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در  شیرگیري و محیطی صفات وزن تولد و وزن از ، فنوتیپیرآورد روند ژنتیکیب
  نجدي نژاد هايگوساله

  
 4زادهین عالمو بهاءالد 3، محمدرضا مشایخی2، سیما ساورسفلی1بهاره طاهري دزفولی*1

  سسه ؤم ارشد کارشناس2، خوزستان یعیو منابع طب يکشاورز قاتیمرکز تحق ارشد علمی و کارشناستاعضو هی4و1
  دزفول آبادیصف يکشاورز قاتیمرکز تحق یعلمتاهیعضو 3 ،علوم دامی کشور تحقیقات

 25/08/92؛ تاریخ پذیرش: 12/04/92تاریخ دریافت: 

  چکیده
و محیطی وزن تولـد  ، فنوتیپینظور برآورد پارامترهاي ژنتیکی و روند ژنتیکیمبهدر تحقیق حاضر 

آوري شده ایـن صـفات در ایسـتگاه رکورد جمع 1249هاي نژاد نجدي از و وزن از شیرگیري گوساله
پشتیبانی گاو نجدي معاونت بهبود تولیـدات دامـی سـازمان جهـاد کشـاورزي اسـتان خوزسـتان طـی 

هـاي بینـیهاي واریانس و پارامترهـاي ژنتیکـی و پـیشلفهمؤ. گردیداستفاده  1384تا  1369هاي سال
با اثر ژنتیکی افزایشی مستقیم و  هاي اصالحی صفات با استفاده از مدل حیوانیاریب خطی از ارزشنا

گیـري نمایی محدود شـده بـدون مشـتقترین مدل و به روش حداکثر درست، به عنوان مناسبمادري
صـورت تابعیـت میـانگین مقـادیر فنـوتیپی، ارزش ندهاي فنوتیپی، ژنتیکی و محیطی به. روبرآورد شد

پذیري مستقیم براي وزن تولد و وزن از ها محاسبه شد. وراثتاصالحی و محیطی بر سال تولد گوساله
 ترتیـبپذیري مادري براي هر دو صـفت بـهو وراثت 13/0±06/0 و 37/0±11/0 ترتیبشیرگیري، به

 ترتیـببدست آمد. روند فنوتیپی صفات وزن تولد و وزن از شـیرگیري بـه 1/0±06/0و  04/0±08/0
 ترتیـبکیلوگرم، روند ژنتیکی افزایشـی مسـتقیم ایـن صـفات بـه 21/0±3/0 کیلوگرم و 05/0±07/0
 03/0±005/0 ترتیـبکیلوگرم، روند ژنتیکی افزایشی مـادري بـه 13/0±04/0 کیلوگرم و 01/0±06/0

 کیلـوگرم و 02/0±06/0 ترتیـبکیلوگرم و روند محیطی صفات مذکور نیز به 13/0±01/0 کیلوگرم و
  برآورد شد.  در سال کیلوگرم 3/0±04/0

  .روند ژنتیکی، روند محیطی، گاو نجدي، وزن تولد و وزن از شیرگیري کلیدي: هايواژه
                                        

bahare.taheri@gmail.com  *:نویسنده مسئول 
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  مقدمه
 و تیـبـه کمنسـبت  یقانع بـودن و کـم تـوقع مهمی همچون هايویژگیگاوهاي بومی با داشتن 

در اقتصاد هموطنان روستایی دارنـد. ایـن نقش مهمی ها، و مقاومت نسبی در مقابل بیماري غذا تیفیک
توانند عالوه بر سازگاري با محیط، تولید مناسبی نیز داشته باشند. گاو نژاد میها، در صورت اصالحدام

و خصوصـیات  یایناسـش منظـوربـه هک ،باشدنجدي، تنها توده گاو بومی مشخص استان خوزستان می
آن، ایستگاه پشتیبانی گاو نجدي، زیر نظـر د یولت اندمانر یفیو ک یمود کبهب و هطقنم این دام درظ فح

