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   دهیشیر اول دوره مثلی تولید و تولیدي صفات ژنتیکی پارامترهاي برآورد
  ایران هلشتاین گاوهاي در

  

 ، 4، مجتبی آهنی آذري3، داوود علی ساقی2سعید حسنی*، 1علیرضا شهدادي
  6و عطیه رحیمی 5علیرضا اقبال

و  استادیار گروه ژنتیک و اصالح نژاد دام4دانشیار و 2دانشجوي دکتري ژنتیک و اصالح نژاد دام دانشگاه فردوسی مشهد، 1
طبیعی منابع مرکز تحقیقات کشاورزي و استادیار3دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگان،  دانشکده علوم دامی طیور

 تغذیه نشخوارکنندگان يدکتر يدانشجو6 ،کارشناس ارشد مرکز اصالح نژاد و بهبود تولیدات دامی کشور5رضوي، خراسان 
  مشهد یفردوس دانشگاه

  04/09/92؛ تاریخ پذیرش: 28/04/92تاریخ دریافت: 
  چکیده
 استفاده شیرواري اول دوره در هلشتاین نژاد شیري گاو رأس 64220 هايرکورد از تحقیق، این در
 اصالح مرکز توسط 1388 تا 1375 هايسال طی که بوده گله 749 به مربوط مذکور هايداده. گردید

 تولیدي صفات شامل بررسی مورد صفات. بود شده آوريجمع کشور دامی تولیدات بهبود و نژاد
 دوره طول و روز 305 شیر پروتئین درصد روز، 305 شیر چربی درصد روز، 305 شیر تولید(

 و زاییگوساله فاصله زایش، اولین هنگام سن خشکی، دوره طول( مثلی تولید صفات و )دهیشیر
 نماییدرست حداکثر روش از استفاده با بررسی مورد صفات ژنتیکی تحلیل و تجزیه .بود) باز روزهاي
 درصد شیر، چربی درصد شیر، تولید پذیريوراثت. شد انجام DFREMLافزارنرم توسط شده محدود
 طول پذیريوراثت و 031/0 و 333/0 ،282/0 ،197/0 ترتیب به شیردهی دوره طول و شیر نپروتئی
 ،079/0 ،015/0 ترتیببه باز روزهاي و زاییگوساله فاصله زایش، اولین هنگام سن خشکی، دوره
 شیر تولید( - 52/0 دامنه در تولیدي صفات بین ژنتیکی هايهمبستگی. گردید برآورد 036/0 و 035/0

 در مثلی تولید صفات بین و) شیر پروتئین درصد و چربی درصد( 74/0 تا) شیر چربی درصد و
 فاصله و خشکی روزهاي( 95/0 تا) زاییگوساله فاصله و زایش اولین هنگام سن( 07/0 محدوده

                                                             
  saeedh_2000@yahoo.comنویسنده مسئول: *
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 در مثلی تولید و تولیدي صفات بین شده برآورد ژنتیکی هايهمبستگی. گردید برآورد) زاییگوساله
 .بود) زاییگوساله فاصله و شیردهی دوره طول( 96/0 تا) خشکی دوره طول و شیر تولید( -63/0 هدامن

 هايبرنامه طراحی مثلی، تولید و تولیدي صفات بین نامطلوب و قوي ژنتیکی همبستگی به توجه با
  .گرددمی توصیه صفات این از ترکیبی اساس بر شیري هايگاو در انتخاب

  
  .ایران هلشتاین گاوهاي فنوتیپی، و ژنتیکی همبستگی مثلی، تولید صفات تولیدي، صفات :کلیدي هايواژه

  
  مقدمه

 مقابل در و شیر تولید در توجه قابل پیشرفت به منجر اخیر، هايسال در ژنتیکی انتخاب هايبرنامه
 ؛2004 همکاران، و رادنوان( است شده بیماري به مقاومت و ماندگاري باروري، کاهش به رو روند

 بین فنوتیپی و ژنتیکی همبستگی است، داده نشان متعدد هايبررسی نتیجه که طورهمان. )2006 ویگل،
). 2007 همکاران، و مکارتی ؛2006 همکاران، و ایوانس( است نامطلوب مثل تولید و تولیدي صفات

 علت هاکشور اکثر در که است شده باعث شیري گاوهاي در مثلی تولید صفات به کافی توجه عدم
 هايحذف این. باشد مثلی تولید راندمان کاهش ،شیري گاو هايگله در اجباري هايحذف عمده

 کاهش). 1994 فانک، و مارتی( ابدی افزایش دام جایگزینی هايهزینه که شودمی موجب اجباري
 بهبود کهیحال در شود،می درمان و تلقیح به مربوط هايهزینه افزایش باعث مثلی تولید عملکرد
 افزایش و هاگاو حذف به مربوط هايهزینه کاهش طریق از اقتصادي سود افزایش به منجر باروري
  ). 1991 دکرز،( شودمی مازاد هايگوساله و شیر فروش از حاصل درآمد

 باز روزهاي کاهش قبیل از صفات برخی میانگین بهبود به منجر که ژنتیک ای مدیریت در پیشرفت
 طریق از تا دهدمی را اجازه این شیري گاو دهندهپرورش به شود،می زاییگوساله صلهفا کاهش ای

 شدت به مثلی تولید صفات اغلب. ابدی دست اقتصادي منابع به بهتري راندمان با شیر، تولید افزایش
 نشان تحقیقات برخی نتایج وجود این با دارند، قرار محیطی عوامل و گله مدیریت نحوه تأثیر تحت

