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  چکیده

س أ ر94121روند ژنتیکی و فنوتیپی صفات تولید شیر و درصد چربی از رکوردهاي شیر در این تحقیق، براي بررسی 

س أ ر41900زایش اول و دوم از رکوردهاي تولیدمثل  گاو هلشتاین زایش اول و براي صفات سن زایش اول و فاصله دو

ز مدل حیوان چند متغیره با اثر گروه ها با استفاده اتجزیه و تحلیل ژنتیکی داده.  استفاده شد1374-82هاي گاو متولد سال

  زایش اول و دوم  دوپذیري تولید شیر، تولید چربی، درصد چربی، سن زایش اول و فاصلهوراثت. ژنتیکی انجام شد

روند ژنتیکی .  براورد شد034/0) ± 005/0( و 055/0) ± 01/0(، 38/0) ± 01/0(، 22/0)± 01/0(، 29/0) ± 01/0(ترتیب به

 از ضریب رگرسیون میانگین ارزش ارثی بر سال تولد و روند فنوتیپی نیز با استفاده از ضریب رگرسیون میانگین با استفاده

ب تیترهروند ژنتیکی براي صفات تولید شیر، تولید چربی و سن زایش اول مثبت و ب. صفات بر سال تولد محاسبه شد

زایش منفی و   دوین روند براي صفات درصد چربی و فاصلها.  بود46/0 )± 42/0( و 07/1 )± 075/0(، 5/153) ± 84/3(

روند فنوتیپی صفات تولید شیر، تولید چربی و درصد چربی مثبت .  بود-23/0 )± 067/0( و - 011/0 )± 001/0( تیبترهب

  . زایش منفی بود این روند براي صفات سن زایش اول و فاصله دو. براورد شد

 دوزایش، هلشتاین ایرانند فنوتیپی، سن زایش اول، صفات تولید شیر، فاصلهروند ژنتیکی، رو: کلمات کلیدي

  

  رانیا – تهران ،تهران اهگدانش ،ابوریحان پردیس ور،یط و دام علوم گروه ،نژاد اصالح و ژنتیک ارشد کارشناسیالتحصیل فارغ - 1

نویسنده مسئول مکاتبات( ایران -ران، تهران  دانشگاه ته، پردیس ابوریحان، و طیور دانشیار، گروه علوم دام- 2
*
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  دمه قم                                     

انتخاب براي صفت تولید شیر سبب افزایش تولید چربـی          

هـاي  شـود لـذا بـراي ارزیـابی برنامـه         و کاهش درصد آن مـی     

انتخاب در یک جمعیت گاو شیري روند ژنتیکی براي صـفات     

  ).16 و 8(شود مزبور محاسبه می

یی تولیدمثل یک گاو از طریق سن زایـش اول، تعـداد     اکار

 اد تلقیح به ازاي آبـستنی و فاصـله دو         روزهاي غیرآبستن، تعد  

در مطالعـات رونـد ژنتیکـی در    ). 7(شـود  زایش ارزیـابی مـی   

گاوهاي هلشتاین، عمده توجه بر صفات تولید شـیر و اجـزاي         

اما روند ژنتیکی و فنوتیپی سـایر صـفات نظیـر           . آن بوده است  

 در طـی    ،در یک تحقیـق   . اندصفات باروري کمتر مطالعه شده    

ــد روي 1362-77 هــايســال  گاوهــاي هلــشتاین ایــران، رون

 کیلوگرم در   13/0  و 5/12ترتیب  هژنتیکی تولید شیر و چربی ب     

رونـد ژنتیکـی در گاوهـاي هلـشتاین      ). 1(سال گـزارش شـد      

و  7/94ترتیب  هامریکا براي صفات تولید شیر و مقدار چربی ب        

باتوجـه بـه    ). 5(  کیلوگرم در سـال بـراورد شـده اسـت          46/3

هاي اصالح نژاد توسط مرکز اصالح نـژاد کـشور   هاجراي برنام 

هاي گذشته چگونگی تغییـرات زنتیکـی در جمعیـت          طی سال 

ایـن  هـدف از    . باشـد گاوهاي هلشتاین ایران مورد توجـه مـی       

، براورد پارامترهاي ژنتیکی و روند ژنتیکـی و فنـوتیپی           تحقیق

  .صفات تولید و تولیدمثل در گاوهاي هلشتاین ایران است

  

