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فصلنامه تخصصى علوم دامى/ جلد 3 شماره 3 / سال 1389 / صفحه هاى 12-1

بررسي ژنتيكي صفات ظاهري بدن، توليد و توليد مثل در يك جامعه گاو هلشتاين
رستم پهلوان*1، احمد مقيمى اسفندآبادى2

چكيده:
در واحدهاي پرورش گاو شيري، هدف اصلي، افزايش توليد است. انتخاب دام ها فقط براساس مقدار توليد 
شير، سبب بروز عوارض جنبي (نظير حساسيت به بيماري ها) شده است. بنابراين ضرورى است تا در شاخص 
برآورد  براي  تحقيق  اين  در  شود.  گنجانده  نيز  بدن  ظاهري  صفات  و  ماندگاري  نظير  صفاتي  انتخاب  هاي 
پارامترهاي ژنتيكي، ارزيابي و تعيين روند تغييرات ژنتيكي و فنوتيپي در دو واحد دامپروري از اطالعات زايش 
اول صفات توليد، توليد مثل و صفات ظاهري بدن گاوهاي هلشتاين مربوط به سال هاي 1376 تا 1383 موجود 
در مركز اصالح نژاد دام كشور استفاده شد. ميانگين توليد شير و چربي 305 روز و دو بار دوشش به ترتيب 
) 3/1 درصد برآورد شد. ميانگين  ) 212/1 كيلوگرم و ميانگين درصد چربي (0/01 ) 7019 و (0/6 16)
) 25/8 ماه (785 روز) بود. اكثر صفات ظاهري  ) 407 روز و براي سن زايش اول (0/02 فاصله زايش (1
بدن در محدوده ميانگين جامعه گاوهاي هلشتاين ايران محاسبه و وراثت پذيري صفات توليد شير، چربي، 
 0/17 ( 0/3) ، 0/27 ( درصد چربي، فاصله دو زايش اول و دوم و سن زايش اول به ترتيب برابر با (0/3
) 0/03 برآورد گرديد. دامنه وراثت پذيري صفات ظاهري بدن  0/01) ، 0/02 ( 0/01) ، 0/32 ( 0/04) ،
از 0/15 (عرض قفسه سينه و استقرار پاهاي عقب از نماي پهلو) تا 0/41 (صفت قدوقامت) بود. هم چنين 
همبستگي ژنتيكي صفت توليدشير با توليدچربي و درصدچربي به ترتيب 0/72 و 0/70- و با صفات فاصله دو 
زايش اول و دوم و سن زايش اول به ترتيب برابر  0/17 و  0/03-  به دست آمد. روند ژنتيكي كليه صفات 

توليدي و توليدمثلي به استثناي درصدچربي مثبت بود. 

كلمات كليدي: شير، توليد مثل، صفات ظاهرى بدن، گاو هلشتاين ايران، روند ژنتيكي

1. دانش آموخته كارشناسى ارشد ژنتيك و اصالح دام، پرديس ابوريحان دانشگاه تهران
r_pahlevan@yahoo.com   :نويسنده مسئول مكاتبات    *

2. كارشناس ارشد مركز اصالح نژاد دام كشور
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فصلنامه تخصصى علوم دامى/ جلد 3 شماره 3 / سال 1389   رستم پهلوان، احمد مقيمى اسفندآبادى

مقدمه
تغيير  شيرى  گاو  نژاد  اصالح  از  هدف  طوركلى  به 
عملكرد و افزايش بهره ورى اقتصادى است. اساس 
اكثر برنامه هاي اصالح نژادي بر پايه افزايش صفات 
توليدى استوار بوده، ولي در افزايش توليد از طريق 
بهبود ژنتيكى الزم است كه عالوه بر صفت توليد شير، 
صفات ديگرى نيز مورد توجه قرار گيرند. براى تعيين 
ميزان اثربخشي و يا پاسخ به انتخاب بايستي تغييرات 
ژنتيكى و محيطى را بررسى و ميزان موفقيت در اجراي 
برنامه هاي اصالح نژادى در طول ساليان مختلف را 
تحقيقات  در   .(11) نمود  ارزيابى  ژنتيكي  روند  با 
مختلف براى صفت توليد شير در گاوهاى هلشتاين 
روند ژنتيكى مثبت با دامنه 26 تا 173 كيلوگرم در 
سال گزارش شده است (14). چون همبستگى ژنتيكى 
توليد شير با مقدار چربى مثبت و با درصد چربي منفي 
است، لذا در نتيجه انتخاب براى توليد شير، پاسخ براي 
منفي  چربي  درصد  براي  و   (15) مثبت  شير  چربى 
گاو  در  مثل  توليد  عملكرد  است (8).  شده  گزارش 
شيري از طريق صفاتي نظير سن زايش اول و فاصله 
همبستگى  مقادير   .(7) شود  مي  ارزيابي  زايش  دو 
ژنتيكى برآورد شده صفات توليدي (نظير توليد شير) 
و توليد مثلي (نظير فاصله زايش) مثبت است (21)، 
لذا انتخاب گاوهاى نر براى توليد شير باعث افزايش 
مقادير صفات توليد مثل، نظير (فاصله زايش) شده 
و مى تواند بر عملكرد توليد مثل و سالمتى گاوهاى 
شيرى اثر نامطلوب داشته باشد (6 و 22). به عبارت 
ديگر مثبت بودن اين همبستگى ها از نظر معيارهاى 