اي کـه معاونت بهبود تولیدات دامی استان خوزستان واقع در شهرستان شوشتر فعالیت دارد. در جامعـه
هاي اصالحی، در مدت زمان اجراي برنامه گیرد الزم است میزان تغییرات در ارزشمیانتخاب صورت 

بدین منظور، مقدار روند فنوتیپی، ژنتیکی و محیطی صـفات  ، که)1999رشیدي، انتخاب بررسی شود (
 بـه گیرند. برآورد روند ژنتیکی و محیطی در جمعیـت،در جمعیت مورد مطالعه، مورد بررسی قرار می

و  هـاي انتخـاب اجـرا شـدههاي ارزیابی برنامـهترین روشاز مهم ژنتیکی پیشرفت میزان تعیین منظور
مدیریت (تغذیه و بهداشت) را سطوح تواند که می ،باشدمی نژادي مختلفهاي اصالحتییردمقایسه م

 گرانصالحبراي ا کارآمدتر هايبرنامه گسترش و هاي آیندهگیريآشکار ساخته و زمینه را براي تصمیم
تـأثیر انتخـاب  تعیین میـزان برايطورکلی، به .)1993ولک،  و ون 2001(جهاندار، پذیر سازدامکان دام

روند ژنتیکی، فنوتیپی و محیطی صفات در جمعیت مورد مطالعـه مـورد بررسـی مقادیر عموماً ژنتیکی 
روندهاي ژنتیکی مستقیم و )، 2000و همکاران ( ایبانگی ).2007ه و همکاران، اخوگیرد (وطنقرار می

و  -007/0±001/0و  022/0±004/0 ترتیببه دري را براي صفت وزن تولد در نژاد گودالیژنتیکی ما
میـانگین ، که گزارش کردند -103/0±030/0 و 228/0±053/0 ترتیببراي صفت وزن از شیرگیري به

و همکـاران  فـراز. همچنـین، )>01/0P( بـوددار انه براي هر دو صفت معنییسال روند ژنتیکی مستقیم
کشور برزیل، روند ژنتیکی را بـراي سانتاژرترودیس ) با مطالعه ژنتیکی صفات رشد درگاوهاي 2000(

ترتیـب مـاهگی بـه 18سالگی و وزن  روزگی، وزن ازشیرگیري، وزن یک 120صفات وزن تولد، وزن 
. هـدف از ایـن تحقیـق مودندنکیلوگرم در سال گزارش  406/0 و 291/0، 134/0، 0579/0، 0244/0

نژاد شیرگیري در جمعیت گاو  برآورد روندهاي فنوتیپی، محیطی و ژنتیکی صفات وزن تولد و وزن از
  باشد.می 1384تا  1369هاي نجدي ایستگاه پشتیبانی گاو نجدي شوشتر، طی سال
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 هامواد و روش
صفات ژنتیکی، فنوتیپی و محیطی و روند  ي ژنتیکیه منظور برآورد پارامترهادر تحقیق حاضر ب

 1384تا  1369هاي که طی سال رکورد 1249از  نجدي نژاد هايوزن تولد و وزن از شیرگیري گوساله
توسط ایستگاه پشتیبانی گاو نجدي معاونت بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزي استان 

ه تعداد و ترکیب جامعه آماري مورد ، استفاده شد. اطالعات مربوط بگردیده است آوريجمعخوزستان 
تأثیر براي تعیین  .گرفتانجام  Excelها با نرم افزار ارائه شده است. ویرایش داده 1مطالعه در جدول 

مورد تجزیه  Minitab 14افزار نرم GLMها با استفاده از روش در مدل، داده دارمعنی عوامل ثابت
 DFREMLزار افاز نرم نیزیانس و پارامترهاي ژنتیکی صفات هاي وارلفهؤبرآورد م برايقرار گرفتند. 

