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چکیده
در این مطالعه از  111543رکورد روزآزمون تولید شیر زایش اول با سه بار دوشش در روز طی سالهای  1362الی  1395مربوط به
 142گله موجود در اطالعات مرکز اصالح نژاد استفاده شد .حیوانات مورد مطالعه دارای  10رکورد روزآزمون بودند .متغیرهایی از ترکیب:
گله -سال -فصل زایش بهعنوان اثر تصادفی و گله -ماه آزمون -سن در زمان رکوردگیری بهعنوان اثر ثابت ایجاد شد .میانگین تولید شیر در اقلیم
گرم و خشک بیشتر از اقلیم گرم و مرطوب بود .میانگین درصد چربی و پروتئین شیر در اقلیم گرم و خشک بیشتر از اقلیم گرم و مرطوب بود اما
صفات مربوط به سلولهای سوماتیک در اقلیم گرم و مرطوب بیشتر بود .واریانس فنوتیپی تولید شیر در مناطق گرم و خشک نسبت به مناطق گرم
و مرطوب در تمامی ده رکورد بیشتر بود .میزان واریانس فنوتیپی درصد چربی شیر در منطقه گرم و خشک در روز آزمونهای اول ،دوم ،پنجم و
ششم بیشتر از منطقه گرم و مرطوب بود  .میانگین واریانس ژنتیکی افزایشی درصد چربی شیر در منطقه گرم و مرطوب در  9رکورد بیشتر از
منطقه گرم و خشک بود .واریانس فنوتیپی درصد پروتئین شیر منطقه گرم و خشک در تمام روز آزمونها بیشتر از منطقه گرم و مرطوب بود .نتیجه
اینکه ،اثر متقابل ژنوتیپ و محیط موجب تغییر رتبهبندی گاوهای نر در گلههای پر تولید ،تولید متوسط و کم تولید میشود .بهعبارت دیگر،
گاوهای نری که در گلههای پر تولید ارزش اصالحی باالیی دارند ،امکان دارد در گلههای کم تولید ،عملکرد مورد انتظار را نداشته باشند.
کلمات کلیدی :اقلیم و فصل زایش ،پارامترهای ژنتیکی ،سلولهای سوماتیک ،اثر متقابل ژنتیک و محیط
* پست الکترونیکی نویسنده مسئولghobad@gmail.com :
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مقدمه
صفات توليدی در انتخاب گاوهای شيری برای افزايش سود اقتصادی
اهميت دارند ( Rekikو همکاران2003 ،؛ ساورسفلی و همکاران1397 ،؛
 Bignardiو همکاران Togashi .)2012 ،و همکاران ( )2008اهميت
اساسی ذخائر ژنتيکی حيوانی را در سالمت و امنيت غذايی مورد بحث
قرار دادهاند .زمانی اصالحنژاد دامهای اهلی بهترين عملکرد را خواهد
داشت که تمام راهکارها در جهت خاصی هماهنگ شده باشند (Miller
و همکاران .)2004 ،بهطورکلى هدف از اصالح نژاد گاو شيرى تغيير
عملکرد و افزايش بهرهورى اقتصادى است .اساس اکثر برنامههای
اصالحنژادی بر پايه افزايش صفات توليدى استوار بوده ،ولی در افزايش
توليد از طريق بهبود ژنتيکى الزم است که عالوه برصفت توليد شير،
صفات ديگرى نيز مورد توجه قرارگيرند .براى تعيين ميزان اثربخشی
و يا پاسخ به انتخاب ،بايستی تغييرات ژنتيکی و محيطی را بررسی و
ميزان موفقيت در اجرای برنامههای اصالحنژادى در طول ساليان مختلف
را با روند ژنتيکی ارزيابى نمود ( Strabelو  .)1999 ،Misztalتوليد شير
مهمترين منبع درآمد برای دامپروران است و گاوهايی با توليد زياد
سودآوری بيشتری دارند .با اينحال توليد زياد با مشکالت توليدمثلی
و کاهش سالمتی حيوان در ارتباط است ( Boichardو .)1997 ،Rupp
برنامههای اصالح نژادی در سالهای اخير ،منجر به پيشرفت قابل
توجهی در توليد شير و در مقابل روند رو به کاهش باروری ،طول عمر
اقتصادی و مقاومت به بيماری شده است ( Veerkampو همکاران،
1994؛  Choو همکاران .)2016 ،بهعلت همبستگی ژنتيکی منفی بين
توليد شير و مقاومت به ورم پستان ،در اثر انتخاب برای توليد شير،
مقاومت به ورم پستان کاهش يافته است ( Boichardو .)1997 ،Rupp
التهاب غدد پستان باعث هجوم سلولهای بدنی ()Somatic Cell =SC
عمدتاً -نوتروفيلهای چند هستهای میشود که منجر به افزايش تعداد
سلولهای سوماتيک در شير میشود .بنابراين تعداد سلولهای بدنی
در شير خام يک شاخص است که نشانه احتمال وجود عفونتهای
ميکروبی و ورم پستان است ( Farajiو همکاران .)2012 ،رابطه فنوتيپی
بين سلولهای سوماتيک (بدنی) و صفت توليد شير منفی است و با
افزايش توليد شير تعداد سلولهای سوماتيک کاهش میيابد ( Pryceو
همکاران1999 ،؛  Herreraو همکاران .)2013 ،افزايش انواع سلولهای
سوماتيک در اثر تنشهايی مانند تغيير جيره دام ،تغييرات فصلی ،دفعات
شيردوشی ،تاثير مرحله خاصی از شيردوشی و يا ترکيبی از اين موارد
میباشد .گاو نژاد هلشتاين در يک محدوده مشخص اقليمی عملکرد
مناسبتری دارد .زيرا شرايط آب و هوايی نامساعد محيط پرورش سبب
میشود واريانس محيطی افزايش يافته و دام تحت تاثير شرايط نامساعد
محيطی قرار گيرد و ظرفيت ژنتيکی آن بهطور کامل ظاهر نشود (Koc
 .)2008از آنجايیکه صفات توليد در برنامههای اصالحنژادی بيشترين
.
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اهميت را دارند ،لذا بررسی پارامترهای ژنتيکی گاو هلشتاين با توجه
به عملکرد متفاوت اين نژاد در شرايط محيطی مختلف و با توجه به
ظرفيت ژنتيکی زياد آن امری ضروری میباشد .عوامل محيطی متعددی
بر توليد و ترکيب شير موثر میباشند که ازجمله آنها فصل زايش و
نحوه پرورش میباشد .چون شرايط آب و هوايی و همچنين شرايط
محيطی در يک فصل مشخص ،در کليه مناطق کشور يکسان نمیباشد،
بههمين دليل بررسی تاثير شرايط و فصول بر تغييرات توليد و پارامترهای
ژنتيکی در راستای افزايش توليد در هر منطقهای امری ضروری میباشد.
بنابراين ،هدف از مطالعه حاضر ،بررسی اثرات آب و هوايی و فصل
زايش بر فراسنجههای ژنتيکی توليد و سلولهای سوماتيک در گاوهای
هلشتاين ايرانی در دو شرايط جوی گرم و مرطوب (مازندران ،گيالن
و گستان) و گرم و خشک (اصفهان ،يزد و شيراز) میباشد.