سبب  توليد  افزايش  چون  نيست،  مناسب  مديريتى 
و  غيرآبستن  روزهاي  تعداد  زايش،  فاصله  افزايش 
سن زايش مى شود، كه از نظر اقتصادى و عملكرد 
مناسب نمى باشد. انتخاب شديد براى افزايش توليد 
شير اگرچه به طور مستقيم سبب كاهش ماندگارى در 
زايش هاى اول و دوم نمى شود، ولى به دليل افزايش 
بيمارى ها، اختالالت توليدمثل و غيره سبب افزايش 
حذف غير اختيارى، كاهش ماندگارى در زايش هاى 
بعد و كاهش طول عمر در گله مي گردند (9). داده 
سبب  ماندگارى  و  عمر  طول  براى  مستقيم  بردارى 
افزايش فاصله نسل مى شود (9 و 18)، لذا با توجه 
به همبستگى ژنتيكي مثبت اكثر صفات ظاهرى بدن 
(نظير دست و پا و صفات پستان) با ماندگارى، مي 
به  بدن)،  ظاهرى  صفات (صفات  اين  بهبود  با  توان 
طور غيرمستقيم ماندگارى را در گله بهبود بخشيد (9 

و 18). 
صفات  تغييرات  روند  و  ارتباط  حاضر  تحقيق  در 
توليدى، توليدمثلي و صفات ظاهرى بدن (تيپ) در 

گاو هلشتاين ايران بررسي شده است. 

مواد و روش ها
در بررسى حاضر براى برآورد پارامترهاى ژنتيكى و 
تعيين روند تغييرات ژنتيكى و فنوتيپى براى صفات 
براى  و  راس  اطالعات 6788  از  توليدمثل  و  توليد 
گاو  راس   935 اطالعات  از  بدن  ظاهرى  صفات 
هلشتاين دو واحد كشت و صنعت در استان تهران 
مربوط به سال هاى 1376 تا 1383 موجود در مركز 
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بررسي ژنتيكي صفات ظاهري بدن...

فايل  تهيه  براى  شد.  استفاده  كشور  دام  نژاد  اصالح 
شجره نهايى و تعيين جمعيت نسل پايه از فايل شجره 
اصلى مركز اصالح نژاد دام كشور و شجره مربوط به 
دو واحد دامپرورى مورد مطالعه و براى افزايش دقت 
برآوردها از كل شجره استفاده شد. براى تعيين نسل 
مبنا براى حيوانات فاقد والدهاى مشخص1 بر اساس 
سال تولد و جنس والد، والدهاى فرضى2 در نظر گرفته 
شد. براى تجزيه و تحليل صفات، داده هاى زايش اول 
مدنظر قرار گرفت. صفات مورد بررسي شامل توليد 
شير، چربي و درصدچربي تصحيح شده براساس 305 
روز و دو بار دوشش، سن زايش اول، فاصله دو زايش 
اول و دوم و نوزده صفت ظاهرى بدن بود كه تغييرات 
ژنتيكى  گروه  و 6  فصل  سال، 4  دوگله، 9  در  آنها 
بررسى گرديد. براي صفات تيپ، دو گروه مدنظر قرار 
گرفت؛ الف: صفاتي كه قابل اندازه گيري بودند و نياز 
به ديد چشمي نداشتند (نظير قد و قامت، عرض كپل، 
ارتفاع اتصال پستان هاى عقب و غيره). ب: صفاتي كه 
از ديد ظاهري و بر پايه تجربه شخصي اشخاص در 
دامنه 1 تا 9  و به طور چشمي ارزيابي مى شدند (نظير 
عرض قفسه سينه، استقرار پاهاى عقب از نماى پهلو، 
استقرار سرپستانك هاى عقب و غيره). سن زايش اول 
از تفاضل تاريخ تولد و زايش اول محاسبه و دامنه آن 
19 تا 39 ماه در نظر گرفته شد. فاصله زايش نيز از 
تفاضل تاريخ زايش اول و زايش دوم محاسبه و دامنه 
آن 305 تا 700 روز در نظر گرفته شد. براى تجزيه 
ميانگين  محاسبه  ها،  داده  مقدماتى  آمارى  تحليل  و 

