
 

گاوهای هلشتاین استان خراسان  تولیدمثلیو  یصفات تولیدو برآورد روند  ارزیابی ژنتیکی

 رضوی با استفاده از آنالیز چند متغیره

 
 2جتبی طهمورث پورم -*1مریم نصرتی

 62/2/98تاریخ دریافت:

 69/2/89تاریخ پذیرش:

 
 چکیده

نژاد هلشتاین استان خراسان رضوی که توسط مرکز اصالح هایگاورکورد  97401ی اطالعات مربوط به صفات تولیدی و تولیدمثلدر این پژوهش از 
 شدده  حداکثر درست نمایی محددود  الگوریتم با استفاده ازها آنالیز دادهجمع آوری شده بود، استفاده گردید.  5931تا  5931های دام کشور در فاصله سال

(REML  و نرم افزار آماری )WOMBAT های ژنوتیپی و فنوتیپی صفات نسدتت  د ژنتیکی و فنوتیپی به صورت تابعیت میانگین ارزشانجام شد. رون
زایدی  (، دومدین فاصدله گوسداله   CI1زایدی ) (، اولین فاصله گوسالهAFCپذیری برای صفات سن در اولین زایش )بدست آمد. وراثت زاییبه سال گوساله

(CI2( طول روزهای خشک ،)DP  ( تولیدد شدیر ،)MILK305)   ( و تولیدد رربدیFAT305)    71/7 ±70/7و ،73/7 ±70/7،79/7 ±70/7 بده ترتید 
و  - 31/7رربی شیر با سن در اولین زایش به ترتی   تولیدبرآورد شد. همتستگی ژنتیکی صفت تولید شیر و  91/7 ±70/7و 39/7 74/7،79/7± 79/7±،

ضدرای  رگرسدیون   بدود.   74/7و  70/7و طول روزهای خشک  50/7و  55/7زایی لهفاصله گوسا دومین ،10/7و  11/7زایی فاصله گوسالهاولین  -31/7
در اولدین  سدن   کیلوگرم به ازای هر سال و برای طول روزهدای خشدک،   99/7±70/7، 11/1±5/0 به ترتی تولید شیر و تولید رربی  نتیکی برایروند ژ

 روز به ازای هر سال بود و ضدری  رگرسدیون  9/7±71/7و  93/7±74/7، -03/7±95/7، 79/7±779/7زایی اول و دوم به ترتی  زایش ، فاصله گوساله
 01/9±1/7و 0/7±71/7، -15/5±0/0، -9/7±79/7کیلوگرم به ازای هدر سدال و    09/1±31/7، 59/940±94/90 به ترتی  برای صفات فوق فنوتیپی

 روز به ازای هر سال برآورد شد.

 
 ، پارامترهای ژنتیکی، گاوهای هلشتاین خراسان رضویصفات تولیدی و تولیدمثلی :كلیدي هايواژه

 
  1  مقدمه

در ندژادی صدفات تولیددی و تید      هدای اصدالح  در بیشتر برنامده 
هدا،  به دلیل اهمیت آن در درآمد گاوداریمقایسه با صفات تولید مثلی 

عدالوه  (. 00) در تعیین شاخص انتخاب از اهمیت بیشتری برخوردارندد 
پدذیری  صفات مربوط به باروری به دلیدل وراثدت  اغل  اوقات  ،بر این

(. این 30 و 09، 1) شوندهای اصالحی نادیده گرفته میپایین در برنامه
منفی بدین صدفات تولیددی و تولیددمثلی      همتستگیدرحالی است که 

همدراه بدا بوتدود در صدفات      ، کده (30و  91، 97، 1) شدود باعث مدی 
فدرازر و   در مطالعات(. 09و  3) تولیدی، عملکرد تولیدمثلی کاهش یابد

                                                           
دانشگاه  ،کشاورزی دانشکده ،گروه علوم دامی و دانشیار دانشجوی دکتری -0و9

 فردوسی مشود
 ( :Mehraveh58@yahoo.comEmail            نویسنده مسئول: -)*

تری زایی طوالنیگاوها با تولید شیر باال فاصله گوساله ،(94همکاران )
 30تدا   91با تولید بداال  ها گاوداریدهد در گزارشات نشان مید. اشتند

که منجر به افدزایش هزینده   است بدلیل مشکالت تولیدمثلی ها حذف
در اولدین  کداهش سدن   (. تحقیقات زیدادی  01) شودجایگزینی دام می

