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 چکیده

های مذکور داده روش کار:. شدهلشتاین استفاده  ۱4۸4زایش مربوط به  رکورد 2554در این تحقیق، از  زمینه مطالعاتی:

آوری شده بود. صفات مورد جمع ۱۳۹2تا  ۱۳۸۸های شرقی بوده که طی سالهای استان آذربایجانمربوط به یکی از گله

 ماندگی( بود.زایی و جفتروز( و اختالالت تولیدمثلی )سخت ۳۰5در چربی وبررسی شامل صفات تولیدی )تولید شیر 

و  (روز ۳۰5 چربی و شیر تولید) های خطیبرآورد پارامترهای ژنتیکی صفات مورد بررسی با استفاده از مدل هدف:

پذیری وراثت نتایج:تک و دو صفته انجام شد.  هایآنالیزو حیوانی  تکرارپذیر (ماندگی جفت و زایی سخت) ایآستانه

و تکرارپذیری این صفات به  2۳/۰و  ۳۳/۰به ترتیب  صفته تک آنالیز با روز ۳۰5 و چربی شیرروز  ۳۰5صفات تولید شیر 

برآورد  ۱۱/۰ها و تکرارپذیری آن ۱/۰و  ۰۹/۰ماندگی زایی و جفتپذیری سخت. وراثتشدبرآورد  25/۰و  ۳5/۰ترتیب 

های ژنتیکی برآورد یهمبستگ. شدبرآورد  5۱/۰و بین اختالالت تولیدمثلی  ۹۸/۰ژنتیکی بین صفات تولیدی   یهمبستگ. شد

)تولید شیر  2۱/۰ی( تا ماندگجفتروز و  ۳۰5)چربی شیر  -۸5/۰شده بین صفات تولیدی و اختالالت تولیدمثلی در دامنه 

یی و همچنین زاسختتولید شیر و ه همبستگی نامطلوب بین توجه ب با گیری نهایی:نتیجهیی( بود. زاسختروز و  ۳۰5

ی انتخاب بر اساس ترکیبی از این صفات توصیه هابرنامهقوی بین دو اختالل تولیدمثلی طراحی  نسبتاًهمبستگی مثبت و 

منفی بر عملکرد یر تأثتواند یمی انتخاب در دراز مدت هابرنامهنادیده گرفتن این روابط بین صفات در همچنین گردد. یم

 حیوانات داشته باشد.

 

 یماندگجفتپذیری، وراثت همبستگی ژنتیکی و فنوتیپی، یی،زاسخت :کلیدی گانواژ

 
  مقدمه

داران گاو شیری از طریق فروش منبع اصلی درآمد گله

صفات دیگری در افزایش  وجودین ا باشود. یمأمین شیر ت

ضررهای اقتصادی کنند. یمنقش کلیدی بازی  یوربهره

های اصلی تولیدمثلی یکی از نگرانیدرنتیجه اختالالت 

 صنعت گاو شیری در جهان است )کادارمیدین و همکاران

عنوان یک جزء حیاتی  (. عملکرد تولیدمثلی به2۰۰۰

 )پاول و همکاران درافزایش عملکرد تولیدی نقش دارد
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های طور مکرر در دوره به (. اختالالت تولیدمثلی2۰۰۱

