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   چكيده

 
 صفات توليدي جمعيت گاوهاي هلشتاين ايران  فنوتيپيدر اين پژوهش، براي برآورد روند ژنتيکي و

  بود، شدهتهيه ١٣٨٣ تا ١٣٦٦هاي   سالكه در طيکز اصالح نژاد دام کشور مرموجود در از اطالعات 

 واريانس و پارامترهاي ژنتيکي با استفاده از رکوردهاي دوره شيردهي)کو (هايمؤلفهبرآورد . استفاده شد

ارزيابي ژنتيکي و . صورت گرفت AIREML و روش حداکثر درست نمايي محدود شده با الگوريتم اول

 به منظور برآورد .انجام شد هاي اصالحي حيوانات با استفاده از مدل حيواني چند متغيره  ارزشپيش بيني

وراثت پذيري توليد . استفاده شد MATVEC نرم افزارواريانس و ارزيابي ژنتيکي از )کو(هاي  مولفه

ي به صورت روند ژنتيک. برآورد شد ٢٥/٠ و ٢٢/٠، ٢٧/٠پروتئين به ترتيب  مقدار چربي و مقدار شير،

 حيوانات بر سال تولد برآوردهاي اصالحي  ارزش(BLUP)  ين پيش بيني نااريب خطيرتابعيت خطي بهت

 کيلوگرم و براي ٦٤/٠±٠٥/٠ کيلوگرم، براي مقدار چربي ٨٤/٣٣±١٠/٢روند ژنتيکي توليد شير . گرديد

 چربي  مقدار شير، توليدت صفافنوتيپيروند ). >P ٠١/٠( شددرآور کيلوگرم ب٠٠/١±٠٨/٠مقدار پروتئين 

حاصل از اين پژوهش نتايج . بود کيلوگرم در سال ٠٦/٣ و ٤٢/٤ ، ٢٨/١٢٢پروتئين به ترتيب مقدار و 

براي توليد شير مناسب اما در مورد  گاوهاي هلشتاين ايران  درنشان داد پيشرفت ژنتيکي صفات توليدي

  .باشد مقدار چربي و مقدار پروتئين قابل مالحظه نمي

  

  . صفات توليدي، گاو هلشتاين ارزيابي ژنتيكي، روند ژنتيکي،:هاي کليدي واژه

  

  مقدمه
 اصالح نژاد دام پيشرفت ژنتيکي براي صفات هدف
 پيشرفت. به منظور افزايش بازده اقتصادي استمطلوب 

ژنتيكي با انتخاب افراد برتر از نظر ژنتيكي حاصل مي 
 برنامهتوان   مي جمعيتروند ژنتيكي در با برآورد. دشو
 پيشرفت وميزان  را ارزيابي نموده و  اصالح نژاديهاي

روند  .)Bourdon, 1997( نمود بررسي آنها راموفقيت 
ژنتيکي براي بيان ميزان پيشرفت ژنتيکي حاصل شده 

 بيانگرو استفاده مي شود براي صفات به طور ساليانه 
 تغييرات در ميانگين ارزش هاي اصالحي  و ميزانجهت

نگهداري ). Dadpasand, 1999(حيوانات در طي زمان است

 برآورد روند ژنتيکي  هايروشي از يک جمعيت شاهد
   زياد آن و کوچک شدنه به علت هزينولياست، 

  نيست جمعيت اصلي استفاده از اين روش مناسب
(Legates & Myers, 1988) .بيني  ترين روش پيشمناسب

ي استفاده از روش ارزش اصالحي و برآورد روند ژنتيک
چون ارزش هاي  .باشد  ميخطيبيني نااريب   پيشبهترين

 تجمعي است،  به صورتاصالحي حيوانات در طول زمان
لذا ميانگين ارزش اصالحي حيوانات در طي زمان بيانگر 

روند ژنتيکي گاوهاي  .سطح ژنتيکي در آن زمان است
 از  با استفاده١٣٧٧تا   ١٣٦٢ هلشتاين ايران طي سالهاي

