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 چکیده

رکورد( و سن در  1281رکورد(، طول دوره شیردهی ) 10161برآورد اثر عوامل محیطی مؤثر بر صفات فاصله زایش )

روستا زایش نموده و توسط  108در  1723تا  1731های هایی که در طی سالرکورد( گاومیش 2281موقع اولین زایش )

اه برآورد پارامترها ژنتیکی صفات ذکر شده با آنالیزهای یک صفتی و اند به همرمرکز اصالح نژاد دام کشور ثبت شده

-روز برآورد شد. گاومیش 1712 ±161و  811±23، 273±18سه صفت ذکر شده به ترتیب  دو صفتی انجام شد. میانگین

 عملکردرین غربی به ترتیب برای سه صفت ذکر شده دارای بهتشرقی و آذربایجان، آذربایجانهای مازندرانی استانها

های زایش کرده در فصل زمستان بیشترین فاصله زایش و کمترین طول دوره شیردهی را داشتند. بودند. گاومیش

ی وجود واریانس ژنتیکی متوسط تا بزرگ برای صفات مورد مطالعه بود. برآورد پارامترهای ژنتیکی نشان دهنده

بدست آمد. همبستگی ژنتیکی بین صفات  12/6و  20/6، 82/6پذیری سه صفت مورد مطالعه به ترتیب  متوسط وراثت

( و بین صفات تولید شیر و سن در موقع اولین زایش مثبت و بزرگ -110/6تولید شیر و فاصله زایش، منفی و پایین )

 ( بود.107/6)

 

 ژنتیکی، صفات تولیدمثلی فاکتورهای محیطی و: گاومیش، کلیدی هایواژه
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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). 
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 مقدمه

گاومیش اغلب به علت پایین بودن ظرفیت تولیدمثلی، 

باالبودن فاصله زایش و سن در موقع اولین زایش و 

کوتاه بودن طول دوره شیردهی از طرف دامدار و 

عزیز و همکاران ) بوده استمورد سرزنش گر اصالح

. این عوامل باعث شده است تا گاومیش سهم (8661

دهد و به تدریج با به گاو خود را از زندگی در روستاه

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

 ای، اقتصاد روستایی وغذایی، امنیت غذایی، تنوع گونه

 از طریقالزم است با بهبود صفات تولیدمثلی هم  ،غیره

 کاهشبا  ،بهبود عوامل مدیریتی و هم عوامل ژنتیکی

بیشتر احتیاجات  ،امجمعیت این گونه مقابله شود. این د

تولیدات آن برای کند و میتأمین خود را از طبیعت 

غذا با  دریافتاز لحاظ گاومیش . کمی داردهزینۀ  دامدار

را  گونه این دونباید  بنابراین ،کندرقابت نمیگاو 

-18در گاومیش فاصله زایش بهینه جایگزین هم کرد. 

در  و (8663یاداو و همکاران ) ماه ذکر شده است 12

، فاصله زایش را از سال 2هند با اقدامات مدیریتی طی 

حسین و همکاران ) اندماه کاهش داده 17به  ماه 86

. بهبود این صفت به معنی حصول گوساله بیشتر (8660

و سایر تولیدات به ازای هر گاومیش در طول عمر 

یک مسیر فرعی و ( 8663اولیویرا سنا دِ)اقتصادی است 

یعنی با  .باشدومیش مید تولید شیر گابهبو برای و مهم

تولید  ،قع اولین زایشوکاهش فاصله زایش و سن در م

این صفات  بهبود. یابدشیر کل عمر حیوان افزایش می

های تولید ، موجب کاهش هزینهدرآمدعالوه بر افزایش 
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صفات ذکر شده  بهبود ،نیز شود. از جنبه ژنتیکینیز می

تخاب نافزایش شدت ا منجر به کاهش فاصله نسلی و

توان می نیز طول دوره شیردهی با افزایش شود.می

فاصله  تولید شیر در هر دوره شیردهی را افزایش داد.

