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چکیده

ید شیر، رکورد تول 15987به منظور برآورد همبستگی فصل گوساله زایی با تولید شیر و بروز ورم پستان گاوهاي هلشتاین، از       

نمایی محدود شده و در قالب مدل ها با استفاده از روش حداکثر درستبرآورد. فصل گوساله زایی و ورم پستان استفاده گردید

فصل . مشخص گردید 0و  1وجود یا عدم وجود ورم پستان با کدهاي . انجام شد MATVECحیوانی و با استفاده از نرم افزار 

میانگین تولید شیر گاوهایی که در هواي سرد زایش می کنند . گوساله زایی بطور معناداري مقدار تولید شیر را تحت تاثیر قرار میدهد

. ی روي بروز بیماري ورم پستان معنادار برآورد شدهمچنین اثر فصل گوساله زای. نسبت به زایش در هواي گرم بیشتر بدست آمد

گوساله زایی بهاره کمترین موارد ابتال به . زمانیکه گوساله زایی در فصل زمستان رخ میدهد، بیشترین موارد بیماري را شاهد بودیم

جهت ارزیابی دام یا در  نتایج نشان داد که تصحیح رکورد هاي شیر و صفات عملکردي براي عوامل محیطی. بیماري را نشان داد

  .بررسی شاخص و ارزش اصالحی گاو سودمند خواهد بود

  گاوهاي هلشتاین - ورم پستان -تولید شیر - فصل گوساله زایی - همبستگی:هاي کلیدي واژه

  

  

  مقدمه

بهداشتی و نژاد براي افزایش تولید، مقاومت ژنتیکی به بیماریها، طول عمر اقتصادي، کاهش مشکالت امروزه اصالح

تالش این علم در راستاي هدایت ویژگیهاي . گیرددر راستاي افزایش سودآوري انجام می... مثل وافزایش بازده تولید

از سوي دیگر تأثیر عوامل محیطی در بروز صفات اقتصادي مانع از . باشدتوارثی جوامع زیستی به سمت مطلوبتر می

شود لذا باید قبل از برآورد ارزش اصالحی دامها، عوامل حی حیوانات میشناخت دقیق ظرفیت ژنتیکی و یا ارزش اصال

-مطالعات نشان می. را تصحیح کرد امحیطی مؤثر و میزان تأثیر آنها را شناسایی و با یکنواخت کردن اثر محیط، رکورد ه

اصالحی از طریق  گیرد که بعد از تخمین ارزشهايدهد که بیشترین پیشرفت ژنتیکی در انتخاب هنگامی صورت می

معادالت مدل مختلط و انجام محاسبات الزم، حیواناتی را که باالترین ارزش اصالحی را دارند، به عنوان والدین نسل 

  .آینده گزینش کرد

وت خساراتی است که به صنعت تولید شیرهم بعلّت اقتصادي است وآنگاوهاي شیري داراي اهمیپستان درورم

دارد لکن زیان اقتصادي آن به تنهائی پستان تلفات دامی نیز وجودالبته در اثر بیماري ورم. دکند میهاي آن وارفرآورده

-ترین خسارات را تشکیل میپستان مبتال و اختالل در فرآوري شیر عمدهمربوط به تلفات نیست بلکه کاهش مقدار شیر

استرپتوکوکی ویا سل و ایجاد گلودرد نیز هاي گله وپستان در سایر دامخسارات دیگر آن انتشار ورماز جمله. دنده

  ).6( در انسان است زبروسلو
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درصد کاهش  25درصد است که در بعضی از کشورها آنرا تا  40حدود کشورهاپستان در اغلبشیوع بیماري ورم

 گردد وشیر آن کارتیه میدرصد تولید 8از پستان به بیماري سبب کاهش ) قسمت(بطور متوسط ابتال هر کارتیه .اندداده

هدف از این تحقیق بررسی اثر فصل . )1(شودمیشیردرصد از تولید 15طورکلی در یک گاو مبتال سبب کاهش ب

  .زایی روي میزان تولید شیر و بروز ورم پستان استگوساله

  

  مواد و روش ها

رأس گاو هلشتاین  15987یماري ورم پستاندر تحقیق حاضر از اطالعات صفات تولید شیر، فصل گوساله زایی و ب      

-براي پردازش داده. آوري شده بود، استفاده گردیدجمع) 1378- 1388(سال  10مرکز اصالح نژاد دام کشور که در مدت

سازي، استفاده گردید که کلیه عملیات ذخیره FoxPro 9.0افزار ها و اصالحات مورد نیاز و ایجاد بانک اطالعاتی از نرم

