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در نشخوارکنندگان  نشریه پژوهش  

1392، دوم، شماره اولجلد   
http://ejrr.gau.ac.ir  

  

   با گاوهاي هلشتاین ایران در سطح تولیدبررسی اثر متقابل بین ژنوتیپ و 
  استفاده از رکوردهاي روز آزمون

  

  

   2صادق علیجانی و  2جلیل شجاع، 1بهلولیمهدي 
 گروه علوم دامی دانشگاه تبریز استادیارو  استاد2، دانشگاه تبریز یگروه علوم دام دانشجوي دکتري1

   09/10/91 تاریخ پذیرش: ؛31/04/91 تاریخ دریافت:
 چکیده

جهت بررسی اثر  هلشتاین ایران گاوهايتولید شیر و درصد چربی شیر  هايدر این تحقیق،رکورد  
مورد استفاده قرار  با استفاده از مدل رگرسیون تصادفی چند صفتی سطح تولیدمتقابل بین ژنوتیپ و 

از بانک  1389تا  1380هاي سال گاوهاي زایش کرده بین مربوط به شکم اولي رکوردها .گرفت
یانگین تولید شیر و هاي زایش از نظر مسال -گله .استخراج گردیدمرکز اصالح دام کشور  اطالعاتی

 827295تولید و پرتولید تقسیم شد.براي تولید شیر، متوسطتولید، به سه سطح کم شیر درصد چربی
رکورد از  713053براي درصد چربی شیر، سال زایش و  - گله 2146رأس گاو در  98136رکورد از 

(کو)واریانس صفات  هايمؤلفه سال زایش در فایل داده باقی ماند. -گله 2395رأس در  87928
در رابطه با تولید شیر،  برآورد شد.) REMLحداکثر درستنمایی محدود شده ( تولیدي با روش

تولید و متوسطتولید روز تولید بین دو گروه کم 305هاي اصالحی برآورد شده اي ارزشهمبستگی رتبه
، تمامی سطوح تولیدي چربی شیر بینو براي  78/0تولیدها با پرتولیدها برابر با و بین کم 77/0برابر با 

تولید تولید و پرتولید و نیز بین سطوح کمدست آمد. همبستگی ژنتیکی بین سطوح کم به 90/0باالتر از 
برآورد شد؛ اما همبستگی بین سطوح  8/0تولید شیر در اوایل و اواخر دوره شیردهی کمتر از و متوسط

درصد چربی  يسطوح تولیدتمامی بین  همبستگی همچنینتولید و پرتولید براي مقدار شیر و متوسط
بین ژنوتیپ و قابل توجه  ، بر وجود اثر متقابل8/0تر از اي و ژنتیکی پایینهاي رتبهباال بود. همبستگی

  در سطوح مختلف تولید داللت دارد.  با تغییر رتبه گاوهاي نر  محیط
 

 همبستگی ژنتیکی. و سطح تولید، مدل رگرسیون تصادفی ، پارامتر ژنتیکی:کلیدي هايواژه

                                                             
   :مسئول مکاتبهali@tabrizu.ac.ir-Sad    
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  مقدمه
گردد که در نقاط مختلف ایران استفاده میاز گاوهاي شیري هاي مربوط به نژادهاي خاصی اسپرم  

 شرایط اقلیمی و در با توجه به تنوع باالشوند. اغلب براي بهبود تولید شیر جایگزین نژادهاي بومی می
پارامترهاي تولیدي را تغییر  محیطی هاي گاو شیري ایران، اثراتمدیریتی گلههاي پرورشی و سیستم

شود باید به عنوان دو صفت در نظر گرفت. گیري میصفتی را که در دو محیط مختلف اندازه دهند.می
صورت، اگر همبستگی ژنتیکی باال باشد بدین معنی است که صفت در دو محیط توسط یک در این

  ).1996 و ماکی،فالکونرشود (می کنترلها مجموعه از ژن
ها اشاره دارد. اگر به تفاوت حساسیت محیطی ژنوتیپ) G×E( 1اثر متقابل بین ژنوتیپ و محیط  
 متفاوتهاي تغییر کند، دلیلی بر تفاوت بیان ژن در محیط متفاوتهاي ها در محیطژنوتیپبندي رتبه

