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چکيده
بهمنظور ارزيابي ژنتیکي پارامترهای منحني شیردهي از  12772رکورد روز آزمون مربوط به 0323
گاو برای زايش اول که از يک گله هلشتاين طي سالهای 1077تا  1023از سازمان جهاد کشاورزی
استان خراسانرضوی  ،جمع آوری شده بود استفاده گرديد .برآورد پارامترهای منحني شیردهي با
استفاده از تابع نمايي ويلمینک و رويه غیرخطي نرمافزار  SASبرآورد گرديد .تجزيه ژنتیکي نیز با
کمک رويههای تک صفتي و دو صفتي نرم افزار وومبات محاسبه گرديد .محدوده وراثتپذيریهای
بدست آمده برای پارامترهای منحني شیردهي از ( 3/37شیب کاهشي منحني شیردهي) تا ( 3/23شیر
معادل بلوغ) متغیر بود .مقادير وراثتپذيری برای شیب افزايشي منحني شیردهي ،اوج تولید شیر ،میزان
تولید اولیه و زمان رسیدن به اوج تولید بهترتیب  3/10 ،3/1 ،3/32و  3/32برآورد گرديد.
وراثتپذيریهای برآورد شده بهنسبت دارای مقادير پايیني بودند که بیانگر تاثیر عوامل محیطي بر
پارامترهای منحني شیردهي ميباشد .محدوده همبستگيهای ژنتیکي بدست آمده بین پارامترهای
منحني شیردهي از  -3/77بین زمان رسیدن به اوج و شیب افزايشي تا  3/27بین اوج تولید شیر و
میزان تولید اولیه ،متغیر بود .همبستگيهای ژنتیکي بدست آمده نشان داد که زمان اوج تولید همبستگي
بااليي با شیر معادل بلوغ و میزان تولید اولیه داشت .نتايج تحقیق حاضر نشان داد که انتخاب بر اساس
میزان تولید اولیه و اوج تولید شیر ،ميتواند تولید شیر معادل بلوغ را در گاوهای هلشتاين افزايش دهد.
واژههاي كليدي :گاو شیری ،پارامترهای منحني شیردهي ،همبستگي ژنتیکي ،تابع
*نويسنده مسئولmojtaba_h_m@yahoo.com :
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مقدمه
شیردهي بهعنوان بخشي از چرخۀ تولید مثل پستانداران مطرح ميباشد .نمودار روند تغییرات تولید
شیر در طول دوره شیردهي را منحني شیردهي ميگويند که عبارت از توصیف نموداری رابطه بین
تغییرات تولید شیر و زمان ميباشد (آتشي و همکاران .)2337 ،در گاو شیری ،تولید شیر طي هفتههای دو
تا هشت بعد زايمان بهتدريج افزايش يافته ،سپس به اوج ميرسد و بعد از آن به آرامي رو به کاهش
ميرود (شمشیرگران و همکاران .)2313 ،منحني شیردهي بیان گرافیکي مقدار شیر در طول زمان
ميباشد .از آنجايي که شکل منحني شیردهي در گاوهای شیری متفاوت ميباشد ،ميتوان با استفاده از
عوامل محیطي و ژنتیکي مؤثر بر منحني شیردهي و تخمین پارامترهای مذکور ،توانائي حیوان را در حفظ
تولید بررسي نمود (منتظر تربتي و همکاران .)2330 ،ميتوان منحني شیردهي گاو را به دو نوع استاندارد
و غیراستاندارد طبقهبندی نمود .منحني شیردهي استاندارد ،دارای يک شیب افزايشي ،اوج تولید و يک
شیب کاهشي ميباشد و منحنيهای غیراستاندارد ،بیشتر در مواردی مشاهده ميگردد که رکوردی از
حیوان پیش از اوج تولید در اختیار نباشد (بوستان و همکاران .)2313 ،منحني شیردهي استاندارد دارای
يک مرحله افزايشي و يک مرحله کاهشي است .در حالت معمول شیب مرحله افزايشي بیشتر از شیب
مرحله کاهش ميباشد .بهطورکلي سرعت افزايش تولید شیر در مرحله افزايشي ،شیب مرحله کاهشي و
ارتفاع منحني در زمان اوج تولید ،میزان کل شیر تولیدی يک دوره شیردهي را تعیین ميکند بهطوری که
میزان تولید شیر در اوج تولید به توانايي ژنتیکي و نداشتن بیماریهای متابولیکي بعد از زايمان بستگي
دارد .منظور نمودن شکل خاص منحني شیردهي هرحیوان در مدل ،ارزيابي حیوانات برای صفات تداوم
شیردهي و اوج تولید را امکانپذير ميسازد .شیب منحني شیردهي در ابتدا بطور صعودی افزايش و به
حداکثر مقدار خود ميرسد و سپس روند نزولي را طي مينمايد که اين امر مطابق منحني تابع رشد است.
اگرتوابع رشد بر اساس مشتقشان نوشته شده و بر حسب زمان بیان شوند ،ظرفیت استفاده بهعنوان توابع
شیردهي را داشته و با استفاده از آنها مقدار شیر تولیدی تعیین ميشود (فتحي و همکاران .)2333 ،با
توجه به تنوع زياد بین شکل منحني شیردهي حیوانات با استفاده از تابع منحني شیردهي ميتوان
پارامترهای ژنتیکي منحني شیردهي را تخمین زد و با انتخاب برای تغییر شکل منحني به شکل دلخواه
پرداخت (بختیاریزاده و همکاران .)2332 ،از طرفي اگر بتوان جنبه ژنتیکي منحني شیردهي را مشخص
نمود و بهوسیله مدلهای رياضي آنها را بیان نمود ،با انتخاب برای صفات مربوطه ميتوان بازده تولید را
بهبود بخشید (تکريل و همکاران .)2333 ،بطور معمول هدف از توصیف منحني شیردهي ،پیشبیني
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میزان تولید در هر روز شیردهي با حداقل اشتباه در حضور عوامل محیطي است .عوامل ژنتیکي و
غیرژنتیکي مختلفي از قبیل ژنتیک دام ،سن زايش ،تغذيه ،فصل زايش ،دوره شیردهي ،آبستني و غیره بر
شکل منحني شیردهي موثرند (مهربان و همکاران .)2332 ،دوره شیردهي اثر معنيداری بر تولید در اوج
دارد که با افزايش دوره شیردهي اين مقدار بیشتر ميگردد (چیکارا .)1223 ،توابع بسیاری برای توصیف
شکل منحني شیردهي پیشنهاد شده است که از آن جمله ميتوان به توابع سینگ و گوپال (سینگ و
گوپال ،)1232 ،تابع گامای ناقص (وود ،)1227 ،تابع ويلمینک (ويلمینک )1237 ،و تابع علي و شفر
(علي و شفر )1237 ،اشاره نمود .بررسي منحني شیردهي گاوهای دوره تولید اول ايران توسط تابع
ويلمینک نشان داده است که عواملي مانند گله ،سال زايش ،ماه زايش ،توان اول و دوم سن روی صفت
تولید شیر موثر ميباشند (فرهنگفر و رضايي .)2337 ،حسنپور و همکاران ( )2312از توابع وود،
ويلمینک ،چندجملهایهای معکوس ،لگاريتمي مختلط ،علي و شفر ،ديجسترا ،رووك ،لژاندر مرتبه سوم
و ناراشین تاکمای يک برای برازش منحنيهای تولید شیر گاوهای هلشتاين ايران استفاده کردند .ايزدخواه
و همکاران (  )2311از پارامترهای برآورد شده تابع نمائي ويلمینک برای محاسبه تولید شیر  037روز و
تداوم شیردهي گاوهای هلشتاين استان خراسان رضوی استفاده کردند .اکثر مطالعاتي که تاکنون در زمینه
بررسي منحني شیردهي گاوهای شیری در سطح فنوتیپي صورت گرفته از توابعي مانند گامای ناقص،
ويلمینک ،علي و شفر و غیره استفاده کردهاند .هدف از انجام تحقیق حاضر برآورد پارامترهای منحني
شیردهي با استفاده از رکوردهای روز آزمون توسط تابع ويلمینک و تعیین رابطه ژنتیکي آنها با يکديگر
بود.
مواد و روشها
در اين پژوهش از  12772رکورد روز آزمون مربوط به  0323گاو برای زايش اول که از يک گله
هلشتاين طي سالهای  1077تا  1023از سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان رضوی ،جمعآوری
شده بود استفاده گرديد .برای برازش منحني شیرواری گاوهای شیری شکم اول که در فاصله سالهای
 1077تا  1023زايش کرده بودند از تابع نمايي ويلمینک استفاده گرديد.
Yt = W0+ W1t + W2e-0.05t