   روشهامواد و

هاي موجود در مرکـز اصـالح نـژاد          از داده  ،در این تحقیق  

 رکورد تولید زایـش اول گاوهـاي        300974دام کشور و شامل     

هـاي  از داده .  اسـتفاده شـد    1374-82هاي  هلشتاین متولد سال  

تولید شیر، تولید چربی و درصد چربـی تـصحیح شـده بـراي              

سـن  . شد روز شیردهی و دو بار دوشش در روز استفاده            305

. ها محاسبه شد  زایش اول از تفاضل تاریخ تولد و زایش تلیسه        

 39 و بیـشتر از      19رکورد حیوانات با سن زایش اول کمتـر از          

صـورت  بـه  فاصـله دو زایـش نیـز   . ماه از فایل داده حذف شد    

. تفاضل تاریخ زایش اول و تاریخ زایش دوم محاسـبه گردیـد           

 و بیـشتر از     300از  زایـش کمتـر      رکورد حیوانات با فاصله دو    

حیوانــات بــا یــک و یــا هــر دو والــد . حــذف شــد  روز 700

بدین ترتیب فایل داده براي     . نامشخص از فایل داده حذف شد     

 مولـد نـر در   956س گـاو از  أ ر94121شـامل  (صفات تولیـد   

شـامل  (و براي صـفات تولیـدمثل       )  فصل -  سال –  گله 4550

 -  سـال  – گلـه  2998 مولد نر از     871س حیوان از    أ ر 41900

 188320فایل شجره نیـز حـاوي اطالعـات         . ایجاد شد ) فصل

 حیـوان بـراي صـفات       102290حیوان براي صـفات تولیـد و        

  . تولیدمثل بود

ها، میانگین و انحراف معیار خصوصیات و ساختار داده

  .ارائه شده است) 1(صفات در جدول 

  میانگین و خطاي معیار صفات تولید و تولیدمثل - 1دول ج

خطاي معیارمیانگینتعداد حیوانصفت

938615/65512/1264)کیلوگرم( روز 305تولید شیر 

941215/2022/42)کیلوگرم(چربی 

941211/35/1درصد چربی

419003/292/1)ماه(سن زایش اول 

419005/3681/39)روز( دو زایش فاصله
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  آنالیز آماري

تفاده از مدل دام یک متغیره و تجزیه و تحلیل آماري با اس

هاي چون اسپرم. دو متغیره با اثر گروه ژنتیکی انجام شد

در . وارداتی از کشورهاي مختلف منشأ ژنتیکی متفاوتی دارند

فایل داده براساس کشور مبدأ براي گاوهاي نر چهار گروه 

 - هاي واریانسلفهؤبراي براورد م. ژنتیکی درنظر گرفته شد

، )1(ات تولید شیر و تولید چربی از مدل کوواریانس صف

و براي صفات درصد ) 2(صفت فاصله دو زایش از مدل 

  . استفاده شد )3(چربی و سن زایش اول از مدل 

Yijkl = µ + HYSi + GGj + b1 (AFC - AFC) + b2 (AFC -

AFC) 2 + Ak+ eijkl              

1(

Yijkl = µ + HYSi + GGj + b1(AFC - AFC) + Ak+ eijkl      

2(

Yijkl = µ + HYSi + GGj + Ak + eijkl          

3(                                                       

 میـانگین جامعـه،    μ رکورد حیـوان،     Yijklدر این معادالت،    

HYSi  اثر ترکیبی  i فصل زایـش،     -  سال – گله امین GGj  اثـر   

j      ،امین گـروه ژنتیکـی b1 و b2 ترتیـب ضـرایب رگرسـیون     بـه

و سـن زایـش اول   ) AFC(صفت موردنظر بر سن زایـش اول     

)AFC (صورت درجه دوم،  به Ak اثر ژنتیکی افزایشیk  امـین 

  .باشد خطاي آزمایش میeijklحیوان و 

هاي واریانس صفات مورد نظر بـا اسـتفاده از روش           لفهؤم

 DF-REMLافـزار  نـرم  شـده و  نمـایی محـدود  حداکثر درست 

  .براورد شد

روند ژنتیکی از طریق رگرسیون میـانگین ارزش ارثـی بـر            

سال تولد و روند فنـوتیپی نیـز از طریـق رگرسـیون میـانگین               

  .عملکرد فنوتیپی صفات بر سال تولد براورد شد

  

