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های واریانس و روند ژنتیکی صفات تولیدی تاثیر سن اولین زایش بر عملکرد، مولفه

 گاوهای هلشتاین استان اصفهان
 
 

 

 تهران، ایران 19395-3697گروه کشاورزی، دانشگاه پیام نور، صندوق پستی  :*ربیع رهبر  

 
 1397 بهمنتاریخ پذیرش:            1397 آبان تاریخ دریافت:

 چکیده

های واریانس و روندهای ژنتیکی و فنوتیپی این صفات هدف از تحقیق حاضر، بررسی اثر سن اولین زایش بر صفات تولیدی و برآورد مولفه            

 گله که 64راس گاو متعلق به  49925در این تحقیق، از رکوردهای  های مختلف سن اولین زایش گاوهای هلشتاین استان اصفهان بود.در کالس

 ،23-5/20ماهگی بود به سه کالس ) 36تا  20اند، استفاده شد. سن اولین زایش گاوها که بین زایش داشته 1394تا  1385های طی سال

های واریانس و انجام شد. برای برآورد مولفه  SAS9.2افزار آماریدر نرم Mixedها توسط رویه ماه( تقسیم شد. آنالیز داده ≥26، 5-26/23

  استفاده شد. DMUافزارنمایی محدود شده براساس مدل دام تک صفتی، از نرماصالحی صفات تولید شیر با روش حداکثر درستهای ارزش

کیلوگرم برای کالس اول،  1/270±4/9و  2/249±5/1، 10270±2/38ترتیب میانگین حداقل مربعات تولید شیر، مقدار چربی و پروتئین به

کیلوگرم برای  5/264±6/1و  1/237±8/4، 44±9/10017کیلوگرم برای کالس دوم و  3/267±4/1و  6/1±5/243، 1/39±10179

و  34/0±008/0، 12/0±008/0ترتیب پذیری این صفات بهدار بود. مقدار وراثتها معنیکالس سوم سن اولین زایش بوده و تفاوت آن

و  24/0±008/0، 11/0±006/0برای کالس دوم و  23/0±007/0و  0/0±005/31، 14/0±005/0برای کالس اول،  012/0±23/0

های اول و دوم سن اولین های اصالحی صفات تولید شیر مربوط به کالسترین میانگین ارزشبرای کالس سوم برآورد شد. بیش 011/0±21/0

صفهان نشان داد که کاهش سن اولین نتایج تحقیق حاضر روی گاوهای هلشتاین استان ا دار داشتند.سوم تفاوت معنی زایش بودند که با کالس

 تواند موجب افزایش تولید شیر، چربی و پروتئین و کاهش روند ژنتیکی این صفات گردد. زایش می

  های واریانس، گاو شیری، ارزش اصالحی، روند ژنتیکی و فنوتیپی، مولفهسن اولین زایش کلیدی: کلمات

 rahbarrabie@pnu.ac.ir: نیکی نویسنده مسئول* پست الکترو
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 مقدمه

