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بررسی ژنتیکی برخی صفات تیپ ،تولید ،تولیدمثل و ماندگاری
در گاوهای هلشتاین استان اصفهان
 رضا سیدشریفی* :گروه علوم دامی ،دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی ،دانشگاه محقق اردبیلی
 کیومرث کرارینیری :گروه علوم دامی ،دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی ،دانشگاه محقق اردبیلی
 نعمت هدایتایوریق :گروه علوم دامی ،دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی ،دانشگاه محقق اردبیلی
 جمال سیفدواتی :گروه علوم دامی ،دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی ،دانشگاه محقق اردبیلی
 مهدی بهلولی :گروه علوم دامی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه تبریز
یز

د تاریخ دریافت :خرداد 1396

تاریخ پذیرش :شهریور 1396

چکیده
در این تحقیق ،از رکوردهاي هفت گله گاو شیري نژاد هلشتاین استان اصفهان در اولین دوره شیردهی استفاده گردید .داده هاي مذکور
مربوط به سالهاي  1382تا  1392که توسط شرکت آریا دلتا ژن اصفهان جمع آوري شده بودند مورد ارزیابی و مطالعه قرار گرفت .صفات مورد
مطالعه در این تحقیق شامل صفات تولیدي (تولید شیر ،تولید چربی ،تولید پروتئین) ،صفات تیپ (عمق بدن ،زاویهداربودن ،نگهدارنده پستان،
اتصال پستان جلو ،عمق پستان) و صفات تولیدمثلی (روزهاي باز و سن اولین زایش) و صفت طول عمر تولیدي بودند .تجزیه و تحلیل ژنتیکی
صفات مورد بررسی با استفاده از روش حداکثر درستنمایی توسط نرمافزار wombatانجام شد .وراثت پذیري تولید شیر ،تولید چربی شیر ،تولید
پروتئین شیر بهترتیب  0/42 ،0/49 ،0/28و وراثت پذیري سن اولین زایش و روزهاي باز بهترتیب  0/69و  0/07و وراثت پذیري صفات عمق
بدن ،زاویهداربودن ،نگهدارنده پستان ،اتصال پستان جلو ،عمق پستان بهترتیب  0/05 ،0/12 ،0/25 ،0/27و  0/36و وراثت پذیري طول عمر
تولیدي  0/2برآورد گردید.همبستگی ژنتیکی بین صفات تولید شیر و تولید چربی  0/12و همبستگی ژنتیکی بین تولید شیر و تولید پروتئین 0/05
برآورد شد .همبستگی ژنتیکی بین صفت روزهاي باز و سن اولین زایش  0/21برآورد گردید .همبستگی ژنتیکی صفات تیپ بین  -0/51تا
 0/72و همبستگی فنوتیپی صفات تیپ بین  -0/19تا  0/22برآورد گردید .بیشترین همبستگی ژنتیکی مثبت بین عمق بدن و زاویه داربودن 0/7
و بیشترین همبستگی ژنتیکی منفی بین عمق بدن و عمق پستان  -0/51برآورد گردید .همبستگیهاي ژنتیکی برآورد شده بین صفات تولیدي،
تولیدمثلی  ،تیپ و طول عمر تولیدي در دامنه ( -0/51طول عمر تولیدي و تولید پروتئین) تا (0/63سن اولین زایش و تولید چربی) برآورد گردید.
همبستگی ژنتیکی بین صفات تیپ و طول عمر تولیدي در محدوده  -0/3تا  0/39متغیر بود .با توجه به همبستگی ژنتیکی قوي و نامطلوب بین
صفات تولیدي و تولیدمثلی ،طراحی برنامههاي انتخاب در گاوهاي شیري براساس ترکیبی از این صفات توصیه میگردد.

کلمات کلیدی :گاو شیری ،صفات تولیدی ،صفات تولیدمثلی ،صفات تیپ ،بقا ،پارامترهای ژنتیکی
* پست الکترونیکی نویسنده مسئول:

reza_seyedsharifi@yahoo.com
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بررسی ژنتیکی برخی صفات تیپ ،تولید ،تولیدمثل و ماندگاری در گاوهای....

