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1دانشیار گروه اصالح نژاد ،ژنتیک و فیزیولوژی دام و طیور ،دانشکده علوم دامی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
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چکیده
در این تحقیق ،بهمنظور تحلیل چند متغیره همبستتتتگی های ژنتیکی و فنوتیپی صتتت او تولیدی و
1

تولیدمثلی از رکوردهای دوره اول شیردهی  64220رأس گاو شیری نژاد هلشتاین که طی سالهای 1375
تا  1388توسط مرکز اصالح نژاد و بهبود تولیداو دامی کشور جمعآوری شده بود ،است اده شد .ص او
مورد برر سی در این مطالعه شامل ص او تولیدی (تولید شیر  305روز ،در صد چربی شیر  305روز،
درصد پروتئین شیر  305روز و طول دوره شیردهی) و ص او تولیدمثلی (طول دوره خشکی ،سن اولین
زایش ،فاصله گوسالهزایی و روزهای باز) بود .ارزشهای اصالحی حیواناو برای ص او مورد مطالعه با
استتت اده از مدل حیوانی یک صتت ته و نرمافزار دی اف ریمل برآورد شتتدند .بررستتی همبستتتگی بین
ارزشهای فنوتیپی و نیز ارزشهای ا صالحی دو مجموعه ص او تولیدی و تولیدمثلی با رویه همب ستگی
کانونی نرم افزار آماری  SASن سخه ویرایش شده  9/2انجام شد .تحلیل همب ستگی کانونی ن شان داد که
اولین ضریب همب ستگی کانونی بین اولین ج ت متغیر کانونی بهترتیب برای مقادیر فنوتیپی و ارزشهای
ا صالحی مجموعه ص او تولیدی و تولیدمثلی  0/999و  0/996بود ( .)P<0/0001با توجه به همب ستگی
ژنتیکی قوی و نامطلوب بین مجموعه ص او تولیدی و تولیدمثلی ،برای ر سیدن به سودآوری بیشتر در
طوالنی مدو ،طراحی برنامههای انتخاب بر اساس ترکیبی از این ص او توصیه میگردد.

*مسئول مکاتبهhasani@gau.ac.ir :
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واژههاي كليدي :گاو شیری ،ص او ترکیبی ،شاخص انتخاب محدود ،همبستگی کانونی ،مدل حیوانی
مقدمه
چالشهای موجود در زمینه بارور نمودن گاوهای پرتولید در سالهای اخیر توجه متخصصین
اصالحنژاد را به خود معطوف کردهاست .امروزه گاوهای شیری در مقایسه با گاوهای دو تا سه دهه قبل
نرخ آبستنی کمتر ،روزهای غیرآبستنی و درصد حذف بیشتر بهعلت مشکالو باروری را دارا هستند.
برنامههای انتخاب ژنتیکی در سالهای اخیر منجر به پیشرفت سریع در تولید شیر و در مقابل روند رو
به کاهش باروری ،ماندگاری و مقاومت به بیماری شده است (ویگل ،)2006 ،زیرا همانطور که نتیجه
بررسیهای متعدد نشان دادهاست ،همبستگی ژنتیکی بین ص او تولید شیر و تولیدمثل نامطلوب است
(کادارمیدین و همکاران2000 ،؛ رویال و همکاران2002 ،؛ ایوانس و همکاران 2006 ،و مکارتی و
همکاران .)2007 ،همچنین رویال و همکاران ( )2000گزارش نمودند که روند فنوتیپی تولیدمثل
نمایانگر کاهش یک درصدی نرخ باروری در هر سال میباشد و از طرفی همبستگی ژنتیکی نامطلوب
بین تولید و تولیدمثل به این معنا است که مؤثرترین راه برای کاهش و یا متوقف نمودن روند نزولی
تولیدمثل ،است اده از شاخص انتخاب چند ص تی است که در آن پیشرفت ژنتیکی چند ص ت بهطور
همزمان صورو میگیرد .فریمن ( )1986پیشبینی کرد که ادامه انتخاب جهت تولید بیشتر شیر به
تضعیف باروری منجر میشود ،تا جایی که انجام انتخاب برای بهبود ژنتیکی تولیدمثل را نیز ضروریتر
مینماید .داماتاوا و برگر ( )1998نشان دادند که علیرغم وجود رابطه من ی بین ص او تولید شیر با
ص او تولیدمثل و وراثتپذیری بسیار پایین ص او تولیدمثل ،درنظر گرفتن ص او تولیدمثلی در
شاخص انتخاب گاوها میتواند از بروز اختالل در عملکرد تولیدمثلی گاوهای پرتولید جلوگیری نماید.
نتایج تحقیقاو گذشته در مورد همبستگی ژنتیکی ص او تولیدی و تولیدمثلی ناشی از تحلیل دو متغیره
(دو ص تی) بوده است و در برخی موارد نتایج متناقض بوده است (ویال-گودی و همکاران1988 ،؛
راهجا و همکاران1989 ،؛ بیم و بوتلر1999 ،؛ دارواش و همکاران1999 ،؛ رویال و همکاران2000 ،؛
پرایس و ویرکمپ؛ 2001؛ مویر و همکاران2004 ،؛ کان و همکاران .)2006 ،همبستگی کانونی یکی از
روشهای تحلیل چند متغیره است که در واقع تعمیم رگرسیون و همبستگی چندگانه میباشد و با کمک
آن می توان به جای همبستگی دو متغیر ،همبستگی بین دو مجموعه متغیر را محاسبه و تحلیل نمود
(جانسون و ویچرن .)2002 ،کسکین و همکاران ( ،)2004همبستگی کانونی بین مجموعه ص او تولیدی
با مجموعه ص او تولیدمثلی را در گاوهای براون سوئیس برآورد نمودند .اولین همبستگی کانونی
بهدست آمده در تحقیق آنها بیانگر همبستگی نسبتاً باال و نامطلوب بین این دو مجموعه از ص او بود.
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بهطور کلی نتیجه تحقیقاو فوق نشان میدهد اگرچه در اغلب موارد همبستگی ژنتیکی بین ص او
تولیدی و تولیدمثلی من ی است ،ولی برخی نتایج متناقض لزوم انجام تحقیق جامعتر روی ارتباط بین
این ص او را نشان میدهد .لذا تحقیق حاضر بهمنظور تحلیل جامعتر همبستگیهای فنوتیپی و ژنتیکی
مجموعه ص او تولیدی و تولید مثلی گاوهای هلشتاین با است اده از یک روش چند متغیره انجام گردید.
مواد و روشها
در این تحقیق از رکوردهای نوبت اول شیردهی  64220راس گاو شیری هلشتاین در  749گله که طی
سالهای  1375تا  1388توسط مرکز اصالحنژاد و بهبود تولیداو دامی کشور جمعآوری شده بود است اده
گردید .این تعداد رکورد پس از ویرایش دادههای خام اولیه با نرمافزارهای فاکس پرو و اکسل و براساس
محدوده  20تا  40ماه برای سن هنگام اولین زایش (نیکمنش ،)2010 ،فاصله بین دو زایش  300تا 600
روز (گونزالس -ریکو و آلندا )2005 ،و حذف گاوهایی که تناقضاو آشکاری در تاریخهای تولد ،زایش
و خشکی داشتند بهدست آمدند .ساختار شجره این گاوها در جدول  1ارائه شده است.
جدول  -1ساختار شجره براي صفات مورد بررسي.
مشخصاو حیواناو

