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چکیده
هدف از این تحقیق مطالعه اثر شاخص دما-رطوبت ( )THIبهعنوان یک توصیفگر محیطی برای استرس گرمایی بر تولید شیر و درصد
چربی گاوهای هلشتاین در اقلیم مدیترانهای ایران بود .اطالعات تولیدی شکم اول جمعآوری شده طی سالهای  1380تا  1395مربوط به 42751
و  38829رأس گاو شیری با  348868و  302851رکورد بهترتیب برای تولید شیر و درصد چربی شیر مورد استفاده قرار گرفت .میانگین روزانه
 THIبرای سه روز قبل از رکوردگیری که از اطالعات نزدیکترین ایستگاههای هواشناسی به گلهها محاسبه شده بود بهعنوان یک اثر محیطی
درنظر گرفته شد .مؤلفههای (کو) واریانس با استفاده از روش بیزی از طریق مدل رگرسیون تصادفی برای ترکیبات مختلف  THIو روز شیردهی
( )DIMبرآورد شد .در تابعی از روزهای شیردهی با رسیدن به اواخر دوره شیردهی ،وراثتپذیری افزایش و در تابعی از شاخص دما-رطوبت (اوایل
دوره شیردهی) با افزایش  ،THIوراثتپذیری کاهش مییابد .همبستگیهای ژنتیکی برای مقادیر  THIو  DIMبا افزایش فاصله بین مقادیر ،کاهش
داشت که نشان میدهد رکوردها در THIهای مختلف مانند DIMهای مختلف از ژنهای متفاوتی اثر میگیرند و همچنین همبستگیهای ژنتیکی
برآورد شده برای درصد چربی پایینتر از مقادیر مربوط به تولید شیر بود .از برآوردهای حاصل از این تحقیق نتیجهگیری میشود که وارد کردن اثر
ژنتیک افزایشی در مدل ارزیابی مقاومت به گرما در گلههای گاوهای شیری اقلیم مدیترانهای ایران الزم است و پتانسیل ژنتیکی حیوان میتواند
نقش مهمی در کنترل میزان کاهش تولید شیر گله در شرایط آب و هوایی استرسزا ایفا کند.

کلمات کلیدی :استرس گرمایی ،شاخص دما-رطوبت نسبی ،وراثتپذیری ،رکورد روز آزمون
* پست الکترونیکی نویسنده مسئول:
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مقدمه
تغییرات آب و هوایی و گرم شدن کره زمین یکی از مهمترین چالشهای
پیشرو میباشد که در این راستا ،در سالهای اخیر اصالحگران
حیوانات اهلی مخصوصاً گاوهای شیری تحقیقاتی در جهت بررسی اثر
متقابل ژنوتیپ و محیط و انتخاب گاوهای نر سازگار با شرایط محیطی
گرم انجام دادهاند ( Hammamiو همکاران2008 ،؛ Rojas-Downing
و همکاران .)2017 ،استرس گرمایی توسط عوامل مختلف محیطی (دما،
رطوبت نسبی ،تابش نور خورشید ،جریان باد و بارش) ایجاد میشود.
با استفاده از عوامل محیطی مختلف ،چندین شاخص برای بررسی
سطح استرس گرمایی پیشنهاد شدهاند ( Bohmanovaو همکاران،
 .)2007با اینحال ،به جهت عدم وجود اطالعات هواشناسی کامل،
استفاده از تعدادی از این شاخصها محدود بوده است و اکثر مطالعات
استرس گرمایی در صنعت پرورش گاو شیری به استفاده از دو متغیر
دما و رطوبت نسبی متمرکز شدهاند ( Igonoو 1990 ،Johnson؛
 Correa-Calderonو همکاران )2004 ،زیرا اشعه خورشیدی دریافتی
توسط حیوان ،سرعت باد ،بارش باران بهطور کامل و عمومی قابل
دسترس نیست و از طرف دیگر ،دما و رطوبت نسبی معموالً از
ایستگاههای هواشناسی قابل تهیه است Bohmanova .و همکاران
( )2008گزارش کردند که استرس گرمایی عملکرد صفات تولیدی و
تولیدمثلی گاوهای هلشتاین را تحت تأثیر قرار میدهد .این پژوهشگران
نشان دادند که با درنظر گرفتن شرایط آب و هوایی مختلف ،اثر متقابل
محیط و ژنوتیپ بروز میکند .لذا ایجاد استرس گرمایی نوع خاصی از
اثر متقابل  G×Eرا نشان میدهد که وجود این پدیده نشاندهنده
اهمیت باالی استرس گرمایی میباشد ( Brügemannو همکاران2011 ،؛
 Bohmanovaو همکاران2008 ،؛  Bohlouliو همکاران.) 2013 ،
شاخص دما-رطوبت مقدار عددی است که از طریق دو متغیر دما و
رطوبت نسبی محاسبه میشود ،از این شاخص برای بررسی استرس
یا تنش گرمایی استفاده میشود که مطالعات جامع با چندین فرمول
توسط  Bohmanovaو همکاران ( )2007ارائه شده و گزارش شده
است که حیوانات و نیز نژادهای مختلف حساسیتهای متفاوتی نسبت
به دمای محیط و مقدار رطوبت نسبی دارند .از بین فرمولهای THI
گزارش شده ،برای برآورد تغییرات ژنتیکی در گاوهای شیری ،بیشتر
محققین ( Aguilarو همکاران2010 ،؛  Brügemannو همکاران،2011 ،
 Bohlouliو همکاران )2013 ،از فرمول پیشنهاد شده )1971( NRC
استفاده کردهاند .استرس گرمایی بهعنوان یکی از عوامل مهم کاهش
دهنده تولید شیر محسوب میشود که نهایتاً منجر به ضرر و زیان
اقتصادی شدید در گلههای گاوهای شیری میشود .استرس گرمایی
نه تنها باعث کاهش تولید شیر میشود ،بلکه به ترکیبات و کیفیت
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شیر نیز اثر منفی میگذارد .پتانسیل ژنتیکی حیوان میتواند نقش
مهمی در کنترل میزان کاهش تولید شیر گله در شرایط آب و هوایی
استرسزا ایفا کند ( Pragnaو همکاران .)2017 ،یکی از روشهای
مناسب برای بررسی استرس گرمایی و اثر متقابل ژنوتیپ و محیط،
استفاده از مدل رگرسیون تصادفی است .با استفاده از این مدل،
اطالعات بیشتری از تغییرات ارزشهای اصالحی در دامنهای از
تغییرات محیطی حاصل میشود .بهطورکلی ،کاربرد مدل رگرسیون
تصادفی بدون درنظر گرفتن آستانه و یا گروهبندی دادهها ،انعطاف
پذیری باالیی را در مدلهای آماری ایجاد میکند ( Brügemannو
همکاران2011 ،؛ مقدسزادهاهرابی .)1381 ،این مدل اجازه مطالعه
تغییرات مولفههای (کو) واریانس در تابعی از زمان (بهعنوان مثال روزهای
شیردهی) و در تابعی از تغییرات محیطی مثل شاخص دما-رطوبت)
را میدهد .در تابعی از روزهای شیردهی یا در تابعی از شاخص
دما-رطوبت ،برخی از ژنها روشن و برخی دیگر خاموش میشوند که
دلیلی بر تغییر عملکرد و فیزیولوژی بدن حیوان میباشد (Brügemann
و همکاران .)2011 ،با استفاده از مدل رگرسیون تصادفی و با درنظر
گرفتن مؤلفههای (کو)واریانس در تابعی از روزهای شیردهی و شاخص
دما -رطوبت ،اثر متقابل ژنوتیپ و محیط قابل تشخیص خواهد بود و
به این ترتیب برای هر ترکیبی از  DIM×THIمیتوان مؤلفههای (کو)
واریانس برآورد کرد و با نتایج بهدست آمده وجود اثر متقابل ژنوتیپ
و محیط را تشخیص داد ( Bohmanovaو همکاران2007 ،؛ Brügemann
و همکاران .)2011 ،تحقیق حاضر با هدف بررسی ارتباط بین شاخص
دما -رطوبت نسبی و رکوردهای روزآزمون تولید شیر و درصد چربی
شیر گاوهای هلشتاین اقلیم مدیترانهای ایران انجام شده است.

