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چکیده
هدف از تحقیق حاضر ،بررسی اثر سن اولین زایش بر صفات فاصله گوسالهزایی و طول دوره خشکی و برآورد مولفههای واریانس،
ارزشهای اصالحی و روندهای ژنتیکی و فنوتیپی این صفات در کالسهای مختلف سن اولین زایش ( 23/26-5 ،23-20/4و  ≤26ماه) گاوهای
هلشتاین استان اصفهان بود .در این تحقیق ،از رکوردهای  62796راس گاو متعلق به  72گله که طی سالهای  1373تا  1394زایش داشتهاند،
استفاده شد .آنالیز دادهها توسط رویه  Mixedنرمافزار آماری  SAS9.2و برآورد اجزای واریانس و ارزشهای اصالحی صفات با روش REML

نرمافزار  DMUانجام شد .نتایج نشان داد که کمترین میانگین حداقل مربعات صفات فاصله گوسالهزایی و طول دوره خشکی بهترتیب مربوط به
کالس سنی اول و کالسهای سنی اول ( )23-20/4و دوم ( )23/26-5و بیشترین آن در هر دو صفت مربوط به کالس سنی سوم بود
( .)P>0/01همچنین کمترین میانگین ارزش اصالحی فاصله گوساله زایی در کالس سنی دوم و برای طول دوره خشکی در کالس سنی اول
محاسبه شد ( .)P>0/01در مورد روند ژنتیکی ،کمترین میزان در هر دو صفت مربوط به کالسهای اول و دوم سن اولین زایش و برای روند
فنوتیپی نیز در طی سالیان اخیر سیر نزولی با کاهش سن اولین زایش مشاهده شد ( .)P>0/01بنابراین با توجه به این نتایج میتوان کالسهای اول
و دوم سن اولین زایش (<  26ماه) را برای گاوهای هلشتاین استان اصفهان پیشنهاد کرد.
کلمات کلیدی :سن اولین زایش ،فاصله گوسالهزایی ،طول دوره خشکی ،مولفههای واریانس ،استان اصفهان
* پست الکترونیکی نویسنده