1. Unknown Parents
2. Phantom parents

 GLM هاى فنوتيپى و تعيين مدل مناسب از روش
نرم افزار آمارى SAS نسخه 9 (17) استفاده گرديد. 
براى صفات توليدى، اثر عوامل ثابت سال-گله- فصل 
زايش، گروه ژنتيكى، سال تولد، فصل تولد و متغير 
كمكى3 سن زايش اول و براى صفات ظاهرى بدن 
عالوه بر عوامل فوق، اثر عوامل ثابت فصل و سال 
ارزيابى و متغير كمكى فاصله زايش تا زمان ارزيابى در 
مدل هاى آمارى بررسي و آزمون شدند. پس از انجام 
محاسبات مقدماتى عواملى كه تاثير آنها بر تغييرات 
صفات معنى دار بود در مدل نهايى منظور گرديدند. 
براي برآورد مولفه هاي واريانس-كوواريانس و ارزش 
ارثي صفات توليدشير و چربي از مدل 1، درصد چربي 
و فاصله زايش از مدل 2 و براي سن زايش اول و 

صفات ظاهرى بدن از مدل 3 استفاده شد:
Yijkl=μ+HYSi+GGj+b۱(AFC)+b۲(AFC)۲+ak+eijkl 

(1)

Yijkl=μ+HYSi+GGj+b۱(AFC)+ak+eijkl (2)
 Yijkl=μ+HYSi+GGj+ak+eijkl (3)  

از  يك  هر  مقدار  از  عبارت   Yijkl ها  مدل  اين  در 
 i اثر تركيبى HYSi  ،ميانگين جامعه μ ،مشاهدات
امين سال-گله- فصل زايش،  GGj اثرj  امين گروه 
ژنتيكى، b1 و b2 ضرايب رگرسيون خطي و درجه 
دوم صفات بر سن زايش اول، AFC متغير كمكى سن 
زايش اول،ak  اثر تصادفي حيوان k ام و eijkl خطاى 
براى  مناسب  مدل  تعيين  از  پس  باشد.  مى  آزمايش 
هر صفت، مولفه هاى واريانس- كوواريانس فنوتيپى، 
ژنتيكى افزايشى و غيرژنتيكى افزايشى صفات با استفاده 
از روش حداكثر درست نمايى محدودشده  با الگوريتم 
3. Covariate
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بدون مشتق گيرى (DF-REML٤) و مدل دام يك و 
 (12) DF-REML چند متغيره و به وسيله نرم افزار
تحقيق  اطالعات  تحليل  و  تجزيه  براى  شد.  برآورد 
سال   3/01 نسخه   DF-REML افزار  نرم  از  حاضر 
2000 (12) استفاده گرديد. در اين تحقيق مولفه هاى 
واريانس مورد نياز براى تجزيه و تحليل چندصفتى 
با استفاده از مدل 1 نرم افزار DF-REML برآورد و 
سپس براى برآورد وراثت پذيرى، همبستگى ژنتيكي 
و پيش بينى ارزش ارثى صفات توليدى از يك مدل 
دام  مدل  از  توليدمثل  صفات  و براى  صفتى  سه  دام 
 DXMUX و بخش DF-REML دوصفتى و نرم افزار
استفاده شد. مدل مورد استفاده براى ارزيابى ژنتيكى 
و پارامترهاى موردنظر، مشابه بخش قبل به  عالوه اثر 
تصادفى ژنتيكى افزايشى  kامين حيوان است. روند 
ژنتيكي از رگرسيون ميانگين ارزش ارثي گاوها بر سال 
تولد، روند فنوتيپي از رگرسيون ركورد فنوتيپي زايش 
تفاضل  از  محيطي  روند  و  تولد  سال  بر  گاوها  اول 

روندهاي فنوتيپي و ژنتيكي محاسبه شد (5).

