
 9313( 3(، شماره )2كنندگان )نشريه پژوهش در نشخوار 

931 

 
در نشخواركنندگان نشريه پژوهش  

9313، سوم، شماره دومجلد     

http://ejrr.gau.ac.ir 
 

 آزمون تصحیح شده برای انرژی -فنوتیپی رکوردهای شیر روز تجزیه و تحلیل

 ل شکم اوشیری در گاوهای 
 

 3و مسلم باشتنی 2فرهمایون فرهنگ*، 1پناهمهشيد محمد
 دانشگاه بیرجنددانشیار گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی 3استاد و 2 ،ارشدآموخته کارشناسیدانش1

  22/12/23 ؛ تاريخ پذيرش:21/11/22 تاريخ دريافت:

 1چکیده

 در ،آزمون تصحیح شده برای انرژی-بررسی فنوتیپی رکوردهای شیر روز ،اين پژوهش هدف

ل و سه بار گاو شکم اوّ 55028آزمون -رکورد روز 110113. تعداد بودل شکم اوّشیری گاوهای 

. شداستان( زايش داشتند، استفاده  شش درگله ) 182در  1355تا  1318 هایسال بیندوشش که 

يک مدل مختلط خطی انجام شد که در  وسیله، بهآزمون-رکوردهای شیر روزتجزيه و تحلیل فنوتیپی 

(، نوع دورگ يا اصیلنوتیپ گاو )آن اثرات ثابت استان، گله داخل استان، سال زايش، ماه تولید، نوع ژ

منظور در نظر هبو اثر تصادفی پدر گنجانده شد.  اسپرم، سن هنگام تولید داخل اثر ثابت نوع ژنوتیپ

د. اثر ثابت شعلی و شفر استفاده پیشنهاد شده توسط ای جمله، تابع چندگرفتن شکل منحنی شیردهی

تصحیح  شیر آزمون-رکوردهای روزوتیپ گاو بر استان، سال زايش، ماه تولید، نوع اسپرم و نوع ژن

دار بود مثبت و معنی ،های مختلف زايشدر سال صفت روند فنوتیپی .دار بودشده برای انرژی معنی

از متغیر همراه  ،آزمون تصحیح شده برای انرژی-کیلوگرم در سال(. ضريب تابعیت شیر روز 030/1)

. اثرات متقابل نددار داشتبا يکديگر تفاوت معنی اصیلبرای گاوهای زينه و  ،سن هنگام رکوردگیری

سبب افزايش دقت  ،آزمون-های روزها در مدلشناسايی و گنجاندن آن بنابراين، ؛بوددار دوطرفه معنی

 .شودو صحت ارزيابی ژنتیکی می

 نوتیپی، تغییرات فزمون، شیر تصحیح شده برای انرژیآ-روز رکوردهایگاوهای شیری،  کلیدي: هايواژه
                                                

 @birjand.ac.irhfarhangfarمسئول: نويسنده *
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 مقدمه

ت صفات تولیدی در انتخاب گاوهای شیری برای افزايش پیشرفت ژنتیکی و سود اقتصادی از اهمیّ 

ت قابل توجه گاو شیری رغم وجود جمعیّ(. علی2113ای برخوردار هستند )رکیک و همکاران، ويژه

اين امر را  کهمتوسط تولید شیر روزانه گاوها در حد مناسب نیست در کشورهای در حال توسعه، 

گاوها، مديريت واحدهای  ژنتیکیبا عواملی نظیر شرايط آب و هوايی، تیپ و ساختار  توانمی

(. تفاوت مقدار تولید در 2111و میزان رشد اقتصادی مرتبط دانست )پولینا و همکاران،  پروریدام

 برآورد صحیحهای مختلف و يا در بین گاوهای يک گله تحت تأثیر عواملی است که مانع از گله

از برآورد  ها را پیشآن اثربايد اين عوامل و میزان  شود. بنابراين،اصالحی حیوانات می هایارزش

، و لی گیت )وارويکنمود ها تصحیح و رکوردها را برای آن کرد اصالحی حیوانات تعیین هایارزش

شیر تحت شرايط محیطی و ها، اثر عوامل مختلف محیطی بر تولید و ترکیب گزارش بیشتر(. در 1212

 (.  2112مديريتی متفاوت، مورد بررسی قرار گرفته است )جهاندار، 

وارد کردن مواد ژنتیکی،  گاو، با صنعتی پرورش، با شروع ايراننژاد گاو شیری در  اصالح

. شدهای ايرانی و خارجی آغاز و تهیه و توزيع اسپرم رکوردگیری و ثبت مشخصات، آزمون نتاج

محسوب  ايران ترين صفات در شاخص انتخاب گاوهای شیریر، چربی و پروتئین از مهمصفات شی

ر متخصصین تبیشدلیل امکان بهبود ژنتیکی و ارزش اقتصادی باال، مورد توجه شوند. اين صفات بهمی

وسیله صفات تولید شیر و درصد امروزه ارزش گاوهای ماده به (.1228باشند )تامپسون، اصالح دام می

ها در منظور کردن آن ،گذاری شیرها در قیمتآن اثرو با توجه به شود مشخص می آن چربی و پروتئین

جا که تولید شیر و ترکیبات آن تحت تأثیر از آن(. 1221، برنامه گزينش ضروری است )شادپرور

ات آن رسد که تصحیح تولید شیر بر اساس ترکیبمی نظربههای محیطی مختلف قرار دارند، سازه

شود. جامد و محتوی انرژی انجام می ترين تصحیحات بر اساس چربی، مادهضروری باشد. معمول

تولید تصحیح ؛ رسدنظر میبه الزم، يک امر بیان شدههای تصحیح کردن تولید شیر بر اساس ويژگی

مده بخش ع تر ظرفیت ژنتیکی خواهد شد.شیر گاوها برای محتوی انرژی آن، سبب مقايسه دقیق

تعیین مقدار انرژی در شیر بر اساس شیر، انرژی شیر، ناشی از محتوی چربی و پروتئین آن است. 

تواند تصحیح شده برای انرژی میآزمون -روز شیرشود؛ از اين رو چربی و پروتئین محاسبه می

يافته  معادالت توسعه. کار برده شودهبحاالت انرژی گاوهای شیری بررسی ای برای عنوان سنجهبه

بینی مقدار انرژی شیر، يک ابزار با ارزش در تغذيه و اصالح نژاد دام است. تبديل تولید شیر برای پیش
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شود که بین افراد و در شرايط يکسان مقايسه انجام سبب می ،خام به شیر تصحیح شده برای انرژی

 (. 1255شود )موراجینس و پپکريستافرو، 

روی شیر خام  های انجام شدهبیشتر پژوهشگاوهای شیری،  در رابطه با ارزيابی فنوتیپی در

-شیر روزدهای روی رکور جا که تاکنون تحقیقیاز آناما )تصحیح نشده برای انرژی( بوده است. 