ابزارهاي دقیق  نیز افزایش المللی اسپرم و افزایش تجارت بین). 2008همامی و همکاران، خواهد بود (
 .)2007(اینتربول،  دهدمحیط را نشان می وو پیشرفته محاسباتی، ضرورت محاسبه اثر متقابل ژنوتیپ 

تولید شیر یک گاو در بیش از یک محیط (کشورهاي مختلف یا مناطق رکوردگیري از  طور معمول،به
. اما با گسترش تکنیک تلقیح مصنوعی در صنعت گاو شیري، دختران زیادي پذیر نیستمختلف) امکان

اثر متقابل ژنوتیپ و  امکان محاسبه بنابراین، از گاوهاي نر در مناطق و کشورهاي مختلف توزیع یافته
در بیشتر مطالعات اثر متقابل ژنوتیپ و محیط براي تولید شیر با در نظر گرفتن  وجود دارد. محیط

تولید شیر گردد. زمانی که میانگین به عنوان صفات مختلف بررسی می متفاوتهاي محیطصفت در 
ژنوتیپ و محیط به گیرد، اثر متقابل نظر قرار میگر محیطی مدگله در زمان اوج تولید به عنوان توصیف

لیدي اگر همبستگی ژنتیکی براي صفات توطورکلی،  ). به2003 ،فیکز و همکارانشود (وضوح دیده می
نشان  تر باشدو اگر پایینبوده جزئی  اثر متقابل دهندهنشان ،باشد 8/0 تر ازباال مختلفهاي در محیط

). در یک 2006 ،ماو بای مولدر؛ 1959، روبرتسون( تقابل قابل توجهی وجود دارداثر م دهد کهمی
آب و در دو گروه ان هاي مربوط به چهار استتحقیق جهت بررسی اثر متقابل ژنوتیپ و محیط، داده

مورد مطالعه قرار گرفت اي (ایالم و کردستان)  هوایی نیمه خشک (کرمانشاه و همدان) و مدیترانه
دهنده  شیر در دو گروه نشان تولید براي . در این تحقیق همبستگی پایین)2009 ،یعقوبی و همکاران(

تولید  ، واریانس ژنتیکی)2008همکاران، (همامی و دیگري  مطالعه در .دار بودوجود اثر متقابل معنی

                                                             
1- Genotype by Environment Interaction  
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همبستگی ژنتیکی بدست آمده براي تولید شیر و  دست آمد گاوهاي لوکزامبورگ بیشتر از تونس به شیر
  د. درصد بو 50تر از کشور پایینبین دو 

، مدلی مانند صفت تولید شیر در طول دوره شیردهیهاي تکرار شده مدل مناسب براي آنالیز داده  
، در برآورد کندتغییر میاست که ساختار میانگین و کوواریانس را که در طول زندگی حیوان 
براي آنالیز رکوردهاي  1پارامترهاي ژنتیکی منظور کند. براي این منظور مدل رگرسیون تصادفی

مطالعات متعددي با استفاده  ). در ایران نیز1994 ،شفر و دکرزروزآزمون در گاو شیري پیشنهاد گردید (
زاده اهرابی و و مقدس 2010پور و همکاران، عبداله( از مدل رگرسیون تصادفی انجام گرفته است

حاضر به  تحقیق. در راستاي تحقیقات انجام شده در این زمینه در سطح کشور، )2005همکاران، 
تشخیص تغییر  تیپ و سطح تولید، وقابل بین ژنواثر متبرآورد پارامترهاي ژنتیکی جهت بررسی منظور

  انجام گرفت.  ي گاوهاي نر در سطوح تولیدي مختلفرتبه
  

  هامواد و روش
استفاده شد.  آزمون تولید شیرزایش اول گاوهاي هلشتاین ایرانرکوردهاي روز در این تحقیق از   

مربوط به رکوردهاي  :این موارد بود هاي اعمال شده جهت ویرایش رکوردها شاملمحدودیت
 5رکوردهاي موجود در بازه ؛ ماهگی 46تا  21؛ سن در زمان زایش در فاصله 1389تا  1380هاي  سال

کیلوگرم و درصد چربی در دامنه  75تا  5/1تولید شیر در دامنه ؛ )DIMروز از دوره شیردهی ( 305تا 
هاي داراي بیش از سال -گله و آزمون -رکورد روز 5گاوهاي شیري داراي بیش از ؛ درصد 9تا  5/1