عواملی مانند سن اولین زایش،  شیری توسط بازده تولیدمثلی گاو       

ازای هر آبستنی زایی، تعداد روزهای باز و تعداد تلقیح بهفاصله گوساله

زایش  اولین سن .(Berger ،1998و  Dematawewa) شودمی گیریاندازه

بار ای که گاو نیاز دارد تا به بلوغ رسیده و برای اولینعنوان دورهبه

عمر تولیدی و تاثیر آن روی طول  زایش کند شامل تعیین زمان شروع

عبارتی سن اولین زایش یک عامل هباشد، بعمر تولیدی گاو شیری می

 ژنتیکی تاثیرگذار روی تولید و ترکیبات شیر استمدیریتی و غیر

(Gröhn  وRajala-Schultz ،2000 ؛Ojango  وPollott ،2001 ؛Pirlo 

نسلی  فاصله کاهش لدلیهزایش، ب کاهش سن اولین (.2000و همکاران، 

و سرعت آزمون نتاج گاوهای نر، اثر مثبتی روی پیشرفت ژنتیکی دارد 

(Pirlo  ،هم2000و همکاران .)تواند چنین کاهش سن اولین زایش می

های هزینه که دهدمی نشان برآوردها دهد. را کاهش جایگزینی هایهزینه

های تولید هزینهکل  % 20های جایگزین تقریباً مرتبط با پرورش تلیسه

(. کاهش سن اولین زایش موجب کاهش Heinrichs ،1993باشند )می

 Gardnerشود )می گذاریتر سرمایهخوراک و بازگشت سریع هایهزینه

سن اولین زایش  که کاهش شد تحقیقی مشخص در (.1988و همکاران، 

های خوراک )از زمان جویی در هزینهماه، موجب صرفه 22به  26از 

ازای هر حیوان دالر به 119دالر به  42شیرگیری تا اولین زایش( از از 

های پرورش هزینه Pirlo (1997) (.1997همکاران،  و Mourits) شودمی

های خوراک، نیروی کار، ارزش گوساله، مرگ ها )شامل هزینهتلیسه

ترتیب ماهگی را به 30و  28، 26، 24و میر و ثابت( با زمان زایش 

دالر محاسبه کرد. زمان اولین زایش  2411و  2290، 2164، 2062

های پرورش، روی صفات تولید شیر نیز موثر عالوه بر تاثیر بر هزینه

است. در تحقیق دیگر مشخص شد که گاوهای با سن اولین زایش 

 تری نسبت به سایر گاوها داشتندماه، تولید شیر کم 27تر از بیش

(Losinger  وHeinrichs ،1996) .که سن  شده است چنین پیشنهادهم

زایی و ماهگی باشد تا حداقل سخت 24و  22بهینه اولین زایش بین 

(. Hoffman ،1997) گردد شیر در اولین زایش حاصل کافی تولید میزان

های تهران، اصفهان و گله گاو شیری مربوط به استان 6در مطالعه 

گی گزارش شد ماه 23تا  22قزوین، بهترین سن اولین زایش بین 

که زایش  کردند گزارش محققین گروهی از چنین(. هم1393زاده، )خلج

 Hoffmanماهگی تاثیر منفی روی تولید شیر دارد ) 22زودتر از سن 

 12000(. گروه دیگر از محققین، با بررسی اطالعات 1996و همکاران، 

راس از گاوهای هلشتاین، نشان دادند که سن اولین زایش بر صفات 

ولید شیر، مقدار چربی و درصد چربی گاوها در اولین دوره شیردهی ت

 . با توجه به این(Edriss ،2004و  Nilforooshan) دار داردتاثیر معنی

که صفت سن اولین زایش صفتی مدیریتی و ژنتیکی است و براساس 

شرایط منطقه، گله، نوع مدیریت و ژنتیک، سن اولین زایش و متعاقب 

این صفت  کند، بنابراین نیاز به بررسی تواند تغییری میآن صفات تولید

ها و اطالعات تر گلهدر سطح استان اصفهان با تعداد و پراکندگی بیش

تحقیق حاضر، بررسی اثر سن اولین  همین منظور هدف ازبوده است. به

های واریانس و روندهای زایش برصفات تولید شیر و برآورد مولفه

های مختلف سن اولین زایش ین صفات در کالسژنتیکی و فنوتیپی ا

 گاوهای هلشتاین استان اصفهان بود.
 

 هامواد و روش

رأس گاو شیری هلشتاین  49925در تحقیق حاضر، از رکوردهای 

 1394تا  1385های گله که طی سال 64استان اصفهان متعلق به 

عات شد. اطال استفاده بودند، شده آوریجمع وحدت تعاونی توسط شرکت

مورد استفاده شامل اطالعات شجره و رکوردهای تولیدی شش دوره 

روز شیردهی  305اطالعات رکوردهای تولید براساس  بود. اول شیردهی

و دو بار دوشش تصحیح شد و براساس اطالعات فردی هر دام، سن 

صورت  SQL.2012 افزارنرم ها درداده اولین زایش محاسبه شد. ویرایش

تحقیق، سن اولین زایش گاوها که  (. در اینMicrosoft ،2012گرفت )

