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 1399 تیرتاریخ پذیرش:            1399 فروردین تاریخ دریافت:

 چکیده

  هب مربوط 1395الی  1362 هایسال طی در روز دوشش بار سه با اول شیر زایش تولید روزآزمون رکورد 111543در این مطالعه از  

 :ترکیب از بودند. متغیرهایی روزآزمونرکورد  10 دارای مطالعه مورد حیوانات شد. استفاده اصالح نژاد مرکز اطالعات در گله موجود 142

عنوان اثر ثابت ایجاد شد. میانگین تولید شیر در اقلیم رکوردگیری به زمان در سن -آزمون ماه -گله و اثر تصادفی عنوانزایش به فصل- سال- هگل 

اما  بودتر از اقلیم گرم و مرطوب گرم و خشک بیشپروتئین شیر در اقلیم و . میانگین درصد چربی بودتر از اقلیم گرم و مرطوب گرم و خشک بیش

. واریانس فنوتیپی تولید شیر در مناطق گرم و خشک نسبت به مناطق گرم بودتر های سوماتیک در اقلیم گرم و مرطوب بیشصفات مربوط به سلول

های اول، دوم، پنجم و گرم و خشک در روز آزمون. میزان واریانس فنوتیپی درصد چربی شیر در منطقه بودتر و مرطوب در تمامی ده رکورد بیش

تر از رکورد بیش 9. میانگین واریانس ژنتیکی افزایشی درصد چربی شیر در منطقه گرم و مرطوب در بودتر از منطقه گرم و مرطوب ششم بیش

نتیجه . بودتر از منطقه گرم و مرطوب بیش ها. واریانس فنوتیپی درصد پروتئین شیر منطقه گرم و خشک در تمام روز آزمونبودمنطقه گرم و خشک 

عبارت دیگر، شود. بههای پر تولید، تولید متوسط و کم تولید میبندی گاوهای نر در گلهکه، اثر متقابل ژنوتیپ و محیط موجب تغییر رتبهاین

 م تولید، عملکرد مورد انتظار را نداشته باشند.های کهای پر تولید ارزش اصالحی باالیی دارند، امکان دارد در گلهگاوهای نری که در گله

  های سوماتیک، اثر متقابل ژنتیک و محیطاقلیم و فصل زایش، پارامترهای ژنتیکی، سلول کلمات کلیدی:

 ghobad@gmail.com پست الکترونیکی نویسنده مسئول:* 
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 مقدمه

اقتصادی  سود افزايش برای شيری.گاوهای انتخاب در یتوليد صفات       

؛ 1397ساورسفلی و همکاران،  ؛2003 ،و همکاران Rekik) دارند اهميت

Bignardi  ،2012و همکاران.)Togashi  ( اهميت 2008و همکاران )

حيوانی را در سالمت و امنيت غذايی مورد بحث اساسی ذخائر ژنتيکی 

های اهلی بهترين عملکرد را خواهد نژاد داماند. زمانی اصالحقرار داده

 Millerکه تمام راهکارها در جهت خاصی هماهنگ شده باشند ) داشت

طورکلى هدف از اصالح نژاد گاو شيرى تغيير (. به2004 ،و همکاران

های قتصادى است. اساس اکثر برنامهورى اعملکرد و افزايش بهره

نژادی بر پايه افزايش صفات توليدى استوار بوده، ولی در افزايش اصالح

توليد از طريق بهبود ژنتيکى الزم است که عالوه برصفت توليد شير، 

صفات ديگرى نيز مورد توجه قرارگيرند. براى تعيين ميزان اثربخشی 

ت ژنتيکی و محيطی را بررسی و بايستی تغييرا ،و يا پاسخ به انتخاب

ساليان مختلف  طول در نژادىهای اصالحدر اجرای برنامه موفقيت ميزان

(. توليد شير Misztal ،1999و  Strabel) را با روند ژنتيکی ارزيابى نمود

با توليد زياد  یترين منبع درآمد برای دامپروران است و گاوهايمهم

 یحال توليد زياد با مشکالت توليدمثلتری دارند. با اينسودآوری بيش

(. Rupp ،1997و  Boichardو کاهش سالمتی حيوان در ارتباط است )

 قابل پيشرفت به منجر اخير، هایسال در اصالح نژادی هایبرنامه

طول عمر  باروری، کاهش به رو روند مقابل در و شير توليد در یتوجه

 ،و همکاران Veerkampاست ) شده بيماری به مقاومت و اقتصادی

علت همبستگی ژنتيکی منفی بين (. به2016و همکاران،  Cho؛ 1994

 ،توليد شير و مقاومت به ورم پستان، در اثر انتخاب برای توليد شير

(. Rupp ،1997و  Boichardمقاومت به ورم پستان کاهش يافته است )

