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چكیده
به منظور آناليز اجر برخي عوامل محيطي (گله،سال و ماه تولد و دوره شيردهي) بر صفات توليد شير گاوهاي هلشتاي
گاوداري هاي يك استان از تعوداد 3363ركوورد شوير روز آزموون متعلق به گاو نژاد هلشتاي شکم اول تا شکم نهم كه
در طي سال هاي  1361تا  1386زايش داشتند ،استفاده گرديد ..تعداد دفعات دوشش  3بار در روز بود .فايل شجره الزم از
مركز اصالح نژاد دامي كشورتهيه ومورد استفاده قرار گرفت  .ركوردهاي صفات توليدي براساس آزمون توزيع نرمال داده
ها بررسي و در صورت نياز تصحيح شد .الزم به ذكر است كه جهت ايجاد توزيع نرمال ،از ركوردهاي متعدد يك گاو
براي صفات توليدي چربي و پروتئي و نيز شمار سلولهاي سوماتيکي ميانگي به عمل آمد و تعداد سلول هاي سوماتيك
به نمره سلول هاي سوماتيك تبديل گرديد .ويرايش داده ها و تهيه فايل هاي مربوطه جهت آناليز نهايي با

نرم افزار

 Visual Foxproانجام گرفت  .در اي قسمت از كار  ،فايل شجره به صورت كامل كنترل شده و اشتباهات احتمالي
از قبيل تکراري بودن شماره شناسايي فرد  ،تصحيح شد.سپس با استفاده از نرم افزار  SAS9,2معني دار بودن عواملي
شدن اجر گله و سال تولد و نيز دوره شيردهي بر روي صفات توليدي بررسي گرديد .تحليل اجر عوامل محيطي بر صفات
مزبور ،توسط مدل هاي مختلط خطي انجام شد .اجر جابت گله ،سال تولد و دوره شيردهي بر صفات چربي و

شير

معني دار بود و در مورد پروتئي تنها عامل گله بود كه بر صفت مذكور معني دار بود .الزم به ذكر است كه عامل گله اجر
معني دار آماري بر كليه صفات داشوت .اجور ماه تولد بر هيچ كدام از صفات توليدي معنوي دار نبوود .رونود مثبوت معنوي
دار فنوتيپي براي مقدار توليد شير و درصد چربي در كل دوره شيردهي ،وجود داشت .
واژه هاي كليدي :صفات توليدي ،سلولهاي سوماتيکي  ،گاوهاي هلشتاي
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مقدمه
امروزه دامپروري به عنوان يك فعاليت توليدي و تجارتي  ،ساختار صنعتي عظيمي به خود گرفته است و رسالت تأمي
بخش قابل توجهي از مواد غذايي مورد نياز بشر را به عهده دارد ( )1كه در اي ميان صفات توليدي در انتخاب گاوهاي
شيري براي افوزايش پيشورفت ژنتيکي و سود اقتصادي از اهميت ويژه اي برخووردار هسوتند .از بي صفات حائز اهميت
در عملکرد اقتصادي گاوهاي شيري ،مي توان به صفات مربو به تركيبوات شوير روزانوه (شامل درصد چربي و مقودار
شوير توليودي) نسبت به ساير صفات نام برد .علي رغم وجود جمعيت قابل توجه گواو شويري در كشورهاي درحال
توسعه ،ميزان توليد شير به ازاي هر رأس گاو پايي بوده كه مي توان آن را با عواملي نظير شورايط آب و هووايي ،تيوپ و
ساختار توارجي نژاد گاوها ،مديريت واحد هاي دامداري و ميوزان رشد اقتصادي مرتبط دانست ()5تفاوت مقدار توليد درگله
هاي مخت لف و يا در بي گاوهاي يك گلوه تحوت توأجير عوواملي اسوت كوه موانع از شناخت دقيق ارزش اصالحي
حيوانات مي گردد .لذا بايد اي عوامل و ميزان تأجير آنها را قبول از بورآورد ارزش اصوالحي حيوانوات تعيوي و سپس
ركوردها را براي آنها تصحيح نمود ( .)6در اكثور گوزارش هوا ،تأجير عوامل مختلف محيطي بر توليود و تركيوب شوير
تحوت شورايط محيطي و مديريتي متفاوت ،مورد بررسي قرار گرفته است ( .)1در اي ميان ،نژاد هلشتاي كه به دليل شرايط
مطلووب توليودي ،بوه عنووان بهتري نژاد شيري در سطح جهوان معوروف اسوت و در مکوان هوا و شرايط محيطي مختلف
عملکرد مناسبي از خوود نشوان داده ،بويش از ساير نژادها مورد توجه محققي قرار گرفته است.

