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 چکیده

 ارند. ریزی و پایش یک برنامه اصالح نژادی، تعیین پارامترهای ژنتیکی از اهمیت زیادی برخورددر طرح زمینه مطالعاتی:

این تحقیق با هدف آنالیز ژنتیکی صفات شیر اوج شیردهی و زمان شیردهی گاوهای هلشتاین خراسان رضوی  هدف:

رأس گاو نژاد هلشتاین شکم اول  88816رکورد شیر روز آزمون متعلق به  866331از تعداد  روش کار:انجام شد. 

زایش داشتند، استفاده گردید. برای محاسبه  8611تا  8631های گله که طی سال 868های خراسان رضوی در گاوداری

شیر اوج شیردهی و زمان اوج شیردهی، از پارامترهای برآورد شده تابع نمائی ویلمینک استفاده شد. پارامترهای تابع 

-وراثتاجزای واریانس ژنتیکی افزایشی و محیطی، و پارامتر برآورد شدند.  SASافزارآماری مزبور، با استفاده از نرم

روند ژنتیکی . برآورد شدند DMUافزار صفته و با استفاده از نرمپذیری برای صفات مورد نظر، بر اساس مدل دام تک

بینی شده بر سال زایش، برآورد های اصالحی پیشساده خطی وزنی متوسط ارزشتابعیت صفات، براساس روش 

 688/6 ± 688/6و  83/6 ± 681/6ترتیب هاوج شیردهی ب پذیری صفات شیر اوج شیردهی و زمانوراثتنتایج:  .گردید

-کیلوگرم در سال بدست آمد که بلحاظ آماری معنی -680/6. مقدار روند ژنتیکی صفت شیر اوج شیردهی برآورد گردید

روز در سال بدست آمد که بلحاظ  663/6(. برای صفت زمان اوج شیردهی، مقدار روند ژنتیکی حدود >68/6Pدار بود )

توان از آن در انتخاب پذیری صفت شیر اوج شیردهی، میبا توجه به وراثت گیری نهایی:نتیجه دار نبود.اری معنیآم

  استفاده نمود.های خراسان رضوی گلهدر ژنتیکی گاوها 

 

 ژنتیکی، گاو هلشتاین پذیری، روندتابع ویلمینک، وراثت : کلیدی واژگان
 

 

 مقدمه

شیر اوج شیردهی و کل شیر بدلیل همبستگی باال بین  

یک دوره شیردهی، اوج تولید نقش مهم و در تولیدی 

ای در کل شیر تولیدی یک دوره شیردهی کنندهتعیین

دارد. برای داشتن یک دوره شیردهی با تولید باال، گاو 

تداوم شیردهی باالیی داشته باید اوج تولید شیر و 

اوج گاوهایی که کاهش تولید بیشتری پس از باشد. 

تری هستند شیردهی دارند دارای تداوم شیردهی پایین
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پایین است. میزان  ،و کل شیر تولیدی دوره شیردهی آن