( Somatic Cell =SC) های بدنیسلول التهاب غدد پستان باعث هجوم

شود که منجر به افزايش تعداد ای میهای چند هستهنوتروفيل -عمدتاً

های بدنی شود. بنابراين تعداد سلولهای سوماتيک در شير میسلول

های در شير خام يک شاخص است که نشانه احتمال وجود عفونت

رابطه فنوتيپی  (.2012 ،و همکاران Faraji) ميکروبی و ورم پستان است

)بدنی( و صفت توليد شير منفی است و با  های سوماتيکلبين سلو

و  Pryceيابد )سوماتيک کاهش می هایشير تعداد سلول افزايش توليد

های افزايش انواع سلول (.2013و همکاران،  Herrera؛ 1999 ،همکاران

تغييرات فصلی، دفعات  دام، جيره مانند تغيير هايیدر اثر تنش سوماتيک

مرحله خاصی از شيردوشی و يا ترکيبی از اين موارد  شيردوشی، تاثير

باشد. گاو نژاد هلشتاين در يک محدوده مشخص اقليمی عملکرد می

زيرا شرايط آب و هوايی نامساعد محيط پرورش سبب  دارد. تریمناسب

تحت تاثير شرايط نامساعد  و دام يافته واريانس محيطی افزايش شودمی

 Kocطور کامل ظاهر نشود )هنتيکی آن بمحيطی قرار گيرد و ظرفيت ژ

ترين بيش ینژاداصالح هایتوليد در برنامه صفات کهجايیاز آن(. 2008

لذا بررسی پارامترهای ژنتيکی گاو هلشتاين با توجه  ،اهميت را دارند

به عملکرد متفاوت اين نژاد در شرايط محيطی مختلف و با توجه به 

محيطی متعددی  عوامل باشد.ری میضرو آن امری ژنتيکی زياد ظرفيت

ها فصل زايش و باشند که ازجمله آنبر توليد و ترکيب شير موثر می

چنين شرايط باشد. چون شرايط آب و هوايی و همپرورش مینحوه 

باشد، در کليه مناطق کشور يکسان نمی ،فصل مشخص در يک محيطی

و پارامترهای  توليد تغييرات و فصول بر تاثير شرايط بررسی دليل همينبه

 باشد.امری ضروری می ایمنطقه در هر توليد افزايش در راستای ژنتيکی

بنابراين، هدف از مطالعه حاضر، بررسی اثرات آب و هوايی و فصل 

های سوماتيک در گاوهای های ژنتيکی توليد و سلولزايش بر فراسنجه

 گيالن ،نهلشتاين ايرانی در دو شرايط جوی گرم و مرطوب )مازندرا

 باشد. ( می، يزد و شيراز( و گرم و خشک )اصفهانو گستان
 

 هامواد و روش

پارامترهای  بر زايش فصل و اقليم اثر منظور مطالعهتحقيق به اين در        

عبارتی های سوماتيک شير در گاو هلشتاين يا بهژنتيکی توليد و سلول

های سلولاثر متقابل ژنوتيپ و محيط بر آناليز ژنتيکی توليد شير و 

آوری های جمعسوماتيک با استفاده از رکوردهای روزآزمون، از داده

در اين تحقيق  شده است. کشور استفاده نژاد دام توسط مرکز اصالح شده

 1362های های شجره و اطالعات مورد استفاده مربوط به سالاز فايل

هايی به استفاده شده است که فايل شجره شامل ستون 1395تا سال 

خونی، تاريخ ترتيب شامل شماره حيوان، کد گله، وزن تولد، درصد هم

های مربوط به پدر و ، شماره(Cancel date) تاريخ توقف آبستنیتولد، 

باشد. الزم به ذکر است که شماره حيوانات بايد از ها میمادر آن

تر باشد. برای تهيه فايل شجره های مربوط به پدر و مادر بزرگشماره

های ثبت مشخصات حيوانات مورد بررسی يه اطالعات و شمارهاز کل

استفاده شد تا اين که کليه روابط خويشاوندی ثبت شده مورد توجه 

زايش، تاريخ  و سال فصل شامل فوق موارد ها عالوه برداده قرار گيرد. فايل

مورد  کد اسپرم رکورد توليد شير، روز شيردهی، زايش، سن رکوردگيری،

های بدنی، درصد چربی شير، امتياز سلول درصد پروتئين شير، استفاده،

منظور الزم طور جداگانه بود. بدينهزايی و تعداد زايش بدوره گوساله

است عملکرد فنوتيپی حداقل دو ژنوتيپ در حداقل دو محيط مختلف 

عنوان مورد بررسی قرار گيرد که در اين پژوهش گاوهای نر متفاوت به

