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چکیده
زمینه مطالعاتی :برآورد اجزای واریانس برای طرح ریزی دقیق برنامههای اصالح نژادی ضروری است .هدف :پژوهش
حاضر برای برآورد پارامترهای ژنتیکی صفات تولیدی زایش نخست در گاوهای هلشتاین استان همدان انجام شد.
روشکار :از رکوردهای زایش نخست  4027گاو شیرده از  148گله که توسط سازمان جهاد کشاورزی استان همدان
جمع آوری شده بود ،استفاده شد .اجزای (کو)واریانس صفات تولید شیر با تجزیههای دو صفتی مدلهای مختلط دامی و
با الگوریتم میانگین اطالعات بیشترین درستنمائی محدود شده ) (AI-REMLبرآورد شدند .در این مدلها اثرات ثابت
شامل گله – سال – فصل زایش و درصد هلشتاین (برای همه صفات) و سن زایش (برای صفات تولید شیر ،تولید شیر
تصحیح شده براساس چربی و تولید چربی  305روز) بودند .اثر ژنتیکی افزایشی دام بهعنوان اثر تصادفی در مدل
درنظر گرفته شد .نتایج :وراثتپذیری صفات تولید شیر ،تولید شیر تصحیح شده براساس چربی ،درصد چربی ،درصد
پروتئین ،تولید چربی و تولید پروتئین  305روز شیردهی در زایش نخست ،به ترتیب  0/20 ،0/18 ،0/25 ،0/17 ،0/16و
 0/14و روندهای ژنتیکی آنها بهترتیب 2/510 ،و  2/010کیلوگرم در سال -0/001 ،و  -0/000درصد در سال و 0/068
و  0/022کیلوگرم در سال برآورد شدند .مقادیر برآورد شده همبستگی ژنتیکی تولید شیر با صفات شیر تصحیح شده
براساس چربی ،درصد چربی ،درصد پروتئین ،تولید چربی و تولید پروتئین به ترتیب 0/60 ، -0/25 ، -0/27 ،0/86 ،و
 0/90بودند .همبستگی ژنتیکی تولید شیر تصحیح شده با صفات درصد چربی ،درصد پروتئین ،تولید چربی و تولید
پروتئین به ترتیب  0/94 ، /25 ،0/25و  0/94برآورد شدند .نتیجهگیری نهایی :با توجه به وراثتپذیری باالتر تولید شیر
تصحیح برای چربی نسبت به تولید شیر و همچنین همبستگیهای ژنتیکی باال و مثبت آن با ترکیبات شیر ،بهنظر میرسد
که انتخاب بر اساس تولید شیر تصحیح شده برای چربی بهتر از تولید شیر باشد.
واژگان کلیدی :گاوهای هلشتاین ،استان همدان ،اجزای (کو)واریانس ،صفات تولید شیر

مقدمه

ژنتیکی صفات تولیدی آنها بهویژه ،صفات تولید شیر و

بهطور کلی هدف از اجرای برنامههای اصالح نژادی در

ترکیبات آن است .یکی از راههای عملی افزایش توان

گاوهای شیری بهبود توانایی تولیدی گاوها از راه بهبود
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ژنتیکی گاوهای شیری انتخاب گاوهای دارای وضعیت

دادهها ،مشاهدههای دارای فاصله بیش از  2/5برابر

ژنتیکی برتر در دوره اول شیردهی است.

انحراف استاندارد از میانگین و همچنین مشاهدات

برآورد اجزای واریانس – کواریانس و پارامترهای

مربوط به هر یک از سطوح عوامل ثابت (مانند گله –

ژنتیکی اهمیت باالیی در اجرای برنامههای به نژادی

سال – فصل) دارای کمتر از  15رکورد حذف گردیدند.

دارد .زیرا برآورد دقیق اجزای (کو)واریانس و

ویرایش دادهها ،با کمک نرم افزارهای  Excelو

پارامترهای ژنتیکی برای طرح ریزی و بهینه سازی

 FoxProانجام شد.

