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چکیده
زمینه مطالعاتی :برای طرحریزی یک برنامه اصالحنژادی موفق ،آگاهی از پارامترهای ژنتیکی صفات اقتصادی اهمیت
زیادی دارد .هدف :این تحقیق با هدف برآورد پارامترهای ژنتیکی رکوردهای روز آزمون شیر گاوهای هلشتاین استان
تهران انجام شد .روشکار :رکوردها توسط مرکز اصالحنژاد دام کشور طی سالهای  1376تا  1388گردآوری شده بود.
ویرایش دادههای خام ،توسط نرمافزارهای بانک اطالعاتی اکسل و فاکس پرو انجام شد که در آن تعداد روزهای
شیردهی در دامنه  5-305روز و سن نخستین زایش به  18-36ماه محدود گردید .دادههای نهایی شامل  122850رکورد
روز آزمون شیر مربوط به  12285رأس گاو هلشتاین زایش اول (هر گاو با  10رکورد) در  147گله بود .تجزیه و تحلیل
عوامل محیطی توسط یک مدل مختلط خطی انجام شد .مدل مزبور شامل گروه تولید ،سال زایش ،فصل تولید ،نوع اسپرم،
اثرات متقابل دوطرفه ،و متغیرهای کمکی مربوط به تابع ویلمینک ،سن گاو هنگام رکوردگیری ،درصد ژن هلشتاین و اثر
تصادفی پدر حیوان بود .تجزیه و تحلیل ژنتیکی دادهها با استفاده از یک مدل تابع کواریانس بر پایه چندجملهایهای
متعامد لژاندر انجام شد .نتايج :همهی اثرات گنجانده شده در مدل مختلط ،بر رکوردهای روز آزمون شیر اثر معنیدار
آماری داشتند ( .)P<0/001کمترین و بیشترین واریانس ژنتیکی افزایشی بهترتیب مربوط به ابتدا ( 3/678توان دوم
کیلوگرم) و انتهای ( 8/305توان دوم کیلوگرم) دورهی شیردهی بود .بیشترین واریانس محیط دائمی و باقیمانده
بهترتیب در انتها ( 17/71توان دوم کیلوگرم) و ابتدای ( 19/25توان دوم کیلوگرم) دورهی شیردهی حاصل شد .کمترین
وراثتپذیری شیر روز آزمون در ماه اول شیردهی ( ) 0/099و بزرگترین آن مربوط به ماه شیردهی هفتم ( )0/251بود.
همبستگی های ژنتیکی افزایشی و محیط دائمی رکوردهای روز آزمون با افزایش فاصله بین آنها کاهش یافت.
نتیجهگیري نهايی :نتایج این تحقیق نشان میدهد که رکوردهای روز آزمون شیر گاوهای شیری ایران در ماههای
مختلف شیردهی ،تظاهری از یک صفت واحد نیستند؛ و لذا برای ارزیابی ژنتیکی باید از مدلهای روز آزمون با تابعیت
تصادفی استفاده نمود.
واژگان کلیدي :وراثتپذیری ،مدل تابع کواریانس ،شیر روز آزمون ،گاو هلشتاین
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مقدمه

اصطالحاً رکورد روز آزمون میگویند .با توجه بته ایتن کته

در حال حاضر ،انتظار از گاوهای شیری آن است که

متوسط فاصله رکوردبرداریها ،حتدوداً  30روز استت ،لتذا

مقادیر زیادی شیر تولید کنند تا نیازهایی که در اثر

برای گاوهای بتا دورهی تولیتد کامتل  305روز 10 ،رکتورد

رشد جمعیت در جهان بهوجود میآید ،برآورده

روز آزمون ثبت میشود (جامروزیک و شفر .)1997

شود .میزان زیاد تولید شیر زمانی ممکن است که

در سالهای اخیر ،استفاده از متدلهتای روز آزمتون بترای

زمینه ژنتیکی دام با یک مدیریت قوی توأم گردد.

