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چکیده
برآورد اثر عوامل محیطی مؤثر بر صفات فاصله زایش ( 10161رکورد) ،طول دوره شیردهی ( 1281رکورد) و سن در
موقع اولین زایش ( 2281رکورد) گاومیشهایی که در طی سالهای  1731تا  1723در  108روستا زایش نموده و توسط
مرکز اصالح نژاد دام کشور ثبت شدهاند به همر اه برآورد پارامترها ژنتیکی صفات ذکر شده با آنالیزهای یک صفتی و
دو صفتی انجام شد .میانگین سه صفت ذکر شده به ترتیب  811±23 ،273±18و  1712 ±161روز برآورد شد .گاومیش-
های استانهای مازندران ،آذربایجانشرقی و آذربایجانغربی به ترتیب برای سه صفت ذکر شده دارای بهترین عملکرد
بودند .گاومیش های زایش کرده در فصل زمستان بیشترین فاصله زایش و کمترین طول دوره شیردهی را داشتند.
برآورد پارامترهای ژنتیکی نشان دهندهی وجود واریانس ژنتیکی متوسط تا بزرگ برای صفات مورد مطالعه بود.
متوسط وراثتپذیری سه صفت مورد مطالعه به ترتیب  6/20 ،6/82و  6/12بدست آمد .همبستگی ژنتیکی بین صفات
تولید شیر و فاصله زایش ،منفی و پایین ( )-6/110و بین صفات تولید شیر و سن در موقع اولین زایش مثبت و بزرگ
( )6/107بود.
واژههای کلیدی :گاومیش ،فاکتورهای محیطی و ژنتیکی ،صفات تولیدمثلی
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Abstract
Estimation of environmental factors effects and genetic parameters of some reproductive traits
including calving interval (CI, n=16108), lactation length (LL, n=5821) and age at first calving
(AFC, n=4421) of buffaloes that their calving occurred during 1995 to 2009 in 162 village were
carried out. Mean±S.D of the traits were 437±92, 211±47 and 1318±109 days for CI, LL, and AFC,
respectively. The provinces of Mazandaran, East Azarbayjan and West Azarbayjan possess the best
buffaloes for CI, LL and AFC traits, respectively. Buffaloes that had calving in winter showed the
highest calving interval but the lowest lactation length. Estimation of genetic parameters for the
aforementioned traits revealed that genetic variation were moderate to high in Iranian buffalo
population. Averages of heritability estimates obtained from uni- and bivariate analysis were 0.28,
0.46, and 0.14 for CI, LL and AFC traits, respectively. Genetic correlation between milk yield and
calving interval was negative (-0.156) whereas this correlation was positive between milk yield and
age at first calving (0.563).
Keywords: Buffalo, Genetic and Environmental factors, Reproductive traits

 گاومیش از لحاظ دریافت غذا با.دامدار هزینۀ کمی دارد

مقدمه

 بنابراین نباید این دو گونه را،گاو رقابت نمیکند

،گاومیش اغلب به علت پایین بودن ظرفیت تولیدمثلی

-18  فاصله زایش بهینه در گاومیش.جایگزین هم کرد

باالبودن فاصله زایش و سن در موقع اولین زایش و

) و در8663  ماه ذکر شده است (یاداو و همکاران12

کوتاه بودن طول دوره شیردهی از طرف دامدار و

 فاصله زایش را از، سال2 هند با اقدامات مدیریتی طی

اصالحگر مورد سرزنش بوده است (عزیز و همکاران

 ماه کاهش دادهاند (حسین و همکاران17  ماه به86

 این عوامل باعث شده است تا گاومیش سهم.)8661

 بهبود این صفت به معنی حصول گوساله بیشتر.)8660

خود را از زندگی در روستاها به گاو بدهد و به تدریج

و سایر تولیدات به ازای هر گاومیش در طول عمر

 با این حال به دلیل حفظ تنوع.از جمعیت آن کاسته شود

) و یک مسیر فرعی8663 اقتصادی است (دِاولیویرا سنا

 اقتصاد روستایی و، تنوع گونهای، امنیت غذایی،غذایی

 یعنی با.و مهم برای بهبود تولید شیر گاومیش میباشد

 الزم است با بهبود صفات تولیدمثلی هم از طریق،غیره

 تولید،کاهش فاصله زایش و سن در موقع اولین زایش

 با کاهش،بهبود عوامل مدیریتی و هم عوامل ژنتیکی

 بهبود این صفات.شیر کل عمر حیوان افزایش مییابد

 بیشتر احتیاجات، این دام.جمعیت این گونه مقابله شود

 موجب کاهش هزینههای تولید،عالوه بر افزایش درآمد

خود را از طبیعت تأمین میکند و تولیدات آن برای
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نیز میشود .از جنبه ژنتیکی نیز ،بهبود صفات ذکر شده