مواد و روشها
در این تحقیق از اطالعات رکوردهای روز آزمون تولید شیر و
درصد چربی شیر که بهصورت ماهانه توسط مرکز اصالح نژاد و بهبود
تولیدات دامی کشور رکوردگیری شدهاند و اطالعات آب و هوایی
ایستگاههای هواشناسی  9استان آذربایجانشرقی ،آذربایجانغربی،
اردبیل ،چهارمحال و بختیاری ،زنجان ،کردستان ،کرمانشاه ،قزوین و
همدان استفاده شد .ویرایش و آمادهسازی دادهها جهت باال بردن
صحت دادهها و انتخاب رکوردهای دقیق انجام شد .در این تحقیق از
رکوردهای سال  1380تا  1395مربوط به شکم زایش اول گاوهای
شیردهی که در زمان زایش در بازه سنی  21تا  46ماهگی بودند و
فاصله رکوردگیری از روز زایش آنها در دامنه  5تا  305بود ،استفاده
شد .طبق دامنه تعیین شده برای مقدار تولید شیر روزانه در گزارشات
مختلف منتشر شده داخلی و خارجی برای حیواناتی که در یک بازه
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 24ساعته ،کمتر از  1کیلوگرم یا بیشتر از  75کیلوگرم شیر تولیدی
داشتند ،رکورد مربوط به آن روز رکوردگیری حذف گردید .در فایل
داده مربوط به درصد چربی نیز رکوردهای روزآزمونی که در دامنه 1/5
تا  9/00درصد قرار داشتند ،نگهداشته شدند .برای افزایش دقت
برآوردها در فایل داده ،گاوهای مادهای که بیش از  6رکورد روزآزمون
داشتند وگاوهای نری که دارای بیش از  10نتاج باشند ،انتخاب شدند.
برای گروهبندی براساس فصل گوسالهزایی ،گاوهای ماده براساس فصل
گوسالهزایی ( بهار ،تابستان ،پاییز و زمستان ) به  4گروه تقسیم شدند.
برای مشخص کردن ( HTDگله -سال -ماه رکورد روز آزمون) از کد
گلهها ،سال رکوردگیری و ماه رکوردگیری استفاده شد تا بتوان اثر
این عامل بر تولید شیر و ترکیبات آن تصحیح کرد .رکوردهای مربوط
به گاوهایی که در طول شبانه روز دو یا سه بار دوشیده میشدند ،در
فایل داده ب اقی ماندند .در نهایت از اطالعات تولیدی شکم اول مربوط
به  42751و  38829رأس گاو شیری با  348868و  302851رکورد
بهترتیب برای تولید شیر و درصد چربی شیر استفاده شد .برای محاسبه
شاخص دما-رطوبت ،از اطالعات هواشناسی بانک اطالعاتی سازمان
هواشناسی کشور استفاده شد که شامل دما و رطوبت نسبی حداکثر،
حداقل و متوسط روزانه بود .اگر چه پارامترهای دیگری نیز میتوانند
بر عملکرد حیوان تأثیر داشته باشند ( Bohmanovaو همکاران،)2008 ،
اما در مطالعات مختلف صرفاً از اطالعات مربوط به دو پارامتر رطوبت
نسبی و دما استفاده میشود ( Brügemannو همکاران2011 ،؛
 Hammamiو همکاران .)2008 ،در این راستا با استفاده از فرمول

پیشنهاد شده توسط  ،)1971( NRCشاخص دما-رطوب برای کلیه
روزها محاسبه شد .در این فرمول از دمای حداکثر روزانه و رطوبت
نسبی حداقل روزانه استفاده میشود ( Brügemannو همکاران:)2011 ،
]THI=[1/8×Tmax+32] - [0/55 – 0/0055 × RHmin]×[1/8 ×Tmax-26