-به توانایی ژنتیکی، نداشتن بیماری ،شیر اوج شیردهی

ذایی بعد از های عفونی و متابولیکی و همچنین رژیم غ

  مرادی شهربابکبختیاری زاده و ) زایمان بستگی دارد

 (. 8611مهربان و همکاران  و 8611

شیر طی دوره  منحنی شیردهی بصورت تغییرات تولید

شود. عموماٌ، هدف از بررسی شیردهی تعریف می

بینی میزان تولید در هر روز، هفته منحنی شیردهی، پیش

عوامل یا ماه شیردهی با حداقل اشتباه در حضور 

آزمودن برای  (.8611محیطی است )مهربان و همکاران 

های شیردهی و توصیف آن، منحنی ثر شکل منحنیا

تواند توسط یک تابع ریاضی تعریف شود. شیردهی می

برنامه اصالح  درتوان برای انتخاب ز این توابع میا

 ( . 8113نژادی استفاده نمود )جامروزیک و همکاران 

کمک توابع محاسباتی با بررسی منحنی شیردهی به

ین نرخ افزایشی تولید توان تخممی ،وابسته به زمان

شیر در اوایل دوره شیردهی، زمان اوج شیردهی، 

میزان شیر اوج شیردهی، میزان شیر کل دوره 

خاص بر تولید و عوامل  اثرشیردهی، تداوم شیردهی و 

نرخ کاهش تولید شیر بعد از اوج را بدست آورد 

  (. 0668 سیوتا و همکاران)ما

های گونه  ر در توصیف ریاضی تکامل زمانی تولید شی 

دهنده نشخوارکننده پرورش یافته برای تولید شیر نشان

ترین کاربردهای توابع ریاضی در علم یکی از مهم

 برایباشد. توابع ریاضی بعنوان ابزاری حیوانات می

بینی توصیف طرح بازده تولید شیر در طول سال و پیش

 ،توابع این .دنگیرتواند مورد استفاده قرارتولید آینده می

د که جهت اتخاذ ندهمی دامپروراناطالعات مفیدی به 

د. چنین اطالعاتی در نباشتصمیمات مدیریتی مفید می

های توسعه ژنتیکی، مدیریت دام، تغذیه، بهداشت، برنامه

-اقتصادی و نرم-زیست های ارزیابی سود، ساخت مدل

باشد )پولینا و های اهلی مفید میافزارها برای گونه

 (.8110فریز و ریچاردز  و 0668 رانهمکا

تاکنون توابع ریاضی متفاوتی بمنظور توصیف منحنی 

، از آن نداشیردهی توسط محققان مختلف ارائه شده

وود ) 8وودنظیر گامای ناقص  یتوان به توابعجمله می

، (8113علی و شفر ) 0علی و شفرای چند جمله، (8133

تابع رشد ، (8111) 6گروسمن و کوپسفازی مولتی

همچنین تابع و ( 0661نسری و همکاران  یفتح) 0گمپرتز

 .اشاره کرد( 8113ویلمینک ) 8ویلمینکنمائی 

منظور نمودن شکل خاص منحنی شیردهی هر حیوان 

 ،در مدل، محاسبه معیارهای ژنتیکی صفات و در نتیجه

 پذیر ارزیابی حیوانات برای صفت مورد نظر را امکان

پذیری، وراثت  (.8113و همکاران می سازد )جامروزیک 

فنوتیپی و ژنتیکی از جمله  ارزش اصالحی و روندهای 

که الزم است جهت  باشندمیپارامترهای ژنتیکی 

ارزیابی ژنتیکی حیوانات برآورد شوند. میزان رابطه 

بین عملکرد یا ارزش فنوتیپی و ارزش ژنتیکی برای یک 

صفت  پذیری آن، توارثجمعیتدر یک خاص و صفت 

-بوده و بیان کننده این نکته است که چه مقدار از تفاوت

، ناشی از توارث اتهای مشاهده شده در عملکرد حیوان

 (.8113 باشد )بوردونمی

های فنوتیپی، برآورد همبستگی ،پذیریعالوه بر وراثت

برای انجام انتخاب در یک  ژنتیکی و محیطی بین صفات،

میزان همبستگی  امری ضروری است. برآورد ،جمعیت

در صفات همبسته بمنظور بررسی تغییرات ژنتیکی 

ناشی از انتخاب و آثار آن بر صفات و همچنین بررسی 

اثر ناشی از ژنتیکی بوجود آورنده همبستگی  عوامل

های اصالح نژادی ها، جهت اجرای برنامهپلیوتروپی ژن

و امام جمعه  8111بسیار حائز اهمیت است )فالکونر 

برآورد روند ژنتیکی صفات مهم  (.8616کاشان 

وری عالوه بر نمایش بهره ،اقتصادی در یک جمعیت

     های اصالحی بکاررفته، نقش مهمی در روش

                                                           

1 Wood 
2 Ali and Schaeffer 
3 Grossman and Koops 
4 Gompertz 
5 Wilmink 
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های آینده اصالح نژادی دارد. با برآورد گیریتصمیم

های روند ژنتیکی و محیطی در جمعیت، ارزیابی روش

تغذیه و  انتخاب ممکن گشته و چکونگی مدیریت از قبیل

دستیابی به تولید  ،از طرفی. گرددبهداشت آشکار می

بیشتر در گاوهای شیری در اثر بهبود شرایط محیطی 

های )تغذیه، بهداشت، مدیریت( یا افزایش میانگین ارزش

شود حاصل می ،اصالحی جمعیت و یا ترکیبی از این دو

 (.8116و جونگست  )کوهلرس

 