مواد و روشها
داده هاي مورد استفاده در اي تحقيق شامل 3363ركورد شوير روز آزمون متعلق گله هاي گاو نژاد هلشتاي يك استان از
شکم اول تا شکم نهم بود كه طي سال هاي  1361توا  1386توسوط مركز اصالح نژاد دام كشور جمع آوري گرديد .براي
تعيي ميانگي  ،انحراف معيار و ضريب تغييرات و نيز بررسي عوامل محيطي مؤجر بر صفات مورد مطالعه با استفاده از
رويه جي ال ام  1صورت گرفت كه روال جي ال ام در  SAS 9.1از شيوه كمتري مربع خطا براي پردازش مدل هاي
خطي معمولي استفاده مي كند  ..روال جي ال ام با مدل هايي سر و كار دارد كه يك يا چند متغير پيوسته وابسته را به يك
يا چند متغير مستقل مرتبط مي كنند .عوامل جابت در مدل شامل اجر گله  ،الكتاسيون ،سال وماه تولد بودند.
بود.
اعداد مربو شمار سلولهاي بدني را با كمك فرمول زير تبديل به نمره سلولهاي بدني نموديم:
)SCS=Ln(SCC/1000
كه در آن  Lnلگاريتم در مبناي عدد طبيعي ( )2/71828است.
مدل اوليه براي تعيي اجرات جابت مهم موجر بر هر يك از صفات با استفاده از نرم افزار  SASمشخص خواهد شد ،
سپس با كمك مدل زير داده ها آناليز خواهند شد :

y  Xb  Za  e
(General Linear Model=1 GLMمدل خطی عمومی)
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كه دراي مدل :
 =yهريك از مشاهدات مربو به صفت مورد بررسي شامل تعداد سلول هاي سوماتيك شير ،توليد شير  ،مقدار و درصد
چربي  ،مقدار و درصد پروتئي
 =Xماتريس ضرايب اجرات جابت براي هر يك از صفات توليد شير  ،چربي و پروتئي .
 =bبردار اجرات جابت براي صفات
 =Zماتريس ضرايب اجرات تصادفي صفات
 =aبردار اجرات تصادفي ژنتيك افزايشي براي توليد شير  ،چربي و پروتئي
 =eبردار اجرات باقيمانده

نتایج و بحث
نتايج تجزيه واريانس ،ميانگي حداقل مربعات و اشتباه معيار صفات و برآورد اجر عوامل محيطي آنها شامل سال تولد ،ماه
تولد ،گله  ،دوره شيردهي در جدول نشان داده شده است.
نتايج تجزيه واريانس نشان مي دهد كه اجر سال تولد بر دو صفت معني دار ( )p<3/331بود .شرايط متفاوت سال ها از
لحاظ تغييرات در شرايط اقليمي (ميزان بارندگي ساالنه رطوبت و دماي محيط) در سال هاي مختلف  ،تامي علوفه ،وجود
بيماريها و ساير عوامل ناشناخته باعث بروز تفاوت معني دار در صفات مربوطه گرديده است .
با بررسي بر روي جدول نتايج مشخص گرديد كه اجر ماه تولد به تنهايي بر هيچ كدام از صفات معني دار نبود .
يکي از مهم تري عوا مل مؤجر در پرورش گاوهاي شيري داشت گله اي مناسب با جنبه هاي مديريتي باالمي باشد .به طور
كلي يکي از مهم تري جنبه هاي مديريت گله ،توانايي ارزيابي درست و دقيق رفاه گاو است .در اينجا نيز نتايج تجزيه
واريانس نشان مي دهد كه اجر گله بر هر يك از دو صفت معني دار ( )p<3/331بود و اي امر نيز نشان دهنده شرايط
متفاوت در گله نظير امکانات مديريتي از لحاظ نوع تغذيه  ،بهداشت و ساير عوامل باعث بروز تفاوت معني دار در
صفات مورد نظر گرديده است .دوره شير دهي مدتي است كه گاو بي دو زايش متوالي شير توليد ميکند  .شواهد زيادي
وجود دارد كه از لحاظ فيزيولوژيکي ٬شير دهي تاجير زياد و قابل مالحظه اي بر رشد جسماني حيوان دارد .اي اجر در
بعضي ازگاوها بيشتر از سايري است  .اجزا تشکيل دهنده شير نيز تحت تاجير مراحل دوره شير دهي قرار ميگيرند .
اصوال در يك گله گاو شيري تفاوتهاي زيادي از نظر طول دوره شير دهي وجود دارد  .تعدادي از گاوها تحت تاجير
عواملي نظير خشك شدن پيش از موعد،ابتالءبه بيماريها  ،دوره شيردهي كوتاهتري نسبت به بقيه دارند لذا الزم است آنها
را به منظور مقايسه ركوردهاي شير ،براي طول دوره شيردهي تصحيح نمود .عموماً ركوردهاي شير بر مبناي  335روز
تصحيح ميشوند زيرا فاصله بي زايشهاي متوالي هر گاو بايد  12ماه باشد و بر اي اساس با توجه به دو ماه خشکي ،
ده ماه شير دهي باقي ميماند  .با توجه به موارد باال نتايج حاصل از اي آناليز نشان مي دهد كه اجر دوره شيردهي بر
صفات مذكور معني دار ( )p<3/331بود.
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جدول شماره  1اجرات جابت بر روي مقدار شيرو جدول شماره  2اجرات جابت بر روي درصد چربي را نشان مي دهد .