که در معادله فوق  :Ytتولید شیر در زمان  :t ،tزمان شیردهي :w0 ،پارامتری در ارتباط با تولید
اولیه :w1 ،پارامتری مربوط به شیب مرحله کاهشي و  w2:پارامتری در ارتباط با شیب مرحله افزايشي
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منحني شیردهي ميباشد .در تابع ولمینک مقدار ضريب ثابت  Kبرابر با  3/37در نظر گرفته شد.
پارامترهای منحني شیردهي با استفاده از رکوردهای روز آزمون هر دام و با استفاده از تابع ويلمینک و
توسط رويه غیرخطي نرم افزار  )2332( SASنسخه  2/2به صورت انفرادی برای هر گاو برآورد شدند
و شامل سطح تولید اولیه ( ،)W0شیب کاهشي بعد از اوج تولید ( ،)W1شیب افزايشي تا اوج تولید
( ،)W2زمان رسیدن به اوج تولید ،)PT( 1اوج تولید )PM( 2و شیر معادل بلوغ )ME( 0بودند .با کمک
تابع وي لمینک و پارامترهای حاصله از اين تابع برای هر گاو ،زمان رسیدن به اوج تولید بعد از زايش و
همچنین اوج تولید شیر با کمک فرمولهای زير محاسبه گرديد.
زمان رسیدن به اوج تولید:
(PT = -20 )ln 20 W1 / W2