صفت تولیدمثلی در نظر گرفت و اصالح کرد .در

منجر به کاهش فاصله نسلی و افزایش شدت انتخاب

مطالعات ،بهبود صفات تولیدمثلی از طریق اصالح ژنتیک

میشود .با افزایش طول دوره شیردهی نیز میتوان

حیوان ،مشکل گزارش شده است که به دلیل کم بودن

تولید شیر در هر دوره شیردهی را افزایش داد .فاصله

تنوع ژنتیکی و در نتیجه وراثتپذیری پایین تا متوسط

زایش معموالً در گاومیشهای جوانتر بیشتر از

این نوع صفات بوده است .با این حال اگر صفات مذکور

گاومیشهای مسنتر است که به دلیل رشد خود

با صفات تولیدی ،همبستگی ژنتیکی مطلوب داشته

گاومیش در دورههای شیردهی اولیه همزمان با تولید

باشند میتوان هر دو نوع صفت را باهم اصالح کرد .در

شیر است که منجر به ضعف تغذیهای میشود که آن

مطالعات ،همبستگیهای ژنتیکی بین صفات تولیدی و

نیز باعث خفیف یا خاموش شدن فحلیها شده و فاصله

تولیدمثلی از مطلوب تا نامطلوب در نوسان بوده است،

زایش را افزایش میدهد (تِکِرلی و همکاران  .)8661این

به طوری که همبستگی ژنتیکی بین صفات تولید شیر و

صفت با فصل زایش نیز ارتباط دارد .معموالً گاومیش-

فاصله زایش را منفی ( )-6/88برآورد کردهاند .در ایران

هایی که در اواخر زمستان و بهار زایش میکنند ،فحل

مطالعه جامع صفات تولیدمثلی که گاومیشهای کل

شدن آنها با روزهای گرم نیمه دوم بهار و تابستان و

کشور را پوشش بدهد ،انجام نشده است و تحقیقات

همچنین با افزایش طول روز منطبق شده و این مسئله

انجام شده تاثیر عوامل ژنتیکی و غیر ژنتیکی را بر

باعث افزایش فاصلههای زایش میگردد .نشان داده

صفات تولیدی مطالعه کردهاند (اسدالهی  ،1722توپچی

شده است که دمای باالی محیط منجر به کم کاری غده

خسروشاهی  ،1722خرمیان  1722و بهاریزاده و

تیروئید شده و کاهش سطح تیروکسین خون به فعالیت

واعظ ترشیزی  .)1716بنابراین هدف از این تحقیق

تخمدانها آسیب میرساند .همچنین وزن تخمدانها در
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فصل تابستان کمتر از سایر فصول است (ذوالفقار

شهای ایران و بررسی
صفات تولیدمثلی گاومی 

 .)8663با این اوصاف بیشتر فحلیهای گاومیش در

همبستگی ژنتیکی صفات مذکور با برخی صفات تولیدی

فصل پاییز اتفاق میافتد که علّت آن خنکی هوا و طول

میباشد.

روز کوتاه است (ذوالفقار  .)8663ذوالفقار ()8663
فصلی بودن را دلیل مهم و اصلی عدم دستیابی به بهبود
قابل مالحظه در صفات تولیدمثلی گاومیش و باال بودن
فاصلههای زایش ذکر کرد .همچنین میتوان اذعان کرد
که گاومیشهایی که در داخل فصل (اواخر تابستان و
پاییز) زایش میکنند زودتر از گاومیشهای زایش کرده
در سایر فصول مجددا آبستن میشوند .با این حال در
نژاد ایتالیایی به منظور تولید یکنواخت شیر در تمام
فصول سال ،اقدام به ایجاد گاومیشهایی که در تمام
طول سال قابلیت زایش داشته باشند ،شده است (کاتیلو
و همکاران  .)8668در شرایط روستایی معموالً
گاومیشها را به صورت اجباری خشک نمیکنند،
بنابراین طول دوره شیردهی را میتوان به عنوان یک