نتايج و بحث
ميانگين و اشتباه  معيار صفات توليدى و توليدمثل در 
جدول 1 ارائه شده است. ميانگين توليدشير در اين 
) 7019 كيلوگرم برآورد شد كه بيشتر  جامعه (16
از ميانگين جامعه گاوهاي هلشتاين ايران يعني 6362 
 كيلوگرم بود  (3 و 4). ميانگين درصدچربي (0/01

4. Derivative Free Restricted Maximum Likeli-
hood

برابر ميانگين جامعه گاوهاي  )3/10 درصد و تقريباً 
هلشتاين ايران (3/07 درصد) بود (3). كم بودن ميانگين 
درصد چربى جامعه گاوهاي هلشتاين ايران نسبت به 
ميانگين نژاد هلشتاين (3/70 درصد) مى تواند ناشى 
از عوامل مختلف مديريتى (نظير روش تغذيه، نحوه 
داده بردارى و غيره) باشد. ميانگين سن زايش اول كه 
يك شاخص براى تعيين ظرفيت توليدمثل در تليسه 
ها و ظرفيت گله براي شروع توليد است، نزديك به 
برآورد   (10) ماه)   24  –  25) صفت  مطلوب  مقدار 
شد. ميانگين سن زايش اول براى گاوهاى هلشتاين 
ايران 31/8 ماه گزارش شده است (1). ميانگين فاصله 
برابر  ) 407 روز و تقريباً  زايش در اين جامعه (1

ميانگين جامعه گاوهاي هلشتاين ايران بود (4).
ميانگين و اشتباه معيار صفات ظاهري بدن در جدول 
2 ارائه شده است. ميانگين اكثر صفات ظاهري بدن در 
محدوده ميانگين جامعه گاوهاي هلشتاين ايران برآورد 
گرديد (3). طول سرپستانك ها در اين جامعه كوتاه 
تر، عمق بدن كمتر و اتصال پستان هاي جلو محكم 
بود.  ايران  هلشتاين  گاوهاي  جامعه  ميانگين  از  تر 
صفات زاويه سم، طول سرپستانك ها، و اتصال پستان 
استقرار  جلو،  هاى  سرپستانك  استقرار  جلو،  هاي 
حد  در  كمر  و  پستان  عمق  عقب،  هاى  سرپستانك 

مطلوب نژاد هلشتاين در زايش اول است.
وراثت پذيري و همبستگى  ژنتيكي صفات

وراثت پذيري صفات توليد در جدول 1 ارائه شده 
است.
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اشتباه معيار)تعداد مشاهدهصفت اشتباه معيار)ميانگين ( وراثت پذيري (
) 53557019توليدشير(كيلوگرم) 16)0/27 ( 0/03)

) 5165212/1توليدچربي(كيلوگرم) 0/6)0/17 ( 0/03)
) 51653/1چربي (درصد) 0/01)0/32 ( /04)

) 579825/8سن زايش اول (ماه) 0/02)0/03 ( 0/01)
) 4243407فاصله زايش (روز) 1)0/02 ( 0/01)

جدول 1. ميانگين (  اشتباه معيار) و وراثت پذيري صفات توليدى و توليدمثل

وراثت پذيرى توليد شير، چربى و درصد چربى 305 
روز زايش اول به ترتيب برابر با :

 ( 0/04) و   0/17  ( 0/03)  ،   0/27  ( 0/03)
0/32 محاسبه گرديد كه در محدوده وراثت پذيرى 
گزارش شده براى اين صفات قرار دارد (21). وراثت  
گاوهاى  درصدچربى  و  چربى  شير،  توليد  پذيرى 
هلشتاين ايران به ترتيب 0/28، 0/16 و 0/30 گزارش 
صفات  پذيرى  وراثت  كلى  طور  به  است (3).  شده 
توليدى نشان مى دهد، كه پيشرفت ژنتيكى در اين 
صفات از طريق انتخاب ميسر مى باشد. بيشتر بودن 
وراثت پذيرى صفت درصد چربى به علت بيشتر بودن 
واريانس ژنتيكى افزايشى آن است (15). همبستگى 
هاى ژنتيكى و فنوتيپى صفت توليدشير با چربى و 
همبستگى  است.  آمده   3 جدول  در  درصدچربى 
منفى  شير  توليد  با  درصدچربى  فنوتيپى  و  ژنتيكى 
است. يعنى با افزايش توليد شير درصد چربى كاهش 
مى يابد. همبستگى ژنتيكى توليد شير و درصد چربى 
در مطالعات مختلف منفى گزارش شده است (3 و 
7). بنابراين در انتخاب براى افزايش توليد شير بايد 
به رابطه منفى توليد شير و درصد چربى توجه شود.