 کيلوگرم و براي ٤٨/١٢مدل دو صفتي براي توليد شير 
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شده است  کيلوگرم درسال گزارش ١٣/٠مقدار چربي 
)Dadpasand, 1999(.گاوهاي اي  ج بررسي دورهي نتا

 که نشان داد ١٩٩٠ تا١٩٦٠ سالهاي  طيجرسي آمريکا
ها ن سالي اياني دوره پامربوط به ژنتيکي روندبيشترين 
 در پژوهش .)Nizamani & Berger, 1996  (بوده است

 روند  صورت گرفت،به کمک گروه کنترلکه  يگريد
 ٩/٣٩براي زايش اول  روز ٣٠٥ژنتيکي توليد شير 

 كيلوگرم درسال ٩/٤٠ها  براي تمام زايش و كيلوگرم
ن ي هلشتايدر گاوها .)Roman et al., 1999(شدگزارش 

 طيي چربمقدار  شير و  توليدروند ژنتيکي صفاتکا يآمر
  کيلوگرم٤٦/٣ و ٧/٩٤ به ترتيب ١٩٩٣ تا ١٩٨٠سالهاي 

  ).Abdallah & McDaniel, 2000(برآورد شده است 
انتخاب  شاخص در مهمترين صفاتتوليدي از صفات 

 به دليل امکان بهبود اين صفات .گاوهاي شيري هستند
 مورد توجه متخصصين باال اقتصادي ارزشژنتيکي و 

هاي  ر برنامهاکثدر چند که هر. مي باشند داماصالح 
انجام  بر مبناي صفت توليد شير شتري بنتخابااصالحي، 

 زي نپروتئين چربي و در صفات  تغييراتيشده است، ولي
 به دليل همبستگي ژنتيکي مثبت كه  استحاصل شده

 فعاليت هايبيشتر  يبه طور کل. ميان اين صفات است
زير  هلشتاين و نژاد گاو شيري در ايران بر روي نژاد اصالح
 انتظار  واستصورت گرفته کشور نژاد دام      اصالحمرکز نظر
.  تغييرات ژنتيكي در اين جمعيت قابل توجه باشدفتر مي

 روند ي ژنتيكي و مترهااپژوهش برآورد پاراز اين هدف 
 درپروتئين مقدار چربي و مقدارشير، توليد ژنتيكي صفات 

  .دبوگاوهاي هلشتاين ايران 
  

  هاو روشمواد 
صفات توليدي اين پژوهش با استفاده از اطالعات 

 گاوهاي هلشتاين ايران که توسط مرکز اصالح جمعيت
اطالعات مورد . انجام شد شده بود، تهيهنژاد دام کشور 

 توليد شير، مقدار چربي و استفاده شامل رکوردهاي صفات
 سالهاي طي و اطالعات ثبت شده شجره مقدار پروتئين

مورد استفاده بر  رکوردهاي تمامي . بود١٣٨٣   تا١٣٦٦
 روز شيردهي و دو بار دوشش در روز تصحيح ٣٠٥اساس 
به علت حجم زياد رکوردها و . )١جدول( نده بودشد

هاي زايش اول  محدوديت در آناليز اطالعات، فقط از داده
  .استفاده شد

ن در ي هلشتايگاوهاتوليدي  صفات يف آماريتوص ‐١جدول 
  ول ايردهيش

  ميانگين   تاصف
  )کيلوگرم(

  حداکثر  حداقل  اريانحراف مع

  ٠/١٣١٩٢  ٠/١١٠٦  ٠/١٤٢٦  ٠/٦٢٣١  شير
  ٠/٥٥١  ٠/٣٤  ٩/٤٨  ١/١٩٥  چربي
  ٤/٤٠٩  ٥/٤٧  ٨/٣٩  ٢/٢١٠  پروتئين

  
پيش بيني ارزش ارزيابي ژنتيکي و  نظر به اينکه براي 

 جمعيت پارامترهاي ژنتيکياصالحي دام ها الزم است از 
به  واريانس)کو(هاي  مؤلفهتفاده شود، لذا ابتدا مربوط اس