ماه(  ≥26و  5/23-26، 20-5/23) ماهگی بود به سه کالس 36 تا 20 بین

متغیر کمکی  زایش، فصل، سال ،)گله غیرژنتیکی عوامل شد. آنالیز تقسیم

های مختلف سن سن حیوان در زمان زایش، شکم زایش و کالس

افزار نرم Mixed Model( توسط رویه اولین زایش بر صفات تولید شیر

( انجام شد. مقایسه میانگین حداقل مربعات 2009)  SAS9.2آماری 

های مختلف سن اولین زایش با آزمون توکی صورت گرفت. بین کالس

 صورت زیر بود:مدل تجزیه و تحلیل مشاهدات به
𝑦𝑖𝑗𝑘𝑙𝑚 = 𝜇 + 𝐻𝑌𝑆𝑖 + 𝑏1(𝐶𝐴𝑗 − 𝐶𝐴̅̅ ̅̅

𝑗) + 𝑃𝑎𝑟𝑖𝑡𝑦𝑘 + 𝐴𝐹𝐶𝑙 + 𝑒𝑖𝑗𝑘𝑙𝑚 

 میانگین صفت، μمقدار رکورد فرد برای هر صفت،  yijklmدر این مدل 

ضریب تابعیت هر صفت از 𝑖  ، b1فصل زایش، سال، اثر تصادفی گله

CA̅̅̅̅ام،  jسن زایش حیوان  CA𝑗سن حیوان در زمان زایش، 
𝑗   میانگین

امین شکم زایش )شش دوره(،   kاثر ثابت 𝑃𝑎𝑟𝑖𝑡𝑦𝑘 سن زایش حیوان،

𝐴𝐹𝐶𝑙 اثر ثابت l ( و  3امین سن اولین زایش )کالسeijklm  اثر تصادفی

  باشند.مانده میباقی

های اصالحی صفات تولید های واریانس و ارزشبرای برآورد مولفه

 Restricted Maximum) شده محدود نماییدرست با روش حداکثر شیر

Likelihood =REML) افزار مدل دام تک صفتی، از نرم براساسDMU 

. مدل آماری زیر برای تجزیه (Jensen ،2007و  Madsen) استفاده شد

 و تحلیل ژنتیکی تک متغیره استفاده شد:
𝑦𝑖𝑗𝑘𝑙 =  𝜇 + 𝐻𝑌𝑆𝑖 + 𝑃𝑎𝑟𝑖𝑡𝑦𝑗 + 𝐴𝐹𝐶𝑘 + 𝑃𝑒𝑙 + 𝑎𝑚 + 𝑒𝑖𝑗𝑘𝑙𝑚𝑛 

، ثابت گلهاثر  𝐻𝑌𝑆𝑖میانگین کل،  𝜇رکورد حیوان،  𝑦𝑖𝑗𝑘𝑙 در این مدل

ام،  jاثر ثابت شکم زایش  𝑃𝑎𝑟𝑖𝑡𝑦𝑗ام،  iفصل زایش ، سال
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𝐴𝐹𝐶𝑘 اولین زایش  سن ثابت اثرk  ،ام𝑃𝑒𝑙 اثر تصادفی محیط دائم l ،ام 

𝑎𝑚  اثر تصادفی حیوانm  ام و𝑒𝑖𝑗𝑘𝑙𝑚𝑛 باشند. مانده میتصادفی باقی اثر 

تفاده های اصالحی برای صفات تولید شیر هر حیوان با اسارزش       

 اده های ماز اطالعات عملکرد محاسبه و روند ژنتیکی و فنوتیپی دام

فات صالحی و میانگین فنوتیپی ترتیب از تابعیت میانگین ارزش اصبه

 تعیین Reg رویه SAS9.2  (2008،)آماری افزاربر سال زایش، توسط نرم

 شد. میانگین ارزش اصالحی صفات تولید شیر، چربی و پروتئین در

 گرفت. قرار بررسی مورد F آزمون  با زایش سه کالس مختلف سن اولین
       

 نتایج 
تولید شیر برای سه کالس مختلف خالصه آمار توصیفی صفات        

اثرات ثابت شکم  نشان داده شده است. 1سن اولین زایش در جدول 

فصل زایش و ، سال، زایش، سن اولین زایش و اثرات تصادفی گله

دار متغیر کمکی سن حیوان در زمان زایش بر صفات تولید شیر معنی

کالس  (. تفاوت میانگین حداقل مربعات کالس اول ازP<01/0شدند )

کیلوگرم  6/3و  7/5، 91ترتیب تولید شیر، چربی و پروتئین به برای دوم

( و  تفاوت میانگین حداقل مربعات کالس اول از کالس سوم 2)جدول 

دار لحاظ آماری معنیکیلوگرم بود که به 4/6و  8/11، 253ترتیب به

دوم از  چنین تفاوت میانگین حداقل مربعات کالس(. همP<01/0بود )

بود که  کیلوگرم 8/2و  1/6، 162 ترتیبکالس سوم برای این صفات به

(. این نتایج نشان داد که مقدار P<01/0دار بود )با آزمون توکی معنی

با کاهش  اصفهان استان هلشتاین گاوهای در تولید شیر، چربی و پروتئین

های واریانس و ، مولفه3جدول  سن اولین زایش افزایش یافته است.