  

  

  نتایج و بحث

ارائـه  ) 2(پذیري و همبستگی صفات در جـدول      وراثت

ولیـد چربـی و     پذیري صفات تولیـد شـیر، ت      وراثت. شده است 

و  22/0 )± 01/0(، 29/0) ± 01/0(ترتیــب درصــد چربــی بــه

هـا   براورد شد که در محـدوده سـایر گـزارش          38/0) ± 01/0(

ــی ــد م ــت). 15 و 13، 5(باش ــش اول وراث ــن زای ــذیري س   پ

در یک تحقیق بر روي گاوهـاي       .  برآورد شد  055/0 )± 01/0(

 086/0پـذیري ایـن صـفت       وراثـت  هلشتاین اسـتان اصـفهان،    

پـذیري فاصـله دو زایـش اول و دوم    وراثـت ). 2(برآورد شـد   

 برآورد شـد کـه در محـدوده سـایر      034/0 )± 005/0(برابر با   

در یـک تحقیـق بـر روي گاوهـاي          ). 10(باشـد   ها مـی  بررسی

 02/0) ± 01/0(پــذیري ایــن صــفت هلــشتاین ایــران، وراثــت

  ).2(گزارش شده است 

یر و چربی زیاد است     همبستگی فنوتیپی و ژنتیکی تولید ش     

همبـستگی ژنتیکـی    ). 5(که با سـایر تحقیقـات مطابقـت دارد          

دهد که بهبود در تولید شیر سبب افزایش تولید         مثبت نشان می  

همبستگی ژنتیکی تولید شیر و درصـد چربـی         . شودچربی می 

). 17(که با سایر گزارشـات مطابقـت دارد         ) -63/0(منفی بود   

دهـد کـه     صـفت نـشان مـی      همبستگی ژنتیکی منفـی ایـن دو      

. شـود انتخاب براي تولید شیر سبب کاهش درصد چربـی مـی          

همبستگی ژنتیکی تولید شیر و سن زایش اول بسیار کـم و در             

). 17 و 9(حدود صفر بود که با سـایر گزارشـات تطـابق دارد             

  همبستگی فنوتیپی و ژنتیکی تولیـد شـیر و فاصـله دو زایـش             

 ایـن نتـایج بـا گـزارش      کـه  براورد شد66/0 و   07/0ترتیب  به

ــت دارد   ــین مطابق ــایر محقق ــق ). 11 و 4( س ــک تحقی  ،در ی

و ژنتیکی تولید شیر زایش اول و فاصله دو          همبستگی فنوتیپی 

 و در تحقیق دیگـري همیـستگی       65/0 و   19/0ترتیب  هزایش ب 

 ولی در یک تحقیـق بـر        ، گزارش شده است   46/0ژنتیکی آنها   

نیا همبستگی ژنتیکـی ایـن       فریزین ک  - روي گاوهاي هلشتاین  

ــن ). 14 و 11، 8(دو صــفت منفــی گــزارش شــده اســت  ای

دهد که با انتخاب براي صـفت تولیـد         همبستگی زیاد نشان می   
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شـود کـه ایـن امـر از     شیر فاصله دو زایش اول و دوم زیاد می  

  .  نظر اقتصادي مطلوب نیست

تغییرات میانگین ارزش ارثی و فنوتیپی تولید شیر و چربی 

روند ژنتیکی شیر و .  مثبت بود1382 تا 1374هاي سالطی 

ترتیب ه و روند فنوتیپی ب07/1 و 5/53ترتیب برابر با هچربی ب

 و 1هاي شکل( کیلوگرم در سال بود 52/0 و 6/103برابر با 

 روند ژنتیکی تولید شیر و چربی در ،در یک تحقیق). 2

با استفاده  1377 تا 1362هاي گاوهاي هلشتاین ایران در سال

 کیلوگرم در سال 13/0 و 5/12ترتیب هب از مدل دوصفتی

روند افزایش تولید چربی نسبت به ). 1(گزارش شده است 

روند افزایش این صفت در کشورهایی نظیر ایاالت متحده که 

روند ). 12و  6( باشد کیلوگرم است کمتر می46/3برابر با 

 روندلی درد ولی  سیر نزو1382فنوتیپی تولید شیر  از سال 

تواند این کاهش می. )1شکل  (است مثبت صفتژنتیکی 

روند فنوتیپی بیشتر از روند . ناشی از اثر عوامل محیطی باشد

  ونظیر تغذیه(که بهبود توام عوامل مدیریت است ژنتیکی 

حیوانات تحت پوشش مرکز و مدیریت بهداشت  )نگهداري

  .ثر آن باشدؤل متواند از عوام میاصالح نژاد کشور باشد

بازه زمانی مورد مطالعه  روند فنوتیپی درصد چربی در

 -011/0 (منفیآن روند ژنتیکی و )  درصد029/0(مثبت 

  هايمیانگین ارزش ارثی درصد چربی در سال.  بود)درصد

  