وراثت پذيري صفات سن زايش اول و فاصله زايش 
كه  (جدول 1)  شد  برآورد  و 0/02  ترتيب 0/03  به 
در محدوده وراثت پذيرى صفات توليدمثلي (0/10-
0/01) مى باشد. به طوركلى وراثت پذيرى كم صفات 
توليدمثل نشان مى دهد كه تغييرات آن ها بيشتر تحت 
تاثير عوامل غيرژنتيكى قرار داشته و تغيير در ميانگين 
آن ها به بهبود عوامل محيطى و مديريتى مختلف (نظير 
تغذيه، مديريت تشخيِص فحلى و غيره) بستگى دارد. 
لذا پيشرفت ژنتيكى در اين صفات از طريق انتخاب 
كم است (16). وراثت پذيرى سن زايش اول و فاصله 
زايش گاوهاى هلشتاين ايران به ترتيب 0/065 و 0/05 
گزارش شده است (4). همبستگى ژنتيكى و فنوتيپى 
برآوردشده صفت توليدشير با سن زايش اول و فاصله 
زايش در جدول 3 ارائه شده است. همبستگى ژنتيكى 
كه  شد  برآورد  شير 0/03-  توليد  با  اول  زايش  سن 
مشابه نتايج برآوردشده گاوهاى هلشتاين آمريكا مى 
باشد (19). همبستگى ژنتيكى سن زايش اول با توليد 
شير در گاوهاى هلشتاين ايران در يك تحقيق برابر 
نتايج  با  تضاد  در  كه   (4) است  شده  گزارش   0/27
مطالعه حاضر است. همبستگى ژنتيكى فاصله زايش با 
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توليد شير 0/17 به دست آمده است در حالي كه مقدار 
آن در گاوهاى هلشتاين ايران برابر 0/27 (4) و در 
گاوهاى هلشتاين انگلستان برابر 0/47 (22) گزارش 
شده  است كه با نتايج مطالعه حاضر همسو ولي از 
نظر مقدار متفاوت است. باال بودن همبستگى بين اين 

دو صفت مى تواند ناشى از عوامل محيطى و تاثير 
آن بر ارزيابى ژنتيكى باشد. نتايج تحقيقات نشان مى 
دهد كه توازن منفى انرژى در گاوهاى پرتوليد ممكن 
است سبب كاهش عملكرد توليدمثل و سالمت دام 

خصوصاً در اوايل دوره شيردهي شود (14 و 22). 

اشتباه معيار)صفت  اشتباه معيار)ميانگين ( وراثت پذيري (
(cm) 140/2قد و قامت ( 0/11)0/41 ( 0/08)

) 4/7عرض قفسه سينه 0/04)0/15 ( 0/07)
(cm) 191/7اندازه ( 0/21)0/23 ( 0/08)
) 6/0قدرت كمر 0/04)0/27 ( 0/08)

(cm) 4/6عمق بدن ( 0/03)0/17 ( 0/05)
(cm) 2/3شيب لگن ( 0/05)0/23 ( 0/07)
(cm) 51/5طول كپل ( 0/07)0/32 ( 0/08)
(cm) 19/1عرض كپل ( 0/06)0/29 ( 0/08)

) 4/9استقرار پاهاى عقب از نماى پهلو 0/02)0/15 ( 0/07)
) 5/6زاويه سم 0/03)0/17 ( 0/07)

) 7/3اتصال پستان جلو 0/04) 0/39 ( 0/08)
) 5/2استقرار سرپستانك هاى جلو 0/03)0/24 ( 0/06)

(cm) 26/1ارتفاع پستان هاى عقب ( 0/06)0/23 ( 0/07)
(cm) 15/7عرض اتصال پستان هاى عقب ( 0/09)0/17 ( 0/07)

) 6/1استقرار سرپستانك هاى عقب 0/05)0/25 ( 0/06)
) 4/1طول سرپستانك ها 0/003)0/22 ( 0/08)

) 4/8نگهدارنده ميانى پستان ها 0/06)0/33 ( 0/09)
) 5/7عمق پستان 0/04)0/17 ( 0/07)

) 6/8زاويه دار بودن بدن و خصوصيات شيرى 0/02)0/16 ( 0/06)

جدول 2. ميانگين(اشتباه معيار) و وراثت پذيري ( اشتباه معيار) صفات ظاهرى
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مانع  صحيح،  مديريت  اعمال  با  توان  مى  بنابراين 
كاهش بازده توليدمثلي به دليل رابطه نامطلوب آن با 
صفات توليدي شد. همچنين استفاده از اين صفات در 
شاخص هاى ارزيابى گاو نر نيز مى تواند دراين زمينه 