طاهري  در مطالعه .گردیداستفاده  با اثر ژنتیکی افزایشی مستقیم و مادريصفتی مدل حیوانی تک و
ترین مدل براي برآورد پارامترهاي ژنتیکی این به عنوان مناسبیک مدل  )2008دزفولی و همکاران (

  : ه معرفی گردیدمطالع ر جمعیت موردصفات د
                                                        ≠ 0 amm + e       cov2a +Z1y = Xb + Z  

بردار اثرات عوامل ثابت (شامل سال تولد، فصل تولد، جنس  bبردار مشاهدات،  yدر این مدل 
دار اثرات ژنتیکی افزایشی بر mبردار اثر عوامل تصادفی حیوانات،  a )گوساله و شکم زایش مادر

ترتیب مشاهدات که به، هاي طرح هستندماتریس 2Zو  X ،1Zبردار اثرات باقیمانده است.  eمادري و 
  سازند. ل ژنتیکی افزایشی مستقیم و ژنتیکی افزایشی مادري مرتبط میامع عوامل ثابت، اترا به اثر

  
  شجره) یل داده و(فا تعداد و ترکیب جامعه آماري موردمطالعه -1جدول 

  رأس 1249  حیوانات داراي رکورد
  رأس 162  حیوانات نسل پایه

  رأس 60  پدرهاي داراي رکوردهاي نتاج
  رأس 414  مادرهاي داراي رکوردهاي نتاج

  سال 16) 69-84(  تعداد سال تولد
 

درصد  25درصد با حداکثر همخونی  78/0متوسط ضریب همخونی براي جمعیت مورد مطالعه 
(طاهري  بدست آمده است 2صورت جدول هاي مورد مطالعه بهی طی سالنوخسطوح همو  اشدبمی

  .)2008دزفولی و همکاران، 
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وزن تولد و وزن از  صفاتحیوانات براي هاي اصالحی ارزش بینی نااریب خطیبهترین پیش
سال تولد  هاي اصالحی به تفکیکصفتی برآورد و میانگین ارزشبا استفاده از مدل تک شیرگیري
. براي برآورد روند فنوتیپی و ژنتیکی صفات مورد بررسی، ضریب تابعیت میانگین گردیدمحاسبه 

به منظور برآورد روند  ،ها محاسبه شد. همچنینها بر سال تولد آنهاي اصالحی دامفنوتیپی و ارزش
ی آن کسر و محیطی صفات مورد بررسی، میانگین کل و ارزش اصالحی هرحیوان از ارزش فنوتیپ

  عنوان روند محیطی محاسبه شد. ضریب تابعیت میانگین محیطی نسبت به سال تولد به
  

  1369-1384هاي متوسط ضریب همخونی جمعیت مورد مطالعه طی سال -2جدول 
  84  83  82  81  80  79  78  77  76  75  74  73  72  71  70  69  سال

سطح  متوسط
  همخونی(%)

0  0  0  5/12  5/12  28/13  8/10  44/6  75/8  07/8  4/4  02/5  62/2  01/3  9/3  63/2  

  
  و بحث نتایج

ترتیب هاي نجدي بهشیرگیري براي گوسالهمیانگین و انحراف معیار وزن تولد و وزن از 
ها و پارامترهاي ژنتیکی و فنوتیپی . واریانسگردیدکیلوگرم محاسبه  56/49±10/13و  17/3±08/18

ارائه شده  3جدول  هاي نجدي، درزن از شیرگیري گوسالهبرآورد شده براي دو صفت وزن تولد و و
و براي وزن از  56/0افزایشی مستقیم و مادري براي وزن تولد، مثبت و  اتهمبستگی اثراست. 

پذیري پذیري مستقیم، وراثت) نیز وراثت2008تیلکی و همکاران ( .ندبدست آمد - 16/0شیرگیري 
یکی افزایشی مستقیم و مادري را براي صفت وزن تولد در مادري و همبستگی ژنتیکی بین دو اثر ژنت

با این  و مثبت گزارش کردند. 92/0و  06/0±07/0، 15/0±07/0ترتیب به هاي براون سوئیسگوساله
در همبستگی ژنتیکی بین اثرات ژنتیکی افزایشی و مادري را ) 1991کریس و همکاران ( وجود،

