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   برآورد روند ژنتیکی و فنوتیپی سن در اولین گوساله زایی و فاصله گوساله زایی گاوهاي هلشتاین ایران
  2، همایون فرهنگ فر1، علی اصغر اسلمی نژاد1هادي فرجی آروق

 گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزي، دانشگاه فردوسی مشهدبه ترتیب دانشجوي دکتري و استادیار 

 استادیار گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزي، دانشگاه بیرجند

  چکیده
براي برآورد روند ژنتیکی و فنوتیپی صفات سن در اولین گوساله زایی و فاصله گوساله زایی گاوهاي هلشتاین ایران، از 

توسط مرکز اصالح نژاد دام کشور ثبت شده  1386تا  1362ایران که مابین سالهاي  داده هاي مربوط به گاوهاي هلشتاین
درست نمایی محدود شده توسط الگوریتم  حداکثربا استفاده ازروش  ASREML داده ها توسط نرم افزار. بود، استفاده شد

. ز داده ها، مدل دام تک متغییره بودمدل مورد استفاده براي آنالی. آنالیز شدند) Average Information(متوسط اطالعات 
روند ژنتیکی و فنوتیپی از طریق رگرسیون میانگین ارزش هاي اصالحی و میانگین ارزش هاي فنوتیپی بر سال گوساله 

و  19/0 ±005/0وراثت پذیري براي سن در اولین گوساله زایی و فاصله گوساله زایی به ترتیب . زایی برآورد شدند
 02/0و براي فاصله گوساله زایی  -75/0 ±11/0روند ژنتیکی براي سن در اولین گوساله زایی  .رد شدبرآو 04/0 003/0±

روند فنوتیپی براي سن در اولین گوساله زایی و فاصله گوساله زایی به . روز به ازاي هر سال برآورد گردید 004/0 ±
  .روز براي هر سال بود -13/01 ± 23/0و  -35/2 ±38/0ترتیب 
  .روند ژنتیکی، سن در اولین گوساله زایی، گاو هلشتاین ایران: کلیدي کلمات

  
  مقدمه

بیشتر برنامه هاي اصالحی در شاخص انتخابی مورد استفاده، به صفات تولیدي و تیپ ارزش بیشتري نسبت به صفات 
و پسرفت در صفات تولید  عث پیشرفت ژنتیکی براي صفات تولیدياستفاده از این برنامه ها با. )6(تولید مثلی می دهند 

واسطه طوالنی شدن فاصله گوساله زایی و افزایش هزینه جایگزینی به صورت به مشکالت تولید مثلی ). 2(مثلی می شود 
سن در اولین گوساله ). 9(گله داران تاثیر می گذارند  بر زیان اقتصاديکاهش گوساله متولد شده به ازاي هر راس گاو 

هاري ). 5 (شاخص هاي صفات تولید مثلی هستند که نقش مهمی در نتایج اقتصادي دارند از ایی زایی و فاصله گوساله ز
ماه و براي فاصله گوساله  -28/0تا  - 09/0نژاد ایالت متحده را در دامنه بین  5روند فنوتیپی براي ) 2006(و همکاران 

ثت پذیري سن در اولین گوساله زایی و فاصله ورا. ماه براي هر سال گزارش کردند 07/1تا  49/0زایی اول در دامنه 
روز و روند  9/1ماه و  -2/0، روند فنوتیپی به ترتیب 03/0و  26/0گوساله زایی براي گاوهاي هلشتاین افریقاي جنوبی 

وراثت پذیري سن در اولین گوساله زایی و ). 7(روز براي هر سال گزارش شده است  27/0ماه و  -06/0ژنتیکی به ترتیب 
). 10(روز بدست آمد  - 32/0و  -26/6و روند ژنتیکی به ترتیب  11/0و  15/0صله گوساله زایی براي گله هاي کلمبیا فا

روند فنوتیپی براي سن در اولین گوساله زایی و فاصله گوساله زایی گاوهاي هلشتاین استان فارس در ایران توسط 
 2000ماه در سال  30اولین گوساله زایی براي این گاوها از سن در . گزارش شده است) 2009(و همکاران  الري انصاري

هدف از این تحقیق برآورد . روز کاهش داشته است 389روز به  435و فاصله گوساله زایی از  2004ماه در سال  26به 
  .شدروند ژنتیکی و فنوتیپی براي سن در اولین گوساله زایی و فاصله گوساله زایی گاوهاي هلشتاین ایران می با
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  مواد و روشها
توسط مرکز اصالح  1386تا  1362هلشتاین ایران که مابین سالهاي  گله گاو 1986 رکوردهاي مربوط به صفات تولید مثلی

سن در اولین گوساله . نژاد دام کشور ثبت شده بود براي برآورد روند ژنتیکی و فنوتیپی صفات مورد استفاده قرار گرفت
فاصله گوساله زایی از تفاوت  آنها وتاریخ گوساله زایی و ن از تفاوت مابین تاریخ تولد گاوها زایی براي گاوهاي هلشتای

حیوانات با تاریخ تولد و تاریخ گوساله زایی نامعلوم حذف شدند و سن  .مابین تاریخ گوساله زایی دوم و اول بدست آمد
روز  750روز و کوچکتر از  260ه گوساله زایی بیشتر از ماه و فاصل 42ماه و کوچکتر از  20در اولین گوساله زایی بیش از 

 :توسط مدل زیر آنالیز شدند) 4( ASREML داده ها با استفاده از نرم افزار )8و  3(در آنالیز مورد استفاده قرار گرفت 
y =Xb+ Zu+e 