تعداد حیواناو

تعداد حیواناو پایه

43523

تعداد حیواناو دارای رکورد

64220

تعداد حیواناو دارای رکورد که پدر نامشخص دارند

545

تعداد حیواناو دارای رکورد که مادر نامشخص دارند

34498

تعداد والد نر که نتاجش رکورد دارد

2081

تعداد والد ماده که نتاجش رکورد دارد

19362

تعداد پدر بزرگ پدری که نتاجش رکورد دارد

1204

تعداد مادر بزرگ پدری که نتاجش رکورد دارد

5712

ص او مورد بررسی در این مطالعه شامل ص او تولیدی (تولید شیر  305روز ،درصد چربی شیر
 305روز ،درصد پروتئین شیر  305روز و دو بار دوشش در روز و طول دوره شیردهی) و ص او
تولیدمثلی (طول دوره خشکی ،سن اولین زایش ،فاصله گوسالهزایی و روزهای باز) بود .بررسی
معنیداری اثراو ثابت روی ص او مورد مطالعه با رویه مدل خطی تعمیم یافته 1نرمافزار آماری

سس2

)1- Generalized Linear Model (GLM
2- SAS
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نسخه ویرایش شده  )2002( 9/2انجام شد .ارزشهای اصالحی حیواناو برای ص او مورد مطالعه با
است اده از مدل حیوانی زیر و نرمافزار دیاف ریمل( 1میر )1997 ،برآورد شد:
y  Xb  Za  e

()1

در این مدل y ،بردار مربوط به مشاهداو ص او مورد مطالعه b ،بردار مربوط به اثر ثابت گله -سال
زایش ،فصل زایش و متغیر کمکی درصد ژن هلشتاین a ،در بردار مربوط به اثر تصادفی ژنتیکی افزایشی
حیوان e ،در بردار مربوط به اثر تصادفی باقیمانده و  Xو  Zنیز ماتریسهای طرح هستند که رکوردها
را بهترتیب به اثر عوامل ثابت و تصادفی ربط میدهند .ضمناً فرض میشود که  E ( y)  Xbو
E (a)  E (e)  0

بوده

و

2

Var (a)  G  A a

،

2

V a(e) 
r R  I e

،

 Var ( y)  ZGZ ' Rو  C o (va, e)  0باشد .در این روابط  A ،ماتریس کوواریانس

خویشاوندی  a2 ،واریانس ژنتیکی افزایشی و   e2واریانس باقیمانده است.