)، b2002پالس و همکاران (همچنین، گزارش کردند.  -58/0 براي وزن تولدگاوهاي سانتاژرترودیس 
همبستگی بین اثرات ژنتیکی مادري و مستقیم براي صفات وزن تولد و وزن از شیرگیري تصحیح شده 

مقدار این همبستگی براي . گزارش نمودند -13/0و  - 37/0ترتیب به را هاي برهمنروزه گوساله 205
 - 34/0و -37/0ترتیب هي در مطالعه گاوهاي کلمبیا، منفی و بدو صفت وزن تولد و وزن از شیرگیر

گی منفی اثرات ژنتیکی مادري و مستقیم براي وزن از ستهمب ).2007گزارش شده است (سارمینتو، 
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اند که ) گزارش کرده2002افتخار شاهرودي و همکاران (دارد.  مطابقت شیرگیري با مطالعات باال
دهنده این است که کی افزایشی مستقیم و مادري براي یک صفت نشانهمبستگی مثبت بین دو اثر ژنتی

تواند نشانگر شایستگی باالتر مادرها باشد و برعکس همبستگی منفی عملکرد باالتر براي آن صفت می
بین این دو اثر ممکن است عملکرد باالي فرزندان را به کاهش شایستگی مادر براي آن صفت مرتبط 

همبستگی منفی بین اثرات ژنتیکی مادري و مستقیم نشانه وجود شده است که  گزارشسازد. همچنین، 
لحاظ کردن این همبستگی در برنامه  ،). بنابراین2000ها است (فراز، رابطه متضاد ژنتیکی بین ژن

   تواند مهم باشد.می براي صفت موردنظرل پیشرفت ژنتیکی مناسب وحصدر جهت اطمینان از  انتخاب
ژنتیکی مستقیم و مادري، محیطی و فنوتیپی صفات وزن تولد و وزن از شیرگیري در مقادیر روند 

ارائه شده است. میانگین تغییرات فنوتیپی صفات وزن تولد و وزن از شیرگیري در طول  4جدول 
 نشان داده شده است. میانگین وزن تولد در جمعیت مورد مطالعه 1 شکلهاي مختلف تولد در سال

روند افزایشی و  70و  69هاي که تغییرات این میانگین بین سال طوريزیادي است، بهداراي نوسانات 
 82تا  79هاي روند کاهشی داشته است. تغییرات فنوتیپی این صفت، بین سال 74پس از آن، تا سال 

لد متو 82هایی است که در سال داراي روند افزایشی بوده و بیشترین مقدار وزن تولد مربوط به گوساله
  اند.شده

  
  ها و پارامترهاي ژنتیکی و فنوتیپی برآورد شده براي وزن تولد و وزن از شیرگیريواریانس -3 جدول

a  صفت
2σ  m

2σ  e
2σ  p

2σ  amcov 
2h  2m  amr  

  56/0  08/0±04/0  37/0±11/0  75/0  70/7  44/3  61/0  90/2  وزن تولد
  -16/0  1/0±06/0  13/0±06/0  -90/1  79/103  90/81  50/10  30/13  وزن از شیرگیري

a2σ؛، واریانس ژنتیکی افزایشی m2σ؛، واریانس ژنتیکی مادري e2σ؛، واریانس باقیمانده p2σ؛ ، واریانس فنوتیپیamcov ،
، amrپذیري مادري و ، وراثت2m ؛پذیري، ضریب وراثت2h ؛کواریانس اثرات ژنتیکی افزایشی مستقیم و ژنتیکی مادري

  شی مستقیم و ژنتیکی مادري.همبستگی اثرات ژنتیکی افزای
  

مـورد میـانگین وزن از  دهـد. درنشـان میرا کاهشـی  ، ایـن صـفت دوبـاره رونـد82بعد از سال 
شود ولی تغییرات فنوتیپی ایـن صـفت نیـز در طـی شیرگیري، روند مشابهی با وزن تولد مشاهده نمی