 این در که دارد وجود ايمالحظه قابل ژنتیکی واریانس مثلی، تولید صفات برخی مورد در که دهدمی
 پذیرامکان نیز ژنتیکی انتخاب هايبرنامه طریق از مثلی، تولید عملکرد در پیشرفت و توسعه صورت
 زاییگوساله فاصله که نمودند گزارش) 2006( همکاران و هاري). 2000 رکایا، و ویگل( بود خواهد

 نمود گزارش) 2008( برگالند. است افتهی افزایش روز 07/1 تا 9/0 سالیانه آمریکا، شیري گاوهاي در
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 مدنظر انتخاب هايبرنامه در مناسبی نحو به مثلی تولید و تولیدي صفات اقتصادي ضریب چهچنان
. کرد جلوگیري باروري کاهش از تولیدي صفات میانگین افزایش با همزمان توانمی گیرند، قرار

 مثلی تولید صفات با شیر تولید بین منفی رابطه وجود رغمعلی که دادند نشان) 1998( برگر و داماتاوا
 هاگاو انتخاب شاخص در صفات این گرفتن درنظر مثلی، تولید صفات پایین بسیار پذیريوراثت و

  .نماید جلوگیري پرتولید هايگاو باروري عملکرد در اختالل بروز از تواندمی
 نرخ %1 کاهش نمایانگر مثل تولید فنوتیپی روند که نمودند گزارش) 2000( همکاران و رویال

 مثلی تولید و تولیدي صفات بین نامطلوب ژنتیکی همبستگی طرفی از و باشدمی سال هر در باروري
 مثلی، تولید راندمان نزولی روند نمودن متوقف ای و کاهش براي راه مؤثرترین که است معنا این به

 همزمان طوربه صفت چند ژنتیکی پیشرفت آن در که است صفتی چند انتخاب شاخص از استفاده
 صفات براي ژنتیکی انتخاب اما است، پایین مثلی تولید صفات پذیريوراثت چه اگر. گیردمی صورت
 نشان مثلی تولید صفات تاهمی. شودمی مثلی تولید صفات در نامطلوبی همبسته پاسخ به منجر تولیدي

 ضروري انتخاب شاخص تشکیل و شیري هايگاو انتخاب هايبرنامه در آنها گنجاندن که دهدمی
 نیز و مثلی تولید و تولیدي صفات پذیريوراثت است الزم شاخصی چنین تشکیل براي. باشدمی

 هايمؤلفه برآورد تحقیق این از هدف ،بنابراین. شود برآورد آنها بین فنوتیپی و ژنتیکی هايهمبستگی
 اول دوره مثلی تولید و تولیدي صفات فنوتیپی و ژنتیکی هايهمبستگی و کوواریانس -واریانس
  .بود ایران هلشتاین گاوهاي شیردهی

  
  هاروش و مواد

 دهی اولشیر دوره کل به مربوط هايرکورد و اطالعات از مطالعه، این در: استفاده مورد اطالعات
 طی کشور دامی تولیدات بهبود و نژاد اصالح مرکز توسط که ایران هلشتاین نژاد یريش هايگاو
 افزارنرم از استفاده با اولیه خام هايداده. گردید استفاده بود، شده آوريجمع 1388 تا 1375 هايسال

Foxpro در شده اجرا هايمحدودیت از برخی. گردید ویرایش هاییمحدودیت اعمال با 6/2 نسخه 
 همواره مادر و پدر شماره) 2 باشند، معلوم مادر و پدر داراي هاگاو) 1: بود شکل بدین هاداده ویرایش
 هاییگاو) 4 باشند، شیردهی اول نوبت به مربوط هارکورد تمامی) 3 باشد، فرزندان شماره از ترکوچک

 اولین هنگام سن) 5 ،شدند حذف بودند، خشکی و زایش تولد، هايتاریخ در آشکار تناقضات در که
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 باشد روز 600 تا 300 محدوده در زایش دو بین فاصله) 6 و باشد ماه 40 تا 20 محدوده در زایش
  ).2005 آلندا، و ریکو- گونزالس ؛2000 همکاران، و پرایس(

 نوبت در هلشتاین نژاد شیري گاو رأس 64220 به متعلق هايرکورد ها،داده ویرایش اتمام از پس
 صفات در رکورد یکفقط  گاو هر ازاي به. گردید استفاده کشور سراسر از گله 749 از شیردهی اول

 305 شیر تولید( تولیدي صفات شامل مطالعه این در بررسی مورد صفات. داشت وجود بررسی مورد
 تولید صفات و) شیردهی دوره طول و روز 305 شیر پروتئین درصد روز، 305 شیر چربی درصد روز،
 فایل ساختار. بود) باز هايروز و زاییگوساله فاصله زایش، اولین هنگام سن خشکی، دوره طول( مثلی

 . است شده ارائه 1 ولجد در مثلی تولید و تولیدي صفات شجره

 
  بررسی مورد صفات شجره ساختار -1 جدول

 حیوانات تعداد حیوانات مشخصات

 43523 پایه حیوانات تعداد

 64220 رکورد داراي حیوانات تعداد

 545 دارند نامشخص پدر که رکورد داراي حیوانات تعداد

 34498 دارند نامشخص مادر که رکورد داراي حیوانات تعداد

  29177 دارند مشخص پدر و مادر که رکورد داراي حیوانات تعداد
 2081 دارد رکورد نتاجش که نر والد تعداد