مواد و روشها
برای برآورد اثر عوامل محیطی مؤثر بر صفات
تولیدمثلی ،از دادههای مربوط به  10161رکورد برای
صفت فاصله زایش 1281 ،رکورد برای طول دوره
شیردهی و  2281رکورد برای صفت سن در موقع
اولین زایش استفاده شد .دادهها مربوط به گاومیشهایی
است که زایش آنها طی سالهای  1731تا  1723توسط
مرکز اصالح نژاد دام کشور ثبت شده است .دادههای
مربوط به دورههای شیردهی باالتر از  16در گروه
دوره شیردهی دهام قرار داده شدند .اثر عوامل استان،
روستا(استان) ،سالهای تولد و زایش ،فصلهای تولد و
زایش و اثر متقابل بین بعضی از عوامل یاد شده بر
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صفات مذکور مطالعه شد .مدل آماری مورد استفاده

مطالعه به قرار زیر است.

برای برآورد اثر عوامل محیطی برای صفات مورد

CIijklmnop    p j  v( p)k ( j )  byl  bsm  cyn  cso  l p  (cs * l )op  eijklmnop

LLijklmnop    p j  v( p) k ( j )  byl  bsm  cy n  cso  l p  ( p * cs ) jo  eijklmnop
AFC ijklmn    p j  v( p) k ( j )  byl  bsm  cy n  eijklmn

که در مدلها:

تجزیههای دو صفتی بین صفات تولید مثلی با یکدیگر و

 LL ، CIو  AFCبه ترتیب مشاهدات مربوط به

با صفات تولیدی انجام شد .در مدل آماری مورد

صفات فاصله زایش ،طول دوره شیردهی و سن در

استفاده برای تجزیه ژنتیکی ،به غیر از اثر تصادفی

موقع زایش :  ،میانگین کل : p j ،اثر  jامین استان،

ژنتیک افزایشی ،فقط آثار ثابتی که بر صفت مورد نظر

)  : v( p) k ( jاثر  kامین روستا نستد شده در استان: byl ،

تأثیر معنیدار داشتند ،قرار داده شدند .اثر روستا به

اثر  lامین سال تولد : bsm ،اثر  mامین فصل تولد: cy n ،

علت زیادبودن تعداد گلّهها جایگزین آن شد .قرار دادن

اثر  nامین سال زایش : cs o ،اثر  oامین فصل زایش: l p ،

اثر متقابل سه گانه روستا*سال*فصل در مدل ،منجر

اثر  pامین دوره شیردهی (cs * l )op ،و  ( p * cs ) joبه

به کاهش تعداد رکورد در هر کدام از سطوح میشد،

ترتیباثرمتقابلفصلزایشوطولدورهشیردهیواثر
متقابل استان و فصل زایpشn oو  : ei j k l mباقیمانده

بنابراین در مدل قرار داده نشد که این موضوع به علت

تصادفی بود .به غیر از اثر باقیمانده بقیه آثار ثابت در
نظر گرفته شدهاند.
ویرایش دادهها با نرم افزار  FOXPROانجام شد .رویه
 GLMنرم افزار  SASبرای برآورد اثر عوامل محیطی

تعداد بسیار زیاد سطوح روستا در مدل بود.
پارامترهای ژنتیکی این صفات با استفاده از نرمافزار
( WOMBATمِیِر  )8663و با الگوریتم AIREML
برآورد شدند.

مورد استفاده قرار گرفت .برای برآورد پارامترهای
ژنتیکی ،تجزیههای یک صفتی برای صفات تولیدمثلی و
جدول  -1میانگین ،انحراف معیار و ضریب تغییرات حاصل از تجزیه عوامل محیطی برای صفات تولیدمثلی
صفت

میانگین(روز)

تعداد رکورد

ضریب تغییرات

انحراف معیار

فاصله زایش



10161



273/1



11/18



81/67

طول دوره شیردهی



1281



811/7



20/33



88/17

سن در موقع اولین زایش



2281

1712/81



161/1



2/7

نتایج و بحث

واریانس برای سه صفت مذکور در جدول  8آمده است.