اوج تولید شیر:

)PM = W0 + W1 (-20 (ln 20 Wl / W2) + W2 e-0.05 – 20 (ln 20 W1 / W2

برای محاسبه تولید شیر معادل بلوغ از رابطه زير استفاده شد:
ME = 305 W0 + 46665 W1 + 19.50416 W2

دادهها شامل سه فايل زايش ،تولید و شجره بودند و در نرم افزار اکسل ويرايش شدند .محدوده
سن برای زايش اول گاوها  27تا  02ماه در نظر گرفته شد و تنها حیواناتي که دارای  0تا  13رکورد
روز آزمون در زايش اول بودند مورد ارزيابي قرار گرفتند.
در جدول  1خصوصیات آماری صفات مورد بررسي نشان داده شده است .برای تجزيه ژنتیکي
صفات تولیدی از نرمافزار وومبات (میر )2333 ،و برای برآورد توارثپذيری صفات از رويه تک
صفتي استفاده گرديد .همبستگيهای ژنتیکي و فنوتیپي در مورد صفات ،توسط رويه دو صفتي نرم
افزار وومبات 7برآورد شدند .به اين منظور نیز  17تجزيه دو صفتي برای تمام صفات شامل اوج تولید
شیر ،زمان رسیدن به اوج تولید ،شیر معادل بلوغ ،میزان تولید اولیه ،شیب کاهشي منحني شیردهي و
شیب افزايشي منحني شیردهي انجام گرديد.