مسئولrahbarrabie@pnu.ac.ir :
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مقدمه
دوره شیردهی با زایش گاو آغاز میگردد ،لذا برای بهبود و افزایش
بازدهی تولید شیر بایستی دام ،عملکرد تولیدمثلی مناسبی داشته
باشد .از جمله فاکتورهایی که راندمان تولیدمثلی دام را نشان میدهد،
سن اولین زایش است ( .)2002 ،Plate-Churchسن حیوان در زمان
اولین زایش میتواند طول عمر تولیدی گاوهای شیری را تحت تاثیر
قرار دهد ( Hareو همکاران .)2006 ،با باال رفتن سن هنگام زایش،
ارزش اقتصادی حیوانات بهدلیل کاهش تعداد نتاج تولیدی در طول
عمرشان کاهش مییابد .این پارامتر بهنظر میرسد از اولین برنامههای
سالمتی گله باشد و ممکن است تحت تاثیر اندازه بدن و شروع فعالیت
هورمونی سیستم تولیدمثلی قرار گیرد ( Salazar Carranzaو همکاران،
 .)2014کاهش سن اولین زایش ،بهدلیل کاهش فاصله نسلی و سرعت
آزمون نتاج گاوهای نر ،اثر مثبتی روی پیشرفت ژنتیکی دارد ( Pirloو
همکاران .)2000 ،کاهش سن اولین زایش سبب افزایش تعداد گوسالهها،
مقدار شیر تولیدی در طول عمر و سودآوری بیشتر گله میشود.
بنابراین سن اولین زایش باالتر از  25ماه مقرون بهصرفه نمیباشد و
توصیه شده تلیسهها اولین گوساله خود را بین سنین  23تا  25ماه
داشته باشند ( Cookeو همکاران2013 ،؛  Nilforooshanو ،Edriss
 .)2004همچنین کاهش سن اولین زایش میتواند هزینههای جایگزینی
را کاهش دهد .برآوردها نشان میدهد که هزینههای مرتبط با پرورش
تلیسههای جایگزین تقریباً  20درصد کل هزینههای تولید میباشند
( .)1993 ،Heinrichsدر تحقیقی مشخص شد که کاهش سن اولین
زایش از  26به  22ماه ،موجب صرفهجویی در هزینههای خوراک (از
زمان از شیرگیری تا اولین زایش) از  42دالر به  119دالر بهازای هر
حیوان میشود ( Mouritsو همکاران .)1997 ،اگرچه کاهش سن اولین
زایش یکی از موثرترین استراتژیهای موجود برای کاهش هزینههای
جایگزینی است اما همچنان اغلب گلهداران با کاهش سن اولین زایش
به کمتر از  24ماه مخالفت نشان میدهند ( .)1997 ،Pirloگروهی از
محققین ،میانگین سن اولین زایش گاوهای هلشتاین را بهترتیب در
کشورهای آمریکا ،مکزیک ،ژاپن و تونس برابر  27/3 ،26/25 ،27و
 28/7ماه گزارش کردند (2006 ،Suzuki؛  Montaldoو هماران،
2010؛  Ben Garaو همکاران2009 ،؛  Ruiz-Sanchezو همکاران،
 .)2007گروهی دیگر از محققین ،میانگین سن اولین زایش گاوهای
شیری در ایران را در دامنه  25تا  27ماه گزارش کردند (خلجزاده،
1393؛ شهدادی و همکاران1393 ،؛ فرهنگفر و نعیمیپوریونسی،
 .)1386هدف از تحقیق حاضر ،بررسی اثر سن اولین زایش بر صفات
فاصله گوسالهزایی و طول دوره خشکی و برآورد مولفههای واریانس،
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ارزشهای اصالحی و روندهای ژنتیکی و فنوتیپی این صفات در کالسهای
مختلف سن اولین زایش گاوهای شیری هلشتاین استان اصفهان بود.

مواد و روشها
در تحقیق حاضر ،از رکوردهای  62796راس گاو شیری هلشتاین
استان اصفهان متعلق به  72گله که طی سالهای  1373تا 1394
زایش داشته و توسط شرکت تعاونی وحدت جمعآوری شده بودند،
استفاده شد .دادههای مورد استفاده شامل اطالعات شجره و رکوردهای
زایش شش دوره شیردهی اول بود .ویرایش دادهها توسط نرمافزار
 SQLصورت گرفت .سن اولین زایش از تفاضل تاریخ تولد و زایش
تلیسهها محاسبه گردید .در این تحقیق ،سن اولین زایش گاوها که بین
 20تا  36ماهگی بود به سه کالس ( 23/26-5 ،20-23/4و  ≤26ماه)
تقسیم شد .آنالیز عوامل محیطی(گله-سال-فصل زایش ،شکم زایش
و کالسهای مختلف سن اولین زایش بر صفات فاصله گوسالهزایی و
طول دوره خشکی) توسط رویه  Mixedنرمافزار آماری  SASانجام شد
( .)2008 ،SAS9.2همچنین مقایسه میانگین حداقل مربعات بین
کالسهای مختلف سن اولین زایش با آزمون توکی صورت گرفت.
)1