آنالیز صفات مربوط به شیر و بررسی پارامترهای ژنتیکتی

گرچه بهنظر برخی محققان نظیر رستمیانگاسی و

و فنوتیپی آنها بهمنظور بیشینه نمودن استفاده از اطالعات

سوداگر امیری ( )1389گاو هلشتاین بهدلیل ظرفیت

موجود بهجای متدل ستنتی  305روز ،افتزایش یافتته استت

بهعنوان بهترین نژاد شیری مطرح

(بیگنتتاردی و همکتتاران 2009؛ جنستتن  2001و وارگتتاس و

میباشد؛ ولی واقعیت آن است که در شرایط محیطی

همکتتاران  .)1998همچنتتین ایتتن متتدلهتتا امکتتان استتتفاده از

مختلف ،عملکرد متفاوتی دارد (روک  .)1986این امر

رکوردهتتای نتتاقص گاوهتتای در حتتال رکتتوردگیری و یتتا

بهویژه هنگامی که اثر متقابل بین ژنوتیپ و محیط

حیوانات حذف شتده را نیتز فتراهم نمتوده و ستبب کتاهش

وجود داشته باشد ،اهمیت بیشتری دارد؛ زیرا نادیده

هزینههای رکوردبرداری میگردد (جنسن  .)2001این متدل-

گرفتن آن ،سبب کاهش کارآیی برنامههای اصالح

ها نتاهمگن بتودن واریتانس ژنتیکتی و محیطتی را در طتول

نژادی میگردد (بهلولی و همکاران .)1392

دورهی شیردهی در نظر میگیرند (مییر و همکارن .)1989

برای هر صفت کمی مهم از نظر اقتصادی ،برآورد

کتتاهش فاصتتله نستتل از طریتتق ارزیتتابی ژنتیکتتی در زمتتان

مؤلفههای واریانس در برنامههای اصالحنژاد اهمیت

کوتاهتر (جامروزیتک و همکتاران  )1997و افتزایش صتحت

فراوانی دارد؛ چون با برآورد واریانسهای افزایشی

انتخاب از مزایای دیگر مدلهای روز آزمون محسوب متی-

و غیرافزایشی (در صورت امکان) میتوان مقدار

گردد (بالل و همکاران  .)2008از میان مدلهای مختلف روز

توارث یک صفت را پیشبینی کرد .بهعبارت دیگر،

آزمون ،استفاده از مدل رگرستیون تصتادفی بتهدلیتل رفتع

برآورد وراثتپذیری صفات مختلف و اثر عوامل

نواقص مربوط به مدلهای روز آزمون با رگرستیون ثابتت،

محیطی دائمی نیازمند برآورد مؤلفههای واریانس

بیش از سایر مدلها مورد توجه قرار گرفته است.