مواد و روشها
در اين تحقيق بهمنظور مطالعه اثر اقليم و فصل زايش بر پارامترهای
ژنتيکی توليد و سلولهای سوماتيک شير در گاو هلشتاين يا بهعبارتی
اثر متقابل ژنوتيپ و محيط بر آناليز ژنتيکی توليد شير و سلولهای
سوماتيک با استفاده از رکوردهای روزآزمون ،از دادههای جمعآوری
شده توسط مرکز اصالح نژاد دام کشور استفاده شده است .در اين تحقيق
از فايلهای شجره و اطالعات مورد استفاده مربوط به سالهای 1362
تا سال  1395استفاده شده است که فايل شجره شامل ستونهايی به
ترتيب شامل شماره حيوان ،کد گله ،وزن تولد ،درصد همخونی ،تاريخ
تولد ،تاريخ توقف آبستنی ( ،)Cancel dateشمارههای مربوط به پدر و
مادر آنها میباشد .الزم به ذکر است که شماره حيوانات بايد از
شمارههای مربوط به پدر و مادر بزرگتر باشد .برای تهيه فايل شجره
از کليه اطالعات و شمارههای ثبت مشخصات حيوانات مورد بررسی
استفاده شد تا اين که کليه روابط خويشاوندی ثبت شده مورد توجه
قرار گيرد .فايل دادهها عالوه بر موارد فوق شامل فصل و سال زايش ،تاريخ
رکوردگيری ،سن زايش ،رکورد توليد شير ،روز شيردهی ،کد اسپرم مورد
استفاده ،درصد پروتئين شير ،درصد چربی شير ،امتياز سلولهای بدنی،
دوره گوسالهزايی و تعداد زايش بهطور جداگانه بود .بدينمنظور الزم
است عملکرد فنوتيپی حداقل دو ژنوتيپ در حداقل دو محيط مختلف
مورد بررسی قرار گيرد که در اين پژوهش گاوهای نر متفاوت بهعنوان
ژنتيک و اختالفات موجود در عملکرد حيوانات و مقدار توليد شير ،درصد
پروتئين و چربی شير بهعنوان محيط مورد بررسی قرار گرفت .پس از
ويرايش دادهها ،رکوردهای متعلق به 111543راس گاو شيری نژاد
هلشتاين (دختران 472راس گاو نر) در نوبت اول شيرواری از 142
گله از دو منطقه از شش استان کشور استفاده گرديد .سپس از روش
طبقهبندی اقليمی دی مارتن پيشرفته ( The Advanced De Martonne
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 )1926 ،De Martonne()methodکه براساس ميانگين بارندگی ساليانه
و ميانگين درجه حرارت ساليانه انجام میگيرد استفاده شد .با توجه
به اطالعات موجود از استانهای کشور ،اقليم استانها به  5گروه اقليمی
بهشرح :خشک بيابانی شامل :استانهای خراسان رضوی ،سيستان و
بلوچستان ،يزد ،قم و  ،...نيمهخشک شامل :استانهای تهران ،اصفهان،
فارس ،همدان و ،...مديترانهای شامل :استانهای ايالم ،قزوين ،کرمانشاه،
کردستان و  ،....نيمهمرطوب :شامل استانهای مازندران و گلستان،
مرطوب شامل :استان گيالن تقسيمبندی شدند .بنابراين دادههای
ويرايش شده در اين تحقيق در دو گروه گرم مرطوب و گرم خشک
قرار گرفت که بخش گرم و خشک شامل استانهای اصفهان ،يزد و
شيراز و بخش گرم و مرطوب شامل استانهای گلستان ،مازندران و
گيالن میباشد .با توجه به استفاده از دادههای روز آزمون ،از روش
 Reaction normبهمنظور بررسی اثرات متقابل ژنوتيپ و محيط
استفاده گرديد.