1- Peak Time
2- Peak Milk
3- Mature Equivalent
4- Wombat
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جدول  -1خصوصيات آماري صفات مورد بررسي
میانگین

خطای استاندارد

تعداد

کمترين

بیشترين

صفت
میزان تولید اولیه

22/2

7/32

0323

12/22

02/27

شیب کاهشي منحني شیردهي

-3/37

3/31

0323

-3/21

-3/331

شیب افزايشي منحني شیردهي

-3/37

3/32

0323

-3/12

-3/331

زمان رسیدن به اوج تولید

21/27

2/23

0323

73/17

72/23

اوج تولید شیر

03/3272

7/727

0323

17/707

03/273

شیر معادل بلوغ

3132/7

1320/22

0323

0323/2

12207/0

مدل آماري :مدل مختلط خطي مورد استفاده ،در شکل ماتريس برای تجزيه تک صفتي به صورت زير
در نظر گرفته شد:
y = Xb + Zu + e
که در آن  yبردار مشاهدات برای صفت مورد نظر X ،ماتريس ضرايب برای اثرات ثابت b ،بردار
اثرات ثابت Z ،ماتريس ضرايب برای اثر تصادفي u ،بردار اثر تصادفي و  eبردار اثرات باقيمانده در
مدل ميباشد .اثر ثابت يا گروه معاصر اندازهگیری شده شامل سال و فصل زايش بود که سال زايش
حیوانات از سال  1077تا  1022بوده و به همراه  7فصل زايش ،گروه معاصر ( ysاثر سال ـ فصل
زايش) را به وجود آورده است .بديهي است که چون همه حیوانات مربوط به يک گله ميباشند اثر
گله در اينجا لحاظ نميگردد .اثر حیوان بهعنوان اثر تصادفي در مدل منظور گرديد و روابط
خويشاوندی بین حیوانات در برآورد مولفههای واريانس و برآورد وراثتپذيری در نظرگرفته شد.
مدل مختلط خطي مورد استفاده ،در شکل ماتريس برای تجزيه دو صفتي به صورت زير در نظر
گرفته شد:
برای صفت :1

y1 = X1b1 + Z1u1 + e1

برای صفت :2

y2 = X2b2 + Z2u2 + e2

در اين مدل y1 ،و  y2بهترتیب بردار مشاهدات برای صفت اول و دوم b1 ،و  b2بهترتیب بردار
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اثرات ثابت شامل اثر سال و فصل زايش برای صفت اول و دوم u1 ،و  u2بهترتیب بردار اثرات تصادفي
حیوان برای صفت اول و دوم و  e1و  e2بهترتیب بردار اثرات تصادفي باقیمانده برای صفت اول و دوم
ميباشند .همچنین X2( ،و  )X1و ( Z2و  )Z1ماتريسهای ضرايب که رکوردهای صفت اول و دوم
را بهترتیب به اثرات ثابت و اثرات تصادفي حیوان مرتبط مينمايند ،هستند.
نتايج و بحث
توصيف آماري پارامترهاي برآورد شده :شکل  1میانگین تولید شیر گاوها در رکوردهای روز آزمون
مختلف را نشان ميدهد .توصیف آماری پارامترهای برآورد شده در جدول  1نشان داده شده است .در
مورد پارامترهای برآورد شده توسط تابع ويلمینک ميتوان اينگونه گزارش کرد که گاوهای هلشتاين
در زايش اول بهطور میانگین با تولید شیر  22/2کیلوگرم شروع به شیر دادن کرده و شیب کاهشي آنها
 -3/37و شیب افزايشي آنها  -3/37بود و گاوها بهطور میانگین در روز  22بعد از زايش با تولید 03
کیلوگرم به اوج تولید خود رسیده و در نهايت کل شیر تولیدی آنها بهطور میانگین  3132/77کیلوگرم
در  037روز شیردهي برآورد گرديد .میانگین تولید شیر  037روز استان خراسان در سالهای  1072تا
 )3702/1( 1033کیلوگرم گزارش شده است (ايزدخواه و همکاران )2311 ،که اين مقدار با نتايج
حاصل از تحقیق حاضر تفاوت داشت.

