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 بررسی ژنتیکی برخی صفات تیپ، تولید، تولیدمثل و ماندگاری 

  در گاوهای هلشتاین استان اصفهان

   

 دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی، علوم دامیگروه  :*رضا سیدشریفی  

 ق اردبیلیدانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محق، علوم دامیگروه : نیریکیومرث کراری  

 دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی، علوم دامیگروه : ایوریقنعمت هدایت 

 گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی: دواتیجمال سیف 

 :گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز مهدی بهلولی 
 یز 

 1396 شهریورتاریخ پذیرش:                    1396 خردادیافت: تاریخ در د

         چکیده

 مذکور در اولین دوره شیردهی استفاده گردید. داده هاي هلشتاین استان اصفهان نژاد شیري گاو هفت گله رکوردهاي از تحقیق، این در

جمع آوري شده بودند مورد ارزیابی و مطالعه قرار گرفت. صفات مورد  که توسط شرکت آریا دلتا ژن اصفهان 1392تا  1382هاي به سال مربوط

دارنده پستان، داربودن، نگهمطالعه در این تحقیق شامل صفات تولیدي )تولید شیر، تولید چربی، تولید پروتئین(، صفات تیپ )عمق بدن، زاویه

 ژنتیکی تحلیل و و صفت طول عمر تولیدي بودند. تجزیه  لین زایش(اتصال پستان جلو، عمق پستان( و صفات تولیدمثلی )روزهاي باز و سن او

تولید  شیر، چربی تولید شیر، تولید وراثت پذیري شد. انجام wombatافزارنمایی توسط نرمدرست حداکثر روش از استفاده با بررسی مورد صفات

و وراثت پذیري صفات عمق  07/0و  69/0ترتیب روزهاي باز بهو وراثت پذیري سن اولین زایش و  42/0، 49/0، 28/0ترتیب پروتئین شیر به

و وراثت پذیري طول عمر  36/0و  05/0، 12/0، 25/0، 27/0ترتیب دارنده پستان، اتصال پستان جلو، عمق پستان بهداربودن، نگهبدن، زاویه

 05/0و همبستگی ژنتیکی بین تولید شیر و تولید پروتئین  12/0صفات تولید شیر و تولید چربی  بین ژنتیکی گردید.همبستگی برآورد 2/0تولیدي 

تا  -51/0برآورد گردید. همبستگی ژنتیکی صفات تیپ  بین  21/0برآورد شد. همبستگی ژنتیکی بین صفت روزهاي باز و سن اولین زایش 

 7/0کی مثبت بین عمق بدن و زاویه داربودن ترین همبستگی ژنتیبرآورد گردید. بیش 22/0تا  -19/0و همبستگی فنوتیپی صفات تیپ بین  72/0

 تولیدي، صفات بین شده برآورد ژنتیکی هايبرآورد گردید. همبستگی -51/0ترین همبستگی ژنتیکی منفی بین عمق بدن و عمق پستان و بیش

ولین زایش و تولید چربی( برآورد گردید. )سن ا63/0 )طول عمر تولیدي و تولید پروتئین( تا  -51/0در دامنه  تولیدمثلی ، تیپ و طول عمر تولیدي

 بین نامطلوب و قوي ژنتیکی همبستگی به توجه متغیر بود. با 39/0تا  -3/0همبستگی ژنتیکی بین صفات تیپ و طول عمر تولیدي در محدوده 

  .گرددمی توصیه صفات این از ترکیبی براساس شیري گاوهاي در هاي انتخاببرنامه طراحی مثلی،تولید و تولیدي صفات

 گاو شیری، صفات تولیدی، صفات تولیدمثلی، صفات تیپ، بقا، پارامترهای ژنتیکی کلمات کلیدی:

 reza_seyedsharifi@yahoo.com: * پست الکترونیکی نویسنده مسئول
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 قدمهم
 افزایش پایه بر نژادي اصالح هايبرنامه که اکثربا توجه به این       

 طریق بهبود از توليد افزایش در ولي بوده، استوار صفات توليدى

 نيز دیگرى شير، صفات توليد صفت بر عالوه است که الزم ژنتيكى

در چند دهه اخير انتخاب مداوم براي افزایش گيرند.  قرار توجه مورد

 توليد شير سبب کاهش شایستگي ژنتيكي گاوها براي سالمتي و

وجود فاصله نسل (. 2000و همكاران،  Pryce) باروري گردیده است

 سالمتي و نبود امكانات براي رکوردبرداري بعضي صفات طوالني و

 باروري باعث توجه به صفات دیگري شده است که عالوه بر رکورد

ابتداي عمر حيوان قابل  تر و وراثت پذیري باالتر، دربرداري آسان

باروري( نيز  )سالمت و توجه صفات مورد با گيري بوده واندازه

  این مورد صفات تيپي از جمله صفات مهم در همبستگي دارند

 (.2003و همكاران،  Berry) باشندمي

ترین اهميت صفات تيپ افزایش عمر اقتصادي و در نتيجه مهم       

اقتصاد کشور  افزایش توليد و بهبود وضعيت اقتصادي دامداران و نهایتاً

هدف از ارزیابي تيپ به خدمت گرفتن تيپ در جهت توليد باشد. مي

در سایر  . مطالعات صورت گرفتهبخشيدن توليد در گله است و تداوم

عنوان صفات همبسته دهنده مفيد بودن صفات تيپ بهکشورها نشان

 و همكاران، Berryباشد )با صفات باروري و توليدي جهت انتخاب مي

در  تيپ و توليدي صفات نژادي اصالح هايبرنامه تربيش (. در2003

ها، گاوداري درآمد در آن دليل اهميتبه توليدمثلي صفات با مقایسه

 برخوردارند عالوه براین، تريبيش اهميت از انتخاب شاخص عيينت در

 در پایين پذیري وراثت دليلبه باروري به مربوط صفات اوقات اغلب

 که است شوند و این درحاليمي گرفته نادیده اصالحي هايبرنامه

 که شودمي توليدمثلي باعث و توليدي صفات بين منفي همبستگي

 یابد کاهش توليدمثلي عملكرد توليدي، صفات در بهبود با همراه

(Pryce  ،صفت ماندگاري یا بقاء یک معيار عمومي 2000و همكاران .)