تر بیشتر از های جواندر گاومیش زایش معموالً

به دلیل رشد خود  کهتر است های مسنگاومیش

همزمان با تولید های شیردهی اولیه گاومیش در دوره

شود که آن ای میضعف تغذیه ه منجر بهاست کشیر 

شده و فاصله ها خفیف یا خاموش شدن فحلینیز باعث 

این  .(8661رلی و همکاران کِتِ) دهدزایش را افزایش می

-گاومیش معموالًفصل زایش نیز ارتباط دارد.  اصفت ب

، فحل کنند میزمستان و بهار زایش  رهایی که در اواخ

و تابستان و  بهار میمه دوزهای گرم نوشدن آنها با ر

 منطبق شده و این مسئله افزایش طول روزبا همچنین 

. نشان داده گرددهای زایش میباعث افزایش فاصله

غده منجر به کم کاری  ی محیطشده است که دمای باال

به فعالیت  خون تیروئید شده و کاهش سطح تیروکسین

در  هارساند. همچنین وزن تخمدانآسیب می هاتخمدان

لفقار اذو) فصل تابستان کمتر از سایر فصول است

های گاومیش در بیشتر فحلی . با این اوصاف(8663

ت آن خنکی هوا و طول که علّ افتد میفصل پاییز اتفاق 

( 8663) لفقاراذو .(8663لفقار ا)ذو روز کوتاه است

عدم دستیابی به بهبود  و اصلی فصلی بودن را دلیل مهم

 باال بودنفات تولیدمثلی گاومیش و قابل مالحظه در ص

اذعان کرد توان  میهمچنین . های زایش ذکر کردفاصله

هایی که در داخل فصل )اواخر تابستان و گاومیش که

کرده  زایش هایگاومیش کنند زودتر ازپاییز( زایش می

در با این حال  .شوندسایر فصول مجددا آبستن می در

یکنواخت شیر در تمام  نژاد ایتالیایی به منظور تولید

هایی که در تمام گاومیش ایجادفصول سال، اقدام به 

کاتیلو ) شده است ،داشته باشندطول سال قابلیت زایش 

معموالً  در شرایط روستایی. (8668و همکاران 

 ،کننداجباری خشک نمیبه صورت ها را گاومیش

توان به عنوان یک را می طول دوره شیردهیبنابراین 

در در نظر گرفت و اصالح کرد. لیدمثلی صفت تو

 از طریق اصالح ژنتیکتولیدمثلی صفات  بهبود ،مطالعات

گزارش شده است که به دلیل کم بودن  مشکل ،حیوان

تا متوسط  پایین پذیری وراثتژنتیکی و در نتیجه  تنوع

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

تیکی مطلوب داشته همبستگی ژن ،با صفات تولیدی

را باهم اصالح کرد. در  نوع صفت توان هر دود مینباش

و های ژنتیکی بین صفات تولیدی همبستگیمطالعات، 

 ،تولیدمثلی از مطلوب تا نامطلوب در نوسان بوده است

بین صفات تولید شیر و  همبستگی ژنتیکیکه  به طوری

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

های کل که گاومیشصفات تولیدمثلی مطالعه جامع 

و تحقیقات  انجام نشده است ،بدهدکشور را پوشش 

انجام شده تاثیر عوامل ژنتیکی و غیر ژنتیکی را بر 

توپچی  ،1722اسدالهی اند ) صفات تولیدی مطالعه کرده

زاده و  بهاری و 1722خرمیان  ،1722خسروشاهی 

هدف از این تحقیق  راین. بناب(1716 واعظ ترشیزی

 یبرخ یکیژنت یو پارامترها یطیبرآورد اثر عوامل مح