سال دوازدهم ،شماره  ،4زمستان 1399

افزايشی صفت توليد شير در مناطق گرم و مرطوب رو به افزايش بوده
و مقدار آن نسبت به منطقه گرم و خشک بيشتر بهدست آمد .همچنين
واريانس ژنتيکی افزايشی صفت توليد شير در منطقه گرم و خشک بهغير
از روز آزمون هشتم مابقی روند صعودی مشاهده شد .ميانگين واريانس
ژنتيکی افزايشی صفت درصد چربی شير در مناطق گرم و مرطوب در
 9رکورد روز آزمون بيشتر از عملکرد گاوهای هلشتاين در منطقه گرم
و خشک مشاهده گرديد .ميانگين واريانس ژنتيکی افزايشی در هر دو
منطقه در روز آزمون دوم با هم منطبق و برابر بهدست آمد .نوسانات
عملکرد در دو منطقه بدون درنظر داشتن ميزان واريانس بهخصوص
در روز آزمونهای هشتم ،نهم و دهم تقريباً در يک راستا مشاهده شد.
ميانگين واريانس ژنتيکی افزايشی صفت درصد پروتئين شير در منطقه
گرم و خشک در هفت رکورد روز آزمون بيشتر از عملکرد گاوهای هلشتاين
در منطقه گرم و مرطوب بود .ميانگين واريانس ژنتيکی افزايشی در هر دو
منطقه در روز آزمونهای اول ،دوم و سوم با هم منطبق و برابر بهدست آمد.