افزایشی و غیرافزایشی است (امامجمعه کاشان

ایده کلی استفاده از مدل روز آزمون با رگرسیون تصتادفی

 .)1387همچنین با استفاده از مؤلفههای واریانس و

در ستتال  1982توستتط هندرستتون پیشتتنهاد شتتد و شتتفر و

کواریانس میتوان پارامترهای ژنتیکی الزم برای

دیکرس ( )1994از آن برای ارزیابی ژنتیکی گاوهای شتیری

طراحی برنامههای اصالحنژاد را برآورد کرد

استفاده کردند (شفر  .)2004در مدل رگرسیون تصادفی اثر

(فرهنگفر و رضایی  .)1383فزون بر آن،

ژنتیکتتی افزایشتتی حیتتوان بتتا تعتتدادی ضتتریب رگرستتیون

پارامترهای ژنتیکی برای پیشبینی ارزش اصالحی

تصادفی جایگزین میشود .بدینترتیب ،منحنی شیردهی هر

(با روش شاخص انتخاب و  )BLUPو محاسبه

حیوان از طریق برازش ضرایب رگرستیون تصتادفی بترای

پیشرفت ژنتیکی الزم است (امامجمعه .)1376

هر حیوان در مدل منظور متیگتردد .منظتور نمتودن شتکل

ژنتیکی تولید،

منحنتتی شتتیردهی هتتر حیتتوان در متتدل ،محاستتبه

تولید شیر یکی از صفات تکرار شده در زمان استت

ختتا

کته بتهصتورت متنظم و طتی روزهتای شتیردهی،

معیارهتتای ژنتیکتتی تتتداوم شتتیردهی از طریتتق پارامترهتتای

رکوردبرداری متیشتود .در هتر بتار رکتوردگیری،

بتترآورد شتتده در متتدل رگرستتیون تصتتادفی و در نتیجتته

مقدار شیر تولیدی شبانه روز ثبت میشود که به آن

ارزیابی توأم حیوانات برای تتداوم شتیردهی را امکتانپتذیر
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میسازد (جاکوبسون و همکاران 2002؛ جامروزیتک

مواد و روشها

و همکاران 2002؛ جامروزیک و شتفر  1997و شتفر

دادههاي مورد استفاده

.)2004

در این مطالعه از رکوردهای روز آزمون شیر گاوهای

استتتفاده از متتدلهتتای رگرستتیون تصتتادفی ،امکتتان

هلشتاین استان تهران ،جمعآوری شده توسط مرکز

مطالعتته تغییتترات ژنتیکتتی صتتفت را در طتتول زمتتان

اصالحنژاد و بهبود تولیدات دامی کشور طی سالهای

فراهم مینماید و به محقق این اجازه را میدهد که با

 1376تا  1388استفاده شد .ویرایش اولیه دادهها توسط

انتخاب حیوانات مورد نظر ،اقدام به تغییر الگوی کلی

نرمافزارهای بانک اطالعاتی اکسل (نسخه  )2010و فاکس-

و معمول صفت مورد بررسی در طتول زمتان ،نظیتر

پرو (نسخه  )2/6انجام شد که در آن تعداد روزهای

منحنی شیردهی و منحنی رشد نمایتد (شتفر .)2004

شیردهی به  5-305روز و سن در زمان زایش به  18تا 36

ویژگیهای مناسب چندجملهایهتای متعامتد لژانتدر

ماه محدود شد .کمینه و بیشینه تولید شیر روزانه گاوها در

سبب شده است که از آنهتا در مطالعتات بستیاری

محدوده  3تا  60کیلوگرم بود .اطالعات نهایی شامل

بهتره گیرنتد .عتالوه بتر ستهولت استتفاده از آنهتا

 122850رکورد روز آزمون مربوط به  12285رأس گاو

(مرود و تامپسون  )2005ضرایب حاصل ،در تحلیل

هلشتاین ( 10رکورد کامل) در  147گله بود .نظر به اینکه

الگوهتای تنتوع ژنتیکتی بستیار مفیتد استت (پتول و

کلیه گاوهای تحت مطالعه در این تحقیق ،دارای  10رکورد

همکاران  )2000چتون بترای آنهتا هتی گونته پتیش

روز آزمون بودند ،نمونه مورد بررسی ،یک نمونهی خا

فرضتتی در رابطتته بتتا شتتکل منحنتتی شتتیردهی الزم

از جمعیت گاوهای استان تهران محسوب میگردد .ضمن

نیست (مییتر  1998التف)؛ همچنتین تغییترات آنهتا

آن که بهدلیل شرایط مذکور ،اریبی ناشی از انتخاب تا

تتدریجی استت و نوستانات لحظتهای ندارنتد (کترک

حدودی در برآورد اجزای واریانس – کواریانس وجود

پاتریتتک و همکتتاران  .)1990بتتهنظتتر متتیرستتد ایتتن

خواهد داشت.

چندجملهایها برای ارزیابی تولید شیر در طول یتک

در جدول  1برخی از شاخصهای آمار توصیفی

شتتیردهی کامتتل گاوهتتای ش تیری بتتا متتدیریتهتتای

رکوردهای روز آزمون شیر در دورهی اول شیردهی ارائه

متفتتاوت مناستتب باشتتد (ریکایتتا و همکتتاران 1999؛

شدهاند .بر اساس جدول مزبور ،اولین رکورد روز آزمون

جینگلر و همکاران  1999و برودراستون و همکتاران

گاوها ،حدود  15روز پس از زایش آنها حاصل شده است.