 و 99)گدزارش کردندد   زایدی را  و افزایش متوسط فاصله گوساله شزای
افزایش تولید باعث افزایش تعداد تلقیحدات بده ازاه هدر آبسدتنی     (. 91

(. 07و  4شدود ) زایی مدی شده که خود منجر به افزایش فاصله گوساله
یش افدزا  ،باعث کاهش تولید گوساله زاییطوالنی شدن فاصله گوساله

(. بدرای افدزایش   04) گرددمی ناشی از آنضررهای اقتصادی  حذف و
روز  315بایستی بده زیدر    زاییراندمان سیستم پرورشی، فاصله گوساله

صدنعت پدرورش گداو     با توجه به ایدن کده در  (. 94) کاهش داده شود
، بندابراین  (01شیری سودآوری تحت تأثیر تولید و تولیدمثل قرار دارد )

تولید از طریق پیشدرفت  افزایش نژادی که هدف ی اصالحهادر برنامه

 پژوهشهای علوم دامی ایران  نشریه
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با هم در نظر گرفته  مثلیصفات تولیدی و تولید بایستیژنتیکی است، 
تولیدی و تولیدمثلی موم می توان تولیدد شدیر   صفات ، شوند. از جمله

(MILK305( و میددددزان رربددددی )FAT305 ،) سددددن در اولددددین
و  0(CI1&CI2زایدی ) فاصدله گوسداله  اولین و دومین ، 9(AFCزایش)

بطددور مسددتقیم بددر درآمددد  را نددام بددرد کدده 3(DP) روزهددای خشددک
 گذارند. ها تأثیر میگاوداری

-بر روی نژادهای آیرشدایر، بدراون   0771در سال  در تحقیقی که

سوئیس، گرنزی، هلشتاین و جرزی ایالت متحده آمریکا صورت گرفته 
برای ایدن  زایی اول هو فاصله گوسالزایش  در اولین است میانگین سن

روز گزارش  471تا  317ماه و  1/01تا  1/05در دامنه به ترتی  ها نژاد
هدای  روند فنوتیپی برای صفت سن در اولین زایش بدرای ندژاد   ند.شد

مداه بده ازای هدر سدال و بدرای       -01/7تا  -71/7مورد نظر در دامنه 
در (. 91)مداه بدود    70/9تدا   41/7زایی در دامنده  صفت فاصله گوساله

شددیری کلمتیددا،  هددای( بددرروی گاو31تحقیددق ورگددارا و همکدداران )
زایدی اول و  گوسداله  پذیری صفات سن در اولین زایدش، فاصدله  وراثت

و روند ژنتیکی برای ایدن صدفات    91/7و  99/7، 95/7دوم به ترتی  
روز برای هر سال گزارش شد و همتسدتگی   -91/9و  -30/7، -01/1

و با فاصله  33/7زایی اول زایش با فاصله گوسالهژنتیکی سن در اولین 
تولید شیر،  پذیری برای(. وراثت31) برآورد شدند 4/7زایی دوم گوساله

زایدی اول گاوهدای   سن در اولین زایش و فاصله گوسداله مقدار رربی، 
همتسدتگی   و 75/7و  94/7 ،03/7، 39/7هلشتاین ایدران بده ترتید     

رربی شدیر بدا سدن در اولدین زایدش      ژنتیکی بین صفت تولید شیر و 
، و بدا اولدین   -03/7، -39/7، با طول روزهای خشکی -91/7، -94/7

بددا وجددود اینکدده صددفات (. 4)بددود  44/7، 54/7زایددی فاصددله گوسدداله
استفاده از رکوردهای مربدوط  تولیدمثلی وراثت پذیری پایینی دارند، اما 

. بدا  شدود ها میبوترین ها، منجر به بوتود در انتخابدر ارزیابی آنوابه 
بدرآورد پارامترهدای ژنتیکدی و همتسدتگی     توجه به به ایدن موضدو    

این صفات بدرای بدرآورد ارزش ارثدی حیدوان و در      و فنوتیپی ژنتیکی
نژادی به منظور حداکثر کردن بوتدود ژنتیکدی الزم   های اصالحبرنامه
هدای  ربرآورد پارامت نخست(. لذا، هدف از این تحقیق در گام 94است )