نتایج
مقایسه پارامتر واریانس فنوتیپی ،واریانس ژنتیکی افزایشی
و وراثتپذیری شیر ،چربی ،پروتئین و  :SCSميزان واريانس
فنوتيپی صفت توليد شير در مناطق گرم و خشک نسبت به مناطق
گرم و مرطوب در تمامی ده رکورد روز آزمون بيشتر مشاهده گرديد
و ميزان واريانس فنوتيپی صفت درصد چربی شير در منطقه گرم و
خشک در روز آزمون های اول ،دوم ،پنجم و ششم بيشتر از منطقه
گرم و مرطوب مشاهده شد .ميزان واريانس فنوتيپی صفت درصد
چربی شير در منطقه گرم و مرطوب در روز آزمونهای سوم و نهم
بيشتر از منطقه گرم و خشک مشاهده شد .واريانس فنوتيپی صفت
درصد چربی شير در هر دو منطقه در روز آزمونهای چهارم ،هفتم،
هشتم و دهم منطبق بر هم و برابر بهدست آمد .ميزان واريانس
فنوتيپی صفت درصد پروتئين شير منطقه گرم و خشک در تمام روز
آزمونها بيشتر از منطقه گرم و مرطوب مشاهده شد .ميزان واريانس
فنوتيپی صفت درصد پروتئين شير در هر دو منطقه هدف تحقيق ،از
روز آزمون اول تا پايان دوره يعنی روز آزمون دهم يک روند نزولی در
پی داشت .ميزان واريانس فنوتيپی صفت  SCSدر روز آزمون اول در
هر دو منطقه برابر و منطبق بر هم بودند و واريانس فنوتيپی صفت
 SCSروز آزمونهای دوم و هفتم در منطقه گرم و خشک بيشتر از
منطقه گرم و مرطوب بوده و برعکس در روز آزمونهای چهارم ،پنجم،
ششم ،هشتم ،نهم و دهم مناطق گرم و مرطوب بيشتر از منطقه گرم
و خشک مشاهده گرديد .عملکرد گاوهای هلشتاين در دو منطقه مورد
نظر تا روز آزمون پنجم بهصورت پراکنده حول يک محور نوسان داشت
اما از روز آزمون پنجم تا دهم نسبت به قبل ميزان واريانس ژنتيکی

شکل  :1مقایسه پارامتر واریانس فنوتیپی صفت تولید شیر بین مناطق گرم
و مرطوب با گرم و خشک

شکل  :2مقایسه پارامتر واریانس فنوتیپی صفت درصد چربی شیر بین
مناطق گرم و مرطوب با گرم و خشک
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و در روز آزمون دوم در دو منطقه نزديک بههم مشاهده شد .ميزان
وراثتپذيری در ساير روز آزمونها در منطقه گرم و مرطوب بيشتر از
منطقه گرم و خشک محاسبه گرديد .ميانگين واريانس ژنتيکی افزايشی
صفت  SCSدر منطقه گرم و مرطوب در تمام رکوردهای روز آزمون
بيشتر از عملکرد گاوهای هلشتاين در منطقه گرم و خشک بود.

شکل  :3مقایسه پارامتر واریانس فنوتیپی صفت درصد پروتئین شیر
بین مناطق گرم و مرطوب با گرم و خشک

شکل  :6مقایسه پارامتر واریانس ژنتیکی افزایشی صفت درصد چربی
شیر بین مناطق گرم و مرطوب با گرم و خشک

شکل  :4مقایسه پارامتر واریانس فنوتیپی صفت  SCSبین مناطق گرم
و مرطوب با گرم و خشک
شکل  :7مقایسه پارامتر واریانس ژنتیکی افزایشی صفت درصد
پروتئین شیر بین مناطق گرم و مرطوب با گرم و خشک

شکل  :5مقایسه پارامتر واریانس ژنتیکی افزایشی صفت تولید شیر
بین مناطق گرم و مرطوب با گرم و خشک