 .)2000مدل روز آزمون بر اساس توابع کواریتانس،

جهت بررسی اثر سازههای محیطی و اثرات متقابل بین آن-

روش دیگر مورد استفاده در ارزیابی ژنتیکتی استت

ها بر روی صفت تولید شیر روز آزمون ،از رویه مختلط

(کتترکپاتریتتک و همکتتاران  .)1994در حقیقتتت توابتتع

نرمافزار آماری ( SASنسخه  )9/2استفاده شد.

کواریانس بسط مدلهای چنتدمتغیره و روز آزمتون
با رگرسیون تصادفی است کته توستط آن متیتتوان
تغییرات پیوسته واریتانس و کواریتانس رکوردهتای
روز آزمتتون را در بختتشهتتای مختلتتف یتتک دورهی
شیردهی ،مدل سازی نمود .هدف از تحقیتق حاضتر،
برآورد پارامترهای ژنتیکی رکوردهتای روز آزمتون
شیر در گاوهای هلشتاین استان تهران با استفاده از
مدل تابع کواریانس بود.
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جدول  -1توصیف آماري رکوردهاي روز آزمون شیر دورهي اول شیردهی در گاوهاي هلشتاين استان تهران
تولید شیر (کیلوگرم)

تعداد روزهاي پس از زايش

روز آزمون

تعداد رکورد

1

12285

21/92

2

12285

32/03

6/196

3

12285

32/52

6/068

75/65

4

12285

32/16

6/190

106/05

6/414

5

12285

31/45

6/090

136/41

6/630

6

12285

30/71

6/225

166/79

6/442

7

12285

29/89

6/267

197/12

6/610

8

12285

28/89

6/273

227/62

6/416

9

12285

27/73

6/289

227/96

6/616

10

12285

26/17

6/472

288/43

6/516

کل

122850

29/85

6/599

151/63

87/516

میانگین

انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

6/164

14/95

6/499

45/30

6/376
6/621

مدل آماري

اثر ثابت  iامتین گتروه تولیتدی( 1در سته ستط بتر استاس

مدل مختلط خطی برای تحلیل اثر برخی سازههای

آنالیز خوشهای ،)2اثر ثابت  jامین سال زایتش ،اثتر ثابتت k

محیطی و اثرات متقابل بین آنها بر روی صفت

امین فصل تولید ،اثر ثابت  lامین نوع اسپرم پدر گاو (داخلی

تولید شیر روزانه بهصورت زیر بود:

یا خارجی) و اثر تصادفی  mامین پدراست .در مدل مزبتور،

yijklmn  μ  Ci  Yj  Sk  SO l  Sire m  Ci * Yj 
Ci * Sk  Ci * SO i 
Yj* Sk  Yj* SO l  Sk * SO l  Wilmink  ageijklmn
 HFijklmn  eijklmn

کته در آن  yijklmnرکتتورد شتتیر روزانتته (بتتر حستتب
کیلتتوگرم) استتت و دیگتتر اجتتزا شتتامل  µمیتتانگین
صفت تولید شیر Sirem ، SOl ، Sk ، Yj ، Ci ،بهترتیب

بهدلیتل تعتداد بتاال از حیوانتات دارای رکتورد و محتدودیت
نرمافزار  ، SASامکان وارد کتردن اثتر ختود حیتوان وجتود
نداشت؛ و بههمین علت ،از اثر تصادفی پدر حیوان که دارای
سطوح کمتری می باشد ،استفاده شد.
همچنین Sk*SOl ،Yj*SOl ،Yj*Sk ،Ci*SOl ،Ci*Sk ، Ci*Yj

بهترتیب ،اثر متقابتل بتین ستط تولیتد و ستال زایتش ،اثتر
متقابل بین سط تولید و فصل تولید ،اثر متقابل بتین ستط
تولید و نوع استپرم ،اثتر متقابتل بتین ستال زایتش و فصتل