اين پژوهش با بنابراين،  ،است شدهنگزارش ايران شیری در گاوهای  آزمون تصحیح شده برای انرژی

 نجام شد.امزبور آزمون  -رکوردهای روزفنوتیپی هدف آنالیز 

 

 هامواد و روش

آزمون )سه بار دوشش -رکورد شیر روز 110113شامل  های استفاده شده در اين پژوهش،دهدا: هاداده

 8مربوط به گله  182در  1355تا  1318های سال بینل بود که شکم اوّشیری گاو  55028در روز( 

 زايش داشتند.کزی و آذربايجان شرقی استان قزوين، اصفهان، تهران، خراسان رضوی، مر

های خام ايجاد شدند. برخی از روی داده ،پس از طی چندين مرحله ويرايش آنالیز شدههای داده

 موارد ويرايشی عبارت بودند از:

 .ها ناشناخته بودآنپدر يا مادر  گاوهايی کهحذف  -1

 استفاده شدند.ش در روز ش سه بار دو با لمربوط به گاوهای شکم اوّ یرکوردهاتنها  -2

 روز بود. 81روز و حداکثر  0 کمدستاز زايش  پس رکوردگیری بین نخستین فاصله -3

 ماه بود. 38تا  15بین  سن گاو در نخستین زايش در فاصله -0

 روز بود. 312شیردهی  حداکثر طول دوره -2

در فايل کل حیوانات  شمارو  82110و  2001 ترتیبکل پدرها و مادرها در فايل شجره به شمار

آزمون گاوها -زرکورد شیر، درصد چربی و پروتئین رو افزون بر، هاداده بود. در فايل 138118شجره 

( مقادير شیر 1228ه شده توسط پايرس و همکاران )ئبر اساس فرمول ارا نیز وجود داشت. بنابراين،

 رایو ب شدمحاسبه  ،شودسنجیده می 1مقیاس نسبتیتصحیح شده برای انرژی هر يک از گاوها که در 

 :ندتصحیح شدطبق فرمول زير ین ئپروت درصد 2/3چربی و  درصد 2/3

                                                
1- Ratio scale 
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چربی )کیلوگرم در  ×22 /12] + [پروتئین )کیلوگرم در روز( × 1/2] =انرژی تصحیح شده برای تولید شیر2

] + [روز( 321/1 تولید شیر )کیلوگرم در روز(  ×  ] 

ساختار  شوند.آزمون هر سه در مقیاس نسبتی سنجیده می-ربی و شیر روز، چکه در آن مقادير پروتئین

 ه شده است.ئارا 1فايل شجره در جدول 
 

 هاي مورد استفادهساختار فایل شجره و اطالعات آماري داده -1جدول 

 

افزارهای فاکس پرو و اکسس، ها توسط نرمسازی فايل نهايی دادهپس از آماده: تجزیه و تحلیل آماري

آزمون تصححیح شحده بحرای انحرژی -آنالیز فنوتیپی رکوردهای شیر روزاز يک مدل مختلط خطی برای 

 صورت زير بود:به( برای اثرات نويسی)در شکل واژهمورد استفاده آماری استفاده شد. مدل 
 

 ژنوتیپ + اسپرم + ماه + سال + )استان( گله + استان + میانگین =آزمون تصحیح شده برای انرژی -شیر روز

 سن + اسپرم( ×)ژنوتیپ  + ماه( ×)ژنوتیپ  + ماه( ×)اسپرم  + سال( ×)ژنوتیپ  + سال( ×)اسپرم  + سال( ×)ماه  +

 ماندهباقی + پدر + تابع علی و فشر + )ژنوتیپ(
 

میانگین صفت، اثر ثابت  شامل ترتیببهآزمون تصحیح شده برای انرژی  -شیر روز، مدل ايندر 

، اثر سطح( 13)در  داخل استان، اثر ثابت سال زايشسطح(  165)در ، اثر ثابت گله سطح( 6)در  استان

در )، اثر نوع ژنوتیپ لی و خارجی(سطح داخ 2)در  ، اثر ثابت نوع اسپرمسطح( 12)در  ثابت ماه تولید

 آمار اطالعات

 138118 تعداد کل حیوانات شجره

 218 شیردهی )روز( میانگین طول دوره

 81/22 هنگام زايش )ماه( میانگین سن

 23 میانگین درصد ژن هلشتاين

 231/38 میانگین تعداد دختر به ازای هر پدر

 238 میانگین تعداد گاو به ازای هر گله

 238 تعداد دوره شیردهی به ازای هر گله

 5/10 تعداد پدر به ازای هر گله

 23/012 تعداد مادر به ازای هر گله

 25/0821 ن به ازای هر گلهآزمو-تعداد رکورد روز
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چنین اثرات متقابل دوطرفه )اثر متقابل بین سال زايش و ماه تولید، سال و همو اصیل(  1زينهسطح  2

زايش و نوع اسپرم، سال زايش و نوع ژنوتیپ گاو، ماه تولید و نوع اسپرم، ماه تولید و نوع ژنوتیپ گاو 

اه )با مرتبه خطی( سن گاو هنگام تولید داخل اثر ثابت نوع و نوع ژنوتیپ و نوع اسپرم( و متغیر همر

منظور در نظر گرفتن شکل هنیز گنجانده شد. بسطح(  2441)در  اثر تصادفی پدرژنوتیپ قرار دارند. 

 در .شد( استفاده 1251ای علی و شفر )جملهوتیپی( از تابع چندمنحنی شیردهی گاوها )در سطح فن

 وجود دارد که عبارتند از: 2ر همراه، چهار متغیبیان شدهتابع 

 1) ]/ روز شیردهی گاو 312[

 2) ]/ روز شیردهی گاو( 312)2[

 ln (3]/ روز شیردهی گاو( 312)[

 ln[ (0(/ روز شیردهی گاو 312)2[

 

آزمون -شیر روزنیز برای آنالیز  (1251) تابع علی و شفر( 2112هاتمن و همکاران ) در تحقیق

 از مختلط رويه بیان شده، درکار برده شده است. مدل مختلط خطی به تصحیح شده برای انرژی

از میانگین حداقل برازش داده شد. با استفاده ها با داده (SAS, 2003)( 1/2)ويرايش  SASافزار نرم

های مختلف زايش، روند فنوتیپی )بروش آزمون تصحیح شده برای انرژی در سال -مربعات شیر روز

 افزاردر نرم 3ودنتیاست آزمون تیاز طريق  هامقايسهافزار مزبور، برآورد و سط نرمتابعیت وزنی( تو

 .انجام شدند SASآماری 

 

 نتايج و بحث

های مورد استفاده در پژوهش حاضر مربوط به شیر های آماری دادهويژگیبرخی  2در جدول 

ده است. در فايل نهايی ش هئاراآزمون تصحیح شده برای انرژی، درصد چربی و درصد پروتئین -روز