یابد و این امر می گاو شیری وقوع شیردهی مختلف در

های به کاهش عملکرد تولیدی و تولیدمثلی در گله منجر

(. مدیریت 2۰۱2گردد )ویرگلیو و همکاران گاو شیری می

طور موقت از بروز این اختالالت  به تواندبهتر گله می

گردد بنابراین می هابکاهد اما این امر باعث افزایش هزینه

ژنتیکی برای سالمتی  ترکیبی از مدیریت خوب و انتخاب

 است. تری در درازمدتمناسب حل راه حیوانات

گذار راز جمله اختالالت مهم تاثی ماندگیزایی و جفتسخت

به هر گونه زایی سخت .باشندمی تولیدمثلیبر عملکرد 

گونه اختالل که هر  و گرددمیکمک در حین زایمان اطالق 

 ساعت بعد از زایمان گردد 24تا  6طی  مانع خروج جفت

 و 2۰۱۰جعفر و همکاران ) شودمینامیده ماندگی جفت

ماندگی از صفات مهم جفتو  زاییسخت (.2۰۰۳ سوایفای

 5۰زایی سخت .باشندمیاقتصادی در صنعت گاو شیری 

ها را در زمان تولد به خود گوسالهدرصد مرگ و میر 

ماندگی و جفت (2۰۰۸ می و همکاران) دهداختصاص می

جولین و ) یابدبروز میها درصد زایمان ۱5الی  ۱۰در 

 (.۱۹76 همکاران

ملی برای گاوهای هلشتاین  در سطح ژنتیکی هایارزیابی

 شدهآغاز  میالدی ۱۹۸۰کا از سال یآمر در ایاالت متحده

گزارش پذیری وراثت. (2۰۰۹ اولسون و همکاران) است

-برای سخت (2۰۰۹) همکارانودر مطالعه اولسون  شده

میزان  (۱۹۹۸) همکاران و دروپونباشد. می ۰6/۰زایی 

 گاوها دهیشیر اول را در دوره ماندگیپذیری جفتوراثت

میزان  (2۰۰۰) نیاخسروی قربانی و اند.گزارش کرده ۰2/۰

و برای  25/۰ را شیر و چربی پذیری تولید شیروراثت

 . هوجراندگزارش کرده 55/۰تا  45/۰چربی  درصدصفت 

شیر شیر و چربی تولید پذیری وراثت( 2۰۰۱)و همکاران 

و  فیشر .کردند گزارش ۳7۹/۰و  ۳45/۰را به ترتیب 

ماندگی را با مدل جفت( رابطه تولید شیر و 2۰۰۱)همکاران 

تولید  و دریافتند که یستیک بررسی کردهوجرگرسیون ل

بروز  با یدارفعلی رابطه غیر معنی دهیرشی دورهشیر در 

قبلی  دهیشیر دورهداشته ولی تولید شیر ماندگی جفت

. مطالعه داردماندگی جفت بامثبت و دار ارتباط معنی

 باعثشیر تولید  نشان داد (2۰۱2) ویرگلیو و همکاران

-همچنین بروز سختو  شودمیماندگی افزایش بروز جفت

 6/7۰۳ به میزان شیر تولیدزایی باعث کاهش مقدار 

 د.شوکیلوگرم می

که روند فنوتیپی  کردند( گزارش 2۰۰۰رویال و همکاران )

نرخ باروری در هر یک درصد تولیدمثل نمایانگر کاهش 

باشد و از طرفی همبستگی ژنتیکی نامطلوب بین سال می

ثرترین ؤصفات تولیدی و تولیدمثلی به این معنا است که م

و یا متوقف نمودن روند نزولی راندمان راه برای کاهش 

تولیدمثلی، استفاده از شاخص انتخاب چند صفتی است که 

در آن پیشرفت ژنتیکی چند صفت به طور همزمان صورت 

برآورد پارامترهای  تحقیقهدف از این بنابراین گیرد. می

ژنتیکی و  پذیری، تکرارپذیری و همبستگیوراثتی ژنتیک

 درمثلی ات تولیدی و اختالالت تولیدمربوط به صف فنوتیپی

 . بودشرقی استان آذربایجان هاییکی از گله

 

 هامواد و روش

 اطالعات مورد استفاده

گاو  ۱4۸2 از رکورد زایش 2554 ازدر این مطالعه  

-آذربایجان استان از  به گله آذرنگینهلشتاین مربوط 

یکم الی   ۱۳۸۸یکم فروردین سال  از تاریخ  که  شرقی

 .شدشده بودند استفاده آوری جمع ۱۳۹2سال  فروردین

گله مثلی از دفاتر مامایی اطالعات مربوط به اختالالت تولید

و برای صفات تولیدی از اطالعات  شدمربوطه استخراج 

آوری شده توسط جهاد کشاورزی استان جمع

اطالعات مربوط به شجره . شداستفاده شرقی آذربایجان

 .شدحیوانات نیز از مرکز اصالح نژاد کل کشور تهیه 

ها بدین صورت های انجام شده بر روی دادهویرایش

و به حیوانات سالم  ۱به حیوانات بیمار کد ( ۱انجام گرفت: 

 بودشکم  ۱۱ زایششکم حداکثر( 2و  کد صفر تعلق گرفت

زایش  هایباالتر، شکمهای در شکم دلیل اطالعات کمه که ب

 .شدها حذف از داده 6از باالتر 
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صفات مورد بررسی در این تحقیق شامل صفات تولیدی 