مقدمه
با توجه به اینکه اکثر برنامههاي اصالح نژادي بر پایه افزایش
صفات توليدى استوار بوده ،ولي در افزایش توليد از طریق بهبود
ژنتيكى الزم است که عالوه بر صفت توليد شير ،صفات دیگرى نيز
مورد توجه قرار گيرند .در چند دهه اخير انتخاب مداوم براي افزایش
توليد شير سبب کاهش شایستگي ژنتيكي گاوها براي سالمتي و
باروري گردیده است ( Pryceو همكاران .)2000 ،وجود فاصله نسل
طوالني و نبود امكانات براي رکوردبرداري بعضي صفات سالمتي و
باروري باعث توجه به صفات دیگري شده است که عالوه بر رکورد
برداري آسانتر و وراثت پذیري باالتر ،در ابتداي عمر حيوان قابل
اندازهگيري بوده و با صفات مورد توجه (سالمت و باروري) نيز
همبستگي دارند صفات تيپي از جمله صفات مهم در این مورد
ميباشند ( Berryو همكاران.)2003 ،
مهمترین اهميت صفات تيپ افزایش عمر اقتصادي و در نتيجه
افزایش توليد و بهبود وضعيت اقتصادي دامداران و نهایتاً اقتصاد کشور
ميباشد .هدف از ارزیابي تيپ به خدمت گرفتن تيپ در جهت توليد
و تداوم بخشيدن توليد در گله است .مطالعات صورت گرفته در سایر
کشورها نشاندهنده مفيد بودن صفات تيپ بهعنوان صفات همبسته
با صفات باروري و توليدي جهت انتخاب ميباشد ( Berryو همكاران،
 .)2003در بيشتر برنامههاي اصالح نژادي صفات توليدي و تيپ در
مقایسه با صفات توليدمثلي بهدليل اهميت آن در درآمد گاوداريها،
در تعيين شاخص انتخاب از اهميت بيشتري برخوردارند عالوه براین،
اغلب اوقات صفات مربوط به باروري بهدليل وراثت پذیري پایين در
برنامههاي اصالحي نادیده گرفته ميشوند و این درحالي است که
همبستگي منفي بين صفات توليدي و توليدمثلي باعث ميشود که
همراه با بهبود در صفات توليدي ،عملكرد توليدمثلي کاهش یابد
( Pryceو همكاران .)2000 ،صفت ماندگاري یا بقاء یک معيار عمومي
براي بيان مقاومت دام نسبت به بيماري هاي توليدمثلي ،ورم پستان،
لنگش و فلجي ميباشد .انتخاب دامها براي ماندگاري ميتواند سبب
کاهش هزینه تليسههاي جایگزین ،طول عمر باالتر گاوهاي پر توليد
و افزایش شدت انتخاب دامها گردد .انتخاب شدید براى افزایش توليد
شير اگرچه بهطور مستقيم سبب کاهش ماندگارى در زایشهاى اول
و دوم نمىشود ،ولى بهدليل افزایش بيمارىها ،اختالالت توليدمثل و
غيره سبب افزایش حذف غيراختيارى ،کاهش ماندگارى در زایشهاى
بعد و کاهش طول عمر در گله ميگردند ( .)2000 ،Hansenداده
برداري مستقيم و انتخاب براي بهبود طول عمر و ماندگاري سبب
افزایش فاصله نسل ميشود .لذا با توجه به همبستگي ژنتيكي مثبت
اکثر صفات ظاهري بدن (نظير صفات پستاني) با ماندگاري ميتوان با
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بهبود این صفات بهطور غيرمستقيم ماندگاري را در گله بهبود بخشيد.
صفات تيپ مهمترین صفات همبسته با صفت ماندگاري است که
بسياري از محققين رابطه بين آنها را مورد بررسي قرار دادهاند .هدف
اصلي از انتخاب براي افزایش ماندگاري کاهش حذف اجباري و افزایش
حذف اختياري است .افزایش ماندگاري در سودآوري پرورش گاو
شيري اهميت بهسزایي دارد .هدف از تحقيق حاضر ،بررسي ژنتيكي
برخى صفات تيپ ،توليد ،توليدمثلي و ماندگاري در گله گاوهاي شيري
هلشتاین استان اصفهان بود.

مواد و روشها
در این پژوهش 27446رکورد مربوط به هفت گله از گاوهاي
هلشتاین استان اصفهان از ابتداي سال  1382تا  1392که توسط
مرکز اصالح نژاد و شرکت آریا دلتا ژن اصفهان جمعآوري شده بودند
مورد ارزیابي و مطالعه قرار گرفت .صفات مورد مطالعه در این تحقيق
شامل صفات توليدي (توليد شير ،توليد چربي ،توليد پروتئين) ،صفات
تيپ (عمق بدن ،زاویهدار بودن ،نگهدارنده پستان ،اتصال پستان جلو،
عمق پستان) و صفات توليدمثلي (روزهاي باز و سن اولين زایش) و
صفت طول عمر توليدي بودند .ویرایش دادهها با اعمال محدودیتهایي
توسط نرمافزار ویژوال فاکس پرو نسخه 9و اکسل انجام گرفت .سپس
بهمنظور برآورد پارامترهاي ژنتيكي شامل وراثتپذیري و همبستگيهاي
ژنتيكي و فنوتيپي از نرمافزار  wombatاستفاده گردید .براي برآورد
پارامترهاي ژنتيكي صفات مورد بررسي ،از مدل حيواني استفاده
گردید .برآورد اجزاى واریانس و کواریانس ژنتيكى صفات ،بهروش
حداکثر درستنمایى محدود شده انجام گردید .جهت ویرایش دادهها
طبق  Gonzalez-Recioو  (2005( Alendaو  Ghiasiو همكاران
( ،)2001رکوردهاي مربوط به روزهاي باز و سن اولين زایش بهترتيب
در دامنه  50-300روز و 40 – 20ماه بودند و خارج از این دامنه
حذف گردید.
تعدادي از گاوها در زمان جمعآوري دادهها داراي تاریخ حذف
بوده و لذا رکورد طول عمرکامل داشتند ولي بقيه هنوز در گله حضور
داشته و حذف نشده بودند و رکورد طول عمر آنها ناقص بود .براي
محاسبه طول عمر از تفاضل تاریخهاي تولد و آخرین رکورد استفاده
گردید .مدل بهکار رفته براي صفات تيپ بهصورت مدل  1بود:
yijk= µ+(HYS)i+b1(aj-āj)+b2(aj-āj)2+ eijk
مدل (:)1
 =Yijkرکورد مربوط به صفات تيپ حيوان =µ ،ميانگين جمعيت،
 =bضرایب تابعيت خطي و درجه دوم jامين سن در زمان اولين زایش،
 =(HYS)iاثر  iامين گله-سال-فصل ارزیابي =eijk ،اثرتصادفي باقيمانده
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در مدل بهکار رفته براي صفات طول عمرتوليدي  =Yijkطول عمر
توليدي حقيقي برحسب روز است.