براي بيان مقاومت دام نسبت به بيماري هاي توليدمثلي، ورم پستان، 

تواند سبب ها براي ماندگاري ميباشد. انتخاب داملنگش و فلجي مي

مر باالتر گاوهاي پر توليد هاي جایگزین، طول عکاهش هزینه تليسه

توليد  افزایش براى شدید ها گردد. انتخابو افزایش شدت انتخاب دام

 اول هاىدر زایش ماندگارى کاهش سبب مستقيم طوربه اگرچه شير

 و توليدمثل اختالالت ها،افزایش بيمارى دليلبه ولى شود،نمى دوم و

هاى زایش در ىماندگار کاهش غيراختيارى، افزایش حذف سبب غيره

 . داده(Hansen ،2000) گردندمي گله در عمر طول کاهش و بعد

برداري مستقيم و انتخاب براي بهبود طول عمر و ماندگاري سبب 

شود. لذا با توجه به همبستگي ژنتيكي مثبت افزایش فاصله نسل مي

توان با )نظير صفات پستاني( با ماندگاري مي اکثر صفات ظاهري بدن

طور غيرمستقيم ماندگاري را در گله بهبود بخشيد. هین صفات ببهبود ا

ترین صفات همبسته با صفت ماندگاري است که صفات تيپ مهم

اند. هدف ها را مورد بررسي قرار دادهبسياري از محققين رابطه بين آن

اصلي از انتخاب براي افزایش ماندگاري کاهش حذف اجباري و افزایش 

زایش ماندگاري در سودآوري پرورش گاو حذف اختياري است. اف

 بررسي ژنتيكي حاضر، تحقيق از سزایي دارد. هدفهشيري اهميت ب

گله گاوهاي شيري  در توليدمثلي و ماندگاري صفات تيپ، توليد، برخى

 .بود هلشتاین استان اصفهان

        

 هامواد و روش
وهاي رکورد مربوط به هفت گله از گا27446در این پژوهش        

که توسط  1392تا  1382هلشتاین استان اصفهان از ابتداي سال 

آوري شده بودند اصالح نژاد و شرکت آریا دلتا ژن اصفهان جمع مرکز

مورد ارزیابي و مطالعه قرار گرفت. صفات مورد مطالعه در این تحقيق 

شامل صفات توليدي )توليد شير، توليد چربي، توليد پروتئين(، صفات 

دارنده پستان، اتصال پستان جلو، بودن، نگه داربدن، زاویه تيپ )عمق

)روزهاي باز و سن اولين زایش( و  عمق پستان( و صفات توليدمثلي

هایي ها با اعمال محدودیتتوليدي بودند. ویرایش داده عمر صفت طول

 و اکسل انجام گرفت. سپس 9افزار ویژوال فاکس پرو نسخهتوسط نرم

 هايهمبستگي و پذیريوراثت شامل ژنتيكي ارامترهايپ برآورد منظوربه

استفاده گردید. براي برآورد wombat افزار فنوتيپي از نرم و ژنتيكي

 استفاده مدل حيواني از پارامترهاي ژنتيكي صفات مورد بررسي،

 روشبه ژنتيكى صفات، کواریانس و واریانس اجزاى گردید. برآورد

ها داده ویرایش جهت .انجام گردیدشده  محدود نمایىدرست حداکثر

و همكاران  Ghiasi و) Alenda (2005و  Gonzalez-Recio طبق

 ترتيبباز و سن اولين زایش به به روزهاي مربوط رکوردهاي (،2001)

 دامنه از این خارج ماه بودند و 40 – 20روز و 300-50 دامنه در

 گردید.  حذف

ها داراي تاریخ حذف ري دادهآوتعدادي از گاوها در زمان جمع       

بوده و لذا رکورد طول عمرکامل داشتند ولي بقيه هنوز در گله حضور 

ها ناقص بود. براي داشته و حذف نشده بودند و رکورد طول عمر آن

هاي تولد و آخرین رکورد استفاده محاسبه طول عمر از تفاضل تاریخ

 بود: 1دل صورت مکار رفته براي صفات تيپ بهگردید. مدل به

 yijk= µ+(HYS)i+b1(aj-āj)+b2(aj-āj)2+ eijk :      (1) مدل

=Yijk  ،رکورد مربوط به صفات تيپ حيوان=µ ،ميانگين جمعيت 

b = تابعيت خطي و درجه دوم ضرایب j ،امين سن در زمان اولين زایش      

=(HYS)i  اثرi فصل ارزیابي، -سال-امين گله=eijk ماندهباقي اثرتصادفي 
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 شد:بامي 2صورت مدل کار رفته براي صفات توليدي نيز بهمدل به

 yijkl= µ+ai+mj+( HYS )k+eijkl :(2مدل)

ي اثر تصادف ai=مقدار مشاهدات صفت موردنظر، Yijkl= در این فرمول: 

-فصل-اثر ثابت گلهk( HYS )=اثرثابت سن اولين زایش،  mj=حيوان، 

 ماندهاثرتصادفي باقي eijkl=سال، 

باشد: مي 3صورت مدل کار رفته براي صفات توليدمثلي نيز بهل بهمد

       yijkl= µ+ (HYS)i+(AFC)j+(OD)k+eijkl:                   (3مدل)

 (AFC)j ،سن اولين زایش =(OD)k ،روزهاي باز = =(HYS)i اثرi  امين

 فصل-سال-گله

 4مدل صورت کار رفته براي صفات طول عمر توليدي نيز بهمدل به

 باشد:مي

 yijk=µ+(HYS)i+b1(aj-āj)+b2(aj+āj)2+eijk        (4مدل)

 طول عمر = Yijkکار رفته براي صفات طول عمرتوليدي در مدل به

 توليدي حقيقي برحسب روز است.