همبستتتتگی بین مجموعه صتتت او تولیدی و تولیدمثلی (شتتتامل ارزشهای فنوتیپی و ارزشهای
ا صالحی) گاوهای هل شتاین ایران بهو سیله تحلیل همب ستگی کانونی مورد برر سی قرار گرفت .بهاین
منظور ،ارزشهای فنوتیپی (و یا ارزشهای اصالحی) ص او تولیدی در مجموعه متغیر  Xو ارزشهای
فنوتیپی (و یا ارزشهای ا صالحی) ص او تولیدمثلی در مجموعه متغیر  Yدر نظر گرفته شدند .تحلیل
همبستگی کانونی ،همبستگی بین یک ترکیب خطی از متغیرهای مجموعه متغیر ( Xمتغیر کانونی  )Uو
یک ترک یب خطی از متغیر های مجمو عه متغیر ( Yمتغیر کانونی  )Vرا مورد بررستتتی قرار مید هد
(گاندر سون و مویرهید .)1997 ،ترکیباو خطی متغیرها برای اهداف مقای سهای و پیشبینی م ید بهنظر
میرسند (جانسون و ویچرن .)2002 ،معادالو زیر متغیرهای کانونی  Uو  Vرا تعریف میکنند:
() 2

U m  am1 X1  am2 X 2  ...  amp X p

()3

Vm  bm1Y1  bm 2Y2  ...  bmqYq

در این معادالو Um ،و  Vmبهترتیب ترکیباو خطی متغیر  Xو متغیر  Yمیبا شند .همب ستگی بین Um

و  Vmهمبستتتگی کانونی ( )Cmمیباشتتد .لذا هدف تحلیل همبستتتگی کانونی ،برآورد ضتترایب کانونی
( )am1, am2, …, ampو نیز ( )bm1, bm2, …, bmqمیباشد.

1- DFREML
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اولین گروه از متغیرهای  pبهوسیله بردار تصادفی ) X(p×1و دومین گروه متغیرهای  qبهوسیله بردار
تصادفی ) Y(q×1نشان داده میشوند .برای بردارهای تصادفی  Xو  Yمیانگین جمعیت و واریانس-
کوواریانسها به قرار زیر است:

Cov( X , Y )  12  '21

E (Y )  

E (X )  

Var (Y )  22

Var ( X )  11

بنابراین ،بردارهای ت صادفی  Xو  Yو نیز ماتریسهای واریانس -کوواریانس به صورو زیر نو شته
میشوند:

 X1 
X 
 2
 . 
 
 . 
 X p1   X p 
Y    Y 
 q1   1 
Y 
 2
 . 
 . 
 
 Yq 

() 4

12 pq 
 22qq 

() 5

11
   p p
 21q p

ب نابراین ،ترک یب خطی اجزای  Xو  Yبهترت یب  U=a'Xو  V=b'Yخوا هد بود U .و  Vدارای ام ید
ریاضی ص ر بوده و واریانس -کوواریانسها به قرار زیر خواهد بود:

Var (W )  a' Cov( X )a  a' 11 a

() 6

Var (V )  b' Cov(Y )b  b' 22 b

() 7

Cov(W ,V )  a' Cov( X , Y )b  a' 12 b

() 8
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لذا ضریب همبستگی بین  Uو  Vبه صورو زیر خواهد بود:

a' 12 b
)(a' 11 a)(b'  22 b

() 9

C

مقادیر ویژه با تقسیم مربع همبستگی کانونی محاسبه شده بر یک منهای مربع همبستگی کانونی
محاسبه شدند .برای بررسی همبستگی کانونی بین دو مجموعه ارزشهای فنوتیپی ص او تولیدی و
تولید مثلی و نیز ارزشهای اصالحی ص او تولیدی و تولیدمثلی از رویه همبستگی کانونی 1نرمافزار
آماری سس نسخه ویرایش شده  )2002( 9/2است اده شد.
نتايج و بحث
آمارههای توصی ی و پارامترهای ژنتیکی ص او مورد بررسی در این مطالعه قبالً گزارش شده است
(شهدادی و همکاران .)2014 ،ضرایب همبستگی کانونی برای بررسی ارتباط بین مجموعه ص او
تولیدی و تولیدمثلی در جدول  2ارائه شده است .تعداد ضرایب کانونی مورد است اده برای ت سیر
همبستگی کانونی ،حداقل تعداد ص او در مجموعه متغیر  Xیا  Yمیباشد .در این تحقیق در هر مجموعه
متغیر ( Xص او تولیدی) و مجموعه متغیر ( Yص او تولیدمثلی) چهار ص ت وجود داشت ،لذا چهار
ج ت متغیر کانونی بهدست آمد .اولین ضریب همبستگی کانونی بین مجموعه ص او تولیدی و تولیدمثلی
 0/999برآورد گردید ( )P<0/0001که نشان میدهد بین مقادیر فنوتیپی مجموعه ص او تولیدی و
تولیدمثلی ارتباط قوی و نامطلوب وجود دارد .اولین ضریب ،همبستگی کانونی (ج ت متغیر کانونی)
یک ترکیب خطی از ص او تولیدی و نیز یک ترکیب خطی از ص او تولیدمثلی میباشد .بر اساس نتایج
جدول  2همبستگیهای کانونی دوم به بعد نسبت به اولین همبستگی کانونی تا حد زیادی کاهش یافتهاند.
اولین ضریب همبستگی کانونی ( )0/999برابر با ضریب همبستگی بین مقادیر  U1و  V1میباشد .نتایج
تحلیل همبستگی کانونی نشان میدهد که  99/8درصد تنوع در  U1بهوسیله  3/8 ،V1درصد تنوع در
U2بهوسیله  0/9 ،V2درصد تنوع در  U3بهوسیله  V3و  0/02درصد تنوع در  U4بهوسیله  V4توضیح
داده شده است .اهمیت مقادیر ویژه در ارتباط با آزمون و سطح اطمینان همبستگیها میباشد .بهاین

1-CANCORR
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صورو که هر چه مقدار ویژه یک ضریب همبستگی کانونی باالتر باشد ،سطح احتمال آن کمتر و
بهعبارو دیگر دقت برآورد ضریب همبستگی کانونی باالتر است.
جدول  -2نتايج تحليل همبستگي كانوني ارزشهاي فنوتيپي مجموعه صفات توليدي و توليدمثلي.
نسبت

سطح

ج ت متغیر

همبستگی

مربع همبستگی

درستنمایی

احتمال

کانونی

کانونی

کانونی

<0/0001

U1V1

0/999

0/998

499/250

U2V2

0/196

0/038

0/040

9

U3V3

0/094

0/009

0/009

4

0/991

U4V4

0/015

0/0002

0/0002

1

0/999

مقدار ویژه

درجه آزادی
16

0/000
0/953

<0/0001
<0/0001

0/002

نتایج تحلیل همبستگی کانونی بین ارزشهای اصالحی مجموع ص او تولیدی و تولیدمثلی در
جدول  3ارائه شده است .اولین ضریب همبستگی کانونی بین همه ضرایب همبستگی کانونی برآورد
شده باالتر و معنیدار بود ( .)P<0/0001 ،0/996بر اساس این نتیجه ،ارتباط بین اولین ج ت متغیرهای
کانونی ( )U1V1بسیار باال بهدست آمد .این نشان میدهد بین ارزشهای اصالحی دو مجموعه ص او
تولیدی و تولیدمثلی رابطهای قوی وجود دارد .بهطور کلی ضرایب همبستگی کانونی ارائه شده در جدول
 ،3همبستگیهای پیرسون ج ت متغیرهای کانونی میباشند .لذا هر ج ت از متغیرها یک ترکیب خطی
از ص او تولیدی (مجموعه متغیر  )Xو ص او تولیدمثلی (مجموعه متغیر  )Yمیباشد .نتایج تحلیل
همبستگی کانونی ارزشهای اصالحی مجموعه ص او تولیدی و تولیدمثلی نشان میدهد که  99/3درصد
تنوع در  U1بهوسیله توضیح داده شده است .همانند ارزشهای فنوتیپی ،در مورد ارزشهای اصالحی
نیز همبستگیهای کانونی بین متغیرهای کانونی دوم به بعد روندی کاهشی داشتهاند .بهطور کلی ،نتایج
تحلیل همبستگی کانونی ارزشهای فنوتیپی و ارزشهای اصالحی مجموعه ص او تولیدی و تولیدمثلی
نشان داد که ارتباطی قوی بین اولین ج ت متغیر کانونی در هر دو مورد وجود دارد و این بیانگر
همبستگی قوی و نامطلوب بین مجموعه ص او تولیدی و تولیدمثلی است .کسکین و همکاران (،)2004
همبستگی کانونی بین مجموعه ص او تولیدمثلی شامل طول دوره آبستنی ،سن اولین تلقیح ،دوره تلقیح،
فاصله گوساله زایی و تعداد تلقیح به ازای هر آبستنی با مجموعه ص او تولیدی شامل تولید شیر دوره
شیردهی و طول دوره شیردهی را در گاوهای براون سوئیس برآورد نمودند .اولین و دومین همبستگی
کانونی بین دو مجموعه ص او در تحقیق آنها بهترتیب  0/625و  0/225و معنیدار ( )P<0/01بهدست
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آمد که اولین همبستگی کانونی کمتر و دومی بیشتر از مقادیر بهدست آمده در تحقیق حاضر (جدول
 )2بود .بهطور کلی نتایج تحقیق آنها در قوی و نامطلوب بودن ارتباط بین دو مجموعه ص او تولیدی
و تولیدمثلی با نتایج تحقیق حاضر مطابقت داشت .بخشی از ت اوو بین مقادیر همبستگی کانونی مطالعه
آنها با تحقیق حاضر ناشی از نوع ص او در نظرگرفته شده و تعداد مت اوو رکورد مورد است اده بود
که البته بهعلت اینکه در تحقیق حاضر تعداد رکورد مورد است اده خیلی بیشتر بود مقادیر برآورد شده
به مقادیر واقعی همبستگی کانونی خیلی نزدیکتر میباشند.
جدول  -3نتايج تحليل همبستگي كانوني ارزشهاي اصالحي مجموعه صفات توليدي و توليدمثلي.
ج ت متغیر