مدل بهکار رفته براي صفات توليدي نيز بهصورت مدل  2ميباشد:
yijkl= µ+ai+mj+( HYS )k+eijkl
مدل(:)2
در این فرمول =Yijkl :مقدار مشاهدات صفت موردنظر =ai ،اثر تصادفي
حيوان =mj ،اثرثابت سن اولين زایش=( HYS )k ،اثر ثابت گله-فصل-
سال =eijkl ،اثرتصادفي باقيمانده
مدل بهکار رفته براي صفات توليدمثلي نيز بهصورت مدل  3ميباشد:
yijkl= µ+ (HYS)i+(AFC)j+(OD)k+eijkl
مدل(:)3
 =(AFC)jسن اولين زایش =(OD)k ،روزهاي باز =(HYS)i ،اثر  iامين
گله-سال-فصل
مدل بهکار رفته براي صفات طول عمر توليدي نيز بهصورت مدل 4
ميباشد:
yijk=µ+(HYS)i+b1(aj-āj)+b2(aj+āj)2+eijk
مدل()4

نتايج
آمار توصيفي صفات تيپ ،توليد و توليدمثل و طول عمر توليدي
بهدست آمده از  27446حيوان در جدول  1آورده داده شده است .با
توجه به اینکه امتيازبندي براي اکثر صفات تيپ از  1تا  9ميباشد
انتظار ميرود که هریک از صفات تيپ داراي امتياز  1تا  ،9با ميانگين
 5باشند .بيشترین ميانگين بين صفات تيپ براي عمق بدن با ميانگين
 7/21و کمترین براي اتصال پستان جلویي با ميانگين  5/30گزارش
شد.

جدول  :1آمار توصیفی صفات موردبررسی
صفات

تعداد رکورد

میانگین

انحراف معیار

2321
2321
2321
2321
2321
2381
2380
1423
3366
2925
3366

7/21
6/57
5/39
5/30
5/49
10300/90
269/87
263/87
114/89
24/89
1231/45

1/21
1/40
2/18
2
1/48
1554/75
75/92
64/22
64
3/64
431/06

عمق بدن (امتياز )1-9
زاویه داربودن (امتياز )1-9
نگهدارنده پستان (امتياز )1-9
اتصال پستان جلویي (امتياز )1-9
عمق پستان (امتياز )1-9
توليدشير
توليد چربي
توليد پروتئين
روزهاي باز
سن اولين زایش
طول عمر توليدي

همچنين وراثت پذیري طول عمر توليدي حقيقي در این پژوهش 0/2
برآورد گردید.

برآورد مؤلفههاي واریانس و وراثت پذیري صفات توليدي در
دوره اول شيردهي و طول عمر توليدي در جدول  2ارائه شده است.
وراثت پذیري صفت توليدشير در  305روز  0/28برآورد گردید.

جدول  :2واریانس ژنتیکی ،فنوتیپی و باقیمانده و وراثت پذیری صفات تولیدی و طول عمر تولیدی
صفات تولیدی

σ2p±SE

σ2a±SE

σ2e±SE

h2±SE

توليدشير
توليدچربي
توليدپروتئين
طول عمرتوليدي حقيقي

2174580±342
9604±352
5554±220
104751±2640

616962±543
4810±674
2301±395
20954 ±4517

1557620±218
4794±541
3252±342
83796/4±4348

0/28±11
0/49±0/06
0/42±0/06
0/2±0/04

برآورد مؤلفه هاي واریانس و وراثت پذیري صفات توليدمثلي در
جدول 3آورده شده است .وراثت پذیري سن اولين زایش و روزهاي

باز گاوهاي هلشتاین در تحقيق حاضر بهترتيب برابر  0/69و 0/07
برآورد گردید.

جدول :3واریانس ژنتیکی ،فنوتیپی و باقیمانده و وراثت پذیری صفات تولیدمثلی
صفات تولیدی

σ2p±SE

σ2a±SE

σ2e±SE

h2±SE

روزهاي باز
سن اولين زایش

4066±107
13±0/4

291± 136
9 ±1

4±0/7
3775±179

0/07±0/03
0/69±0/06
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(نگهدارنده پستان) تا ( 0/36عمق پستان) گزارش گردید.

برآورد مؤلفههاي واریانس و وراثت پذیري صفات تيپ در جدول
 4آورده شده است .وراثتپذیري صفات تيپ در محدوده 0/05

جدول  :4واریانس ژنتیکی ،فنوتیپی و باقیمانده و وراثت پذیری صفات تیپ
صفات تیپ

σ2p±SE

σ2a±SE

σ2e±SE

h2±SE

عمق بدن
زاویهدار بودن بدن
اتصال پستان جلو
نگهدارنده پستان
عمق پستان

1/4±0/4
1/7±0/5
3/5±0/1
2/9±0/8
1/1±0/3

0/4±0/8
0/4±0/1
0/4±0/1
0/17±0/1
0/4±0/7

1/03±0/7
1/3±0/1
3/1±0/1
2/7±0/1
0/7±0/6

0/28±0/05
0/24±0/06
0/12± 0/05
0/05±0/03
0/36±0/06

برآورد همبستگيهاي ژنتيكي و فنوتيپي بين صفات توليدي در
جدول  5آورده شده است .همبستگي ژنتيكي بين صفات توليد شير

و توليد چربي  0/12و همبستگي ژنتيكي بين توليد شير و توليد
پروتئين  0/05برآورد شد.

جدول  : 5همبستگی ژنتیکی(باالی قطر) و فنوتیپی (پایین قطر) صفات تولیدی
صفات

تولیدشیر

تولیدچربی

تولیدپروتئین

توليدشير
توليدچربي
توليدپروتئين

_____
0/35±0/02
0/41±0/02

0/12±0/11

0/05±0/12
0/9±0/02

همبستگیهای ژنتیکی و فنوتیپی بین صفات تولیدمثلی:
برآورد همبستگيهاي ژنتيكي و فنوتيپي صفات توليدمثلي در جدول

_____
0/8±0/007

_____

 6ارائه شده است .در این تحقيق همبستگي ژنتيكي و فنوتيپي بين
صفت روزهاي باز و سن اولين زایش 0/21و  0/04برآورد گردید.