و بررسی  رانیا هایشیگاوم یدمثلیصفات تول

صفات تولیدی برخی همبستگی ژنتیکی صفات مذکور با 

 .باشد می
 

 هامواد و روش

 صفات برمؤثر اثر عوامل محیطی  برآوردبرای 

رکورد برای  10161های مربوط به از داده تولیدمثلی،

رکورد برای طول دوره  1281صفت فاصله زایش، 

رکورد برای صفت سن در موقع  2281شیردهی و 

هایی ها مربوط به گاومیشداده .استفاده شداولین زایش 

توسط  1723تا  1731های طی سالاست که زایش آنها 

های داده .دام کشور ثبت شده استمرکز اصالح نژاد 

در گروه  16ی شیردهی باالتر از هامربوط به دوره

استان،  اثر عوامل قرار داده شدند. امدهدوره شیردهی 

های تولد و های تولد و زایش، فصل، سال(استان)روستا

زایش و اثر متقابل بین بعضی از عوامل یاد شده بر 
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مدل آماری مورد استفاده  مذکور مطالعه شد.صفات 

صفات مورد برای برآورد اثر عوامل محیطی برای 

 مطالعه به قرار زیر است.

ijklmnopopponmljkjijklmnop elcslcscybsbypvpCI  )*()( )( 

ijklmnopjoponmljkjijklmnop ecsplcscybsbypvpLL  )*()( )( 

ijklmnnmljkjijklmn ecybsbypvpAFC  )()( 

 

 ها:که در مدل

CI ،LL و AFC به مشاهدات مربوط به ترتیب 

و سن در  صفات فاصله زایش، طول دوره شیردهی

: میانگین کل، ، موقع زایش
jp اثر :j  استان، امین

)()( jkpv: دراستان،kاثر شده نستد  امینروستا
lby :

، سال تولد امین lاثر 
mbs اثر :m  فصل تولد،امین

ncy :

امین سال زایش،  nاثر 
ocs اثر :o  فصل زایشامین ،pl :

oplcsامین دوره شیردهی،  pاثر  jocspو)*( به)*(

فصلزایشوطولدورهشیردهیواثرترتیباثرمتقابل

زای فصل و استان iو  شمتقابل j k l m n o peمانده : باقی

مانده بقیه آثار ثابت در تصادفی بود. به غیر از اثر باقی

 اند.نظر گرفته شده

انجام شد. رویه  FOXPROها با نرم افزار ویرایش داده

GLM  نرم افزارSAS  اثر عوامل محیطی  برآوردبرای

 پارامترهای برآورد. برای ه قرار گرفتدمورد استفا

صفات تولیدمثلی و برای یک صفتی های تجزیه ،ژنتیکی

و  یکدیگر دو صفتی بین صفات تولید مثلی با هایتجزیه

 موردآماری  مدلدر  با صفات تولیدی انجام شد.

تصادفی به غیر از اثر  ،ژنتیکیتجزیه برای  استفاده

 مورد نظر که بر صفت آثار ثابتیفقط  ،ژنتیک افزایشی

اثر روستا به  .ندقرار داده شد ،شتنددار دامعنیتأثیر 

دن قرار دا ها جایگزین آن شد.هتعداد گلّ نعلت زیادبود

منجر  ،*فصل در مدلاثر متقابل سه گانه روستا*سال

 ،شدبه کاهش تعداد رکورد در هر کدام از سطوح می

بنابراین در مدل قرار داده نشد که این موضوع به علت 

 بود. مدلدر  تعداد بسیار زیاد سطوح روستا

 افزار نرم از استفاده با صفات نیای کیژنتی پارامترها

WOMBAT  تمیالگور با و( 8663)مِیِر AIREML 

 .ندشد برآورد

 

 

 