همبستگی

مربع همبستگی

کانونی

کانونی

کانونی

مقدار ویژه

درجه آزادی

نسبت
درستنمایی

سطح احتمال

U1V1

0/996

0/993

140/612

16

0/006

<0/0001

U2V2

0/275

0/575

0/082

9

0/922

<0/0001

U3V3

0/046

0/002

0/002

4

0/998

<0/0001

U4V4

0/011

0/0001

0/0001

1

0/999

0/005

جداول  4و  5ضرایب کانونی استاندارد شده متغیرهای مربوط به ارزشهای اصالحی ص او تولیدی
و تولیدمثلی را نشان میدهند .طول دوره شیردهی و فاصله گوسالهزایی ضرایب مثبت و باالیی بهترتیب
برای متغیرهای کانونی  )0/999( U1و  )2/332( V1داشتند .در بین ص او تولیدی ،تولید شیر  305روز
و درصد چربی شیر  305روز ضرایب من ی (بهترتیب  -0/002و  )-0/001داشتند .در حالیکه بهجز
ص ت فاصله گوسالهزایی ،سایر ص او تولیدمثلی تأثیر من ی روی اولین متغیر کانونی مجموعه ص او
تولیدمثلی داشتند .با این حال تأثیر این ص او روی دومین متغیر کانونی مجموعه ص او تولیدمثلی
مثبت برآورد گردید ( 0/782برای طول دوره خشکی 0/497 ،برای سن هنگام اولین زایش و 185/551
برای روزهای باز).
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جدول  -4ضرايب كانوني استاندارد شده متغيرهاي مربوط به ارزشهاي اصالحي صفات توليدي.
U1

U2

U3

U4

تولید شیر  305روز (کیلوگرم)

-0/002

-1/093

0/030

0/261

درصد چربی شیر  305روز

-0/001

-0/008

-0/194

1/164

درصد پروتئین شیر  305روز

0/010

-0/374

1/096

-0/289

طول دوره شیردهی (روز)

0/999

0/038

-0/105

-0/098

جدول  -5ضرايب كانوني استاندارد شده متغيرهاي مربوط به ارزشهاي اصالحي صفات توليدمثلي.
V1

V2

V3

V4

طول دوره خشکی (روز)

-0/355

0/782

0/014

0/686

سن اولین زایش (ماه)

-0/004

0/497

-0/661

-0/639

فاصله گوسالهزایی (روز)

2/332

-185/601

-705/351

232/003

روزهای باز (روز)