روش حداکثر درست نمايي محدود شده و با استفاده از 
معيار همگرايي براي توقف .  برآورد شدAIREML مالگوريت
پيش ارزيابي ژنتيکي و در مرحله بعد، .  بود−510 هاتکرار
 از مدل هاي اصالحي حيوانات با استفاده  ارزشبيني

 هاي  براي برآورد مولفه.انجام شد حيواني چند متغيره
استفاده   MATVECنرم افزارواريانس و ارزيابي ژنتيکي از 

 در اين مدل مورد استفاده .)Kachman, 2001( شد
 :صورت زير بوده  بپژوهش

ijeaβ(Age)HYSµy jiij ++++=  
  

مين حيوان ا j  مشاهده مربوط به yij که در اين معادله
 اثر aj ميانگين جمعيت، µ  فصل،‐  سال‐ مين گلها iو 

 ‐  سال‐  امين گلهi اثر ثابت HYSi  امين حيوان،j تصادفي
 متغير( اثر سن در زمان زايش بر حسب ماه Age فصل،
 ضريب تابعيت خطي سن زايش بر صفات β ،)همراه

پس از تجزيه و  .مانده است  اثر تصادفي باقيeij توليدي و
هاي اصالحي حيوانات   پيش بيني ارزشتحليل داده ها و

 ،شيرتوليد به طور همزمان، روند ژنتيکي سه صفت 
 پروتئين با استفاده از تابعيت ميانگين  مقدارچربي ومقدار
براي همچنين .  اصالحي بر سال تولد برآورد شدهاي ارزش

برآورد روند فنوتيپي از تابعيت ميانگين عملکرد صفات 
 آماري و ضرايب توصيف. فاده شدمختلف بر سال تولد است

  . محاسبه شد SASتابعيت با استفاده از نرم افزار 
  

  نتايج و بحث
 همبستگي ژنتيکي و فنوتيپي صفات ،پذيري وراثت

ه شده ئ ارا٢در جدول  توليدي گاوهاي هلشتاين ايران
وراثت پذيري  Abdallah & McDaniel (2000) .است

 ٢٥/٠ را به ترتيب مقدار شير تصحيح شده و مقدار چربي
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ميزان  Weller & Ezra  (2004).   گزارش کردند٢٨/٠و 
، مقدار چربي و مقدار  شير توليدتاوراثت پذيري صف

 .کردند گزارش ٣٤/٠ و ٤٢/٠، ٣٩/٠  به ترتيب راپروتئين
Dadpasand (1999)پذيري صفات شير و چربي وراثت 

 گزارش ٢٣/٠ و ٣٣/٠گاوهاي هلشتاين ايران را به ترتيب 
 خاص مي وراثت پذيري يک صفتبا توجه به اينکه . نمود

اما تواند از جمعيتي به جمعيت ديگر متفاوت باشد، 
برآوردهاي حاصل براي صفات شير، چربي و پروتئين در 

 برآوردهاي گزارش شده براي هاين پژوهش در دامن
 در اين پژوهش همبستگي .ار داردقرگاوهاي هلشتاين 

، توليد شير و مقدار ٧٧/٠ژنتيکي توليد شير و مقدار چربي 
 ٧٤/٠ و مقدار چربي و مقدار پروتئين ٨٠/٠پروتئين 
همبستگي ژنتيکي مثبت و باالي موجود در . برآورد شد

بين صفات توليدي بيانگر اين مطلب است که انتخاب 
ند منجر به وجودآمدن توا براساس هر يك از اين صفات مي

  .پاسخ هاي ژنتيکي همبسته در ساير صفات شود
  

 ) قطريباال (ژنتيکي همبستگي ،)قطر ( وراثت پذيري‐٢جدول
   )ن قطرييپا (فنوتيپي ي همبستگو

  پروتئين  چربي  شير  صفت
  ٨٠/٠  ٧٧/٠  ٢٧/٠  شير
  ٧٤/٠  ٢٢/٠  ٧٦/٠  چربي
  ٢٥/٠  ٦٨/٠  ٩٠/٠  پروتئين

  

به صورت صفات توليدي روند ژنتيکي و فنوتيپي 
در اين پژوهش روند .  شده استارائه ٣ تا ١هاي  شكل