ترين ترين و کمکیلوگرم برآورد شد و بیش 82/22 ، میانگین شیر تصحیح شده برای انرژی معادلهاداده

 کیلوگرم( بود. 82/8کیلوگرم( و چهارم ) 23/8های دهم )ترتیب در ماهبه آنمقدار انحراف معیار برای 

                                                
 دورگ -1

2- Covariate 

3- T student test 
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انرژي، درصد چربی و آزمون تصحیح شده براي -ر روزي آمار توصیفی رکوردهاي شیهابرخی شاخص -2جدول 

 .هاي مختلف شیردهیآزمون در گامه-پروتئین روز

  شیر درصد چربی درصد پروتئین

 انحراف معیار

 )درصد(

 میانگین

 )درصد(

انحراف معیار 

 )درصد(

 میانگین

(درصد)  

انحراف معیار 

 )کیلوگرم(

 میانگین

()کیلوگرم  

رکورد روز 

 آزمون

08/1  11/3  22/1  11/3  21/8  20/25  1 

35/1  21/2  15/1  21/3  52/8  21/31  2 

31/1  20/2  12/1  21/3  85/8  25/31  3 

31/1  11/3  10/1  21/3  82/8  12/31  0 

35/1  12/3  12/1  22/3  81/8  80/31  2 

35/1  11/3  10/1  31/3  10/8  12/31  8 

32/1  13/3  12/1  38/3  51/8  22/22  1 

01/1  11/3  18/1  01/3  53/8  11/25  5 

01/1  21/3  11/1  05/3  58/8  52/21  2 

02/1  22/3  15/1  28/3  23/8  11/21  11 

01/1  15/3  12/1  31/3  22/8  82/22  کل 

 

ترين ( و کمدرصد 11/3ل )شیردهی اوّ باالترين میانگین تولید چربی مربوط به رکوردهای گامه

چنین باالترين ( بود. همدرصد 21/3میانگین تولید چربی مربوط به رکوردهای گامه سوم و چهارم )

میانگین تولید  ترين( و کمدرصد 22/3میانگین تولید پروتئین مربوط به رکوردهای گامه شیردهی دهم )

 د.( بودرصد 21/2آن مربوط به رکوردهای گامه دوم )

ها در داری آنهمراه سطح معنینتايج حاصل از تحلیل واريانس اثرات وارد شده در مدل آماری به

 دار داشتند.ها اثر معنیاند. همه سازهنشان داده شده 3جدول 
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آزمون تصحیح شده -ها بر رکوردهاي شیر روزاثر سازهمربعات  حداقلنتایج حاصل از آنالیز واریانس  -3جدول 

 .براي انرژي

 1دارسطح معنی (F) آماره فیشر درجه آزادی  سازه

 1111/1 11/382 2 استان

 1111/1 12/028 122 گله در درون استان

 1111/1 28/200 12 سال زايش

 1111/1 11/811 11 ماه رکورد گیری

 1111/1 12/180 1 نوع اسپرم

 1111/1 02/115 1 نوع ژنوتیپ گاو

 1111/1 81/18 132 اثر متقابل دوطرفه بین سال زايش و ماه رکوردگیری

 1111/1 82/13 12 اثر متقابل دوطرفه بین سال زايش و نوع اسپرم

 1111/1 03/30 12 اثر متقابل دوطرفه بین سال زايش و نوع ژنوتیپ گاو

 1111/1 00/11 11 ید و نوع اسپرماثر متقابل دوطرفه بین ماه تول

 1218/1 28/1 11 اثر متقابل دوطرفه بین ماه تولید و نوع ژنوتیپ گاو

 1113/1 13/13 1 اثر متقابل دوطرفه بین نوع اسپرم و نوع ژنوتیپ گاو

 1111/1 12/1020 2 سن هنگام رکوردگیری در درون نوع ژنوتیپ گاو

 1111/1 50/225 1 ل تابع علی و شفرجمله اوّ

 1111/1 52/82 1 جمله دوم تابع علی و شفر

 1111/1 81/322 1 جمله سوم تابع علی و شفر

 1111/1 20/112 1 جمله چهارم تابع علی و شفر

 

چنین متغیرهای ها و همو اثرات متقابل بین آنبندی شده های گروهسازهبر اساس نتايج، کلیه 

آزمون تصحیح شده برای انرژی گاوهای شکم اول -زروصفت شیر  برکمکی گنجانده شده در مدل، 

پور دار بودن اين اثرات در مطالعات نعیمی(. معنیP<1111/1) شتنددادار آماری اثر معنیايران 

( برای شیر خام گزارش شده 2111( و جنگلر و همکاران )1222(، سوالو )2111(، عرب )2112)

آزمون تصحیح -ی مؤثر بر تولید شیر روزهای محیطهاست. در اين پژوهش تحلیل انفرادی برخی ساز

های گنجانده شده، در مدل انجام شد که میانگین شده برای انرژی مربوط به سطوح مختلف سازه

                                                
1- P-value 
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ه ئارا 0در جدول  بررسی شدهاستان  ششحداقل مربعات شیر تصحیح شده برای انرژی مربوط به 

 شده است.
 

 آزمون تصحیح شده براي انرژي )کیلوگرم( براي سازه استان-وزمیانگین حداقل مربعات شیر ر -4جدول 

  ***رداسطح معنی **آماره تی استیودنت اشتباه معیار *میانگین حداقل مربعات سطوح سازه

 a50/22 1552/1 50/311 1111/1 استان قزوين

 b01/25 1111/1 12/308 1111/1 استان اصفهان

 c22/25 1222/1 88/231 1111/1 استان تهران

 d12/25 1251/1 11/050 1111/1 استان خراسان رضوی

 e11/21 1222/1 23/021 1111/1 استان مرکزی

 f11/28 1013/1 12/221 1111/1 استان آذربايجان شرقی

 است. P=1111/1دار آماری در سطح بیانگر تفاوت معنی ستونحروف متفاوت در  *
 .آيددست مییارش بهعات بر اشتباه معگین حداقل مربماره تی استیودنت از تقسیم شدن میانآ **

 داری متفاوت از صفر است.طور معنیبه در هر استان دهنده آن است که میانگیندار نشانسطح معنی ***

 

د. میانگین دار بوآزمون تصحیح شده برای انرژی معنی-، اثر ثابت استان بر شیر روزاين پژوهشر د

، پس باالترين بود (05/22) مون تصحیح شده برای انرژی در استان قزوينآز-حداقل مربعات شیر روز

 (11/28) های اصفهان، تهران، خراسان رضوی، مرکزی و آذربايجان شرقیترتیب استانبه از آن

تواند ناشی از شرايط اقلیمی متفاوت اين تفاوت می .ندترين میانگین را در مقايسه با سايرين دارا بودکم

اين  چنین اثر متقابل بین ژنوتیپ و محیط باشد، بهها و همختار ژنتیکی جمعیت در اين اقلیمو تنوع سا