شير، درصد  توليد حيوانات و مقدار عملکرد موجود در اتژنتيک و اختالف

عنوان محيط مورد بررسی قرار گرفت. پس از پروتئين و چربی شير به

راس گاو شيری نژاد 111543ها، رکوردهای متعلق به هويرايش داد

 142راس گاو نر( در نوبت اول شيرواری از 472هلشتاين )دختران 

کشور استفاده گرديد. سپس از روش گله از دو منطقه از شش استان 

 The Advanced De Martonne) پيشرفته مارتن دی اقليمی بندیطبقه
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method) (De Martonne ،1926) ميانگين بارندگی ساليانه  براساس که

با توجه  گيرد استفاده شد.و ميانگين درجه حرارت ساليانه انجام می

گروه اقليمی  5 ها بههای کشور، اقليم استانموجود از استان به اطالعات

های خراسان رضوی، سيستان و استان :شک بيابانی شاملشرح: خهب

های تهران، اصفهان، استان :خشک شاملنيمه، بلوچستان، يزد، قم و ...

های ايالم، قزوين، کرمانشاه، استان :شامل ایمديترانه ،و... همدان فارس،

، های مازندران و گلستانشامل استان :مرطوبنيمه، کردستان و ....

های بنابراين داده .بندی شدندتقسيم استان گيالن :طوب شاملمر

ويرايش شده در اين تحقيق در دو گروه گرم مرطوب و گرم خشک 

های اصفهان، يزد و قرار گرفت که بخش گرم و خشک شامل استان

های گلستان، مازندران و شيراز و بخش گرم و مرطوب شامل استان

 روش از آزمون، روز هایداده از ادهاستف به توجه با باشد.می گيالن

Reaction norm متقابل ژنوتيپ و محيط  اتمنظور بررسی اثربه

 .گرديداستفاده 
 

 نتایج
افزایشی  ژنتیکی واریانس فنوتیپی، واریانس پارامتر مقایسه       

ميزان واريانس : SCSپذیری شیر، چربی، پروتئین و و وراثت

طق گرم و خشک نسبت به مناطق فنوتيپی صفت توليد شير در منا

گرديد تر مشاهده گرم و مرطوب در تمامی ده رکورد روز آزمون بيش

ميزان واريانس فنوتيپی صفت درصد چربی شير در منطقه گرم و  و

تر از منطقه خشک در روز آزمون های اول، دوم، پنجم و ششم بيش

گرم و مرطوب مشاهده شد. ميزان واريانس فنوتيپی صفت درصد 

های سوم و نهم چربی شير در منطقه گرم و مرطوب در روز آزمون

تر از منطقه گرم و خشک مشاهده شد. واريانس فنوتيپی صفت بيش

های چهارم، هفتم، درصد چربی شير در هر دو منطقه در روز آزمون

دست آمد. ميزان واريانس هشتم و دهم منطبق بر هم و برابر به

ير منطقه گرم و خشک در تمام روز فنوتيپی صفت درصد پروتئين ش

تر از منطقه گرم و مرطوب مشاهده شد. ميزان واريانس بيش هاآزمون

از  ،فنوتيپی صفت درصد پروتئين شير در هر دو منطقه هدف تحقيق

در روز آزمون اول تا پايان دوره يعنی روز آزمون دهم يک روند نزولی 

روز آزمون اول در  در SCS. ميزان واريانس فنوتيپی صفت پی داشت

 واريانس فنوتيپی صفت بودند وهر دو منطقه برابر و منطبق بر هم 

SCS تر از های دوم و هفتم در منطقه گرم و خشک بيشروز آزمون

های چهارم، پنجم، عکس در روز آزمونرمنطقه گرم و مرطوب بوده و ب

تر از منطقه گرم ششم، هشتم، نهم و دهم مناطق گرم و مرطوب بيش

. عملکرد گاوهای هلشتاين در دو منطقه مورد گرديدو خشک مشاهده 

 صورت پراکنده حول يک محور نوسان داشتهنظر تا روز آزمون پنجم ب

اما از روز آزمون پنجم تا دهم نسبت به قبل ميزان واريانس ژنتيکی 

افزايشی صفت توليد شير در مناطق گرم و مرطوب رو به افزايش بوده 

چنين آمد. هم دستتر بهبيش و خشک بت به منطقه گرمو مقدار آن نس

غير گرم و خشک به در منطقه شير صفت توليد نتيکی افزايشیژ واريانس

ميانگين واريانس  از روز آزمون هشتم مابقی روند صعودی مشاهده شد.