 -، میانگین گلهSAS 9.1افزاردر نرم FASTCLUSبا استفاده از رویه  در مرحله بعد، .گاو شیرده 10
دامنه تولید در  ، متوسط تولید و پرتولید تقسیم شدند.) به سه سطح کم تولیدHYهاي زایش (سال

کیلوگرم و  7/37تا  0/29و  0/29تا  5/23، 0/23تا  9/12 از سطوح مذکور براي مقدار شیر به ترتیب
اطالعات درصد بود. 18/4تا  51/3و  50/3تا  20/3، 20/3تا  62/2براي درصد چربی به ترتیب از 

ارائه شده است. تعداد گاو نر براي صفات تولید شیر و درصد چربی به  1آماري فایل داده در جدول 
. در فایل رأس نتاج بودند 10داراي حداقل  ر هر سه سطح تولیدرأس بود که د 405و  373ترتیب 

و  200256شجره تهیه شده جهت آنالیز مدل حیوان، براي مقدار شیر و درصد چربی به ترتیب، 

                                                             
1- Random Regression Model  
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گاو ماده داراي نتاج باقی  112139و  123908رأس گاو نر و  3085و  3295رأس حیوان،  182682
 ) استفاده گردید. 2004پرو (افزار ویژوال فاکسنرمها از سازي دادهبراي آمادهماند. 

در سه ستون، به ترتیب شامل شماره حیوان، شماره پدر و شماره  ل شجرهبراي مدل پدري، فای  
دار بودن اثرات ثابت ، معنیSASافزار نرم در GLMرویه  . با استفاده ازشدتهیه  1پدربزرگ مادري

 عنوان چند صفت فرض به(سطوح تولیدي مختلف) محیط آزمون شد. از آنجا که یک صفت در چند
  آزمون رگرسیون تصادفی چندصفتی استفاده شد:-مدل روز از بنابراینشود، می

1( es  tijklmumntmnuntunlkjitijklmu
3

0n
3

0n peΦΦMFAgeYCHTDy    

    
 -اُم در گلهtاُم در روز آزمون uاُم گاو نر m، رکورد روزآزمون نتاج ytijklmu)،1در مدل پدري (

اُم و دفعات دوشش Age (kاُم، سن زایشYC(j)اُم، سال زایش HTD(i)ماه رکوردگیري (-سال
)MF(l اُم؛sun  وpemn ترتیب ، بهn اُمین ضریب رگرسیون تصادفی گاو نرu اُم و اثر محیطی دائمی

م مرتبط با گاو نر اُاtاُم براي روز nایهاي لژاندر به ترتیب چندجمله tmnΦو  tunΦاُم؛ mبراي گاو ماده 
uاُم و گاو مادهm اُم؛nمی و یایها براي اثر ژنتیک افزایشی گاو نر و محیطی دا، درجه چندجملهetijklmu ،

aunبا این تفاوت که در نظر گرفته شد) 1مشابه با مدل ( تصادفی باقیمانده است. مدل حیواناثرات 

در نماد  پدريباشد. مدل اُم میuاُمین ضریب رگرسیون تصادفی حیوان nشده و  sunجایگزین
  ماتریسی به این صورت است:  

2( e +  Zpe+ Qs + Xb =y 

به ترتیب بردارهاي  peو  s، بردار ضرایب اثرات ثابت؛ b، بردار تولید روزآزمون؛ yدر این رابطه،   
هاي  نیز ماتریسZو X ،Qها و محیط دائمی؛ ادفی براي اثرات ژنتیک افزایشی پدررگرسیون تصضرایب 

باشد و ساختار (کو)واریانس اثرات تصادفی مربوطه به بردار اثرات باقیمانده می eمتغیر کمکی و 
  شود: مشخص می) 3(صورت رابطه 
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1- Maternal Grandsire 
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(کو)واریانس  هايماتریس،Pو Gضرب کرونکر؛  ،؛ ماتریس روابط خویشاوندي پدرها، Aکه   
یک  Iمی گاو ماده، یضرایب رگرسیون تصادفی به ترتیب براي اثرات ژنتیک افزایشی نرها و محیط دا