که در این فرمول ،Tmax ،دمای حداکثر روزانه بوده و به درجه سلسیوس
میباشد و  ،RHminحداقل رطوبت نسبی روزانه میباشد که به درصد
مورد استفاده قرار میگیرد .بعد از محاسبه شاخص دما-رطوبت،
میانگین سه روز قبل و نیز روز مربوط به  THIمحاسبه شده بهعنوان
یک عامل محیطی تأثیرگذار روی صفت اندازهگیری شده در همان
روز درنظر گرفته شد .این کار براساس تحقیق  Bohmanovaو همکاران
( )2008انجام شد .این اطالعات با اطالعات موجود در فایل داده ادغام
شد ،به این صورت که بعد از شناسایی نزدیکترین ایستگاه هواشناسی
به گاوداری مدنظر (براساس محل قرارگیری ایستگاه هواشناسی و
گاوداری) و نیز سال ،ماه و روز رکوردگیری تولید شیر و ترکیبات آن
و نیز  ،THIعمل ادغام اطالعات انجام گرفت .بعد از ادغام داده
ایستگاههای هواشناسی در نه استان (آذربایجانشرقی ،آذربایجانغربی،
اردبیل ،چهارمحال و بختیاری ،زنجان ،کردستان ،کرمانشاه ،قزوین و
همدان) با اطالعات صفات تولیدی گاوداریهای مربوطه  574واحد
گاوداری با  42781و  38829رأس گاو شیری بهترتیب برای تولید
شیر و درصد چربی شیر در فایل نهایی باقی ماند که برای این صفات
بهترتیب  348868و  302851رکورد بهدست آمد (جدول .)1

جدول  : 1آمار توصیفی صفات تولید شیر و درصد چربی شیر به تفکیک استان های مختلف
استان

تعداد گله

آذربایجانشرقی
آذربایجانغربی
اردبیل
چهارمحال و بختیاری
زنجان
کردستان
کرمانشاه
قزوین
همدان
کل

134
25
15
20
23
181
28
83
65
574

درصد چربی

مقدار شیر
تعداد حیوان رکوردار

تعداد رکورد

تعداد حیوان رکوردار

تعداد رکورد

9446
2515
8147
2225
2081
1639
1338
10589
4792
42781

76989
20497
66392
18134
16965
13358
10964
86474
39095
348868

8568
2281
7395
2018
1895
1487
1224
9615
4346
38829

66872
17801
57675
15753
14721
11604
9468
75030
33927
302851

برای بررسی معنیداری اثرات ثابت ،از رویه  GLMدر برنامه
 SASاستفاده شد .اثراتی که در مدل آماری قرار گرفت شامل اثرات
گله -سال -ماه رکوردگیری ،سن -سال -فصل زایش ،دفعات دوشش،

ماه شیردهی و شاخص دما-رطوبت بود .با توجه به اینکه متغیر شاخص
دما-رطوبت بهطور پیوسته بوده و روی تولید تأثیر میگذارد ،در نتیجه
این متغیر بهصورت متغیر کمکی (کواریت) در مدل قرار داده شد .با
39

ارتباط بین شاخص دما-رطوبت نسبی و ركوردهای روزآزمون تولید شیر و درصد چربی....

ساورسفلی و همکاران

استفاده از مدل رگرسیون تصادفی نرمافزار  GIBBS3F90و با درنظر
گرفتن مؤلفههای (کو) واریانس در تابعی از روزهای شیردهی و نیز
در تابعی از شاخص دما-رطوبت ،اثر استرس گرمایی و شاخص دما
رطوبت بر تولید مورد بررسی قرار گرفت .با توجه به مطالعات انجام
𝒒

𝒒

گرفته در زمینه بررسی استرس گرمایی ( Bohmanovaو همکاران،
2007؛  Brügemannو همکاران )2011 ،مدل رگرسیون تصادفی
بهصورت زیر درنظر گرفته شد:
𝒒

𝒒

𝒒

𝒎𝒍𝒌𝒋𝒊𝒆 𝒚𝒊𝒋𝒌𝒍𝒎 = 𝑯𝑻𝑫𝒊 + 𝑴𝑭𝒋 + ∑ 𝜶𝒌𝒏 𝒛𝒏 (𝒅) + ∑ 𝜷𝒍𝒏 𝒛𝒏 (𝒅) + ∑ 𝜸𝒍𝒏 𝒛𝒏 (𝒅) + ∑ 𝜹𝒍𝒏 𝒛𝒏 (𝒕) + ∑ 𝜺𝒍𝒏 𝒛𝒏 (𝒕) +
𝟏=𝒏

𝟏=𝒏

𝟏=𝒏

در این مدل :𝑦𝑖𝑗𝑘𝑙𝑚 ،صفت (تولید شیر یا درصد چربی):𝐻𝑇𝐷𝑖 ،
اثر iاُمین گله -سال -ماه رکوردگیری :MFj ،اثر دفعات دوشش (دو بار
یا سه بار دوشش)n :𝛼𝑘𝑛 ،اُمین ضریب رگرسیون ثابت برای kاُمین
سن -سال -فصل در زمان زایش در تابعی از روزهای شیردهی،
𝑛𝑙𝛽n :اُمین ضریب رگرسیونی تصادفی برای اثر تصادفی ژنتیک افزایشی
برای lاُمین حیوان در تابعی از روزهای شیردهیn :𝛾𝑙𝑛 ،اُمین ضریب
رگرسیونی تصادفی برای اثر تصادفی محیط دائمی برای lاُمین دام در
تابعی از روزهای شیردهیn :𝛿𝑙𝑛 ،اُمین ضریب رگرسیونی تصادفی برای
اثر تصادفی ژنتیک افزایشی برای lاُمین حیوان در تابعی از شاخص
دما-رطوبتn :𝜀𝑙𝑛 ،اُمین ضریب رگرسیونی تصادفی برای اثر تصادفی
محیط دائمی برای lاُمین دام در تابعی از شاخص دما-رطوبت:𝑧𝑛 (𝑑)،
متغیر کمکی برای توصیف منحنی شیردهی رگرسیونهای ثابت و
تصادفی روزهای مختلف شیردهی :𝑧𝑛 (𝑡)،متغیر کمکی برای توصیف
منحنی شیردهی رگرسیونهای ثابت و تصادفی شاخصهای مختلف
دما-رطوبت :𝑒𝑖𝑗𝑘𝑙𝑚 ،اثر باقیمانده میباشد که واریانس باقیمانده به
صورت همگن درنظر گرفته شد .برای برآورد پارامترهای ژنتیکی ،از
چندجملهایهای لژاندر پیشنهاد شده توسط  Krikpatricو همکاران
( )1990استفاده شد .مولفههای واریانس-کواریانسی که برای مدل
رگرسیون تصادفی در نظر گرفته شد به صورت زیر است:
0
0
0
0
] 𝑰𝑚 𝜎𝑒2