 19362 دارد رکورد نتاجش که ماده والد تعداد

 1204 دارد رکورد نتاجش که پدري بزرگ پدر دادتع

 5712 دارد رکورد نتاجش که پدري بزرگ مادر تعداد

  
   :شد استفاده صفتی تک ژنتیکی تحلیل و تجزیه براي زیر آماري مدل از: استفاده مورد آماري هايمدل

ijkjiijk eaHFHFbHYSy  )(  
 کل، میانگین: µ ام، i زایش فصل -یشزا سال - گله از ام j حیوان رکورد: kijy مدل؛ این در

iHYS :زایش فصل -زایش سال - گله ثابت اثر i ،ام b :هلشتاین، ژن درصدی خط رگرسیون ضریب 
HF :هلشتاین، ژن درصد اثرHF :هلشتاین، ژن درصد میانگین ja :حیوان تصادفی اثر j و ام kije :اثر 
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 مورد صفات بر مؤثر تصادفی و ثابت عوامل اثر بودن مشابه به توجه با. باشدمی باقیمانده تصادفی
  .شد استفاده نیز صفتی دو ژنتیکی تحلیل و تجزیه براي مدل این از بررسی،

   ):1996 مرود،( باشدمی زیر شرح به ماتریس فرم به صفتی دو حیوانی مدل
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هاي مربوط : بردار2bو  1bبه مشاهدات صفت اول و دوم، هاي مربوط : بردار2yو  1yدر این مدل؛ 

هاي اثرات ژنتیکی افزایشی براي صفت : بردار2aو  1aفصل زایش،  -سال زایش -به اثرات ثابت گله
 2Xو  1Xترتیب براي صفت اول و دوم، مانده بههاي اثرات تصادفی باقی: بردار2eو  1eاول و دوم، 

)1Z  2وZماتریس :(1ناصر هایی که عb  2وb )1a  2وa1ترتیب به رکوردهاي ) را بهy  2وy  ربط
  دهند.می

) و واریانس و کوواریانس عوامل تصادفی به صورت 1y )2y،( 1b1X )2b2Xمقادیر مورد انتظار 
   زیر است:
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2 آن؛ در که

1a 2 و
2a :2 دوم، و اول صفات براي ترتیببه افزایشی نتیکیژ هايواریانس

1e 
2و

1e :12دوم، و اول صفات براي ترتیببه باقیمانده هايواریانسa 12وe :ترتیببه 
 I و خویشاوندي روابط ماتریس A وم،د و اول صفت بین باقیمانده و افزایشی ژنتیکی هايکوواریانس

  .باشندمی واحد ماتریس
 روش به مثلی تولید و تولیدي صفات کوواریانس-واریانس هايمؤلفه: ژنتیکی پارامترهاي برآورد
 تجزیه براي( DFUNI هايبرنامه از استفاده با حیوانی مدل اساس بر شده محدود نماییدرست حداکثر

 افزارنرم) صفتی دو ژنتیکی تحلیل و تجزیه براي( DXMUX و) صفتی تک ژنتیکی تحلیل و
DFREML )،صورت گرفت.) 1997 میر   
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  بحث و نتایج
 2 جدول در مثلی تولید و تولیدي صفات توصیفی آمار خالصه: بررسی مورد صفات توصیفی آمار
 39/7164) ±11/1215( روز 305 شیر تولید) معیار انحراف ±( میانگین برآورد. است شده داده نشان
 6440 را ایران هلشتاین هايگاو شیر تولید میانگین) 1386( پورنعیمی و فرفرهنگ. بود گرمکیلو

 بر. نمودند گزارش گرمکیلو 65/6564 را میانگین این مقدار) 1388( همکاران و طغیانی و کیلوگرم
 4/7249 ژاپن لشتاینه هايگاو روز 305 شیر تولید متوسط) 2009( همکاران و آبه گزارش اساس

 و تغذیه مدیریت، جمله از مختلف دالیل به که نمود اظهار توانمی بنابراین،. آمد بدست کیلوگرم
 شیر تولید میانگین از باالتر پژوهش این در بررسی مورد هلشتاین هايگاو شیر تولید ژنتیکی، ظرفیت

 فراهم صورت در که بوده م شدهدر سایر مطالعات انجا کشور گاوهاي هلشتاین شیردهیدوره اول 
  .دارد وجود تولید افزایش امکان نیز الزم محیطی شرایط بودن

 تحقیق در روز 305 شیر پروتئین درصد و روز 305 شیر چربی درصد) معیار انحراف ±( میانگین
 مقادیر از بیشتر برآوردها این. آمد دست به درصد 12/3) ±25/0( و 29/3) ±47/0( ترتیببه حاضر

) 1388 همکاران، و طغیانی ؛1386 پور،نعیمی و فرفرهنگ( داخلی محققین برخی توسط شده زارشگ
 هايگاو روز 305 شیر پروتئین درصد و چربی درصد متوسط) 2003( همکاران و باکلی. بود

 . نمودند گزارش درصد 4/3 و 76/3 ترتیببه راکشور ایرلند  فریزین –هلشتاین

) ±98/47( بررسی این در هلشتاین هايگاو شیردهی دوره طول) ارمعی انحراف ±( میانگین
-گاو شیردهی دوره طول میانگین زدی استان در شده انجام هايبررسی طی. گردید برآورد روز 13/308

) معیار انحراف ±( میانگین). 1381 همکاران، و زادهاسماعیلی( گردید گزارش روز 307 هلشتاین هاي
 و فرفرهنگ. گردید برآورد روز 84/67) ±03/3( بررسی مورد هلشتاین هايوگا در خشکی دوره طول

 گزارش روز 7/66 را ایرانشکم اول  هلشتاین هايگاو خشکی دوره طول میانگین) 1386( پورنعیمی
  . داشت مطابقت حاضر تحقیق نتایج با تقریباً که نمودند

 23/26 حاضر تحقیق در ایران هلشتاین هايگاو زایش اولین هنگام سن) معیار انحراف ±( میانگین
 تولید ظرفیت تعیین براي که است مثلی تولید صفت کی زایش اولین هنگام سن. گردید برآورد ماه

