 

 ورم پستان
Mastitis 

-0.184 

0.0009 

0.090 

0.105 

0.197 

0.0004 

0.095 

0.087 

0.235 

0.0001> 

0.120 

0.030 
 

 جابحایی شیردان
Displaced abomasum 

-0.130 

0.019 

0.050 

0.363 

0.121 

0.029 

-0.020 

0.712 

0.085 

0.126 
  

 لنگش
Lameness 

-0.009 

0.861 

0.012 

0.825 

0.029 

0.593 

0.174 

0.001 
   

 کیست تخمدان
Ovarian cysts 

-0.149 

0.007 

0.0005 

0.992 

0.116 

0.036 
    

 متریت
Metritis 

-0.428 

0.0001> 

0.821 

0.0001> 
     

 روزه 305شیر 
305-day milk yield 

0.147 

0.007 
      

 چربی
Fat 

 میان تولید شیر و( همبستگی 1998وندورپ و همکاران )

همبستگی مثبت  ارزیابی کردند. (24/0) لنگش را مثبت

حذف به  های نر برایگاو( میان ارزش اصالحی 174/0)

 برای هاآنبیماری کیست تخمدان با ارزش اصالحی  دلیل

گزینش  دهدمیبیماری متریت نشان حذف به دلیل 

ی نر برای مقاومت در برابر بیماری کیست تخمدان هادام

برای مقاومت  هادامباعث بهتر شدن ارزش اصالحی این 

 حاضر تحقیق شود. دردر برابر بیماری متریت می

برای حذف به  نر هایگاو ارزش اصالحی میان همبستگی

 تولید برای هاآن اصالحی ارزش و متریت دلیل

 به. باشد می (116/0) دارمثبت و معنی روزه305شیر

 شیر تولید صفت برای نر هایگاو گزینش دیگر عبارت

 مقاومت برای هاآن اصالحی ارزش شدن مطلوب باعث

منفی و  همبستگی .شودمی متریت بیماری برابر در

 برای نر هایگاو اصالحی ارزش میان( -149/0) دارمعنی

 این اصالحی ارزش منجر به حذف و متریت بیماری

 حاضر تحقیق نتایج در چربی درصد صفت برای گاوها

باالیی  اصالحی ارزشکه  نری گاوهای دهدمی نشان

 برای کمتری مقاومت ازدارند  شیر چربی درصد برای

برخوردارند.  متریت بیماری برابر در شدن حذف خطر

( 1998مطابق نتایج این تحقیق وندورپ و همکاران )

( میان تولید شیر و حساسیت به 02/0) همبستگی مثبتی
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( نشان 2001متریت را گزارش کردند. فالشر و همکاران )

های رحمی ای میان تولید شیر و عفونترابطهداد هیچ 

همبستگی ارزش اصالحی  این بررسیوجود نداشت. در 

روزه و ارزش  305گاوهای نر برای صفت تولید شیر 

تخمین زده شده  821/0برای صفت چربی  هاآناصالحی 

( همبستگی مثبت میان 1998است. وندورپ و همکاران )

گزارش کردند. نتایج  35/0تولید شیر و مقدار چربی  را 

( میان ارزش -428/0نشان داد که همبستگی منفی )

روزه و  305اصالحی گاوهای نر برای صفت تولید شیر

 میان ژنتیکیصفت درصد چربی وجود دارد. همبستگی 

شده است )کادارمیدن گزارش  66/0چربی و  تولید شیر

هنر و همکاران صاحبنتایج مطالعه . (2000و همکاران

( همبستگی صفت تولید شیر با صفت چربی را 2010)

  .گزارش داد -579/0و شیر با درصد چربی را  636/0

 

  گیری کلی و پیشنهادهانتیجه

تولید صفت مثبت اکثر صفات بیماری با ژنتیکی همبستگی 

 گاوهای با ظرفیت باال برای دهدمیروزه نشان  305شیر 

تولید شیر به طور ژنتیکی دارای مقاومت کمتری در برابر 

باشند. با توجه به خطر حذف شدن به دلیل بیماری می

صرفاً بر اساس تولید باالی شیر و  هاداماینکه گزینش 

اساس درصد چربی و صفات تیپ  در برخی موارد بر

و  هابیماریتواند اثر نامطلوبی برای وقوع بوده است می

صفت ماندگاری داشته باشد. بنابراین چشم پوشی از این 

ها در گزینش، در دراز مدت سوددهی گله را همبستگی

شود در جهت منفی تحت تأثیر قرار داده و سبب می

 نیمی از  که حدودحرکت کند. نتایج این تحقیق نشان داد 

. بود هابیماریبه صورت غیرارادی و به دلیل  هادامحذف 

در  هابیماریبه  هادامتوجه به مقاومت بنابراین 

های انتخاب )گزینش(، می توان به افزایش طول برنامه

 شودعمر اقتصادی حیوان دست یافت. پیشنهاد می

 هایریزیهای ورم پستان و متریت در برنامهبیماری

اصالح نژاد گاوهای شیری هلشتاین مورد توجه قرار 

 گیرند.
 