1

دراین تحقیق ،بهجای استفاده از اثر گله ،از گروهبندی آنها بر حسب

سط تولید گاوها استفاده گردید.
Cluster analysis

2
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5

تولید ،اثر متقابل بین سال زایش و نتوع استپرم ،اثتر

چندجملهایهای لژاندر با توجه به این امر است که بخش

متقابل بین فصل تولید و نوع اسپرم است .در آنتالیز

عمده تنوع تولید شیر در دورهی شیردهی را توجیه می-

خوشهای ،بر اساس میانگین تولید شیر در هر یک از

نماید .کاربرد توان سوم در تحقیقات مشابه بر روی

گلهها ،دستهبندی آنهتا در سته گتروه بتا نترمافتزار

گاوهای شیری ایران نیز وجود داشته است (سیددخت و

( SPSSنسخه  )18انجام شد.

همکاران 1391؛ بهلولی و همکاران  .)1392برای برآورد

در مدل فوق( Wilmink ،با شتکل ) a  bt  c(exp) 0.05t

مؤلفه های واریانس مدل فوق از نرم افزار ( DXMRRمییر

نشاندهنده تابع ویلمینک برای درنظتر گترفتن شتکل

 1998ب) استفاده گردید.

منحنتتی شتتیردهی گتتاو استتت HFijklmn ،ageijklmn .و
 eijklmnبتتهترتیتتب متغیتتر کمکتتی ستتن گتتاو هنگتتام

نتايج و بحث

رکوردگیری (بر حسب ماه) ،متغیر کمکی درصتد ژن

عوامل محیطی :نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد همه-

هلشتاین و اثر تصادفی باقیمانده متدل (بتا میتانگین

ی عوامل محیطی ثابت و تصادفی گنجانده شده در مدل بر

صتتفر و واریتتانس  )  e2استتت .در ایتتن پتتژوهش،

رکورد روز آزمون شیر اثر

بتتهمنظتتور بتترآورد مؤلفتتههتتای (کتتو) واریتتانس و

(.)P<0/001

پارامترهای ژنتیکی از مدل تتابع کواریتانس استتفاده

اجزاي واريانس :تغییرات اجزای واریانس و وراثتپذیری

شد .روابط خویشاوندی بین همهی حیوانات موجتود

تولید شیر در ماههای شیردهی در شکلهای  1تا  6ارائه

در کتتل شتتجره ( بتتا تعتتداد  23728رأس) نیتتز در

شده است .روند تغییرات واریانس ژنتیکی افزایشی در طول

معتتادالت م تدل مختتتلط هندرستتون 3در نظتتر گرفتتته

دورهی شیردهی در شکل  1ارائه شده است که در طول

شدند .فرم ماتریسی مدل بهصورت زیر بود:

دورهی شیردهی روند رو به افزایشی دارد (با کاهش اندکی

معنیدار آماری داشتند

y  Xb  Z1u  Z2pe  e

در نیمه آخر دورهی شیردهی) بهطوری که در ماه اول

که در آن  yبردار رکورد روز آزمون شیر b ،بردار

 3/678توان دوم کیلوگرم و در ماه دهم  8/305توان دوم

حاوی عوامل محیطی گروههای همزمان (ایجاد شده

کیلوگرم است.

