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چکيده

م�رده زاي�ي ب�ه عنوان مرگ گوس�اله اندکی قب�ل از زايش ،در حي�ن زايش يا ظرف مدت  24تا  48س�اعت پ�س از زايش تعريف
می ش�ود .دليل اصلی مرگ گوس�اله در طی اين فاصله زمانی ناشناخته است .هدف از اين تحقيق بررسی عوامل موثر بر مرده زايي و
نيز برآورد برخی از فراسنجه هاي ژنتيكي آن در گاوهاي شيري هلشتاين ايران مي باشد .داده های زايش های اول و دوم که از سال
 1376تا  1385جمع آوری شده بود به صورت جداگانه مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت و از مدل آستانه ای نيز جهت تجزيه و تحليل
داده های هر زايش اس�تفاده ش�د .تأثير عواملی نظير ميزان ش�ير  ،2xسن در زمان زايش ،اثر گله  -س�ال -فصل زايش و نيز جنس
گوس�اله بر نرخ مرده زايي معني دار بود .گوس�اله هاي نر به طور معني داري نرخ مرده زايي بيش�تري نس�بت به گوس�اله هاي ماده
نش�ان دادن�د .وراث�ت پذيري مرده زايي نيز در دام هاي زاي�ش اول  0/025و دام هاي زايش  0/01برآورد گرديد .پس از کالس�ه بندی
دام های زايش اول و دوم بر اساس سطح توليد شير و سن در زمان زايش مالحظه گرديد که نرخ مرده زايي در دام هاي جوان تر و نيز
دام هايي با توان توليد شير باالتر بيشتر است.
کلمات کليدي :مرده زايي ،گاوهای هلشتاين ،توليد شير ،مدل آستانه ای ،ارزيابي ژنتيكي
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Evaluation of none genetic and genetic factors affecting on stillbirth in Iranian Holstein dairy cattle
By: S. M. Hashemi GamirBSc Student in Animal Breeding and Genetic University College of Agriculture and Natural
Resource of Tehran University, (Corresponding Author; Tel: +989365603452), A. Pakdel, Assistant Professor Address:
University college of Agriculture and Natural Resource of Tehran University,
Stillbirth is defined as a calf death just prior to, during, or within 24 to 48 h of parturition. The exact cause of calf
death in dairy cows in this period of time is unknown. The objective of this study was to investigate about the effective
factors on stillbirth and also to estimate some of the genetic parameters in Iranian dairy Holsteins. Data in the first and
second lactation that have been collected from 1998 to 2007 were analyzed separately and a threshold model was used
to analyze every calving data. The effects of milk-2x, age at calving, herd-year-season of calving and also sex of calf on
stillbirth rate were all statistically significant. Male calves showed significantly more stillbirth rate than female calves.
The heritability’s for stillbirth in the first- and in the second lactation were estimated 0.025 and 0.01, respectively.
After classification of first- and second lactation cows for milk yield levels and age at calving, the results showed that
stillbirth was higher for cows with high milk yield potential and the older cows have more stillbirth than the younger
ones
Keywords: Stillbirth, Holstein cows, Milk yield, Threshold model, Genetic evaluation