دلیل که هر ژنوتیپ در يک محیط عملکرد خاص خود را دارد که ممکن است در محیط ديگر اين 

 لکرد را نداشته باشد. مع

مترهای فنوتیپی رکوردهای شیر ادلیل کم بودن مطالعات پیشین در رابطه با برآورد پارطور کلی، بهبه

های عمدتاً با يافته ،تحقیقاين آزمون تصحیح شده برای انرژی، بر اين اساس، نتايج حاصل از -روز

در مطالعه ساور . شودح نشده برای انرژی مقايسه میآزمون تصحی-های مرتبط با شیر روزپژوهش

ل اوّ ار شیر و چربی مربوط به دورهروز مقد 312( که از رکوردهای 2115سفلی و اسکندری نسب )

در مناطق ارامترهای ژنتیکی صفات تولیدی منظور برآورد پشیردهی گاوهای هلشتاين ايران و به

 8315) خشکترين میانگین تولید شیر مربوط به اقلیم نیمهمختلف ايران استفاده شده بود، بیش
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در اين اقلیم واقع هستند و اقلیم بود که اصفهان، تهران، خراسان رضوی و مرکزی  (کیلوگرم

 درهای قزوين و آذربايجان شرقی بعد از آن قرار داشت که استان 25/2281 ای با میانگین تولیدمديترانه

( گزارش کردند با افزايش میانگین تولید شیر در گله، 1210. مايجاال و هانا )قرار دارنداين اقلیم 

پذيری تولید شیر در مناطق مختلف يابد و تفاوت در وراثتپذيری تولید شیر نیز افزايش میوراثت

تواند ناشی از تفاوت در میانگین تولید شیر و ضريب تغییرات آن در اين مناطق و يا ناشی از تغییر می

 (.2113های محیطی حیوانات در مناطق مختلف باشد )اقبال و همکاران، در حساسیت

انتخاب  ،ژنوتیپ و محیطبین که با حضور اثر متقابل  ( نشان دادند2112کولمودين و همکاران )

برای افزايش تولید سبب افزايش حساسیت محیطی حیوانات بدون توجه به بهبود و يا عدم بهبود 

های محیطی مختلف، مستقیم بر سودمندی و تولید گاوها دارد و تنش. اقلیم اثر مستقیم و غیرشدمحیط 

(. اولگینی و 1252گذارد )کوالير و همکاران، تولیدمثلی می ر بازدهب وارونهتنش حرارتی اثر  ويژههب

موقعیت مکانی بررسی  3ايالت آمريکا را در قالب  31در پژوهشی گاوهای هلشتاين  ،(2111همکاران )

دار بودن اثر موقعیت مکانی دار گزارش کردند. معنیو اثر موقعیت مکانی را بر تولید شیر معنیکردند 

ها در هر منطقه از جمله ورم پستان، حرارت محیط، شیوع بیماری داليل تفاوت در درجهبهتواند می

 .کردگونه شرايط محیطی خاص در منطقه بر تولید شیر توجیه های مديريتی و يا هراوت در شیوهتف

های آزمون تصحیح شده برای انرژی در سال-روزمیانگین حداقل مربعات صفت شیر  2در جدول 

ش اثر است. نتايج حاصل از تحلیل واريانس نشان داد که سال زاي ايش نشان داده شدهمختلف ز

  (.P<1111/1آزمون تصحیح شده برای انرژی داشت )-دار آماری بر شیر روزمعنی
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 آزمون تصحیح شده براي انرژي )کیلوگرم( براي سازه سال زایش-میانگین حداقل مربعات شیر روز -5جدول 

  ***دارسطح معنی **آماره تی استیودنت اشتباه معیار *تمیانگین حداقل مربعا سازهسطوح 

18 m50/22 1212/1 10/250 1111/1 

11 m85/22 1512/1 20/315 1111/1 

15 l21/28 1112/1 03/338 1111/1 

12 k28/28 1820/1 30/352 1111/1 

51 ij31/21 1821/1 02/322 1111/1 

51 hj00/21 1818/1 12/002 1111/1 

52 g22/21 1212/1 21/052 1111/1 

53 f02/25 1225/1 22/211 1111/1 

50 e52/28 1208/1 00/221 1111/1 

52 d38/22 1232/1 20/201 1111/1 

58 c22/22 1231/1 12/225 1111/1 

51 b22/30 1200/1 25/222 1111/1 

55 a08/31 1251/1 51/220 1111/1 

 است.  P=1111/1در سطح  عمدتاً  دار آماریستون بیانگر تفاوت معنی حروف متفاوت در *
 .آيددست میآماره تی استیودنت از تقسیم شدن میانگین حداقل مربعات بر اشتباه معیارش به **

 داری متفاوت از صفر است.طور معنیبه در هر سال دهنده آن است که میانگیندار نشانسطح معنی ***

 

طوری که میانگین است به یانگین حداقل مربعات تولید شیر روند رو به رشدی داشتهم ،طور کلیبه

کیلوگرم  8228/0 میزانبه 1355تا سال  1318آزمون تصحیح شده برای انرژی از سال -شیر روز

برای . خواهد شدکیلوگرم برای هر رأس گاو  2/1012 روز 312 افزايش يافته است که برای کل دوره

  کیلوگرم در سال برآورد گرديد. 030/1صفت تحت مطالعه روند فنوتیپی مزبور،  سال 13 دوره

( نیز اثر سال 2111( و بدری و همکاران )2111(، آدديران و همکاران )2110جاود و همکاران )

افزايش میانگین فنوتیپی شیر تصحیح شده برای انرژی  دار گزارش کردند.تولید شیر معنیزايش را بر 

های با ارزش اصالحی باال، انتخاب برای تولید شیر و بهتر شدن شرايط محیطی ناشی از اسپرمتواند می

توان به نوسانات مديريتی، ها باشد. نوسانات فنوتیپی مشاهده شده را میو مديريتی در برخی از سال

به در  ای با توجههای مختلف، وضعیت تغذيهعلت استفاده از اسپرمچنین ژنتیکی بهمحیطی و هم
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سطح بهداشت و شیوع يک بیماری خاص طی  اثرهای غذايی مطلوب و دسترس بودن يا نبودن جیره

های بالغ در هر گله و يا انتخاب های ديگر دانست. البته تعداد داميک يا چندين سال و بسیاری سازه

حات ارائه شده، شرايط تواند بر اين امر مؤثر باشد. با توجه به توضینژادی در هر سال نیز میبرای به

عنوان يک سازه های مختلف متفاوت است. لذا سال زايش بهمديريت گله در سال آب و هوايی و نحوه

دار است )بالنکو و همکاران، داشته و معنی اثرشناخته شده محیطی بر خصوصیات تولید شیر گاوها 

سال بر تولید را  اثرختلف، بايد های م(، لذا برای مقايسه تولید شیر گاوهای شیری در سال2111

 مشخص و از آن حذف نمود. 