از ترکیب سط تولید ،سال زایش ،فصل تولید و نوع

الگوی مشاهده شده برای واریانس ژنتیکی با نتایج بهدست

اسپرم پدر) و متغیرهای کمکی (سن رکوردگیری و

آمده برای گاوهای هلشتاین کشور ایران و اسکاندیناوی

درصد ژن هلشتاین) و ضرایب تابعیت ثابت u ،بردار

مطابقت دارد (رزمکبیر و همکاران  1390و مادسن و

ضرایب تابعیت تصادفی برای اثرات ژنتیکی افزایشی

همکاران  .)2008الگوی تغییرات (شکل  )2نشان میدهد که

خود حیوان pe ،بردار ضرایب تابعیت تصادفی برای

واریانس محیط دائمی در ابتدا و انتهای دوره شیردهی

اثرات محیط دائمی e ،بردار اثرات تصادفی باقی-

بیشترین مقدار را داشت .مقدار باالی این واریانس منجر به

مانده و  Z2 ،Z1 ،Xماتریسهای ضرایب میباشند .در

افزایش واریانس کل میشود .روند تغییرات واریانس کل

مدل تابع کواریانس ،از چندجملهایهای متعامد

(شکل  ) 4همانند تغییرات واریانس محیط دائمی است .نتایج

لژاندر (با توان  )3برای در نظر گرفتن شکل منحنی

این تحقیق مطابق با نتایج رزمکبیر و همکاران ()1389

شیردهی گاوها در سطوح فنوتیپی ،ژنتیکی و

مطابق و با نتایج بیگناردی و همکاران ( )2009مغایرت

محیطی استفاده شد .استفاده از توان  3برای

داشت .تغییرات واریانس باقیمانده تولید شیر بر اساس
روزهای مختلف شیردهی در شکل  3ارائه شده است که

)Henderson's mixed model equations (HMME

3

نشان

میدهد واریانس باقیمانده در ابتدای دورهی

6
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بیشترین مقدار و در اواسط دورهی شیردهی

کمترین مقدار را دارد.

9
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جدول  -2همبستگی ژنتیکی افزايشی (پايین قطر) و همبستگی محیط دائمی (باالي قطر) بین ماههاي شیردهی
10

9

8

7

5

6

4

3

2

1

0/893 0/746 0/655 0/604 0/567 0/531 0/502 0/475 0/419
0/962 0/904 0/834 0/742 0/639 0/557 0/512 0/488

0/929
0/817 0/973

3

0/722 0/926 0/988

4

0/645 0/881 0/966 0/994

5

0/582 0/837 0/938 0/979 0/995

6

0/528 0/793 0/905 0/955 0/980 0/995

7

0/479 0/744 0/861 0/917 0/950 0/974 0/992

8

0/434 0/683 0/797 0/856 0/895 0/929 0/961 0/988

9

0/390 0/609 0/711 0/767 0/810 0/852 0/897 0/945 0/984

10

0/978 0/908 0/802 0/699 0/625 0/562
0/973 0/902 0/815 0/732 0/625
0/976 0/919 0/838 0/693
0/981 0/918 0/760
0/936

1
2

0/982 0/927 0/831 0/711 0/608 0/548 0/518

0/838

ماه شیردهی

/973

همچنین شکل  5دامنه تغییرات وراثتپذیری تولید شیر

نعیمیپور یونسی ( ،)0/31( )1386رستمیانگاسی و

با مدل تابع کواریانس برای رکوردهای روز آزمون

سوداگر امیری ( )0/3( )1389و رزمکبیر و همکاران

شیر استان تهران را نشان میدهد که از  0/099تا

( )1389وراثتپذیری صفت تولید شیر گاوهای هلشتاین

 0/251متغیر میباشد .حداقل میزان وراثتپذیری صفت

ایران را با استفاده از مدل چندصفتی  0/255برآورد

تولید شیر در اوایل شیردهی برآورد شد که تا ماه 6

نمود .بیگناردی و همکاران ( )2009وراثتپذیری صفت

شیردهی روند رو به افزایشی داشت و در دو ماه آخر

مزبور را در دامنه  0/2تا  0/4برآورد کردند و روند

دورهی شیردهی اندکی کاهش یافت .پایین بودن وراثت-

تغییرات وراثتپذیری در آن تحقیق ،متفاوت با نتایج

پذیری در ابتدای دورهی شیردهی بهدلیل باال بودن

تحقیق حاضر بود.

واریانس باقیمانده و پایین بودن واریانس ژنتیکی

در هر صورت ،اختالف در میزان برآوردشده

افزایشی است .مطابق با نتایج تحقیق حاضر ،سیددخت

وراثتپذیری صفت تولید شیر در مطالعات مختلف را

و همکاران ( )1391نیز کمترین وراثتپذیری تولید شیر

میتوان بهدالیلی مانند نحوه ویرایش دادهها ،نوع تعریف

را در ماه اول شیردهی و برابر با  0/09گزارش نمودند.