2ماتریس واحد و
eσ، اثر 3) و (2هاي (، در رابطهمانده است. جهت آنالیز مدل حیوانواریانس باقی (

هاي ضرایب (کو)واریانس ماتریس ) گردید.s) جایگزین اثر تصادفی نري (aتصادفی حیوانی (
ل و (میزتاREMLF90با برنامه  رگرسیون تصادفی با استفاده از روش حداکثر درستنمایی محدودشده

هاي مختلف به تحت سیستم عامل لینوکس و با توجه به اینکه یک صفت در محیط) 2002همکاران، 
در نظر  10-10. معیار همگرایی براي توقف تکرارهاعنوان صفات مختلف در نظر گرفته شد، برآورد شد

  . گرفته شد
دست آمده از طریق مدل پدري  هاي (کو)واریانس بهپذیري با استفاده از مؤلفهبراي محاسبه وراثت  
  استفاده شد: )4( فرمولاز 

4( 
σσσ

σh 222

2
2

epes

s4

ˆˆˆ
ˆ


 

qGq'σ =،فرمول این در   2
sˆوσ2

peˆ= qPq' باشد که میσ 2
sˆ ،σ2

peˆ  وσ 2
eˆ ترتیب واریانس  به

ترتیب ماتریس  بهPو Gباشند. همچنین ژنتیک افزایشی، واریانس محیط دائمی و واریانس باقیمانده می
نیز بردار  q(کو)واریانس ضرایب رگرسیون تصادفی اثرات ژنتیک افزایشی و محیط دائمی و 

پذیري روزهاي شیردهی پنجم تا )، وراثت4باشد. با استفاده از فرمول (ایهاي مربوطه میچندجمله
در رابطه با تولید شیر و درصد چربی در سه سطح تولید سه  براي هر حیوان.گردید برآورداُم 305

)ˆ(رابطهاُم، از tآزمون -ارزش اصالحی مربوط به روز at aqشد که برآوردaâ بردار ضرایب رگرسیون ،
هاي  اي ، بردار چندجملهtqو  )ˆsa3و  ˆsa0ˆ،sa1ˆ،sa2افزایشی حیوان مورد نظر (تصادفی ژنتیک 

جهت تشخیص وجود اثر متقابل بین . باشدمی )1990 ،پاتریک و همکارانکریک ( امtلژاندر روز 
  اي اسپیرمن و همبستگی ژنتیکی استفاده شد. ژنوتیپ و سطح تولید از همبستگی رتبه

هاي اصالحی حیوانات در این اي اسپیرمن بین سطوح مختلف تولید براي ارزشهمبستگی رتبه  
محاسبه شد و همبستگی ژنتیکی بین سطوح SAS افزار در نرم CORRسطوح، با استفاده از رویه 

  ) برآورد شد. 5مختلف تولید براي صفات مورد نظر نیز با استفاده از فرمول (
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اُمین سطح jاُمین و iاریانس ضرایب رگرسیون تصادفی براي صفت مد نظر در و، ماتریس (کو)که  
اُمین سطح jاُمین و iهاي (کو)واریانس ضرایب رگرسیون تصادفی صفت در به ترتیب ماتریس و تولید،

  باشد. بردار ضرایب لژاندر روز مد نظر می تولید و 
  

  نتایج و بحث
هاي زایش با سطح تولید پایین شیر، گاوهاي شیرده و تعداد الس-گله دلیل اینکه در گروه  

ها کوچک بوده و مدیریت ضعیف اعمال گردیده است، رکوردهاي کمتري وجود دارد این است که گله
طور به دلیل استفاده از لذا نسبت به دو گروه دیگر نتاج کمتري به ازاي هر گاو نر وجود دارد و همین

هاي زایش) به سال-بندي از روي واریانس متغیر (میانگین گلهاست که گروه FASTCLUSرویه 
تولید، متوسط دهد که واریانس داخل گروهی حداقل شود.براي تولید شیر در سطح کمنحوي انجام می

تواند به دلیل تر از سایر سطوح تولید بود که میسن در زمان زایش باالتر و میانگین دفعات دوشش، کم
میانگین تولید شیر در ماه دوم و سوم دوره شیردهی نامناسب پرورشی و مدیریت ضعیف باشد.  شرایط