گرم و مرطوب در  مناطقژنتيکی افزايشی صفت درصد چربی شير در 

هلشتاين در منطقه گرم  از عملکرد گاوهایتر رکورد روز آزمون بيش 9

. ميانگين واريانس ژنتيکی افزايشی در هر دو مشاهده گرديدو خشک 

دست آمد. نوسانات منطقه در روز آزمون دوم با هم منطبق و برابر به

خصوص هنظر داشتن ميزان واريانس برد در دو منطقه بدون درعملک

 .باً در يک راستا مشاهده شدهای هشتم، نهم و دهم تقريدر روز آزمون

واريانس ژنتيکی افزايشی صفت درصد پروتئين شير در منطقه  ميانگين

هلشتاين  گاوهای عملکرد تر ازبيش آزمون روز رکورد هفت در خشک و گرم

در هر دو  ژنتيکی افزايشی واريانس ميانگين .بود گرم و مرطوب منطقه در

  دست آمد. به برابر و هم منطبق با و سوم دوم اول، هایآزمون در روز منطقه

 

 

 
م : مقایسه پارامتر واریانس فنوتیپی صفت تولید شیر بین مناطق گر1شکل 

 و مرطوب با گرم و خشک

 

 
: مقایسه پارامتر واریانس فنوتیپی صفت درصد چربی شیر بین 2شکل 

 مناطق گرم و مرطوب با گرم و خشک
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بدون در نظر داشتن ميزان واريانس  منطقه در دو عملکرد نوسانات       

. های چهارم تا دهم تقريباً در يک راستا مشاهده شددر روز آزمون

در روز آزمون چهارم منطبق  هر دو منطقه توليد شير صفت پذيریوراثت

هم مشاهده شد. ميزان دو منطقه نزديک بهدر و در روز آزمون دوم 

تر از ها در منطقه گرم و مرطوب بيشدر ساير روز آزمون پذيریتوراث

ميانگين واريانس ژنتيکی افزايشی  گرديد. گرم و خشک محاسبه منطقه

در منطقه گرم و مرطوب در تمام رکوردهای روز آزمون  SCSصفت 

 .بودتر از عملکرد گاوهای هلشتاين در منطقه گرم و خشک بيش

 
انس فنوتیپی صفت درصد پروتئین شیر : مقایسه پارامتر واری3شکل 

 بین مناطق گرم و مرطوب با گرم و خشک
 

 
بین مناطق گرم  SCS: مقایسه پارامتر واریانس فنوتیپی صفت 4شکل 

 و مرطوب با گرم و خشک
 

 

: مقایسه پارامتر واریانس ژنتیکی افزایشی صفت تولید شیر 5شکل 

 بین مناطق گرم و مرطوب با گرم و خشک

 

 

 
متر واریانس ژنتیکی افزایشی صفت درصد چربی : مقایسه پارا6شکل 

 شیر بین مناطق گرم و مرطوب با گرم و خشک
 

 
: مقایسه پارامتر واریانس ژنتیکی افزایشی صفت درصد 7شکل 

 پروتئین شیر بین مناطق گرم و مرطوب با گرم و خشک
 

 
بین  SCS: مقایسه پارامتر واریانس ژنتیکی افزایشی صفت 8شکل 

 گرم و مرطوب و گرم با خشکمناطق 
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 بحث 

 Bignardiچون  تحقيقاتی نتايج با حاصل نتايج فنوتیپی: واریانس       

و  Silvestre(، 2004و همکاران ) Meyeres(، 2009و همکاران )

 Moghadaszadeh ،(1999و همکاران ) Olori(، 2005همکاران )

Ahrabi ( 1999و همکاران)  وFazel ( 2019و همکاران)  مطابقت

که واريانس  ند( اعالم کرد2002و همکاران ) Guoسوی ديگر  . ازداشت

فنوتيپی صفت توليد شير گاوهای هلشتاين از ابتدای دوره به سمت 

انتهای دوره روند کاهشی دارد که با نتايج تحقيق حاضر مطابقت ندارد. 