 هامواد و روش
 

 استفاده های مورد داده

 866331 های مورد استفاده در این تحقیق شاملداده

رأس گاو  88816روز آزمون متعلق به شیر رکورد 

 8631-8611های هلشتاین شکم اول بودند که طی سال

توسط مرکز اصالح نژاد دام خراسان رضوی از تعداد 

و  کمینهگله جمع آوری گردید. در تحقیق حاضر،  868

با توجه به یک و شیر روز آزمون ) تعداد رکورد بیشینه

یک از روز( برای هر  668دوره شیردهی استاندارد 

  .بود 86 و 0 ترتیب به هاگاو

 صفات مورد مطالعه 

شیر اوج شیردهی  ،بررسی صفات مورد مطالعه در این

(PMY ) و زمان اوج شیردهی(PT )که بر اساس  بودند

 شوند.ویلمینک محاسبه مینمائی پارامترهای تابع 

 تابع نمائی ویلمینک

 شیردهی، منحنی توصیف برای شده ارائه توابع بین در

)در شکل اصلی خود و با داشتن  ویلمینکنمائی  تابع

کاربردی بسیار خطی و غیر  توابع از یکیچهار پارامتر( 

باشد که بطور گسترده در مقاالت مورد استفاده قرار می

-فر و نعیمینگ، فره0666 گرفته است )ددکوآ و نمکوآ

 و اسالما و همکاران 8118، فریس و همکاران 0663 پور

این تابع با سه پارامتر تر، در شکل ساده .(8133

 ،در مقایسه با سایر توابع ،. از طرفیشودشناخته می

زمانی که از  ،تعداد پارامترهای آن کمتر است و باالخص

-های روز آزمون با تابعیت تصادفی استفاده میمدل

ود جهت در نظر گرفتن شکل منحنی شیردهی مورد ش

توسط ویلمینک  گیرد. این تابع اولین باراستفاده قرار می

( بمنظور توصیف منحنی شیردهی و بررسی 8113)

برخی خصوصیات تولیدی شیر مورد استفاده قرار 

 گرفت. شکل عمومی تابع ویلمینک در زیر آمده است:
t

t cebtay 05.0  

[8] 

مییزان   ty ،زمان شییردهی )بیر حسیب روز(    tدر آن که 

ام شییردهی )بیر حسیب     tشییر روزانیه در زمیان    تولید 

پیارامتر    b پارامتر مرتبط بیا سیطت تولیید،    a کیلوگرم(،

 cمرتبط با کاهش تولید از اوج تا پایان دوره شییردهی و 

 وپارامتر مرتبط با افزایش تولید از ابتدا تا اوج شیردهی 

e است 38101/0 با برابر عدد نپر و. 

هیای  روزدر تولیید شییر   مقادیر  بر اساس تابع ویلمینک

( نسیخه  0680)  SASافزار آمیاری  کمک نرمشیردهی، به

اسیاس   بر ،سپس گردید.  برازش 8و رویه غیرخطی 0/1

 ،بیرای هیر گیاو    ،تیابع میذکور   پارامترهای برآورد شیده 

 صفات تولید شیر اوج شییردهی و زمیان اوج شییردهی   

بیر اسیاس پارامترهیای    بعبیارت بهتیر،   محاسبه شیدند.  

برآورد شده برای هر یک از گاوها )یعنی هر گیاو دارای  

بیر اسیاس    ،بود( صفات مورد نظر cو  a  ،bمقدار برای 

 های زیر محاسبه گردیدند.  فرمول

فرمول مورد استفاده برای محاسبه شییر اوج شییردهی   

 عبارت بود از:

max05.0
max

t
cebtaPMY


 
[0] 

 باشد.زمان اوج شیردهی می maxt در آن که

 زیربرای محاسبه زمان اوج شیردهی  نیز از رابطه 

 استفاده شد:

PT
c

b
t 










20
ln20max                                    

[6]  

                                                           

1 Non-linear procedure 
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-اجزای واریانس ژنتیکی افزایشی، محیطی و وراثت