 سن بر مؤثر عامل ترینمهم. باشدمی مناسبی شاخص تولید شروع براي گله ظرفیت و هاتلیسه در مثل
). 2006 همکاران، و هاري( باشدمی) پروتئین و نرژيا بویژه( حیوان تغذیه نحوه زایش اولین هنگام
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 زایش اولین هنگام سن میانگین که دهدمی نشان نیز) 2004( ادریس و فروشاننیل بررسی نتایج
  . باشدمی حاضر تحقیق نتایج با مشابه تقریباً) ماه 8/26( آنها توسط شده گزارش

) ±73/48( ایران هلشتاین هايگاو زاییالهگوس فاصله) معیارانحراف ±( میانگیندر این تحقیق، 
 به دارد؛ قرار مناسب حد در زاییگوساله فاصله ارزیابی شاخص اساس بر، که آمد بدست روز 97/375

 کمتر مختلف گزارشات در کشور کل گاوهاي زاییگوساله فاصله میانگین از عدد این کهطوري
 میانگین خارجی محققین برخی). 1388 همکاران، و طغیانی ؛1386 پور،نعیمی و فرفرهنگ( باشدمی

 همکاران، و کادارمیدین( نمودند گزارش روز 406 تا 383 دامنه را هلشتاین هايگاو زاییگوساله فاصله
 کههنگامی و بوده نامطلوب زاییگوساله فاصله افزایش کلی طوربه). 2004 همکاران، و مویر ؛2003
  ). 2001 پوالت، و اوجانگو( است مشهود بیشتر امر این باشد ادزی تقاضا آبستن هايتلیسه براي

 مورد هلشتاین هايگاو باز هايروز) معیار انحراف ±( میانگین ،تحقیق حاضر نتایج براساس
 براي باز هايروز تعداد متوسط) 1388( همکاران و طغیانی. آمد بدست روز 98/95) ±76/47( بررسی

 هايروز تعداد میانگین) 1994( فانک و مارتی. نمودند گزارش روز 52/123 را ایران هلشتاین هايگاو
 هايگاو شیر تولید سطح افزایش با که نمودند اظهار و گزارش روز 3/115 را هلشتاین هايگاو باز

  . شودمی افزوده باز هايروز تعداد بر هلشتاین
  

  ایران هلشتاین هايگاو شیرواري اول رهدو به مربوط مثلی تولید و تولیدي صفات توصیفی آمار -2 جدول
 تغییرات ضریب معیار انحراف حداکثر حداقل میانگین تعداد صفت

 96/16 11/1215 65/11825 81/1603 39/7164 64220 )گرمکیلو( روز 305 شیر

 47/14 47/0 33/6 40/1 29/3 64220 روز 305 چربی درصد

 19/8 25/0 17/6 78/1 12/3 64220 روز 305 پروتئین درصد

 57/15 98/47 500 161 13/308 64220 )روز( شیرواري دوره طول

 01/31 04/21 150 15 84/67 64220 )روز( خشکی دوره طول

 08/10 65/2 40 20 23/26 64220 )ماه( زایش اولین هنگام سن

 96/12 73/48 600 300 97/375 64220 )روز( زاییگوساله فاصله

 76/49 76/47 322 17 98/95 64220 )روز( باز هايروز
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 و واریانس هايمؤلفه برآورد: بررسی مورد صفات پذیريوراثت و واریانس هايمؤلفه برآورد
 تولید پذیريوراثت. است شده ارائه 3 جدول در شیردهی اول دورهدر  تولیدي صفات پذیريوراثت

 مقدار با آمده بدست پذیريوراثت. گردید برآورد 197/0) ±011/0( حاضر تحقیق در روز 305 شیر
 روز 305 شیر تولید پذیريوراثت که داشت مطابقت) 1998( برگر و داماتاوا توسط شده گزارش
 سایر در ایران هلشتاین هايگاو شیر تولید پذیريوراثت. نمودند برآورد 196/0 را هلشتاین گاوهاي
 و طغیانی ؛1386 پور،نعیمی و فرفرهنگ( است شده گزارش 34/0 تا 19/0 محدوده در مطالعات
  ). 1388 همکاران،

 مورد هلشتاین هايگاو روز 305 شیر پروتئین درصد و روز 305 چربی درصد پذیريوراثت
 با شده برآورد مقدار این. گردید برآورد 333/0) ±0138/0( و 282/0) ±013/0( ترتیببه بررسی
 هايگاو براي) 1998( برگر و داماتاوا توسط شده گزارش) 28/0( روز 305 چربی درصد پذیريوراثت

 پذیريوراثت) 1388( همکاران و طغیانی. بود سازگار آمریکا مرکزي هايبخش در اول شکم هلشتاین
 228/0 و 22/0 ترتیببه را ایران هلشتاین هايگاو روز 305 شیر پروتئین درصد و چربی درصد

 305 شیر پروتئین درصد و چربی درصد پذیرياثتور) 1994( همکاران و کامپوس. کردند گزارش
 آمده بدست مقدار به نسبت که کردند گزارش 511/0 و 30/0 ترتیببه را آمریکا هلشتاین گاوهاي روز
 تحقیق این در هلشتاین  هايگاو شیرواري دوره طول پذیريوراثت. بود باالتر حاضر تحقیق در
  .گردید برآورد 031/0) 0048/0±(

 ژنتیکی ظرفیت با هايدام انتخاب با وانتمی که دهدمی نشان شیر تولید پذیريوراثت یطورکلبه
 برآورد بین اختالف. داد افزایش را شیر تولید مقدار کمتر، ژنتیکی ظرفیت با هايدام حذف و بیشتر