نوسانات عملکرد در دو منطقه بدون در نظر داشتن ميزان واريانس
در روز آزمونهای چهارم تا دهم تقريباً در يک راستا مشاهده شد.
وراثتپذيری صفت توليد شير هر دو منطقه در روز آزمون چهارم منطبق
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بحث
واریانس فنوتیپی :نتايج حاصل با نتايج تحقيقاتی چون Bignardi

و همکاران ( Meyeres ،)2009و همکاران ( Silvestre ،)2004و
همکاران ( Olori ،)2005و همکاران (Moghadaszadeh ،)1999
 Ahrabiو همکاران ( )1999و  Fazelو همکاران ( )2019مطابقت
داشت .از سوی ديگر  Guoو همکاران ( )2002اعالم کردند که واريانس
فنوتيپی صفت توليد شير گاوهای هلشتاين از ابتدای دوره به سمت
انتهای دوره روند کاهشی دارد که با نتايج تحقيق حاضر مطابقت ندارد.
 Bignardiو همکاران ( )2009در مطالعه روی رکوردهای گاوهای
هلشتاين جنوبشرقی برزيل ،واريانس فنوتيپی را در دو هفته اول
شيردهی باال ،سپس تا اواسط دوره شيردهی کاهش و درنهايت از هفته
 20تا انتهای دوره شيردهی با سير صعودی تخمين زدند .در مطالعه
 Teimourianو همکاران ( ،)2011واريانس فنوتيپی در ابتدا و انتهای
دوره شيردهی بيشترين مقدار برآورد شد Katunen .و همکاران (،)2000
حداکثر ميزان واريانس فنوتيپی را در ابتدا و انتهای دوره شيردهی
گزارش کردند Shamshirgaran .و همکاران ( )2011نشان دادند وضعيت
واريانس فنوتيپی در اوايل و اواخر دوره شيردهی حداکثر و اواسط
شيردهی حداقل میباشد .با توجه به اينکه واريانس فنوتيپی در اوايل
دوره شيردهی باال میباشد ،بدين معنی است که تغييرات زيادی در
نمره سلولهای سوماتيک شير در اين بخش از دوره شيردهی وجود
دارد و بهدليل اينکه سهم قابل توجهی از اين وراثتپذيری به واريانس
ژنتيکی افزايشی مربوط میشود ،لذا وراثتپذيری صفت نمره سلولهای
سوماتيک شير در اين مرحله بيشترين مقدار میباشد که با نتايج
 Farajiو همکاران ( )2012مطابقت دارد .واريانس فنوتيپی و ژنتيکی
افزايشی ،تقريباً در روزهای  36تا  65دوره شيردهی کاهش میيابد
زيرا اين دوره همزمان با افزايش توليد شير است و در نتيجه غلظت
سلولهای سوماتيک ،با افزايش توليد شير کاهش میيابد و میتواند
باعث کاهش واريانس و وراثتپذيری نيز گردد ،همچنين توليد شير و
شاخص سلولهای سوماتيک همبستگی منفی با هم دارند و محققين
گزارش کردند معموالً با افزايش مقادير شير ،تعداد سلولهای سوماتيک
کاهش میيابد و در اواسط دوره شيردهی ثابت بوده و سپس از روز
 215دوره و در واقع در انتهای دوره شيردهی افزايش میيابد ،احتماالً
از روز  215دوره شيردهی ،شروع دوره خشکی بوده و در دوره خشکی
شاخص سلولهای سوماتيک باال میباشد که میتواند باعث افزايش
واريانس نيز گردد .در يک تحقيق گزارش شد واريانسهای ژنتيکی
افزايشی و فنوتيپی در آغاز دوره شيردهی شروع به کاهش میکند و
سپس در قسمت ميانی دوره شيردهی ثابت باقی میماند و در انتهای
دوره شيردهی افزايش میيابد ( Mottromو همکاران.)2007 ،
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واریانس ژنتیکی :در تحقيقی که توسط  Oloriو همکاران ()1999
بهمنظور برآورد اجزای واريانس ژنتيکی صفت توليد شير با استفاده از
رکوردهای روزآزمون و روش حداکثر درستنمايی محدود شده انجام
شد ،حداکثر واريانس ژنتيکی در ماه هشتم شيردهی برآورد شد که با