جدول :6همبستگی ژنتیکی(باالی قطر) و فنوتیپی(پایین قطر) صفات تولیدمثلی
همبستگی صفات

روزهای باز

سن اولین زایش

روزهاي باز
سن اولين زایش

_____
0/04±0/02

0/21±0/19

همبستگیهای ژنتیکی و فنوتیپی بین صفات تیپ :برآورد
همبستگيهاي ژنتيكي و فنوتيپي صفات تيپ در جدول  7آورده شده
است .همبستگي ژنتيكي بين عمق بدن و صفات تيپ مورد بررسي در

_____

دامنه  -0/51تا  0/72بود .بيشترین همبستگي ژنتيكي بين عمق بدن
و زاویهدار بودن و کمترین همبستگي بين عمق بدن و عمق پستان
برآورد گردید.

جدول :7همبستگی ژنتیکی (باالی قطر) و فنوتیپی (پایین قطر) صفات تیپ
همبستگی صفات

عمق بدن

زاویه داربودن

اتصال پستان جلو

نگهدارنده پستان

عمق پستان

عمق بدن
زاویه دار بودن بدن
اتصال پستان جلو
نگهدارنده پستان
عمق پستان

_____
0/2±0/21
-0/06±0/02
0/02±0/02
-0/19±0/02

0/72±0/12

0/55±0/19
0/42±0/21

0/41±0/27
0/57±0/32
0/08±0/35

-0/51±0/12
-0/28.±0/14
0/19±0/17
-0/25±0/24

_____
0/003±0/02
-0/006±0/02
-0/01±0/02

همبستگیهای ژنتیکی و فنوتیپی بین صفات تولیدی با
صفات تولیدمثلی ،تیپ و طول عمر تولیدی :برآورد همبستگي
ژنتيكي و فنوتيپي بين صفات توليدي با صفات تيپ ،توليدمثلي و
طول عمر توليدي در جدول  8آورده شده است .در این تحقيق
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_____
-0/01±0/02
0/22±0/02

_____
0/006±0/02

_____

همبستگي ژنتيكي بين صفات تيپ و توليد شير در دامنه  -0/09تا
 0/2برآورد گردید .بيشترین همبستگي ژنتيكي بين عمق بدن و
توليد شير و کمترین همبستگي ژنتيكي بين اتصال پستان جلو و توليد
شير گزارش شد .همبستگي ژنتيكي بين طول عمر توليدي و توليد

سال نهم ،شماره  ،3پاییز 1396
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باز و سن اولين زایش بهترتيب  0/36و  -0/26گزارش شد.

شير  0/07بهدست آمد .همبستگي ژنتيكي بين توليد شير و روزهاي

جدول :8همبستگی ژنتیکی و فنوتیپی صفات تولیدی با صفات تیپ ،تولیدمثلی و طول عمر تولیدی
همبستگی صفات

فنوتیپی

ژنتیکی
تولیدشیر

تولیدچربی

تولیدپروتئین

تولیدشیر

تولیدچربی

تولیدپروتئین

عمق بدن

0/03±0/15

-0/16±0/12

-0/26±0/13

0/08±0/02

-0/01±0/02

-0/01±0/02

زاویه دار بودن بدن
اتصال پستان جلو
نگهدارنده پستان
عمق پستان
طول عمرتوليدي

0/2±0/15
-0/09±0/20
0/19±0/27
-0/01±0/13
0/07±0/008

-0/19±0/13
-0/39±0/17
-0/20±0/23
0/33±0/10
-0/29±0/11

-0/16±0/14
-0/49±0/17
-0/14±0/25
0/32±0/12
-0/51±0/12

0/11±0/02
-0/06±0/02
-0/001±0/02
-0/15±0/02
0/006± 0/2

-0/04±0/02
0/03±0/02
-0/03±0/02
0/02±0/02
-0/03±0/02

-0/07±0/02
-0/02±0/02
-0/02±0/02
-0/03±0/02
-0/04±0/02

روزهاي باز
سن اولين زایش

0/36±0/23
-0/26±0/12

0/22±0/16
0/63±0/05

0/1±0/17
0/50±0/07

0/14±0/02
-0/01±0/03

0/05±0/02
0/6±0/01

0/08±0/02
0/55±0/02

بدن) تا ( 0/39اتصال پستان جلو) بهدست آمد .همبستگي ژنتيكي بين
صفات تيپ و صفات توليدمثلي در دامنه ( -0/80نگهدارنده پستان و
روزهاي باز) تا (0/22اتصال پستان و روزهاي باز) گزارش گردید.

برآورد همبستگي ژنتيكي و فنوتيپي بين صفات تيپ با صفات
توليدمثلي و طول عمر توليدي در جدول  9ارائه شده است .همبستگي
ژنتيكي بين صفات تيپ و طول عمر توليدي در محدوده ( -0/30عمق

جدول :9همبستگی ژنتیکی صفات تیپ ،تولیدمثل و طول عمر تولیدی
صفات

طول عمر تولیدی

سن اولین زایش

روزهای باز

عمق بدن
زاویه دار بودن بدن
اتصال پستان جلو
نگهدارنده پستان
عمق پستان

-0/30±0/15
0/16±0/16
0/39±0/20
0/28±0/28
0/01±0/13

-0/12±0/11
-0/12±0/12
-0/37±0/16
-0/55±0/23
0/13±0/09

-0/3±0/2
-0/61±0/22
0/22±0/29
-0/80±0/41
-0/43±0/20

برآورد همبستگي ژنتيكي و فنوتيپي بين صفات توليد مثلي و
صفت طول عمر توليدي در جدول 10ارائه شده است .در این تحقيق

همبستگي ژنتيكي بين سن اولين زایش و روزهاي باز با طول عمر
توليدي بهترتيب  -0/11و  -0/25برآورد گردید.