 طحس در تفاوت نظیر متعددي عوامل دلیلبه تواندمی مختلف مطالعات در شیر تولید پذیريوراثت
 و واریانس اجزاي برآورد روش استفاده، مورد آماري مدل گله، مدیریت محیطی، تنوع گله، تولید

هاي انجام شده در طی سالیان متمادي باعث همچنین انتخاب .باشد هاداده ویرایش نحوه و کوواریانس
  هاي واریانس شده است.تغییر در مؤلفه
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  صفتی تک تحلیل و تجزیه از استفاده با تولیدي صفات ذیريپوراثت و واریانس اجزاي برآورد -3 جدول
 پذیريوراثت فنوتیپی واریانس باقیمانده واریانس افزایشی ژنتیکی واریانس صفت

 197/0±0116/0 575/993670 063/797556 511/196114 )گرمکیلو( روز 305 شیر

 282/0±0136/0 135/0×10-4 973/0×10-5 382/0×10-5 روز 305 چربی درصد

 333/0±0138/0 297/0×10-5 108/0×10-5 989/0×10-6 روز 305 پروتئین درصد

 031/0±0048/0 789/1937 258/1878 531/59 )روز(شیرواري دوره طول

  
 نشان 4 جدول در شیردهی اول دوره تولیدمثلی صفات پذیريوراثت و واریانس هايمؤلفه برآورد

 015/0) ±003/0( بررسی مورد هلشتاین هايگاو خشکی دوره طول پذیريوراثت. است شده داده
 و فرفرهنگ. بود) 1990( همکاران و مور توسط شده گزارش مقدار با مشابه که گردید، برآورد
  .نمودند برآورد 03/0 را کشور هلشتاین هايگاو خشکی دوره طول پذیريوراثت) 1386( پورنعیمی

 بدست 079/0) ±010/0( حاضر تحقیق در هلشتاین ايهگاو زایش اولین هنگام سن پذیريوراثت
 براي شده گزارش 086/0 مقادیر از کمتر زایش اولین هنگام سن براي شده برآورد پذیريوراثت. آمد
 براي آمده بدست 14/0 و )2004 ادریس، و فروشاننیل( اصفهان استان در ایران هلشتاین هايگاو

 توسط شده برآورد 062/0 مقادیر از بیشتر و) 1386 پور،یمینع و فرفرهنگ( ایران هلشتاین گاوهاي
  . بود) 1990 همکاران، و مور( کانادا هلشتاین هايگاو براي 039/0 و) 1382( هنرور

 035/0) ±005/0( حاضر تحقیق در زاییگوساله فاصله براي پذیريوراثت شده برآورد مقدار
 هايپژوهش در. است بوده کم بسیار زاییگوساله لهفاص پذیريوراثت ها،گزارش کلیه در. آمد بدست

 توسط 045/0 زاییگوساله فاصله پذیريوراثت برآورد ایران هلشتاین هايگاو روي شده انجام قبلی
) 1388( همکاران و طغیانی توسط 09/0 و) 1386( پورنعیمی و فرفرهنگ توسط 05/0 ،)1382( هنرور

 هايگاو در را زاییگوساله فاصله پذیريوراثت) 2000( همکاران و پرایس. است شده گزارش
 آمریکا هلشتاین هايگاو براي شده برآورد پذیريوراثت. نمودند گزارش 022/0 انگلستان هلشتاین

 همکاران، و کادارمیدین( 02/0 انگلستان هلشتاین هايگاو براي و) 1994 همکاران، و کامپوس( 09/0
  .شد گزارش) 2000

. گردید برآورد 036/0) ±005/0( حاضر تحقیق در هلشتاین هايگاو باز هايروز پذیريوراثت
 گزارش 056/0 ایران هلشتاین هايگاو براي را باز هايروز پذیريوراثت) 1388( همکاران و طغیانی
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 برآورد 09/0 را ژاپن هلشتاین هايگاو باز هايروز پذیريوراثت) 2009( همکاران و آبه. کردند
 052/0) 1994( همکاران و کامپوس توسط آمریکا هلشتاین هايگاو باز هايروز پذیريوراثت .نمودند
  .گردید برآورد
 امر این. است متفاوت دیگر جمعیت به جمعیت یک از صفت یک پذیريوراثت طورکلی،به

 به وطمرب صفات پذیريوراثت. باشد حیوانات ژنتیکی ظرفیت و مدیریت در  تفاوت دلیلبه تواندمی
 بودن پائین مجموع، در). 1994 فانک، و مارتی( یابدمی تغییر هاگله تولید سطح با مثل تولید و تولید

 از ايعمده سهم که است امر این دهنده نشان حاضر بررسی در مثلی تولید صفات پذیريوراثت
 هايتفاوت از ناشی ایران هلشتاین هايگاو جمعیت بین در صفت هر براي موجود فنوتیپی تفاوت
 توجه ماده، هايگاو باروري و مثل تولید عملکرد افزایش منظور به از اینرو. است آنها بین محیطی

 نیز و گله بهداشت به توجه فحلی، هنگام به تشخیص نظیر پرورش محیطی شرایط بهبود به عمده
   رسد.به نظر می ضروري امر یک هادام بهتر تغذیه

  
  متغیرهتک تحلیل و تجزیه از استفاده با مثلی تولید صفات پذیريوراثت و اریانسو اجزاي برآورد -4 جدول