روز( و اختالالت  ۳۰5 در )تولید شیر و چربی شیر

یافتن منظور  بهماندگی( بود. زایی و جفتتولیدمثلی )سخت

گذار بر شناسایی اثرات ثابت تاثیرمدل آماری مناسب و 

و  ۱جیستیکل رگرسیون یرویهاز  مثلیتولیداختالالت 

نسخه  SASنرم افزار  مدل خطیازبرای صفات تولیدی 

-معنی آزموناثرات مورد بررسی برای . شداستفاده  2/۹

زایی، شکم زایش، سال داری شامل اثرات فصل گوساله

سن در هنگام زایش و  2کمکی متغیراثر ، زاییگوساله

روز )فقط برای اختالالت  ۳۰5تولید شیر متغیر کمکی 

-ها از نرمبه منظور آنالیز ژنتیکی داده. بودندمثلی( تولید

. شد( استفاده ۱۹۹۸گیلمور و همکاران ) ASReml  افزار

افزار شامل پارامترهای برآورد شده توسط این نرم

ژنتیکی و فنوتیپی  همبستگی ، تکرارپذیری وپذیریوراثت

بعد از آزمون . بودندمثلی تولیدصفات تولیدی و اختالالت 

زایی، شکم زایش، سن در فصل گوسالهداری اثرات معنی

( و P>۰۱/۰) شدنددار زایی معنیهنگام زایش برای سخت

ماندگی روز برای جفت ۳۰5اثرات شکم زایش و تولید شیر 

-آزمون معنیبا توجه به نتایج (. >۰5/۰P) نددار شدمعنی

نیز اثرات سال زایش، شکم داری برای صفات تولیدی 

زایش، فصل زایش و اثر متغیر کمکی سن در هنگام زایش 

 .(>۰۱/۰Pدار شدند )معنی

 مثلیاختالالت تولید مورد استفاده برایآماری مدل 

مثلی از مدل ر آنالیز تک صفته اختالالت تولیدبه منظو 

 .شدای با رویه لوجیت استفاده آستانه

η = Xβ + Zu + Wp + e 
η :از رویدادهای مشاهده شده لوجیتردار ب، β:  بردار

زایی، شکم زایش، سن فصل گوسالهشامل  که اثرات ثابت

زایش و تولید زایی و اثر شکمدر هنگام زایش برای سخت

 بردار اثر :u. باشدمی ماندگیروز برای جفت ۳۰5شیر 

عوامل تصادفی محیط دائمی  :p، ژنتیک افزایشی حیوان

های طرح که به ترتیب بردار ماتریس :Wو  X،Z، حیوان

                                                           
1Logistic regression 
2Covariate 

ژنتیک افزایشی حیوان و  بردار اثرات تصادفی، اثرات ثابت

را به بردار  بردار اثرات تصادفی محیط دائمی حیوان

اثرات تصادفی  بردار :e و کنندمی مرتبطمشاهدات 

 باشد.مانده میباقی

 صفات تولیدی برای مورد استفادهری مدل آما

-آنالیز صفات تولیدی که دارای توزیع نرمال میبرای 

.  مدل مربوط به آنالیز تک شدباشند از مدل خطی استفاده 

 باشد:صفته با مدل تکرارپذیر حیوانی به شکل زیر می

y = Xβ + Zu + Wp + e 

، : بردار مشاهدات مربوط به صفات تولیدیyدر این مدل 

X :مشاهدات  ماتریس طرح که اثرات ثابت را به بردار

بردار اثرات ثابت مدل که شامل سال : b ،کندوصل می

زایش، شکم زایش، فصل زایش و اثر متغیر کمکی سن در 

 به ترتیب ماتریس طرح که :Wو  Z ،باشدهنگام زایش می

نتیک افزایشی حیوان و محیط دائمی ژاثرات تصادفی 

 بردار اثر :u ،دنکنبردار مشاهدات وصل میرا به حیوان 

عوامل تصادفی محیط  :pحیوان، ژنتیک افزایشی تصادفی 

در مدل  ماندهبردار اثرات تصادفی باقی :eو دائمی حیوان 

 است.