برنامههای بهنژادی و پیش بینی ارزش اصالحی

عوامل ثابت مؤثر بر صفات مختلف با کمک مدلهای

ضروری است .به همین علت برآورد پارامترهای ژنتیکی

خطی تعیین شدند .عوامل ثابت مورد بررسی شامل

صفات مورد نظر و پیشبینی ارزش اصالحی حیوانات

اثرات گله – سال – فصل زایش ،سن زایش و درصد

برای این صفات الزمه بهگزینی در برنامههای اصالح

هلشتاین بودند .برای این منظور رویه  GLMنرم افزار

نژادی هستند (لسلی .)1987

 SASویرایش  )2004 SAS( 9/1بهکار برده شد .عوامل

اجزای واریانس و پارامترهای ژنتیکی برآورد شده هر

ثابت دارای اثر معنیدار ( )P<0/05بر صفات مورد

صفت از یک جمعیت به جمعیت دیگر و همچنین از یک

بررسی ،در مدلهای مورد استفاده برای برآورد اجزای

زمان به زمان دیگر متفاوت هستند ،لذا اجزای

(کو)واریانس مد نظر قرار گرفتند .اجزای واریانس و

(کو)واریانس و پارامترهای ژنتیکی صفات مورد بررسی

کواریانس ،با کمک تجزیه دو صفتی و با الگوریتم
شده1

در یک جمعیت تنها در همان جمعیت کاربرد دارند و قابل

میانگین اطالعات بیشترین درست نمایی محدود

استفاده برای جمعیتهای دیگر نخواهند بود .لذا برای

) (AI-REMLو با کمک نرم افزار ( Wombatمیر )2009

طرح ریزی برنامههای اصالح نژادی در هر جمعیت الزم

برآورد شدند .شکل کلی مدلهای مختلط دامی بهکار

است که اطالع دقیقی از اجزای واریانس صفات مهم در

برده شده به صورت زیر بود:

این پژوهش به منظور آنالیز ژنتیکی صفات تولید شیر در

y  Xb  Zu  e
در این مدل  yبردار مشاهدات مربوط به صفات مورد

نوبت اول زایش گاوهای هلشتاین استان همدان انجام

بررسی b ،بردار مربوط به اثرات عوامل ثابت (اثر سال

همان جمعیت در دست باشد.

شد.

– فصل – گله و درصد هلشتاین به عنوان متغیر کمکی،
برای همه صفات و سن هنگام زایش برای صفات تولید

مواد و روش ها

شیر ،شیر تصحیح شده براساس چربی و تولید چربی)،

اطالعات این پژوهش شامل رکوردهای مربوط به صفات

 uبردار اثرات تصادفی ژنتیکی افزایشی e ،بردار اثرات

تولید شیر در دوره اول شیردهی  4027رأس گاو شیری

تصادفی باقی مانده و  Xو  Zماتریسهای طرح هستند.

از  148گله هلشتاین در استان همدان بود که طی سال-

همچنین ،روندهای ژنتیکی و فنوتیپی صفات تولیدی

های  1367تا  1390توسط جهاد کشاورزی استان همدان

زایش نخست بهصورت ضرایب تابعیت وزنی میانگین-

جمعآوری شده بودند .صفات مورد بررسی شامل تولید

های ارزشهای اصالحی و فنوتیپی از سال تولد برآورد

شیر ،شیر تصحیح شده براساس  %4چربی ،درصد

شدند.

چربی ،درصد پروتئین ،تولید چربی و تولید پروتئین 305
روز شیردهی بودند .تصحیح رکوردها برای  305روز بر
اساس امینی و همکاران ( )1388انجام شد .در ویرایش

1

Average Information – Restricted Maximum
Likelihood
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آنالیز ژنتیکی صفات تولید شیر در زایش نخست گاوهاي شیري استان همدان
جدول -1برخی شاخصهای آمار توصیفی برای صفات تولید شیر بررسی شده
چربی

پروتئین

(کیلوگرم)

(کیلوگرم)
1477

درصد

درصد

چربی

پروتئین

تعداد رکورد

3985

3882

3882

1477

3882

میانگین

6501/2

5730/8

3/25

3/19

208/5

228/1

انحراف استاندارد

1573/6

1341/5

0/497

0/254

51/6

44/6

کمترین

1865/7

1636/7

1/76

2/3

64/4

71/0

بیشترین

12221/9

10262/8

5/9

5/3

448/3

461/3

صفت

تولید شیر

شیرتصحیح شده

تولید

تولید

(کیلوگرم)