 اساس مدل پذیری برای هر یک از صفات مورد نظر بر

مادسن ) DMUافزارو با استفاده از نرم 8صفتهتک   دام 

روش حداکثر درستنمایی محدود به( 0661و جنسن 

 6بینی نااریب خطیبرآورد شدند. بهترین پیش 0شده

های اصالحی صفات با استفاده از اجزای ارزش

 .بدست آمد یصفتواریانس حاصل از آنالیز تک

آنالیز ژنتیکی مدل مختلط خطی مورد استفاده برای 

 صفات در شکل ماتریس بصورت زیر بود:

 

eZuXby  
[0] 

 Xبردار مشاهدات برای صفات مورد نظر،  y ،که در آن

بردار اثرات ثابت،  bماتریس ضرایب برای اثرات ثابت، 

Z  ،ماتریس ضرایب برای اثر تصادفیu  بردار اثر

مانده در مدل است. در مدل بردار اثر باقی eتصادفی و 

له، سال زایش، فصل زایش، نوع اسپرم و مزبور  گ

موقعیت جغرافیایی بعنوان اثرات ثابت، پدر حیوان به 

، سن زایش و درصد ژن هلشتاین عنوان اثر تصادفی، و

بعنوان  ،فاصله اولین رکوردگیری شیر از زایش گاو

گنجانده شدند. روابط خویشاوندی  0متغیرهای کمکی

بینی نس و پیشبین حیوانات در برآورد اجزای واریا

روند ژنتیکی  ارزش اصالحی نیز در نظر گرفته شد.

)بر حسب تعداد  8روش تابعیت وزنیبر اساس  ،صفات

بینی پیش ها در هر سال( میانگین ارزش اصالحیگاو

 زایش برآورد شد.سال شده بر 

                                                           

در صورتی که محاسبه همبستگی ژنتیکی بین صفات مزبور نیز  8 

توان از یک مدل دام دوصفتی استفاده نمود. با مورد نظر باشد می

سبب مشکالت مربوط به عدم همگرایی،  ،در برخی موارد ،این حال

بدست برای پارامترهای ژنتیکی  یبرآوردهای مطمئنگردد که یم

 .نیاید
2 Restricted maximum likelihood (REML) 
3 Best linear unbiased prediction (BLUP) 
4 Covariate 
5 Weighted regression 

 نتایج و بحث

بر اساس نتایج بدست آمده، میانگین پارامترهای تابع 

اشتباه معیار ) 11/63( به ترتیب cو  a  ،bویلمینک )

 -63/08( و 6660/6اشتباه معیار ) -606/6(، 6881/6

( بود. صفات شیر اوج شیردهی و 0661/6اشتباه معیار )

ترتیب دارای میانگین برابر با زمان اوج شیردهی به

 11/38و  کیلوگرم( 603/6کیلوگرم )اشتباه معیار  06/66

   بودند. روز(  833/6روز )اشتباه معیار 

گاوها ارزش اصالحی  های آمار توصیفیبرخی شاخص

در  شیر اوج شیردهی و زمان اوج شیردهیبرای صفات 

 .اندارائه شده 8 جدول
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)روز( و زمان اوج شیردهی )کیلوگرم(شیر اوج شیردهی برای صفات  های اصالحیارزشهای آمار توصیفی شاخص -1جدول
  

 تعداد گاو صفت

دارای 

 رکورد

انحراف  میانگین بیشینه کمینه

 معیار

 چارک اول

(1Q) 

 چارک سوم

(3Q) 

ضریب 
 تغییرات*

 

-33/0 88816 شیر اوج شیردهی   10/0  81/6  636/8  86/6-  11/6  36/830  

-38/3 88816 زمان اوج شیردهی  88/1  63/6  318/8  11/6-  86/8  3/0168  

دهد که می نشان  ،باشد. این امرنزدیک به صفر می  ،مذکور بدلیل آن است که میانگین ارزش اصالحی های اصالحی صفات* باال بودن ضریب تغییرات ارزش

افزایش چشمگیری پیدا  ،، میانگین ارزش اصالحی گاوهای شیریدر نتیجهتا بر روی آن رخ نداده است های گذشته، جمعیت تحت مطالعه، گزینش مؤثری طی سال

 نماید. 

