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پذیري صفت انحراف معیار شیر روز آزمون گاوهاي هلشتاین استان برآورد اجزاي واریانس و وراثت
  خراسان رضوي

 1، مریم نصرتی1، فاطمه بحري بیناباج3، مجتبی طهمورث پور2، همایون فرهنگ فر1*یاسمن شمشیرگران
 دانشگاه دامی علوم گروه عضو هیئت علمی 2مشهد،  فردوسی دانشگاه دام نژاد اصالح و ژنتیک دکتري دانشجوي 1

  مشهد فردوسی دانشگاه دامی علوم گروه عضو هیئت علمی 3بیرجند،
  

  چکیده
تداوم  سنجشبراي بعنوان معیاري (آزمونروزپذیري صفت انحراف معیار شیر براي برآورد اجزاي واریانس و وراثت

رکورد تولید  10گاو هلشتاین داراي  رأس 7111رکورد اولین دوره شیردهی  71110گاوهاي شیري از تعداد  )شیردهی
از . زایش داشتند، استفاده گردید 1386-1370هاي گله دراستان خراسان رضوي که طی سال 135شیر روز آزمون متعلق به 

برآورد اجزاي واریانس . عوامل محیطی مؤثر بر صفت فوق استفاده گردید جهت تعیین GLMرویه  SASنرم افزار آماري 
با استفاده از برنامه  )REML(پذیري صفت انحراف معیار شیر به روش حداکثر درست نمائی محدود شدهو وراثت
DFUNI  موجود در نرم افزارDFREML فصل  -سال -گلهثابت در مدل دامی تک صفتی مورد استفاده، اثر . انجام شد

با درجه ) 04/93±66/9(و درصد ژن هلشتاین) 35/26±58/2(سن حیوان در هنگام اولین زایش بر حسب ماه ،زایش
پذیري انحراف معیار تولید وراثت. داده شدقرار و اثر تصادفی ژنتیکی افزایشی گاو  برازش خطی به عنوان متغیرهاي کمکی

سن هنگام اولین زایش و درصد ژن هلشتاین به العه بر حسب مورد مطصفت جزئی یب تابعیت اضر. بود 0842/0شیر 
  .برآورد شد -19/0و 67/0ترتیب 

  گاو هلشتاین، انحراف معیار شیر روز آزمون، وراثت پذیري: هاي کلیديواژه
  

  مقدمه 
د از آن به رسد و بعبعد زایمان به تدریج افزایش یافته سپس به اوج می 8تا  2هاي در گاو شیري، تولید شیر طی هفته

تداوم شیردهی به صورت میزان کاهش در تولید بعد از رسیدن به پیک تولید شیر . )6( گذاردآرامی رو به کاهش می
تداوم شیردهی باال همراه با سرعت کم کاهش تولید است و به عکس تداوم پایین شیردهی معادل با . تعریف شده است

ارزش اقتصادي تداوم شیردهی  کردندو همکاران عنوان  زدکر 1998در سال . )3, 1( باشدسرعت باالي کاهش تولید می
 گاوهایی که. )3( شوددالر به ازاي هر واحد انحراف استاندارد فنوتیپی است که با افزایش تداوم شیردهی بیشتر می 6/13

تري داشته چون در ابتداي دوره شیردهی تنش تولید هاي دامپزشکی و مامایی پایینتداوم شیردهی مطلوب دارند هزینه
یکنواخت توزیع شده  صورت تولید در طول دوره شیردهی به دبراي داشتن تداوم در تولید بای. نمایندکمتري را تحمل می

. )3, 1(ا علوفه ارزان قیمت جایگزین نمود توان ببه این ترتیب بخشی از انرژي خوراك را به جاي کنسانتره می .باشد
تا  101روزهاي (گیري تداوم شیردهی بکار گرفته شده است، مانند نسبت نیمه دومتاکنون معیارهاي مختلفی براي اندازه

تولید تا اوج و درصد شیر روزانه باقی مانده از  )9, 2( شیردهی) شیردهی 100تا  1روزهاي (به نیمه اول) شیردهی 200
دوره  280و  60انتهاي دوره شیردهی، نسبت تولید کل دوره شیردهی به حداکثر تولید روزانه، تفاوت تولید بین روزهاي 

اي براي تداوم شیردهی باید به گونه یک شاخص مناسب .)4( و انحراف معیار تمامی رکوردهاي روزآزمون )6( شیردهی
باشد که تمام دوره شیردهی را توصیف نماید و روند کلی کاهش تولید بعد از رسیدن به پیک را با در نظر گرفتن نوسانات 
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هدف از این تحقیق برآورد اجزاي واریانس و وراثت پذیري صفت انحراف معیار شیر روز آزمون . )7( آن نشان دهد
  . گاوهاي هلشتاین استان خراسان رضوي با استفاده از یک مدل دامی تک صفتی بود

  
  مواد و روش

رکورد  71110ذیري صفت انحراف معیار شیر روز آزمون از پدر این تحقیق به منظور برآورد اجزاي واریانس و وراثت
رکورد  10س گاو هلشتاین شکم اول استان خراسان رضوي که داراي رأ 7111یر سه بار دوشش مربوط به تولید ش