در مرحلده   تولید و تولیدمثلی بود.ژنتیکی و همتستگی ژنتیکی صفات 
انتخاب برای صفات تولیدی و وجود همتسدتگی منفدی   به بعد با توجه 

 ضدرای  رگرسدیونی رونددهای   بین آنوا و صدفات تولیددمثلی، بدرآورد    
ژنتیکی و فنوتیپی صفات تولیدمثلی برای گاوهای شیری نژاد هلشتاین 

 .مورد نظر بودن رضوی استان خراسا

                                                           
1- Age at first calving 

2- Calving interval 

3- Dry period 

 

 مواد و روش ها

گلده هلشدتاین    950 رکدورد متعلدق بده    97401در این مطالعه از 
توسط مرکدز   9315تا  9315های استان خراسان رضوی که طی سال

. اطالعدات  استفاده گردیدد  ،اصالح نژاد دام کشور جمع آوری شده بود
شدامل   . صفات مدورد مطالعده  آمده است 9مربوط به شجره در جدول 

 ،روز 375تصحیح شده ( FAT305)رربی  ( وMILK305) تولید شیر
زایدش   در اولدین  ، سدن (DP) دوبار دوشدش، طدول روزهدای خشدک    

(AFC ،) فاصله گوسالهاولین( زاییCI1و ) زایدی  فاصله گوساله دومین
(CI2)  دهد که گاو به زایش دوره زمانی را نشان میدر اولین بود. سن

زایی نیدز طدول مددتی کده گداو دوبداره       ه گوسالهرسد و فاصلبلوغ می
 کند یا به عتارتی فاصله بین یک زایش تا زایش بعدیزایی میگوساله
ها شامل حذف حیوانات بدا تداریت تولدد و    (. ویرایش داده91) را گویند

مداه   07تاریت زایش نامعلوم، حذف حیوانات با سن در اولین زایش زیر 
 057حیوانات با فاصله دو زایش باالتر از ( و حذف 01ماه ) 40و باالی 

 375. صفات تولید شیر و رربدی بدرای   روز بود 017روز و پایین تر از 
 .(0)روز و دو نوبت دوشش در روز تصحیح شد 

 
 زیآنال يبرا استفاده مورد شجره اطالعات -1 جدول

 تعداد مشخصات

 91140 شجره حیوانات

 97401 رکورد یدارا واناتیح

 177 ماده حیوانات

 3355 نر حیوانات

 950 گله تعداد

 0719 (Hys) ثابت اثرات سطوح

 0071 نامعلوم پدر یدارا واناتیح

 1171 نامعلوم مادر یدارا واناتیح

 0471 نامعلوم مادر و پدر با حیوانات

 
کواریدانس ژنتیکدی    -هدای واریدانس  پارامترهای ژنتیکی و مؤلفه

رد مطالعده توسدط روش حدداکثر    و محیطی برای صفات مدو  یافزایش
رند صفتی  5در قال  مدل حیوانی REML))4 درستنمایی محدود شده

. اسدتفاده شدد   WOMBATنرم افزار از  هابرای آنالیز داده برآورد شد.
هدای  روند ژنتیکی و فنوتیپی صفات به صورت تابعیت میدانگین ارزش 

م افدزار  زایدی توسدط ندر   ارثی و فنوتیپی صفات نستت به سال گوساله
SAS (SAS, 2005)  (40) شدتعیین. 
 

                                                           
4- Restricted Maximum Likelihood  

5- Animal model 



 3309 پاییز 3، شماره 3جلد  ایران علوم دامیپژوهشهای نشریه      181

 

 هاي مورد استفاده براي آنالیزساختار و آمار توصیفی داده -2جدول 

 صفت
 تعداد

 ركورد
 )درصد(راتییتغ بیضر اریمع انحراف حداكثر حداقل نیانگیم

 0/97 0/11 9001 199 0/199 97401 (روز) سن در اولین زایش

 9/90 1/11 041 010 3/310 97401 (وزر) زاییگوساله فاصله نیاول

 5/91 9/01 041 019 1/475 97401 (روز) زاییگوساله فاصله نیدوم

 1/91 3/99 17 37 1/11 97401 (روز) خشک یروزها طول

 0/90 0/991 99100 0019 0/1517 97401 (لوگرمیک) روز 375 ریش دیتول

 9/07 9/40 0/404 9/07 9/071 97401 (لوگرمیک) روز 375 یررب دیتول
 

فرم ماتریسی مدل حیوانی رند صفتی مورد استفاده به صورت زیر 
 :بود

y =Xb+ Zu+e  (9                                                          )  