𝑙𝑘𝑗𝑖𝑒 𝑦𝑖𝑗𝑘𝑙 = 𝜇 + 𝐻𝑌𝑆𝑖 + 𝐴𝐹𝐶𝑗 + 𝑃𝑎𝑟𝑖𝑡𝑦𝑘 +

در این مدل yijkl ،مقدار رکورد فرد برای هر صفت μ ،میانگین صفت،
اثر تصادفی گله-سال-فصل زایش 𝑖 ( 502سطح) ،اثر ثابت 𝑗 امین
سن اولین زایش (سه کالس) ،اثر ثابت  kامین شکم زایش (شش
دوره) و 𝑙𝑘𝑗𝑖𝑒 اثر تصادفی باقیمانده میباشند .خالصه آمار توصیفی
صفات فاصله گوسالهزایی و طول دوره خشکی برای سه کالس مختلف
سن اولین زایش در جدول  1نشان داده شده است.
برای برآورد مولفههای واریانس و ارزشهای اصالحی صفات فاصله
گوسالهزایی و طول دوره خشکی با روش حداکثر درستنمایی محدود
شده ( )Restricted Maximum Likelihood=REMLبراساس مدل دام
تک صفتی ،از نرمافزار  DMUاستفاده شد ( Madsenو .)2007 ،Jensen
مدل آماری  2برای تجزیه و تحلیل ژنتیکی تک متغیره استفاده شد:
𝑙𝑘𝑗𝑖𝑒 𝑦𝑖𝑗𝑘𝑙 = 𝜇 + 𝐻𝑌𝑆𝑖 + 𝑃𝑒𝑗 + 𝑎𝑘 +
)2
در این مدل yijkl ،رکورد حیوان μ ،میانگین کل HYSi ،اثر ثابت
گله-سال-فصل زایش  iام 𝑃𝑒𝑗 ،اثر تصادفی محیط دائمی  jام 𝑎𝑘 ،اثر
تصادفی حیوان  kام و 𝑙𝑘𝑗𝑖𝑒 اثر تصادفی باقیمانده میباشند .در فرم
ماتریس ،مدل دام بهصورت زیر نمایش داده میشود (،Henderson
:)1988
)3

𝑒 𝑦 = 𝑋𝑏 + 𝑍1 𝑎 + 𝑍2 𝑝𝑒 +
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جدول  :1آمار توصیفی صفات فاصله گوسالهزایی و طول دوره خشکی براساس کالسهای سن اولین زایش
سن اولین زایش

1

صفات (روز)

تعداد مشاهدات

میانگین

انحراف معیار

حداقل

حداکثر

کالس اول

فاصله گوسالهزایی
طول دوره خشکی

28695
27027

401/9
59/7

78/3
18/1

300
10

700
140

کالس دوم

فاصله گوسالهزایی
طول دوره خشکی

77329
72776

406/5
60/9

80/9
18/3

300
10

700
140

کالس سوم

فاصله گوسالهزایی
طول دوره خشکی

33474
31097

410/0
61/9

82/5
18/6

300
10

700
140

 1کالس اول 20-23/4 :ماه ،کالس دوم 23/5-26 :ماه ،کالس سوم ≤26 :ماه

 yبردار ستونی مشاهدات مربوط به هر صفت b ،بردار ستونی اثرات
ثابت مدل a ،بردار ستونی اثر تصادفی ارزش اصالحی حیوانات برای
صفات pe ،بردار ستونی اثر تصادفی محیط دائمی برای صفات e ،بردار
ستونی اثر تصادفی باقیمانده X ،و (2و Zi (i=1بهترتیب ماتریسهای
ضرایب برای اثر عوامل ثابت و تصادفی مدل میباشند .ارزشهای اصالحی
برای صفات فاصله گوسالهزایی و طول دوره خشکی هر حیوان با
استفاده از اطالعات عملکرد محاسبه و روند ژنتیکی و فنوتیپی دامهای
ماده بهترتیب از تابعیت میانگین ارزش اصالحی و میانگین فنوتیپی
صفات بر سال زایش ،توسط نرمافزار آماری  ،SAS9.2رویه  Regتعیین
شدند .میانگین ارزش اصالحی صفات فاصله گوسالهزایی و طول دوره

خشکی در سه کالس مختلف سن اولین زایش با آزمون  Fمورد بررسی
قرار گرفت.