  ). 1باشد و درصد چربی شیر نیز به حداقل رسید (شکلهاي دیگر میبیشتر از ماه
  

 
   .مختلف شیردهیهاي میانگین تولید مقدار شیر و درصد چربی شیر سطوح مختلف تولید در ماه -1 شکل
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 -بندي شده براساس میانگین تولید شیر و درصد چربی شیر در گلهگروه تولیدآمار توصیفی سه سطح -1جدول 
  .هاي زایش مختلف سال

 صفت  شیر (کیلوگرم)  چربی (درصد)

 پرتولید کل
 متوسط
 تولید

 پرتولید کل تولید کم
 متوسط

 تولید

 کم
 تولید

 سطح تولید

87928 16747 46853 24328 

 

98136 56616 30854 10666 
داراي  تعدادحیوانات 

 رکورد (رأس)

 تعداد گاو نر (رأس) 373 373 373 373 405 405 405 405

 تعداد رکورد 87428 261269 478598 827295 199931 376226 136896 713053

1/217  3/41  7/115  1/60  1/263  8/151  7/82  6/28  
به  متوسط تعداد نتاج

 ازاي هر گاو نر

9/26  0/27  0/27  8/26  0/27  6/26 9/26 2/30 
در زمان متوسط سن
 زایش (ماه)

0/3 9/2 9/2 0/3 9/2 0/3 9/2 4/2  
میانگین دفعات 

  دوشش
4/3 

)2/0( 

7/3 

)1/0( 

4/3 

)1/0( 

0/3 

)1/0( 

5/27 

)1/4( 

2/31 

)6/1( 

7/26 

)5/1( 

9/19 

)4/2( 

 میانگین صفت

 معیار)(انحراف 

 زایش سال - تعداد گله 420 951 775 2146 643 1237 515 2395

23422 5066 12131 6225 22999 8003 10214 4782 
ماه - سال- تعداد گله

 رکوردگیري

    
ا استفاده از مدل پدري براي شیر ب تولید شیر و درصد چربیصفات  برآورد شده براي پذیريوراثت  

پذیري در تابعی از طورکلی وراثت بهنشان داده شده است.  3و  2هاي سطوح مختلف تولید در شکل
دلیل باال بودن اثرات  روزهاي شیردهی براي درصد چربی کمتر از مقدار شیر برآورد گردید که به

 ،همامی و همکاران(باشدمیبراي این صفت محیطی دائمی و موقت نسبت به واریانس ژنتیک افزایشی 
برآورد شده  پذیريوراثت). 2005،و همکاران اهرابی زادهمقدس ؛2010،همکارانپور و عبداله ؛2008

به ترتیب در دامنه هاي کم تولید، متوسط تولید و پر تولید در گروهمقدار تولید شیر  با مدل پدریبراي
، 10/0تا  03/0ترتیب در دامنه  درصد چربی به براي و 29/0تا  07/0و  26/0تا  09/0، 18/0تا  08/0
  . بود 13/0تا  07/0و  13/0تا  06/0
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پایین تخمین زده شده  اوایل دوره شیردهیپذیري در براي مقدار تولید شیر و درصد چربی، وراثت  
از محیط تأثیر در این بازه که حیوان مورد است پذیري این وراثتیکیاز دالیل پایین بودن  است.

بیردا و همکاران، باشد (تعادل منفی انرژي قرار دارد و واریانس محیطی بیشتر می بیشتري گرفته و در
که  یافتپذیري شیر و درصد چربی شیر افزایش ). با نزدیک شدن به اواخر دوره شیردهی وراثت2007
 ؛2005 ،شناسیزدانشادپرور و ( آن مشابه با تحقیقات سایر محققین در این زمینه است روند

  ). 2010 ،پور و همکارانعبداله؛ 2005،و همکاران اهرابی زاده مقدس
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  با براساس سطوح مختلف تولید ر تابعی از روزهاي مختلف شیردهیپذیري تولید شیر دوراثت -2 شکل
  .استفاده از مدل پدري

0.00
0.05
0.10
0.15
0.20

5 35 65 95 125 155 185 215 245 275 305 روز  شیردهی  

ري
پذی

ت 
وراث

کم تولید  متوسط تولید  پر تولید 

  
  براساس سطوح مختلف تولید ابعی از روزهاي مختلف شیردهیدر ت پذیري درصد چربیوراثت -3 شکل