 فرضیات مدل عتارتند از :

0

0

Xb

ei

u

yi

  Var (yi) = ZGiiZ´+Rii; 

 cov (yi,yj) =ZGijZ´+Rij 
 

M= Var 
ej

ei

uj

ui

= 
RjjRji

RijRii

GjjGji

GijGii

00

00

00

00

           

  Gii=A ; Rii=I ;    Gij=Gji=A ; Rij = Rji= I 
 

 ،صدفات تولیدد شدیر    مربدوط بده  )بردار مشداهدات   yدر مدل باال 
زایی اول سن در اولین زایش، فاصله گوساله ، طول دوره خشکی،رربی
زایدی، سدن در   فصل گوسداله  -سال -بردار اثرات ثابت )گله b، (و دوم

هنگام زایش به عنوان کواریت برای صفات به استثنای صفت سن در 
ای ندات بدر  ابردار اثر تصدادفی ارزش ارثدی حیو   u(، زاییاولین گوساله

هدای   به ترتی  مداتریس  Zو  Xبردار اثر تصادفی باقیمانده،  eصفات، 
 ضرای  برای عوامل ثابت و تصادفی مدل است. 

 

 نتایج و بحث

هدای مدورد اسدتفاده بدرای     ساختار و آمار توصیفی داده 0جدول  
 375دهد. متوسط تولید شیر و رربدی بدرای رکدورد    را نشان می آنالیز

بود،کده مشدابه نتدای      9/071و  0/1517رتی  روز، دوبار دوشش به ت
(، برای گاوهای هلشتاین ایران، نیلفروشان و 4پور )فر و نعیمیفرهنگ
(، برای گاوهای هلشتاین اصفوان و اسماعیلی و همکداران  01ادریس )

(، برای گاوهای هلشتاین استان یزد بود. این مقادیر از نتای  رضوی 9)
شدتاین اسدتان مرکدزی بیشدتر بدود.      برای گاوهدای هل  (0)و همکاران

روز از نتدای  سداحا و همکداران     1/11متوسط طول روزهای خشدکی  
(. 31و  9روز( کمتدر بدود )   05روز(، اسماعیلی زاده و همکاران ) 931)

مشابه میانگین ˝تقریتاماه بود که  75/00متوسط سن در اولین زایش 
و گاوهدای  مداه(   5/01گزارش شده برای گاوهدای هلشدتاین ایدران )   

 (، ولدی 01و  91، 4بدود ) مداه(   1/01هلشتاین ایالت متحدده امریکدا )  
آفریقدای  گاوهدای هلشدتاین   بدرای  نستت به میانگین گدزارش شدده   

و امدا از میدانگین    کمتدر جنوبی، بوران اتیوپی، زیتدو برزیدل و کلمتیدا    
، 1) بدود ( بیشدتر  05و  0گزارش شده برای گاوهای نژاد واگیو ژاپدن ) 

  .(35و  37، 03، 90
روز  3/310زایددی اول در ایددن مطالعدده میددانگین فاصددله گوسدداله 
امدا از نتدای     (31و  03، 4سدایر گزارشدات بدود )    نتدای   مشابه ،کهبود

(، اویاما و 90(، دمک و همکاران )1برگالوبو ) ،(47وازایک و همکاران )
 زایدی در این مطالعه میانگین فاصله گوسداله بود.  کمتر(، 37همکاران )

 بود کهروز( 1/475) زایی اول بوددوم نزدیک به متوسط فاصله گوساله
بدرای گاوهدای هلشدتاین ایالدت      ،(91مشابه نتای  هاری و همکاران )

 زایدی در کداهش  . افزایش فاصدله گوسداله  (4/473) متحده امریکا بود
ها مؤثر است. بر طتق گزارشدات مختلدم میدانگین    سوددهی گاوداری

ماه و برای گاوهایی  93ت در گاوهای شکم اول مطلوب برای این صف
 (.4) ماه است 90اند که بیش از یک شکم زاییده

وراثددت پددذیری )قطددر(، همتسددتگی ژنتیکددی )بدداالی قطددر( و    
نشدان   3در جدول مختلم صفاتهای فنوتیپی )پایین قطر( همتستگی