کند. میـانگین پیروي نمی زیادي است و از یک روند یکنواخت مورد بررسی داراي نوساناتهاي سال
، در ابتدا یک روند کاهشی و سپس افزایشی داشـته و پـس از آن تـا 73تا  69هاي سالاین صفت بین 
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که کمترین مقدار میانگین در روند تغییرات این صفت اسـت، کـاهش شـدیدي اتفـاق افتـاده  76سال 
عیت مورد مطالعـه افـزایش هاي نجدي در جم، میانگین صفت وزن تولد گوساله76است. پس از سال 

کاهشـی مشـاهده  ، دوبـاره رونـد82سال  . براي وزن از شیرگیري نیز مانند وزن تولد پس ازدادنشان 
تـوان بـه شود. تغییرات فنوتیپی مشاهده شـده بـراي صـفات وزن تولـد و وزن از شـیرگیري را میمی

 توان گفتمیقع ادر وبت داد. تغییرات در مدیریت اعمال شده و شرایط محیطی و همچنین ژنتیکی نس
و در طور یکنواخت گله را تحت تـأثیر قـرار داده به 69-84هاي نوسانات محیطی و مدیریتی طی سال

کـه در رونـد باتوجـه بـه ایـن .دهدنشان نمیرا  و یا کاهشی روند افزایشیدر کل ها نتیجه فنوتیپ دام
 انتخـابعـدم تـداوم یـک برنامـه  ،شـوده نمیافزایشی مشاهد 79ژنتیکی افزایشی مستقیم بعداز سال 

رونـد ژنتیکـی  هاي پایانی مطالعـه باشـد.طی سال تواند از دالیل این نوساناتنیز می و منظم مشخص
 13/0±04/0 و 06/0±01/0 ترتیـبهاي نجدي مـورد مطالعـه بـهافزایشی مستقیم در جمعیت گوساله

هـاي مختلـف تولـد در ت مورد بررسی در سالهاي اصالحی صفا. میانگین تغییرات ارزششدبرآورد 
هـاي ، نشان داده شده است. میـانگین تغییـرات ژنتیکـی مسـتقیم بـراي وزن تولـد طـی سـال2 شکل

باشـد، داراي رونـد کاهشـی می 84داراي سیر صعودي و پس ازآن تـا سـال  78رکوردگیري، تا سال 
بـه بیشـترین مقـدار  78هاي متولـد سـال طوري که میانگین تغییرات ژنتیکی وزن تولد براي گوسالهبه

رونـد کاهشـی داشـته اسـت. تغییـرات ژنتیکـی مسـتقیم صـفت وزن از  84رسیده، پس از آن تا سال 
داراي سـیر صـعودي  79کاهش نشان داد ولی پس از آن و تا سال  70تا 69هاي در سال نیز شیرگیري
  ).2 شکل( بوده است

  
  و مادري، محیطی و فنوتیپی وزن تولد و وزن از شیرگیري روند ژنتیکی افزایشی مستقیم - 4جدول 

  وزن از شیرگیري (کیلوگرم)  وزن تولد (کیلوگرم)  روند برآورد شده
  13/0 **±04/0  06/0 **±01/0  ژنتیکی مستقیم
  13/0 **±01/0  03/0 **±005/0  ژنتیکی مادري

  ns 02/0  3/0±ns 04/0±06/0  محیطی
  ns 07/0  3/0±ns 12/0±05/0  فنوتیپی

 :*05/0<P؛ ns  :01/0>P  
  

 همکاران و طاهري دزفولیبهاره 
 



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

149 

شیرگیري طی  که بیشترین مقدار براي میانگین وزن از 79فت نیز مانند وزن تولد از سال این ص
 باشد، سیر نزولی به خود گرفته است. این کاهش براي میانگین وزن ازمورد بررسی میهاي سال

که هر دو دهد وند ژنتیکی نشان مینتایج ردهد. ، شدت کمتري را نشان می83، بعد از سال شیرگیري
اند که این امر به مدنظر بودن معیار و هدف انتخاب روند افزایشی داشته 78-79صفت در کل تا سال 

از آن  ،هاي مورد بررسی اشاره دارد. همچنیننژاد آن طی سالمشخص براي این دام و توجه به اصالح
توان می ه است،وزن از شیرگیري بدست آمد جایی که بیشترین میزان پیشرفت ژنتیکی براي صفت