میانگین سه صفت مورد مطالعه به همراه برخی

عوامل استان و روستا (استان) بر هر سه صفت تأثیر

آمارههای برگرفته از آنالیز واریانس در جدول  1نشان

معنیدار گذاشتهاند .نمودار سه صفت مورد نظر مربوط

داده شده است .این میانگینها در مقایسه با گاومیش-

به گاومیشهای استانهای کشور در شکلهای  1و 8

های مهم شیری دنیا در دامنه نسبتاً مناسبی قرار دارند

نشان داده شده است .بیشترین و کمترین میانگین

و گاومیشهای ایران را با نژادهای نیلیراوی ،موراه و

حداقل مربعات فاصله زایش به ترتیب مربوط به

مدیترانهای قابل مقایسه نشان میدهند .نتایج آنالیز

گاومیشهای استان اردبیل ( 202/2±1/6روز) و استان
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مازندران ( 281/7±18/3روز) بود .از دالیل احتمالی این

( )123/1±3/0میانگین حداقل مربعات طول دوره

تغییرات میتوان به معتدل بودن آب و هوا در استان-

شیردهی را داشتند .همچنین گاومیشهای استانهای

های مازندران در طول فصول مختلف اشاره کرد که

آذربایجانغربی و گلستان به ترتیب با میانگین حداقل

امکان تغذیه از علوفه تازه و فحل شدن گاومیشها را در

مربعات ( 112/6±11/0روز) و ( 108/1±12/6روز)

دامنه وسیعی از ماههای سال امکانپذیر میسازد و این

کمترین سن را در اولین زایش داشتهاند و گاومیشهای

مسأله باعث کاهش فاصله زایش آنها شده است.

استان خوزستان با میانگین حداقل مربعات (112/0±0/6

گاومیشهای استان آذربایجانشرقی و آذربایجانغربی

روز) دیرتر از گاومیشهای سایر استانها اولین زایش

به

ترتیب

()882/3±7/1

بیشترین

و

را انجام دادهاند.

کمترین

جدول  -2آنالیز واریانس عوامل محیطی مؤثر بر صفات فاصله زایش ،طول دوره شیردهی و سن در موقع اولین زایش
AFC

 CI

LL



F
** 3/1

df
0

F
** 3/82

df
1

F
* 8/17

df
0

** 7/07

127

** 8/02

33

** 3/12

101

** 1781/63

17

**

8/88

13

** 708/71

7

ns

ns

منبع تغییرات
استان
روستا (استان)

1/80

13

سال تولد

1/70

7

1/07 ns

7

فصل تولد

** 1861/81

12

** 27/62

18

** 88/80

11

سال زایش

** 01/28

7

فصل زایش

-

-

** 2/80

7

-

-

ns

1/72

1

**

-

-

-

-

-

-

**

1/01

2/61

1

دوره شیردهی

* 1/02
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شکل  -1نمودار سن در موقع اولین زایش در استانهای

شکل  -2نمودار فاصله زایش ( ،)CIطول دوره شیردهی

مختلف کشور

( )LLدر استانهای مختلف کشور

عامل سال زایش بر هر سه صفت و عامل سال تولد به

در موقع اولین زایش معنیدار بود ولی فصل زایش بر

جز صفت سن در موقع اولین زایش بر دو صفت دیگر

دو صفت دیگر تأثیر معنیدار داشت .گاومیشهای

تأثیر معنیدار داشتند .اثر فصل تولد فقط بر صفت سن

زایمان کرده در فصل زمستان بیشترین میانگین حداقل
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مربعات فاصله زایش را نشان دادند و زایشهای

بیان کرد که زایشهای فصل بهار بیشترین ( )818±71و

تابستان از این نظر کمترین فاصله را با زایش بعدی

زایشهای پاییز کمترین طول دوره شیردهی را دارند.

داشتند .این یافته با نتایج احمد و همکاران ( )1126و

نتایج مشابه دیگری نیز در نژادهای دیگر گزارش شده

عزیز و همکاران ( )8661مطابقت دارد .باال بودن فاصله

است (افضل و همکاران  .)8663عزیز و همکاران

زایش برای زایشهای زمستانه عمدتاً به دلیل باال بودن

( )8661همبستگی فنوتیپی مثبت و بزرگ  16درصد را

طول دوره باز و خشکی میباشد که این مسئله را می-

بین فاصله زایش و طول دوره باز گزارش کرده اند.