 - و انتقال، حذف، کد گذاري، عملیات جبري و ایجاد متغیرهاي مورد نیاز از قبیل محاسبه و ایجاد متغیر مرکب گله نقل

افتاده و تعیین حداقل و حداکثر مقادیر هاي پرت و دوربراي حذف داده. افزار صورت گرفتفصل به کمک این نرم - سال

پیش از تشکیل مدلهاي آماري به . استفاده شد Univariate Normalیه و رو SASها از نرم افزار قابل قبول براي داده

و رویه  SASافزار این عمل توسط نرم. دار بودن یا نبودن هر یک از عوامل تأثیرگذار در مدل پرداخته شدبررسی معنی

GLM امگذاري شدندپستان با شماره یک نرکورد هاي سالم با شماره صفر و رکورد هاي مبتال به ورم. صورت گرفت.  

  

  نتایج و بحث

شود زمانیکه دوره خشکی در فصل تابستان رخ داد بیشترین موارد ابتال به مشاهده می 1همانطور که در جدول   

علّت این تفاوت را ). P>05/0(دار است معنی 05/0پستان اتفاق افتاد که این اختالف با سایر فصول در سطح بیماري ورم

در . گذارند، نسبت داداریزاي محیطی مثل اشرشیاکلی که طی فصول گرم سال بیشترین اثر خود را میتوان به عوامل بیممی

دهد بیشترین زایی در فصل زمستان رخ میآورده شده است، زمانیکه گوساله 2زایی که در جدول بررسی فصل گوساله

باشد که این اختالف در سطح به بیماري را دارا میزایی بهاره کمترین موارد ابتال گوساله. موارد بیماري را شاهد هستیم

  ).6و  3، 1(نتایج حاصل از این تحقیق با یافته تحقیقات قبلی مطابقت داشت  ).P>05/0(دار است معنی 05/0

  

  پستاناثر فصل دوره خشکی بر میزان بروز ورم. 1جدول 
  

)٪(میانگین بروز بیماري  تعداد مشاهدات  فصل خشکی

  637  بهار
a

52/1

  707  تابستان
b

55/4  

  656  پاییز
ab

97/2  

  565  زمستان
a

42/1  

  پستانزایی بر بروز ورماثر فصل بعد از گوساله. 2جدول 

  

  )٪(میانگین بروز بیماري  تعداد مشاهدات  زاییفصل گوساله

  607  بهار
a

90/5

  631  تابستان
a

18/6  

  624  پاییز
a

09/6  

  768  زمستان
b

60/6  

میانگین . شیر در فصول مختلف سال بعلّت تغییر شرایط آب و هوایی و درجه حرارت محیط متفاوت استمقدار تولید 

کنند، نسبت به زایش در هواي زایش می) اوایل آذر تا اوایل اسفند ماه(روز گاوهایی که در هواي سرد  305تولید شیر 

زایی در پاییز و بهار تولید شیر کل دوره گوساله. بیشتر بودکیلوگرم  512در حدود ) اوایل تیر ماه تا اوایل مهر ماه(گرم 
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گاوها با . زایی در تابستان بدترین اثر را روي کل تولید شیر گاو داشتگوساله. زندگی گاو را بطور زیادي افزایش داد

علّت . خواهند داشتزایش در تابستان تولید شیر پایین، کل تولید پایین و میزان حذف در دوره شیردهی اول باالیی را 

همچنین گاوهایی که . این امر آن است که کاهش در عملکرد تولید غالباً با استرسهاي حرارتی در فصول گرم ارتباط دارد

رسند و با شروع فصل بهار بدلیل بهبود کنند در اواخر این فصل به اوج شیردهی خود میدر فصل زمستان زایش می

. دهدیابد و لذا کل تولید در آن دوره شیردهی افزایش نشان میافزایش می ید شیر مجدداًاي و آب و هوا تولشرایط تغذیه

  .مطابقت داشت) 7و  3، 2(نتایج حاصل با یافته هاي 
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In order to estimate relationship between season calving, milk yield and mastitis 15987 lactation 
records of Holstein cows were used. The estimations were obtained using restricted maximum 
likelihood method under an animal model by MATVEC soft ware. Absence or presence of mastitis 
was scored as "0" or "1". Season of calving significantly affected milk yields. The cows that 
calving in cold season have more mean milk yield than those calved in hot temperature. Also 
calving interval have significant effect on mastitis incidence. When calving done in winter, mastitis 
incidence was greater. Spring calving has lower incidence mastitis. Results show that corrected 
milk records and function traits for environmental factors was necessary for animal study and 
determine selection index and breeding value estimation.
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