 ±70/7) پدذیری صدفت سدن در اولدین زایدش     وراثت. داده شده است
(، مطابقدت  01ای  بدست در گاوهدای هلشدتاین اصدفوان )   ( با نت70/7

(، و برخی دیگدر  31و  01داشت، اما نستت به برخی گزارشات بیشتر )
زایدی اول  . برای صدفت فاصدله گوسداله   (31و  30، 91، 93کمتر بود )

( مشدابه نتدای  گاوهدای    73/7 ± 779/7پذیری بدرآورد شدده )  وراثت
، 93فریقای جندوبی و مکزیدک بدود )   کانادا، آکنیا، هلشتاین انگلستان، 

 و 93، 1کمتر بود ) دیگر نتای  (. اما نستت به برخی30و  01، 00 ،95
گزارش شده است  75/7 – 71/7در منابع مختلم این مقدار بین . (01
( 71/7 ±70/7زایدی دوم ) پدذیری صدفت فاصدله گوسداله    وراثت(. 35)

( کمتدر  95/7بوران )های ( و گله91/7نستت به نتای  گاوهای کلمتیا )
( و بدراون  74/7فریقدای جندوبی )  آهای هلشتاین نتای  گلهو بیشتر از 

پذیری پدایین  وراثت (.31 و 31، 03، 93( بود )75/7سوئیس مکزیک )
صفت تولید مثلی در مطالعات مختلم نشان دهنده آن است کده ایدن   

 (.30صفت به میزان زیادی تحت تاثیر مدیریت و تغذیه قرار دارد )
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 ي )روي قطر(، همبستگی ژنتیکی )باالي قطر( و همبستگی فنوتیپی )پایین قطر( بین صفات در آنالیز چند متغیرهپذیروراثت -3جدول 

 AFC CI1 CI2 DP MILK305 FAT305 صفات
 -70/7 07/7- 09/7- 35/7- 31/7- 31/7 (AFC)زاییگوساله نیاول در سن

 771/7- 73/7 1/7 74/7- 11/7 10/7(CI1)زاییگوساله فاصله نیاول

 770/7- 711/7 70/7 779/7- 55/7 50/7 (CI2)زاییگوساله فاصله نیدوم

 779/7 939/7 794/7 70/7 70/7 74/7 (DP)خشک یروزها طول

 790/7- 951/7 711/7 707/7- 31/7 03/7 (MILK305)روز 503 ریش دیتول

 774/7- 900/7 710/7 717/7- 101/7 11/7 (FAT305)روز 503 یچرب دیتول
 

بدود کده    91/7و  39/7وراثت پذیری صفت تولید شدیر و رربدی   
فدر و  (، فرهندگ 07/7، 33/7(، )3مشابه گزارشات شجا  و همکداران ) 

بدرای   01/7(، )01(، اوجدانگو و پولدوت )  03/7، 39/7(، )4پدور ) نعیمی
( 99/7و  90/7)(، 33ولدک ) تولید شیر( بود اما از نتدای  روزاتدی و ون  

پذیری تولید شیر و مقددار رربدی بده    بیشتر بود. در بیشتر منابع وراثت
-(. وراثت0گزارش شده است ) 30/7-03/7و  33/7-01/7ترتی  بین 

بدست آمدکه با نتای  ساحا  74/7پذیری صفت طول روزهای خشکی 
پدذیری  (. میزان برآورد وراثت31/7(، مطابقت نداشت )31و همکاران )

 79/7-10/7زهای خشکی در منابع مختلم بدین  برای صفت طول رو
 (. 35گزارش شده است )

هدا،  به دلیل تفاوت در واریانس ژنتیکدی درون جمعیدت  بطور کلی 
ها و واکنش متفداوت نژادهدا بده    سطوح مدیریتی، ظرفیت ژنتیکی دام

هددا، هددای مددورد اسددتفاده بددرای آنددالیز دادهشددرایط محیطددی و مدددل
ر لم از یک جمعیدت بده جمعیدت دیگد    پذیری برای صفات مختوراثت

(. از طرفددی اطالعددات نادرسددت شددجره 03 و 91 ،1متفدداوت اسددت )
پذیری ایجاد اریتی مدی کندد و باعدث کداهش میدزان      دربرآورد توارث