نتایج
اثر تصادفی گله-سال-فصل زایش و اثرات ثابت شکم زایش و
سن اولین زایش بر صفات فاصله گوسالهزایی و طول دوره خشکی
بسیار معنیدار بودند ( .)P>0/01جدول  ،2میانگین حداقل مربعات
صفات فاصله گوسالهزایی و طول دوره خشکی را در کالسهای مختلف
سن اولین زایش نشان میدهد.

جدول  :2میانگین حداقل مربعات  ±اشتباه معیار صفات فاصله گوسالهزایی و طول دوره خشکی براساس کالسهای سن اولین زایش
صفات (روز)
فاصله گوسالهزایی
طول دوره خشکی

سن اولین

زایش†

کالس اول

کالس دوم

کالس سوم

404/7±0/9a
63/2±0/2a

407/2±0/8b
63/5±0/2a

410/9±0/8c
64/3±0/2b

† کالس اول 20-23/4 :ماه ،کالس دوم 23/5-26 :ماه ،کالس سوم ≤26 :ماه ،حروف نامشابه ،معنیداری در سطح  0/01میباشند.

براساس این جدول ،تفاوت میانگین حداقل مربعات کالس سنی
اول از کالس سنی دوم برای صفت فاصله گوسالهزایی برابر با  -2/5روز
( )P>0/01و برای صفت طول دوره خشکی برابر با  -0/3روز بود
( .)P<0/01درحالیکه اختالف میانگین حداقل مربعات کالس سنی
اول از کالس سوم بهترتیب  -6/2و  -1/1روز بود ( .)P>0/01همچنین
تفاوت میانگین حداقل مربعات کالس سنی دوم از کالس سوم برای
این صفات بهترتیب  -3/7و  -0/8روز بود که با آزمون توکی معنیدار
بود ( .)P>0/01این نتایج نشان داد که فاصله گوسالهزایی و طول دوره
خشکی در گاوهای هلشتاین استان اصفهان با کاهش سن اولین زایش
کاهش یافته است بهطوریکه کمترین مقدار فاصله گوسالهزایی مربوط
به کالس سنی اول و برای طول دوره خشکی مربوط به کالسهای
سنی اول و دوم سن اولین زایش بود.

جدول  ،3مولفههای واریانس و وراثتپذیری صفات فاصله گوسالهزایی
و طول دوره خشکی را در کالسهای مختلف سن اولین زایش نشان
میدهد .براساس این جدول ،وراثتپذیری صفات فاصله گوسالهزایی و
طول دوره خشکی پایین (کمتر از  )0/1محاسبه شد که در هر صفت،
مقادیر کالسهای سن اولین زایش تقریباً مشابه یکدیگر بود.
میانگین ارزشهای اصالحی صفات فاصله گوسالهزایی و طول
دوره خشکی در سه کالس مختلف سن اولین زایش نیز در جدول 4
ارائه شده است .براساس این جدول کمترین میانگین فاصله گوسالهزایی
و طول دوره خشکی بهترتیب مربوط به کالس دوم و کالس اول سن
اولین زایش بود (.)P>0/01
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جدول :3مولفههای واریانس و وراثتپذیری صفات فاصله گوسالهزایی و طول دوره خشکی براساس کالسهای سن اولین زایش
واریانس

واریانس

واریانس

واریانس

ژنتیکی

محیط دائم

باقیمانده

فنوتیپی

کالس اول

فاصله گوسالهزایی
طول دوره خشکی

209/88
21/72

243/92
0/01

5347/18
274/53

5800/98
296/26

0/006±0/04
0/073±0/007

کالس دوم

فاصله گوسالهزایی
طول دوره خشکی

269/2
19/36

312/9
5/54

5739/83
283/6

6321/93
308/5

0/042±0/004
0/004±0/062

کالس سوم

فاصله گوسالهزایی
طول دوره خشکی

349/78
21/89

403/9
4/62

5722/26
287/97

6475/94
314/48

0/007±0/054
0/070±0/006

سن اولین

زایش†

صفات

وراثتپذیری  ±اشتباه معیار

† کالس اول 20-23/4 :ماه ،کالس دوم 23/5-26 :ماه ،کالس سوم ≤26 :ماه ،مقادیر واریانسهای ژنتیکی ،محیط دائمی ،فنوتیپی و باقیمانده صفات برحسب روز به توان دو میباشند.