  .با استفاده از مدل پدري
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کم تولید، متوسط  مدل حیوان در تابعی از روزهاي شیردهی براي سطوح از با استفاده پذیريوراثت
 و 28/0تا  07/0و   26/0تا  05/0، 21/0تا  05/0دامنه ترتیب در  بهبراي تولید شیر تولید و پر تولید

برآورد گردید.  22/0تا  10/0و  15/0تا  08/0، 18/0تا  06/0ترتیب در دامنه  درصد چربی به براي
پذیري تولید شیر در تابعی از روزهاي شیردهی مربوط به حیوانات موجود در سطوح پرتولید و وراثت

با میانگین  زایش هايسال- پذیري مربوط به گلهنداشته و بیشتر از وراثتچندانی  متوسط تولید تفاوت
توان به بهتر هاي با تولید باال میسال-پذیري در گله. از دالیل باال بودن وراثتشدتولید پایین برآورد 

نتیکی به توانایی حیوانات در بروز حداکثر توان ژ در نتیجههاي مربوطه و بودن شرایط مدیریتی در گله
پذیري سهم واریانس ژنتیکی در تولید شیر بیشتر شده و وراثت بنابراینبراي تولید شیر اشاره کرد، 

نشان DIM پذیري برآورد شده در تابعی از گردد. تفاوت در روند تغییرات وراثتباالیی برآورد می
پذیري در  بودن وراثتطور کلی، دلیل باال کند. بهدهد که بیان ژن در سطوح مختلف تولید فرق میمی

هیل و همکاران، باشد (ل و بهتر پتانسیل ژنتیکی واقعی نتیجه بیان کام تواند درمی سطح تولید باال
متفاوت براي صفات مدنظر در سطوح  پذیريوجود وراثت. )2008 ،مریم و همکاران-هایل ؛1983

تواند دلیلی بر وجود محیط دائمی میهاي ژنتیک افزایشی و مختلف تولید، متعاقب تفاوت در واریانس
 و همکاران، مریم -؛ هایل2007بیردا و همکاران، سطوح مختلف تولید باشد (ژنوتیپ و اثر متقابل بین 

  ).2003هیز و همکاران،  ؛2008 ؛ همامی و همکاران،2008
روزهاي همبستگی ژنتیکی بین روزهاي مختلف دوره شیردهی متفاوت بود و با افزایش فاصله بین   

اُم 305اُم و روز 5شد و کمترین همبستگی ژنتیکی بین روز شیردهی، میزان همبستگی ژنتیکی کمتر می
- هاي تکرار شده در طول زندگی حیوان تغییر میساختار (کو)واریانس داده بنابراین. دوره شیردهی بود

با افزایش و  بودهتفاوت دوره شیردهی م هاي مختلفبخشدر میزان کنترل ژنتیکی دهد و نشان میکند 
  ). 1994(شفر و دکرز،  شودتر میفاصله روزهاي شیردهی از هم، همبستگی ژنتیکی کم

براي درصد  بین سطوح تولیدي مختلف ارزش اصالحی گاوهاي نر اسپیرمن ايهمبستگی رتبه  
و دلیلی بر عدم وجود اثر متقابل بین ژنوتیپ و محیط  به دست آمدچربی شیر باالتر از مقدار شیر 

باشد و بدین معنی است که گاو نري که در محیط با سطح تولید پایین رتبه باالیی دارد در سایر  می
پرورشی خاص  ها هم داراي رتبه بهتري بوده و لزومی براي انتخاب گاو نر خاص براي محیطمحیط

ییر رتبه گاوهاي نر در مراحل مختلف دوره شیردهی بین وجود نخواهد داشت. جهت بررسی تغ
هاي اصالحی گاوهاي و همبستگی ارزش ند روز از دوره شیردهی انتخاب شدسطوح تولید متفاوت، چ
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 .ارائه شده است 2تولید و پرتولید براي مقدار شیر و درصد چربی شیر در جدول نر در دو گروه کم
از شروع تولید تا رسیدن به اوج تولید است  بندي گاوهاي نردر رتبهت بیشترین تغییرا براي تولید شیر،