 

 نتايج

و طول عمر توليدي صفات تيپ، توليد و توليدمثل  توصيفيآمار        

با داده شده است.  آورده 1دول در ج حيوان 27446دست آمده از هب

باشد مي 9تا  1که امتيازبندي براي اکثر صفات تيپ از توجه به این

، با ميانگين 9تا  1رود که هریک از صفات تيپ داراي امتياز انتظار مي

 تيپ براي عمق بدن با ميانگين ترین ميانگين بين صفاتبيش باشند. 5

گزارش  30/5یي با ميانگين ترین براي اتصال پستان جلوو کم 21/7

 شد. 
 

 : آمار توصیفی صفات موردبررسی1جدول 

 انحراف معیار میانگین تعداد رکورد صفات

 21/1 21/7 2321 (1-9عمق بدن )امتياز 

 40/1 57/6 2321 (1-9زاویه داربودن )امتياز 

 18/2 39/5 2321 (1-9دارنده پستان )امتياز نگه

 2 30/5 2321 (1-9ز اتصال پستان جلویي )امتيا

 48/1 49/5 2321 (1-9عمق پستان )امتياز 

 75/1554 90/10300 2381 توليدشير

 92/75 87/269 2380 توليد چربي

 22/64 87/263 1423 توليد پروتئين

 64 89/114 3366 روزهاي باز

 64/3 89/24 2925 سن اولين زایش

 06/431 45/1231 3366 طول عمر توليدي
    

 رد توليدي صفات و وراثت پذیري واریانس هايمؤلفه برآورد       

 است. شده ارائه 2 جدول در شيردهي و طول عمر توليدي اول دوره

  .گردید برآورد 28/0روز  305توليدشير در صفت  وراثت پذیري

 2/0چنين وراثت پذیري طول عمر توليدي حقيقي در این پژوهش هم

 برآورد گردید. 

  

 مانده و وراثت پذیری صفات تولیدی و طول عمر تولیدیواریانس ژنتیکی، فنوتیپی و باقی :2جدول 

 σ2p±SE σ2a±SE σ2e±SE h2±SE صفات تولیدی

 28/0±11 1557620±218 616962±543 2174580±342 ريدشيتول

 49/0±06/0 4794±541 4810±674 9604±352 يدچربيتول

 42/0±06/0 3252±342 2301±395 5554±220 نيدپروتئيتول

 2/0±04/0 4/83796±4348 20954 ±4517 104751±2640 طول عمرتوليدي حقيقي
  

 

 در توليدمثلي صفات وراثت پذیري و واریانس مؤلفه هاي برآورد       

زایش و روزهاي  اولين سن وراثت پذیري .است آورده شده 3جدول

 07/0و  69/0ر ترتيب برابحاضر  به تحقيق در هلشتاین گاوهاي باز

 برآورد گردید. 
 

 مانده و وراثت پذیری صفات تولیدمثلیاریانس ژنتیکی، فنوتیپی و باقی: و3جدول

 σ2p±SE σ2a±SE σ2e±SE h2±SE صفات تولیدی

 07/0±03/0 4±7/0 291± 136 4066±107 روزهاي باز

 69/0±06/0 3775±179 9±1 13±4/0 سن اولين زایش
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 جدول در تيپ صفات وراثت پذیري و واریانس هايمؤلفه برآورد       