ساله زایی براي هر دو صفت فصل گو –سال  –اثر گله ( بردار اثرات ثابت  b، بردار مشاهدات براي صفات Û yدر مدل باال
ماتریس هاي طرح  Zو  X، اثرات باقیمانده e، بردار اثرات تصادفی u ،)و سن گوساله زایی براي فاصله گوساله زایی

خطی روند هاي ژنتیکی و فنوتیپی به صورت رگرسیون . هستند که مشاهدات را به اثرات ثابت و تصادفی ربط می دهند
  .محاسبه شد SAS و فنوتیپی صفات از سال توسط نرم افزار صالحیمیانگین ساالنه ارزش هاي ا

  
  نتایج و بحث

میانگین  .آمده است 1آمار توصیفی و وراثت پذیري صفات سن در اولین گوساله زایی و فاصله گوساله زایی در جدول 
ي گاوهاي هلشتاین افریقاي است که کمتر از میانگین گزارش شده برا) ماه  6/26(روز  1/811سن در اولین گوساله زایی 

وراثت . براي گاوهاي هلشتاین ایران است ) 1386(و مشابه نتایج فرهنگ فر و همکاران ) 7(است ) ماه  28(جنوبی 
این نتایج براي سن در اولین . است 04/0و  19/0پذیري براي سن در اولین گوساله زایی و فاصله گوساله زایی به ترتیب 

براي گله هاي کلمبیا است ولی مشابه نتایج فرهنگ ) 15/0( )2009( برآوردهاي ورگارا و همکارانگوساله زایی بیشتر از 
). 7(بود ) 26/0( این نتایج کمتر از نتایج گاوهاي افریقاي جنوبی. براي گاوهاي ایران بود) 14/0( )1386( فر و همکاران

ین بهبود تعذیه و مدیریت تولید می تواند در بهبود این وراثت پذیري پایین نشان دهنده تاثیر شرایط محیطی بوده بنابرا
 .صفات موثرباشد

نشان می  1386تا  1362روند فنوتیپی براي سن در اولین گوساله زایی و فاصله گوساله زایی را در طول سالهاي  1شکل 
می رسد سپس  1364سال  روز در 877افزایش و به  1364تا  1362دهد روند فنوتیپی سن در اولین گوساله زایی از سال 

روز می رسد این روند ادامه داشته و میانگین سن در اولین گوساله زایی از  800به  1366روند کاهشی داشته و در سال 
و هاري و ) 2009(می رسد روند کاهشی در تحقیقات انصاري و همکاران  1386روز در  750به  1362روز در سال  840

شدید سپس روند نامنظم کاهشی  1364تا  1362اهش روند در فاصله گوساله زایی از ک. دیده می شود) 2006(همکارن
رسیده است در تحقیقات هاري  1386روز در سال  373به  1362روز در سال  465دیده می شود و فاصله گوساله زایی از 

  .روند افزایشی گزارش شده است) 2006(و همکاران 
مثبت بوده و از  1377تا  1362ن می دهد روند براي سن در اولین گوساله زایی ازروند ژنتیکی براي صفات را نشا 2شکل 
در نتیجه انتخاب  گوساله زایی نشان دهنده پیشرفت ژنتیکی سن در اولینمی تواند روند منفی را دارد این  1378سال 
ضریب رگرسیون براي . استروند براي فاصله گوساله زایی روند نامنظمی است و بیشتر سالها نزدیک به صفر . باشد

روند ژنتیکی به ترتیب . ارزش هاي ارثی و فنوتیپی به ازاي هر سال به جز روند ژنتیکی فاصله گوساله زایی منفی بود
و همکاران این نتایج کمتر از نتایج ورگارا . روز برآورد شد -13/1و  - 35/2روز و روند فنوتیپی + 004/0و  -75/0
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روند ژنتیکی فاصله گوساله زایی براي گاوهاي افریقاي جنوبی مثبت گزارش شده و بیشتر . بود براي روند ژنتیکی) 2009(
و همکاران براي ماکگاهلال  روند فنوتیپی منفی براي فاصله گوساله زایی متفاوت از نتایج). 7(از نتایج این تحقیق است 

 ).7(گاوهاي افریقاي جنوبی بود 
 
  

Estimation of genetic and phonotypic trends for Age at first calving and calving 
interval for Iranian Holstein cows 
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Abstract 
Records of Iranian Holstein cows that registered by Animal Breeding Center of Iran from 
1983 to 2007, were used to estimate genetic and phonotypic trends of age at first calving 
and calving interval. Records were analyzed using of restriction maximum likelihood as 
AIREML algorithm by ASREML software. Single Trait animal model was used for 
analysis of records. Genetic and phonotype trends were estimated using regression average 
breeding value and phonotype value on year of calving .heritability for age at first calving 
and calving interval were 0/19±0/005 and 0/04±0/003, respectively. Genetic trends for age 
at first calving and calving interval were – 0/75±0/11 and 0/004±0/02 days per year, 
respectively. Phonotypic trends for age at first calving and calving interval were estimated 
-2/35± 0/38 and -1/13±0/23 days per year, respectively. 
Key words: Genetic trend, age at first calving, Holstein cow. 
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  براي گاوهاي هلشتاین ایران وراثت پذیري صفات تولید مثلیشاخص هاي آماري و : 1جدول 

  حداکثر  حداقل  تعداد رکورد  صفت
  )SE( وراثت پذیري )SD(  میانگین

  19/0) 005/0(  1/811) 5/101(  1277  608  261116  )روز(سن در اولین گوساله زایی 

  04/0) 003/0(  8/412) 4/86(  749  261  163234  )روز(فاصله گوساله زایی 
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