روز گاوهای نژاد سیمنتال در  312با بررسی و آنالیز رکوردهای شیر ( 2111اولوتاس و همکاران )

 اين 2111های فنوتیپی مشاهده کردند، اما در سال يک روند افزايشی و ماليم را برای ارزش ،ترکیه

انعکاسی از سامانه مديريتی و خصوصیات  ،داد که اين تغییرات در روندروند کاهش کوچکی را نشان 

های مختلف آزمون طی سال-داقل مربعات شیر روز( نیز میانگین ح2111در مطالعه عرب ) گله است.

داری را نشان داد. در مطالعه روند رو به افزايش و معنی (11/21) 1358( تا 22/21) 1313 زايش از

( که با هدف بررسی اثر برخی عوامل محیطی بر خصوصیات تولید شیر 2112روشن و همکاران )

های مشهد بود، اثر ثابت سال خطی گمپرتز در گاوهای هلشتاين گاوداریبرآورد شده توسط تابع غیر

 21/21) 1358کیلوگرم( تا سال  31/21) 1310 که از سالای گونهدار بود، به زايش بر تولید شیر معنی

 ولید شیر در ابتدای دوره شیردهی روند رو به افزايشی را نشان داد. ت کیلوگرم(

و بر  (1318-1355)ساله  13در اين بررسی روندهای فنوتیپی صفات مورد توجه برای يک دوره 

تری در محاسبه روند های بیشکه تعداد سالدست آمد. با اين حال هنگامیاساس اطالعات موجود به

 (.2111)عبداله و مک دانیل،  کندد، دقت برآورد روند، افزايش پیدا میمورد استفاده قرار گیر

گیرد اما در اين پژوهش به تفکیک، در اکثر مطالعات انجام شده، اثر ثابت فصل مورد بررسی قرار می

د. میانگین حداقل مربعات شوتر منجر مییيتر و جزکه به برآوردی دقیق شدبررسی د های مختلف تولیماه

 ارائه شده است. 8های مختلف تولید در جدول آزمون تصحیح شده برای انرژی در ماه-روزشیر 
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 آزمون تصحیح شده براي انرژي )کیلوگرم( براي سازه ماه تولید-میانگین حداقل مربعات شیر روز -6جدول 

 ***دارسطح معنی **آماره تی استیودنت اشتباه معیار *میانگین حداقل مربعات سطوح سازه

 bcd15/25 1228/1 18/211 1111/1 فروردين

 gh38/25 1220/1 01/211 1111/1 ارديبهشت

 jk15/27 1220/1 82/211 1111/1 خرداد

 l31/27 1228/1 11/022 1111/1 تیر

 o11/27 1222/1 22/051 1111/1 مرداد

 n10/27 1222/1 21/052 1111/1 شهريور

 m31/27 1281/1 82/055 1111/1 مهر

 ik21/27 1221/1 88/211 1111/1 انآب

 fh00/25 1225/1 22/212 1111/1 آذر

 de82/25 1281/1 11/211 1111/1 دی

 e81/25 1221/1 15/212 1111/1 بهمن

 ac58/25 1228/1 02/215 1111/1 اسفند

 است. = P 1111/1در سطح  عمدتاً  دار آماریحروف متفاوت در ستون بیانگر تفاوت معنی *
 .آيددست میره تی استیودنت از تقسیم شدن میانگین حداقل مربعات بر اشتباه معیارش بهآما **

 داری متفاوت از صفر است.طور معنیبه در هر ماه دهنده آن است که میانگیندار نشانسطح معنی ***
 

 11/21تحرين )آزمحون گاوهحا در محرداد کحم-ج، میانگین ححداقل مربعحات شحیر روزبر اساس نتاي

کیلوگرم( بود و اثر محاه تولیحد بحر صحفت در سحطح احتمحال  58/25ترين )لوگرم( و در اسفند بیشکی

 دار شد.معنی 1111/1

که در توان ناشی از هوای مناسب دانست. با توجه به اينتر بودن تولید شیر در زمستان را میبیش

برای خنک کردن بدن استفاده  تریتری برای مصرف غذا دارد و انرژی کمهوای سرد، دام اشتهای بیش

که در اوايل بهار  گاوهايی (.2112همکاران، تواند در افزايش تولید مؤثر باشد )بهاتاچاريا و کند میمی

زمانی با بهبود شرايط آب و هوايی و تغذيه بهتر، افزايش تولید دلیل همرسند بهبه اوج شیردهی می

نام افزايش شود اين پديده را بهشیر در يک دوره می تر شدن تولیدبه بیش خواهند داشت که منجر

های سرد سال، تنش گرمايی نبوده و جیره گاوها سیلوی ذرت نیز بر اين در ماه نامند. عالوهبهاره می

های دقیق تلقیح مصنوعی و توان با اجرای برنامهرو مید. از اينشوتر میبه تولید شیر بیشه منجردارد ک

ل زمستان و بهار ودر فصالمقدور ها را حتیمديريت، تغذيه و بهداشت، تعداد زايش با به کارگیری
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دارد، در اين فصول قرار در بر ترين میزان تولید را ل دوره شیردهی که بیشافزايش داد تا مرحله اوّ

ديريتی های مريزیآزمون تصحیح شده برای انرژی نیاز به برنامه-اثر ماه تولید بر شیر روزلذا  گیرد.

 کند.متفاوت و مختلف را برای سازه مزبور نمايان می

( 1222( و چاکوندا و همکاران )2115پژوهش با نتايج زحمتکش و همکاران )اين نتايج بخشی از 

 312( نیز نشان داد که تولید شیر روزانه و تولید شیر 2111مطابقت دارد. گزارش ماسترت و همکاران )

تر از گاوهای بیش ،ی آفريقای جنوبی که در اواسط زمستان زايش داشتندروز گاوهای هلشتاين و جرس

که میانگین تولید گزارش کرد ( 1222فر )اند. فرهنگهلشتاينی بود که در اواسط تابستان زايش داشته

صل بهار و تابستان که در فتر از تولید گاوهايی داشتند، بیششیر گاوهايی که در فصل پايیز زايش 

گاوهای  درترين مقدار شیر و اجزای آن را ( بیش2111. سیتکاوسکا و پیوزينسکی )ند، بودزايش داشت

میانگین تولید شیر، شیر تصحیح شده برای  آن مطالعه در .ش کرده در فصل بهار گزارش کردندزاي

و  دست آمد. باالترين درصد از چربی، الکتوزکیلوگرم به 2/22و  5/22، 1/22 ترتیبچربی و انرژی به

 دست آمد.خشک از گاوهای زايش کرده در فصل تابستان به ماده

های مديريتی الگوهای فصلی در شیر تولیدی، چربی و پروتئین در بسیاری از کشورها تحت شیوه