 

 صفاتبرای  یریپذوراثتفنوتیپی، و ژنتیکی افزایشی، محیطی و  واریانسهای فهلؤمبرآورد  -2جدول

 شیر اوج شیردهی و زمان اوج شیردهی

پذیریوراثت صفت یواریانس ژنتیکی افزایش واریانس فنوتیپی   واریانس محیطی 

83/6 شیر اوج شیردهی  06/00  88/0  61/06  

688/6 زمان اوج شیردهی  10/616  81/81  66/630  

 

پذیری واجزای واریانس ژنتیکی افزایشی، مقادیر وراثت

فنوتیپی و محیطی صفات شیر اوج شیردهی و زمان اوج 

 .ندانشان داده شده 0شیردهی در جدول 

پذیری شیر اوج نشان داد وراثتهای این تحقیق، یافته

 688/6 و 83/6شیردهی و زمان اوج شیردهی بترتیب 

ی بدست آمده در این تحقیق پذیروراثت ،بطور کلی .بود

برای صفات مزبور پایین بود. تعدادی از محققین از 

   ( 8611) مرادی شهربابکزاده و جمله بختیاری

زمان اوج شیردهی  و پذیری شیر اوج شیردهیوراثت

بدست  63/6و  00/6ترتیب  هگاوهای هلشتاین ایران را ب

ر پذیری شی( وراثت8118همکاران ) آوردند. فریس و

زمان اوج شیردهی گاوهای هلشتاین را و  اوج شیردهی

 گزارش کردند.  63/6  و 83/6ترتیب هب

شیر در گاوهای پذیری خصوصیات تولیدی وراثت

بنحوی که در  کند.با سطت تولید گله تغییر میشیری 

پذیری صفات نظیر های با سطت تولید باالتر، وراثتگله

 که میانگین تولید  هایی استتولید شیر بیشتر از گله

-(. وراثت0666ها پایین است )کاستیلو و همکاران آن

پذیری پایین خصوصیات تولیدی شیر در پژوهش 

محیطی در  عواملبیشتر  اثرگذاریدهنده نشان ،حاضر

باشد. ژنتیکی بر صفات مورد نظر می عواملمقایسه با 

      ،محیطی شناخته شده اثراتبا تصحیت  ،بنابراین

پذیری صفات مزبور را افزایش داد ان وراثتتومی

 (.8133 )اسالما و همکاران

ای اسپیرمن گشتاوری پیرسون و رتبههای همبستگی 

های اصالحی شیر اوج شیردهی و زمان اوج بین ارزش

 .اندارائه شده 6 جدولشیردهی در 

 

همبستگی گشتاوری پیرسون )باالی قطر( و  -3جدول

های اصالحی قطر( بین ارزش ای اسپیرمن )پایینرتبه

و زمان اوج صفات شیر اوج شیردهی بینی شده  پیش

 شیردهی

 زمان اوج شیردهی شیر اوج شیردهی صفت

 50/5**** 1 شیر اوج شیردهی

مان اوج شیردهیز  **53/5 1 
 51/5دار در سطحمعنی* *

 5551/5دار در سطحمعنی* * **
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تگی گشتاوری پیرسون بیان کننده شدت ضریب همبس