 صفت
 ژنتیکی واریانس

 افزایشی
 پذیريوراثت فنوتیپی واریانس باقیمانده واریانس

 015/0 ± 0033/0 647/319 851/314 796/4 )روز( خشکی دوره طول

 079/0 ± 0106/0 61082/4 243/4 367/0 )ماه( زایش اولین هنگام سن

 035/0 ± 0051/0 402/2092 701/2018 701/73 )روز( زاییگوساله فاصله

 036/0 ± 0058/0 181/2096 684/2021 497/74 )روز( باز هايروز

  
 بین فنوتیپی و ژنتیکی هايهمبستگی رآوردب: تولیدي صفات بین فنوتیپی و ژنتیکی هايهمبستگی

 صفات بین ژنتیکی همبستگی برآورد مطلق قدر. است شده داده نشان 5 جدول در تولیدي صفات
) شیردهی دوره طول و روز 305 شیر پروتئین درصد بین ژنتیکی همبستگی( 02/0 محدوده در تولیدي

. بود متغیر) روز 305 شیر پروتئین درصد و روز 305 شیر چربی درصد بین ژنتیکی همبستگی( 74/0 و
 و قوي ژنتیکی همبستگی روز 305 شیر پروتئین درصد و چربی درصد با روز 305 شیر تولید

 با روز 305 شیر تولید ژنتیکی همبستگی کهحالی در ،)-50/0 و -52/0 ترتیب به( داشت نامطلوب
 طول و روز 305 شیر چربی درصد ژنتیکی همبستگی. بود )17/0( متوسط و مثبت شیردهی دوره طول
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 طول و روز 305 شیر پروتئین درصد ژنتیکی مبستگیه. گردید برآورد) -12/0( منفی شیردهی دوره
 در فنوتیپی هايهمبستگی برآورد مطلق قدر. آمد بدست) -02/0( منفی و ضعیف شیردهی دوره

 و چربی درصد بین فنوتیپی همبستگی باالترین که بود، متغیر 56/0 تا 01/0 دامنه در حاضر بررسی
 با روز 305 شیر چربی درصد بین نیز فنوتیپی تگیهمبس ترینپایین و روز 305 شیر پروتئین درصد
 و فرفرهنگ. بود شیردهی دوره طول با روز 305 شیر پروتئین درصد بین نیز و شیردهی دوره طول

 را روز 305 شیر چربی درصد با روز 305 شیر تولید فنوتیپی و ژنتیکی همبستگی) 1386( پورنعیمی
 از آمده بدست نتایج به نسبت که نمودند گزارش -47/0 و -61/0 ترتیببه ایران هلشتاین هايگاو در

 چربی درصد و شیر تولید بین ژنتیکی همبستگی) 1994( همکاران و کامپوس. بود باالتر حاضر تحقیق
 هلشتاین هايگاو شیر پروتئین درصد و چربی درصد ژنتیکی همبستگی و -20/0 را روز 305 شیر

  . کردند گزارش 268/0 را آمریکا
 پروتئین درصد و چربی درصد قبیل ازی صفات با شیر تولیدبین  نامطلوبی ژنتیکی ارتباط کلی طورهب
 شیر آب میزان افزایش باعث شیر تولید افزایش منظور به طرفه کی انتخاب از اینرو دارد، وجود شیر

 درصد ر،شی در موجود آب افزایش با همزمان نتیجه در. شد خواهد شیر سازنده ترکیبات به نسبت
 همبستگی مورد در تحقیق این از آمده دست به نتایج. است افتهی کاهش شیر پروتئین درصد و چربی

 دوره طول که گاوهایی کندمی پیشنهاد شیردهی دوره طول با روز 305 شیر تولید فنوتیپی و ژنتیکی
  . داشت واهندخ مذکور شیردهی دوره در بیشتري شیر تولید حدودي تا دارند تريطوالنی شیردهی

 فنوتیپی و ژنتیکی هايهمبستگی برآورد: تولیدمثلی صفات بین فنوتیپی و ژنتیکی هايهمبستگی
 صفات بین ژنتیکی هايهمبستگی حاضر تحقیق در. است شده ارائه 5 جدول در مثلی تولید صفات

 و خشکی دوره طول بین ژنتیکی همبستگی باالترین. بود متغیر 95/0 تا 07/0 دامنه در مثلی تولید
 سن بین نیز و زاییگوساله فاصله و زایش اولین هنگام سن بین آن ترینپایین و زاییگوساله فاصله
 تولید صفات بین شده برآورد فنوتیپی هايهمبستگی. گردید برآورد باز هايروز و زایش اولین هنگام
 و باز روزهاي به مربوط فنوتیپی یهمبستگ باالترین. بود متغیر 27/0 تا 02/0 محدوده در و مثبت مثلی

  . بود تولیدمثلی صفات سایر و زایش اولین هنگام سن بین آن ترینپایین و زاییگوساله فاصله
 اولین هنگام سن با خشکی دوره طول فنوتیپی و ژنتیکی همبستگی) 1386( پورنعیمی و فرفرهنگ

 از حاصل نتایج با نتایج این. نمودند ارشگز 03/0 و 26/0 ترتیببه را ایران هلشتاین هايگاو زایش
 با خشکی دوره طول فنوتیپی و ژنتیکی همبستگی محققین این همچنین. داشت مطابقت حاضر تحقیق
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 و کامپوس مطالعه در. کردند گزارش 18/0 و 10/0 ترتیببه را هلشتاین هايگاو زاییگوساله فاصله
 آمریکا هلشتاین هايگاو در باز هايروز و زاییگوساله فاصله ژنتیکی همبستگی) 1994( همکاران

  .گردید برآورد 67/0
 بسیار باز هايروز و زاییگوساله فاصله با خشکی دوره طول ژنتیکی همبستگی حاضر تحقیق در