های ژوئن تا آگوست ترين درصدهای پروتئین و چربی در ماهشمالی کم باشد. در نیمکرهمختلفی می

باشد )سارگیانت های اکتبر تا دسامبر )پايیز و زمستان( مین درصدها در ماهتري)فصل تابستان( و بیش

 (.1225و همکاران، 

دلیل افزايش ترشح پروالکتین که غلظت آن در درصد چربی و پروتئین شیر احتماالً به کاهش

ذيه بیشتر خاطر تغترين علت اين مسئله احتماالً بهباشد. مهمتر است میپالسمای خون در تابستان بیش

خاطر گرمای باشد. دلیل ديگر شايد بهغالت و فیبر باال می دارایهای حیوانات در طول زمستان با جیره

(. اين اختالف در نتايج 2115تابستان و اثر آن بر مصرف خوراک باشد )اُزرِنک و سِلکاک اينکی، 

 ها باشد.ین نوع آنالیز دادهچنعلت تغییرات جغرافیايی و مديريتی مناطق مختلف و همتواند بهمی

آزمون تصحیح شده برای انرژی در دو نوع اسپرم -ری میانگین حداقل مربعات شیر روزمقايسه آما

 ه شده است.ئارا 1در جدول خارجی و داخلی 
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 آزمون تصحیح شده براي انرژي )کیلوگرم( براي سازه نوع اسپرم. -میانگین حداقل مربعات شیر روز -7جدول 

 ***دارسطح معنی **آماره تی استیودنت اشتباه معیار *میانگین حداقل مربعات سازهسطوح 

 b20/21 1831/1 20/030 1111/1 داخلیاسپرم 

 a82/25 1110/1 21/011 1111/1 خارجیاسپرم 

 است. = P 1111/1دار آماری در سطح حروف متفاوت بیانگر تفاوت معنی* 

 .آيددست مین میانگین حداقل مربعات بر اشتباه معیارش بهاز تقسیم شد تی استیودنتآماره  **
 داری متفاوت از صفر است.طور معنیبه اسپرمنوع در هر  دهنده آن است که میانگیندار نشانسطح معنی ***

 

 (کیلوگرم 82/25ها منشأ خارجی )دست آمده در اين تحقیق، دخترانی که پدر آنهبر اساس نتايج ب

هايی که پدر آزمون تصحیح شده برای انرژی نسبت به آن-صفت شیر روزدر  یاالترعملکرد بدارند 

روز، مقدار کل  312شیردهی استاندارد  در يک دوره ،. بنابراينداشتند( دارند، کیلوگرم 02/21داخلی )

کیلوگرم  11/1ها منشأ خارجی داشته است به اندازه حدوداً شیر تولیدی برای دخترانی که پدر آن

گیری توان نتیجهعبارت بهتر میبهها منشأ داخلی داشته است. تر از گاوهايی خواهد بود که پدر آنبیش

کیلوگرم خواهد  321 روز تفاوت تولید شیر بین نتاج مزبور بالغ بر 312 شیردهی که در يک دوره کرد

های ر بودن ظرفیت ژنتیکی اسپرماحتماالً تفاوت بین روندهای مشاهده شده در نتیجه به باالت بود.

 خارجی است.

های با منشأ متفاوت در گزارشات ديگر دار بین تولید شیر نتاج حاصل از اسپرموجود تفاوت معنی

های داخلی و خارجی را ( در پژوهشی عملکرد اسپرم2111نیز وجود دارد، برای مثال نعمت الهیان )

یالن، مازندران و گلستان مورد ارزيابی قرار داد. نتايج اين های گدر تولید شیر گاوهای هلشتاين استان

ترين عملکرد را های ايرانی پايینهای نیوزلندی و کانادايی باالترين و اسپرممحقق نشان داد که اسپرم

محیط امکان  وژنوتیپ بین دلیل احتمال وجود اثر متقابل های خارجی بهداشتند. در استفاده از اسپرم

آيد که اين مشکل در کشورهايی که تنوع اقلیمی بندی گاوهای نر در شرايط مختلف پیش میتغییر رتبه

( 2111(. روشن و همکاران )2110شود )مولدر و همکاران، بیشتر مطرح می ،ايران دارند، مانند زيادی

های داخلی و خارجی برای برخی خصوصیات تولید شیر در ای بر روی عملکرد اسپرمدر مطالعه

های صنعتی مشهد نشان دادند که میانگین تولید شیر در کل دوره شیردهی وهای هلشتاين گاوداریگا

دار آماری کیلوگرم( تفاوت معنی 51/1538کیلوگرم( و خارجی ) 1/1511های با منشأ داخلی )با اسپرم

(12/1P<) ( 2112دارد. بوژينن )گاوهای های وارداتی استفاده از گاوها و اسپرم گزارش کرد که
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. بنابراين شدمريکا سبب افزايش تولید شیر گاوهای هلشتاين مراکش آفريزن از اروپا و -هلشتاين

 کند.تر میها بیشها را در سطح گلهآزمون گله-ای با مبنای خارجی تولید شیر روزهاستفاده از اسپرم

های نوع اسپرم در مدل توان گفت که در نظر گرفتن سازههای تحقیق حاضر، میبا توجه به يافته

 مورد استفاده برای ارزيابی ژنتیکی گاوها برای صفت تولید شیر ضروری است.

صورت يک آزمون به-ت تحلیل ژنتیکی رکوردهای شیر روزهای آماری جهنوع ژنوتیپ گاو در مدل

 -ر روزین میانگین حداقل مربعات شیمقايسه آماری ب 5شود. در جدول متغیر همراه در نظر گرفته می

 گاو ارائه گرديده است. ژنوتیپ آزمون تصحیح شده برای انرژی )بر حسب کیلوگرم( بر اساس نوع 
 

 

 آزمون تصحیح شده براي انرژي )کیلوگرم( براي سازه نوع ژنوتیپ گاو -میانگین حداقل مربعات شیر روز -8 جدول

 ***دارسطح معنی **تآماره تی استیودن اشتباه معیار *میانگین حداقل مربعات سطوح سازه

 b55/21 1028/1 10/282 1111/1 زينه

 a21/25 1213/1 21/205 1111/1 اصیل

 است. = P 1111/1دار آماری در سطح حروف متفاوت بیانگر تفاوت معنی *

 .آيددست میآماره تی استیودنت از تقسیم شدن میانگین حداقل مربعات بر اشتباه معیارش به **
 داری متفاوت از صفر است.طور معنیبه در هر نوع ژنوتیپ دهنده آن است که میانگینر نشانداسطح معنی ***

 

آزمون تصحیح شده -مربعات شیر روز دست آمده در اين تحقیق، میانگین حداقلبر اساس نتايج به

گر با يکدي بود کهکیلوگرم  12/25و  55/21ترتیب برای انرژی در دو گروه گاوهای زينه و اصیل به