. وجود (8113)زار  ارتباط خطی بین دو متغیر است

سویی همبستگی مثبت بین دو متغیر نشان دهنده هم

بطوری که با  ؛نسبت به هم است ،تغییرات دو متغیر

یابد. در افزایش یک صفت، صفت دیگر نیز افزایش می

یب همبستگی گشتاوری پیرسون و اضر ،این بررسی

اصالحی شیر اوج شیردهی  بین ارزش ای اسپیرمنرتبه

با بود. لذا پائین بسیار  لیو زمان اوج شیردهی مثبت و

 داشتانتظار بطور حتم توان نمی ،توجه به این امر

صفت شیر اوج آنها برای حیواناتی که ارزش اصالحی 

باال نیز برای  از ارزش اصالحی استها باال شیردهی آن

 ،در هر صورت .زمان اوج شیردهی برخوردار باشند

با انتخاب دهد که های مثبت مزبور نشان میهمبستگی

برای  ،باال، بمرور زمان حیوانات دارای شیر اوجژنتیکی 

صفت زمان اوج شیردهی پاسخ همبسته وجود خواهد 

حیواناتی که تولید شیر باالتری در اوج  ،داشت. بنابراین

رسند و با یردهی هستند دیرتر به اوج تولید میش

گذشت زمان ارزش اصالحی این صفت در گله افزایش 

  خواهد یافت.
مقادیر روند ژنتیکی خصوصیات تولیدی شیر اوج 

   ارائه  0شیردهی و زمان اوج شیردهی در جدول 

 .اندشده
 

 صوصیات شیر اوج شیردهی و زمان اوج شیردهیخبرای )واحد صفت بر سال زایش(  یکیژنتهای روندبرآورد  -4جدول
د()رون ضریب تابعیت صفت اراشتباه معی  ینضریب تبی  دارسطت معنی   

رم(شیر اوج شیردهی )کیلوگ  680/6-  668/6  80/6  60/6  

663/6 زمان اوج شیردهی )روز(  606/6  68/6  31/6  

 

دار آماری نتایج نشان داد روند ژنتیکی منفی و معنی

شیر اوج شیردهی وجود داشت که مقدار آن برای صفت 

(. روشن >68/6Pکیلوگرم در سال بود ) -680/6

و ( کیلوگرم در سال 683/6)( روند ژنتیکی مثبت 8616)

دار آماری برای صفت شیر اوج شیردهی در معنی

(. در >68/6Pگاوهای هلشتاین مشهد گزارش کرد )

روند ژنتیکی صفت زمان اوج شیردهی  تحقیق حاضر،

بلحاظ آماری  ولی)روز در سال( بدست آمد  663/6

دار نبود. تغییرات ارزش اصالحی صفت شیر اوج معنی

است. میانگین ارزش نشان داده  8شیردهی در شکل 

کیلوگرم در  01/6با  8616اصالحی این صفت در سال 

کیلوگرم  88/6با  8613سال بیشترین مقدار و در سال 

بود. نتایج نشان داد  در سال کمترین مقدار را دارا

تغییرات میانگین ارزش اصالحی صفت شیر اوج 

دار شیردهی روند کاهشی داشت و بلحاظ آماری معنی

 بود.

تغییرات ارزش اصالحی صفت زمان اوج شیردهی در 

مقدار میانگین بیشترین نشان داده شده است.  0شکل 

ارزش اصالحی صفت زمان اوج شیردهی در سال 

  8618مترین مقدار آن در سال ( و ک66/6) 8610

تغییرات میانگین ارزش  ،در این بررسی( بود. -60/6)

اصالحی زمان اوج شیردهی روند نامنظمی داشت و  

 دار نبود.بلحاظ آماری معنی

-روند ژنتیکی منفی برای صفت شیر اوج شیردهی نشان

-صفت فوق در گاوهای شیری گلهدهنده آن است که 

قرار نگرفته مثبت د گزینش های خراسان رضوی، مور

صفت صفت مزبور با این امر در حالی است که است. 

با این دارد. نیز روز همبستگی مثبت باالیی  668شیر 

 ( روند ژنتیکی صفت تولید شیر8610پور )نعیمیحال، 

)بر اساس گاوهای هلشتاین استان خراسان را  روز 668

دار نیو معکیلوگرم در سال  1/1حدود مدل تک صفتی( 

( نیز روند ژنتیکی 8111. رومن و همکاران )گزارش کرد

 -8113های سال   گاوهای هلشتاین را طی  تولید شیر

کیلوگرم در سال برآورد  08تا  1/63را بین  8131

 . ندکرد
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تغییرات فنوتیپی صفات شیر اوج شیردهی و زمان اوج 

اند. نتایج نشان داده شده 0و 6های شیردهی در شکل

نشان داد برای صفت شیر اوج شیردهی  ،تحقیقاین 

( و >6668/6Pگرم در سال ) 360مقدار روند فنوتیپی 

در سال روز  3/6حدود صفت زمان اوج شیردهی  برای

(68/6P<.بود ) دهنده مثبت بودن روندهای فوق، نشان

نه تنها  8611تا  8631های این امر است که طی سال

شیردهی افزایش یافته  زمان اوج رشیر د تولیدمیانگین 

با افزایش است بلکه زمان رسیدن به اوج تولید نیز 

افزایش زمان مزبور، بیانگر آن است  .همراه بوده است

  اند.که گاوها دیرتر به اوج تولید رسیده

 