Bignardi گاوهای رکوردهای روی مطالعه در (2009) همکاران و 

شرقی برزيل، واريانس فنوتيپی را در دو هفته اول ن جنوبهلشتاي

نهايت از هفته باال، سپس تا اواسط دوره شيردهی کاهش و در شيردهی

تا انتهای دوره شيردهی با سير صعودی تخمين زدند. در مطالعه  20

Teimourian ( واريانس فنوتيپی در ابتدا و انتهای 2011و همکاران ،)

(، 2000) و همکاران  Katunenشد. برآورد مقدار ترينبيش شيردهی دوره

حداکثر ميزان واريانس فنوتيپی را در ابتدا و انتهای دوره شيردهی 

دادند وضعيت  نشان (2011) همکاران و  Shamshirgaranکردند. گزارش

ر دوره شيردهی حداکثر و اواسط واريانس فنوتيپی در اوايل و اواخ

که واريانس فنوتيپی در اوايل با توجه به اين .باشدمیشيردهی حداقل 

باشد، بدين معنی است که تغييرات زيادی در دوره شيردهی باال می

های سوماتيک شير در اين بخش از دوره شيردهی وجود نمره سلول

پذيری به واريانس که سهم قابل توجهی از اين وراثتدليل اينهدارد و ب

های سلول نمره پذيری صفتشود، لذا وراثتمربوط می ژنتيکی افزايشی

باشد که با نتايج ترين مقدار میسوماتيک شير در اين مرحله بيش

Faraji ( مطابقت دارد. واريانس فنوتيپی و ژنتيکی 2012و همکاران )

يابد ش میدوره شيردهی کاه 65تا  36در روزهای  افزايشی، تقريباً

زمان با افزايش توليد شير است و در نتيجه غلظت زيرا اين دوره هم

تواند يابد و میهای سوماتيک، با افزايش توليد شير کاهش میسلول

چنين توليد شير و پذيری نيز گردد، همباعث کاهش واريانس و وراثت

های سوماتيک همبستگی منفی با هم دارند و محققين شاخص سلول

های سوماتيک مقادير شير، تعداد سلول با افزايش کردند معموالً گزارش

يابد و در اواسط دوره شيردهی ثابت بوده و سپس از روز کاهش می

 يابد، احتماالً دوره و در واقع در انتهای دوره شيردهی افزايش می 215

دوره شيردهی، شروع دوره خشکی بوده و در دوره خشکی  215از روز 

تواند باعث افزايش باشد که میوماتيک باال میهای سشاخص سلول

های ژنتيکی واريانس نيز گردد. در يک تحقيق گزارش شد واريانس

کند و افزايشی و فنوتيپی در آغاز دوره شيردهی شروع به کاهش می

ماند و در انتهای سپس در قسمت ميانی دوره شيردهی ثابت باقی می

 (. 2007و همکاران،  Mottromيابد )دوره شيردهی افزايش می

( 1999همکاران ) و Olori توسط که تحقيقی در واریانس ژنتیکی:       

صفت توليد شير با استفاده از  ژنتيکی منظور برآورد اجزای واريانسبه

نمايی محدود شده انجام رکوردهای روزآزمون و روش حداکثر درست

ورد شد که با شد، حداکثر واريانس ژنتيکی در ماه هشتم شيردهی برآ

 Mayeres مانند محققينی چنينهم دارد. قتبمطا حدودی تا حاضر تحقيق

 Moghadszadeh (،2008همکاران ) و Hammami (،2004) همکاران و

Ahrabi ( 2004و همکاران ،)Sayed Dokht  ( 2011و همکاران)، 

Shamshirgaran ( 2011و همکاران) ،Moreira ( 2019و همکاران )

نتايج مشابهی را اعالم کردند. در تحقيقی  (2019همکاران )و  Fazelو 

( انجام شد واريانس ژنتيکی 2012و همکاران ) Bignardiکه توسط 

افزايشی در دو هفته اول شيردهی و انتهای شيردهی باال، و در اواسط 

( حداکثر 2005و همکاران ) Silvestreدوره شيردهی کم گزارش شد. 