شکل  -1توليد شير گاوها در ركوردهاي روز آزمون
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وراثتپذيريصفات :وراثتپذيریهای برآورد شده برای صفات مورد بررسي که شامل پارامترهای
برآورد شده توسط تابع ويلمینک ميباشند در جدول  2نشان داده شده است.
جدول  -2وراثتپذيريهاي برآورد شده براي صفات مورد بررسي
صفت

وراثت پذيری

خطای استاندارد

اوج تولید شیر

3/1

3/37

زمان رسیدن به اوج تولید

3/32

3/30

شیر معادل بلوغ

3/23

3/33

میزان تولید اولیه

3/10

3/37

شیب کاهشي منحني شیردهي

3/37

3/30

شیب افزايشي منحني شیردهي

3/32

3/30

در اکثر موارد وراثتپذيریهای برآورد شده توسط رويه تک صفتي با مقادير برآورد شده توسط رويه
دو صفتي مطابقت داشت .مقدار وراثتپذيری برای صفت میزان تولید اولیه  3/10برآورد گرديد که اين
مقدار با مقدار برآورد شده توسط فرهنگفر و رولینسون ( )2337برای پارامتر  aدر تابع وود 1مطابقت
داشت ( ،)3/12اما با مقدار برآورد شده توسط بختیاریزاده و همکاران ( )2332در تابع گامای ناقص
( )3/32مغايرت داشت .مقدار وراثتپذيری برای صفت شیب کاهشي منحني شیردهي  3/37برآورد
گرديد که اين مقدار با مقدار برآورد شده توسط فرهنگفر و رولینسون ( )2337برای پارامتر  bدر تابع
وود مطابقت داشت ( .)3/37مقدار وراثتپذيری برای صفت شیب افزايشي منحني شیردهي  3/32برآورد
گرديد که اين مقدار با مقدار برآورد شده توسط فرهنگ فر و رولینسون (  )2337برای پارامتر  Cدر تابع
وود مطابقت داشت ( ،)3/32اما با مقدار برآورد شده توسط بختیاریزاده و همکاران ( )2332در تابع
گامای ناقص مغايرت داشت ( .)3/32به نظر ميرسد اين مغايرت ناشي از تفاوت مدل انتخابي ،مقادير و
تعداد رکوردها و تعداد و خصوصیات پارامترهای موجود در مدل باشد .مقدار وراثتپذيری برای صفت
زمان رسیدن به اوج تولید  3/32برآورد گرديد که اين مقدار با مقدار برآورد شده توسط بختیاریزاده و
همکاران (  )2332و فرهنگفر و رولینسون (  )2337برای صفت زمان رسیدن به اوج تولید در تابع وود
مطابقت داشت ( 3/37و  .)3/37بهطورکلي وراثتپذيری صفت شیر معادل بلوغ بین  3/23تا  3/03متغیر