 

 

بر ) اوج شیردهی  اصالحی صفت زمان ارزشتغییرات  -2شکل

صنعتی  یها( برای گاوهای هلشتاین در گاوداریحسب روز

 خراسان رضوی

 

شیر اوج شیردهی اصالحی صفت ارزشتغییرات  -1شکل

    کیلوگرم( برای گاوهای هلشتاین در بر حسب )

 صنعتی خراسان رضوی هایگاوداری

 

            اوج شیردهی زمان صفت فنوتیپی تغییرات  -4شکل

 های( برای گاوهای هلشتاین در گاوداریبر حسب روز)

 سان رضویصنعتی خرا

 

      شیر اوج شیردهی فنوتیپی صفت تغییرات  -3شکل

     کیلوگرم( برای گاوهای هلشتاین در بر حسب )

 صنعتی خراسان رضوی هایگاوداری

 

های اصالحی صفات میانگین ارزشحاضر، در بررسی 

 8611تا  8613و  8610تا  8618های مزبور طی سال

های یانگین ارزشاز دالیل کاهش مکاهش یافته است. 

اصالحی خصوصیات شیر اوج شیردهی و زمان اوج 

افزایش وقوع بیماری ورم پستان به مقدار  ،شیردهی

از دیگر  باشد.می هااین سالدرصد در طی  08تا  8/6

 صفات مزبورهای اصالحی دالیل کاهش میانگین ارزش

-توان به کاهش رکوردمی 8611تا  8613های طی سال

ها، کاهش میزان فاده در این سالمورد استهای 

-روز نه، افزایش خشکسالی، افزایش تعداد بارندگی ساال

ها های یخبندان و کاهش رطوبت نسبی هوا طی این سال

 در استان خراسان رضوی اشاره کرد.
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 گیرینتیجه

های نتایج این پژوهش نشان داد که در فاصله سال

ای برای پیشرفت فنوتیپی قابل مالحظه 8611تا  8631

در گاوهای هلشتاین خراسان صفت شیر اوج شیردهی 

های دیگری . گرچه ویژگیرضوی وجود داشته است

توانند بر افزایش تولید همچون تداوم شیردهی نیز می

با توجه به منفی بودن  ولیشیر گاوها اثر داشته باشند، 

، افزایش شیر اوج شیردهیروند ژنتیکی برای صفت 

های تحت در گلهبا صفت مذکور( )در رابطه تولید 

محیطی و مدیریتی  عواملبهبود  اب مطالعه، منحصراً

 بوده است.مرتبط 
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 شود.قدردانی می
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Abstract 

Background: Estimation of genetic parameters is of central importance as an animal breeding is 

planed and monitored. Objectives: This study aimed to genetically analysis of peak milk yield 

(PMY) and peak time (PT) traits. Methods: A total of 130,668 test day milk records belonging to 

15,183 first parity Holstein cows from 131 dairy herds of Razavi Khorasan during calving year 

2000-2009 were used. For computing PMY and PT, estimated parameters of Wilmink's exponential 

function were applied. The function parameters were estimated using SAS software. Additive 

genetic, environmental variance components as well as heritability of the traits were estimated 

through a single trait animal model using DMU program. Genetic trend was estimated based upon a 

weighted linear regression of average predicted breeding value on calving year. Results: Heritability 

of PMY and PT were found to be 0.17±0.018 and 0.051±0.011, respectively. A negative annual and 

significant (P<0.05) genetic trend (-0.014 kg) was revealed for PMY. For PT, genetic trend was 

0.006 day per year and not statistically significant. Conclusions: with respect to the heritability of 

PY trait it could be utilized in genetic selection of the cows in Razavi Khorasan dairy herds.  
 

Keywords: Wilmink's function, Heritability, Genetic trend, Holstein cow       

 

 

 

 

 

 

 