جدول شماره 1
TYPE I SS

TYPE III SS
Mean
Square

p›F

F value

‹./3331

17/33

‹./3331

8/17

121/6331

3/9182

3/18

23/9112

3/.8736

3/3331

15/39

756/9395

3/3331

867/6293

p›F

F value

Mean Square

Source

‹./3331

18/27

916/2371

گله

‹./3331

8/17

211/3253

سال تولد

3/55

27/5387

ماه تولد

15/39

756/9395

دوره شیردهی

جدول شماره 2
TYPE III SS
Mean
Square

TYPE I SS

p›F

F value

‹./3331

1/63

‹./3331

3/67

1/6672671

3/3311

1/17

3/5325939

3/3196

3/3189

2/33

1/3153839

3/3189

2/3868163

p›F

F value

Mean Square

Source

‹./3331

5/22

2/3719899

گله

‹./3331

1/33

1/8153636

سال تولد

1/15

./5212916

ماه تولد

2/33

1/3153839

دوره شیردهی

نتیجهگیری کلی
 -1همانطور كه در باال اشاره گرديد يکي از مهم تري عوامل مؤجر در پرورش گاوهاي شيري داشت گله اي مناسب
با جنبه هاي مديريتي باالمي باشد كه در اينجا نيز نتايج تجزيه واريانس نشان مي دهد  ،اجر گله بر هر يك از دو
صفت معني دار ( )p<3/331بود .
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 Rekikو همکاران گزارش كردند كه اجر گله بر توليد شير در اوج گاوهاي هلشتاي

تونس معني دار بود

)P<0.01).
رحماني نيا وهمکاران نيز سازه گله رابر ميزان توليد در اوج شيردهي گاوميش هاي ايران معني دار گزارش
كردند3(.أ
 -2چربي شير مهمتري تركيب انرژي زاي شير بوده كه خواص فيزيکي شير و فرآورده هاي آ نرا تحت تأجير قرار
مي دهد .مقدار وتركيب چربي شير را مي توان از راه تغيير در تركيبات خوراک تحت تأجير قرارداد.
 -3بطور كلي سال تولد منبع تغييراتي است كه ناشي از عوامل محيطي چون منابع تغذيه در سالهاي واجر متقابل بي
آنها مي باشد كه در اي تحقيق بر دو صفت معني دار ( )p<3/331بود شرايط آب و هوايي و نحوة موديريت
گلوه در سال هاي مختلف متفاوت است لذا اي عامل به عنوان يك منبع تأجيرگذار بر صفات توليدي نقش
بسزايي دارد)7(.
 -1در طي دوره شيردهي ،فصول مختلف و مناطق جغرافيايي ،اختالفاتي در ميزان توليد و تركيبات شير گاوها ديوده
ميشود[ .]9نتايج آزمايش نشان داد كه دوره شيردهي اجر معني داري بر صفات توليد ي گله هاي تحوت بررسوي
داشته است افزايش بيماري هاي مختلف از جمله داليل عملکرد پائي در توليدات گاوهاي شيري مي باشد .
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