  صفتهآنالیز دو  مورد استفاده برایمدل آماری 
yijkl = μ + Sk + Yearj + Lk + β.AGEi + ai + pi + eijkl 

 کوردر ijkly .باشدمدل بکار رفته مدل تکرارپذیر حیوانی می

lحیوان مربوط به  امiصفات تولیدی و اختالالت از  ام

ثر تصادفی ژنتیک ا iaمیانگین کل،  μباشد. مثلی میتولید

  ثر تصادفی محیط دائمی حیوان،ا ip، افزایشی حیوان

iAGE اثر متغیر کمکی سن در هنگام زایش ،β ضریب 

ثر ثابت فصل ا kS رگرسیون برای سن در هنگام زایش،

ثر ثابت ا  kL ،امj ثر ثابت سال زایشا jYear، امk زایش

 باشد.ثرات تصادفی باقیمانده میا ijkle  و امk شکم زایش

های مدل ASRemlالگوریتم به کار رفته توسط نرم افزار 

باشد. فرضیات مدل به کار می ۳مختلط خطی تعمیم یافته

 باشد:رفته به شرح زیر می

3GLMM 



 1394سال /4شماره  25هاي علوم دامی/ جلد پژوهششریه ن        و ...                                                                         رأفت پورطاهر، ابراهیم     4

E(y)= Xβ with u ~(0,σ𝑎
2G), p ~ (0,σ𝑝

2I) and e ~ 

(0,σ𝑒
2I) 

 ثابت، اثرات بردار βو  مشاهدات بردار y ی باالدر معادله

Xماتریس طرح که اثرات ثابت را به مشاهدات وصل می-

اثرات بردارp  اثرات تصادفی ژنتیکی، بردار u سازد،

 Gاثرات تصادفی باقیمانده، بردار eتصادفی محیط دائم، 

ماتریس  Iو کوواریانس اثرات ژنتیکیواریانس و ماتریس 

 باشد.میواحد 

 

 ثنتایج وبح

 صفات مورد بررسیآمار توصیفی 

نشان  ۱خالصه آمار توصیفی صفات تولیدی در جدول  

تولید شیر  انحراف معیاروداده شده است. برآورد میانگین 

)دوره کیلوگرم  56/7747±۹۸/255۹در دامنه روز  ۳۰5

دوره ) کیلوگرم ۹5/۹464±۱۸/۳4۱2شیردهی ششم( تا 

( ۱۳۸6پور )فر و نعیمیفرهنگ بود.سوم( شیردهی 

گاوهای هلشتاین دوره اول شیردهی میانگین تولید شیر 

( مقدار ۱۳۸۸کیلوگرم و طغیانی و همکاران ) 644۰ایران را 

گزارش کرده و چوکانی  کیلوگرم 65/6564این میانگین را 

مربوط به چهار ( میانگین تولید شیر ۱۳۸۸و همکاران )

 4/6۳7۸گاوهای هلشتاین ایران را در دامنه  دوره شیردهی

کیلوگرم )دوره  5/7۱2۰کیلوگرم )دوره شیردهی اول( تا 

نتیجه توان بنابراین می. کردندگزارش  شیردهی چهارم(

مدیریت، تغذیه، ظرفیت ه به دالیل مختلف از جمل گرفت

، تولید شیر گاوهای مورد بررسی در این پژوهش ژنتیکی

باالتر از میانگین تولید شیر گاوهای هلشتاین کشور در 

 سایر مطالعات انجام شده بود.

روز در تحقیق  ۳۰5انحراف معیار چربی شیر  و میانگین

)دوره شیردهی  کیلوگرم 25/22۸±۳2/7۳حاضر در دامنه 

بود. این برآوردها  کیلوگرم 7۰/262±7۳/64ششم( تا 

بیشتر از مقادیر گزارش شده توسط برخی محققین داخلی 

 ۱۳۸6پور فر و نعیمیفرهنگ، ۱۳۸۸)چوکانی و همکاران 

 ( بود.۱۳۸۸طغیانی و همکاران و 

 2 جدولخالصه آمار توصیفی اختالالت تولیدمثلی در 

-و جفت زاییوقوع سخت متوسط نشان داده شده است.

 که این نتایج بوددرصد  ۱7/2و  5/5 ماندگی به ترتیب

متوسط بروز که ( 2۰۱۱جعفر و همکاران ) مطابق با نتایج

و اسالم و  درصد ۹/6را زایی گاوهای فریزین سخت

ماندگی مربوط به ( که متوسط بروز جفت2۰۱2همکاران )