اولین زایش  سن های مختلفکالس تولید شیر را در پذیری صفاتتوراث

پذیری هریک از صفات تولید جدول، وراثت دهد. براساس ایننشان می

میانگین است.  بوده تقریباً مشابه اولین زایش سن هایکالس کلیه شیر در

های اصالحی صفات تولید شیر در سه کالس مختلف سن اولین ارزش

ترین ارائه شده است. براساس این جدول، بیش 4زایش در جدول 

های های اصالحی صفات تولید شیر مربوط به کالسمیانگین ارزش

دار سوم تفاوت معنی اول و دوم سن اولین زایش بودند که با کالس

ترین روند فنوتیپی برای صفت تولید شیر بیش (.P<01/0)داشتند 

ماه )کالس سوم( و برای  ≥26مربوط به گاوهای با سن اولین زایش 

تر کم گاوهای با سن اولین زایش چربی و پروتئین مربوط به تولید صفات

ماه )کالس اول( بود. از لحاظ روند ژنتیکی صفات تولید شیر،  5/23از 

ماه(  ≥26زایش بودند ) سوم سن اولین کالس طورکلی گاوهایی که دربه

 (.3تا  1)اشکال  تری داشتندها مقادیر بیشنسبت به دیگر کالس
 

 های سن اولین زایشآمار توصیفی صفات تولید شیر براساس کالس :1جدول 

 حداکثر حداقل انحراف معیار میانگین تعداد مشاهدات کیلوگرم(صفات ) 1سن اولین زایش

 

 کالس اول
 

 x2  24646 2/11846 5/1935 2404 15999-305شیر 

 590 41 3/92 315 25091 مقدار چربی 

 510 47 4/75 9/314 15542 مقدار پروتئین

 

 کالس دوم
 

 x2  61694 2/11714 2/1997 1653 16000-305شیر 

 590 41 3/93 315 62797 مقدار چربی 

 510 45 1/76 8/311 39802 مقدار پروتئین 

 

 کالس سوم
 

 x2  22256 6/11451 6/2082 1897 16000-305شیر 

 590 41 3/97 3/301 22372 مقدار چربی 

 510 44 2/80 7/300 14325 مقدار پروتئین 
 ماه ≥26ماه و کالس سوم:  5/23-26ماه، کالس دوم:  20-5/23کالس اول:  1

 
 های سن اولین زایشاشتباه معیار براساس کالس ±میانگین حداقل مربعات صفات تولید شیر  :2جدول 

 کیلوگرم(مقدار پروتئین ) کیلوگرم() مقدار چربی کیلوگرم() x2-305شیر  1سن اولین زایش

 38/2a 249/2±1/5a 270/9±1/4a±10270 کالس اول

 39/1b 243/5±1/6b 267/3±1/4b±10179 کالس دوم

 44/9c 237/4±1/8c 264/5±1/6c±10017 کالس سوم

 باشندمی 01/0ری در سطح داحروف نامشابه، معنی، ماه ≥26ماه و کالس سوم:  5/23-26ماه، کالس دوم:  20-5/23کالس اول:  1
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 های سن اولین زایشپذیری صفات تولید شیر براساس کالسهای واریانس و وراثتمولفه :3جدول

 باشند.مانده صفات برحسب کیلوگرم به توان دو میهای ژنتیکی، فنوتیپی و باقیمقادیر واریانس، ماه ≥26ماه و کالس سوم:  5/23-26ماه، کالس دوم:  20-5/23کالس اول:  1
 

 های سن اولین زایشاشتباه معیار ارزش های اصالحی صفات تولید شیر براساس کالس ±میانگین  :4جدول 

 کیلوگرم(مقدار پروتئین ) کیلوگرم() مقدار چربی کیلوگرم() x2-305شیر  1اولین زایشسن 

 5/1a 0/6±0/2a 1/8±0/1a ±106/4 کالس اول

 a 0/5±0/2a 1/6±0/1a 3/4±114/6 کالس دوم

 b -0/5±0/2b 1/0±0/1b 5/6±76/3 کالس سوم

 باشند.می 01/0داری در سطح حروف نامشابه، معنی، ماه ≥26ماه و کالس سوم:  5/23-26س دوم: ماه، کال 20-5/23کالس اول:  1                             
 