جدول  :4میانگین  ±اشتباه معیار ارزشهای اصالحی صفات فاصله گوسالهزایی و طول دوره خشکی براساس کالسهای سن اولین زایش
سن اولین

صفات (روز)
فاصله گوسالهزایی
طول دوره خشکی

زایش†

کالس اول

کالس دوم

کالس سوم

-0/11±0/05b

-0/41±0/04a

-0/27±0/05ab

-0/31±0/01

-0/24±0/01

-0/04±0/01

a

b

† کالس اول 20-23/4 :ماه ،کالس دوم 23/5-26 :ماه ،کالس سوم ≤26 :ماه،

همچنین ضرایب تابعیت ارزشهای ژنتیکی و فنوتیپی صفات
فاصله گوسالهزایی و طول دوره خشکی براساس کالسهای سن اولین
زایش در جدول  5گزارش شده است .نتایج نشان داد که روند ژنتیکی
و فنوتیپی فاصله گوسالهزایی و همچنین روند ژنتیکی طول دوره

c

حروف نامشابه ،معنیداری در سطح  0/01میباشند.

خشکی در کالسهای اول و دوم سن اولین زایش کمتر از کالس سوم
بود ( .)P>0/01درحالیکه برای روند فنوتیپی طول دوره خشکی در
تمام کالسهای سنی ،مقادیر یکسانی محاسبه شد (.)P>0/01

جدول  -5ضرایب رگرسیونی ±اشتباه معیار برای روندهای ژنتیکی و فنوتیپی صفات فاصله گوساله زایی و طول دوره خشکی براساس کالس های سن اولین زایش
سن اولین زایش

1

صفات (روز)

روند ژنتیکی  ±اشتباه معیار
**

**

کالس اول

فاصله گوسالهزایی
طول دوره خشکی

-0/06 ±0/01
**-0/12 ±0/005

-2/5 ±0/2
**-0/3 ±0/04

کالس دوم

فاصله گوسالهزایی
طول دوره خشکی

**-0/11 ±0/006
**-0/09 ±0/001

**-0/5 ±0/06
**-0/3 ±0/01

کالس سوم

فاصله گوسالهزایی
طول دوره خشکی

**-0/02 ±0/008
**-0/04 ±0/002

-0/1 ±0/08ns
**-0/3 ±0/02

 1کالس اول 20-23/4 :ماه ،کالس دوم 23/5-26 :ماه ،کالس سوم ≤26 :ماه،

بهطورکلی ،کاهش روند ژنتیکی و میانگین ارزشهای اصالحی
این صفات در کالسهای سنی اول و دوم نشان میدهد که گاوداران
به انتخاب برای کاهش همزمان سن اولین زایش و کاهش صفات
فاصله گوسالهزایی و طول دوره خشکی توجه داشتهاند (اشکال  1و .)2
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روند فنوتیپی  ±اشتباه معیار

** معنیداری در سطح  ns ،0/01غیرمعنیدار

همچنین روند فنوتیپی کاهشی فاصله گوسالهزایی با کاهش سن
اولین زایش در طی سالیان اخیر نشاندهنده ارتقای مدیریت تولیدمثلی
گلهها میباشد که این حالت از سال  1392برای طول دوره خشکی
نیز قابل مشاهده است (اشکال  3و .)4
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۲