0
0
𝜀𝛾𝑷⨂ 𝑙𝑰
𝜀𝑷⨂ 𝑙𝑰
0

0
0
𝛾𝑷⨂ 𝑙𝑰
𝛾𝜀𝑷⨂ 𝑙𝑰
0

𝛿𝛽𝑮⨂𝑨
𝛿𝑮⨂𝑨
0
0
0

𝛽𝑮⨂𝑨
𝛽
𝛽𝛿𝑮⨂𝑨
𝛿
= 𝛾 𝑟𝑎𝑉
0
𝜀
0
[𝑒 ] [ 0

𝛽𝑮 و 𝛿𝑮 بهترتیب ماتریسهای واریانس-کواریانس ضرایب رگرسیون
تصادفی ژنتیک افزایشی برای روزهای شیردهی و شاخص دما-رطوبت
مختلف؛ 𝛿𝛽𝑮 ،ماتریس واریانس-کواریانس ضرایب رگرسیون تصادفی
ژنتیک افزایشی برای ترکیبهای مختلف روزهای شیردهی و شاخص
دما-رطوبت؛ 𝑨 ،ماتریس روابط خویشاوندی؛ 𝛾𝑷 و 𝜀𝑷 بهترتیب
ماتریسهای واریانس-کواریانس ضرایب رگرسیون تصادفی محیط دائمی
برای روزهای شیردهی و شاخص دما-رطوبت مختلف؛  ،Pγεماتریس
واریانس-کواریانس ضرایب رگرسیون تصادفی محیط دائمی برای
ترکیبهای مختلف روزهای شیردهی و شاخص دما-رطوبت؛  ،Ilماتریس
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𝟏=𝒏
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واحد با ابعاد  l×lبرای اثر محیط دائمی ( lبرابر با تعداد حیوانات
رکورددار) و  ،σ2eواریانس باقیمانده.
برای محاسبه وراثتپذیری از فرمول زیر استفاده شد:
2
2
)𝑖(𝛽𝑎𝜎
)𝑗(𝛿𝑎𝜎 +
)𝑗𝑖(𝛿𝛽𝑎𝜎+ 2
2
2
2
2
)𝑖(𝛽𝑎𝜎
)𝑗(𝛿𝑎𝜎 +
)𝑖(𝛾𝑝𝜎 + 2𝜎𝑎𝛽𝛿(𝑖𝑗) +
)𝑗(𝜀𝑝𝜎 +
+ 2𝜎𝑝𝛾𝜀(𝑖𝑗) + 𝜎𝑒2

2
)𝑗𝑖(ℎ
=

که )𝑖(𝛽𝑎 𝜎2و )𝑗(𝛿𝑎 𝜎2بهترتیب واریانس ژنتیک افزایشی برای iاُمین روز
شیردهی و jاُمین سطح شاخص دما-رطوبت بوده؛ )𝑖(𝛾𝑝 𝜎2و )𝑗(𝜀𝑝𝜎2
نیز بهترتیب واریانس محیط دائمی برای iاُمین روز شیردهی و jاُمین
سطح شاخص دما-رطوبت میباشد 𝜎𝑎𝛽𝛿(𝑖𝑗) .و )𝑗𝑖(𝜀𝛾𝑝𝜎 ،بهترتیب
کواریانسهای ژنتیکی و محیط دائمی برای iاُمین روز شیردهی و
jاُمین سطح شاخص دما-رطوبت هستند و 𝑒 ،𝜎2واریانس باقیمانده مدل
میباشد.
برای برآورد همبستگی ژنتیکی بین روزهای مختلف شیردهی و
سطوح مختلف  THIاز ماتریس (کو)واریانس ژنتیک افزایشی روزهای
مختلف شیردهی با ابعاد ( )301×301و یا سطوح مختلف  THIبا ابعاد
( )35×35استفاده شد:
)𝑗𝐶𝑜𝑣𝑔(𝑖,
)𝑗√𝑉𝑎𝑟𝑔(𝑖,𝑖) × 𝑉𝑎𝑟𝑔(𝑗,

= 𝑔𝑟

که )𝑗 ،𝐶𝑜𝑣𝑔(𝑖,کواریانس ژنتیکی بین روز (سطح i )THIاُم و jاُم؛
)𝑖 𝑉𝑎𝑟𝑔(𝑖,و )𝑗 𝑉𝑎𝑟𝑔(𝑗,بهترتیب واریانس ژنتیک افزایشی روز (سطح
i )THIاُم و jاُم میباشند .همینطور از این فرمول برای برآورد
همبستگی ژنتیکی بین ترکیبات مختلف  DIM×THIنیز استفاده شد.

نتایج
تعداد رکورد و میانگین تولید شیر و درصد چربی شیر در تابعی
از شاخص دما-رطوبت ( )THIدر شکل  1نشان داده شده است ،بهطور
کلی شاخص دما-رطوبت مناطق با آب و هوای مدیترانهای ،در محدوده
 50تا  55بوده و تعداد رکورد در این محدوده بیشتر از سایر درجات
میباشد .شکلهای  2و  3بهترتیب میانگین تولید شیر و درصد چربی
شیر در بخشهای مختلف دوره شیردهی در تابعی از شاخص دما-
رطوبت را نشان میدهند .برای صفت تولید شیر ،مخصوصاً در اواسط

فصلنامه علمی پژوهشی محیط زیست جانوری

دوره شیردهی ،کاهش محسوسی در تابعی از شاخص دما-رطوبت
اتفاق افتاده است .اما بهلحاظ آمار توصیفی ،کاهش کمتری برای درصد
چربی مشاهده میشود.