توان از روی نمودار شکل  7استنتاج کرد که در آن طول

فاصله زایش در دوره شیردهی اول نسبت به دورههای

دوره شیردهی گاومیشهای زایش کرده در فصل

بعدی بیشترین مقدار را داشت و با افزایش تعداد دوره-

زمستان کوتاهتر از سایر فصول است .کوتاه بودن طول

های شیردهی از مقدار عددی آن کاسته شد .این مسئله

دوره شیردهی برای زایشهای زمستانه را میتوان به

در تحقیقات عزیز و همکاران ( ،)8661نصیر حسن شاه

مقارن شدن تولید شیر در انتهای دوره تولید با

و همکاران ( )1121و تکرلی و همکاران ( )8661نیز

روزهای گرم تابستان مرتبط دانست که دمای باالی

گزارش شده است .نمودار فاصله زایش در دورههای

محیط منجر به افت سریعتر تولید شیر و در نتیجه

شیردهی مختلف در شکل  2آورده شده است.

خشکی زودرس میشود .خرمیان ( )1722در مطالعه
روی نژاد خوزستانی نتایج مشابهی را گزارش نمود و
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برآورد پارامترهای ژنتیکی نشان از وجود واریانس

اشتباه معیار بزرگ نیز برآورد وراثتپذیری در دامنه

ژنتیکی متوسط برای صفات تولیدمثلی و بزرگ برای

بزرگ را طبیعی جلوه میدهد .به هر حال این تجزیهها

صفات تولیدی داشت .اجزای واریانس به همراه

برای صفات تولیدمثلی شروعی برای تحقیقات بود و

وراثتپذیری حاصل از آنالیزهای یک صفتی برای

برآورد دوباره این پارامترها را برای صفات تولیدمثلی

صفات تولیدمثلی در جدول  7نشان داده شده است .در

در سالهای آینده با دادههای بیشتر ضروری مینماید.

مطالعات ،دامنه برآورد وراثتپذیری برای صفات تولید

همبستگی فنوتیپی و ژنتیکی (جدول  )1بین صفات

مثلی بزرگ بوده است .عزیز و همکاران ( )8661وراثت-

تولیدی شیر و چربی با صفت فاصله زایش کوچک ولی

پذیری صفت فاصله زایش و طول دوره شیردهی را در

منفی بدست آمد که از نظر اصالح نژادی مطلوب به نظر

نژاد مصری به ترتیب  6/63و  6/61برآورد کردند.

میرسد .یعنی نتاج گاومیشهای نری که از لحاظ تولید

توامانوهاران و همکاران ( )8668وراثتپذیری صفت

شیر برتر هستند ،احتماالً فاصلهزایش کوتاهتری نیز

فاصلهزایش را در نیلیراوی ( )6/62±6/61و وراثت-

خواهند داشت و با انتخاب مستقیم حیوانات برای تولید

پذیری طول دوره شیردهی را برای دوره شیردهی اول

شیر و تولید چربی پیشرفت ژنتیکی غیرمستقیم برای

( )6/60±6/61و برای همه دورههای شیردهی

صفت فاصله زایش نیز اتفاق خواهد افتاد .همبستگی

( )6/11±6/60و صفت سن در موقع اولین زایش را

ژنتیکی منفی بین تولیدشیر و فاصلهزایش ( )-6/78در

خیلی پایین و ( )6/667±6/61برآورد کردند .در تحقیق

نژاد سورتی (جهاگیردار و همکاران  )1113و مثبت باال

تونهاتی و همکاران ( )8663نیز وراثتپذیری طول دوره

( )6/07در نژاد مورای برزیلی توسط تونهاتی و

شیردهی  6/10تا  6/83بود.

همکاران ( )8663گزارش شده است .داولیویرا سنا و

برآورد وراثتپذیری برای صفات تولیدمثلی در این

همکاران ( )8663نیز در نژاد مورای همبستگی ژنتیکی و

مطالعه با اشتباه معیار بزرگی همراه بود که در هر دو

فنوتیپی تولیدشیر و فاصلهزایش بین زایشهای اول و

نوع تجزیه هم در دامنه مشابهی بود .رکوردبرداری از

دوم را ( 6/63و  )6/76برآورد کردند که نامطلوب بوده

صفات تولیدمثلی گاومیش به صورت فرعی و همراه با

و با نتایج این تحقیق مطابقت ندارد.