برای چربی
(کیلوگرم)

نتایج و بحث

رکوردهای روز آزمون گاوهای هلشتاین ایران را از

آمارههای توصیفی دادههای ویرایش شده صفات مورد

 0/11تا  0/19برآورد نمودند و همچنین ،برآورد 0/14

بررسی در جدول  1و نتایج مربوط به برآورد اجزای

در گاوهای سیمنتال رومانی (نیستور و همکاران )2011

واریانس و وراثتپذیری صفات مورد بررسی در جدول

نزدیک بود.

 2نشان داده شده است .مقادیر برآورد شده وراثت-

مقدار برآورد شده وراثتپذیری درصد چربی در این

پذیری برای صفات تولید شیر ،شیر تصحیح شده

بررسی ( )0/25پایینتر از برآوردهای  0/32در گاوهای

براساس چربی ،درصد چربی ،درصد پروتئین ،تولید

هلشتاین خراسان (نعیمی پور 0/32 ،)1384در گاوهای

چربی و تولید پروتئین در دوره اول شیردهی به ترتیب،

هلشتاین ایران (دادپسند طارمسری  )1378و  0/36در

 0/20 ،0/18 ،0/25 ،0/17 ،0/16و 0/14بودند.

گاوهای هلشتاین استان خوزستان (طاهریدزفولی و

مقدار برآورد شده وراثتپذیری تولید شیر در این

بیگینصیری  )1385و باالتر از برآورد  0/14در جمعیتی

بررسی ( )0/16پایینتر از برآوردهای  0/29در گاوهای

از گاوهای هلشتاین مازندران ( بیگی نصیری )1383

هلشتاین استان خراسان با مدل حیوانی یک صفته

است اما با نتایج اسماعیلی زاده ( )1376مبنی بر برآورد

(نعیمی پور  0/30 ،)1384در گاوهای هلشتاین استان

وراثت پذیری  0/25برای این صفت در گاوهای هلشتاین

مازندران (بیگی نصیری  0/34 ،)1383در گاوهای

استان یزد هماهنگی دارد.

هلشتاین استان یزد (اسماعیلی زاده  0/24 ،)1376در

مقدار وراثت پذیری تولید چربی در این بررسی 0/20

گاوهای هلشتاین استان خوزستان (طاهریدزفولی و

برآورد شد که پایینتر از برآوردهای  0/37در گاوهای

بیگینصیری  0/24 ،)1385در گاوهای هلشتاین ایران

هلشتاین استان یزد (اسماعیلی زاده  )1376و  0/33در

(دادپسند طارمسری  0/29 ،)1378در جمعیتی از گاوهای

گاوهای هلشتاین ایران (دادپسند طارمسری  )1378و

هلشتاین ایران (چگینی و همکاران  ،)2015و  0/32در

باالتر از برآورد  0/14در گاوهای شیری پرتقال

گاوهای هلشتاین مصر (ال -بایومی و همکاران )2015

(سیلوستره و همکاران  )2005بوده اما به برآوردهای

بود اما به نتایج جنگلر و همکاران ( ،)1999که وراثت-

 0/23در گاوهای هلشتاین استان خراسان (نعیمی پور

پذیری تولید شیر را در گلههای هلشتاین پنسیلوانیا و

 0/24 ،)1384در گاوهای هلشتاین استان مازندران (بیگی

ویسکانزین در آمریکا  0/19گزارش کردند ،شادپرور و

نصیری  0/25 ،)1383در گاوهای هلشتاین استان

یزدانشناس ( )2005که وراثتپذیری تولید شیر

خوزستان (طاهریدزفولی و بیگینصیری 0/2 ،)1385
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در گاوهای هلشتاین اسپانیا (گارسیا – کورتس و

(کوستا و همکاران  )2000نزدیک است.