جدول :10همبستگی ژنتیکی صفات تولیدمثلی و طول عمر تولیدی
صفات

سن اولین زایش

روزهای باز

طول عمر توليدي

-0/11±0/11

-0/25±0/23

بحث
در این تحقيق برآورد ميانگين توليد شير  305روز 10300/90
کيلوگرم بود .شهدادي و همكاران ( )1392ميانگين این صفت را در
جامعه گاوهاي هلشتاین ایران  7164/39کيلوگرم گزارش کردند .بر
اساس گزارش  Abeو همكاران ( )2009متوسط توليد شير  305روز
گاوهاي هلشتاین ژاپن  7249/4کيلوگرم بهدست آمد .بنابراین،
ميتوان اظهار نمود که بهدالیل مختلف ازجمله مدیریت ،تغذیه و
ظرفيت ژنتيكي ،توليد شير گاوهاي هلشتاین مورد بررسي در این
پژوهش باالتر از ميانگين توليد شير دوره اول شيردهي گاوهاي

هلشتاین کشور در سایر مطالعات انجام شده بوده که در صورت فراهم
بودن شرایط محيطي الزم نيز امكان افزایش توليد وجود دارد.
ميانگين توليد چربي و توليد پروتئين در تحقيق حاضر بهترتيب
 269/87و  263/87بهدست آمد .ميانگين توليد چربي در مطالعه
شيرمرادي و همكاران ( 202/5 )1389کيلوگرم گزارش شده است در
تحقيق  Bohlouliو همكاران ( )2015ميانگين توليد چربي و توليد
پروتئين بهترتيب  356/55و  303/09بهدست آمد .ميانگين سن
اولين زایش گاوهاي هلشتاین در تحقيق حاضر  24/89ماه برآورد
گردید .در بررسي نتایج شيرمرادي و همكاران ( )1389ميانگين سن