مقدمه

مرده زايي به عنوان مرگ گوس��اله كه اندکی قبل از زايش ،در حين
زاي��ش و يا در طی مدت  24تا  48س��اعت پ��س از زايش اتفاق می افتد
تعريف می ش��ود .در برخي از منابع مرگ و مير گوساله بعد از طي شدن
حداقل  260روز از طول دوره آبس��تني نيز به عن��وان مرده زايي تعريف
ش��ده است ( .)2 ،1مرده زايي صفتی آستانه ای است که از نظر اقتصادی
بسيار حائز اهميت است .اين صفت مشکالتی را بر سالمت و ميزان باروری
دام ها ايجاد نموده ،سبب افزايش نرخ حذف ،کاهش توليد ،کاهش رفاه و
آس��ايش حيوان و افزايش نگرانی مصرف کننده جهت پذيرش محصوالت
گاوي ش��ده است ( .)11 ،7عوامل گوناگوني از جمله فاكتورهايژنتيكي،
محيطي و مديريتي بر نرخ مرده زايي موثر مي باشند (.)10
در صورت بروز مرده زايي نه تنها دامدار يك گوساله از دست خواهد
داد ،بلک��ه غالباً فاصله گوس��اله زايي نيز افزايش يافت��ه ،اهداف اصالحی
موردنظر و نيز رس��يدن به ترکيب ژنتيکی مطلوب را نيز با مشكل مواجه
مي كن��د و بدين ترتيب دامدار ازجنبه های مختلف متضرر خواهد ش��د
(.)3
نرخ مرده زايی در اياالت متحده آمريكا از  9/5درصد در سال 1985
به 13/2درصد در سال  1996افزايش يافته است و بالغ بر  125/3ميليون
دالر هزينه دربر داش��ته اس��ت ( .)10معموالً نرخ مرده زايي در دام هاي
زايش اول بيش��تر از س��اير دوره ها مي باش��د (حدود  10درصد) .بخشی
از باالتر بودن نرخ مرده زايي در دام هاي زايش اول ناش��ي از عدم تطابق
اندازه گوساله و سايز ناحيه لگن مادر گوساله ها است كه اين مسأله باعث
ايجاد سخت زايي نيز خواهد شد ( .)9سخت زايي نيز صفتي است كه هم
برای گاو و هم برای گوس��اله مش��کل ايجاد نموده و ممکن است به مرده
زايي منجر ش��ود( .)9عالوه بر سخت زايي ،سيس��تم مديريتی (اصالح -
انتخاب ژنتيکی  -پرورش و )...که توس��ط هر پرورش دهنده بر روی گله
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اعمال می ش��ود نيز ممکن اس��ت بر ميزان گوساله هاي مرده متولد شده
تأثير داشته باشد.
ب��ا توجه به اهميت صفت مرده زايي بر صنعت پرورش گاو ش��يری و
نظر به اينکه تا به حال بررسی جامعی در خصوص اين صفت در دام های
هلشتاين ايران صورت نگرفته است ،بررسی و تحقيق در مورد مرده زايي
و نيز بررسی راه كارهای کاهش ميزان آن ضروری به نظر می رسد .هدف
از اين تحقيق بررسی برخی از فراسنجه هايژنتيكي صفت مرده زايي در
ماده دام های هلشتاين ايران و ارتباط اين صفت با سن در زمان زايش و
سطح توليد شير در هر يک از دوره های شيردهی اول و دوم مي باشد.

مواد و روش ها

در اين تحقيق از اطالعات  415899رأس ماده دام هلش��تاين زايش
اول و  320096رأس م��اده دام هلش��تاين زايش دوم كه تحت پوش��ش
مرکز اصالح نژاد دام کش��ور و طی س��ال های  76تا  85جمع آوری شده
بود اس��تفاده شد .برای افزايش صحت برآوردها و نيز جهت حل معادالت
مختلط استفاده از ماتريس کامل خويشاوندی که تمام روابط خويشاوندی
بي��ن حيوانات را درنظر بگيرد ،ضروری اس��ت .لذا در اين مطالعه ش��جره
دام ها تا نس��ل پايه (هفت نسل) رديابی شدند .الزم بذكر است كه جهت
اطمينان از تشكيل كامل و صحيح شجره تنها از اطالعات دام هاي داراي
شماره ثبت استفاده شد .خالصه اي از اطالعات شجره اي دام هاي مورد
بررسي در اين تحقيق در جدول  1ارائه شده است.
حداقل طول دوره آبس��تنی دام ه��ای مرده زا  260روز درنظر گرفته
ش��د ت��ا مرده زايي از س��قط تفکيک ش��ود .در تجزيه و تحلي��ل داده ها
رکوردهای فاقد س��ن مادر ،فصل و سال تولد ،وزن تولد ،نوع تولد (تک يا
دوقلو) ،نحوه زايمان (زايمان سالم يا مرده زايي) ،جنس گوساله ،اطالعات
گله ،و  ...حذف شدند .دامنه روزهای باز  30-150درنظر گرفته شد .برای
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جدول  -1خالصه اي از اطالعات شجره اي دام هاي مورد بررسي