 هايروز نیز و آبستنی مدت زایی،گوساله فاصله با هاگاو خشکی دوره طول. گردید برآورد قوي و زیاد
 و خشکی دوره طول بین زیاد و مثبت ژنتیکی همبستگی. دارد مثبت فنوتیپی و تیکیژن همبستگی باز

 هاگاو در را بودن خشک مدت افزایش کهباشد  هاییژن دهندهنشانممکن است  زاییگوساله فاصله
 نیز آبستنی به منجر تلقیح تا زایش فاصله و زاییگوساله فاصله افزایش بر کهشوند در کنار اینمی باعث

 ای تلقیح کمتري تعداد با که هاییگاو ژنتیکی، سطح در گفت توانمی دیگر عبارت به. دارند مثبت اثر
 همکاران، و مور( هستند تريکوتاه خشکی دوره طول داراي شوندمی آبستن طبیعی گیريجفت نوبت
1990 .(  

 و ژنتیکی ستگیهمب برآورد: تولیدمثلی و تولیدي صفات بین فنوتیپی و ژنتیکی هايهمبستگی
 هايهمبستگی برآورد مطلق قدر. است شده ارائه 5 جدول در مثلی تولید و تولیدي صفات بین فنوتیپی
 همبستگی ترینقوي. بود متغیر 96/0 تا 01/0 محدوده در مثلی تولید و تولیدي صفات بین ژنتیکی
 برآورد باز هايروز و دهیشیر دوره طول نیز و زاییگوساله فاصله و شیردهی دوره طول بین ژنتیکی
 و زایش اولین هنگام سن و روز 305 شیر پروتئین درصد بین ژنتیکی همبستگی ترینضعیف. گردید

 صفات بین فنوتیپی هايهمبستگی مطلق قدر. بود زایش اولین هنگام سن و شیردهی دوره طول بین
 همبستگی ترینقوي. است شده برآورد 33/0 تا 01/0 دامنه در تحقیق این در مثلی تولید و تولیدي
 و شیردهی دوره طول نیز و زاییگوساله فاصله و شیردهی دوره طول به متعلق شده برآورد فنوتیپی
 برآورد زایش هنگام سن و شیردهی دوره طول بین فنوتیپی همبستگی ترینضعیف. بود باز روزهاي

  .شد
 منفی حاضر تحقیق در خشکی رهدو طول با روز 305 شیر تولید فنوتیپی و ژنتیکی همبستگی

) 2000( همکاران و پرایس توسط شده گزارش نتایج با بررسی این از حاصل نتایج. گردید برآورد
 از هستند، شیر تولید براي باالیی ژنتیکی ارزش داراي که هاییگاو ژنتیکی سطح در. دارد مطابقت
 همبستگی از حاصل نتایج. بود خواهند برخوردار خشکی دوره طول براي کمتري ژنتیکی پتانسیل
 سعی دامدار که کندمی تأیید را موضوع این خشکی دوره طول با روز 305 شیر تولید بین فنوتیپی



1392) 4)، شماره (1کنندگان (نشریه پژوهش در نشخوار  

121 

 چنین خشکی دوره طول نتیجه در کند، خشک تردیر را دارند تريباال شیر تولید که گاوهایی کندمی
  .یابدمی کاهش هاییگاو

 به هلشتاین هايگاو زایش اولین هنگام سن با روز 305 شیر یدتول فنوتیپی و ژنتیکی همبستگی
 پورنعیمی و فرفرهنگ گزارش با مطابق نتیجه این. گردید برآورد) 05/0( مثبت و) -41/0( منفی ترتیب

 در زایش اولین هنگام سن با روز 305 شیر تولید ژنتیکی همبستگی نمودند گزارش که بود) 1386(
 اولین هنگام سن و روز 305 شیر تولید بین منفی ژنتیکی همبستگی. بود -41/0 نایرا هلشتاین هايگاو

 صفت براي شیر، تولید براي زیاد ارثی ارزش داراي هايگاو دهد می نشان حاضر تحقیق در زایش
 افزایش موجب ژنتیکی سطح در تواندمی امر این. دارند کمتري ارثی ارزش زایش اولین هنگام سن

 نشان مزبور صفات بین مثبت فنوتیپی همبستگی دیگر، طرف از. گردد حیوان دياقتصا عمر طول
شاید دلیل دیگر به . دارند تريزیاد شیر تولید نمایند،می زایش باالتر سنین در که هاییتلیسه دهدمی

  باشد که خود گاو هنوز در حال رشد است و به شرایط مطلوب تولید نرسیده است.علت این 
 طغیانی. گردید برآورد مثبت زاییگوساله فاصله با روز 305 شیر تولید فنوتیپی و کیژنتی همبستگی

 گاوهاي زاییگوساله فاصله و روز 305 شیر تولید فنوتیپی و ژنتیکی همبستگی) 1388( همکاران و
 ازیر است، نامطلوب همبستگی این بودن مثبت. نمودند برآورد 08/0 و 59/0 ترتیببه را ایران هلشتاین
 عمر طول در شده متولد هايگوساله تعداد کاهش به منجر تواندمی متوالی زایش دو بین فاصله افزایش

 و روز 305 شیر تولید بین فنوتیپی و ژنتیکی همبستگی اساس، همین بر. شود گله در گاو هر اقتصادي
 شود،می تلقی بنامطلو مذکور صفت دو بین مثبت همبستگی وجود. گردید برآورد مثبت باز هايروز
 اقتصادي دوره طول در امر این. شودمی زایش دو بین فاصله افزایش به منجر باز هايروز افزایش زیرا
  . شود ماده گاو هر از شده متولد هايگوساله تعداد کاهش باعث تواندمی گله در گاو