دهد در این مرحله از دوره باشد که نشان میتر میاي کمزیرا در این بازه زمانی همبستگی رتبه
دارد و دلیلی بر تفاوت بیان ژن بین سطوح  بیشتري بین ژنوتیپ و محیط وجود اثر متقابل ،شیردهی

  باشد. مذکور می يتولید
  

و پرتولید براي برخی از روزهاي دوره  کم سطحدو  بینهاي اصالحی گاوهاي نر اي ارزشهمبستگی رتبه -2جدول 
  .شیردهی اول

 روز شیردهی  5 50 100 150 200  250  305

 مقدار شیر  32/0 77/0 97/0 88/0 82/0 85/0 88/0

 درصد چربی  82/0 97/0 96/0 95/0 92/0 92/0 94/0

  
تولید و ح کموبین سطگاوهاي نر  شیر روز تولید 305صالحی ارزش ااسپیرمن  ايرتبه همبستگی  

با توجه به شد و محاسبه 78/0تولید و پرتولید برابر با و بین سطوح کم 77/0متوسط تولید برابر با 
توجهی مشاهده قابل اثر متقابل  )2008() و همامی و همکاران 2008کاران (مریم و هم -نتایج هایل

دلیل وجود  ). اما به4شکلمتفاوت باشد ( ،بین سطوح مذکوربندي گاوهاي نر شود رتبهکه سبب میشد
-قابل مالحظهتوان گفت که اثر متقابل متوسط تولید و پرتولید می سطح) بین دو 99/0همبستگی باال (

ها توسط مجموعه یکسانی از ژن، وجود ندارد و تولید شیر سطحبین ژنوتیپ و محیط بین این دو اي 
(بیشترین تغییرات در گروه دوم و  کردرتبه برخی از گاوها در این سه گروه تغییر  لذاشود. کنترل می

 بودند،سطح تولید پایین  داراي هایی کهسال-باشد) به عنوان مثال گلهسوم در مقایسه با گروه اول می
د رتبه اول را به خود تولید و پرتولیهاي متوسطالس -، در گلهبودگاو نري که داراي رتبه هشتم 

  . اختصاص داد
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  داراي رتبه باال در سطح پرتولید رأس گاو نر  10در سطوح مختلف تولید براي روز تولید شیر  305ارزش اصالحی  - 4شکل

    
مختلف تولید براي همبستگی ژنتیکی بین روزهاي شیردهی یکسان سطوح  6و  5هاي  در شکل  

ها با استفاده از مدل حیوان  صفات تولید شیر و درصد چربی شیر آورده شده است. این همبستگی
تولید و تولید و متوسط تولید و نیز بین سطوح کمشیر، بین سطوح کم تولید شیر براي برآورد گردید که

دهد که بین این سطوح شد و نشان می برآورد 8/0تر از پر تولید در اوایل و اواخر دوره شیردهی پایین
بندي گاوهاي نر در سطوح مدنظر متفاوت رتبه اي وجود دارد. در نتیجهمتقابل قابل مالحظهتولید اثر 

اي پایین بین ) که از طریق وجود همبستگی رتبه2006 ما،و بای مولدر ؛1959، روبرتسون(باشد می
حیوانی که در سطح پرتولید  بنابراین). 2تولید و پرتولید نیز قابل استنتاج است (جدول سطوح کم

براي  داراي ارزش اصالحی باالیی است لزوماً در سطح تولید پایین داراي رتبه باالیی نخواهد بود.
ابل بین تولید و پرتولید، اثر متقتولید شیر، به دلیل برآورد همبستگی ژنتیکی باال بین سطوح متوسط

  ژنوتیپ و محیط جزئی بود. 
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  با  همبستگی ژنتیکی بین روزهاي شیردهی یکسان براي تولید شیر در سطوح  مختلف تولید -5شکل

  استفاده از مدل حیوانی
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  همبستگی ژنتیکی بین روزهاي شیردهی یکسان براي درصد چربی در سطوح مختلف تولید -6شکل