شکل  :1نمودار تعداد رکورد و میانگین تولید شیر و درصد چربی شیر در
تابعی از شاخص دما-رطوبت ()THI

شکل  :2نمودار میانگین تولید شیر در بخشهای مختلف دوره شیردهی
در تابعی از شاخص دما-رطوبت ()THI

شکل  :3نمودار میانگین درصد چربی شیر در بخشهای مختلف دوره
شیردهی در تابعی از شاخص دما-رطوبت ()THI
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در این تحقیق ،شاخص دما-رطوبت بهعنوان کواریت (متغیر
کمکی) در مدل میباشد تا بتوان رابطه رگرسیونی تولید شیر و درصد
چربی را با این متغیر بهدست آورد .بهدلیل معنیداری عوامل گله
سال -ماه رکوردگیری ،دفعات دوشش ،سن -سال -فصل زایش ،ماه
رکوردگیری در سطح یک درصد و شاخص دما-رطوبت در سطح پنج
درصد ،میتوان گفت که همه این اثرات تأثیر قابل توجهی بر تولید
شیر دارند .شاخص دما-رطوبت یکی از عواملی است که بهصورت
رگرسیونی درنظر گرفته شد و مقدار عددی ضریب  bمحاسبه شده
برای این اثر برابر با  -0/03برآورد شد و نشان میدهد که بهازای
یک واحد افزایش در شاخص دما-رطوبت تولید شیر 30 ،گرم کاهش
داشته است .با توجه به اینکه سطح معنیداری خیلی پایینی (کمتر
از  )0/0001برای اثرات گله -سال -ماه رکوردگیری ،دفعات دوشش،
سن -سال -فصل زایش و ماه رکوردگیری بر تولید درصد چربی شیر
به دست آمد ،لذا این عوامل تأثیر قابل توجهی بر این صفت دارند .در
رابطه با  ،THIبا توجه به اینکه  Pکمتر از  0/0001بهدست آمد،
میتوان گفت که این عامل تأثیر بیشتری بر درصد چربی نسبت به
تولید شیر دارد .در رابطه با صفت درصد چربی ،ضریب رگرسیونی ()b
برابر با  -0/010برآورد شد و نشان میدهد بهازای یک واحد افزایش
در شاخص دما-رطوبت 0/010 ،درصد کاهش در درصد چربی رخ
میدهد .همبستگی ژنتیک افزایشی در تابعی از روزهای مختلف شیردهی
برای صفات تولید شیر و درصد چربی شیر در شکل  4ارائه داده شده
است .برای روزهای نزدیک بههم ،همبستگی ژنتیکی بیشتر و با
افزایش فاصله بین روزهای شیردهی ،مقادیر برآورد شده همبستگی
ژنتیکی کمتر میشود .مؤلفههای (کو) واریانس ژنتیک افزایشی در
تابعی از شاخص دما-رطوبت برای صفات تولید شیر و درصد چربی شیر
برآورد شد .در مقایسه با (کو) واریانس برآورد شده در تابعی از روزهای
شیردهی مختلف ،مقادیر برآورد شده در تابعی از شاخص دما-رطوبت
نسبتاً پایینتر است .همبستگی ژنتیک افزایشی در تابعی از شاخص دما
رطوبت ( )THIبرای صفات تولید شیر و درصد چربی شیر در شکل 5
گزارش شده است .مشابه با نتایج بهدست آمده برای روزهای مختلف
شیردهی ،با افزایش فاصله بین شاخصهای دما-رطوبت ،همبستگی
ژنتیکی کاهش پیدا میکند .کاهش همبستگی ژنتیکی برای درصد
چربی بیشتر از مقدار تولید شیر است که برای این صفت ،همبستگی
ژنتیکی بین شاخص دما و رطوبت  35و  64حدود  0/50میباشد.
ارتباط ژنتیکی بین ترکیبات ممکن  DIM×THIدر قالب همبستگی
ژنتیکی در شکل  6نشان داده شده است .برای تولید شیر ،بیشترین
مقدار همبستگی ژنتیکی برای اواخر دوره شیردهی با شاخصهای
دما-رطوبت کم بهدست آمد .مقادیر همبستگی ژنتیکی برآورد شده
برای این بخش از دوره شیردهی باالتر از  0/8بود.
41
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ارتباط بین شاخص دما-رطوبت نسبی و ركوردهای روزآزمون تولید شیر و درصد چربی....

شکل  :4نمودار همبستگی ژنتیک افزایشی در تابعی از روزهای مختلف شیردهی ( )DIMبرای صفات تولید شیر و درصد چربی شیر

شکل  :5نمودار همبستگی ژنتیک افزایشی در تابعی از شاخص دما-رطوبت ( )THIبرای صفات تولید شیر و درصد چربی شیر

شکل  :6همبستگی ژنتیک افزایشی روزهای شیردهی( )DIMو شاخص دما-رطوبت( )THIبرای صفات تولید و درصد چربی شیر