صفت ،مدل مورد استفاده ،حجم دادهها ،بازه زمانی

پائین بودن وراثتپذیری ماه اول شیردهی در تحقیق

دادههای مورد استفاده ،و همچنین جمعیت مورد مطالعه

خیرآبادی و علیجانی ( )1393نیز وجود داشته است که

نسبت داد.

به موضوع تأثیرپذیری بیشتر حیوان از محیط و تعادل

تکرارپذیری صفت تولید شیر نسبتاً باال ( 0/48تا )0/72

منفی انرژی نسبت داده شده است (بیردا و همکاران

و روند رو به افزایشی داشت (شکل  .)6مقادیر باالی

.)2007

تکرارپذیری نشان میدهد که با اطمینان زیادتری

در رابطه با برآورد وراثتپذیری صفت تولید شیر در

میتوان حیوانات را براساس رکوردهای موجود برای

گاوهای شیری ایران گزارشات متعددی وجود دارد.

دورههای بعدی شیردهی ،انتخاب نمود.

بهعنوان مثال ،مستنداتی توسط عوضییادکوری

مقادیر همبستگی ژنتیکی افزایشی و همبستگی محیط

( 0/21( )1377تا  ،)0/37دادپسند ( 0/24( )1378تا

دائمی میان رکوردهای روز آزمون شیر در جدول 2

 ،)0/33مرادی شهربابک ( ،)0/22( )1380فرهنگفر و

ارائه شده است .مقادیر همبستگی ژنتیکی در تمام موارد

8
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مثبت و بیشتر از همبستگی محیط دائمی بود .همبستگی

میتوان با بهگزینی دامهای برتر و بهبود مدیریت،

ژنتیکی و همبستگی محیط دائمی بین رکوردهای روز

ظرفیت ژنتیکی حیوانات را افزایش داد و افزایش تولید

آزمون ،با افزایش فاصله بین روزهای شیردهی از

را انتظار داشت.

یکدیگر ،کاهش یافت و بیشترین همبستگی بین روزهای

اصوالً وراثتپذیری برای یک صفت خا

شیردهی مجاور برآورد گردید .جاکوبسن و همکاران

جمعیتی به جمعیت دیگر متفاوت باشد .این امر بهدلیل

( ،)2002جامروزیک و شفر ( ،)1997بهلولی و همکاران

تفاوت در ساختار ژنتیکی و شرایط محیطی پرورش

( ،)1392سیددخت و همکاران ( )1391و رزمکبیر و

حیوانات است .ضمن آن که نتایج تحقیقات نشان داده

همکاران ( )1389نیز روند مشابهی را برای پارامتر

است گلههایی که سط تولید باالیی دارند تنوع صفت در

مذکور گزارش کردند.

آنها بیشتر بوده و وراثتپذیری بیشتری نیز دارند

تغییرات مقدار واریانس ژنتیکی در طول دورهی

(هیل و همکاران 1983؛ بهلولی و همکاران  .)1392از این

شیردهی بیانگر آن است که صفت شیر روز آزمون

رو پیشنهاد میشود که انتخاب در هر منطقه ،بر اساس

توسط ژنهای یکسانی کنترل نمیشود .بر این اساس

شاخص انتخاب صفات مورد نظر و متناسب با شرایط

است که وراثتپذیری صفت در طول دوره شیردهی،

آن محیط خا

میتواند از

 ،انجام گیرد.

متغیر است .نتایج تحقیق حاضر نشان داد که
وراثتپذیری نسبتاً مناسبی برای صفت شیر روز

سپاسگزاري

آزمون وجود دارد بهطوری که بر اساس نظر رستمی

دادههای مورد استفاده در این تحقیق ،توسط مرکز

انگاسی ( )1382وراثتپذیری بیشتر از  0/21مطلوب

اصالحنژاد و بهبود تولیدات دامی کشور (وابسته به

میباشد .از طرفی واینر ( )1994وراثتپذیری بین  0/1تا

وزارت جهاد کشاورزی) ارائه شده است؛ که بدینوسیله

 0/3را در حد متوسط اعالم نموده است .در هر صورت،

از مسؤولین محترم آن تشکر و قدردانی میگردد.