کل حيوانات موجود در شجره

100784

كل حيوانات پايه

15599

تعداد پدرها

3728

تعداد مادرها

64463

تعداد حيوانات داراي فرزند

68191

تعداد حيوانات فاقد فرزند

32593

دام هايی با زايمان س��الم از کد يک و ب��رای دام های مرده زا از کد صفر
استفاده گرديد .پس از ويرايش های فوق الذکر تعداد دام های زايش اول
 40130و تعداد دام های زايش دوم  24810رأس گرديد.
به منظور بررسي ارتباط سطح توليد شير و وقوع مرده زايي دام هاي
هر دوره ش��يردهي با توجه به ميزان ميانگين و انحراف معيار سطح توليد
آن ها ،در  8سطح شيردهي دسته بندي شدند .جهت بررسی ارتباط بين
س��ن در زمان زاي��ش و ميزان مرده زايي نيز دام ها براس��اس ماه زايش
دسته بندی شدند که در نتيجه  16دسته مختلف در هر يک از دوره های
شيردهی اول و دوم حاصل شد که اين دسته ها در تليسه ها از  21تا 36
ماه و در دام هاي زايش دوم از  33تا  48ماه متغير بودند.
ب��ا توجه به ماهيت آس��تانه اي م��رده زايي ،جهت تجزي��ه و تحليل
داده هاي مربوط به اين صفت از مدل ذيل استفاده گرديد:
Yijklm = µ + αi + HYSj + Sexk+ b1 (ml)+ b2 (Agem)+ eijklm

در اين مدل  Yijklmاحتمال وقوع مرده زايي µ ،ميانگين صفت در
جامعه αi ،اثر ژنتيکی افزايش��ی مربوط به حي��وان iام HYSj ،اثر ثابت
 jامين گله – س��ال  -فص��ل زايش Sexk ،اثر ثابت جنس گوس��الهb1 ،
ضريب تابعيت برای توليد شير 2x، b2ضريب تابعيت برای سن در زمان
زايش ml،اثر  lامين س��طح توليد شير( 2x 1عامل کوواريت)Agem ،
اثر  mامين س��ن در زمان زايش (عام��ل کوواريت) و  eijklmمربوط به
اث��رات باقيمانده می باش��د .تجزيه و تحليل داده ها با اس��تفاده از از نرم
اف��زار  MATVECصورت گرفت .اين برنامه ماهيت آس��تانه اي صفت
مذكور را درنظر گرفته و برآورد صحيح تري از مولفه هاي واريانس فراهم
مي نمايد.