 های سن اولین زایشضرایب رگرسیونی برای روندهای ژنتیکی و فنوتیپی صفات تولید شیر براساس کالس -5جدول 
کیلوگرم(صفات ) سن اولین زایش1 اشتباه معیار( ±)روند ژنتیکی   اشتباه معیار( ±)ی روند فنوتیپ   

 کالس اول
 

-305شیر  x2 -59/3 (±2/3)** 164/1 (±7/2)** 

 **(0/3±) 4/8 **(0/08±) 0/4- مقدار چربی

 **(0/4±) 6/2 **(0/05±) 0/6- مقدار پروتئین

 کالس دوم
 

-305شیر  x2 -44/3 (±1/4)** 130/4 (±4/2)** 

 ns(0/2±) 0/34 **(0/05±) 0/4- مقدار چربی

ر پروتئینمقدا  -0/5 (±0/03)** 4/1 (±0/2)** 

 کالس سوم
 

-305شیر  x2 -26/7 (±2/3)** 171/3 (±7/8)** 

 **ns 2/7 (±0/4)(0/08±) 0/03- مقدار چربی

 **(0/4±) 5/0 **(0/05±) 0/3- مقدار پروتئین

 دارغیرمعنی ns، 01/0دار در سطح معنی **      ، ماه ≥26ماه و کالس سوم:  5/23-26ماه، کالس دوم:  20-5/23کالس اول:  1                 
 

 اشتباه معیار ±وراثت پذیری  واریانس فنوتیپی ماندهواریانس باقی واریانس محیط دائمی واریانس ژنتیکی صفات 1سن اولین زایش

 کالس اول
 

x2 6/451559 1/732834 9/2862692 6/4047086 12/0-305شیر   ± 008/0  

34/0 2/4957 3/2998 4/376 5/1582 مقدار چربی  ± 008/0  

23/0 4/5620 8/3873 4/369 2/1377 مقدار پروتئین  ± 012/0  

 کالس دوم
x2 8/530329 7/757068 6/3016351 1/4303750 14/0-305شیر   ± 005/0  

31/0 8/8815 7/3832 6/2604 5/2378 مقدار چربی  ± 005/0  

23/0 9/2964 9/17889 8/442 2/732 مقدار پروتئین  ± 007/0  

 کالس سوم
x2 9/598243 6/644508 9/3315370 4/4558123 11/0-305شیر   ± 006/0  

24/0 5/9469 1/3958 4/3314 2197 مقدار چربی  ± 008/0  

21/0 6/6357 5/4348 8/620 3/1388 مقدار پروتئین  ± 011/0  

 
 

های مختلف سن روند ژنتیکی و فنوتیپی صفت تولید شیر در کالس :1شکل 

 اولین زایش بر مبنای سال زایش

های مختلف سن : روند ژنتیکی و فنوتیپی صفت چربی شیر در کالس2شکل 

 اولین زایش بر مبنای سال زایش
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 بحث 

نتایج این تحقیق نشان داد که مقدار تولید شیر، چربی و پروتئین        

در گاوهای هلشتاین استان اصفهان با کاهش سن اولین زایش افزایش 

گله گاو شیری مربوط به  6لعه (، در مطا1393خلج زاده )یافته است. 

های تهران، اصفهان و قزوین، بهترین سن اولین زایش را بین استان

ماه گزارش کرد و اثر افزایش سن اولین زایش را روی تولید  23تا  22

شیر اولین دوره شیردهی، منفی گزارش کرد که مشابه نتایج تحقیق 

 12000اطالعات  رسیبر با Edriss (2004،)و  Nilforooshan حاضر بود.