قدر خطای موجود در شجره بیشدتر باشدد، کداهش    شود. هربرآورد می
پایین  التته (.30 و 95شود )پذیری مشاهده میبیشتری دربرآورد توارث

دهندده  نشدان  تواندمیمثلی فوق پذیری برای صفات تولیدبودن وراثت
های محیطی و مدیریتی بدر تندو  فندوتیپی صدفات     تأثیر عمده تفاوت
های هلشتاین استان خراسان رضدوی باشدد. ایدن    گاو مورد مطالعه در

نتای  نشان می دهد که بوتود ایدن صدفات از طریدق انتخداب زمدانی      
ای از قتیل ت که دقت انتخاب از طریق صفات همتستهامکان پذیر اس

 نمره وضعیت بدنی، سطح پروژسترون و نیتروژن شدیر، افدزایش یابدد   
(03.) 

مثتدت و بدین    FAT305و  MILK305 همتستگی ژنتیکی بین 
هر یک از آنوا با سایر صفات )بجز سن در اولدین زایدش( مثتدت بدود     

شدده همتسدتگی ژنتیکدی     . در برخی مطالعات مقدار برآورد(3)جدول 
بین میزان تولید شیر و سن در اولین زایش منفی ولی از نظر مقدار بدا  

(. همتسدتگی ژنتیکدی بده    33و  03، 95، 4این تحقیق متفداوت بدود )  
تواندد  هدا مدی  شدت تحت تاثیر فراوانی ژنی می باشد لذا ایدن تفداوت  

یپی (. همتسدتگی فندوت  00بدلیل ساختار ژنتیکی جوامع مختلم باشدد ) 

با صفات سن در اولین زایش و طول  FAT305و  MILK305صفات 
(، 01روزهای خشک منفی بود که مشابه نتای  نیلفروشدان و ادریدس )  

(، بود. اما در مطالعات 01(، و اجانکو و پولوت )1ابدول الوریس ابوبکر)
(، این مقدار مثتت بدود.  09(، و جاود و همکاران )5هنرور و همکاران )

نوتیپی مثتت بین تولیدد شدیر و سدن در اولدین زایدش و      همتستگی ف
دهد که با انتخاب حیوانات با تولید باال طول روزهای خشک نشان می

یابدد کده بده لحدا      روزهای خشک و سن در اولین زایش افزایش می
(. همتستگی ژنتیکی بین صفات تولیددی  09اقتصادی نامطلوب است )

ه نتدای  اوجدانگو و پولدوت    مثتت برآورد شد کده مشداب   CI2و  CI1و 
دهد کده  همتستگی ژنتیکی مثتت بین این صفات نشان می (، بود.01)

حیوانات که برای صفات تولیدی ارزش ژنتیکی بداالی دارندد، فاصدله    
 (. 00تری خواهند داشت )زایی طوالنیگوساله

 CI2و  AFC ،CI1همتستگی ژنتیکی طول روزهای خشدک بدا   
کده   .تیپی بین این صفات مثتت برآورد شدمنفی بود اما همتستگی فنو

مقدار همتستگی ژنتیکی بدین  (، بود. 31مشابه نتای  ساحا و همکاران )
 -09/7، -07/7زایدی اول و دوم  سن در اولین زایش با فاصله گوسداله 

-گلده  در ،-79/7گاوهای هلشتاین ایران  در CI1این مقدار برای . ودب

آنگدو  ایالدت متحدده آمریکدا     در گاوهای  و -10/7های نلور برزیل 
ارتتداط   ،(39پدرون و همکداران )  اما .(90و  94، 4شد )گزارش  -9/7

زایی اول مشداهده  داری بین سن در اولین زایش و فاصله گوسالهمعنی
 هدای در گداو  CI2و  AFCهمتستگی ژنتیکدی بدین صدفات    نکردند. 