شکل  :7نمودار وراثتپذیری روزهای شیردهی ( )DIMو شاخص دما-رطوبت ( )THIبرای صفات تولید شیر و درصد چربی شیر
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بحث
بهطورکلی شاخص دما-رطوبت مناطق با آب و هوای مدیترانهای،
در محدوده 50تا  55بوده و تعداد رکورد در این محدوده بیشتر از
سایر درجات میباشد .در حالت کلی ،با افزایش شاخص دما-رطوبت،
مقدار شیر و درصد چربی شیر کاهش مییابد .با توجه به اینکه شاخص
دما-رطوبت رابطه معکوسی با تولید دارد ( Brügemannو همکاران،
2011؛  Bohmanovaو همکاران )2007 ،لذا این روند کاهش برای
صفات تولید شیر و درصد چربی شیر قابل انتظار بود (شکل  .)1برای
صفت تولید شیر ،مخصوصاً در اواسط دوره شیردهی ،کاهش محسوسی
در تابعی از شاخص دما-رطوبت اتفاق افتاده است .اما بهلحاظ آمار
توصیفی ،کاهش کمتری برای درصد چربی مشاهده میشود (شکلهای
 2و  .)3نتایج مشابهی برای تولید و ترکیبات شیر در تحقیقات Hammami
و همکاران ( )2008و  Brügemannو همکاران ( )2011گزارش شده
است.
شاخص دما-رطوبت یکی از عواملی است که بهصورت رگرسیونی
درنظر گرفته شد و مقدار عددی ضریب  bمحاسبه شده برای این اثر
برابر با  -0/03برآورد شد و نشان میدهد که بهازای یک واحد افزایش
در شاخص دما-رطوبت تولید شیر 30 ،گرم کاهش داشته است.
 Aguilarو همکاران ( ،)2010به این نتیجه رسیدند که کاهش تولید
شیر بهازای یک واحد افزایش در شاخص دما-رطوبت حدود  0/15تا
 0/36کیلوگرم میباشد .همچنین  Ravagnoloو همکاران ()2000
گزارش کردند که برای صفت شیر ،در شاخص دما رطوبت باالتر از
 ،72کاهش تولیدی برابر با  0/2کیلوگرم بهازای یک واحد افزایش در
شاخص  THIرخ میدهد Brügemann .و همکاران ( )2011نشان دادند
که براساس شاخص دما-رطوبت تعریف شده ،ضریب رگرسیون برابر
با  -0/08کیلوگرم بر  THIمیباشد .با توجه به اینکه در این تحقیق
نیز فرمول شاخص دما-رطوبت مشابهی با تحقیق  Brügemannو
همکاران ( )2011استفاده شده بود ،بنابراین کاهش تولید شیر نسبتاً
مشابهی در تابعی از شاخص دما-رطوبت مشاهده شد Aguilar .و
همکاران ( ،)2010گزارش کردند با افزایش هر  5واحد به شاخص
دما-رطوبت ،روند ژنتیکی مقدار شیر برای دوره شیردهی اول ،دوم و
سوم بهترتیب مقدار  -0/035 ، -0/002و  -0/038کیلوگرم بر روز
کاهش پیدا کرده است که نتایج تحقیق حاضر در راستای این گزارشات
میباشد.
در رابطه با  ،THIبا توجه به اینکه  Pکمتر از  0/0001بهدست
آمد ،میتوان گفت که این عامل تأثیر بیشتری بر درصد چربی نسبت
به تولید شیر دارد .در رابطه با صفت درصد چربی ،ضریب رگرسیونی
( )bبرابر با  -0/010برآورد شد و نشان میدهد بهازای یک واحد
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افزایش در شاخص دما-رطوبت 0/010 ،درصد کاهش در درصد چربی
رخ میدهد Ravagnolo .و همکاران ( )2000گزارش کردند که برای
صفت درصد چربی شیر در شاخص دما-رطوبت باالتر از  ،72کاهش
تولیدی برابر با  0/009درصد بهازای یک واحد افزایش در شاخص
 THIرخ میدهد.
برای روزهای نزدیک بههم ،همبستگی ژنتیکی بیشتر و با افزایش
فاصله بین روزهای شیردهی ،مقادیر برآورد شده همبستگی ژنتیکی
کمتر میشود .نتایج حاصل از این پژوهش با نتایج گزارش شده توسط
 Jakobsenو همکاران ( )2002و  Bohlouliو همکاران ( )2013مطابقت
دارد.
مؤلفههای (کو) واریانس ژنتیک افزایشی در تابعی از شاخص
دما-رطوبت برای صفات تولید شیر و درصد چربی شیر برآورد شد .در
مقایسه با (کو) واریانس برآورد شده در تابعی از روزهای شیردهی
مختلف ،مقادیر برآورد شده در تابعی از شاخص دما-رطوبت نسبتاً
پایینتر است .با اینحال نشان میدهد که تولید شیر و درصد چربی
شیر تحت تأثیر شاخص دما-رطوبت قرار میگیرند و نشان از وجود
استرس گرمایی در درجات مختلفی از شاخص دما-رطوبت میباشد
( Brügemannو همکاران2011 ،؛  Bohlouliو همکاران .)2013 ،برای
این صفت ،با افزایش فاصله بین شاخصهای دما-رطوبت ،کواریانس
ژنتیکی کاهش مییابد که مطابق با نتایج گزارش شده توسط Brügemann
و همکاران ( )2011میباشد.
مشابه با نتایج بهدست آمده برای روزهای مختلف شیردهی ،با
افزایش فاصله بین شاخصهای دما-رطوبت ،همبستگی ژنتیکی کاهش
پیدا میکند .کاهش همبستگی ژنتیکی برای درصد چربی بیشتر از
مقدار تولید شیر است که برای این صفت ،همبستگی ژنتیکی بین
شاخص دما و رطوبت  35و  64حدود  0/50میباشد .با توجه به اینکه
وجود همبستگی ژنتیکی کمتر از  0/80دلیلی بر وجود اثر متقابل
ژنوتیپ و محیط میباشد ( ،)1959 ،Robertsonلذا نتایج نشان میدهد
که برای درصد چربی شیر اثر متقابل ژنوتیپ و محیط قابل توجهی
وجود دارد و این صفت بیشتر تحت تأثیر استرس گرمایی قرار میگیرد.
زیاد بودن اثر متقابل ژنوتیپ و محیط نشان میدهد که گاوهایی که
برای شاخص دما-رطوبت پایین (مناطق سردسیر و یا فصول سرد)
دارای رتبه بهتری هستند ،در مناطق گرمسیر و فصول گرم دارای
رتبه پایینتری هستند .بنابراین نتایج نشان میدهد که باید گاوهای
نر خاص (سازگار) برای محیطهای مدنظر انتخاب شوند .در تحقیق
که توسط  Savar soflaو همکاران ( )2011انجام شده است ،همبستگی
ژنتیکی پایینتری برای مقدار چربی ( 0/16تا  )1/00بین مناطق مختلف
نسبت به مقدار شیر ( 0/66تا  )1/00برآورد شده است .این محققین
نشان دادند که اثر متقابل معنیداری برای هر دو صفت وجود دارد و
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میزان اثر متقابل برای مقدار چربی بیشتر است که نتایج این تحقیق
مطابق با گزارش این محققین میباشد.
برای تولید شیر ،بیشترین مقدار همبستگی ژنتیکی برای اواخر
دوره شیردهی با شاخصهای دما-رطوبت کم بهدست آمد .مقادیر
همبستگی ژنتیکی برآورد شده برای این بخش از دوره شیردهی باالتر
از  0/8بود .همانطورکه اشاره شده است Robertson ،و همکاران
( )1959پیشنهاد کردهاند زمانیکه همبستگی ژنتیکی افزایشی بین
محیطهای مختلف بزرگتر از  0/80باشد اثر متقابل  G×Eمهم نخواهد
بود .لذا در این بخش از دوره شیردهی با شاخصهای دما-رطوبت کم،
اثر متقابل ژنوتیپ و محیط قابل توجهی مشاهده نشد .اما برای اوایل
دوره شیردهی با درنظر گرفتن شاخصهای دما-رطوبت باال ،همبستگی
ژنتیکی کمتری (کمتر از  )0/7برآورد شده است که کمترین همبستگی
ژنتیکی بین روز 5اُم شیردهی و شاخص دما-رطوبت  64میباشد و
مقدار آن حدود  0/55است .بنابراین برای مقدار شیر اثر متقابل قابل
مالحظهای برای اواسط و اواخر دورهشیردهی در محیطهای مختلف
(شاخص دما-رطوبتهای مختلف) مشاهده نشد .با توجه به کم بودن
همبستگی ژنتیکی ،به این نکته میتوان پی برد که اثر متقابل G×E
محسوسی در این بازه وجود دارد و استرس گرمایی عامل مهمی بر
تغییر رتبهبندی دامها در شاخصهای دما-رطوبت مختلف است
( Bohmanovaو همکاران2007 ،؛  Brügemannو همکاران.)2012 ،
در حالت کلی ،دامها در شاخصهای دما-رطوبت زیاد ،کاهش تولید
دارند ،با اینحال افت تولید بعضی از حیوانات بیشتر از سایر حیوانات
میباشد و در واقع اثر متقابل  G×Eوجود دارد.
اثر متقابل  G × Eبا تغییرات (کو) واریانسهای ژنتیکی در
محیطهای مختلف در ارتباط میباشد ( Hammamiو همکاران2008 ،؛
 Brügemannو همکاران .)2011 ،هر چقدر واریانسهای بین محیطهای
مشخص شده ،تفاوت بیشتری داشته باشند ،احتمال وجود اثر متقابل
بیشتر خواهد بود .زمانیکه فقط دو محیط مطالعه میشود مدل شامل
یک آنالیز دوصفتی خواهد بود که برای محاسبه همبستگی ژنتیکی،
کواریانس ژنتیکی بین دو محیط مورد استفاده قرار خواهد گرفت .اگر
بیش از دو محیط وجود داشته باشد ،آنالیز چندمتغیره مورد استفاده
قرار میگیرد و همبستگی ژنتیکی برای تمامی محیطها برآورد میگردد.
در این تحقیق هر واحد از شاخص دما-رطوبت (از  35تا  )64بهعنوان
محیطهای مختلف درنظر گرفته شده است و برای همبستگی ژنتیکی،
هر گونه انحراف از یک (بهعبارت دیگر وجود همبستگی ژنتیکی کمتر
از یک) میتواند دلیلی بر تفاوت بیان ژنتیکی در محیطهای (شاخصهای
دما-رطوبت) مختلف باشد و این نشان میدهد که محیطهای مختلف
تأثیرات متفاوتی بر تولید میگذارند و اثر متقابل و همچنین استرس
44