هاي پیشرفت براي هر دو صفت در سال عدمها بوده است. ترین معیار انتخاب گوسالهمهم گفت که
محققان از طرفی دیگر،  .باشدمنظم عدم وجود انتخاب  تواند به دلیل عدم تداوم انتخاب وپایانی می

کم را به عدم وجود معیار انتخاب واضح و محوري طی ترین دلیل براي پیشرفت ژنتیکی منفی و مهم
نامناسب بودن  ،همچنین ).2004اند (شات و همکاران، هاي موردمطالعه در روند نسبت دادهسال

به دام اجازه بروز پتانسیل ژنتیکی خود را  کهطوري ،امر باشد تواند از دالیل اینشرایط محیطی نیز می
نتیکی در حد مورد انتظار را به ) نیز دالیل عمده عدم پیشرفت ژ1386( خواه و همکارانوطن. دهدنمی

فاده از معیار انتخاب تر مشخص نبودن اهداف اصالحی براي نژادهاي مورد بررسی، عدم اسیعواملی نظ
هاي بینی ارزشحیوانی مناسب جهت پیشهاي مختلف، عدم استفاده از مدل يهامناسب طی سال

و همچنین اجرا  از صفات و ثبت شجره دگیريورها، کم بودن دقت رکیابی آناصالحی حیوانات و ارز
میانگین تغییرات ژنتیکی هاي اصالحی نسبت دادند. بینی شده در گلههاي پیشنشدن کامل برنامه

اتفاق افتاده، در بقیه موارد  75و  74هاي جز روند افزایشی که طی ساله مادري براي وزن تولد، ب
). براي صفت وزن از شیرگیري 3 شکله تغییرات ژنتیکی مستقیم براي این صفت است (مشاب تقریباً

دهد. اگرچه، در مقایسه با زیادي نشان می نوساناتمورد بررسی هاي سالنیز، روند ژنتیکی مادري طی 
باشند و در مجموع تغییرات سیر صعودي داشته است وزن تولد، این نوسانات داراي شدت کمتري می

دار بود هاي ژنتیکی مستقیم و مادري براي صفات وزن تولد و وزن از شیرگیري معنی). روند3 شکل(
)01/0<P.( روسالس -) روند ژنتیکی افزایشی  جمعیت سیمنتال در مطالعه)، 2004الدي و همکاران

م و مریا-گزارش کردند. هیلبراي وزن تولد را منفی مثبت و اثرات ژنتیکی افزایشی مادري را  مستقیم
بینی شده بر سال تولد را هاي اصالحی مستقیم و مادري پیش) نیز رگرسیون ارزش1996(فیلیپسون 

 و - 002/0±003/0 ترتیب، بهBoranبراي صفات وزن تولد، وزن از شیرگیري و وزن یک سالگی گاو 
 - 005/0±01/0 و 22/0±03/0 کیلوگرم و 021/0±015/0 و 32/0±04/0 کیلوگرم، 001/0±003/0

  کردند.گزارش یلوگرم ک
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)، در مطالعه جمعیت گاو بومی تاي شمال شرقی، روند فنوتیپی، روند 2008اینتاراثام و همکاران (
 18/0±06/0 ترتیببینی شده را براي وزن تولد بهژنتیکی افزایشی مستقیم و ژنتیکی مادري پیش

 32/0±07/0 ،- 36/1±67/0یب ترتکیلوگرم و براي صفت وزن از شیرگیري به 01/0±01/0 و 01/0±04/0
)، روند ژنتیکی صفات وزن تولد، وزن 2006کیلوگرم گزارش کردند. استرادا و همکاران ( 03/0±04/0 و

شیرگیري را در گله گاوهاي برهمن در  روزه و متوسط افزایش وزن روزانه قبل از 205تصحیح شده 
حقیق، روند ژنتیکی مستقیم براي هر سه مکزیک، با استفاده از مدل تک صفتی برآورد کردند. در این ت