همکاران  )1995و  0/22در گاوهای هلشتاین برزیل
جدول -2برآورد اجزای واریانس و وراثت پذیری صفات بررسی شده
صفت

واریانس ژنتیکی افزایشی

واریانس فنوتیپی

واریانس باقیمانده

وراثت پذیری

تولید شیر

172112

1110280

938168

0/16± 0/05

شیرتصحیحشدهبرای چربی

131725

781382

649657

0/17 ± 0/05

درصد چربی

0/0367

0/1464

0/1097

0/25 ± 0/04

درصد پروتئین

0/0084

0/0469

0/0386

0/18 ± 0/08

تولید چربی

244/2

1223/4

979/2

0/20 ± 0/04

تولید پروتئین

134/2

983/6

851/5

0/14 ± 0/07

مقدار وراثتپذیری درصد پروتئین و تولید پروتئین در

اطالعات شجره نیز میتواند در پایین بودن برآورد

این بررسی (به ترتیب 0/18 ،و  )0/14پایینتر از برآورد

واریانس ژنتیکی و در نتیجه وراثت پذیری مؤثر باشد

پورمشهدی ( )1387است که وراثتپذیری این صفات را

(دانگ و همکاران  .)1988علت آن را میتوان صفر بودن

در گاوهای هلشتاین ایران به ترتیب  0/27و 0/31

بخش زیادی از عناصر غیر قطری ماتریس روابط

گزارش نمود .برآورد وراثتپذیری تولید پروتئین در این

خویشاوندی در شجره ناقص و در نتیجه ،برآورد پایین-

بررسی به برآورد  0/14در گاوهای هلشتاین هلندی

تر واریانس ژنتیکی افزایشی جستجو نمود .زیرا میتوان

(استوپ و همکاران  )2008نزدیک است.

انتظار داشت که ماتریس روابط خویشاوندی ناقص

مقادیر برآورد شده وراثت پذیری برخی از صفات

توجیه مناسبی از پراکنش ناشی از تفاوتهای ژنتیکی

تولیدی گاوهای هلشتاین استان همدان در این بررسی تا

افزایشی نداشته باشد .تفاوت مقادیر برآورد شده

حدودی نسبت به برآوردهای انجام شده در جمعیتهای

وراثتپذیری برای هر صفت در جمعیتهای مختلف

دیگر گاوهای هلشتاین کشور پایینتر هستند .علت این

امری طبیعی است و این تفاوت در اثر میزان مشخص

تفاوت را میتوان در تفاوتهای ژنتیکی و محیطی

بودن روابط خویشاوندی حیوانات در شجره ،ساختار و

جمعیتها ،نوع رکوردهای مورد استفاده ( 305روز یا

حجم اطالعات استفاده شده و تفاوت شرایط آب و هوایی

روز آزمون) ،روش تجزیه دادهها (مدلهای مورد

ایجاد میشود (هنفورد و همکاران  .)2002لذا مقدار

استفاده) و کوچک بودن اندازه جمعیت در گاوهای

برآورد شده وراثتپذیری ،نهتنها نشاندهنده ویژگی

هلشتاین استان همدان (فالکونر و مککی  )1996جستجو

صفت مورد نظر است ،بلکه ویژگیهای جمعیت مورد

نمود .تفاوت سطح تولید در جمعیتهای مورد بررسی

بررسی را نیز نشان میدهد (فالکونر و مککی .)1996

نیز میتواند در تفاوت مقادیر برآورد شده وراثت پذیری

بنابراین ،مقادیر برآورد شده وراثتپذیری برای صفات

موثر باشد .کاستیلو – جارز و همکاران ( )2002گزارش

تولیدی در این بررسی برآوردهایی مختص به جمعیت

نمودند که وراثتپذیری تولید شیر در گلههای کم تولید

گاوهای هلشتاین استان همدان بوده و نشاندهنده

پایینتر از گلههای پر تولید میباشد .ارتباط سطح تولید

ویژگیهای این جمعیت هستند و تفاوت یا شباهت آنها با

با وراثتپذیری تولید شیر در گلههای ایران نیز گزارش

گزارشهای مربوط به جمعیتهای دیگر از نظر علمی

شده است (ورکوهی  .)2015همچنین ،ناقص بودن

هیچ ایرادی ندارد.
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در جمعیت مورد بررسی باالترین وراثتپذیری مربوط