۰
۱-

13۹4
13۹3
13۹2
13۹1
13۹۰
13۸۹
13۸۸
13۸۷
13۸۶
13۸۵
13۸4
13۸3
13۸2
13۸1
13۸۰
13۷۹
13۷۸
13۷۷
13۷۶
13۷۵
13۷4
13۷3

میانگین ارزش اصالحی فاصله گوساله زایی (روز)

۱

۲۳۴-

سال زایش

۵-

کالس سوم

کالس دوم

کالس اول
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۱

(روز)

۰
۱-

13۹4
13۹3
13۹2
13۹1
13۹۰
13۸۹
13۸۸
13۸۷
13۸۶
13۸۵
13۸4
13۸3
13۸2
13۸1
13۸۰
13۷۹
13۷۸
13۷۷
13۷۶
13۷۵
13۷4
13۷3

میانگین ارزش اصالحی طول دوره خشکی

۲

۲-

سال زایش
کالس سوم

کالس دوم

کالس اول

شکل  :2روند ژنتیکی صفت طول دوره خشکی در کالسهای مختلف سن اولین زایش بر مبنای سال زایش

4۶۰
44۰
42۰
4۰۰
3۸۰
3۶۰

13۹4
13۹3
13۹2
13۹1
13۹۰
13۸۹
13۸۸
13۸۷
13۸۶
13۸۵
13۸4
13۸3
13۸2
13۸1
13۸۰
13۷۹
13۷۸
13۷۷
13۷۶
13۷۵
13۷4
13۷3

میانگین فنوتیپی فاصله گوساله زایی(روز(

4۸۰

سال زایش
کالس دوم

کالس اول

شکل  :3روند فنوتیپی صفت فاصله گوسالهزایی در کالسهای اول و دوم سن اولین زایش بر مبنای سال زایش
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رهبر

۷۵
۷۰
۶۵
۶۰
۵۵

13۹4
13۹3
13۹2
13۹1
13۹۰
13۸۹
13۸۸
13۸۷
13۸۶
13۸۵
13۸4
13۸3
13۸2
13۸1
13۸۰
13۷۹
13۷۸
13۷۷
13۷۶
13۷۵
13۷4
13۷3

میانگین فنوتیپی طول دوره خشکی(روز(

۸۰

سال زایش

کالس سوم

کالس دوم

کالس اول

شکل  :4روند فنوتیپی صفت طول دوره خشکی در کالسهای مختلف سن اولین زایش بر مبنای سال زایش