موثر باشد (22). 
وراثت پذيري صفات ظاهرى بدن در جدول 2 ارائه 
شده است. دامنه وراثت پذيرى اين صفات از 0/15 
نماى  از  عقب  پاهاى  استقرار  و  سينه  قفسه  (عرض 
پهلو) تا 0/41 (قد و قامت) برآوردشد كه مشابه نتايج 
تحقيقات ديگران مى باشد (3 و 20). وراثت پذيرى 
قامت)  و  قد  (نظير  بدن  تركيب  و  ظرفيت  صفات 
نسبتا" زياد، صفات دست و پا (نظير زاويه سم) كم 
و صفات پستانى متوسط بود. بنابراين انتخاب ژنتيكى 
براى بهبود صفات پستان و ظرفيت و تركيب بدن مي 
تواند موثر باشد. همبستگى هاى ژنتيكى و فنوتيپى 
صفات  از  تعدادي  با  توليدشير  صفت  برآوردشده 
ظاهرى در جدول 3 ارائه شده است. همبستگى توليد 
شير با صفات عرض اتصال پستان هاى عقب، استقرار 

سرپستانك هاى جلو و استقرار سرپستانك هاى عقب 
مثبت و زياد (به ترتيب برابر با 0/53، 0/33 و 0/20) 
و با صفات نگهدارنده ميانى و اتصال پستان جلو منفى 
و زياد (به ترتيب برابر با 0/14- و 0/1-) به دست 
آمد. نتايج يك تحقيق بر روي گاوهاي هلشتاين ايران 
انتخاب   .(3) است  حاضر  تحقيق  نتايج  مشابه  نيز 
دام ها فقط بر اساس ميزان توليد شير سبب افزايش 
به  حساسيت  عوارضى (نظير  بروز  و  دام  حساسيت 
اين  از  استفاده  لذا   ،(23) شده  پستان)  هاى  بيمارى 
صفات در شاخص هاي انتخاب، سبب افزايش توليد 
و كاهش حذف غيراختيارى و مشكالت توليد مثل 

سالمت مي شود (18). 

روندها
تغييرات ساليانه يا روند ژنتيكي، فنوتيپي و محيطي 
صفات توليدى و توليد مثل مورد مطالعه در جدول 4 
ارائه شده  است. ميانگين ارزش ارثي صفات براساس 
به  ژنتيكي  روند  از  معياري  عنوان  به  نيز  تولد  سال 

شكل 1. روند فنوتيپى و ژنتيكى توليد شير

7Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


فصلنامه تخصصى علوم دامى/ جلد 3 شماره 3 / سال 1389   رستم پهلوان، احمد مقيمى اسفندآبادى

صورت نمودار ارائه شده است (شكل هاي 1 و 2). 
روند ژنتيكى و فنوتيپي توليد شير و چربي مثبت و 
شير  توليد  ژنتيكي  روند   .(p >0/01) بود دار  معني 
داراي افزايش تدريجي است (شكل 1) كه مى تواند 
به دليل استفاده از اسپرم گاوهاي نر برتر باشد. روند 

ژنتيكى درصدچربي منفي (0/012- درصد در سال، 
شكل 2) و معني دار است (p >0/01)، كه با توجه به 
همبستگى ژنتيكى منفى بين درصد چربى و توليد شير 
امرى طبيعى بوده و توسط محققان ديگر نيز گزارش 

شده است. 
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شكل 2. روند فنوتيپى و ژنتيكى درصدچربي شير

ولي روند فنوتيپي آن مثبت و معني دار بود (0/05< 
ميانگين  رگرسيون  محاسبه  با  تحقيق  يك  در   .(P
ارزش ارثى بر سن زايش اول در گاوهاى هلشتاين 
ايران مقدار روند تغييرات ارزش ارثى توليد شير و 
درصد چربي از سال 1362 تا 1377 به ترتيب برابر 
6/7 كيلوگرم و 0/004 درصد در سال گزارش شده 

است (2).
روند فنوتيپي سن زايش اول منفي (0/033-  ماه در 

سال، جدول 4) و معني دار بود
 (p >0/01) و روند ژنتيكي آن مثبت (0/002 ماه 

در سال، جدول 4) ولي معني دار نبود 

(p <0/05). نتايج تحقيقات نشان  مي دهد كه سن 
مديريتي  و  محيطي  عوامل  تاثير  تحت  اول  زايش 
مختلفي نظير نحوه پرورش (گوساله ها و تليسه ها) 
و تغذيه در دوران قبل از زايش اول و غيره مي باشد. 
با توجه به هزينه هاي زياد پرورش تليسه، كاهش 
عملكرد  كاهش  مانع  كه  حدي  تا  اول  زايش  سن 
مفيد  ماه)،   25 تا   24 حدود  (در  نشود  مثل  توليد 
خواهد بود (10 و 13). روند ژنتيكى فاصله  زايش 
مثبت و معادل 0/8 روز بود (p >0/01)؛ يعنى به 
طور ميانگين ساالنه يك روز فاصله زايش افزايش 