1- Wood

111

عباس ميخچي و مجتبي حسنپور مشهدي

است که در اين تحقیق وراثتپذيری صفت شیر معادل بلوغ  3/23برآورد گرديدکه اين مقدار با نتايج
رضوی و همکاران ( )3/2( )2337و پهلوان و مقیمي ( )3/2( )2313مطابق بود و بیشتر از مقدار برآورد
شده توسط ايزدخواه و همکاران ( )3/13( )2311بود که اين مغايرت ميتواند بهدلیل اختالفات محیطي
باشد .عواملي نظیر روش نگهداری ،تغذيه ،شرايط پرورش و ساير عوامل محیطي مؤثر بر عملکرد
گاوهای شیری ميتوانند باعث افزايش واريانس محیطي شوند (ونولک .)1273 ،وراثتپذيری يک
صفت از يک جمعیت به جمعیت ديگر متفاوت است و اين امر ميتواند بهدلیل تفاوت سطوح مديريت
عوامل محیطي و ظرفیت ژنتیکي حیوانات باشد .وراثتپذيری صفات مربوط به تولید با سطح تولید گله
تغییر ميکند .در مورد اجزاء واريانس و وراثتپذيری ،با افزايش اندازه گلهها در دوره شیردهي،
واريانسهای افزايشي ،باقیمانده و فنوتیپي و همینطور وراثتپذيری افزايش مييابد (شورت و همکاران،
 .)1223اين امر ممکن است با افزايش تعداد حیوانات موجود در هر گله مرتبط باشد .به عبارت ديگر در
گلههای کوچک که تعداد حیوانات کمتر بوده ،مقادير وراثتپذيری و واريانسها کمتر و در گلههای
بزرگ که تعداد حیوانات بیشتر بوده ،مقادير وراثتپذيری و واريانسها بیشتر ميشود .نتايج شورت و
همکاران ( )1223نشان داد که واريانسها با بزرگ شدن اندازه گله افزايش مييابند .گارسیا و همکاران
( )1227نشان دادند که با افزايش میانگین تولید ،وراثتپذيری نیز افزايش مييابد ،به نحویکه در گلههای
با سطح تولید زيادتر وراثتپذيری صفاتي نظیر تولید شیر ،بیشتر از گلههايي است که میانگین تولید
آنها کمتر است .بهطورکلي پايین بودن وراثتپذيری صفات تولیدی نشان دهنده اين امر است که سهم
عمدهای از تفاوت فنوتیپي برای هر صفت ناشي ازتفاوتهای محیطي بین آنها است (فرهنگفر و
رضايي.)2337 ،
همبستگيهاي ژنتيکي و فنوتيپي :همبستگيهای ژنتیکي و فنوتیپي بین پارامترهای برآورد شده توسط
تابع ويلمینک در جدول  0نشان داده شده است و در اکثر موارد همبستگيهای فنوتیپي دارای مقادير
کمتری نسبت به همبستگيهای ژنتیکي بودند که اين امر ممکن است بهدلیل تاثیر تنوع مربوط به
عوامل محیطي بر همبستگيهای فنوتیپي باشد .روابط بین پارامترهای منحني شیردهي به شرح زير
ميباشد.
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جدول  -3همبستگيهاي (ژنتيکي باالي قطر و فنوتيپي پايين قطر) بين پارامترهاي منحني شيردهي