بحث
براساس جدول  ،1میانگین فاصله گوسالهزایی برای کالسهای
اول ،دوم و سوم سن اولین زایش بهترتیب 406/5±80/9 ،401/9±78/3
و  410/0±82/5روز و میانگین طول دوره خشکی بهترتیب ،59/7±18/1
 60/18±9/3و  61/9±18/6روز بود .تعدادی از محققین در مطالعه
گاوهای هلشتاین ایران برای صفت فاصله گوسالهزایی ،دامنه میانگین
 375تا  395روز و برای صفت طول دوره خشکی دامنه میانگین 67
تا  68روز را گزارش کردند ،که در تحقیق حاضر برای فاصله گوسالهزایی
میانگین بیشتر و برای طول دوره خشکی میانگین کمتری محاسبه
شد (شهدادی و همکاران1393 ،؛ نصرتی و طهمورثپور1390 ،؛ Ghiasi
و همکاران .)2011 ،در یک تحقیق روی گروههای نژادی گاوهای هلشتاین
فریزین منطقه گرمسیری تایلند ،میانگین حداقل مربعات فاصله گوسالهزایی
در دامنه  421/7تا  429/3روز محاسبه شد که از میانگینهای تحقیق
حاضر بیشتر بود ( Buabanو همکاران .)2015 ،در مطالعه دیگر روی
گاوهای هلشتاین اقلیم نیمهخشک ایران که براساس سن اولین زایش
به دو گروه کوچکتر مساوی  26ماه و بزرگتر از آن تقسیم شدند،
میانگین حداقل مربعات دو گروه برای صفت فاصله گوسالهزایی به
ترتیب  381/1و  382/4روز و برای صفت طول دوره خشکی بهترتیب
 72/2و  73/0روز محاسبه شد ( .)P>0/01سپس آنها نتیجه گرفتند
که با کاهش سن اولین زایش ،مقدار این صفات کاهش مییابد (نعیمی
پوریونسی و همکاران .)1394 ،اما در تحقیق حاضر برای صفت فاصله
گوسالهزایی ،میانگین حداقل مربعات بیشتری در هر سه کالس سن
اولین زایش محاسبه شد .درحالیکه برای صفت طول دوره خشکی،
مقادیر کمتر بود ( .)P>0/01در این تحقیق نیز بهطور مشابه ،اثر
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کاهش سن اولین زایش در کاهش فاصله گوسالهزایی و طول دوره
خشکی مشاهده شد .همچنین برای پارامتر وراثتپذیری ،در پژوهش
گروهی از محققین ،مقدار آن برای فاصله گوسالهزایی گاوهای هلشتاین
ایران 0/074 ،گزارش شد که بیشتر از دامنه وراثتپذیری تحقیق
حاضر بود ( Aghajariو همکاران2015 ،؛  Ghiasiو همکاران.)2011 ،
اما در گاوهای نژاد سیستانی ،براهمن و هلشتاین منطقه گرمسیری
تایلند ،مقدار وراثتپذیری فاصله گوسالهزایی کمتر از  0/04برآورد شد
که بهدلیل تفاوت در شرایط منطقه و خصوصیات نژادی ،با نتایج تحقیق
حاضر مغایرت داشت ( Buabanو همکاران2015 ،؛  Cavaniو همکاران؛
2015؛  Faraji-Aroughو  .)2016 ،Rokoueiدر یک تحقیق روی
گاوهای هلشتاین استان خراسان رضوی ،وراثتپذیری فاصله گوسالهزایی
و طول دوره خشکی بهترتیب  0/03و  0/04گزارش شد که از نتایج
این تحقیق در هر دو صفت کمتر بودند (نصرتی و طهمورثپور.)1390 ،
در تحقیقات دیگر ،مقدار وراثتپذیری فاصله گوسالهزایی و طول دوره
خشکی در گاوهای نژاد براون سوئیس بهترتیب  0/07و  0/06و در
گاوهای هلشتاین مصری  0/05در هر دو صفت محاسبه شد (Salem
و همکاران2006 ،؛  Sahinو همکاران .)2014 ،همچنین گروهی دیگر
از محققین ،مقدار وراثتپذیری فاصله گوسالهزایی و طول دوره خشکی
گاوهای هلشتاین اقلیم نیمهخشک ایران را بهترتیب  0/037و 0/022
برای گاوهای با سن اولین زایش کمتر مساوی  26ماه و  0/026و صفر
برای گاوهای با سن اولین زایش بیشتر از  26ماه گزارش کردند که
با نتایج تحقیق حاضر تفاوت داشتند (نعیمیپوریونسی و همکاران،
 .)1394اختالف در وراثتپذیری صفات میتواند ناشی از تفاوت در