همبستگی ژنتیکی در میان صفات مورد بررسی بین شیر

به درصد چربی ( )0/25و پس از آن تولید چربی ()0/20

تصحیح شده براساس چربی با تولید چربی و تولید

بود که میتواند نشان دهنده امکان رشد ژنتیکی نسبتاً

پروتئین ( )0/94بود و پایینترین همبستگی ژنتیکی در

مناسب در اثر انتخاب روی این صفات باشد .در یک

میان صفات مورد بررسی بین تولید شیر با درصد

بررسی مشخص شد که در طی سالهای  1366تا 1386

چربی ( )-0/27مشاهده گردید .همبستگی ژنتیکی بین

در جمعیت گاوهای هلشتاین استان همدان ،میانگین

تولید شیر با تولید چربی  0/60برآورد شد که پایینتر از

ارزشهای اصالحی درصد چربی شیر بهطور معنیداری

برآوردهای  0/70در گاوهای هلشتاین استان خوزستان

کاهش یافته است (زمانی و همکاران  .)1393بنابراین،

(طاهریدزفولی و بیگینصیری  )1385و  0/73تا 0/80

انتخاب برای افزایش درصد چربی میتواند گامی نسبتاً

در گاوهای هلشتاین بلغارستان (گایدارسکا و همکاران

مؤثر برای بهبود وضعیت ژنتیکی گاوهای هلشتاین

 )2001میباشد .همبستگی ژنتیکی برآورد شده برای

استان همدان باشد.

تولید شیر و درصد چربی در این بررسی ( )-0/27به

مقادیر برآورد شده همبستگیهای ژنتیکی و فنوتیپی در

برآورد  -0/30توسط طاهریدزفولی و بیگینصیری

جدول  3نشان داده شدهاند .همبستگی ژنتیکی تولید شیر

( )1385نزدیک است .همبستگی ژنتیکی تولید چربی با

با شیر تصحیح شده بر اساس چربی ،درصد چربی،

درصد چربی  0/60برآورد شد که به برآورد 0/47

درصد پروتئین ،تولید چربی و تولید پروتئین به ترتیب

توسط طاهریدزفولی و بیگینصیری ( )1385نزدیک

 0/60 ، -0/25 ، -0/27 ،0/86و  0/90برآورد شد .تولید

است اما پایینتر از گزارش تهرانی و همکاران ()1387

شیر باالترین همبستگی ژنتیکی را با تولید شیر تصحیح

میباشد که همبستگی ژنتیکی این دو صفت را 0/88

شده براساس چربی ( )0/86و پایینترین همبستگی

برآورد نمودند.

ژنتیکی را با درصد چربی ( )-0/27داشت .باالترین مقدار
جدول  -3مقادیر برآورد شده و خطاهای استاندارد همبستگیهای ژنتیکی (باالی قطر) و فنوتیپی (پایین قطر)
صفات

تولید شیر

تولید شیر

شیر تصحیح شده

درصد چربی

درصد پروتئین

تولید چربی

تولید پروتئین

0/86 ±0/05

-0/27 ±0/05

-0/25 ±0/08

0/60±0/05

0/90 ±0/08

0/25 ±0/05

0/25 ±0/08

0/94 ±0/04

0/94 ±0/08

0/65 ±0/06

0/59 ±0/05

0/09 ±0/07

0/51 ±0/07

0/21 ±0/06

شیرتصحیحشده

0/92 ±0/04

درصد چربی

-0/37 ±0/05

0/01 ±0/05

درصد پروتئین

-0/40 ±0/08

-0/25 ±0/07

0/41 ±0/06

تولید چربی

0/75 ±0/05

0/95 ±0/05

0/32 ±0/04

-0/09 ±0/07

تولید پروتئین

0/90 ±0/07

0/86 ±0/08

-0/21 ±0/06

0/04 ±0/05

0/79 ±0/08
0/71 ±0/08

شیر تصحیح شده :شیر تصحیح شده برای چربی

مقادیر برآورد شده همبستگی فنوتیپی بین تولید شیر با

تصحیح شده براساس چربی ( )0/92و پایین ترین

صفات شیر تصحیح شده براساس چربی ،درصد چربی،

همبستگی فنوتیپی را با درصد پروتئین ( )-0/40داشت.