راس از گاوهای شیری هلشتاین استان اصفهان نشان دادند که سن 

اولین زایش بر صفات تولید شیر، مقدار چربی و درصد چربی گاوها در 

ها بیان داشتند که کاهش دار دارد. آناولین دوره شیردهی تاثیر معنی

در تحقیق تواند منجر به افزایش تولید شیر گردد. سن اولین زایش می

حاضر نیز با کاهش سن اولین زایش، تولید شیر، چربی و پروتئین 

افزایش یافت. در تحقیق دیگر مشخص شد که گاوهای با سن اولین 

 گاوها داشتند تری نسبت به سایرتولید شیر کم ماه، 27تر از زایش بیش

(Losinger وHeinrichs ، 1996.) همکاران  و پوریونسینعیمی کهحالیدر

که  خشک ایران دریافتند(، با مطالعه گاوهای شیری اقلیم نیمه1394)

ماه( موجب کاهش تولید  26تر یا مساوی کاهش سن اولین زایش )کم

شود اما در شیر، چربی و پروتئین در طول اولین دوره شیردهی می

دام، مشخص شد  های شیردهیکل دوره تحقیق حاضر با درنظر گرفتن

کنند، تولید شیر، چربی و پروتئین می زایش پائین سنین که در گاوهایی

(، اثر 2001و همکاران ) Bewleyتری در طول عمر خود دارند. بیش

منفی افزایش سن اولین زایش را برصفت تولید شیر گزارش کردند 

 که مطابق نتایج تحقیق حاضر است.

نشان ( 3پذیری )جدول های واریانس و وراثتبررسی جدول مولفه

های کلیه کالس پذیری هریک از صفات تولید شیر درکه وراثت دهدمی

پوریونسی و همکاران سن اولین زایش تقریباً مشابه بوده است. نعیمی

پذیری صفات تولید شیر، چربی و پروتئین را در کالس (، وراثت1394)

، 16/0، 21/0ترتیب ماه( به 26تر از سنی اول سن اولین زایش )کم

 19/0، 19/0، 22/0ترتیب بهماه(  26تر از و در کالس دوم )بیش 18/0

های انجام گرفته توسط لطفی که در پژوهشحالیگزارش کردند. در

پذیری (، وراثت2002و همکاران ) Olori(، 1387نوقابی و همکاران )

و همکاران  Kadarmideenچنین بود. هم 46/0تر از تولید شیر بیش

تا  20/0پذیری را برای مقدار تولید شیر بین ثت( دامنه ورا2003)

و برای مقدار پروتئین شیر  42/0تا  18/0، مقدار چربی شیر بین 45/0

گزارش کردند که نتایج تحقیق حاضر برای صفات  40/0تا  18/0بین 

چربی و پروتئین در دامنه مقادیر گزارش شده و برای صفت تولید 

پذیری ( وراثت1389نر و همکاران )هباشد. صاحبتر از آن میشیر کم

پذیری تولید ( وراثت1388کبیر و همکاران )، رزم255/0تولید شیر 

و مهربان  25/0و  22/0، 27/0ترتیب شیر، مقدار چربی و پروتئین را به

پذیری صفت تولید شیر گاوهای هلشتاین ( وراثت1393و همکاران )

زاده و همکاران یاریگزارش کردند. در مطالعات بخت 2/0ایران را 

( 1383(، طهماسبی و همکاران )1386(، رضوی و همکاران )1388)

تر پذیری تولید شیر کم( پارامتر وراثت2002و همکاران ) DeGrootو 

برآورد شد که تقریباً مشابه مقدار حاصل در این پژوهش بوده  21/0از 

ید شیر، پذیری صفات تول(، میزان وراثت2004) Ezraو  Weller است.

گزارش  34/0و  42/0، 39/0ترتیب مقدار چربی و مقدار پروتئین را به

 ( وراثت1393) که براساس گزارش شهدادی و همکارانکردند. درحالی

پذیری و وراثت 2/0پذیری تولید شیر برای گاوهای هلشتاین ایران، 

پور فر و نعیمیصفات تولید شیر و مقدار چربی براساس گزارش فرهنگ

 وراثت در تفاوت بود. 23/0و  31/0ترتیب صفتی به ( با مدل چند1386)

 و شیر تولید میانگین در تفاوت از ناشی تواندمی شیر پذیری تولید

 محیطی هایحساسیت تغییر در از ناشی یا و آن تغییرات ضریب

 طورکلی(. به1382)اقبال و همکاران،  باشد مختلف مناطق در حیوانات

 مدیریتی، ها، سطوحجمعیت درون ژنتیکی واریانس در تتفاو دلیلبه

 مورد هایمدل تعداد رکوردهای مورد مطالعه و ها،دام ژنتیکی ظرفیت

 یک از مختلف صفات پذیری برایها، وراثتداده آنالیز برای استفاده

و همکاران،  Castillo-Juarezدیگر متفاوت است ) جمعیت به جمعیت

 (. 2008و همکاران،  Makgahlela؛ 2006و همکاران،  Hare؛ 2000

های اصالحی صفات ارزش میانگین ترینکه بیش داد نشان 4جدول 

های اول و دوم سن اولین زایش بودند که تولید شیر مربوط به کالس

پوریونسی و (. نعیمیP<01/0دار داشتند )سوم تفاوت معنی با کالس

تولید شیر، چربی  (، میانگین ارزش اصالحی صفات1394همکاران )