 درصد 2۳/2شش دوره شیرواری گاوهای شیری را 

 .باشدمی اندگزارش کرده

 پذیری صفات مورد بررسیبرآورد وراثت

پذیری و تکرارپذیری صفات تولیدی با برآورد وراثت 

پذیری و تکرارپذیری های خطی و وراثتاستفاده از مدل

ای در های آستانهمثلی با استفاده از مدلاختالالت تولید

تکرارپذیری تولید پذیری و ارائه شده است. وراثت ۳جدول

 ۳۳/۰±۰7/۰روز در تحقیق حاضر به ترتیب  ۳۰5شیر 

 ۳۰5پذیری تولید شیر برآورد شد. وراثت ۳5/۰±۰۳/۰و

فر و های فرهنگروز گاوهای شیری هلشتاین در پژوهش

( در ۱۳۸۸( و طغیانی و همکاران )۱۳۸6پور )نعیمی

گزارش شده است که با نتیجه  ۳4/۰تا  ۱۹/۰محدوده 

مده در تحقیق حاضر مطابقت دارد. تکرارپذیری بدست آ

 5۸/۰تا  55/۰تولید شیر در سایر مطالعات در محدوده  

 (.2۰۰۰گزارش شده است )کادارمیدین و همکاران 

روز در این  ۳۰5پذیری و تکرارپذیری چربی شیر وراثت

دست آمد. به 25/۰±۰۳/۰و  2۳/۰±۰5/۰مطالعه به ترتیب 

را شیر  چربی پذیری(، وراثت2۰۰5سیلوسترو همکاران )

( با 2۰۰۰) کادارمیدین و همکاران اند.گزارش کرده 4۱/۰

پذیری چربی ای، تکرارهای خطی و آستانهاستفاده از مدل

 گزارش کردند. 5۸/۰تا  55/۰شیر را در محدوده 
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 شرقیهای استان آذربایجانمربوط به گاوهای هلشتاین یکی از گله آمار توصیفی صفات تولیدیخالصه  -1جدول 

شکم  صفت

 زایش

انحراف  میانگین تعداد

 معیار

ضریب %  حداکثر حداقل

 تغییرات 

 ۳2/۱۸ ۱۳/۱۳۰52 ۸۳/۱7۹2 46/۱6۳۰ 76/۸۸۹7 ۹4۳ ۱ )کیلوگرم( روز ۳۰5شیر 

2 67۰ ۸2/۹4۱2 ۹5/2۱۰5 2۰/22۰۱ ۸۰/۱4۹7۱ ۳7/22 

۳ 4۰4 ۹5/۹464 ۱۸/2۳4۱ 2۹/22۱۳ ۹4/۱6۰۸7 7۳/24 

4 264 ۹۱۱7 57/25۳۰ 5۹/۱47۱ ۰7/۱6۰25 75/27 

5 ۱75 ۳۳/۸6۹۸ 42/26۸۰ ۸۹/2۱۸7 2۱/۱4۸۰4 ۸۱/۳۰ 

6 ۹۸ 56/7747 ۹۸/255۹ 55/252۰ ۳2/۱2۸75 ۰4/۳۳ 

 روز ۳۰5چربی شیر 

 )کیلوگرم(

۱ ۹4۳ ۳۰/244 ۳2/5۳ ۱۱/7۳ ۱5/4۱۳ ۸2/2۱ 

2 67۰ 7۰/262 7۳/64 ۹5/7۱ 5۹/45۸ 64/24 

۳ 4۰4 ۳۸/262 ۸۱/6۹ 4۳/۸7 ۸4/4۸6 6/26 

4 264 ۱۸/252 ۹2/7۳ 72/5۸ 76/476 ۳۱/2۹ 

5 ۱75 75/2۳6 74/7۱ ۸۳/74 ۱4/4۱2 ۳/۳۰ 

6 ۹۸ 25/22۸ ۳2/7۳ 5۰/۸۳ 45/۳۹۸ ۱2/۳2 

 

 شرقیهای استان آذربایجانمربوط به گاوهای هلشتاین یکی از گله مثلیآمار توصیفی اختالالت تولید خالصه  -2جدول

 میانگین کل شکم زایش اختالل تولید مثلی

1 2 3 4 5 6 

 2554 ۸5 ۱7۱ 27۱ 4۱۳ 675 ۹۳۹ تعداد رکورد

 ۸42 26 45 67 ۱۱۱ ۱7۸ 4۱5 زاییتعداد سخت

 ۳۳۳ ۱4 ۳۱ 44 7۰ ۹7 77 ماندگیتعداد جفت

 5/5 ۰2/۱ 76/۱ 62/2 ۳5/4 ۹7/6 25/۱6 زایی )درصد(نرخ سخت

 ۱7/2 55/۰ 2۱/۱ 72/۱ 74/2 ۸/۳ ۰۱/۳ ماندگی )درصد(نرخ جفت

 