دست هت توليد شير را در ماه سوم شيردهی بژنتيکی برای صف واريانس

و همکاران   Teimourianد که با نتايج اين تحقيق مطابقت ندارد.نآور

ژنتيکی صفات توليدی در گاوهای  منظور برآورد پارامترهای( به2011)

هلشتاين با استفاده از مدل رگرسيون تصادفی روی رکوردهای روز 

که تغييرات واريانس ژنتيکی از آزمون دوره اول شيردهی نشان دادند 

پيدا  کاهش و سپس يافته شيردهی افزايش هشتم دوره دوره تا ماه ابتدای

ه ميزان ک( نشان دادند 2011و همکاران )  Shamshirgaran.کندمی

واريانس ژنتيکی افزايشی در ابتدای دوره شيردهی پايين بوده و سپس 

تغييرات واريانس  ست.به سمت انتهای دوره شيردهی افزايش يافته ا

دست آمده در تحقيق های بدنی با نتايج بهشمار سلول ژنتيکی افزايشی

Olori ( و 1999و همکاران )Cobuci ( مطابقت 2005و همکاران )

دارد. تحقيقات مختلف حداکثر ميزان واريانس ژنتيکی افزايشی را در 

 Pool؛ 2003و همکاران،  Druetاند )گزارش کرده دوره شيردهی اواسط

(. تعداد محدودی از مطالعات حداکثر ميزان Meuwissen ،2000 و

، Mistzal وStrabel ) کردند گزارش شيردهی ابتدای در را افزايشی ژنتيکی

، Schaeffer (1997) و Jamrozik چنين، در مطالعات(. هم1999

Zavadilova ( 2005و همکاران)  وBohlouli ( 2019و همکاران)  در

شيردهی، حداکثر واريانس ژنتيکی گزارش شده دوره اخر اوايل و او

های بدنی در نيمه دوم ژنتيکی شمار سلول تر بودن واريانساست. بيش

شيردهی نشان دهنده اين واقعيت است که گاوها در نيمه دوم دوره 

هستند. تفاوت  تریبرای صفت مزبور دارای تنوع ژنتيکی بيش شيردهی

تواند می حاضر محققين توسط س برآورد شدههای وارياندر مقادير مؤلفه

های محيطی، نوسانات مديريتی نظير تغذيه، تغييرات دليل تفاوتبه

 طورباشد. به مورد بررسی و تعداد رکوردهای مختلفيان طی سال اقليمی

های مختلف مدل در محيطی و ژنتيکی هایواريانس که گفت توانمی کلی

تواند ناشی تلف متفاوت بوده که میهای مخعملکرد گاوهای نر در گله

از اثرات متقابل ژنوتيپ و محيط باشد. در صورت لحاظ نکردن اثر 
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ط در مدل آناليز ژنتيکی صفت توليد چربی شير يمتقابل ژنوتيپ و مح

پذيری های واريانس و وراثتتواند سبب زياد برآورد شدن مؤلفهمی

صحيح برآورد نشوند طور ههای اصالحی نيز بطور ارزششود و همين

اساس انتخاب باشد اگر برنامه اصالحی بر که گرددنهايت سبب میو در

شود می حيوانات موجب صحيح عدم انتخاب و صحت انتخاب کاهش يابد

 که حيوانات انتخاب شده عملکرد مورد انتظار را نداشته باشند. 
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Abstract 
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 records of first calving test day milk production with three milking times during 

the years 1983 to 2016 were used for 142 herds in the Breeding Center data file. The dairy cows 

under study had 10 test day records. Variables from the herd-year-calving combination as 

random effect and herd-test-month-age combination at the time of record as fixed effects were 

created for each animal. Average milk yield in hot and dry climate was higher than hot and wet 

climate. The average traits of milk fat and milk protein percentage in hot and dry climates were 

higher than hot and wet climates, but somatic cell traits were higher in hot and wet climates. The 

phenotypic variance of milk yield was higher in hot and dry regions in all ten test day records. 

The phenotypic variance of milk fat percent was higher in hot and dry area on the first, second, 

fifth and sixth test days. The average genetic variance of milk fat percentage in hot and wet 

region at 9 test day records was higher than in hot and dry region. Phenotypic variance of milk 

protein percentage in hot and dry area was higher than in hot and wet regions in all test days. In 

countries where calving occurs throughout the year, mastitis is dependent to the pattern of 

growth of pathogens in different seasons and years. Changes in animal physiological conditions 

(calving and changes in breast status) increase the number of somatic cells in milk, which has a 

physiological effect. As a result, the interaction of genotype and environment changes the 

ranking of male cows in high-yield, medium-yielding and low-yielding herds. In other words, 

male cows that have a high corrective value in high-yielding herds may not have the 
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expected 

yield in low-yielding herds. 
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