  نتایج و بحث

 برخیمیانگین سه صفت مورد مطالعه به همراه 

ن نشا 1واریانس در جدول  آنالیزبرگرفته از  های آماره

-یسه با گاومیشاها در مقداده شده است. این میانگین

مناسبی قرار دارند نسبتاً های مهم شیری دنیا در دامنه 

راوی، موراه و ایران را با نژادهای نیلیهای  گاومیش و

 آنالیزنتایج د. ندهای قابل مقایسه نشان میمدیترانه

آمده است.  8در جدول مذکور واریانس برای سه صفت 

تأثیر بر هر سه صفت  (استان)ل استان و روستا عوام

سه صفت مورد نظر مربوط اند. نمودار دار گذاشتهمعنی

 8و  1های  های کشور در شکلاستان هایگاومیش به

کمترین میانگین بیشترین و . ستنشان داده شده ا

حداقل مربعات فاصله زایش به ترتیب مربوط به 

روز( و استان  2/202±6/1اردبیل )استان های گاومیش

 میانگین، انحراف معیار و ضریب تغییرات حاصل از تجزیه عوامل محیطی برای صفات تولیدمثلی -1جدول 

 صفت  عداد رکوردت  میانگین)روز(  انحراف معیار  ضریب تغییرات

67/81  18/11  1/273  10161  فاصله زایش

17/88  33/20  7/811  1281  طول دوره شیردهی

7/2  1/161  81/1712  2281  سن در موقع اولین زایش
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روز( بود. از دالیل احتمالی این  7/281±3/18مازندران )

-توان به معتدل بودن آب و هوا در استانتغییرات می

کرد که  اشارههای مازندران در طول فصول مختلف 

 ها را درامکان تغذیه از علوفه تازه و فحل شدن گاومیش

زد و این سامی پذیر امکان های سالماهدامنه وسیعی از 

باعث کاهش فاصله زایش آنها شده است. مسأله 

غربی شرقی و آذربایجانهای استان آذربایجاناومیشگ

( و کمترین 3/882±1/7به ترتیب بیشترین )

ربعات طول دوره ( میانگین حداقل م0/3±1/123)

 هایهای استانگاومیش همچنین .شیردهی را داشتند

ب با میانگین حداقل غربی و گلستان به ترتیآذربایجان

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

های اند و گاومیشکمترین سن را در اولین زایش داشته

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

اولین زایش ها های سایر استانگاومیش روز( دیرتر از

  .انددادهرا انجام 

 
 

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

 منبع تغییرات CI  LL  AFC 

 df F  df F  df F 

17/8 0  استان  *  1 82/3  **  0 1/3  ** 

12/3 101  روستا )استان(  **  33 02/8  **  127 07/7  ** 

80/1 13  سال تولد  ns  13 88/8  **  17 63/1781  ** 

07/1 7  فصل تولد  ns  7 70/1   ns  7 71/708  ** 

80/88 11  سال زایش  **  18 62/27  **  12 81/1861  ** 

28/01 7  فصل زایش  **  7 80/2  **  - - 

61/2 1  دوره شیردهی  **  1 72/1   ns  - - 

02/1 83  فصل زایش*دوره شیردهی  *  - -  - - 

01/1 11  - -  استان*فصل زایش  **  - - 
 دار عدم تاثیر معنی nsدرصد،  11دار در سطح  معنی *درصد،  11دار در سطح  معنی **

CI ،LL  وAFC به ترتیب صفات فاصله زایش، طول دوره شیردهی و سن در موقع اولین زایش 

df  وF  به ترتیب درجه آزادی و ارزشF  
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(، طول دوره شیردهی CIنمودار فاصله زایش ) -2شکل 

(LLدر استان )های مختلف کشور 

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

 دو صفت دیگربر  جز صفت سن در موقع اولین زایش

تولد فقط بر صفت سن فصل اثر . نددار داشتمعنیتأثیر 

دار بود ولی فصل زایش بر در موقع اولین زایش معنی

های گاومیش دار داشت.معنیتأثیر دو صفت دیگر 

زایمان کرده در فصل زمستان بیشترین میانگین حداقل 
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های و زایش نشان دادندمربعات فاصله زایش را 