  05/0 پذیري صفات تيپ در محدودهوراثت .است شده آورده 4
 

)عمق پستان( گزارش گردید. 36/0دارنده پستان( تا )نگه

 مانده و وراثت پذیری صفات تیپواریانس ژنتیکی، فنوتیپی و باقی :4جدول 

 σ2p±SE σ2a±SE σ2e±SE h2±SE صفات تیپ

 28/0±05/0 03/1±7/0 4/0±8/0 4/1±4/0 مق بدنع

 24/0±06/0 3/1±1/0 4/0±1/0 7/1±5/0 دار بودن بدنهیزاو

 12/0± 05/0 1/3±1/0 4/0±1/0 5/3±1/0 پستان جلو اتصال

 05/0±03/0 7/2±1/0 17/0±1/0 9/2±8/0 پستان دارندهنگه

 36/0±06/0 7/0±6/0 4/0±7/0 1/1±3/0 پستان عمق
 

 در توليدي بين صفات فنوتيپي و ژنتيكي هايهمبستگي برآورد       

صفات توليد شير  بين ژنتيكي است. همبستگي شده آورده 5 جدول

و همبستگي ژنتيكي بين توليد شير و توليد  12/0و توليد چربي 

برآورد شد.  05/0پروتئين 
 

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

 تولیدپروتئین تولیدچربی تولیدشیر صفات

 05/0±12/0 12/0±11/0 _____ توليدشير

 9/0±02/0 _____ 35/0±02/0 توليدچربي

 _____ 8/0±007/0 41/0±02/0 توليدپروتئين
   

 تولیدمثلی: صفات بین فنوتیپی و ژنتیکی هایهمبستگی       

 جدول در توليدمثلي تفنوتيپي صفا و ژنتيكي هايهمبستگي برآورد

در این تحقيق همبستگي ژنتيكي و فنوتيپي بين  .است شده ارائه 6

 برآورد گردید.  04/0و  21/0صفت روزهاي باز و سن اولين زایش
 

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

 سن اولین زایش روزهای باز صفات یهمبستگ

 21/0±19/0 _____ روزهاي باز

 _____ 04/0±02/0 سن اولين زایش
   

 برآورد تیپ: صفات بین فنوتیپی و ژنتیکی هایهمبستگی       

 شده آورده 7 جدول در تيپ فنوتيپي صفات و ژنتيكي هايهمبستگي

است. همبستگي ژنتيكي بين عمق بدن و صفات تيپ مورد بررسي در 

همبستگي ژنتيكي بين عمق بدن  ینتربود. بيش 72/0تا  -51/0دامنه 

ترین همبستگي بين عمق بدن و عمق پستان بودن و کم دارو زاویه

برآورد گردید.
 

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

 عمق پستان نگهدارنده پستان اتصال پستان جلو زاویه داربودن عمق بدن صفات یهمبستگ

 -51/0±12/0 41/0±27/0 55/0±19/0 72/0±12/0 _____ عمق بدن

 -28/0.±14/0 57/0±32/0 42/0±21/0 _____ 2/0±21/0 دار بودن بدن هیزاو

 19/0±17/0 08/0±35/0 _____ 003/0±02/0 -06/0±02/0 پستان جلو اتصال

 -25/0±24/0 _____ -01/0±02/0 -006/0±02/0 02/0±02/0 پستان دارندهنگه

 _____ 006/0±02/0 22/0±02/0 -01/0±02/0 -19/0±02/0 عمق پستان
  
   

با  تولیدی صفات بین فنوتیپی و ژنتیکی هایهمبستگی       

 همبستگي برآورد تولیدمثلی، تیپ و طول عمر تولیدی: صفات

صفات توليدي با صفات تيپ، توليدمثلي و  بين و فنوتيپي ژنتيكي

در این تحقيق  .است هشد آورده 8 جدول طول عمر توليدي در

تا  -09/0همبستگي ژنتيكي بين صفات تيپ و توليد شير در دامنه 

ترین همبستگي ژنتيكي بين عمق بدن و برآورد گردید. بيش 2/0

ترین همبستگي ژنتيكي بين اتصال پستان جلو و توليد توليد شير و کم

شير گزارش شد. همبستگي ژنتيكي بين طول عمر توليدي و توليد 
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گزارش شد.  -26/0و  36/0ترتيب باز و سن اولين زایش به دست آمد. همبستگي ژنتيكي بين توليد شير و روزهاي هب 07/0 شير
 

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

 همبستگی صفات
 فنوتیپی ژنتیکی

 تولیدپروتئین تولیدچربی تولیدشیر نتولیدپروتئی تولیدچربی تولیدشیر

 -01/0±02/0 -01/0±02/0 08/0±02/0 -26/0±13/0 -16/0±12/0 03/0±15/0 عمق بدن

 -07/0±02/0 -04/0±02/0 11/0±02/0 -16/0±14/0 -19/0±13/0 2/0±15/0 زاویه دار بودن بدن

 -02/0±02/0 03/0±02/0 -06/0±02/0 -49/0±17/0 -39/0±17/0 -09/0±20/0 اتصال پستان جلو

 -02/0±02/0 -03/0±02/0 -001/0±02/0 -14/0±25/0 -20/0±23/0 19/0±27/0 نگهدارنده پستان

 -03/0±02/0 02/0±02/0 -15/0±02/0 32/0±12/0 33/0±10/0 -01/0±13/0 عمق پستان

 -04/0±02/0 -03/0±02/0 006/0± 2/0 -51/0±12/0 -29/0±11/0 07/0±008/0 طول عمرتوليدي 

 08/0±02/0 05/0±02/0 14/0±02/0 1/0±17/0 22/0±16/0 36/0± 23/0 روزهاي باز

 55/0±02/0 6/0±01/0 -01/0±03/0 50/0±07/0 63/0±05/0 -26/0±12/0 سن اولين زایش
 

   

صفات  صفات تيپ با بين و فنوتيپي ژنتيكي همبستگي برآورد       

همبستگي  .است شده ارائه 9 جدول توليدي در و طول عمر توليدمثلي

)عمق  -30/0ژنتيكي بين صفات تيپ و طول عمر توليدي در محدوده 

ژنتيكي بين  دست آمد. همبستگيه)اتصال پستان جلو( ب 39/0تا  بدن(

دارنده پستان و )نگه -80/0صفات تيپ و صفات توليدمثلي در دامنه 

روزهاي باز( گزارش گردید.)اتصال پستان و 22/0روزهاي باز( تا 
 

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

 روزهای باز سن اولین زایش طول عمر تولیدی صفات

 -3/0±2/0 -12/0±11/0 -30/0±15/0 عمق بدن

 -61/0±22/0 -12/0±12/0 16/0±16/0 دار بودن بدن هیزاو

 22/0±29/0 -37/0±16/0 39/0±20/0 پستان جلو اتصال

 -80/0±41/0 -55/0±23/0 28/0±28/0 پستان دارندهنگه

 -43/0±20/0 13/0±09/0 01/0±13/0 عمق پستان

مثلي و  توليد صفات بين و فنوتيپي ژنتيكي همبستگي برآورد       

در این تحقيق  .است شده ارائه 10جدول در صفت طول عمر توليدي

یش و روزهاي باز با طول عمر همبستگي ژنتيكي بين سن اولين زا

برآورد گردید.  -25/0و  -11/0ترتيب توليدي به
 

 همبستگی ژنتیکی صفات تولیدمثلی و طول عمر تولیدی :10جدول

 روزهای باز سن اولین زایش صفات

 -25/0±23/0 -11/0±11/0 طول عمر توليدي

 بحث 
 90/10300روز  305در این تحقيق برآورد ميانگين توليد شير        

( ميانگين این صفت را در 1392کيلوگرم بود. شهدادي و همكاران )