روز  ۳۰5 پذیری تولیدشیروراثت برآوردهای به طور کلی

های با ظرفیت توان با انتخاب دامدهد که مینشان می

تر، ظرفیت ژنتیکی پایین های باژنتیکی باالتر و حذف دام

مقدار تولید شیر را افزایش داد. اختالف بین برآورد 

تواند مختلف می هایپژوهشپذیری تولید شیر در وراثت

به دلیل عوامل متعددی نظیر  تنوع محیطی، تفاوت در سطح 

-تولید گله، مدیریت گله، مدل آماری مورد استفاده، روش

نحوه  و کوواریانس های واریانس ولفهؤهای برآورد م

های انجام شده طی سالیان انتخابباشد. ها ویرایش داده

 .شودمی در اجزای واریانسمتمادی نیز باعث تغییر 

دست آمده در تحقیق بهتکرارپذیری پذیری و وراثت

و  ۰۹/۰±۰۳/۰به ترتیب زایی سختحاضر برای 

و  ۱/۰±۰45/۰ به ترتیبماندگی جفتبرای و  ۰۳/۰±۱۱/۰

( 2۰۰۰کادارمیدین و همکاران ). شدبرآورد  ۰۳/۰±۱۱/۰

در  را به ترتیب زاییسختپذیری و تکرارپذیری وراثت

 .کردند گزارش ۰۸/۰تا  ۰۳/۰و  ۰۳/۰تا  ۰۱/۰محدوده 

ماندگی پذیری جفت( وراثت2۰۰5هرینگ استد و همکاران )

 .کردندگزارش  ۰۸/۰را 

به جمعیت پذیری صفات از جمعیتی به طور کلی، وراثت 

تواند به دالیلی چون تفاوت دیگر متفاوت است، این امر می
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های مورد تجزیه و تحلیل ژنتیکی، مدیریت و در تعداد داده

 پذیریها باشد. در مجموع وراثتظرفیت ژنتیکی دام

توان ضعیف نبوده و در نتیجه میاختالالت تولیدمثلی 

هایی برای انتخاب ژنتیکی در جهت بهبود گله از برنامه

 لحاظ کاهش اختالالت تولیدمثلی طراحی نمود. 

 

 ( معیار اشتباه ±)تکرارپذیری و پذیریوراثت  -3 جدول

 تجزیه وبا استفاده از  مثلیصفات تولیدی و اختالالت تولید

 تک صفته تحلیل

 تکرارپذیری پذیریوراثت صفت

 ۳5/۰±۰۳/۰ ۳۳/۰±۰7/۰ شیر

 25/۰±۰۳/۰ 2۳/۰±۰5/۰ چربی

 ۱۱/۰±۰۳/۰ ۰۹/۰±۰۳/۰ زاییسخت

 ۱۱/۰±۰۳/۰ ۱/۰±۰45/۰ ماندگیجفت

 

 تولیدیژنتیکی و فنوتیپی بین صفات  هایهمبستگی

های ژنتیکی و فنوتیپی بین صفات برآورد همبستگی

همبستگی نشان داده شده است.  4تولیدی در جدول 

روز و چربی شیر  ۳۰5ژنتیکی و فنوتیپی بین تولید شیر 

به ترتیب مثبت و قوی بوده و روز در تحقیق حاضر  ۳۰5

که مطابق با  شدبرآورد  ۸۸/۰±۰۰5/۰و  ۰۰۹/۰±۹۸/۰

باشد که ( می2۰۰۰) کادارمیدین و همکاران مطالعه

و روز  ۳۰5همبستگی ژنتیکی و فنوتیپی بین تولید شیر 

و  ۸۹/۰±۰۰2/۰ روز را به ترتیب ۳۰5 چربی شیر

همبستگی قوی و مثبت بین  اند.گزارش کرده ۰۳/۰±72/۰

باشد که انتخاب در جهت صفات تولیدی بیانگر این امر می

تولید شیر باال افزایش چربی شیر را به همراه خواهد 

 داشت.