 اولین نگامه سن و خشکی دوره طول با روز 305 شیر چربی درصد فنوتیپی و ژنتیکی همبستگی
 درصد براي باالیی ارثی ارزش داراي که گاوهایی دهدمی نشان موضوع این. گردید برآورد مثبت زایش
 زایش اولین هنگام سن و خشکی دوره طول صفت براي ژنتیکی لحاظ از ،هستند روز 305 شیر چربی

 همبستگی) 1386( پورنعیمی و فرفرهنگ. دارند قرار جمعیت میانگین به نسبت باالتري سطح در
 زایش اولین هنگام سن نیز و خشکی دوره طول صفات با را روز 305 شیر چربی درصد بین ژنتیکی

  .نمودند برآورد 03/0 و 15/0 ترتیببه را ایران هلشتاین هايگاو
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  بررسی مورد صفات) اصلی قطر پائین( فنوتیپی و) اصلی قطر باالي( یکیتژن همبستگی -5 جدول

 MY FP PP LL DD AFC CI DO صفت

MY ... 52/0- 50/0- 17/0 63/0- 41/0- 17/0 18/0 

FP 32/0- ... 74/0 12/0- 27/0 01/0 12/0- 19/0- 

PP 38/0- 56/0 ... 02/0- 20/0 01/0- 19/0- 18/0- 

LL 03/0 01/0- 01/0- ... 24/0- 01/0- 96/0 96/0 

DD 08/0- 04/0 05/0 02/0- ... 26/0 95/0 86/0 

AFC 05/0 02/0 03/0- 01/0 02/0 ... 07/0 07/0 

CI 03/0 04/0- 08/0- 33/0 27/0 02/0 ... 88/0 

DO 03/0 05/0- 07/0- 33/0 10/0 02/0 27/0 ... 

MY روز،  305: تولید شیرFP روز،  305: درصد چربی شیرPP روز،  305: درصد پروتئین شیرLL شیردهی: طول دوره ،
DD ،طول دوره خشکی :AFC : ،سن هنگام اولین زایشCIزایی، : فاصله گوسالهDO.روزهاي باز :  

  
 برآورد مثبت خشکی دوره طول باروز  305 شیر پروتئین درصد فنوتیپی و ژنتیکی همبستگی

 از هستند، شیر پروتئین درصد براي باالتري ارثی ارزش داراي ژنتیکی لحاظ به که هاییگاو. گردید
  . باشندمی برخوردار خشکی دوره طول ايبر نیز باالیی ژنتیکی ظرفیت

 طوربه. گردید برآورد منفی خشکی دوره طول با دهیشیر دوره طول فنوتیپی و ژنتیکی همبستگی
 زیرا بود، خواهد ترطوالنی آنها دهیشیر دوره طول طبیعتاً دارند باالتري شیر تولید که هاییگاو کلی،

 هايگاو، از اینرو کنند تولید بیشتري شیر ،دوره کی طول در هاییگاو چنین که دارند تمایل دامداران
 دوره طول و دهیشیر دوره طول بین منفی ژنتیکی همبستگی. شوندمی خشک دیرتر باالتر شیر تولید با

 کاهش بر شوند،می باعث گاوها در را شیردهی مدت افزایش که هاییژن دهدمی نشان گاوها خشکی
  .دارند ثبتم اثر آنها خشکی دوره طول

  
  يریگنتیجه
 داد نشان مثلی تولید و تولیدي صفات بین فنوتیپی و ژنتیکی همبستگی به مربوط نتایج طورکلیبه

 این از بخشی که دارد وجود نامطلوب همبستگی ایران هلشتاین هايگاو در مذکور صفات بین که
 به منجر تولیدي، صفات ایشافز براي انتخاب که است شده داده نشان. دارد ژنتیکی منشأ ارتباط
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 گاو، نژاد اصالح هايبرنامه در چهچنان لذا. شد خواهد گله مثلی تولید عملکرد کارایی کاهش
 با باشد، نظردم حیوانات مثلی تولید و تولید عملکرد ژنتیکی ظرفیت افزایش طریق از گله سودآوري

 ژنتیکی اصالح برنامه تحقیق، این در بررسی مورد صفات بین شده برآورد ژنتیکی همبستگی به توجه
 اقتصادي مهم صفات براي حیوانات اصالحی ارزش آن در که انتخاب شاخص کی براساس باید دام

  .گردد تنظیم است، شده گنجانده
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Abstract 
In this study, records of 64220 first lactation dairy cows were used. Data were 

collected from 749 herds during 1996 to 2009 by the Animal Breeding Center of 
Iran. Data included of production (305 d milk yield, 305 d fat percentage, 305 d 
protein percentage and lactation length) and reproduction (dry days, age at first 
calving, calving interval and days open) traits. Data analysis was performed by 
restricted maximum likelihood procedure using DFREML software. The estimated 
heritabilities of milk yield, fat percentage and protein percentage and lactation 
length were 0.197, 0.282, 0.333 and 0.031, respectively. The estimated heritabilites 
of dry days, age at first calving, calving interval and days open were 0.015, 0.079, 
0.035 and 0.036, respectively. Genetic correlations between production traits were 
from 0.52 for milk yield and fat percentage to 0.74 for fat percentage and protein 
percentage. Genetic correlations between reproduction traits were from 0.07 (age at 
first calving and calving interval) to 0.95 (dry days and calving interval).  
Estimated genetic correlation between production and reproduction traits were 
from -0.63 (milk yield and dry days) to 0.96 (lactation length calving interval). 
Considering negative genetic correlation between production and reproduction 
traits, planning of selection programs in dairy cows based on a combination of 
production and reproduction traits is recommendable. 
 
Keywords: Production traits, Reproduction traits, Genetic and phenotypic 
correlations, Iranian Holstein cows. 
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