 
های مختلف وند ژنتیکی و فنوتیپی صفت پروتئین شیر در کالسر :3شکل 

 سن اولین زایش بر مبنای سال زایش
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تر از کالس ماه( سن اولین زایش را بیش 26>و پروتئین کالس اول )

ماه( محاسبه کردند که مشابه نتایج تحقیق حاضر بود.  26≤)دوم 

ضرایب تابعیت ارزش های ژنتیکی و فنوتیپی صفات تولید شیر، چربی 

گزارش شده است. براساس این نتایج، روند  5و پروتئین در جدول 

جز مقدار چربی ههای سنی )بتیکی صفات تولید شیر در کلیه کالسژن

جز ه)ب هاکالس کلیه ها درمنفی و روند فنوتیپی آن کالس سنی سوم( در

 (.P<01/0دار بود )مقدار چربی در کالس سنی دوم( مثبت و معنی

های سن اولین کالس شیر در تولید داری روند فنوتیپی صفاتمعنی

شرایط پرورش، نظیر بهداشت  به بهبود که گاوداران هددزایش نشان می

برای صفت  فنوتیپی ترین رونداند. بیشگله و تغذیه حیوان توجه داشته

ماه )کالس سوم(  ≥26تولید شیر مربوط به گاوهای با سن اولین زایش 

و برای صفات تولید چربی و پروتئین مربوط به گاوهای با سن اولین 

ماه )کالس اول( بود. از لحاظ روند ژنتیکی صفات  5/23تر از زایش کم

طورکلی گاوهایی که در کالس سوم سن اولین زایش تولید شیر، به

 .تری داشتندها مقادیر بیشماه( نسبت به دیگر کالس ≥26بودند )

(، روند ژنتیکی صفات تولید 1394پوریونسی و همکاران )نعیمی 

خشک ایران با سن م نیمهشیر، چربی و پروتئین برای گاوهای اقلی

کیلوگرم  15/0و  28/0، 3/8ترتیب ماه را به 26تر از اولین زایش کم

کیلوگرم  0/3و  4/5، 8/103ترتیب ها را بهدر سال و روند فنوتیپی آن

ها روند ژنتیکی صفات تولید شیر، چنین آندر سال گزارش کردند. هم

ترتیب ماه را به 26تر از چربی و پروتئین با سن اولین زایش بیش

ترتیب کیلوگرم در سال و روند فنوتیپی را به 1/0و  25/0، 24/5

دست آوردند. اما در تحقیق هکیلوگرم در سال ب 1/2و  2/3، 34/57

های سن اولین زایش، روند ژنتیکی صفات تولید کالس حاضر در همه

ذ و طور مشابه روند فنوتیپی صعودی محاسبه شد. نافهشیر نزولی و ب

( روند ژنتیکی را برای صفات تولید شیر و چربی 1391همکاران )

کیلوگرم و روند  05/0و  8/2ترتیب گاوهای هلشتاین شمال کشور به

دست آوردند هب سال در کیلوگرم 3/2و  2/113ترتیب ها را بهآن فنوتیپی

که با مقادیر تحقیق حاضر مغایرت داشتند. در یک تحقیق دیگر، روند 

کیلوگرم   1و مقدار پروتئین  6/0، مقدار چربی 8/33تولید شیر  ژنتیکی

سال گزارش  در کیلوگرم 0/3و  4/4، 122ترتیب ها بهفنوتیپی آن روند و

(. روند ژنتیکی کلیه صفات تولید شیر 1388کبیر و همکاران، )رزم شد

ها مغایرت داشت اما در این تحقیق روند نزولی داشت که با نتایج آن

 طور مشابه صعودی برآورد شد. هفنوتیپی بروند 

ترین میانگین حداقل مربعات براساس نتایج این تحقیق، بیش       

تولید شیر، چربی و پروتئین در گاوهای هلشتاین استان اصفهان  صفات

کالس سوم  مربوط به ترین آنکم ماه( و 20-5/23) مربوط به کالس اول

های ترین میانگین ارزشچنین بیشبود. هم ماه( ≥26) سن اولین زایش

های اول و دوم سن اولین زایش اصالحی صفات تولید شیر برای کالس

 محاسبه شد. 