   با استفاده از مدل حیوانی
  

براي درصد چربی، همبستگی ژنتیکی بین روزهاي یکسان سطوح مختلف تولید با اینکه در چند   
برآورد گردید.  8/0برآورد شد، ولی بین سایر روزها باالتر از  8/0تر از روز اول دوره شیردهی پایین
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طور کلی به دلیل پایین بودن همبستگی ژنتیکی در اوایل دوره شیردهی براي صفات مورد بررسی، به
باشد که باشد و به این دلیل میحیوانات بین سطوح مختلف تولید در این مرحله زیاد می تغییر رتبه
تعادل منفی انرژي بوده و بین حیوانات به لحاظ سازگاري با شرایط به وجود آمده تفاوت  حیوان در

  باشد.  وجود دارد؛ در نتیجه حساسیت حیوانات زیاد می
دهنده مجبور به انتخاب دهنده است، در آن صورت پرورشکه محیط خارج از کنترل پرورشزمانی  

تنها راه این خواهد  ،ازگاري بیشتري داشته باشد. بنابراینظر سورد نژنوتیپی خواهد بود که با محیط م
تولید در افزایش براي  مناسبیبود که براي هر محیط ژنوتیپ خاصی انتخاب گردد. این راهبرد پاسخ 

هاي مختلف را به دنبال خواهد داشت و باعث حفظ تنوع ژنتیکی خواهد شد. منابع مختلف و محیط
هاي اصالح نژادي گاوهاي در برنامهاثر متقابل بین ژنوتیپ و محیط میتبررسی هاي انجام گرفته بر اه

به طور کلی زمانیکه همبستگی . )2006و مولدر و بایما،  2008(همامی و همکاران،  شیري اشاره دارند
هاي مختلف پایین باشد، اجراي برنامه اصالح نژادي مجزا براي هر محیط ژنتیکی صفتی در محیط

  کارایی بیشتري خواهد داشت. 
هـاي  با توجه به اینکه کشور ایران داراي مسـاحت زیـاد بـوده و شـرایط آب و هـوایی و سیسـتم        

محـیط  اثـر متقابـل بـین ژنوتیـپ و     وجود محاسبه و بررسی بنابراینپرورشی و مدیریتی متنوعی دارد، 
هاي هاي اصالح نژادي را کاهش دهد. پیشرفتتواند کارایی برنامهعدم بررسی آن می ضروري بوده که
تر همبستگی ژنتیکی ي زیاد، محاسبه بهتر و دقیقهاي آماري و استفاده از مجموعه دادهحاصل در مدل

زایی و منـاطق  لههاي گسسته (مثل فصول گوساپذیري صفات در محیطو ارزش اصالحی و نیز وراثت
ژنوتیـپ و   بـین  گـردد اثـر متقابـل   پیشنهاد می سازد وما و رطوبت) را ممکن میمختلف) و پیوسته (د

  . شوندهاي سازگار با شرایط محیطی خاص شناسایی محیط در ایران بررسی گردد و ژنوتیپ
  

  سپاسگزاري
در اجراي این  همکاري و مساعدتها و براي تهیه و آماده نمودن داده کشوراز مرکز اصالح نژاد   
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Abstract1 
 In this research, milk yield and fat percentage records of Iranian Holstein dairy 
cattle were used for investigating the existence of genotype by production level 
interaction via multi-trait random regression model. The records of first lactation 
were extracted from the database of National Animal Breeding Center for cows 
calved between 2001 and 2010. Herd-years of calving were grouped in low, 
medium and high production levels based on milk yield and fat percentage. For 
milk yield, 827295 records from 98136 cows/2146 herds and for fat percentage, 
713053 records from 87928 cows/2395 herds remained in the data file. 
(Co)variance components for milk production traits were estimated by restricted 
maximum likelihood (REML) method. For milk yield, rank correlations of 
estimated breeding values for 305-d yield between low and medium production 
levels and between low and high production levels were 0.77 and 0.78, respectively 
and for fat percentage, among all levels were higher than 0.90. Genetic correlations 
between low and high production levels and between low and medium production 
levels of milk yield in early and late lactation period were less than 0.8; but 
correlation between medium and high production levels of milk production and 
between all levels of fat percentage were high. Re-ranking of sires in different 
production levels led to ratings and genetic correlations lower than 0.8 implying to 
significant presence between genotype and environment interaction. 
 
Keywords: Genetic parameters; Production level; Random regression model; 
Genetic correlation  
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