 روزه و افزایش وزن روزانه قبل از 205صفت منفی و روند ژنتیکی مادري براي صفات وزن تصحیح شده 
  گرم در سال گزارش شده است. 06040/0 و گرم 7/56ترتیب شیرگیري مثبت و به

  
  و وزن از شیرگیري روند فنوتیپی صفت وزن تولد - 1 شکل

  
  و وزن از شیرگیري ژنتیکی افزایشی مستقیم صفت وزن تولدروند  -2 شکل

 همکاران و طاهري دزفولیبهاره 
 



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

151 

  
  .و وزن از شیرگیري ژنتیکی افزایشی مادري صفت وزن تولدروند  -3 شکل

  
  و وزن از شیرگیري محیطی صفت وزن تولدروند  -4 شکل

  
، فریقاي جنوبیآ برهمن )، روند ژنتیکی مستقیم براي وزن تولد گاوهاي2004(پیکو در مطالعه 

کیلوگرم براي  0026/0طور متوسط کیلوگرم در سال همراه با کاهش ساالنه به 0207/0طور متوسط به
روند ژنتیکی مستقیم نیز براي وزن از در همین مطالعه، روند ژنتیکی مادري گزارش شده است. 

کیلوگرم  04/0، 2001تا  1996سال و از سال  کیلوگرم در 1/0، 1995تا  1985هاي شیرگیري بین سال
کیلوگرم در سال برآورد  04/0که روند ژنتیکی مادري براي این صفت، در سال بدست آمده در حالی

گاوهاي  )، روند ژنتیکی مستقیم را براي وزن شیرگیري در1997همکاران ( و سکرامپ شده است.
ساله،  12 در کشور انگلستان و براي یک دورهآبردین  ودیوون جنوبی ، شاروله، لیموزین، سمینتال
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 همکاران وناداراجاه در مطالعه  .کیلوگرم بدست آوردند 33/1 و 57/0، 84/0 ،59/0 ،/84ترتیب به
 تا 1953هاي طی سال هرفوردو آنگوس هاي از رکوردهاي وزن شیرگیري گوساله استفاده )، با1987(

ترتیب بهرا بررسی  متوسط روند ژنتیکی ساالنه وزن ازشیرگیري تصحیح شده را در دوره مورد 1983
ژنتیکی صفات )، در بررسی a2002و همکاران (پالس کیلوگرم درسال برآورد کردند.  75/0و  27/1

ها با ) فقط گوساله2ها و () تمامی گوساله1به دو روش (ها را ، دادهبرهمن هايرشد در گوساله
 ند فنوتیپی، ژنتیکی مستقیم ورار دادند. در روش اول، مقادیر روقتجزیه  پدرهاي شناخته شده، مورد

 براي وزن از شیرگیري تصحیح شده ،003/0و 004/0، 393/0 ترتیببراي وزن تولد بهسال  مادري در
کیلوگرم برآورد  095/0 و 263/0، 813/1 ماهگی 18براي وزن  کیلوگرم و 115/0 و 142/0، 367/3

 و 033/0ترتیب را براي وزن تولد به شد. این محققان در روش دوم نیز روند ژنتیکی مستقیم و مادري
ماهگی  18کیلوگرم و براي وزن  276/0و  186/0روزه  205وزن ازشیرگیري براي کیلوگرم،  -002/0
گونه روند )، هیچ1998(دیوپ و ون ولک ند. با این وجود، کیلوگرم گزارش کرد 136/0 و 471/0
مشاهده  1گوبرا ه وزن شیرگیري گاوهايداري براي اثرات ژنتیکی مستقیم و مادري در مطالعمعنی

 4 شکلدر  ،هاي مختلفهاي محیطی صفات مورد بررسی در سالمیانگین تغییرات ارزش نکردند.
شود، تغییرات محیطی براي صفت وزن تولد مشاهده می 4 شکلنشان داده شده است. همانطور که در 