جز ههای سنی )بروند ژنتیکی صفات تولید شیر در کلیه کالس       

ها در کلیه مقدار چربی در کالس سنی سوم( منفی و روند فنوتیپی آن

دار کالس سنی دوم( مثبت و معنی جز مقدار چربی درهها )بکالس

تواند بود. نتایج تحقیق حاضر نشان داد که کاهش سن اولین زایش می

موجب افزایش تولید شیر، چربی و پروتئین و کاهش روند ژنتیکی این 

شود که با صفات گردد. بنابراین براساس نتایج حاصل، پیشنهاد می

ن زایش در دامنه ها، سن اولیمدیریت پرورش و تولیدمثلی تلیسه

ماهگی واقع شود تا  22ماه )کالس اول( با متوسط سن  5/23-20

 عملکرد تولیدی گله افزایش یابد. 
 

 تشکر و قدردانی
واسطه تعاونی وحدت استان اصفهان به شرکت مسئولین محترم از       

های صمیمانه و در اختیار قراردادن اطالعات مورد نیاز، کمال همکاری

 آید.عمل میردانی بهتشکر و قد

 

 منابع

، آشتیانی، س.ر.شهربابک، م. و میرائیاقبال، س.؛ مرادی .1

های مختلف ارزیابی اثر متقابل ژنوتیپ و محیط . مقایسه روش1382

برای صفات تولیدی در گاوهای هلشتاین ایران. اولین کنگره علوم 

 .627تا  625دامی و آبزیان کشور. صفحات 

مقیمی،  و شهربابک، م، پاکدل، ع.؛ مرادی.ر. م زاده،بختیاری .2

 و شیر تولید تیپ، صفات ژنتیکی پارامترهای . برآورد1388ا.، 

ایران. شماره  دامی علوم ایران. مجله هلشتاین در گاوهای باز روزهای

 .19تا  13، صفحات 40

. برآورد پارامترهای ژنتیکی سن اولین زایش 1393زاده، س.، خلج .3

ات تولیدی گاو شیری هلشتاین. نشریه علوم دامی و تاثیر آن بر صف

 .24تا  15، صفحات 103)پژوهش و سازندگی(. شماره 

رشیدی،  ؛شهربابک، م.مرادی ؛جوارمی، ا.کبیر، م.؛ نجاتیرزم .4

. برآورد روند ژنتیکی صفات تولیدی 1388ا. و صیادنژاد، م.ب.، 

، صفحات  40گاوهای هلشتاین ایران. مجله علوم دامی ایران. شماره 

 .11تا  7

میرزایی، ح.ر. و رکوعی، م.،  ؛خواه، م.رضوی، س.م.؛ وطن .5

براورد روند ژنتیکی صفات تولیدی در گاوهای هلشتاین  .1386

، 77استان مرکزی. نشریه علوم دامی )پژوهش و سازندگی(. شماره 

 .62تا  55صفحات 
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 ؛آذری، م.آهنی ؛ع.؛ ساقی، د.شهدادی، ع.؛ حسنی، س. .6

. برآورد پارامترهای زنتیکی صفات 1393، ع. و رحیمی، ع.، اقبال

تولیدی و تولیدمثلی دوره اول شیردهی در گاوهای هلشتاین ایران. 

 .126تا  109، صفحات 4نشریه پژوهش در نشخوارکنندگان. شماره 

آشتیانی، س.ر. و میرائی ؛شهربابک، م.هنر، م.؛ مرادیصاحب .7

روند ژنتیکی صفات تولیدی و . برآورد 1389صیادنژاد، م.ب.، 

تعیین برخی عوامل تاثیرگذار برآن در گاوهای هلشتاین ایران. مجله 

 .184تا  173، صفحات 41علوم دامی ایران. شماره 

پوریونسی، جرجانی، ع. و نعیمی ؛فر، ه.طهماسبی، ع.؛ فرهنگ .8

. برآورد پارامترهای ژنتیکی صفات تولید شیر و درصد 1383ح.، 

ی هلشتاین در استان گلستان و مازندران با استفاده از چربی گاوها

های دامی یک و چند متغیره. اولین کنگره علوم دامی و آبزیان مدل
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