تابستان از این نظر کمترین فاصله را با زایش بعدی 

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

فاصله   بودنباال مطابقت دارد.( 8661عزیز و همکاران )

باال بودن  به دلیلعمدتاً های زمستانه زایش برای زایش

-را می د که این مسئلهباشمی و خشکی طول دوره باز

که در آن طول  کرداستنتاج  7از روی نمودار شکل  توان

های زایش کرده در فصل گاومیش دوره شیردهی

کوتاه بودن طول  تر از سایر فصول است.زمستان کوتاه

توان به های زمستانه را میدوره شیردهی برای زایش

با  تولید مقارن شدن تولید شیر در انتهای دوره

ی دانست که دمای باالتبط روزهای گرم تابستان مر

یجه تولید شیر و در نت سریعتر منجر به افت محیط

( در مطالعه 1722یان )خرم شود.خشکی زودرس می

روی نژاد خوزستانی نتایج مشابهی را گزارش نمود و 

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

ارند. های پاییز کمترین طول دوره شیردهی را دزایش

نژادهای دیگر گزارش شده  نتایج مشابه دیگری نیز در

عزیز و همکاران  .(8663افضل و همکاران )است 

درصد را  16( همبستگی فنوتیپی مثبت و بزرگ 8661)

. اندبین فاصله زایش و طول دوره باز گزارش کرده 

های فاصله زایش در دوره شیردهی اول نسبت به دوره

-و با افزایش تعداد دوره مقدار را داشتبعدی بیشترین 

این مسئله  شد.سته های شیردهی از مقدار عددی آن کا

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

نیز  (8661) ( و تکرلی و همکاران1121) و همکاران

های نمودار فاصله زایش در دوره .گزارش شده است

  آورده شده است. 2شیردهی مختلف در شکل 
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پارامترهای ژنتیکی نشان از وجود واریانس  برآورد

ژنتیکی متوسط برای صفات تولیدمثلی و بزرگ برای 

اجزای واریانس به همراه صفات تولیدی داشت. 

حاصل از آنالیزهای یک صفتی برای  پذیری وراثت

ده شده است. در نشان دا 7در جدول  صفات تولیدمثلی

برای صفات تولید  پذیریوراثت دامنه برآورد ،مطالعات

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

را در  صفت فاصله زایش و طول دوره شیردهیپذیری 

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

پذیری صفت ( وراثت8668مانوهاران و همکاران )اتو

-راثتو و( 62/6±61/6راوی )زایش را در نیلیفاصله

را برای دوره شیردهی اول  طول دوره شیردهیپذیری 

های شیردهی ( و برای همه دوره61/6±60/6)

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

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

طول دوره پذیری وراثتنیز ( 8663تونهاتی و همکاران )