، با وجود دو دوره کاهش، در 79سال  داراي روند کاهشی بوده و پس ازآن تا 70و  69هاي طی سال
هاي رسد. این تغییرات طی سالبه بیشترین مقدار خود می 79مجموع سیر صعودي داشته که درسال 

تغییرات  نیز، در شرایطی که در 82، دوباره روند کاهشی به خود گرفته است. پس از سال 81تا  79
روند افزایشی داشته است. شدت نوسانات شود، تغییرات محیطی دوباره ژنتیکی کاهش مشاهده می

این مسأله هاي رکوردگیري بسیار زیاد بوده است، محیطی براي صفت وزن از شیرگیري، طی سال
(مانند ثیر عوامل محیطی تصادفی أها تا زمان از شیرگیري، بیشتر تحت تگوسالهباشد که بدین سبب می

که  79تا  70هاي در سال گیرند. این امر خصوصاًمی قراربیماري، سطح تغذیه از مادر و رفتار مادري) 
باشند، قابل مالحظه است. این تغییرات محیطی براي وزن تغییرات ژنتیکی داراي سیر صعودي می

   دهد.افزایش نشان می 82هاي اخیر و بعد از سال ازشیرگیري نیز، طی سال

                                                
1 - Gobra 
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در مجموع هر دو صفت ژنتیکی براي اگر چه تغییرات دهد نتایج این پژوهش نشان می ،طورکلیهب
هاي مختلف، منجر به نوسانات کید بر یک معیار انتخاب ثابت طی سالأولی عدم ت، سیر صعودي داشته
بررسی و عدم تداوم برنامه انتخاب هاي مورد اصالحی در این گله طی سال هايزیاد میانگین ارزش

که رسد به نظر می هر دو صفت شده است. برايژنتیکی هاي پایانی منجر به عدم پیشرفت طی سال
نشان  را که پیشرفت ژنتیکی باالتري وزن از شیرگیري معیار اصلی انتخاب براي این گله بوده همچنان

 زیادي بسیار اثر ایستگاه محیطی عوامل که نتایج حاصل از روند محیطی اشاره دارد ،همچنیندهد. می
بنابراین، . اندشده بررسی مورد صفات مقادیر فنوتیپی کاهشباعث  و اندداشته مطالعه مورد صفات بر

بایست تالش شود تا شرایط محیطی بهینه و مطلوب براي بروز هر چه نژادي میهاي اصالحدر برنامه
بیشتر پتانسیل ژنتیکی گله فراهم شود و بدین طریق روند ژنتیکی و محیطی در راستاي بهبود فنوتیپ 

   دام همسو گردد.
  

  زاريسپاسگ
 بدوي مهندس آقاي ویژه به سازمان جهاد کشاورزي خوزستان دامی تولیدات بهبود معاونت از
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Abstract 
In this research, in order to predict genetic parameters and genetic and 

environmental trends of birth weight and weaning weight of Najdi calves, 1249 
records collected during the period of 1989 - 2004 in Najdi cattle Research Station 
of Khuzestan were used. Variance components, genetic parameters and predicted 
breeding values were estimated for traits, using animal model with direct and 
maternal additive genetic effects as the best model and restricted maximum 
likelihood method based on a derivative-free algorithm. Phenotypic, genetic and 
environmental trends were calculated as the regression of average phenotypic 
values, predicted breeding values and environmental values on year of calf birth, 
respectively. Direct and maternal heritability for birth weight and weaning weight 
were estimated 0.37±0.11, 0.08±0.04, 0.13±0.06 and 0.1±0.06, respectively. 
Phenotypic trends of traits were 0.07±0.05 kg/year and 0.21±0.3 kg/year for birth 
weight and weaning weight, direct additive genetic trends for these traits were 
0.06±0.01 kg/year and 0.13±0.04 kg/year, and maternal additive genetic trends for 
these traits were 0.03±0.005 kg/year and 0.13±0.01 kg/year, respectively. 
Environmental trends were estimated as 0.02±0.06 kg/ year and 0.04±0.3 kg/year, 
respectively.  

 
Keywords: Genetic trend, Environmental trend, Najdi cattle, Birth weight, 
Weaning weight. 
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