-1/240

185/551

705/314

-232/120

همبستگی بین ارزشهای اصالحی ص او تولیدی و متغیرهای کانونی مربوط به آنها در جدول 6
و همبستگی بین متغیرهای ارزشهای اصالحی ص او تولید مثلی و متغیرهای کانونی مربوط به آنها
در جدول  7ارائه شدهاست .بهدلیل اینکه ضرایب کانونی بهواسطه اندازه کوچک نمونه یا وجود
همراستایی خطی چندگانه در دادهها ممکن است غیرثابت باشند ،همبستگی کانونی برای ایجاد ارتباط
واقعی هر متغیر با متغیرهای کانونی در نظر گرفته میشود.
همبستگیهای ارائه شده برای ارزش اصالحی تولید شیر  305روز ( ،)-0/005درصد چربی شیر
 305روز ( ،)0/114درصد پروتئین شیر  305روز ( )0/117و نیز طول دوره شیردهی ( )0/999پیشنهاد
میکند که طول دوره شیردهی یک متغیر مؤثرتر برای تشکیل  U1نسبت به سایر ص او تولیدی است.
از طرف دیگر ،برای دومین متغیر کانونی ( )U2بدون در نظر گرفتن عالمت جبری تولید شیر  305روز
نسبت به سایر ص او تولیدی تأثیر بیشتری برای تشکیل  U2دارد .در بین ص او تولیدمثلی نیز ،با توجه
به همبستگیهای بهدست آمده برای ارزشهای اصالحی فاصله گوسالهزایی و روزهای باز (بهترتیب
 0/964و  )0/946دو ص ت مذکور تأثیر تقریباً یکسانی در تشکیل اولین متغیر کانونی ( )V1دارند .در
حالی که برای تشکیل  V2ص ت طول دوره خشکی ( )0/784نسبت به سایر ص او تولید مثلی تأثیر
بیشتری داشته است .در تحقیق کسکین و همکاران ( )2004نیز همبستگی بین تولید شیر و اولین متغیر
کانونی مربوطه من ی ( )-0/9983برآورد شد که البته خیلی قویتر از مقدار بهدست آمده در تحقیق
حاضر برای ارزشهای اصالحی بود .در مورد همبستگی طول دوره شیردهی با اولین متغیر کانونی
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مربوطه تناقض آشکاری بین نتایج تحقیق آنها با تحقیق حاضر وجود داشت بهطوری که در تحقیق آنها
این همبستگی من ی ( )-0/6910و در تحقیق حاضر مثبت ( )0/999بهدست آمد .البته الزم به توضیح
است که در تحقیق حاضر بهجای ارزشهای فنوتیپی از ارزشهای اصالحی است اده شده است .باال و
مثبت بودن همبستگی بین ارزشهای اصالحی فاصله گوسالهزایی و روزهای باز با اولین متغیر کانونی
مربوطه بیانگر اهمیت این ص او در بین مجموعه ارزشهای اصالحی ص او تولیدمثلی است .روزهای
باز را میتوان به عنوان ترکیبی از فاصله زمانی بین زایمان تا اولین تلقیح و میزان آبستنی در نظر گرفت
(هریس .)1992 ،روزهای باز یکی از بهترین معیارهای باروری و کارایی تولیدمثلی است (فریمن،
 .)1986در صورتیکه درآمد خالص حاصل از تولید شیر در طول زمان کاهش یابد ،ص اتی نظیر طول
عمر گله و روزهای باز ممکن است نقش بزرگی در سوقدهی انتخاب داشته باشند (هریس .)1992 ،از
طرفی ،افزودن فاصله گوسالهزایی به شاخص شایستگی کل مورد است اده در انگلستان منجربه حدود 38
درصد افزایش سود اقتصادی شده است (کادارمیدین و سیم.)2002 ،
جدول  -6همبستگي بين ارزشهاي اصالحي صفات توليدي و متغيرهاي كانوني مربوط به آنها.
U1

U2

U3

U4

تولید شیر  305روز (کیلوگرم)

-0/005

-0/939

-0/337

-0/063

درصد چربی شیر  305روز

0/114

0/226

0/317

0/914

درصد پروتئین شیر  305روز

0/117

0/066

0/977

0/164

طول دوره شیردهی (روز)

0/999

-0/002

-0/011

-0/001

جدول  -7همبستگي بين ارزشهاي اصالحي صفات توليدمثلي و متغيرهاي كانوني مربوط به آنها.
V1

V2

V3

V4

طول دوره خشکی (روز)

0/096

0/784

-0/004

0/613

سن اولین زایش (ماه)

-0/065

0/593

-0/387

-0/702

فاصله گوسالهزایی (روز)

0/964

0/257

-0/002

0/196

روزهای باز (روز)

0/946

0/258

-0/7×10-3

-0/195

بر اساس نتایج ،همبستگی اولین متغیر کانونی ص او تولیدمثلی ( )V1با ارزش اصالحی تولید شیر
 305روز من ی ( )-0/0006و با ارزشهای اصالحی سایر ص او تولیدی مثبت (درصد چربی شیر 305
روز  ،0/114درصد پروتئین شیر  305روز  0/116و طول دوره شیردهی  )0/996برآورد گردید (جدول
 .)8بهاین ترتیب باالترین همبستگی را طول دوره شیرواری با اولین متغیر کانونی ص او تولیدمثلی
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داشت .این نتیجه واریانس مشترك باالیی را بین ص ت طول دوره شیرواری و اولین متغیر کانونی نشان
میدهد .ارزش اصالحی سن هنگام اولین زایش همبستگی من ی و معکوسی با اولین متغیر کانونی ص او
تولیدی داشت ( .)-0/065با وجود این همبستگی طول دوره خشکی ،فاصله گوسالهزایی و روزهای باز
ارتباط مثبت و مستقیمی با اولین متغیر کانونی ص او تولیدی داشت (بهترتیب  0/943 ،0/096و .)0/943
همبستگی دومین متغیر کانونی ص او تولیدی با مجموعه ص او تولیدمثلی مثبت برآورد گردید ،در
حالیکه همبستگی من ی بین سومین متغیر کانونی ص او تولیدی با مجموعه ص او تولیدمثلی بهدست
آمد (جدول  .)9بر اساس نتایج ،طول دوره شیردهی سهم بیشتری برای تشکیل متغیر کانونی  V1دارد،
درحالیکه تأثیر این ص ت برای متغیرهای کانونی  V3 ،V2و  V4بسیار ناچیز بود .ص او فاصله
گوسالهزایی و روزهای باز نیز تأثیر باال و یکسانی برای تشکیل متغیر کانونی  U1داشتند .طول دوره
شیردهی یکی از معمولترین معیارهای ارزیابی عملکرد گاوهای شیری است که به فاصله زایش  12ماهه
مربوط میباشد .باال بودن طول دوره شیردهی در گاوهای پرتولید تا حدودی ناشی از افت باروری و
مشکالو تولیدمثلی است (سیلویا .)2003 ،بنابراین ،همبستگی باالی ارزشهای اصالحی طول دوره
شیردهی با مجموعه ص او تولیدمثلی قابل توجیه است.
جدول  -8همبستگي بين ارزشهاي اصالحي صفات توليدي و متغيرهاي كانوني صفات توليدمثلي.
V1