کيلوگرم گزارش کردند. بر  39/7164جامعه گاوهاي هلشتاین ایران 

 روز 305 شير توليد ( متوسط2009) همكاران و Abe گزارش اساس

  بنابراین، .آمد دستهب کيلوگرم 4/7249ژاپن  هلشتاین گاوهاي

و  تغذیه مدیریت، ازجمله مختلف دالیلبه که مودن اظهار توانمي

 این در مورد بررسي هلشتاین گاوهاي شير توليد ژنتيكي، ظرفيت

 گاوهاي شيردهي اول شير دوره توليد ميانگين از باالتر پژوهش

فراهم  صورت در که بوده شده انجام مطالعات سایر در کشور هلشتاین

 .دارد وجود توليد یشافزا امكان نيز الزم محيطي شرایط بودن

ترتيب ميانگين توليد چربي و توليد پروتئين در تحقيق حاضر به       

دست آمد. ميانگين توليد چربي در مطالعه هب 87/263و  87/269

کيلوگرم گزارش شده است در  5/202( 1389) شيرمرادي و همكاران

د ( ميانگين توليد چربي و تولي2015و همكاران ) Bohlouliتحقيق 

 سن ميانگين دست آمد.هب 09/303و  55/356ترتيب پروتئين به

ماه برآورد  89/24حاضر  تحقيق در هلشتاین گاوهاي زایش اولين

( ميانگين سن 1389) گردید. در بررسي نتایج شيرمرادي و همكاران
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 صفت یک زایش اولين هنگام دست آمد. سنماه به 3/29اولين زایش 

 و هاتليسه در توليدمثل ظرفيت عيينت براي که است توليدمثلي

 ترینباشد. مهممي مناسبي شاخص توليد شروع براي گله ظرفيت

 و انرژي ویژه ه)ب حيوان تغذیه نحوه زایش سن اولين بر مؤثر عامل

ميانگين روزهاي باز  (.2006 همكاران، و Harry) مي باشد پروتئين(

( 1388) ارانهمك و طغيانيدست آمد. هب 89/114در این تحقيق 

روز  52/123را  ایران هلشتاین براي گاوهاي باز روزهاي تعداد متوسط

( این مقدار را براي 2005)Alenda  و Gonzalez-recioگزارش کردند. 

 Funk(1994)  و Martiروز گزارش کردند.  117گاوهاي اسپانيا 

 اب که نمودند اظهار و گزارش روز 3/115روزهاي باز را  تعداد ميانگين

 افزوده باز روزهاي تعداد گاوهاي هلشتاین بر شير توليد سطح افزایش

 در محدوده بدن ظاهري صفات اکثر ميانگين در این پژوهش .شودمي

 هايپستان اتصال برآورد گردید ایران هلشتاین گاوهاي جامعه ميانگين

اتصال  .بود ایران هلشتاین گاوهاي جامعه ميانگين از ترمحكم جلو

 زایش در هلشتاین نژاد حد مطلوب دردار بودن لو و زاویهپستان ج

از   9تا  1هاي صفات تيپ داراي امتياز محدوده ميانگين .است اول

که  )عمق بدن( برآورد گردید 21/7دارنده پستان( تا )نگه 30/5

 18/2)عمق بدن( تا  21/1ها از محدوده انحراف معيار فنوتيپي آن

در این پژوهش ميانگين طول عمر توليدي  دارنده پستان( بود.)نگه

 برآورد گردید. ميانگين این صفت در مطالعه سيفي 45/1231

  Ajiliگزارش شد. در مطالعه 85/1327( 1389نوفرستي و همكاران )

روز گزارش شد  1230( ميانگين طول عمر توليدي 2007و همكاران )

 که با تحقيق حاضر مطابقت دارد.

 تحقيق در روز 305 شير مقدار با آمده دستهب پذیريوراثت       

 مطابقت (1386زاده و همكاران )بختياري ( با گزارش28/0) حاضر

 28/0روز گاوهاي هلشتاین را  305 شير توليد پذیريوراثت که داشت

 گاوهاي شير توليد پذیريوراثت (1382نمودند. عبدالمحمدي ) برآورد

 305 چربي توليد پذیريراثتگزارش کرد. و 29/0را  ایران هلشتاین

مورد بررسي به  هلشتاین گاوهاي روز 305 شير پروتئين و توليد روز

 توليد پذیريوراثت طورکليبرآورد گردید. به 42/0و  49/0ترتيب 

ژنتيكي  ظرفيت با هايدام انتخاب با توانمي که دهدمي نشان شير

 را شير توليد رتر، مقداکم ژنتيكي ظرفيت با هايدام حذف و تربيش

 در شير توليدصفت  پذیريبرآورد وراثت بين اختالف داد. افزایش

سطح  در تفاوت نظير متعددي عوامل دليلبه تواندمي مختلف مطالعات

 استفاده، مورد آماري مدل گله، مدیریت محيطي، تنوع گله، توليد

 شد.با هاداده ویرایش نحوه و و کوواریانس واریانس اجزاي برآورد روش

 باعث تغيير متمادي ساليان طي در شده انجام هايانتخاب چنينهم

پذیري طول عمر توليدي وراثت .است شده واریانس هايمؤلفه در

 Perez-Gusisadoبرآورد شد که با مطالعه  (2/0) پژوهش این در حقيقي

( گزارش کردند 1/0پذیري این صفت را )( که وراثت2006) و همكاران

 .مطابقت دارد

زایش و روزهاي  اولين سن دست آمدههپذیري ببا توجه به وراثت       

و  07/0و  69/0ترتيب برابر حاضر )به تحقيق در هلشتاین گاوهاي باز

برآورد شده  پذیري( با وراثت2009همكاران ) و Toghianiگزارشات

 و Abe ایران و گزارشات  هلشتاین گاوهاي باز ( براي روزهاي056/0)