سطح تولید اولیه

سطح تولید

شیب کاهشي بعد

شیب افزايشي

زمان رسیدن به

اولیه

از اوج تولید

بعد از اوج تولید

اوج تولید

تولید در اوج

تولید معادل
بلوغ

1

(-3/07 )3/37

(-3/72 )3/32

(-3/17 )3/31

(3/27)3/32

(3/77 )3/31

(-3/1 )3/37

1

(3/27 )3/12

(3/337 )3/31

(3/73)3/20

(3/77 )3/31

(3/22 )3/37

(3/31 )3/37

1

(-3/77 )3/31

(-3/72)3/32

(-3/72 )3/31

زمان رسیدن به اوج تولید

(3/77 )3/31

(3/32 )3/37

(3/20 )3/32

1

(3/77)3/31

(3/11 )3/31

تولید در اوج

(3/22 )3/32

(3/72 )3/32

(3/22 )3/37

(3/20 )3/30

1

(3/37 )3/31

تولید معادل بلوغ

(3/20 )3/31

(3/07 )3/31

(3/71 )3/31

(3/77 )3/32

(3/72)3/31

1

شیب کاهشي بعد از اوج
تولید
شیب افزايشي بعد از اوج
تولید

ميزان توليد اوليه :همبستگيهای ژنتیکي و فنوتیپي بین میزان تولید اولیه ( )w0با شیب کاهشي منحني
شیردهي ( )w1بهترتیب  -3/07و  -3/1برآورد گرديد که در محدوده گزارشات فرهنگفر و نعیميپور
( )2337بود .هر دو پارامتر برآورد شده دارای همبستگي ژنتیکي و فنوتپي منفي با شیب کاهشي منحني
شیردهي بودند .بهعبارتي انتخاب برای تولید اولیه باالتر باعث کاهش شیب منحني شیردهي قبل از اوج
تولید ميگردد .اين نتیجه با گزارشات فريس و همکاران ( )1237و فرهنگفر و نعیميپور ( )2337
مطابقت داشت .اين صفت دارای همبستگيهای ژنتیکي و فنوتیپي مثبت با اوج تولید بود که مقادير آن
بهترتیب  3/27و  3/22برآورد گرديد .که در محدود گزارشات روشنفکر و همکاران ( )2313بود ،اما
شانک و همکاران ( )1233همبستگي ژنتیکي منفي بین تولید اولیه و اوج تولید را گزارش کردند که با
نتايج بدست آمده از اين تحقیق مطابقت نداشت .اين صفت دارای همبستگيهای ژنتیکي و فنوتیپي
مثبت با کل تولید شیر معادل بلوغ بود که مقادير آن به ترتیب  3/77و  3/20برآورد گرديد .روشنفکر و
همکاران ( )2313همبستگي ژنتیکي  3/30را بین تولید اولیه و شیر معادل بلوغ بدست آوردند که با
نتايج بدست آمده از تحقیق حاضر مغايرت داشت .همبستگي ژنتیکي مثبت بین میزان تولید اولیه با
صفات اوج تولید و کل تولید شیر معادل بلوغ بیانگر اين مطلب بود که گاوهای با تولید اولیه باالتر
اوج تولید باالتری داشتند و هم چنین کل تولید شیر معادل بلوغ در اين گاوها نیز نسبت به گاوهای با
تولید اولیه کمتر بیشتر بود .که با نتايج فرهنگفر ونعیميپور(  )2337مطابقت داشت.
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شيب كاهشي منحني شيردهي :همبستگيهای ژنتیکي و فنوتیپي بین شیب کاهشي منحني شیردهي و
شیب افزايشي منحني شیردهي بهترتیب  3/27و  3/31برآورد گرديد که هر دو پارامتر برآورد شده
دارای مقادير مثبت بودند .همبستگي ژنتیکي بین اين صفت و صفات شیب افزايشي منحني شیردهي،
زمان رسیدن به اوج ،اوج تولید و کل تولید شیر معادل بلوغ مثبت برآورد شدکه مقادير آن به ترتیب
برابر با  3/73 ،3/337 ،3/27و  3/77بود و باالترين میزان همبستگي مربوط به صفت اوج تولید و
کمترين مقدار آن مربوط زمان رسیدن به اوج بود که بهترتیب  3/73و 3/337برآورد گرديد .بهعبارتي
گاوهايي که شیب کاهشي منحني شیردهي در آنها باال بود ،مقدار شیر تولیدی در اوج تولید را افزايش
داده و سريعتر به اوج تولید رسیدهاند که کل تولید شیر معادل بلوغ نیز افزايش يافته است .نتايج
بدست آمده در اين خصوص با مطالعات بختیاریزاده و همکاران ( )2332و فريس و همکاران
( )1237مطابقت داشت.
شيب افزايشي منحني شيردهي :همبستگي ژنتیکي منفي ،بین اين صفت با صفات اوج تولید ،زمان
رسیدن به اوج تولید و شیر معادل بلوغ برآورد شد که مقادير آن بهترتیب  -3/72و  -3/77و -3/72
برآورد گرديد که در محدوده گزارشات فرهنگفر ونعیميپور ( )2337و روشنفکر و همکاران ()2313
بود .همبستگي ژنتیکي منفي بین اين صفت و صفت اوج تولید بیانگر اين مطلب بود که هر چه اوج
تولید شیر برای اين گاوها بیشتر باشد شیب افزايشي منحني شیردهي کمتر خواهد بود ،در کنار اينکه
هر چه زمان رسیدن به اوج و کل شیر تولیدی معادل بلوغ بیشتر باشد گاوها دارای شیب افزايشي
کمتری خواهند بود .نتايج بدست آمده با گزارشات فريس و همکاران ( )1237مطابقت داشت .شانک و