که باتوجه به روند ژنتیکی مثبت مورد مطالعه سیر نزولی دارد 

 روند این چربی  با درصدآنتولید شیر و همبستگی منفی 

کید بیشتر أهاي اصالح نژاد تبرنامه  درو چونباشد منطقی می

درصد شیر تولید لذا با افزایش  است،بر روي تولید شیر 

  ).3شکل (یابد میچربی کاهش

و رونـد   )  روز -23/0(روند ژنتیکی سن زایش اول منفـی        

ــت   ــش مثب ــی فاصــله دو زای ــا )  روز46/0(ژنتیک ــه ب ــود ک ب

) 5 و   4هـاي   شـکل (ایر محققین مطابقـت دارد      هاي س گزارش

  ).15 و 13(

  

  گیرينتیجه

باتوجه همبستگی ژنتیکی منفی تولید شیر و درصد 

چربی و همبستگی ژنتیکی مثبت تولید شیر و فاصله دو 

زایش، انتخاب براي افزایش تولید شیر سبب کاهش درصد 

م ضمناً باتوجه به ک. شودچربی و افزایش فاصله دو زایش می

پذیري صفات سن زایش اول و فاصله  دو زایش بودن وراثت

تواند در تغییر میانگین آنها مؤثر انتخاب براي این صفات نمی

هاي داراي ظرفیت بنابراین با بهبود مدیریت گاوداري. شود

  موقع فحلی و تلقیحاز نظر تشخیص به(ژنتیکی تولید زیاد 

  .یابدفاصله دو زایش کاهش می) موقعبه
  

  

  

براي )عناصر پایین قطر(و همبستگی فنوتیپی ) عناصر باالي قطر(، همبستگی ژنتیکی )عناصر قطري(پذیري ورد وراثتبرآ - 2دول ج

  صفات مورد مطالعه

  

  فاصله دو زایش  سن زایش اول  درصد چربی  تولید چربی  تولید شیر  صفت

29/0  تولید شیر  ± 01/059/0- 63/0- 009/066/0

07/022/0  تولید چربی  ± 01/0---

-  درصد چربی 45/0-38/0 ± 01/0--

055/0--07/0  سن زایش اول ± 01/0- 70/0

---07/0  فاصله دو زایش 33/0034/0 ± 005/0
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  هاي مختلفدر سال  میانگین ارزش ارثی و فنوتیپی تولید شیر-  1شکل 
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  هاي مختلف  میانگین ارزش ارثی و فنوتیپی درصد چربی در سال-  3شکل 
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Abstract

In this study, the genetic and phenotypic trend of milk and fat production traits 

were estimated form 94121 cows’ first lactation records and that for age at first calving 

and calving interval traits were estimated from 41900 cows’ reproduction records. Data 

related to Iranian Holstein dairy cattle from 1995 to 2003. Data were analyzed, using 

univariate and mulitivariate animal model with genetic group effects. The heritability of 

milk yield, fat yield and fat percentage, age at first calving and calving interval were 0.29 

(±0.01), 0.22 (±0.01), 0.38 (±0.01), 0.055 (±0.01) and 0.034 (±0.005), respectively. The 

linear regression of average breeding values and phenotypic values of cows for a trait on 

birth year provided an estimate of genetic and phenotypic trend, respectively. There 

genetic trend for milk yield, fat yield and Calving Interval were 53.5 kg, 1.07kg and 0.46 

day, respectively. Their trend for fat percentage and Age at First Calving were -0.011% 

and -0.23 day, respectively.  There was a positive phenotypic trend for milk yield, fat 

yield and fat percentage. This trend was negative for Age at First Calving and Calving 

Interval.

Keywords: Age at First Calving, Calving Interval, Genetic trend, Iranian Holstein, Milk 

production traits, Phenotypic trend
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