درصد پروتئین ،تولید چربی و تولید پروتئین به ترتیب

مقدار برآورد شده همبستگی فنوتیپی بین تولید شیر با

 0/75 ، -0/40 ، -0/37 ،0/92و  0/90بودند (جدول .)3

تولید چربی ( )0/75با نتایج طاهریدزفولی و بیگی-

تولید شیر باالترین همبستگی فنوتیپی را با تولید شیر

نصیری ( )1385که همبستگی را  0/75گزارش نمود
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هماهنگ است .مقدار برآورد شده همبستگی فنوتیپی

شیر تصحیح شده برای چربی دارای همبستگیهای

تولید شیر با درصد چربی  -0/37بود که پایینتر از

ژنتیکی بسیار باال با صفات تولید شیر ،تولید چربی و

برآورد  -0/93در گزارش تهرانی و همکاران ()1387

تولید پروتئین ( 0/85تا  )0/93و همبستگیهای مناسب با

است اما با گزارش طاهریدزفولی و بیگینصیری

صفات درصد چربی ( )0/25و درصد پروتئین ()0/25

( )1385که همبستگی این دو صفت را  -0/31برآورد

بوده است .بنابراین ،برخالف صفت تولید شیر ،با انتخاب

نمود ،هماهنگی دارد .همبستگی فنوتیپی برآورد شده

براساس تولید شیر تصحیح شده برای چربی احتماالً

برای تولید چربی با درصد چربی  0/32بود که به

تغییرات مطلوبی در صفات تولیدی دیگر ایجاد خواهد

برآورد  0/37توسط طاهریدزفولی و بیگینصیری

شد.

( )1385نزدیک است.

روندهای ژنتیکی برآورد برای صفات تولید شیر ،شیر

همبستگی ژنتیکی نسبتاً باالی تولید شیر با تولید پروتئین

تصحیح شده براساس چربی ،درصد چربی ،درصد

در این بررسی ( )0/90نشان میدهد که انتخاب براساس

پروتئین ،تولید چربی و تولید پروتئین در دوره اول

تولید شیر میتواند احتماالً بهبود ژنتیکی تولید پروتئین

شیردهی بهترتیب 2/510 ،و  2/010کیلوگرم در سال،

را در پی داشته باشد .در گزارش زمانی و همکاران

 -0/001و  -0/000درصد در سال و  0/068و 0/022

( )1393میانگین ارزشهای اصالحی گاوهای هلشتاین

کیلوگرم در سال و روندهای فنوتیپی آنها بهترتیب،

استان همدان برای تولید پروتئین در طی سالهای  82تا

 97/9و  74/9کیلوگرم در سال -0/029 ،و -0/032

 86بهطور معنیداری افزایش یافته است که این افزایش

درصد در سال و  1/48و  6/73کیلوگرم در سال برآورد

احتماالً بهعلت پاسخ غیر مستقیم تولید پروتئین به

شدند .روندهای ژنتیکی تولید شیر ،درصد چربی و تولید

انتخاب روی تولید شیر بوده است (زمانی و همکاران

پروتئین و روندهای فنوتیپی درصد چربی و درصد

 .)1393همچنین ،تولید شیر دارای همبستگیهای ژنتیکی

پروتئین معنیدار ( )P>0/05و روندهای دیگر غیر معنی-

نسبتاً باالیی با تولید شیر تصحیح شده برای چربی

دار بودند.

( )0/86و تولید چربی ( )0/60است ،که میتوان بهبود

اگر چه روند ژنتیکی تولید شیر زایش نخست در پژوهش

ژنتیکی این صفات را در اثر انتخاب روی تولید شیر

حاضر با برآورد  2/8کیلوگرم در سال در گاوهای

انتظار داشت .این در حالی است که همبستگی ژنتیکی

هلشتاین استانهای گلستان و مازندران (نافذ و همکاران

تولید شیر با صفات درصد چربی ( )-0/27و درصد

 )1391همخوانی دارد اما بهطور قابل توجهی از برآورد

پروتئین ( )-0/25بهگونهای است که انتخاب براساس

( 33/84رزمکبیر و همکاران  )1388در گاوهای هلشتاین

تولید شیر احتماالً سبب کاهش این صفات خواهد شد.