 

ژنتیکی و فنوتیپی بین اختالالت  هایهمبستگی

 تولیدمثلی

اختالالت  ژنتیکی و فنوتیپی بین همبستگیبرآورد  

زایی و سختنشان داده شده است.  4در جدول  تولیدمثلی

±۳6/۰مثبت قوی و ماندگی دارای همبستگی ژنتیکی جفت

 ۰۳5/۰±۰24/۰و همبستگی فنوتیپی مثبت و ضعیف  5۱/۰

( همبستگی ژنتیکی ۱۹۸۹لین و همکاران ) باشند.می

ماندگی گزارش زایی و جفتمتوسط و مثبتی را بین سخت

 که با نتایج بدست آمده در این تحقیق مطابقت دارد. کردند

ماندگی زایی و جفتارتباط ژنتیکی مثبت و قوی بین سخت

زایی در باشد که افزایش وقوع سختحاکی از این امر می

به دنبال خواهد داشت و  راماندگی گله  افزایش وقوع جفت

ها شود انتخاب ژنتیکی دامدر نتیجه توصیه می ،بالعکس

ماندگی زایی و جفتبرای دو اختالل تولیدمثلی سخت

 همزمان انجام گیرد.

ژنتیکی و فنوتیپی بین صفات تولیدی و  هایهمبستگی

 اختالالت تولیدمثلی

های ژنتیکی و فنوتیپی بین صفات برآورد همبستگی

نشان داده شده  4تولیدی و اختالالت تولیدمثلی در جدول 

-روز و سخت ۳۰5همبستگی ژنتیکی بین تولید شیر  است.

و همبستگی فنوتیپی  2۱/۰±۰42/۰زایی متوسط و مثبت 

 زایی ضعیف و مثبتروز و سخت ۳۰5بین تولید شیر 

( 2۰۰۰) همکاران کادارمیدین و. شدبرآورد  ۰2/۰±۰۳6/۰

زایی را همبستگی ژنتیکی بین تولید شیر و سخت

 . کردندگزارش  ۰۱۱/۰±۰۱5/۰

روز و  ۳۰5همبستگی ژنتیکی و فنوتیپی بین تولید شیر 

و  -52/۰±۳/۰به ترتیب و ماندگی منفی بوده جفت

 ون دروپ و همکاران. شدبرآورد   -۰26/۰±۰۹6/۰

تولید شیر و  ( همبستگی ژنتیکی و فنوتیپی بین۱۹۹۸)

. کردندگزارش  -۰۱/۰و  -2۸/۰ماندگی را به ترتیب جفت

کادارمیدین و همکاران همبستگی ژنتیکی و فنوتیپی بین 

گزارش  ۰۱/۰و  ۱4/۰زایی را به ترتیب تولید شیر و سخت

با توجه به همبستگی ژنتیکی مثبت و قوی برآورد . کردند

-و جفتروز  ۳۰5شده در تحقیق حاضر بین تولید شیر 

 تواند منجرماندگی انتخاب ژنتیکی توأم این دو صفت می

 ماندگی در گله شود.به افزایش تولید و کاهش بروز جفت

روز و  ۳۰5همبستگی ژنتیکی و فنوتیپی بین چربی شیر 

 ۰۱2/۰±۰25/۰و  -۱۱/۰±2/۰ زایی به ترتیبسخت
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( همبستگی 2۰۰۰) کادارمیدین و همکاران .شدبرآورد 

 و ۱۳/۰زایی را چربی شیر و سخت فنوتیپی بینژنتیکی و 

همبستگی ژنتیکی و فنوتیپی بین  .کردندگزارش  ۰۱2/۰

 به ترتیبنیز ماندگی روز و جفت ۳۰5چربی شیر 

 همبستگی. شدبرآورد  -۱7/۰±۰۳/۰        و -27/۰±۸5/۰

-روز و جفت ۳۰5ژنتیکی منفی و قوی بین چربی شیر 

انتخاب در جهت کاهش بروز دهد که ماندگی نشان می

چربی موجود در شیر  افزایشماندگی در گله باعث جفت

 .شدخواهد 

در مجموع در تحقیق حاضر همبستگی ژنتیکی متوسط تا 

قوی بین صفات تولیدی و اختالالت تولیدمثلی برقرار 

روز و  ۳۰5است. همبستگی ژنتیکی مثبت بین تولید شیر 

طرفه در  باشد که انتخاب یکزایی بیانگر این امر میسخت

زایی در جهت افزایش تولید شیر باعث افزایش وقوع سخت

-سختبین  مثبتژنتیکی قوی و  همبستگی .گله خواهد شد

با توجه به همبستگی منفی بین تولید ماندگی و جفت زایی

ماندگی نشانگر این امر است که روز و جفت ۳۰5شیر 

عوامل اصلی افزایش زایی یکی از افزایش وقوع سخت

نتیجه مطابق با  این باشد کهماندگی در گله میوقوع جفت

زایی باشد که سخت( می2۰۱2مطالعه اسالم و همکاران )