مى يابد كه امرى نامطلوب است. 
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همبستگى فنوتيپي با توليدشيرهمبستگي ژنتيكي با توليدشيرصفت
0/720/73توليدچربي

0/42-0/70-درصدچربي 
0/030/10-سن زايش اول 
0/170/03فاصله زايش 

0/180/06-عرض قفسه سينه
0/110/08-اندازه 
0/140/07-عمق بدن

0/03-0/10-اتصال پستان جلو
0/330/05استقرار سرپستانك هاى جلو

0/09-0/06ارتفاع پستان هاى عقب 
0/530/22عرض اتصال پستان هاى عقب 
0/200/03استقرار سرپستانك هاى عقب

0/0040/05طول سرپستانك ها
0/05-0/14-نگهدارنده ميانى پستان ها

0/030/11-عمق پستان

جدول 3. همبستگي فنوتيپي (rp) و ژنتيكي (rg) توليدشير با بقيه صفات 

روند محيطيروند فنوتيپيروند ژنتيكيصفت
1/5-**58/1***59/6توليدشير(كيلوگرم)

***4/8***5/8***1/01توليدچربي(كيلوگرم)
**0/067*0/054***0/012-درصدچربي

**0/335-**0/333-0/002سن زايش اول (ماه)
*3/54-2/68-***0/86فاصله زايش (روز)

جدول 4. روند ژنتيكي، فنوتيپي و محيطي صفات توليد و توليدمثل

  .(P<0/01) تفاوت ضريب رگرسيون با صفر معني دار است **  .(P< 0/05) تفاوت ضريب رگرسيون با صفر معني دار است *
.(P< 0/001) تفاوت ضريب رگرسيون با صفر معني دار است ***
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مقايسه روند ژنتيكي صفات توليد شير و فاصله زايش 
شير  توليد  كيلوگرم   60 افزايش  كه  دهد  مي  نشان 
در سال با 1 روز افزايش فاصله زايش توام بود، لذا 
مي توان نتيجه گيرى نمود كه انتخاب ژنتيكي براي 
افزايش توليد شير موفق بوده  است، ولي فاصله  زايش 
نيز افزايش داشته  است. بنابراين به منظور كنترل اين 

صفات مي توان عالوه بر 
توليد از صفات توليد مثل نيز در شاخص هاي انتخاب 

ژنتيكي استفاده نمود (22).

نتيجه گيرى كلى
كه  دهد  مي  نشان  شير  توليد  ژنتيكي  روند  بررسي 
اجراي برنامه هاي اصالح نژادي در اين جامعه موفق 
تركيبات  و  شير  توليد  افزايش  منظور  به  است.  بوده 
شير،  توليد  براي  انتخاب  با  زمان  هم   بايد  آن، 
درصدچربي نيز در نظر گرفته شود. همچنين با توجه 
به اهميت صفات توليدمثل و ظاهرى بدن (به ويژه 
صفات پستان) و ارتباط آنها با طول عمر و ماندگارى 
حيوانات در گله (3 و 13)، مي توان از اين صفات در 
برنامه هاى اصالح نژاد و انتخاب اسپرم براى افزايش 

راندمان توليد و طول عمر اقتصادى استفاده نمود. 

 منابع:
 1. خدايى مطلق، م.، ا، زارع شحنه. م، مرادى شهربابك. 
و م، ج، ضميرى. 1383. تعيين برخى عوامل موثر بر 
عملكرد توليدمثل در گاوهاى هلشتاين ايران. اولين 

كنگره علوم دامى و آبزيان كشور. ص 935.

2. دادپسند طارمسرى، م.، م، مرادى شهربابك. س، 
ر، ميرآيى آشتيانى. و م. ب. صياد نژاد. 1380. مطالعه 
گاوهاى  در  توليدى  صفات  ژنتيكى  تغييرات  روند 
هلشتاين ايران. اولين سمينار ژنتيك و اصالح نژاد دام، 
دانشگاه  كشاورزى.  دانشكده  كشور.  آبزيان  و  طيور 

تهران. ص 18.
3. رضايى، ه.، ع. شادپرور. و س، ض، ميرحسيني. 
1383. برآورد پارامترهاى ژنتيكى تيپ، توليد وطول 
علوم  كنگره  اولين  ايران.  هلشتاين  گاوهاى  در  عمر 

دامى و آبزيان كشور. ص 935.
4. هنرور، م.، م، مرادى شهربابك. و س، ر، ميرآيى 
آشتيانى. 1383. بررسى پارامترهاى صفات توليدمثلى 
و رابطه آن با توليد شير در گاوهاى هلشتاين ايران. 