منابع مورد استفاده
امامجمعه کاشان ن .1376 ،ارزیابی ژنتیکی در دامپروری .انتشارات مؤسسه علمی -فرهنگی نص ،تهران.
امامجمعه کاشان ن .1387 ،اصالحنژاد دام (روشهای پیشبینی ارزش ژنتیکی) (ترجمه) .انتشارات دانشگاه تهران.
بهلولی م ،شجاع ع و علیجانی

 .1392 ،بررسی اثر متقابل بین ژنوتیپ و سط تولید در گاوهای هلشتاین ایران با استفاده از

رکوردهای روز آزمون .نشریه پژوهش در نشخوارکننگان ،شماره  .2صفحات .93-108
خیرآبادی خ و علیجانی

 .1393 ،مقایسه دو مدل رگرسیون تصادفی تکصفتی و چندصفتی در برآورد پارامترهای ژنتیکی صفات

تولیدی در گاوهای شیری هلشتاین .مجله پژوهشهای تولیدات دامی ،شماره  .10صفحات .179-189
دادپسند طارمسری م .1378 ،مطالعه روند تغییرات ژنتیکی صفات تولیدی در گاوهای هلشتاین ایران .پایاننامه کارشناسیارشد
اصالحنژاد دام ،دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران.
رزمکبیر م ،مرادی شهر بابک م ،پاکدل ع و نجاتی جوارمی ا .1389 ،برآورد اجزای واریانس صفات تولیدی گاوهای هلشتاین ایران.
صفحات  2756تا  .2758چهارمین کنگره علوم دامی ایران ،کرج.
رستمیانگاسی م و سوداگر امیری ا .1389 ،برآورد پارامترهای ژنتیکی صفات تولیدی در جمعیت گاوهای هلشتاین ساری .فصل-
نامه تخصصی علوم دامی ،شماره  .3صفحات .41 -35
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 برآورد روند ژنتیکی صفت تولید.1391 ، مهدوی م و ضابطیان حسینی م، نعیمیپور ح، طهمورثپور م، اسلمینژاد ع ا،سیددخت ع
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Abstract
BACKGROUND: Knowledge of genetic parameters for economic traits is of great importance as a
successful breeding programme is to be planned. OBJECTIVES: The main objective of this study

was to estimate genetic parameters of testday milk records for Holstein cows of Tehran province.
METHODS: The records were collected by the Animal Breeding Center during 1997-2009. Edition
of the initial data set was carried out by Excel and Foxpro software. Days in milk and age at first
calving were restricted to be 5-305 d and 18-36 months, respectively. The final data consisted of
122,850 testday milk records from 12,285 Holstein cows (with 10 records each) in 147 herds.
Analysis of environmental factors was carried out using a linear mixed model. Production group,
calving year, production season, sperm type, two-way interactions, covariables of the Wilmink's
function, age of cow at recording, Hosltein gene percentage, and random effect of sire were
included in the model. Genetic analysis of the data was carried out using the covariance function
model based on orthogonal Legendre polynomials. RESULTS: All factors included in the mixed
linear model had significant effects on testday milk records (P<0.001). Maximum and minimum
additive genetic variances were observed for the early (3.678 kg2) and end (8.305 kg2) of the
lactation period, respectively. The highest permanent environmental and residual variances were
found for the end (17.71 kg2) and early (19.25 kg2) of the lactation, respectively. Minimum and
maximum of heritability estimates of testday milk records were obtained for the first (0.099) and
seventh (0.251) month of the lactation. Additive genetic and permanent environmental variances
among testday milk records decreased as the interval between them increased. CONCLUSIONS:
The findings of the present research indicate that testday milk records over the lactation period are
not an expression of a single trait and as a result genetic evaluation should be undertaken using
random regression testday models.
Keywords: Heritability, Covariance function model, Testday milk, Holstein cow