رکوردگیری از صفات تولیدی انجام میشود .به دلیل

همبستگی ژنتیکی بین صفت تولید شیر در دوره

عدم مدیریت صحیح رکوردبرداری از صفات تولیدی،

شیردهی اول و سن در موقع اولین زایش ،مثبت و

رکوردبرداری صحیح از صفات تولیدمثلی نیز مختل

بزرگ به دست آمد که تا حدودی نامطلوب به نظر می-

میشود .بنابراین بهبود رکوردبرداری از صفات تولیدی

رسد ،ولی با این حال افزایش سن در موقع اولین زایش

منجر به بهبود در این زمینه نیز خواهد شد .وجود تعداد

احتماالً موجب بهبود شرایط جسمانی شده و وزن در

کم داده و شجره ناکامل از دالیل دیگر اشتباه معیارهای

موقع زایش را افزایش میدهد که این صفت نیز با تولید

بزرگ برای وراثتپذیری این صفات است .تجزیههای

شیر همبستگی مثبت و مطلوب دارد .اگر بتوان وزن در

دو صفتی نیز وجود واریانس ژنتیکی متوسط را برای

موقع تلقیح و یا زایش را با بهبود شرایط تغذیهای

صفات تولیدمثلی نشان داد .وراثتپذیری باال برای

افزایش داد ،احتماالً با افزایش سن در موقع اولین زایش

فاصله زایش بین زایشهای  1و  8در تجزیه یک صفتی

-همزمان با انتخاب برای تولید شیر بیشتر -مقابله

با برآورد وراثتپذیری متوسط از آنالیز دو صفتی با

خواهد شد .بهبود افزایش وزن روزانه از تولد تا تلقیح و

تولید شیر همخوانی ندارد که میتوان نابرابر بودن

یا تا زایش ،باعث کاهش سن در موقع اولین زایش و

تعداد داده مورد استفاده را دلیل آن بر شمرد .وجود

همچنین افزایش تولید در دوره شیردهی اول گاو شیری
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میشود ولی افزایش بیش از حد نرخ رشد روزانه ،تولید

نژاد آذری ،سن و وزن در موقع اولین آمیزش را به

در دوره شیردهی اول را به صورت منفی تحت تأثیر

ترتیب  71ماه و  728کیلوگرم برآورد کردهاند .گزارش

قرار میدهد .با این حال با توجه به شرایط پرورش

شده است که سن در زمان اولین فحلی گاومیشها در

گاومیش ،افزایش وزن روزانه بیش از حد ،غیر محتمل

هندوستان از  72ماه به  82ماه کاهش یافته است

بوده و میتوان با بهبود این صفت ،سن در موقع اولین

(توامانوهاران و همکاران  )8668این کاهش ،بیشتر

زایش را کاهش داده و تولید شیر در دوره شیردهی اول

ناشی از بهبود شرایط مدیریتی بوده است.

را نیز بهبود بخشید .منافی آذر و همکاران ( )8661در

جدول  -3برآورد پارامترهای ژنتیکی صفت فاصله زایش ،طول دوره شیردهی و سن در موقع اولین زایش با آنالیز یک
صفتی
صفت

Ϭ2e

CI1

1133/2

)h2 (s.e

Ϭ2a
1228/2





(6/11)6/878

CI2

2661/7

1172/1

(6/10)6/111

LL1

1881/3

1166/2

(6/23)6/818

LL2

1133/7

AFC

6/7211

111/8





(6/20)6/162
(6/11)6/163

6/6002

 LL2 ،LL1 ،CI2 ،CI1و  AFCبه ترتیب صفات فاصله بین زایشهای  1و  ،8فاصله بین زایشهای  8و  ،7طول دوره شیردهی  ،1طول دوره شیردهی  8و سن در موقع
اولین زایش σ2a ،σ2e .و ) h2 (s.eبه ترتیب واریانس محیطی ،واریانس ژنتیکی و وراثت پذیری (اشتباه معیار)

جدول  -4برآورد وراثت پذیری صفات تولید شیر  242روز و فاصله زایش در دوره های شیردهی مختلف با آنالیز دو
صفتی
Ϭ2e