ن ، کده بدا نتدای  اید    گزارش شدد  -71/7آنگو  ایالت متحده آمریکا 
تواند ناشی از این پراکندگی در گزارشات می (.94تحقیق متفاوت بود )

نژاد، شدرایط محیطدی، روش بدرآورد و صدحت بدرآورد مولفده هدای        
تواند نشان دهنده این موضو  نیدز  واریانس و کوواریانس باشد. اما می

باشد که ژنوای موثر بدر ایدن صدفات در جوامدع مختلدم متفاوتندد و       
 (.31موجود در هر نژاد ارزش ژنتیکی افزایش متفداوتی دارندد )   ژنوای
دهد کده گاوهدای کده    نشان میشده  برآوردهمتستگی ژنتیکی مقدار 

ارزش ارثدی بداالیی دارندد بدرای صدفات فاصدله         AFCبرای صدفت 
انتخاب برای گاوهای  و و دوم ارزش ارثی کمی دارند زایی اولگوساله

-زایی مدی عث افزایش فاصله گوسالهکه سن زایش اول کمی دارند با

 شود. 
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 مثلی بر اساس سال تولدهاي ژنتیکی و فنوتیپی صفات تولیدي و تولیدضرایب رگرسیونی براي روند -0جدول 

 روند فنوتیپی )انحراف خطا( روند ژنتیکی ) انحراف خطا( صفات

 59/940±94/90** 11/1±5/0** روز )کیلوگرم( 375تولید شیر 
 ns70/7±99/7 **31/7±09/1 روز )کیلوگرم( 375ربی تولید ر

 -ns779/7±79/ ns79/7±9/7 طول روزهای خشک )روز(
 -ns95/7±03/7- ns0/0±15/5 زایی )روز(سن در اولین گوساله
 ns71/7±0/7 93/7±74/7* زایی )روز(اولین فاصله گوساله
 ns71/7±9/7 ns1/7±01/9 زایی )روز(دومین فاصله گوساله

79/7 p <  :**75/7  p <   :*75/7> p ns 

 
. این برآورد شدمنفی  CI1 ،CI2 و AFCهمتستگی فنوتیپی بین 

 و 90) مشابه نتای  برخی مطالعات دیگدر بدود   CI1صفت  برایمقدار 
زایدی و فاصدله   همتستگی مثتت بین صفات سن در اولین گوساله (.07

زایی پایین تمایل لهزایی نشان می دهد که گاوهای با سن گوساگوساله
زایی کوتاهی داشته باشند و این تلیسده هدا زمدان    دارند فاصله گوساله

ای کافی برای بازسازی ذخایر انرژی را دارند و سریعاً در شرایط تغذیده 
دهدد کده   گردند و همتستگی منفی نشان میبه حالت استرو  بر می

تر برگشت فحلی ها با سن باالتر دیرهای جوانتر نستت به تلیسهتلیسه
 (.31و  00تواند به دالیل تغذیه ناکافی باشد )دارند که می

بدود کده مشدابه     CI2 ،1/7و  CI1مقدار همتستگی ژنتیکی بین  
بود گاوهای هلشتاین آفریقای جنوبی و استرالیا مقدار برآورد شده برای 

 بداال بدودن   کمتر بود. ،(31ورگارا و همکاران )اما از نتای   (.03و  91)
 دهدد مدی زایی اول و دوم  نشان همتستگی ژنتیکی بین فاصله گوساله

قدرار دارندد. مقددار    که هدر دو صدفت تحدت تداثیر ژنودای مشدابوی       
مشدابه نتدای    بدود کده    711/7 برای این دو صفتهمتستگی فنوتیپی 
 . بود ،(31ورگارا و همکاران )

های ژنتیکی و فنوتیپی صفات مورد مطالعده  ضری  تابعیت ارزش
گزارش شده است. مقدار این ضرای  برای صفات تولیدی  4در جدول 

و تولیدمثلی )بجز سن در اولین زایدش( مثتدت بدود. روندد ژنتیکدی و      
( و 59/940±94/90، 11/1 ± 5/0فنوتیپی برای صفات تولیدد شدیر )  

(. در >P 79/7( افزایشددی بددود ) 09/1±31/7، 99/7±70/7رربددی )
ر روی گاوهدای هلشدتاین اسدتان    (، بد 0مطالعه رضدوی و همکداران )  

دار نتود. در سدایر گزارشدات روندد    مرکزی این روند افزایشی اما معنی
رسدد، پیشدرفت ژنتیکدی    (. به نظر می35و  05، 3افزایشی بیشتر بود )
های استان خراسان رضوی با سرعت کمدی انجدام   صفات فوق در گله

 شود. می
ین زایدش بده   کاهش روند ژنتیکی و فنوتیپی صدفت سدن در اولد   

روز به ازاه سال برآورد شد. این مقدار مشدابه   -15/5و  - 03/7ترتی  
، ایداالت  جندوبی آفریقدای  هدای هلشدتاین  لهگمقدار برآورد شده برای 