 یسپاسگزار

سازمان  توسط تحقیق این در استفاده مورد اطّالعات

 گردیده ارائه شرقیجهاد کشاورزی استان آذربایجان

 تشکر و قدردانی مراتب نویسندگان بدینوسیله است،

 دارند.می اعالم این سازمان محترم مسئولین از را خود
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Introduction: In some studies, it has been reported that high milk production has a negative effect 

on animal health and longevity and affects the herd's profitability. Decreased cow health can affect 

herd profitability through increased rates of involuntary culling and decreased or lost milk sales. 

Common diseases in dairy cows include mastitis, abomasum displacement, lameness and 

reproductive disorders such as ovarian cysts and metritis. The objectives of this study were to provide 

a report on the reasons for culling in dairy herds, estimate the genetic parameters of production traits, 

diseases and to calculate the spearmen correlation between the breeding value of bulls for the traits 

and their breeding value for resistance for risk of culling. 

Material and methods: In this study, 31550 calving records from 17476 Holstein cows were used. 

In this study production data and culling reasons for diseases of 47 herds in East Azerbaijan from 

1995 to 2012 has been analyzed. For genetic analysis ASReml software has been used. The 

investigated culling reasons for diseases were including of: mastitis, displaced abomasum, lameness, 

ovarian cysts and metritis. Estimation of disorders heritability has been obtained using univariate 

animal model. It has been presented a description statistics of culling reasons for diseases, estimation 

of genetic parameters of diseases and production traits in the studied dairy herds. Furthermore, 

correlation between bulls breeding value for culling reason for diseases traits and their breeding value 

for production traits has been calculated.  

Results and discussion: The average culling rates of dairy herds in this study was 7.05% (with a 

range from 2.04% to 26.98%). Results of this study showed that 55.24 % of animals in the herd were 

culling because of diseases and 44.76% for other reasons such as other diseases, physical injuries, 

non-economic and financial needs. In the other studies the average culling rate of Holstein dairy cows 

in northeastern Iran was reported as13.1% (4.4 to 25.3% per herd). Lameness and metritis's culling 

reasons had the highest heritability among studied traits with values of 0.28 ± 0.010 and 0.21 ± 0.045, 

respectively. A positive correlation (0.37) between mastitis and milk production was reported (Urib 

et al. 1995) suggesting that high milk production cows have a high genetic capacity for mastitis 

occurrence. The highest and lowest estimated repeatability in our study were for the traits of 305-day 

milk yield (0.47 ± 0.009) and fat percentage (0.25 ± 0.009), respectively. The spearman correlation 

showed positive correlation between breeding value for milk production and ones for displaced 

abomasum, lameness and metritis that were 0.197, 0.121 and 0.116, respectively. In the present study, 

there was a positive and significant correlation between the breeding value of bulls for culling due to 

displaced abomasum and ones due to lameness and ovarian cysts. So it seems the selection of bulls 

to resist against the risk of culling due to displaced abomasum helps them to resist against lameness 

and ovarian cysts diseases. Logistic regression results showed that all studied factors affecting culling 

due to mastitis. Logistic regression of culling risk factors due to displaced abomasum showed that 

age and season of parturition are important. Fleischer et al. (2001) reported a significant correlation 

between 305-day milk production and displaced abomasum disease. Logistic regression results 

showed that culling due to lameness is related to parity and 305- milk production. 

The selection of cows based on high milk production, milk fat percentage or body type characteristics 

could have adverse effects on the occurrence of diseases and resistance to health difficulties. So 
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ignoring these negative correlations among traits in the selection process in the long term affects the 

dairy herd's profitability. The results of this study showed that about half of the culling percentages 

in the studied herds was unpredictable and due to diseases. Therefore, with considering of the 

resistance to diseases in selection strategies, it can be achieving to more survivability of the profitable 

herds. 

Conclusion: The results indicate that most of the studied traits have positive genetic correlation with 

305-day milk yield, so probably the cows with high potential for milk production are less resistant to 

culling for diseases. It is suggested that mastitis and metritis be taken into account in the breeding 

programs of Holstein dairy cows in the country. 
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