V2

V3

V4

تولید شیر  305روز (کیلوگرم)

-0/006

-0/258

-0/016

-0/7×10-3

درصد چربی شیر  305روز

0/114

0/062

0/015

0/011

درصد پروتئین شیر  305روز

0/116

0/019

0/045

0/002

طول دوره شیردهی (روز)

0/996

-0/5×10-3

-0/5×10-3

-0/1×10-4

جدول  -9همبستگي بين ارزشهاي اصالحي صفات توليدمثلي و متغيرهاي كانوني صفات توليدي.
U1

U2

U3

U4

طول دوره خشکی (روز)

0/096

0/215

-0/2×10-3

0/007

سن هنگام اولین زایش (ماه)

-0/065

0/163

-0/018

-0/008

فاصله گوسالهزایی (روز)

0/943

0/071

-0/1×10-3

0/002

روزهای باز (روز)

0/943

0/071

-4

0/002

-0/1×10

تحلیل همبستگی کانونی ،فرصت برآورد همبستگی بین دو مجموعه متغیر که دارای بیش از یک
ص ت هستند را ایجاد میکند .بر اساس نتایج تحقیق حاضر ،همبستگی کانونی بین اولین و گاهی دومین
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متغیر کانونی با مجموعه ص او معنیدار گردید ،لذا بهنظر میرسد که تنها دو ج ت متغیر کانونی برای
ت سیر ارتباط بین مجموع ص او تولیدی و تولیدمثلی مدنظر قرار گیرد .همبستگی کانونی برآورد شده
برای اولین ج ت متغیر کانونی ( )U1V1برای رکوردهای فنوتیپی و ارزشهای اصالحی مجموع ص او
تولیدمثلی باالترین مقدار بود (بهترتیب  0/999و  ،)0/996اما برای دومین ج ت متغیر کانونی کمتر
برآورد گردید (بهترتیب  0/196و  0/275برای رکوردهای فنوتیپی و ارزشهای اصالحی).
نتایج تحلیل هر دو ص ت روی همین دادهها در تحقیق قبلی (شهدادی و همکاران ،)2014 ،صرف
نظر از عالمت ،همبستگیهای فنوتیپی ضعی ی بین ص او تولیدی و تولیدمثلی نشان داد .ضمنا همبستگی
ژنتیکی قوی و نامطلوبی بین طول دوره شیردهی با فاصله گوسالهزایی و روزهای باز ( )0/96وجود
داشت .همبستگی ژنتیکی بین سایر ص او تولیدی و تولیدمثلی (بهجز همبستگی ژنتیکی تولید شیر 305
روز با فاصله گوسالهزایی و روزهای باز) من ی ولی مطلوب بود .نتایج متناقض در مورد همبستگی
ژنتیکی ص او تولیدی و تولیدمثلی بر اساس آنالیز دو ص ته در سایر تحقیقاو نیز گزارش شده است
(ویال -گودی و همکاران1988 ،؛ راهجا و همکاران1989 ،؛ بیم و بوتلر1999 ،؛ دارواش و همکاران،
1999؛ پرایس و ویرکمپ؛ 2001؛ رویال و همکاران2000 ،؛ مویر و همکاران2004 ،؛ کان و همکاران،
 .)2006بنابراین ،با وجود اینکه نتایج آنالیز دو متغیره در تحقیق قبلی روی همین دادهها و برخی
تحقیقاو مشابه در گاوهای شیری ،تصویری روشن از ارتباط بین ص او تولیدی و تولیدمثلی ارائه
نکردند ،تحلیل چند متغیره در تحقیق حاضر به وضوح نشان داد که همبستگی فنوتیپی و ژنتیکی قوی و
نامطلوبی بین مجموعه ص او تولیدی و تولیدمثلی وجود دارد .با توجه به همبستگی ژنتیکی مثبت و
باالی ص او تولیدی با ماندگاری (آجیلی و همکاران2007 ،؛ سوالم و همکاران )2008 ،و همبستگی
ژنتیکی متوسط و مطلوب بین باروری و ماندگاری در گاوهای شیری (وال و همکاران )2003 ،و
همبستگی ژنتیکی قوی و نامطلوب بین مجموعه ص او تولیدی و تولیدمثلی در تحقیق حاضر ،با وجود
وراثتپذیری پایین ص او تولیدمثلی ،بهدلیل اهمیت اقتصادی و تأثیر این ص او بر آسایش حیوان ،در
نظر گرفتن این ص او در کنار ص او تولیدی در برنامههای اصالح نژادی گاوهای شیری در قالب
شاخصهای انتخاب محدود میتواند منجربه ماندگاری بیشتر گاوها در گله شود و سودآوری بیشتری
را برای پرورش دهندگان گاو شیری بههمراه داشته باشد .آتشی و همکاران ( )2006با بررسی روند
تغییراو تولیدمثلی گاوهای هلشتاین ایران در گلههای مختلف بهاین نتیجه رسیدند که عملکرد تولیدمثلی
این گاوها در طول زمان کاهش یافته است در حالیکه اندازه گله و تولید شیر افزایش یافته است .آنها