صفت

* 2

Ϭ2a

اول

دوم

اول

دوم

M1

CI1

37160

3302

M2

CI2

21731

3381

F1

CI1

236

3881

F2

CI2

111

3117

782

M1

AFC

11217

23202

27110




h

اول

دوم

36181

8802

08228

8231

222

8312
7680

6/71

0221

6/12




اول

دوم

6/21

6/87

6/21

6/83

6/21

6/82
6/82
6/17

 LL2 ،LL1 ،CI2 ،CI1 ،F2 ،F1 ،M2 ،M1و  AFCبه ترتیب صفات تولید شیر دوره شیردهی اول ،تولید شیر دوره شیردهی دوم ،تولیدچربی دوره شیردهی اول ،تولید
چربی دوره شیردهی دوم ،فاصله بین زایشهای  1و  ،8فاصله بین زایشهای  8و  ، 7طول دوره شیردهی  ،1طول دوره شیردهی  8و سن در موقع اولین زایش
 σ2a ،σ2eو  h2به ترتیب واریانس محیطی ،واریانس ژنتیکی و وراثت پذیری
اشتباه معیار برآورد وراثت پذیری برای صفات تولید مثلی با آنالیزهای دو صفته ،در دامنه برآوردهای حاصل از آنالیزهای یک صفتی بود و آورده نشد .این دامنه برای
صفات تولیدی  6/61تا  6/18بود.
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جدول  -5برآورد کوواریانسهای ژنتیکی ،محیطی ،فنوتیپی و همبستگیهای ژنتیکی و فنوتیپی بین صفات تولید شیر و
فاصله زایش دورههای شیردهی  1و  ،2تولید چربی و فاصله زایش دورههای شیردهی  1و  2و سن در موقع اولین زایش
و تولید شیر با آنالیز دو صفتی
صفت

CovA

CovE

rP

rA

-002

-6/671

-6/602

-6/618

-6/110
6/100

اول

دوم

M1

CI1

-262

M2

CI2

-8168

1071

F1

CI1

121

-877

-6/610

F2

CI2

-23

10

6/667

-6/616

M1

AFC

17180

1312

6/132

6/107

 LL2 ،LL1 ،CI2 ،CI1 ،F2 ،F1 ،M2 ،M1و  AFCبه ترتیب صفات تولید شیر دوره شیردهی اول ،تولید شیر دوره شیردهی دوم ،تولیدچربی دوره شیردهی اول ،تولید
چربی دوره شیردهی دوم ،فاصله بین زایشهای  1و  ،8فاصله بین زایشهای  8و  ، 7طول دوره شیردهی  ،1طول دوره شیردهی  8و سن در موقع اولین زایش
 rP ،CovE ،CovAو  rAبه ترتیب کوواریانس ژنتیکی ،کوواریانس محیطی ،همبستگی فنوتیپی و همبستگی ژنتیکی

نتیجهگیری

متوسط برای این صفات تأیید میشود .از آن جایی که

با توجه به ضریب تبیین کوچک برای صفات فاصله

انتخاب گاومیشها برای صفات تولیدی و تولید مثلی در

زایش و طول دوره شیردهی و بزرگ برای صفت سن

گذشته اتفاق نیفتاده است ،وجود این مقدار واریانس

در موقع اولین زایش ،برخالف سایر مطالعات (عزیز و

ژنتیکی غیر متتظره نبوده و با توجه به همبستگی

همکاران  ،)8661تأثیرپذیری باالی صفات فاصله زایش

ژنتیکی مطلوب مشاهده شده در این مطالعه ،میتوان

و طول دوره شیردهی را از عوامل محیطی شناخته شده

انتظار پیشرفت ژنتیکی را در آینده ،هم برای صفات

بازگو نمیکند و این مسئله با وجود واریانس ژنتیکی

تولیدی و هم صفات تولیدمثلی داشت.

منابع مورد استفاده
اسدالهی ص .1722 ،برآورد روندهای ژنتیکی و فنوتیپی صفات تولید شیر و درصد چربی گاومیش استان لرستان .صفحههای  17تا
 .11مقالههای کلیدی دومین همایش ملی گاومیش ایران ،دانشگاه رامین ،مالثانی.
بهاری زاده م و واعظ ترشیزی ر .1716 ،بررسی عوامل محیطی مؤثر بر صفات مهم تولیدی گاومیشهای ایران .مجله پژوهشهای
علوم دامی .صفحه های 183تا .172
توپچی خسروشاهی ژ ،رافت ع و ایازی ا .1722 ،اثر عوامل غیر ژنتیکی بر تولید و ترکیب شیر گاومیشهای بومی آذربایجانشرقی.
دومین همایش ملی گاومیش ایران .صفحههای  167تا  .161مقالههای کلیدی دومین همایش ملی گاومیش ایران .دانشگاه رامین.
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