 باز روزهاي براي  09/0 شده پذیري برآورد( با وراثت2009ان )همكار

 از صفت یک پذیريشود وراثتمشاهده مي ژاپن، هلشتاین گاوهاي

 دليلبه تواندامر مي این .است متفاوت دیگر جمعيت به جمعيت یک

 صفات پذیريوراثت. باشد حيوانات ژنتيكي ظرفيت و مدیریت در تفاوت

 Marti)یابد مي تغيير هاگله توليد سطح با ليدمثلتو و به توليد مربوط

 توليدمثلي صفات پذیريوراثت بودن پائين مجموع، در (.Funk، 1994 و

 براي موجود فنوتيپي از تفاوت ايعمده سهم که است امر این بيانگر

 هاي محيطيتفاوت از ناشي هلشتاین گاوهاي جمعيت بين در صفت هر

 باروري و توليدمثل عملكرد افزایش منظوربه این رو از .است هاآن بين

 نظير پرورش محيطي شرایط بهبود به توجه عمده ماده، گاوهاي

 هادام بهتر نيز تغذیه و گله بهداشت به توجه فحلي، هنگام به تشخيص

 .رسدمي نظربه ضروري امر یک

دار بودن و زاویه 28/0وراثت پذیري برآورد شده براي عمق بدن        

دست آمده با هدر این تحقيق در حد متوسط بود که نتيجه ب 24/0

( مطابقت 2012و همكاران ) camposمطالعه صورت گرفته توسط 

پنج صفت تيپ مورد بررسي با داشتن وراثت پذیري متوسط  داشت.

قابليت توارث خوبي از نسلي به نسل بعد را دارند. در این تحقيق 

شده براي صفات در رابطه با پستان در محدوده وراثت پذیري برآورد 

 36/0براي اتصال پستان جلویي و  12/0دارنده پستان، براي نگه 05/0

( 1380جعفرآبادي و همكاران)براي عمق پستان برآورد شد. عسگري

گزارش کردند. وراثت پذیري  43/0وراثت پذیري صفت عمق پستان را 

( 1388) نوفرستيسيفي توسط آمده براي اتصال پستان جلویي دستهب

 گزارش شده است. 11/0نيز 

و  12/0صفات توليد شير و توليد چربي  بين ژنتيكي همبستگي       

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

( همبستگي ژنتيكي بين توليد شير و 1389شيرمرادي و همكاران )

و همكاران  Bohlouliکردند. در مطالعه گزارش  5/0توليد پروتئين را 

( همبستگي ژنتيكي بين صفات توليد شير با توليد چربي و 2015)

گزارش شد.  25/0و  34/0ترتيب توليد شير با توليد پروتئين را به

( همبستگي ژنتيكي بين صفات 1394پوریونسي و شریعتي )نعيمي

ترتيب وتئين را بهتوليد شير با توليد چربي و توليد شير با توليد پر

 دهدمي نشان ژنتيكي مثبت گزارش کردند. همبستگي 84/0و  46/0

   .شودتوليد چربي مي افزایش سبب شير توليد در بهبود که



 1396 زپایی، 3، شماره نهمسال                                                                      پژوهشی محیط زیست جانوری    فصلنامه علمی 

 

در این تحقيق همبستگي ژنتيكي و فنوتيپي بين صفت روزهاي        

برآورد گردید. در تحقيق شهدادي  04/0و   21/0باز و سن اولين زایش

برآورد  07/0( همبستگي ژنتيكي این دو صفت 1392اران )و همك

هرچه سن گردید. با توجه به همبستگي مثبت بين دو صفت مذکور 

شود و يم ديتول يهانهیهز شیباشد باعث افزا ترشيب شیزا نياول

انجام شود باعث  ريش ديانتخاب مداوم بر تول باز اگر يروزها يبرا

 .شوديم يو سالمت يبارور برايگاوها  يستگیکاهش شا

 هاي ژنتيكي و فنوتيپي در این تحقيق مشابهنتایج همبستگي       

 Berry ؛2015 ،و همكاران Bohlouli) نتایج مطالعات انجام شده قبلي

در بررسي حاضر همبستگي ژنتيكي صفات ( بود. 2004 ،و همكاران

ي ترین همبستگي ژنتيكاست. بيش 72/0تا  -51/0تيپ در دامنه بين 

ترین همبستگي و بيش 72/0دار بودن مثبت بين عمق بدن و زاویه

گزارش گردید.  -51/0ژنتيكي منفي بين عمق بدن و عمق پستان 

و عمق  55/0همبستگي ژنتيكي بين عمق بدن و اتصال جلویي پستان 

دست آمد. در این تحقيق همبستگي هب 41/0دارنده پستان بدن با نگه

و  Camposن و عمق پستان منفي گزارش شد. دار بودن بدبين زاویه

( همبستگي دو صفت مذکور را منفي گزارش کردند. 2012) همكاران

دارنده دار بودن و اتصال جلویي پستان و نگههمبستگي بين زاویه

دست آمد. همبستگي اتصال جلویي هب 57/0و  42/0ترتيب پستان به

دست آمد. هب 19/0و  08/0دارنده پستان و عمق پستان پستان و نگه

همبستگي متوسط و مثبت بين صفات مذکور در تطابق با دیگر 

و  Camposباشد )دست آمده از مطالعات دیگر ميهبرآوردهاي ب

(. همبستگي مثبت و مناسب بين اتصال پستان جلو 2012همكاران، 

دهنده تاثير اتصال پستان جلو بر عمق پستان و و عمق پستان نشان

این نوع است.  زیاد داراي اهميت دارد که آن دیدگي آسيب احتمال

 غيره هاي غيرطبيعي وها و تشكيل بافتتر به بيماريها کمپستان

همبستگي  .گردد تواند سبب افزایش طول عمرشوند که ميدچار مي

و  Bohlouliدست آمد. هب -25/0دارنده پستان و عمق پستان بين نگه

فت مذکور را نيز منفي گزارش ( همبستگي دو ص2015) همكاران

 کردند. 