همکاران ( )1233رابطه اين صفت را با اوج تولید مثبت گزارش کردند که با نتايج بدست آمده از تحقیق
حاضر مغايرت داشت که اين مغايرت ميتواند ناشي از روش تجزيه و تاثیر عوامل محیطي باشد.
اوج توليد :همبستگي ژنتیکي بین اين صفت با صفات زمان رسیدن به اوج تولید و شیر معادل بلوغ
مثبت بود که مقادير آن بهترتیب  3/77و  3/37برآورد گرديد .با توجه به همبستگي ژنتیکي باالی اين
صفت با صفت شیر معادل بلوغ ميتوان چنین استدالل نمود که گاوهای با اوج تولید شیر باالتر ديرتر
به زمان اوج تولید ميرسند و مقدار شیر معادل بلوغ را افزايش ميدادند .اين نتايج با گزارشات
فرهنگفر ونعیميپور ( )2337و بختیاریزاده و همکاران ( )2332مطابقت داشت.
زمان رسيدن به اوج توليد :همبستگي ژنتیکي و فنوتیپي بین اين صفت با صفت شیر معادل بلوغ
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مثبت بود که مقادير آن بهترتیب  3/11و 3/77برآورد گرديد .به عبارتي ميتوان نتیجه گرفت که هر چه
گاوها ديرتر به اوج تولید برسند کل شیر معادل بلوغ آنها نیز بیشتر ميشود .نتايج حاصل با نتايج
مطالعات فرهنگفر ونعیميپور ( )2337مطابقت داشت.
شير معادل بلوغ :اين صفت باالترين همبستگي ژنتیکي را با اوج تولید داشت که مقدار آن 3/37
برآورد گرديد و ميتوان چنین نتیجهگیری کرد که انتخاب گاوهای با مقدار تولید شیر زياد در زمان
اوج تولید ،کل تولید شیر معادل بلوغ افزايش خواهد داشت.
نتيجهگيري
وراثتپذيریهای برآورد شده دارای مقادير پايیني بودند که بیانگر متأثر بودن پارامترهای منحني
شیردهي از عوامل محیطي ميباشد .از طرفي صفات اوج تولید و شیر معادل بلوغ باالترين مقادير
وراثتپذيری را در بین صفات داشتند .همبستگيهای ژنتیکي بدست آمده نشان داد که زمان اوج تولید
همبستگي بااليي با شیر معادل بلوغ و میزان تولید اولیه داشت و با توجه به مقادير وراثتپذيری و
همبستگيهای ژنتیکي ميتوان نتیجه گرفت که انتخاب بر اساس يکي از صفات فوق باعث پیشرفت
در صفات ديگر نیز ميشود .لذا انتخاب بر اساس میزان تولید اولیه و اوج تولید شیر ميتواند تولید
شیر معادل بلوغ را در گاوهای هلشتاين افزايش دهد .با اين وجود پیشنهاد ميشود از رکوردهای روز
آزمون بیشتر و توابع مختلف برای برازش منحنيهای شیرواری گاوهای شیری ايران استفاده گردد.
سپاسگزاري
از سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان رضوی به خاطر در اختیار قرار دادن رکوردها تشکر و
قدرداني ميشود.
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Abstract
In this study, we used 16752 test- day records from 3068 cows in the first parity
during 1997 to 2010. All records collected from Jehad griculture organization in
Khorasan Razavi Province. Estimation of genetic parameters was performed by
Wombat software with univariate and bivariate procedures. Wilmink’s function
was fitted to describe the lactation curve and associated production characteristics.
Results showed that heritability for lactation curve parameters ranged from 0.05
(peak time) to 0.20 (total 305-day milk yield). The estimated heritability rates were
low, and this shows that lactation curve parameters largely are influenced by
environmental factors. Genetic correlations for lactation curve parameters ranged
from –0.47 (0.01) (peak Time and increasing slop in lactation curve) to 0.95 (0.06)
(peak milk and initial production level). A large positive genetic correlation found
between 305-day and peak milk yield. Therefore, direct selection for total lactation
yield would be expected to result in lactations with a higher peak production in
Iranian Holstein cows. This shows that Wilmink exponential function can be used
for estimation of lactation curve parameters in Iranian Holstein cows.
Keywords: Dairy cattle, Genetic correlation, Lactation curve parameters, Wilmink
function. 1
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