اولين كنگره علوم دامى و آبزيان كشور. ص 685.
  5. Abdollah, J. M. and McDanial, B.  2000. 

Genetic parameters and trends of milk, fat, 

days open, and body weight after calving in 

North Carolina experimental herds. J. Dairy 

Sci. 83, 1364-1370.

6. Brotherstone, S., Banos, G. and Coffey, 

M. P. 2002. Evaluation of yield traits for the 

development of an UK fertility index for dairy 

cattle. Proc. of the 7th World Cong. on Genetic 

Applied to Livest. Prod., Montpellier, France.

7. Dematawewa, C. M. B. and Berger, P. J. 

1998. Genetic and phenotypic parameters for 

305-day yield, fertility and survival in 

10Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


بررسي ژنتيكي صفات ظاهري بدن...

Holsteins. J. Dairy Sci. 81, 2700-2709. 

8. Hallowell, G. J., VanderWesthuizen, J. 

and VanWyk, J. B. 1998. Genetic and envi-

ronmental trends for first lactation milk traits 

in the South African Ayrshire breed. S. Afr J. 

Anim sci. 28, 38-45.

9. Hansen, L. B. 2000. Consequences of se-

lection for milk yield from a geneticist›s 

viewpoint. J. Dairy Sci. 83, 1145-1150.

10. Hare, E., Norman, H. D. and wright, J. R. 

2006. Trends in calving ages and calving in-

tervals for Dairy Cattle Breeds in The United 

States. J. Dairy  Sci. 89, 365-370.

11. Mc Allister, A.J., Vesely, J. A., Batra, T. 

R., Lee, A. J., Lin, C. Y., Roy, G. L., Wau-

thy, J. M., Winter, K. A. and Mc Clelland, L. 

A. 1990. Genetic changes in protein, milk 

and fat yields as a response to selection for 

protein yield in a closed population of Hol-

steins. J. Dairy Sci. 73, 1593-1602.

12. Meyer, K. 2000. DF-REML.Version 3.1. 

Program to estimation variance components 

by restricted maximum likelihood. Univer-

sity of New England.Armidale. Australia.

13. Nilforooshan, M. A. and Edriss, M. A. 

2004. Effect of age at first calving on some 

productive and longevity traits in Iranian 

Holstein of the Isfahan province. J. Dairy 

Sci. 87, 2130-2135.

14. Ojango, J. M. K. and Pollott, G. E. 2001. 

Genetics of milk yield and fertility traits in 

Holstein friesian cattle on large- scale Kenya 

farms. J. Anim. Sci. 79, 1742-1750.

15. Roman, R. M., Wilcox, C. J. and Littell, 

R. C. 1999. Genetic trend for milk yield of 

jerseys and correlated changes in productive 

and reproductive Performance. J. Dairy Sci. 

82, 196-204.

16. Royal, M. D., Flint, A. P. F. and Wool-

liams, J. A. 2002. Genetic and phenotypic 

relationships among endocrine and tradi-

tional fertility traits and production traits in 

Holstein-Friesian dairy cows. J. Dairy Sci. 

85, 958-967.

17. SAS User’s Guide: Statistics, Version 9. 

2002. SAS Inst., Inc., Cary, NC,USA.  

18. Schneider, M. D., Durr, J. W., Cue, R. I. 

and Monardes, H. G. 2003. Impact of type 

traits on functional herd life of Québec Hol-

steins assessed by survival analysis. J. Dairy 

Sci. 84, 4083-4098.

19. Seykora, A. J. and McDaniel, B. T. 1983. 

Heritabilities and correlations of lactation 

yields and fertility for Holsteins. J. Dairy 

11Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


فصلنامه تخصصى علوم دامى/ جلد 3 شماره 3 / سال 1389   رستم پهلوان، احمد مقيمى اسفندآبادى

Sci. 66, 1486-1493.

20. Toosi, A. and Eftekhari, F. 2003. Estima-

tion of the effects of some environmental 

factors and genetic parameters of linear type 

traits in Holstein cows of iran. Proceeding of 

the British society of Animal Science. 136

21. Veerkamp, R. F. 1998. Selection for eco-

nomic efficiency of dairy cattle using infor-

mation on live weight and feed intake. A re-

view. J. Dairy Sci. 81, 1109-1119.

22. Wall, E., Brotherstone, S., Woolliams, J. 

A., Banos, G. and Coffey, P. 2003. Genetic 

evaluation of fertility using direct and corre-

lated traits. J. Dairy Sci. 86, 4093- 4102.

23. William, J. S. 2003. Addressing the de-

cline in reproductive performance of lactat-

ing dairy cows: a researcher’s perspective. 

Veterinary sciences tomorrow. 3, 1-5. 

 

12Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