باالتر بودن  دهندهدار آماری داشتند. باالتر بودن سطح تولید شیر برای گاوهای اصیل نشاناختالف معنی

نژاد هلشتاين در  هایآن است که با افزايش درصد ژن ها است. اين امر نشان دهندهظرفیت ژنتیکی آن

دهد که گاوهای اصیل نشان میکند و اين داری پیدا میگاوهای شیری، مقدار تولید شیر افزايش معنی

 باشند.آزمون تصحیح شده برای انرژی نسبت به زينه دارا می-کرد باالتری را برای صفت شیر روزعمل

باالتر بودن سطح تولید گاوهای اصیل نسبت به زينه در ساير تحقیقات نیز گزارش گرديده است، 

یخته نژادهای هلشتاين و برآون سوئیس ( در پژوهشی بر روی گاوهای آم2110نیا )برای مثال احسانی

يابد. با گاوهای بومی ايران نتیجه گرفت که با افزايش سهم نژادهای اروپايی تولید شیر افزايش می

ترين ت گاوهای مازندرانی و سرابی بیش( گزارش کرد که ورود ژن هلشتاين به جمعی2118ّآقاپور )

فر و همکاران هلشتاين سبب شده است. اردالن ژن درصد 2/51تا  21دامنه بهبود عملکرد را در 
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که با افزايش درصد ژن هلشتاين در گاوهای آمیخته میزان تولید شیر افزايش  کردند( گزارش 2111)

 داری داشته است.معنی

آزمون تصحیح شده برای انرژی مربوط -اشتباه معیار صفت تولید شیر روز ضرايب تابعیت جزئی و

 ارائه گرديده است. 2ع علی و شفر و سن هنگام رکوردگیری در جدول به متغیرهای همراه تاب
 

 

اي برآورد ضریب تابعیت مربوط به متغیرهاي همراه سن هنگام رکوردگیري )کیلوگرم( و تابع چندجمله -9جدول 

 علی و شفر

آزمون تصحیح شده برای انرژی از سن هنگام رکوردگیری برای گاوهای زينه و اصیل در سطح -ضريب تابعیت شیر روز*

 دار آماری دارد.با يکديگر تفاوت معنی 1111/1

 

لین رکوردگیری آزمون تصحیح شده برای انرژی از سن هنگام اوّ-يب تابعیت شیر روزبرآورد ضر

دار آماری بود که با يکديگر اختالف معنی 1551/1و  1382/1 ترتیببرای گاوهای زينه و اصیل به

لین زايش آن است که افزايش تولید شیر به هنگام تغییرات سن اوّ برآوردها نشان دهندهاين داشتند. 

را هلشتاين  هایژن تری ازدرصد بیشاين دلیل که تر از گاوهای زينه بود، بهای گاوهای اصیل بیشبر

بازگو  (1551/1و  1382/1چنین ضريب تابعیت مثبت برای سن در دو گروه زينه و اصیل )و هم دارند

و  2/138به اندازه ترتیب طور متوسط بهبهحیوان، ت است که با افزايش يک ماه به سن کننده اين واقعیّ

دلیل ارتباط مثبت بین سن و هبکند )گرم تولید شیر در گاوهای زينه و اصیل افزايش پیدا می 1/155

 (.تولید

  دارسطح معنی اشتباه معیار برآورد *متغیر همراه
 فاصله اطمینان

 حد باال حد پايین

 b1382/1 1135/1 1111/1 1221/1 1001/1 ن در گروه زينهس

 a1551/1 1132/1 1111/1 1511/1 1228/1 سن در گروه اصیل

 -2253/12 -8015/23 1111/1 2013/1 -1521/21 ل تابع علی و شفرجمله اوّ

 2858/3 0202/2 1111/1 3235/1 1281/3 جمله دوم تابع علی و شفر

 -2230/2 -5105/8 1111/1 3282/1 -1801/8 جمله سوم تابع علی و شفر

 2515/1 3210/1 1111/1 1052/1 0228/1 جمله چهارم تابع علی و شفر
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ارتباط بین سن و تولید شیر توسط ساير محققین نیز گزارش گرديده است. استرابل و 

به اثر سن در هنگام ( گزارش کردند که اثر سن هنگام رکوردگیری نسبت 1222اسواکوزکووسکی )

( ضريب تابعیت شیر از 2111آتشی و همکاران ) ت.زايش در توصیف تغییرات تولید شیر مؤثرتر اس

. وجود ارتباط وردنددست آبه 2/2و  23/1 ترتیبمثبت و به را لین زايش و روزهای شیردهیسن در اوّ

از اين علت باشد که گاوهايی که  تواند ناشیمثبت فنوتیپی بین سن هنگام رکوردگیری و تولید شیر می

رشد قرار دارند، بنابراين با افزايش هر ماه به سن هنگام  ل رکوردگیری هستند هنوز در مرحلهدر ماه اوّ

گوارشی حیوان، بلکه بافت ترشحی شیر نیز در حال رشد  رکوردگیری گاو، نه تنها سامانهنخستین 

 دست آيد.نگام رکوردگیری مثبت بهید شیر و سن هگردد ارتباط بین تولاست که اين امر سبب می

 و سوم (-1521/21) ل، برخالف ضريب تابعیت متغیر کمکی جمله او11ّبا توجه به جدول 

 (0228/1) و چهارم (1281/3) تابع علی و شفر، ضرايب تابعیت متغیر کمکی جمله دوم (-1801/8)

( در 2115دار بود. کوکاک و اکیز )نیز معنیها از يکديگر مثبت بود که به لحاظ آماری اختالف آن

آزمون گاوهای -تفاده از رکوردهای تولید شیر روزمنظور مقايسه هفت مدل رياضی با اسپژوهشی که به

لین ل تابع علی و شفر در اوّدر ترکیه بود، میانگین جمله اوّ 1يک مزرعه در جنوب شرقی منطقه آناتولیا

بود.  21/12و  38/113، -21/388، ترتیبدوم، سوم و چهارم به و برای جمله 11/021 دوره شیردهی

( که با هدف توصیف شکل منحنی شیردهی گاوهای 2112در مطالعه سزار وينی واديلو و همکاران )

ل و سوم از گاوها جمله اوّ درصد 08/21 ، تابع علی و شفرانجام شدزبو(  ×)هلشتاين  نسل اولشیری 

 ثبت داشتند.منفی و جمله دوم و چهارم م

آزمون تصحیح شده برای انرژی )بر حسب کیلوگرم( -ات میانگین حداقل مربعات شیر روزتغییر

شده است. نتايج  نشان داده 1در سطوح مختلف ترکیبی از نوع ژنوتیپ گاو و نوع اسپرم در شکل 

سپرم داخلی و گاوهای زينه ا (کیلوگرم 1080/25) دهد گاوهای اصیل اسپرم خارجی باالتريننشان می

 باشند.میانگین حداقل مربعات را برای صفت مزبور دارا می (کیلوگرم 2853/21) ترينپايین

                                                
1- Anatolia 
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 آزمون تصحیح شده براي انرژي در سطوح مختلف ترکیبی-تغییرات میانگین شیر روز -1شکل 

 نوع اسپرم و نوع ژنوتیپ گاو.