 1386تا  1370هاي گله بودند و طی سال 135س گاو ماده در رأ 6424س گاو نر و رأ 832فرزندان  روزآزمون بوده و
گاو است بنحوي که هر چه مقدار  63انحراف معیار مزبور، شاخصی از تداوم شیردهی. شتند، استفاده گردیدزایش دا

 .روز کمتر باشد، گاو از تداوم شیردهی باالتر برخوردار خواهد بود 305انحراف معیار شیر در طول یک دوره شیردهی 
متوسط صفت  .شد انجام )SAS )5نرم افزار آماري  MEANSبرآورد انحراف معیار رکوردهاي شیر با استفاده از رویه 

مدل دام مورد استفاده براي آنالیز ژنتیکی . کیلوگرم بود 57/1با انحراف معیار  21/4انحراف معیار رکوردهاي تولید شیر 
  :صفت مزبور به صورت زیر بود

( ) ( )i j k i m ijk m ijk j ijky H Y S A g e A g e H F H F a M E           
 

iHY، کل تولید شیر روزانه میانگین هاي تولید شیر، مشاهده مربوط به انحراف معیار رکورد ijkyکه در آن S  اثر
)فصل زایش،  - تابت گله، سال )m ijkAge Age    ،اثر متغیر همراه سن هنگام زایش با درجه برازش خطی

( )m ijkHF HF    ژن هلشتاین با درجه برازش خطی،اثر متغیر همراه درصدja  اثر ژنتیکی افزایشی مربوط به
وارد  )P<0.01(دار عوامل محیطیاثرات معنی. مدل آماري است) خطاي سنجش( اثر خطاي باقیمانده ijkMEحیوان و 

و براساس تجزیه واریانس بررسی  SASنرم افزار آماري  )PROC GLM(شده در مدل فوق توسط رویه مدل خطی عمومی
هاي واریانس به روش سازي فایل حاوي اطالعات شجره و داده براي صفت مورد نظر، برآورد مؤلفهپس از آماده. شد

 .انجام شد )8( DFREMLموجود در نرم افزار  DFUNI و با استفاده از برنامه )REML(حداکثر درست نمایی محدود شده

توان آن را استفاده باشد که تحت سیستم عامل لینوکس میمی WOMBATنسخه جدیدتر نرم افزار مزبور تحت عنوان 
  .نمود

  
  نتایج

پذیري پائین بودن مقدار وراثت. ارائه شده است 1برآورد اجزاي واریانس و وراثت پذیري صفت مورد بررسی در جدول 
دهد که تنوع محیطی  یمانده و کم بودن واریانس ژنتیکی صفت تحت بررسی است و نشان میبه دلیل باال بودن واریانس باق

پذیري برآورد شده وراثت .دهد آزمون را تشکیل میروزاي از تنوع فنوتیپی صفت انحراف معیار رکوردهاي شیر  سهم عمده
تواند به دلیل تغییرات محیطی گسترده که می )2(د شده توسط سایر محققین کمتر بود پذیري برآوردر این تحقیق از وراثت

لف تغذیه، نگهداري و سایر فاکتورهاي محیطی مؤثر بر عملکرد گاوهاي شیري هاي مختدر تولید شیر که شامل سیستم
  .ایران است، باشد

                                                        
٦٣ Persistency 
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دهد که به ازاي هر یک بود و نشان می -19/0از درصد ژن هلشتاین  آزمونروز ضریب تابعیت صفت انحراف معیار شیر
و این به مفهوم بهبود تداوم شیردهی براي  یابدواحد کاهش می 19/0انحراف معیار شیر  ،واحد افزایش درصد ژن هلشتاین

همچنین ضریب تابعیت صفت . آن قبیل گاوهایی است که از ساختار ژنتیکی نزدیک به گاوهاي اصیل برخوردار هستند
 اند،شتهدهد تداوم شیردهی گاوهایی که در سنین باالتر زایش دابود که نشان می 67/0فوق از سن هنگام زایش برابر با 

  . تکمتر اس
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Abstract 
A total of 71,110 monthly test day milk yields collected from 7,111 first lactation Holstein 
cows calved during 1991-2007 in 135 herds of Khorasan Razavi province were used to 
estimate and variance components as well as heritability of standard deviation of milk 
yield over the course of the lactation. GLM of SAS software was applied to determine the 
effects of environmental factors affecting the trait. REML estimates of Variance 
components were obtained. A single trait animal model was adopted in which fixed effect 
of herd-year-season, linear covariables of age at first calving, AFC (26.35±2.58 months) 
and Holstein gene percentage, HG (93.04±9.66) and additive genetic random effect were 
included. Heritability of standard deviation of milk yield was found to be 0.0842. Partial 
regression coefficients of the trait on AFC and HG were 0.67 and -0.19, respectively. 
  
Keywords: Holstein cow, standard deviation of test day milk yield, heritability    
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   پذیري صفت انحراف معیار شیر روز آزمونبرآورد اجزاي واریانس و وراثت 1جدول 

2  صفت
a 

2
e  

2
p  2h  

  0842/0  99/1  82/1  167/0  آزمونروز شیر انحراف معیار رکوردهاي
2
a= 2افزایشی،  ژنتیکی واریانس

e= 2،باقیمانده  واریانس

p= 2فنوتیپی،  واریانسh =
    پذیريوراثت

 