 Angus-Blanco Orejinegro-Zebuمتحددده امریکددا و گدداو هددای 

(. با توجه به همتسدتگی ژنتیکدی و فندوتیپی    31و  03، 91کلمتیا بود )
در روندد کاهشدی   ن صفت با صفات تولید شیر و مقدار رربی، منفی ای

توجده   بددون انتخاب برای صفات تولیدی تواند ناشی از این صفت می
تواند در اثر بوتود تولیدمثلی باشد. التته این روند کاهشی میبه صفات 

 مدیریت در گله نیز باشد.
 (0/7±71/7، 93/7±74/7مقدار روند ژنتیکی ) CI2و  CI1برای 
( مثتت بود که مشابه نتای  سدنو و  01/9±1/7، 9/7±71/7و فنوتیپی )
(، بود. در تحقیدق ورگدارا و   1(، و ابدول الوریس ابوبکر )35همکاران )
مقدار روند ژنتیکی برای این دو صفت منفدی گدزارش    ،(31) همکاران

( CI1شد. افزایش روند ژنتیکی و فنوتیپی )به استثنای روندد ژنتیکدی   
مقدار  .(31و  33، 1نشد که با سایر مطالعات مطابقت داشت )دار معنی

روند فنوتیپی و ژنوتیپی برای طول روزهای خشکی خیلی کم بود کده  
ها باشد. عالوه بر تواند ناشی از عدم توجه به این صفت در انتخابمی

این همتستگی ژنتیکی پایین صفت طدول روزهدای خشدک بدا بقیده      
انتخاب سایر صفات در این صفت تاثیر  ( باعث شده تا3صفات )جدول 

 کمی داشته باشد.
 

 گیرينتیجه

دهندده  همتستگی ژنتیکی بین صفات تولیدی و تولیددمثلی نشدان  
-می مکانیزم فیزیولوژیکی و ژنتیکی مشترک برای کنترل این صفات

صدفات تولیدد مثلدی    پذیری بدرای  وراثتباشد. در این پژوهش میزان 
صدورت انتخداب بدرای ایدن صدفات سدرعت       در  لدذا، خیلی پایین بود 

برای انتخداب صدفات مدورد     بنابراینپیشرفت ژنتیکی کم خواهد بود. 
صدفات همتسدته و   باید صدحت انتخداب را از طریدق اطالعدات      ،نظر

مطالعات زیادی همتستگی منفی بدین تولیدد   . داد افزایش خویشاوندان
اضح اسدت  دهد اما آنچه وشیر و صفات مربوط به باروری را نشان می

اینست که میزان رابطه نامطلوب بین این صدفات بسدتگی بده سدطح     
بین صفات تولیدی و تولیددمثلی  همتستگی ژنتیکی مدیریت گله دارد. 

 AFCدهدد بدا بوتدود در صدفات تولیددی،      در این پژوهش نشان مدی 
 .یابدد افدزایش مدی   CI1 & CI2 طدول روزهدای خشدک و     کداهش، 
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تواندد ناشدی از بوتدود    مدی  AFC در صدفت  کاهشدی روندد  همچنین 
بطدور کلدی    باشد. نیز های استان خراسان رضویداریمدیریت در گاو

برآورد ارزش ارثی برای صفات تولیدمثلی مشکل است زیرا میزان بیان 
مثلی بستگی به سیستم مدیریتی گله دارد بطوری که اگدر  صفات تولید

الست ولدی  سطح مدیریت و تغذیه مناس  باشد راندمان تولید مثلی با
های تولیدمثل دارند که پتانسدیل  در شرایط محیطی نامناس  فقط دام

-ژنتیکی باالیی داشته باشند. با توجه به نتای  این تحقیق، به نظر می

ها مورد توجه بیشتر قرار گیرد رسد بایستی صفات تولیدمثلی در ارزیابی

ات تا همراه با پیشرفت ژنتیکی در صفات تولیدی ارزش ژنتیکدی صدف  
 مثلی نیز افزایش یابد.تولید

 

 تشکر و قدردانی

نژاد دام اطالعات مورد استفاده در این تحقیق توسط مرکز اصالح
کشور ارائه گردیده است، بدینوسیله مؤلفان مراتد  تشدکر و قددردانی    

 دارند.مرکز اعالم می اینخود را از مسئولین محترم 
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