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کاهش عملکرد تولیدمثلی همراه با افزایش تولید شیر را به تغییراو فیزیولوژیکی ،سطوح پایینتر
پروژسترون و چرخههای نامنظم تناسلی در گاوهای ممتاز نسبت دادهاند .باروری یک ص ت بسیار مهم
در گاوهای شیری است و بهطور فزایندهای در اهداف برنامههای اصالح نژاد گاوهای شیری ملی در
سراسر دنیا وارد شده است (کادارمیدین .)2004 ،وراثتپذیری پایین ص او باروری شامل روزهای باز
و فاصله گوسالهزایی در گاوهای شیری مانعی برای بهبود ژنتیکی این ص او از طریق انتخاب است .با
این حال ،این ص او دارای میزان نسبتا زیادی واریانس ژنتیکی افزایشی هستند و بنابراین ،افزایش میزان
اطالعاو موجود برای است اده در ارزیابی ژنتیکی آنها ممکن است پیشرفت این ص او از طریق انتخاب
را تسهیل نماید (گروسهانز و همکاران .)1997 ،قیاسی و همکاران ( )2013راهکارهای انتخاب برای
ص او باروری را در گاوهای هلشتاین ایران مورد بررسی قرار دادند .نتایج تحقیق آنها نشان داد که
است اده از شاخصهای انتخاب معمولی برای بهبود باروری در گاوهای هلشتاین ایران مؤثر نیست.
همچنین آنها بهاین نتیجه رسیدند که بهبود باروری و تولید شیر بهطور همزمان امکانپذیر نیست .آنها
اعمال محدودیتهای نسبی برای ص او تولید شیر ،فاصله زایش تا اولین تلقیح و تعداد تلقیح به ازای
هر آبستنی در شاخص انتخاب را بهترین راهکار برای سودآوری گله معرفی نمودند.
نتیجهگیري
تحلیل چند متغیره با است اده از همبستگی کانونی بین مقادیر فنوتیپی و ارزشهای اصالحی دو
مجموعه ص او تولیدی و ص او تولیدمثلی بیانگر ارتباط قوی بین این دو مجموعه ص او میباشد.
در بین ص او تولیدمثلی ،روزهای باز بهدلیل همبستگی فنوتیپی و ژنتیکی باال با ترکیب خطی ص او
تولیدی و ترکیب خطی ص او تولیدمثلی و نیز همبستگی ژنتیکی پایین با تولید شیر  305روز برای
گنجاندن در برنامههای انتخاب نسبت به سایر ص او تولیدمثلی مناسبتر بهنظر میرسد .بهطور کلی بر
اساس نتایج این تحقیق پیشنهاد میشود در برنامههای آزمون نتاج گاوهای نر کشور توجه بیشتری به
ص او تولیدمثلی بویژه روزهای باز دختران این گاوهای نر صورو گرفته و این ص ت در شاخص
انتخاب گاوهای نر قرار داده شود.
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Abstract
In this study, in order to multivariate analysis of genetic and phenotypic
correlations of productive and reproductive traits in Iranian Holstein dairy cows,
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. The studied traits
were productive (305 days milk yield, 305 days fat percentage, 305 days protein
percentage and lactation length) and reproductive (dry days, age at first calving,
calving interval and open days). Animals breeding values were predicted using a
single trait animal model. A canonical correlation analysis using CANCORR
procedure of SAS software was carried out to examine the relation between sets of
productive and reproductive traits. Analysis indicated that first canonical correlation
between first canonical variate pair for phenotypic and breeding values were 0.999
and 0.996, respectively (P<0.0001). Considering high and undesirable genetic
correlation between sets of productive and reproductive traits, for long term
profitability, designing selection programs based on a combination of these traits is
recommendable.
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