ترین همبستگي ژنتيكي بين صفت توليد بيش در مطالعه حاضر       

ترین همبستگي ژنتيكي بين صفت توليد و کم 36/0شير و روزهاي باز 

همبستگي ژنتيكي بين توليد  است. -26/0شير و سن اولين زایش 

گزارش  -09/0و  19/0دارنده پستان و اتصال پستان جلویي شير با نگه

دارنده با نگه شير توليد بين همبستگي( 2013) و همكاران Sawaکه  شد

( 2012و همكاران ) Camposگزارش کردند.  06/0پستان را 

همبستگي ژنتيكي بين اتصال پستان جلو و توليد شير همبستگي را 

( همبستگي 1388زاده و همكاران )گزارش دادند. بختياري -09/0

 براساس فقط هاانتخاب دامگزارش کردند.  -7/0صفت را این دو 

 نظير عوارضى بروز و دام افزایش حساسيت سبب شير توليد ميزان

 لذا William(2003،) شده است  پستان هاىبه بيمارى حساسيت

 توليد و افزایش سبب انتخاب، هايشاخص در این صفات از استفاده

شود مي سالمت ثل وتوليدم مشكالت و حذف غيراختيارى کاهش

(Schneider  ،2003و همكاران .) همبستگي ژنتيكي بين توليد شير

تر براي عمق پستان دست آمد. امتياز کمهب  -01/0با عمق پستان 

باشد. انتخاب براي توليد شير تر بودن پستان گاو ميدهنده عميقنشان

ارتفاع و عمق  تر،تواند با انتخاب گاوهاي با اندازه بدن بزرگباالتر مي

( همبستگي این دو 2012و همكاران )  camposتر صورت گيرد.بيش

دار بودن گزارش دادند. همبستگي ژنتيكي بين زاویه -46/0صفت را 

 (2005) و همكاران Biffaniدست آمد. هب 2/0بدن و توليد شير 

 گزارش کردند.  60/0همبستگي دو صفت مذکور را 

دست آمد. هب 07/0ليدي با توليد شير همبستگي طول عمر تو       

Ajili ( همبستگي این دو صفت را مثبت گزارش 2007) و همكاران

ترین صفت براي دهد که توليد مهمکردند. همبستگي مثبت نشان مي

بخش تمایل به ماندگاري زیاد حذف است و گاوهاي با توليد رضایت

(. 2004ن، و همكارا Tsurata؛ Van Raden ،2003در گله دارند )

برآورد  -26/0همبستگي ژنتيكي صفات توليد شير و سن اولين زایش 

براي  زیاد ارثي ارزش داراي که گاوهاي است معني بدین اینگردید 

دهند. مي انجام ترپایين در سنين را خود زایش اولين شير، توليد

 اقتصادي عمر طول موجب افزایش تواندمي زایش اولين سن کاهش

 فر و همكاران( و فرهنگ1383هنرور و همكاران ) .گردد حيوان

و  27/0ترتيب ( همبستگي ژنتيكي بين این دو صفت را به1386)

 همبستگي (1392) همكاران و شهدادي مطالعه در .کردند برآورد -14/0

هلشتاین  گاوهاي زایش اولين هنگام سن با روز 305 شير توليد ژنتيكي

 که کاهش است ضروري نكته این به گردید. توجه گزارش -41/0 ایران

 همبستگي دهد.مي افزایش هاتليسه در را زایيسخت زایش، سن

 برآورد مثبت باز و روزهاي روز 305 شير توليد بين فنوتيپي و ژنتيكي

( همبستگي این دو صفت را 2015و همكاران ) Ríos-Utreraگردید. 

نشان  مذکور صفت دو بين مثبت همبستگي وجودمثبت گزارش دادند. 

تر و در نتيجه باروري توليد باالتر روزهاي باز بيش که گاوهاي با دهدمي

 تري دارند. کم

داري و روزهاي باز بين ليگامان نگه  -8/0همبستگي ژنتيكي        

علت تر بهدارنده قويبيانگر این مطلب است که گاوهاي با ليگامان نگه

ها فضاي موجود براي توليد تانتر پستر و انسجام بيشاتصاالت قوي

تر تحت که کمعلت اینتري دارند و بهتر شده و توليد کمشير نيز کم

تر و گيرند روزهاي باز کمتاثير استرس ناشي از توليد باال قرار مي

باروري بهتري دارند. همبستگي ژنتيكي منفي بين عمق پستان و 

ي با عمق پستان موید این امر است که گاوها -43/0روزهاي باز 
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علت توان توليد شير اغلب در معرض استرس ناشي از توليد تر بهبيش

 Gibsonتر است. ها بيشبوده و تعداد روز براي آبستني مجدد براي آن

 -19/0( همبستگي بين صفت عمق پستان و روزهاي باز را 2015)