نتايج

توصيف آماري صفات مورد بررس��ي در اين تحقيق در جدول شماره
 2نمايش داده ش��ده است .با مقايسه ميانگين هاي دو جنس در هر دوره
ش��يردهي توس��ط آزمون تي مالحظه گرديد كه نرخ مرده زايي گوس��اله
هاي نر چه در تليسه ها و چه در دام هاي زايش دوم به طور بسيار معني
داري بيش��تر از گوساله هاي ماده مي باشد ( )P> 0/0001كه اين امر با
نتايج ساير محققين مطابقت دارد ( .)5از داليل اين امر مي توان به اندازه
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بزرگتر و وزن تولد بيش��تر گوساله هاي نر نسبت به گوساله هاي ماده در
زمان تولد اش��اره نمود كه اين مسأله احتمال وقوع سخت زايي و متعاقباً
مرده زايي را در تولد گوساله هاي نر افزايش مي دهد.
تجزيه و تحليل اثرات ثابت موثر بر نرخ مرده زايي نشان داد که اثرات
گله – سال  -فصل زايش ،جنس گوساله ،ميزان شير  x2و سن در زمان
زايش تأثير معني داری بر نرخ مرده زايي داشته است (.)p>0/0001
نتايج حاصل از بررسي ارتباط بين ميزان توليد شير و نرخ مرده زايي
در دام هاي زايش اول و دوم در شكل  1ارائه شده است.
همان طور كه مالحظه مي ش��ود خط��ر وقوع مرده زايي در دام هاي
پرتوليد به دليل افزايش نرخ متابوليكي (مصرف بيش��تر چربی های بدن،
تع��ادل منفی انرژی ،كاهش توان حي��وان و اختالل توازن اندوکرينی) در
مقايسه با دام های کم توليد بيشتر است .به عبارت ديگر با افزايش سطح
توليد شير در هر يک از دوره های شيردهی ا ّول و د ّوم ،نرخ مرده زايي نيز
افزايش می يابد که اين افزايش نرخ مرده زايي در سطوح باالي شيردهی
(دام های بسيار پرتوليد) به طور قابل مالحظه اي بيشتر است.
نتاي��ج حاص��ل از بررس��ي ارتباط بين س��ن در زمان زاي��ش و نرخ
مرده زايي در دام هاي زايش اول و دوم نيز در ش��كل  2ارائه ش��ده است.
همان طور که مالحظه می شود با افزايش سن دام در تليسه ها و نيز در
دام هاي زايش دوم ،نرخ مرده زايي کاهش محسوس��ي می يابد .به عنوان
مثال نرخ مرده زايي در تليسه ها و در کالس سنی  21( 1ماهگي) 3/12
درص��د و در کالس س��نی  36( 16ماهگي)  0/01درصد می باش��د .اين
مس��ئله در دام هاي زايش دوم نيز قابل مالحظه اس��ت به طوري كه نرخ
م��رده زاي��ي در کالس س��نی  33( 1ماهگی)  0/11درص��د و در کالس
س��نی  48( 16ماهگي)  0/001درصد می باش��د .عالوه بر اين بيشترين
تف��اوت مربوط به ميزان مرده زاي��ي در بين دام های زايش اول و دوم به
کالس های س��نی اول تا دوم بر می گردد و در كالس های سنی انتهايي
اين تفاوت به حداقل مقدار خود خواهد رس��يد.اين نتايج با نتايج بدس��ت
آمده توسط ساير محققين ( )12 ،6مطابقت دارد.
در جدول  3برآورد مولفه هاي واريانس و ميزان وراثت پذيري صفت
مرده زايي در هر يك از دوره هاي ش��يردهي اول و دوم ارائه ش��ده است.
همانطور كه مالحظه مي ش��ود ميزان وراثت پذيري مرده زايي در زايش
اول بيشتر از زايش دوم است ،ليكن در مجموع اين صفت از وراثت پذيري
ضعيفي برخوردار اس��ت كه دال بر نقش موثر عوامل محيطي و مديريتي
بر اين صفت مي باشد.

بحث

گاوهاي��ي كه مرده زاي��ي را تجربه مي كنند در مع��رض خطر وقوع
ناهنجاري هاي پس از زايش بيش��تري نظير بي��رون زدگي رحم ،عفونت
رحمي ،باقي ماندن جفت و جابجا ش��دن رح��م قرار دارند كه اين عوامل
ادام��ه حيات فرد را با مش��كل مواج��ه نموده ،قدرت زن��ده ماني و طول
عم��ر توليدي گاو را كاهش م��ي دهند .در اين مطالع��ه مالحظه گرديد
ك��ه وقوع م��رده زايي در گاوداری های صنعتی کش��ور بويژه در دام های
زايش اول از نرخ نسبتاً بااليي برخوردار است ( 10درصد در تليسه ها در
مقاب��ل  4درصد در دام هاي زايش دوم) .نرخ وقوع بيش��تر اين صفت در
دام هاي زايش اول با نتايج س��اير محققين مطابق��ت دارد ( .)12يكي از
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جدول  -2توصيف آماری صفات مورد بررسی