سیدشریفی و همکاران
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اولين زایش  29/3ماه بهدست آمد .سن هنگام اولين زایش یک صفت
توليدمثلي است که براي تعيين ظرفيت توليدمثل در تليسهها و
ظرفيت گله براي شروع توليد شاخص مناسبي ميباشد .مهمترین
عامل مؤثر بر سن اولين زایش نحوه تغذیه حيوان (به ویژه انرژي و
پروتئين) مي باشد ( Harryو همكاران .)2006 ،ميانگين روزهاي باز
در این تحقيق  114/89بهدست آمد .طغياني و همكاران ()1388
متوسط تعداد روزهاي باز براي گاوهاي هلشتاین ایران را  123/52روز
گزارش کردند Gonzalez-recio .و  )2005( Alendaاین مقدار را براي
گاوهاي اسپانيا  117روز گزارش کردند Marti .و )1994( Funk
ميانگين تعداد روزهاي باز را  115/3روز گزارش و اظهار نمودند که با
افزایش سطح توليد شير گاوهاي هلشتاین بر تعداد روزهاي باز افزوده
ميشود .در این پژوهش ميانگين اکثر صفات ظاهري بدن در محدوده
ميانگين جامعه گاوهاي هلشتاین ایران برآورد گردید اتصال پستانهاي
جلو محكمتر از ميانگين جامعه گاوهاي هلشتاین ایران بود .اتصال
پستان جلو و زاویهدار بودن در حد مطلوب نژاد هلشتاین در زایش
اول است .محدوده ميانگينهاي صفات تيپ داراي امتياز  1تا  9از
( 5/30نگهدارنده پستان) تا ( 7/21عمق بدن) برآورد گردید که
محدوده انحراف معيار فنوتيپي آنها از ( 1/21عمق بدن) تا 2/18
(نگهدارنده پستان) بود .در این پژوهش ميانگين طول عمر توليدي
 1231/45برآورد گردید .ميانگين این صفت در مطالعه سيفي
نوفرستي و همكاران ( 1327/85 )1389گزارش شد .در مطالعه Ajili
و همكاران ( )2007ميانگين طول عمر توليدي  1230روز گزارش شد
که با تحقيق حاضر مطابقت دارد.
وراثتپذیري بهدست آمده با مقدار شير  305روز در تحقيق
حاضر ( )0/28با گزارش بختياريزاده و همكاران ( )1386مطابقت
داشت که وراثتپذیري توليد شير  305روز گاوهاي هلشتاین را 0/28
برآورد نمودند .عبدالمحمدي ( )1382وراثتپذیري توليد شير گاوهاي
هلشتاین ایران را  0/29گزارش کرد .وراثتپذیري توليد چربي 305
روز و توليد پروتئين شير  305روز گاوهاي هلشتاین مورد بررسي به
ترتيب  0/49و  0/42برآورد گردید .بهطورکلي وراثتپذیري توليد
شير نشان ميدهد که ميتوان با انتخاب دامهاي با ظرفيت ژنتيكي
بيشتر و حذف دامهاي با ظرفيت ژنتيكي کمتر ،مقدار توليد شير را
افزایش داد .اختالف بين برآورد وراثتپذیري صفت توليد شير در
مطالعات مختلف ميتواند بهدليل عوامل متعددي نظير تفاوت در سطح
توليد گله ،تنوع محيطي ،مدیریت گله ،مدل آماري مورد استفاده،
روش برآورد اجزاي واریانس و کوواریانس و نحوه ویرایش دادهها باشد.
همچنين انتخابهاي انجام شده در طي ساليان متمادي باعث تغيير
در مؤلفههاي واریانس شده است .وراثتپذیري طول عمر توليدي
حقيقي در این پژوهش ( )0/2برآورد شد که با مطالعه Perez-Gusisado
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و همكاران ( )2006که وراثتپذیري این صفت را ( )0/1گزارش کردند
مطابقت دارد.
با توجه به وراثتپذیري بهدست آمده سن اولين زایش و روزهاي
باز گاوهاي هلشتاین در تحقيق حاضر (بهترتيب برابر  0/69و  0/07و
گزارشات Toghianiو همكاران ( )2009با وراثتپذیري برآورد شده
( )0/056براي روزهاي باز گاوهاي هلشتاین ایران و گزارشات  Abeو
همكاران ( )2009با وراثتپذیري برآورد شده  0/09براي روزهاي باز
گاوهاي هلشتاین ژاپن ،مشاهده ميشود وراثتپذیري یک صفت از
یک جمعيت به جمعيت دیگر متفاوت است .این امر ميتواند بهدليل
تفاوت در مدیریت و ظرفيت ژنتيكي حيوانات باشد .وراثتپذیري صفات
مربوط به توليد و توليدمثل با سطح توليد گلهها تغيير ميیابد (Marti
و  .)1994 ،Funkدر مجموع ،پائين بودن وراثتپذیري صفات توليدمثلي
بيانگر این امر است که سهم عمدهاي از تفاوت فنوتيپي موجود براي
هر صفت در بين جمعيت گاوهاي هلشتاین ناشي از تفاوتهاي محيطي
بين آنها است .از این رو بهمنظور افزایش عملكرد توليدمثل و باروري
گاوهاي ماده ،توجه عمده به بهبود شرایط محيطي پرورش نظير
تشخيص به هنگام فحلي ،توجه به بهداشت گله و نيز تغذیه بهتر دامها
یک امر ضروري بهنظر ميرسد.
وراثت پذیري برآورد شده براي عمق بدن  0/28و زاویهدار بودن
 0/24در این تحقيق در حد متوسط بود که نتيجه بهدست آمده با
مطالعه صورت گرفته توسط  camposو همكاران ( )2012مطابقت
داشت .پنج صفت تيپ مورد بررسي با داشتن وراثت پذیري متوسط
قابليت توارث خوبي از نسلي به نسل بعد را دارند .در این تحقيق
وراثت پذیري برآورد شده براي صفات در رابطه با پستان در محدوده
 0/05براي نگهدارنده پستان 0/12 ،براي اتصال پستان جلویي و 0/36
براي عمق پستان برآورد شد .عسگريجعفرآبادي و همكاران()1380
وراثت پذیري صفت عمق پستان را  0/43گزارش کردند .وراثت پذیري
بهدست آمده براي اتصال پستان جلویي توسط سيفينوفرستي ()1388
نيز  0/11گزارش شده است.
همبستگي ژنتيكي بين صفات توليد شير و توليد چربي  0/12و
همبستگي ژنتيكي بين توليد شير و توليد پروتئين  0/05برآورد شد.
شيرمرادي و همكاران ( )1389همبستگي ژنتيكي بين توليد شير و
توليد پروتئين را  0/5گزارش کردند .در مطالعه  Bohlouliو همكاران
( ) 2015همبستگي ژنتيكي بين صفات توليد شير با توليد چربي و
توليد شير با توليد پروتئين را بهترتيب  0/34و  0/25گزارش شد.
نعيميپوریونسي و شریعتي ( )1394همبستگي ژنتيكي بين صفات
توليد شير با توليد چربي و توليد شير با توليد پروتئين را بهترتيب
 0/46و  0/84گزارش کردند .همبستگي ژنتيكي مثبت نشان ميدهد
که بهبود در توليد شير سبب افزایش توليد چربي ميشود.
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در این تحقيق همبستگي ژنتيكي و فنوتيپي بين صفت روزهاي
باز و سن اولين زایش 0/21و  0/04برآورد گردید .در تحقيق شهدادي
و همكاران ( )1392همبستگي ژنتيكي این دو صفت  0/07برآورد
گردید .با توجه به همبستگي مثبت بين دو صفت مذکور هرچه سن
اولين زایش بيشتر باشد باعث افزایش هزینههاي توليد ميشود و
براي روزهاي باز اگر انتخاب مداوم بر توليد شير انجام شود باعث
کاهش شایستگي گاوها براي باروري و سالمتي ميشود.
نتایج همبستگيهاي ژنتيكي و فنوتيپي در این تحقيق مشابه
نتایج مطالعات انجام شده قبلي ( Bohlouliو همكاران2015 ،؛ Berry
و همكاران )2004 ،بود .در بررسي حاضر همبستگي ژنتيكي صفات
تيپ در دامنه بين  -0/51تا  0/72است .بيشترین همبستگي ژنتيكي
مثبت بين عمق بدن و زاویهدار بودن  0/72و بيشترین همبستگي
ژنتيكي منفي بين عمق بدن و عمق پستان  -0/51گزارش گردید.
همبستگي ژنتيكي بين عمق بدن و اتصال جلویي پستان  0/55و عمق
بدن با نگهدارنده پستان  0/41بهدست آمد .در این تحقيق همبستگي
بين زاویهدار بودن بدن و عمق پستان منفي گزارش شد Campos .و
همكاران ( )2012همبستگي دو صفت مذکور را منفي گزارش کردند.
همبستگي بين زاویهدار بودن و اتصال جلویي پستان و نگهدارنده