تحقيق حاضر تا حدودی مطابقت دارد .همچنين محققينی مانند Mayeres
و همکاران ( Hammami ،)2004و همکاران (Moghadszadeh ،)2008
 Ahrabiو همکاران ( Sayed Dokht ،)2004و همکاران (،)2011
 Shamshirgaranو همکاران ( Moreira ،)2011و همکاران ()2019
و  Fazelو همکاران ( )2019نتايج مشابهی را اعالم کردند .در تحقيقی
که توسط  Bignardiو همکاران ( )2012انجام شد واريانس ژنتيکی
افزايشی در دو هفته اول شيردهی و انتهای شيردهی باال ،و در اواسط
دوره شيردهی کم گزارش شد Silvestre .و همکاران ( )2005حداکثر
واريانس ژنتيکی برای صفت توليد شير را در ماه سوم شيردهی بهدست
آورند که با نتايج اين تحقيق مطابقت ندارد Teimourian .و همکاران
( )2011بهمنظور برآورد پارامترهای ژنتيکی صفات توليدی در گاوهای
هلشتاين با استفاده از مدل رگرسيون تصادفی روی رکوردهای روز
آزمون دوره اول شيردهی نشان دادند که تغييرات واريانس ژنتيکی از
ابتدای دوره تا ماه هشتم دوره شيردهی افزايش يافته و سپس کاهش پيدا
میکند Shamshirgaran .و همکاران ( )2011نشان دادند که ميزان
واريانس ژنتيکی افزايشی در ابتدای دوره شيردهی پايين بوده و سپس
به سمت انتهای دوره شيردهی افزايش يافته است .تغييرات واريانس
ژنتيکی افزايشی شمار سلولهای بدنی با نتايج بهدست آمده در تحقيق
 Oloriو همکاران ( )1999و  Cobuciو همکاران ( )2005مطابقت
دارد .تحقيقات مختلف حداکثر ميزان واريانس ژنتيکی افزايشی را در
اواسط دوره شيردهی گزارش کردهاند ( Druetو همکاران2003 ،؛ Pool
و  .) 2000 ،Meuwissenتعداد محدودی از مطالعات حداکثر ميزان
ژنتيکی افزايشی را در ابتدای شيردهی گزارش کردند ( Strabelو ،Mistzal
 .)1999همچنين ،در مطالعات  Jamrozikو ،)1997( Schaeffer
 Zavadilovaو همکاران ( )2005و  Bohlouliو همکاران ( )2019در
اوايل و اواخر دوره شيردهی ،حداکثر واريانس ژنتيکی گزارش شده
است .بيشتر بودن واريانس ژنتيکی شمار سلولهای بدنی در نيمه دوم
شيردهی نشان دهنده اين واقعيت است که گاوها در نيمه دوم دوره
شيردهی برای صفت مزبور دارای تنوع ژنتيکی بيشتری هستند .تفاوت
در مقادير مؤلفههای واريانس برآورد شده توسط محققين حاضر میتواند
بهدليل تفاوتهای محيطی ،نوسانات مديريتی نظير تغذيه ،تغييرات
اقليمی طی ساليان مختلف و تعداد رکوردهای مورد بررسی باشد .بهطور
کلی میتوان گفت که واريانسهای ژنتيکی و محيطی در مدلهای مختلف
عملکرد گاوهای نر در گلههای مختلف متفاوت بوده که میتواند ناشی
از اثرات متقابل ژنوتيپ و محيط باشد .در صورت لحاظ نکردن اثر
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متقابل ژنوتيپ و محيط در مدل آناليز ژنتيکی صفت توليد چربی شير
میتواند سبب زياد برآورد شدن مؤلفههای واريانس و وراثتپذيری
شود و همينطور ارزشهای اصالحی نيز بهطور صحيح برآورد نشوند
و درنهايت سبب میگردد که اگر برنامه اصالحی براساس انتخاب باشد
صحت انتخاب کاهش يابد و عدم انتخاب صحيح حيوانات موجب میشود
.که حيوانات انتخاب شده عملکرد مورد انتظار را نداشته باشند
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Abstract
111543 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 expected
yield in low-yielding herds.
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