گرمایی وجود دارد ( Brügemannو همکاران2012 ،؛  Jakobsenو
همکاران.)2002 ،
با توجه به اینکه درجه همبستگی حاصل از پلیوتروپی ،وسعت
تأثیرپذیری دو صفت را توسط تکژنها مشخص میکند ،زمانیکه
همبستگی ژنتیک افزایشی بین دو واحد  THIمختلف پایین باشد و
نیز نظر به اینکه همبستگی ناشی از پلیوتروپی که اثر برآیندی یا اثر
خالص تمام ژنهای مؤثر بر صفت را نشان میدهد ،میتوان گفت تمام
ژنهایی که برای واحد خاصی از  THIتأثیرگذار هستند به همان شدت
و با همان تعداد ،برای واحد دیگر  THIتأثیر نمیگذارند و مکانیسمهای
فیزیولوژیکی تا حدی متفاوت خواهند بود و در نتیجه ژنهای الزم
برای عملکرد تا اندازهای متفاوت خواهند بود ( Brügemannو همکاران،
 )2012که این مورد برای ترکیبات مختلف شاخص دما-رطوبت و
روزهای شیردهی نیز صادق است ( Brügemannو همکاران2012 ،؛
 Bohlouliو همکاران.)2014 ،
وراثت پذیری یکی دیگر از پارامترهای ژنتیکی مهم مرتبط با
استرس گرمایی بوده و تغییر در آن در تابعی از شاخص دما-رطوبت،
منعکسکننده تغییر در سهم واریانس ژنتیکی صفت مدنظر و بهتبع
آن وجود استرس گرمایی است ( Brügemannو همکاران2012 ،؛
 Bohlouliو همکاران2013 ،؛  Bohmanovaو همکاران .)2007 ،در تابعی
از روزهای شیردهی با رسیدن به اواخر دوره شیردهی ،وراثتپذیری
افزایش و در تابعی از شاخص دما-رطوبت با افزایش  ،THIوراثتپذیری
کاهش مییابد (شکل  .)7بهعبارت دیگر ،در اوایل دوره شیردهی،
واریانس باقیمانده بیشتر و واریانس ژنتیکی کمتر است و با افزایش
 THIمقدار واریانس باقیماتده افزایش و وراثتپذیری کاهش مییابد.
بنابراین بیشترین وراثتپذیری برای روز شیردهی 305اُم برای شاخص
دما -رطوبتهای مختلف حاصل گردید Aguilar .و همکاران ()2010
گزارش کردند که با رسیدن به اواخر دوره شیردهی ،وراثتپذیری
تولید شیر افزایش مییابد .همچنین با رسیدن به شاخص دما-رطوبت
بیشتر ،وراثتپذیری نیز افزایش مییابد .رشیدی و میرزامحمدی
( )1393گزارش کردند که وراثتپذیری در اقلیم سرد ،نیمهسرد،
معتدل و گرم بهترتیب  0/27±0/01 ،0/27±0/01 ،0/25±0/01و
 0/21±0/01میباشد .در تحقیق انجام گرفته توسط  Bohlouliو
همکاران ( )2014که گلههای موجود در ایران به لحاظ شرایط آب و
هوایی منطقه پرورشی به چهار گرم ،نیمه گرم ،معتدل و سرد گروه تقسیم
شده بودند ،به این نتیجه رسیدند که وراثتپذیری در مناطق گرم
کمترین و در مناطق سرد بیشترین مقدار است .تحقیقاتی که در این
بخش به آنها اشاره شد ،مطابق با کم بودن وراثتپذیری در شاخص
دما-رطوبت بیشتر است ،زیرا مناطقی که شاخص دما-رطوبت بیشتری
دارند جز مناطق و یا فصول گرم محسوب میشوند.