پستان بهترتيب  0/42و  0/57بهدست آمد .همبستگي اتصال جلویي
پستان و نگهدارنده پستان و عمق پستان  0/08و  0/19بهدست آمد.
همبستگي متوسط و مثبت بين صفات مذکور در تطابق با دیگر
برآوردهاي بهدست آمده از مطالعات دیگر ميباشد ( Camposو
همكاران .)2012 ،همبستگي مثبت و مناسب بين اتصال پستان جلو
و عمق پستان نشاندهنده تاثير اتصال پستان جلو بر عمق پستان و
احتمال آسيب دیدگي آن دارد که داراي اهميت زیاد است .این نوع
پستانها کمتر به بيماريها و تشكيل بافتهاي غيرطبيعي و غيره
دچار ميشوند که ميتواند سبب افزایش طول عمر گردد .همبستگي
بين نگهدارنده پستان و عمق پستان  -0/25بهدست آمد Bohlouli .و
همكاران ( )2015همبستگي دو صفت مذکور را نيز منفي گزارش
کردند.
در مطالعه حاضر بيشترین همبستگي ژنتيكي بين صفت توليد
شير و روزهاي باز  0/36و کمترین همبستگي ژنتيكي بين صفت توليد
شير و سن اولين زایش  -0/26است .همبستگي ژنتيكي بين توليد
شير با نگهدارنده پستان و اتصال پستان جلویي  0/19و  -0/09گزارش
شد که  Sawaو همكاران ( )2013همبستگي بين توليد شير با نگهدارنده
پستان را  0/06گزارش کردند Campos .و همكاران ()2012
همبستگي ژنتيكي بين اتصال پستان جلو و توليد شير همبستگي را
 -0/09گزارش دادند .بختياريزاده و همكاران ( )1388همبستگي
این دو صفت را  -0/7گزارش کردند .انتخاب دامها فقط براساس
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ميزان توليد شير سبب افزایش حساسيت دام و بروز عوارضى نظير
حساسيت به بيمارىهاى پستان شده است  ،)2003( Williamلذا
استفاده از این صفات در شاخصهاي انتخاب ،سبب افزایش توليد و
کاهش حذف غيراختيارى و مشكالت توليدمثل و سالمت ميشود
( Schneiderو همكاران .)2003 ،همبستگي ژنتيكي بين توليد شير
با عمق پستان  -0/01بهدست آمد .امتياز کمتر براي عمق پستان
نشاندهنده عميقتر بودن پستان گاو ميباشد .انتخاب براي توليد شير
باالتر ميتواند با انتخاب گاوهاي با اندازه بدن بزرگتر ،ارتفاع و عمق
بيشتر صورت گيرد campos .و همكاران ( )2012همبستگي این دو
صفت را  -0/46گزارش دادند .همبستگي ژنتيكي بين زاویهدار بودن
بدن و توليد شير  0/2بهدست آمد Biffani .و همكاران ()2005
همبستگي دو صفت مذکور را  0/60گزارش کردند.
همبستگي طول عمر توليدي با توليد شير  0/07بهدست آمد.
 Ajiliو همكاران ( )2007همبستگي این دو صفت را مثبت گزارش
کردند .همبستگي مثبت نشان ميدهد که توليد مهمترین صفت براي
حذف است و گاوهاي با توليد رضایتبخش تمایل به ماندگاري زیاد
در گله دارند (2003 ،Van Raden؛  Tsurataو همكاران.)2004 ،
همبستگي ژنتيكي صفات توليد شير و سن اولين زایش  -0/26برآورد
گردید این بدین معني است که گاوهاي داراي ارزش ارثي زیاد براي
توليد شير ،اولين زایش خود را در سنين پایينتر انجام ميدهند.
کاهش سن اولين زایش ميتواند موجب افزایش طول عمر اقتصادي
حيوان گردد .هنرور و همكاران ( )1383و فرهنگفر و همكاران
( )1386همبستگي ژنتيكي بين این دو صفت را بهترتيب  0/27و
 -0/14برآورد کردند .در مطالعه شهدادي و همكاران ( )1392همبستگي
ژنتيكي توليد شير  305روز با سن هنگام اولين زایش گاوهاي هلشتاین
ایران  -0/41گزارش گردید .توجه به این نكته ضروري است که کاهش
سن زایش ،سختزایي را در تليسهها افزایش ميدهد .همبستگي
ژنتيكي و فنوتيپي بين توليد شير  305روز و روزهاي باز مثبت برآورد
گردید Ríos-Utrera .و همكاران ( )2015همبستگي این دو صفت را
مثبت گزارش دادند .وجود همبستگي مثبت بين دو صفت مذکور نشان
ميدهد که گاوهاي با توليد باالتر روزهاي باز بيشتر و در نتيجه باروري
کمتري دارند.
همبستگي ژنتيكي  -0/8بين ليگامان نگهداري و روزهاي باز
بيانگر این مطلب است که گاوهاي با ليگامان نگهدارنده قويتر بهعلت
اتصاالت قويتر و انسجام بيشتر پستانها فضاي موجود براي توليد
شير نيز کمتر شده و توليد کمتري دارند و بهعلت اینکه کمتر تحت
تاثير استرس ناشي از توليد باال قرار ميگيرند روزهاي باز کمتر و
باروري بهتري دارند .همبستگي ژنتيكي منفي بين عمق پستان و
روزهاي باز  -0/43موید این امر است که گاوهاي با عمق پستان
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بيشتر بهعلت توان توليد شير اغلب در معرض استرس ناشي از توليد
بوده و تعداد روز براي آبستني مجدد براي آنها بيشتر استGibson .
( )2015همبستگي بين صفت عمق پستان و روزهاي باز را -0/19
گزارش کرد .همبستگي عمق بدن با روزهاي باز منفي گزارش شد این
ا مر بيانگر این مطلب است که گاوهاي با عمق بدن کمتر توليدمثل
قويتر و طول عمر بيشتر خواهند داشت .در این تحقيق همبستگي
ژنتيكي زاویه دار بودن بدن و روزهاي باز مثبت و باال بهدست آمد.
این امر نشاندهنده آن است که گاوهاي بلند قدتر و زاویهدارتر فاصله
زایش طوالنيتري دارند.
همبستگي ژنتيكي بين سن اولين زایش با صفات تيپ مورد
بررسي بين  -0/37تا  0/55بهدست آمد کمترین همبستگي ژنتيكي
بين سن اولين زایش و اتصال پستان جلو و بيشترین مربوط به سن
اولين زایش و نگهدارنده پستان بود .همبستگي ژنتيكي بين زاویهدار
بودن بدن و سن اولين زایش  -0/12بهدست آمد .با توجه به همبستگي
ژنتيكي بين دو صفت مذکور انتخاب غيرمستقيم براي سن اولين
زایش بر اساس امتياز نهایي منجر به پيشرفت ژنتيكي اندک خواهد
شد ( Almeidaو همكاران .)2017 ،همبستگي ژنتيكي بين سن اولين
زایش و عمق پستان  0/13بهدست آمد Almeida .و همكاران ()2017
همبستگي این دو صفت را  0/09گزارش کردند .هرچه سن دام باالتر
رود ،عمق پستان بيشتر ميشود ( Almeidaو همكاران.)2017 ،
کمترین همبستگي بين صفت عمق پستان و طول عمر توليدي
 0/01و بيشترین همبستگي بين اتصال پستان جلو و طول عمر
توليدي  0/39بهدست آمد .همبستگي ژنتيكي دو صفت اتصال پستان
جلو و طول عمر توليدي در تحقيق  Sawaو همكاران ( )2013مثبت
و متوسط گزارش شد .در این تحقيق همبستگي ژنتيكي بين صفات
بدني از جمله عمق بدن و طول عمر توليدي و زاویهدار بودن بدن و
طول عمر توليدي بهترتيب  -0/30و  0/16بهدست آمد .هر چه گاوها
عمق بدن بيشتري داشته باشند توليدمثل ضعيفتر و طول عمر
کمتري خواهند داشت .همبستگي ژنتيكي بين نگهدارنده پستان و
طول عمر توليدي  0/28حاصل شد .در مطالعه سيفينوفرستي و
همكاران ( )1389همبستگي دو صفت  0/20گزارش شد Sawa .و
همكاران ( )2013همبستگي ژنتيكي مثبت بين دو صفت را گزارش
دادهاند که با نتایج تحقيق حاضر مطابقت دارد .رباطها درحقيقت
نگهدارندههاي اصلي و اوليه پستان و همچنين عامل مهمي در نگه
داشتن پستان در محل اصلي خود هستند .اگر نگهدارنده پستان
ضعيف باشد ،پستان بهحالت شل و پاندولي درميآید و در نتيجه طول
عمر اقتصادي گاو کم مي شود Sewalem .و همكاران ( )2004گزارش
کردند که پستان خيلي عميق یا کم عمق موجب کاهش ماندگاري
ميشود .همبستگي ژنتيكي صفت اتصال پستان جلویي و طول عمر
24