میانگین و ضریب تغییرات آنها و یا ناشی از تغییر در حساسیتهای
محیطی حیوانات در مناطق مختلف باشد .بهطورکلی بهدلیل تفاوت
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در واریانس ژنتیکی درون جمعیتها ،سطوح مدیریتی ،ظرفیت ژنتیکی
دامها ،تعداد رکوردهای مورد مطالعه و مدلهای مورد استفاده برای
آنالیز دادهها ،وراثتپذیری برای صفات مختلف از یک جمعیت به
جمعیت دیگر متفاوت است ( Hareو همکاران2006 ،؛ Makgahlela
و همکاران2008 ،؛  Castillo-Juarezو همکاران.)2000 ،
در مورد روند ژنتیکی و فنوتیپی ،گروهی از محققین مقدار آنها
را برای فاصله گوسالهزایی گاوهای هلشتاین ایران بهترتیب  -0/23و
صفر گزارش کردند که روند ژنتیکی بهلحاظ جهت با نتایج تحقیق
حاضر مطابقت و روند فنوتیپی مغایرت داشت ( Ghiasiو ،Honarvar
 .)2016در مطالعه دیگر ،روند ژنتیکی و فنوتیپی فاصله گوسالهزایی
 -0/04گزارش شد که مشابه نتایج این تحقیق روند کاهشی داشت
(دلجوعیسیلو و اسکندرینسب .)1390 ،گروه دیگر از محققین با مطالعه
گاوهای هلشتاین استان اصفهان ،روند ژنتیکی فاصله گوسالهزایی را از
سال  1380تا سال  -0/01 ،1390گزارش کردند که از لحاظ روند
نزولی ،مشابه نتایج این تحقیق و از نظر مقدار متفاوت محاسبه شد
( Aghajariو همکاران .)2015 ،برای صفت طول دوره خشکی ،در
مطالعهای روی گاوهای هلشتاین استان خراسان رضوی ،روند ژنتیکی و
فنوتیپی بهترتیب  0/01و  -0/1روز در سال گزارش شد (نصرتی و
طهمورثپور .)1390 ،درحالیکه در این تحقیق روند ژنتیکی منفی و
روند فنوتیپی  -0/3روز در سال برآورد شد .در تحقیق دیگر ،روند
ژنتیکی و فنوتیپی این صفت در گاوهای هلشتاین اقلیم مرطوب ایران
بهترتیب  -0/03و  -0/36مشاهده شد که نتایج تحقیق حاضر از نظر
جهت با روند ژنتیکی و از نظر مقدار و جهت با روند فنوتیپی نتایج
آنها مطابقت داشت (نافذ و همکاران .)1391 ،همچنین روند ژنتیکی
طول دوره خشکی در گاوهای هلشتاین اقلیم نیمهخشک ایران با سن
اولین زایش کمتر از  26ماه -0/012 ،و روند فنوتیپی آنها با سن اولین
زایش بیشتر از  26ماه -1/24 ،روز در سال گزارش شد ()P>0/05
( Madsenو  .)2007 ،Jensenاما در این تحقیق ،حدود  -0/1روند ژنتیکی
این صفت برای کالسهای اول و دوم سن اولین زایش(<  26ماه) و
 -0/3روز در سال روند فنوتیپی برای کالس سنی سوم (≥  26ماه)
برآورد شد.
با توجه به یافتههای این تحقیق ،کمترین میانگین حداقل مربعات
صفت فاصله گوسالهزایی مربوط به کالس سنی اول و برای طول دوره
خشکی مربوط به کالسهای سنی اول و دوم سن اولین زایش بود.
همچنین میانگین ارزش اصالحی صفت فاصله گوسالهزایی در گاوهای
کالس سنی دوم و صفت طول دوره خشکی در گاوهای کالس سنی
اول پایینترین بود .در مورد روند ژنتیکی ،کمترین میزان در هر دو
صفت مربوط به کالسهای اول و دوم سن اولین زایش بود و برای
روند فنوتیپی نیز در طی سالیان اخیر سیر نزولی
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با کاهش سن اولین زایش مشاهده شد .بنابراین با توجه به این نتایج
میتوان کالسهای اول و دوم سن اولین زایش (<  26ماه) را برای
گاوهای هلشتاین استان اصفهان پیشنهاد کرد.

تشکر و قدردانی
از مسئولین محترم شرکت تعاونی وحدت استان اصفهان بهواسطه
همکاریهای صمیمانه و در اختیار قرار دادن اطالعات مورد نیاز ،کمال
تشکر و قدردانی بهعمل میآید.
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