گزارش کرد. همبستگي عمق بدن با روزهاي باز منفي گزارش شد این 

تر توليدمثل مر بيانگر این مطلب است که گاوهاي با عمق بدن کما

تر خواهند داشت. در این تحقيق همبستگي تر و طول عمر بيشقوي

دست آمد. هژنتيكي زاویه دار بودن بدن و روزهاي باز مثبت و باال ب

دارتر فاصله دهنده آن است که گاوهاي بلند قدتر و زاویهاین امر نشان

 تري دارند. يزایش طوالن

همبستگي ژنتيكي بين سن اولين زایش با صفات تيپ مورد        

ترین همبستگي ژنتيكي دست آمد کمهب 55/0تا   -37/0بررسي بين 

ترین مربوط به سن بين سن اولين زایش و اتصال پستان جلو و بيش

 داردارنده پستان بود. همبستگي ژنتيكي بين زاویهاولين زایش و نگه

به همبستگي  توجه دست آمد. باهب -12/0ن بدن و سن اولين زایش بود

ژنتيكي بين دو صفت مذکور انتخاب غيرمستقيم براي سن اولين 

زایش بر اساس امتياز نهایي منجر به پيشرفت ژنتيكي اندک خواهد 

(. همبستگي ژنتيكي بين سن اولين 2017و همكاران،  Almeidaشد )

( 2017و همكاران ) Almeidaدست آمد. هب 13/0زایش و عمق پستان 

هرچه سن دام باالتر گزارش کردند.  09/0همبستگي این دو صفت را 

 (.2017و همكاران،  Almeida) شودتر ميرود، عمق پستان بيش

 ترین همبستگي بين صفت عمق پستان و طول عمر توليديکم       

عمر  ترین همبستگي بين اتصال پستان جلو و طولو بيش 01/0

دست آمد. همبستگي ژنتيكي دو صفت اتصال پستان هب 39/0 توليدي

( مثبت 2013و همكاران ) Sawaجلو و طول عمر توليدي در تحقيق 

و متوسط گزارش شد. در این تحقيق همبستگي ژنتيكي بين صفات 

بدن و دار بودن بدني از جمله عمق بدن و طول عمر توليدي و زاویه

 گاوها هر چهدست آمد. هب 16/0و  -30/0تيب ترطول عمر توليدي به

 طول عمر و ترتوليدمثل ضعيف باشند تري داشتهبيش بدن عمق

دارنده پستان و . همبستگي ژنتيكي بين نگهداشت خواهند تريکم 

نوفرستي و حاصل شد. در مطالعه سيفي 28/0طول عمر توليدي 

و  Sawaگزارش شد.  20/0( همبستگي دو صفت 1389همكاران )

( همبستگي ژنتيكي مثبت بين دو صفت را گزارش 2013همكاران )

ها درحقيقت رباط اند که با نتایج تحقيق حاضر مطابقت دارد.داده

چنين عامل مهمي در نگه هاي اصلي و اوليه پستان و همدارندهنگه

دارنده پستان داشتن پستان در محل اصلي خود هستند. اگر نگه

آید و در نتيجه طول حالت شل و پاندولي درميبهپستان ضعيف باشد، 

( گزارش 2004و همكاران ) Sewalemعمر اقتصادي گاو کم مي شود. 

کردند که پستان خيلي عميق یا کم عمق موجب کاهش ماندگاري 

شود. همبستگي ژنتيكي صفت اتصال پستان جلویي و طول عمر مي

( 2015كاران )و هم Vassanaدست آمد. در مطالعه هتوليدي مثبت ب

همبستگي دو صفت مذکور نيز مثبت گزارش شد. با توجه به نتایج 

ها و تشكيل تر به بيماريکممناسب پستان جلویي حاصله اتصال 

تواند سبب افزایش شوند که ميمي منجر غيرهطبيعي و هاي غيربافت

شود هاي جلو سبب مياتصال قوي پستانعبارتي به طول عمر گردد

. نتایج تحقيق حاضر نشان داد که صفات حذف شود که گاو دیرتر

دار بودن بدن دارنده پستان، زاویهپستاني نظير اتصال پستان جلو، نگه

ترین همبستگي را با طول عمر توليدي دارند. اغلب صفات تيپ بيش

تر طول عمر بيني سریعمربوط به دوره اول شيردهي براي پيش

 توليدي مناسب هستند. 

سن اولين زایش و روزهاي  همبستگي ژنتيكي بين در این تحقيق       

 Ajiliبرآورد گردید.  -25/0و  -11/0ترتيب باز با طول عمر توليدي به

( همبستگي ژنتيكي بين طول عمر توليدي و 2007و همكاران )

روزهاي باز را منفي گزارش دادند. همبستگي منفي بين طول عمر 

گاو کم توليد باعث کاهش دهد که یک توليدي و روزهاي باز نشان مي

شود. همبستگي منفي بين سن اولين زایش و ماندگاري در گله مي

دهد که سن اولين زایش یكي از عواملي طول عمر توليدي نشان مي

تواند طول عمر توليدي و ماندگاري را تحت تاثير قرار است که مي

( همبستگي ژنتيكي بين سن اولين زایش 2013و همكاران ) Doدهد. 

 و طول عمر توليدي را منفي گزارش کردند.

هاي ژنتيكي برآوردي بين صفات تيپ و با توجه به همبستگي       

همراه توليد توان جهت بهبود باروري گاوها بهصفات مورد بررسي مي

چنين بهبود صفات تر از صفات تيپ در انتخاب استفاده کرد. همبيش

موثر است. با توجه تيپ از طریق انتخاب در افزایش طول عمر توليدي 

مثلي و تيپ با طول عمر و ماندگاري حيوانات به ارتباط صفات توليد

هاي اصالح نژادي و انتخاب توان از این صفات در برنامهدر گله مي

اسپرم براي افزایش راندمان توليد و باروري و طول عمر اقتصادي 

 استفاده نمود.
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