توليدي مثبت بهدست آمد .در مطالعه  Vassanaو همكاران ()2015
همبستگي دو صفت مذکور نيز مثبت گزارش شد .با توجه به نتایج
حاصله اتصال پستان جلویي مناسب کمتر به بيماريها و تشكيل
بافتهاي غيرطبيعي و غيره منجر ميشوند که ميتواند سبب افزایش
طول عمر گردد بهعبارتي اتصال قوي پستانهاي جلو سبب ميشود
که گاو دیرتر حذف شود .نتایج تحقيق حاضر نشان داد که صفات
پستاني نظير اتصال پستان جلو ،نگهدارنده پستان ،زاویهدار بودن بدن
بيش ترین همبستگي را با طول عمر توليدي دارند .اغلب صفات تيپ
مربوط به دوره اول شيردهي براي پيشبيني سریعتر طول عمر
توليدي مناسب هستند.
در این تحقيق همبستگي ژنتيكي بين سن اولين زایش و روزهاي
باز با طول عمر توليدي بهترتيب  -0/11و  -0/25برآورد گردیدAjili .
و همكاران ( )2007همبستگي ژنتيكي بين طول عمر توليدي و
روزهاي باز را منفي گزارش دادند .همبستگي منفي بين طول عمر
توليدي و روزهاي باز نشان ميدهد که یک گاو کم توليد باعث کاهش
ماندگاري در گله ميشود .همبستگي منفي بين سن اولين زایش و
طول عمر توليدي نشان ميدهد که سن اولين زایش یكي از عواملي
است که مي تواند طول عمر توليدي و ماندگاري را تحت تاثير قرار
دهد Do .و همكاران ( )2013همبستگي ژنتيكي بين سن اولين زایش
و طول عمر توليدي را منفي گزارش کردند.
با توجه به همبستگيهاي ژنتيكي برآوردي بين صفات تيپ و
صفات مورد بررسي ميتوان جهت بهبود باروري گاوها بههمراه توليد
بيشتر از صفات تيپ در انتخاب استفاده کرد .همچنين بهبود صفات
تيپ از طریق انتخاب در افزایش طول عمر توليدي موثر است .با توجه
به ارتباط صفات توليدمثلي و تيپ با طول عمر و ماندگاري حيوانات
در گله ميتوان از این صفات در برنامههاي اصالح نژادي و انتخاب
اسپرم براي افزایش راندمان توليد و باروري و طول عمر اقتصادي
استفاده نمود.
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