زايش

دوم

اول

صفت /شاخص آماري

واحد

ميانگين

SD

ميانگين

SD

تعداد دام

#

40130

-

24810

-

تعداد گوساله نر

#

19240

-

12383

-

تعداد گوساله ماده

#

20890

-

12427

-

نرخ مرده زايي گوساله های نر

%

6/0

1/1

2/5

0/8

نرخ مرده زايي گوساله های ماده

%

4/0

0/6

1/5

0/3

توليد شير 2 x

kg

6900

1315

7572

1635

شير معادل بلوغ

kg

7943

1528

8723

1736

چربي شير 2 x

kg

204/2

72/4

222/8

84/0

چربی شير معادل بلوغ

kg

235

84

237

89

سن در زمان زايش

ماه

26/5

2/5

39/8

3/3

وزن تولد

kg

40/5

4/9

42/3

5/6

شكل  -1ارتباط بين نرخ مرده زايي و سطح شيردهي در دام های زايش اول و دوم
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شكل  -2ارتباط بين نرخ مرده زايي و كالس هاي سني در دام های زايش اول و دوم

جدول  -3برآورد برخي از مولفه هاي واريانس و وراثت پذيري صفت مرده زايي

زايش/مولفه واريانس

σ p2

σ p2

σ p2

h2

1

0/006

0/23

0/236

0/025

2

0/003

0/29

0/293

0/01

داليل افزايش خطر وقوع مرده زايي در ماده گاوهاي جوان تر وقوع بيشتر
س��خت زايي در اين دام ها اس��ت .به همين دليل اغلب توصيه مي ش��ود
از تلقيح زودهنگام تليس��ه ها ممانعت بعمل آيد تا بدين وس��يله از عدم
تطابق اندازه گوس��اله و س��ايز ناحيه لگن مادر در زمان زايش جلوگيري
بعمل آيد (.)14
مي��زان وراثت پذيری مرده زايي در تليس��ه ها  0/025و در دام های
زاي��ش دوم  0/01برآورد گرديد كه اين با نتايج س��اير محققين مطابقت
دارد ( .)5نظ��ر ب��ه اينكه مرده زايي نيز نظير س��اير صف��ات توليد مثلي
ازوراث��ت پذيري كمي برخوردار اس��ت بهبود اين ن��وع صفات بايد هم از
طري��ق ژنتيكي و هم از طريق ارتقاي س��طح مديريتي گله صورت گيرد.
در انتخاب��ي ژنتيكي ع�لاوه بر حفاظت ماده گاوه��ا در مقابل مرده زايي،
هزين��ه ه��اي ناش��ي از زاي��ش ه��اي هم��راه ب��ا كم��ك ،روزه��اي باز
طوالن��ي تر و توليد ش��ير پائين ت��ر را مي توان تا ح��دي كاهش داد .در
خص��وص راهكارهاي ژنتيك��ي ،انتخاب غير مس��تقيم عليه م��رده زايي
می تواند ابزار کارآمدی باش��د .در اين روش می توان از طريق صفات هم
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بس��ته با مرده زايي نظير س��خت زايي و وزن تولد گوساله جهت انتخاب
ژنتيك��ي عليه مرده زاي��ي اقدام نمود .در خص��وص راهكارهاي مديريتي
نيز مي توان به مديريت تغذيه اي مناس��ب كه از اجزاي حياتي مديريت
صحي��ح بر نمره بدني اس��ت و در كاهش نرخ م��رده زايي و افزايش بازده
توليدمثلي بسيار حائز اهميت است اشاره نمود ( .)4استفاده از برنامه هاي
تغذيه اي كه بر رشد سريع تليسه ها تأكيد دارند نيز ممكن است از وقوع
مرده زايي ها پيشگيري نمايد (.)8
ب��ه منظور بررس��ي دقيق ت��ر مرده زاي��ي ،ركوردب��رداري صحيح و
دقي��ق از زمان و ميزان م��رده زايي منجر به افزاي��ش صحت برآوردهاي
آسان زايي در پدران و دختران آنها شده ،امكان ايجاد و توسعه برآوردهاي
مل��ي مرده زايي و ارتقا موقعيت هاي انتخاب دام هاي نر در گله توس��ط
پ��رورش دهنده گاو ش��يري را فراهم مي نماي��د .از طرفي نظر به اهميت
بررسی علل بروز مرده زايي استفاده از ركوردهاي پدر و پدربزرگ مادري
دام جهت شناسايي ناقلين بيماري ژنتيكي  CVMو بررسي وضعيت دام
در مورد ابتال يا عدم ابتال به بيماري هاي عفوني موثر بر مرده زايي نظير
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