 .کردندگزارش ماندگی افزایش وقوع جفتعامل را 

 

های با استفاده ازمدل بین صفات مورد بررسی اشتباه معیار( ±)های ژنتیکی و فنوتیپیپذیری ، همبستگیوراثت  -4 جدول

همبستگی ژنوتیپی و پایین قطر: نشان  پذیری صفات، باالی قطر: نشان دهندهخطی تکرارپذیر دو صفته. قطر جدول: وراثت

 همبستگی فنوتیپی بین صفات دهنده

 ماندگیجفت زاییسخت روز 305چربی  روز 305شیر  صفات

 -52/0±3/0 2۱/۰±۰42/۰ ۹۸/۰±۰۰۹/۰ 27/۰±۰4/۰ روز ۳۰5شیر 

 -۸5/۰±27/۰ -11/0±2/0 22/۰±۰4/۰ ۸۸/۰±۰۰5/۰ روز ۳۰5چربی شیر

 5۱/۰±۳6/۰ ۰۹4/۰±۰۳/۰ 012/۰±025/0 ۰۳6/۰±۰2/۰ زاییسخت

 ۰۳4/۰±۰26/۰ ۰۳5/۰±۰24/۰ -۱7/۰±۰۳/۰ -096/0±026/0 ماندگیجفت

 

 پیشنهادهانتیجه گیری کلی و 

همبستگی ژنتیکی و فنوتیپی  به طور کلی نتایج مربوط به 

و همچنین بین و اختالالت تولیدمثلی بین صفات تولیدی 

های متوسط تا دهنده همبستگینشاندو اختالل تولیدمثلی 

صفات بین روابط ژنتیکی نادیده گرفتن باشد. قوی می

در های انتخاب در برنامه مثلیاختالالت تولید و یتولید

تولیدی و عملکرد  تاثیر منفی برتواند دراز مدت می

چنانچه در  بنابراین. داشته باشد اتحیوانتولیدمثلی 

وری گله از طریق آهای اصالح نژادی گاو، سودبرنامه

افزایش ظرفیت ژنتیکی عملکرد تولید و تولیدمثلی حیوانات 

مدنظر باشد، با توجه به همبستگی ژنتیکی برآورد شده در 

این تحقیق، برنامه اصالح ژنتیکی دام باید براساس یک 

شاخص انتخاب که در آن ارزش اصالحی حیوانات برای 

 .شود صفات مهم اقتصادی گنجانده شده است، تنظیم
 

 سپاسگزاری

از مسئولین محترم مرکز جهاد کشاورزی استان 

شرقی و مدیریت محترم گاوداری آذرنگین به آذربایجان

واسطه در اختیار قرار دادن اطالعات مورد نیاز، کمال 

 آید.تشکر و قدردانی به عمل می
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Abstract 

BACKGROUND: In this study, 2554 calving records from 1484 Holstein cows were used. 

METHODS: The data were collected from one of the East Azerbaijan herds, during 2009 to 2013. 

The studied traits were production traits (305 d milk and 305 d fat yields) and reproduction disorders 

(dystocia and retained placenta). OBJECTIVES: Estimation of genetic parameters was performed by 

repeatability animal linear (305 d milk and 305 d fat yields) and threshold models (dystocia and 

retained placenta), by single and two-trait analyses. Results: Heritability for 305 d milk yield and 305 

d fat with single-trait analysis were estimated 0.33 and 0.23, respectively and the repeatability of 

these traits were estimated 0.35 and 0.25, respectively. Heritability of dystocia and retained placenta 

were estimated 0.09 and 0.1, respectively and the repeatability for both was estimated 0.11. Genetic 

correlation between production traits were estimated 0.98 and genetic correlation between 

reproduction disorders were estimated 0.51. Estimated genetic correlations between production traits 

and reproduction disorders were from -0.85 (305 d fat and retained placenta) to 0.21 (305 d milk yield 

and dystocia). CONCLUSION: Considering  negative  genetic  correlation  between milk production 

and dystocia and a relatively strong positive correlation between these two reproductive disorders, 

planning  of selection  programs  in  dairy  cows  based  on  a  combination  of production and 

reproduction traits is recommendable. Also ignoring these relationships in selection may negatively 

influence overall performance in a long term. 
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