فصلنامه علمی پژوهشی محیط زیست جانوری

بهطورکلی ،وراثتپذیری برآورد شده برای صفات مورد مطالعه
باالتر از وراثتپذیری برآورد شده در برخی مطالعات بهدست آمد.
زمانیکه یک اثر تصادفی به مدل اضافه میشود و یا سایر عوامل مؤثر
بر صفت به مدل اضافه میشوند میتوانند واریانس باقیمانده را کمتر
کنند که این حالت با افزودن رکوردهایی از محیطهای مختلف میتواند
باعث برآوردهای باالتری از وراثتپذیری شود .عبداهللپور و همکاران
( )2013وقتی از اطالعات چندین گله بهجای یک گله استفاده کردند،
به این نتیجه رسیدند که وراثتپذیری افزایش مییابد .با توجه به این
که در کشور ایران اقلیمهای آب و هوایی مختلف و مخصوصاً تغییرات
آب و هوایی در فصول مختلف وجود دارد و همچنین گلهها با سیستمهای
تغذیهای و مدیریتی مختلفی پرورش مییابند ،بنابراین درنظر نگرفتن
این عوامل میتواند منجر به افزایش واریانس باقیمانده شده و وراثت
پذیری صفت کمتر شود (عبداهللپور و همکاران .)2013 ،درنظر گرفتن
اثر متقابل ژنوتیپ و محیط بخشی از (کو) واریانس ژنتیک افزایشی
موجود بین محیطهای مختلف را برآورد میکند و در نتیجه باعث
میشود وراثتپذیری باالتری برآورد شود.
نتایج این تحقیق نشان داد بهازای یک واحد افزایش در شاخص
دما-رطوبت تولید شیر بهمقدار  30گرم کاهش مییابد و برای درصد
چربی شیر ،شاخص دما-رطوبت تأثیر بیشتری بر درصد چربی نسبت
به تولید شیر داشت و نشان داده شد که بهازای یک واحد افزایش در
شاخص دما-رطوبت 0/010 ،درصد کاهش در درصد چربی رخ میدهد.
به این ترتیب میتوان بیان کرد که تولید شیر و درصد چربی شیر در
بخشهای مختلف دوره شیردهی تحت تأثیر مجموعه مختلفی از ژنها
کنترل میشود و وراثتپذیری متفاوتی در روزهای مختلف شیردهی
برآورد میشود .از طرفی برای شاخص دما-رطوبت مختلف ،برآوردهای
ژنتیکی متفاوتی بهدست آمد و وراثتپذیری هر یک از صفات در تابعی
از این شاخص دارای تغییرات قابل توجهی بود ،صفات مورد مطالعه
(تولید شیر و درصد چربی) را میتوان در تابعی از شاخص دما-رطوبت
بهعنوان صفات مختلف درنظر گرفت .پتانسیل ژنتیکی حیوان میتواند
نقش مهمی در کنترل میزان کاهش تولید شیر گله در شرایط آب و
هوایی استرسزا ایفا کند.
با افزایش فاصله بین شاخصهای دما-رطوبت ،همبستگی ژنتیکی
کمتری برآورد شد بهطوریکه کاهش همبستگی ژنتیکی بیشتری
برای درصد چربی نسبت بهمقدار تولید شیر بهدست آمد .برای درصد
چربی ،همبستگی ژنتیکی بین شاخص دما و رطوبت  35و  64حدود
 0/50میباشد که نشان میدهد برای درصد چربی شیر اثر متقابل
ژنوتیپ و محیط قابل توجهی وجود دارد و این صفت بیشتر تحت
تأثیر استرس گرمایی قرار میگیرد .وجود اثر متقابل  G×Eباال نشان
دهنده این واقعیت است که باید برای هر محیطی،
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گاو نر خاصی انتخاب شود و میتوان گفت که با وارد کردن اطالعات
آب و هوایی یا سایر توصیفگرهای محیطی در پیشبینیهای ارزشهای
اصالحی ،میتوان دامهای با مقاومت باال را برای تشکیل نسل بعد
انتخاب کرد .بهعبارت دیگر ،همبستگی ژنتیکی پایینتر از  0/80برای
شاخصهای دما-رطوبت مختلف نشان میدهد که باید گاوهای نر
خاص (سازگار) برای محیطهای مدنظر انتخاب شوند.
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