 

در دو گروه  شده برای انرژیشیر تصحیح شود اختالف مشاهده می 1در شکل طور که همان

حاصل از بور زدو گروه ماختالف تر از های داخلی بیشگاوهای زينه و اصیل حاصل از اسپرم

 آزمون تصحیح شده برای انرژی در گاوهای زينه-ارجی است. اختالف عملکرد شیر روزهای خاسپرم

هايی که هر دو وگرم و در آنکیل 3822/1 هايی که هر دو پدر داخلی هستندو در آن نسبت به اصیل

ها منشأ خارجی دارند در دهد نتاجی که پدر آنکه نشان میبود کیلوگرم  2002/1 پدر خارجی هستند

های داخلی آزمون باالتری نسبت به نتاج حاصل از اسپرم-سطوح تولید، از میانگین شیر روز همه

نوع اسپرم و نوع ژنوتیپ گاو گرديده  اثر متقابل بیندار بودن امر سبب معنیو همین  ندبرخوردار

 است.

-و نوع ژنوتیپ گاو بر صفت شیر روزنتايج اين مطالعه نشان داد که اثر متقابل بین نوع اسپرم 

ری است اثر مزبور ضرو بود، بنابراين،دار آزمون تصحیح شده برای انرژی گاوهای هلشتاين ايران معنی

 شوند در نظر گرفته شوند.کار برده میهنتیکی بآزمون که برای ارزيابی ژ-های روزدر مدل

آزمون تصحیح شده برای انرژی )بر حسب -مربعات شیر روز تغییرات میانگین حداقل 2در شکل 

ه ئارا ،های تولیدهای با منشأ داخلی و خارجی در هر يک از ماهکیلوگرم( بین سطوح ترکیبی اسپرم

ج يتر از نتاهای خارجی بیشها، در نتاج حاصل از اسپرمآزمون در همه ماه-است. تولید شیر روزشده 
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های خارجی آزمون در ماه اسفند و برای اسپرم-باشد و تولید شیر روزمی های داخلیحاصل از اسپرم

ترين و بیشباشد. ترين مقدار را دارا میی کمهای داخلترين مقدار و در ماه شهريور و برای اسپرمبیش

های بهمن های داخلی و خارجی در ماهآزمون اسپرم-گین حداقل مربعات شیر روزوت میانترين تفاکم

 دست آمد.هکیلوگرم ب 21/1 و 02/1 ترتیبو تیر به
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آزمون تصحیح شده براي انرژي اسپرم داخلی و خارجی-میانگین حداقل مربعات شیر روز -2شکل   

هاي مختلف تولید.در ماه  

 

آزمون تصحیح شده برای انرژی )بر حسب -حداقل مربعات شیر روز ات میانگینتغییر 3در شکل  

 ارائه گرديده است.  ،کیلوگرم( بر اساس نوع ژنوتیپ گاو و ماه تولید

تر از گاوهای ها، در گاوهای اصیل بیشآزمون تصحیح شده برای انرژی در همه ماه-وزتولید شیر ر

ترين بیش (کیلوگرم 2131/25آزمون در ماه اسفند و برای گاوهای اصیل )-تولید شیر روز و بودزينه 

ترين و . بیشبودترين مقدار را دارا کم( کیلوگرم 2310/28مقدار و در ماه مرداد و برای گاوهای زينه )

های تیر و آزمون در گاوهای زينه و اصیل در ماه-وت میانگین حداقل مربعات شیر روزترين تفاکم

  دست آمد.هکیلوگرم ب 2111/1و  0218/1ترتیب بهمن به

آزمون تصحیح شده برای انرژی گاوها اثر -شیر روزمقدار های مختلف محیطی بر جا که سازهاز آن

 گیری قرار گیرند.ئیات بیشتری مورد بررسی و اندازه، بايد با جزداری داشتندمثبت و معنی
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آزمون تصحیح شده براي انرژي گاوهاي -میانگین حداقل مربعات شیر روز -3شکل   

هاي مختلف تولید.زینه و اصیل در ماه  
 

 گیری كلی نتیجه

-همو  لید، نوع اسپرم و نوع ژنوتیپ گاو،استان، سال زايش، ماه تو اثرات ثابت، در اين پژوهش

آزمون تصحیح شده برای انرژی مثبت و -شیر روزها بر صفت اثرات متقابل دو طرفه بین آنچنین 

آزمون سبب افزايش دقت و صحت -های روزها در مدلی و گنجاندن آندر نتیجه شناساي .ر بوددامعنی

به تواند که می داشترو به افزايش يک روند فنوتیپی  تولید شیر روزانه .شودارزيابی ژنتیکی می

داده نسبت های با ارزش اصالحی باال، بهتر شدن شرايط محیطی و مديريتی اسپرمکاربرد از استفاده 

انتخاب اسپرم مناسب برای  ،مديريت گاو شیری های برنامهبخشترين يکی از مهمجا که، از آن .شود

تری های با کیفیت بهتر، روند رو به افزايش بیشدر صورت استفاده از اسپرمرود انتظار میاست، تلقیح 

 .مشاهده شود ،های تحت پوشش مرکز اصالح نژاد دام کشورگلهدر 

 

 اریسپاسگز

های مورد استفاده در اين تحقیق، از مرکز اصالح نژاد دام و بهبود تولیدات دامی )وابسته به داده

وسیله از زحمات مسؤولین مرکز مزبور تشکر و دينوزارت جهاد کشاورزی( اخذ گرديده است که ب

 گردد.قدردانی می
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Abstract 1 
The main objective of the present research was to phenotypically study energy-

corrected test day milk of first-parity dairy cows. A total of 774,013 test day 

records on 88,456 first-parity cows (three times milking a day) calved during 1997-
2009 in 165 herds (six provinces) was used. Phenotypic analysis of the records was 

carried out by a linear mixed model in which fixed effects of province, herd within 

province, calving year, production month, cow genotype (grade or pure), sperm 
type, production age, within genotype, and random effect of sire were included. In 

order to take account of the shape of the lactation curve, polynomial function 

proposed by Ali and Schaeffer was used. Effects of province, calving year, 
production month, sperm type, and cow genotype on energy-corrected test day 

milk records were significant. There was a positive and significant annual 

phenotypic trend (0.434 Kgy-1) for the trait. Regression coefficients of energy-

corrected test day milk on age at recording were significantly different between 
grade and pure cows. The two-way interactions were found to be significant, 

indicating that their inclusion in the test day models could increase precision and 

accuracy of genetic evaluation. 
 

Keywords: Dairy cows, Test day records, Energy-corrected milk, Phenotypic 

changes  
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