ایران پایینتر است .این نتیجه نشان دهنده عدم وجود

کاهش درصد چربی شیر گاوهای هلشتاین استان همدان

پیشرفت ژنتیکی مناسب در صفات تولیدی زایش نخست

در اثر انتخاب روی تولید شیر بهوسیله زمانی و

در جمعیت گاوهای هلشتاین استان همدان و لزوم

همکاران ( )1393گزارش شده است.

بازنگری برنامههای اصالح نژادی در گلههای استان می-

وراثتپذیری تولید شیر تصحیح شده برای چربی ()0/16

باشد.

بهطور جزئی باالتر از وراثتپذیری تولید شیر ()0/15
بود .بنابراین ،با انتخاب برای تولید شیر تصحیح شده

نتیجهگیری

برای چربی احتماالً رشد ژنتیکی باالتری در مقایسه با

در جمعیت گاوهای هلشتاین استان همدان ،صفات درصد

انتخاب برای تولید شیر ایجاد خواهد شد .بهعالوه ،تولید

چربی و تولید چربی از وراثتپذیری باالتری در مقایسه
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با صفات تولیدی دیگر برخوردار هستند .تولید شیر

میرسد که انتخاب بر اساس تولید شیر تصحیح شده

همبستگی ژنتیکی مثبت و باالیی با تولید پروتئین و تولید

برای چربی بهتر از انتخاب براساس تولید شیر باشد.

شیر تصحیح شده برای چربی دارد اما همبستگی ژنتیکی
آن با صفات درصد چربی و درصد پروتئین منفی است.
اما با توجه به وراثتپذیری باالتر تولید شیر تصحیح
برای چربی نسبت به تولید شیر و همچنین همبستگیهای
ژنتیکی باال و مثبت آن با همهی ترکیبات شیر ،بهنظر

سپاسگزاری
بدین وسیله از معاونت امور دام سازمان جهاد
کشاورزی استان همدان برای جمع آوری و تأمین داده-
های مورد استفاده این پژوهش صمیمانه سپاسگزاری
میشود.
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Abstract
BACKGROUND: Estimation of variance components is necessary for precise planning of animal
breeding programs. OBJECTIVES: The present study was conducted to estimate genetic parameters
of milk yield traits in the first parity of Holstein cattle in Hamedan province. METHODS: First

parity records of 4027 lactating cows from 148 herds, collected by Agricultural Jahad Institute of
Hamedan province, were used for this study. (Co)variance components of milk yield traits were
estimated by bivariate analyses of mixed animal models based on Average Information algorithm of
Restricted Maximum Likelihood (AI-REML). In these models the fixed effects were herd-yearseason of calving and Holstein percentage (for all traits) and calving age (for 305 d milk yield, fat
corrected milk and fat yield traits). The animal additive genetic effect was considered as the random
effect in the model. RESULTS: Heritabilities of 305 d milk yield (MY), fat corrected milk yield
(FCM), fat percentage (F), protein percentage (P), fat yield (FY) and protein yield (PY) at the first
parity were estimated 0.16, 0.17, 0.25, 0.18, 0.20 and 0.14, and their genetic trends were 2.510 and
2.010 kg/yr, -0.001 and -0.000 %/yr and 0.068 and 0.022 kg/yr, respectively. The estimated genetic
correlations between MY and FCM, F, P, FY and PY traits were 0.86, -0.27, -0.25, 0.60 and 0.90,
respectively. Genetic correlations of FCM with F, P, FY and PY were estimated 0.25, 0.25, 0.94
and 0.94, respectively. CONCLUSION: Regarding the higher heritability of FCM than MY and also
its high and positive genetic correlations with milk contents, it seems that selection based on FCM
is better than the MY.
Keywords: Holstein cattle, Hamedan province, (Co)variance components, Milk yield traits