  .بود 83/6تا  10/6شیردهی 

برای صفات تولیدمثلی در این پذیری وراثت برآورد

مطالعه با اشتباه معیار بزرگی همراه بود که در هر دو 

هم در دامنه مشابهی بود. رکوردبرداری از  تجزیهنوع 

دمثلی گاومیش به صورت فرعی و همراه با یصفات تول

شود. به دلیل دی انجام مییاز صفات تول رکوردگیری

 ،عدم مدیریت صحیح رکوردبرداری از صفات تولیدی

از صفات تولیدمثلی نیز مختل صحیح رکوردبرداری 

بهبود رکوردبرداری از صفات تولیدی  بنابراین .شودمی

شد. وجود تعداد هد مینه نیز خوازمنجر به بهبود در این 

یل دیگر اشتباه معیارهای کم داده و شجره ناکامل از دال

 هایتجزیهاین صفات است. پذیری  وراثت بزرگ برای

ژنتیکی متوسط را برای نیز وجود واریانس  صفتی دو

برای  پذیری باالمثلی نشان داد. وراثتصفات تولید

 ییک صفت تجزیه در 8و  1های زایشفاصله زایش بین 

با پذیری متوسط از آنالیز دو صفتی وراثت برآوردبا 

توان نابرابر بودن تولید شیر همخوانی ندارد که می

وجود  .تعداد داده مورد استفاده را دلیل آن بر شمرد

پذیری در دامنه وراثت برآورداشتباه معیار بزرگ نیز 

 هاتجزیهدهد. به هر حال این بزرگ را طبیعی جلوه می

برای صفات تولیدمثلی شروعی برای تحقیقات بود و 

ی را برای صفات تولیدمثل هاره این پارامتردوبا برآورد

. نمایدمیهای بیشتر ضروری با دادههای آینده در سال

بین صفات  (1)جدول  همبستگی فنوتیپی و ژنتیکی

کوچک ولی  صفت فاصله زایش با شیر و چربی تولیدی

منفی بدست آمد که از نظر اصالح نژادی مطلوب به نظر 

نری که از لحاظ تولید  هاییعنی نتاج گاومیشرسد. می

تری نیز زایش کوتاهفاصلهاحتماالً  ،شیر برتر هستند

و با انتخاب مستقیم حیوانات برای تولید  خواهند داشت

شیر و تولید چربی پیشرفت ژنتیکی غیرمستقیم برای 

 همبستگی صفت فاصله زایش نیز اتفاق خواهد افتاد.

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

و مثبت باال  (1113جهاگیردار و همکاران ) نژاد سورتی

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

و  سنا اولیویراد ( گزارش شده است.8663همکاران )

( نیز در نژاد مورای همبستگی ژنتیکی و 8663همکاران )

های اول و زایش بین زایشفاصله و فنوتیپی تولیدشیر

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

 و با نتایج این تحقیق مطابقت ندارد. 

بین صفت تولید شیر در دوره ژنتیکی همبستگی 

مثبت و سن در موقع اولین زایش، شیردهی اول و 

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

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

موجب بهبود شرایط جسمانی شده و وزن در تماالً اح

دهد که این صفت نیز با تولید موقع زایش را افزایش می

شیر همبستگی مثبت و مطلوب دارد. اگر بتوان وزن در 

ای موقع تلقیح و یا زایش را با بهبود شرایط تغذیه

با افزایش سن در موقع اولین زایش احتماالً ، دادافزایش 

مقابله  -بیشتر شیر نتخاب برای تولیدهمزمان با ا-

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

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

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

تأثیر صورت منفی تحت  در دوره شیردهی اول را به

پرورش  شرایطبا این حال با توجه به  دهد.قرار می

غیر محتمل  ،گاومیش، افزایش وزن روزانه بیش از حد

توان با بهبود این صفت، سن در موقع اولین بوده و می

زایش را کاهش داده و تولید شیر در دوره شیردهی اول 

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

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

گزارش  اند.کرده برآوردکیلوگرم  728ماه و  71ترتیب 

ها در شده است که سن در زمان اولین فحلی گاومیش

ماه کاهش یافته است  82ماه به  72هندوستان از 

بیشتر  ،این کاهش (8668توامانوهاران و همکاران )

  ایط مدیریتی بوده است.ناشی از بهبود شر

 

 

 

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

 صفتی

h
2
 (s.e)  Ϭ

2
a  Ϭ

2
e  صفت 

(878/6)11/6  2/1228  2/1133  CI1 

(111/6)10/6  1/1172  7/2661  CI2 

(818/6)23/6  2/1166  3/1881  LL1 

(162/6)20/6  8/111  7/1133  LL2 

(163/6)11/6  6002/6  7211/6  AFC 

CI1 ،CI2 ،LL1 ،LL2  وAFC و سن در موقع  8، طول دوره شیردهی 1، طول دوره شیردهی 7و  8های بین زایش ، فاصله8و  1های به ترتیب صفات فاصله بین زایش

σ2 .اولین زایش
e ،σ2

a  وh2 (s.e) اریانس محیطی، واریانس ژنتیکی و وراثت پذیری )اشتباه معیار( به ترتیب و 

 

 

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

 صفتی
h

2*
 

 Ϭ
2

a  Ϭ
2
e  صفت 

 اول دوم  اول دوم  اول دوم  اول دوم

87/6 21/6  8802 36181  3302 37160  CI1 M1 

83/6 21/6  8231 08228  3381 21731  CI2 M2 

82/6 21/6  8312 222  3881 236  CI1 F1 

82/6 71/6  7680 782  3117 111  CI2 F2 

17/6 12/6  0221 27110  23202 11217  AFC M1 

M1، M2 ،F1، F2 ،CI1، CI2 ،LL1 ،LL2  وAFC ل، تولید شیر دوره شیردهی دوم، تولیدچربی دوره شیردهی اول، تولید تولید شیر دوره شیردهی او به ترتیب صفات

 و سن در موقع اولین زایش 8، طول دوره شیردهی 1، طول دوره شیردهی  7و  8های ،  فاصله بین زایش8و  1های فاصله بین زایش چربی دوره شیردهی دوم،

 σ2
e ،σ2

a و h2  وراثت پذیری به ترتیب واریانس محیطی، واریانس ژنتیکی و 

آورده نشد. این دامنه برای  اشتباه معیار برآورد وراثت پذیری برای صفات تولید مثلی با آنالیزهای دو صفته، در دامنه برآوردهای حاصل از آنالیزهای یک صفتی بود و

  بود. 18/6تا  61/6صفات تولیدی 
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شیر و صفات تولید های ژنتیکی و فنوتیپی بین مبستگیهای ژنتیکی، محیطی، فنوتیپی و هکوواریانسبرآورد  -5جدول 

و سن در موقع اولین زایش  2و  1های شیردهی چربی و فاصله زایش دوره تولید، 2و  1های شیردهی فاصله زایش دوره

 با آنالیز دو صفتیو تولید شیر  

rA  rP  CovE  CovA  
 صفت

 اول دوم

602/6-  671/6-  002-  262-  CI1 M1 

110/6-  618/6-  1071  8168-  CI2 M2 

100/6  610/6-  877-  121  CI1 F1 

616/6-  667/6  10  23-  CI2 F2 

107/6  132/6  1312  17180  AFC M1 

M1، M2 ،F1، F2 ،CI1، CI2 ،LL1 ،LL2  وAFC لیدچربی دوره شیردهی اول، تولید تولید شیر دوره شیردهی اول، تولید شیر دوره شیردهی دوم، تو به ترتیب صفات

 و سن در موقع اولین زایش 8، طول دوره شیردهی 1، طول دوره شیردهی  7و  8های ،  فاصله بین زایش8و  1های فاصله بین زایش چربی دوره شیردهی دوم،

CovA ،CovE، rP  وrA ی ژنتیکی، همبستگی فنوتیپی و همبستگواریانس ژنتیکی، کوواریانس محیطیبه ترتیب کو 

 

 گیری نتیجه

با توجه به ضریب تبیین کوچک برای صفات فاصله 

زایش و طول دوره شیردهی و بزرگ برای صفت سن 

در موقع اولین زایش، برخالف سایر مطالعات )عزیز و 

(، تأثیرپذیری باالی صفات فاصله زایش 8661همکاران 

و طول دوره شیردهی را از عوامل محیطی شناخته شده 

کند و این مسئله با وجود واریانس ژنتیکی و نمیبازگ

شود. از آن جایی که متوسط برای این صفات تأیید می

ها برای صفات تولیدی و تولید مثلی در انتخاب گاومیش

گذشته اتفاق نیفتاده است، وجود این مقدار واریانس 

ژنتیکی غیر متتظره نبوده و با توجه به همبستگی 

توان شده در این مطالعه، میژنتیکی مطلوب مشاهده 

انتظار پیشرفت ژنتیکی را در آینده، هم برای صفات 

 تولیدی و هم صفات تولیدمثلی داشت.
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