مقدار  چربي و  مقدار شير، توليدژنتيکي ساليانه صفات
 و ٦٤/٠ ، ٨٤/٣٣ مورد بررسي به ترتيب هپروتئين طي دور

 Legates & Myers .)٣جدول( در سال بود کيلوگرم ٠٠/١
توليد نتيکي با استفاده از جمعيت شاهد روند ژ (1988)
 کيلوگرم در ٢/٤ و ٦/١٢٠چربي را به ترتيب مقدار شير و 

 روند ژنتيکي Roman et al. (1999) .سال برآورد کردند
 كيلوگرم در ٩/٣٩ روز را براي زايش اول ٣٠٥توليد شير 

 با مطالعه بر Weller & Ezra (2004) .سال گزارش کردند
  شير،د توليروي گاوهاي هلشتاين روند ژنتيکي صفات

 و ٠٠/٢، ٧/٥٣  به ترتيب پروتئين را مقدار چربي ومقدار
 حاصل از اين پژوهش نتايج.  کيلوگرم گزارش نمودند١٥/٢

دهد که پيشرفت   نشان ميدر مقايسه با ساير پژوهش ها
ژنتيکي صفات توليدي گاوهاي هلشتاين ايران براي صفت 

ن پروتئي مقدار چربي ومقدار نسبت به صفات  شيرتوليد 
   . بوده استبيشتر
  

  روند ژنتيکي و فنوتيپي صفات توليدي ‐٣جدول 
  صفت  )کيلوگرم(روند 

  فنوتيپي  ژنتيکي  )لوگرميک(
  ٢٨/١٢٢±١٨/٣**  ٨٤/٣٣±١٠/٢**  ريش

  ٤٢/٤±٣٣/٠**  ٦٤/٠±٠٥/٠**  چربي 
  ٠٦/٣±٧٨/٠*  ٠٠/١±٠٨/٠**  پروتئين 

  ٠٥/٠معني دار در سطح *   ٠١/٠معني دار در سطح **       
  

 تفسير بهتر نتايج و بررسي عوامل موثر بر به منظور
چربي به مقدار روند ژنتيکي صفات توليد شير و آن، 

نتايج . )٤جدول ( برآورد شدصورت دوره هاي پنج ساله
 روند ١٣٨١ تا ١٣٧٦ سالهاي طي که حاصل نشان داد

 هاي بيشتر از دورهيداريمعنژنتيکي شير و چربي به طور 
روند  Nizamani & Berger (1996) .است يبلقپنج ساله 

  را طي پروتئين مقدارچربي ومقدار  شير، توليدژنتيكي 
 ٢٤/٢ و٩٤/٢ ،٠٨/٧٦ به ترتيب ١٩٨٧ تا ١٩٦٠سالهاي 

، ٤٤/١٣٧ برابر ١٩٨٧ تا ١٩٨٣ سالهاي طيکيلوگرم و 
 Abdallah  . کردند كيلوگرم در سال گزارش٠٦/٤ و ٩٦/٥

& McDaniel (2000)ژنتيکي صفات شير و چربي را  روند 
 ٩/٢٧ دوره دوم طي کيلوگرم، ٤٥/٠ و ‐ ٥/٢ دوره اول طي

 کيلوگرم و ٢٣/١ و ٧/٣٦ دوره سوم طي کيلوگرم، ٧٥/٠و 
 .کردند  کيلوگرم گزارش٤٦/٣ و ٧/٩٤ دوره چهارم طي

Dadpasand (1999) ر گاوهاي يد شيروند ژنتيکي تول
  در ساليلوگرم ک٤٨/١٢ را ١٣٧٧ سال ايران تاهلشتاين 

  حاصل ازيبرآوردهاج ير نتايه با ساسيدر مقا .نمودگزارش 
بيشترين پيشرفت  كه  دهد کهينشان م اين پژوهش

ژنتيکي براي صفات توليدي گاوهاي هلشتاين ايران در 
  . استحاصل شده يآخر دوره مورد بررس يسال ها

  
   روند ژنتيکي صفات به صورت دوره هاي پنج ساله‐٤جدول 

    )سال ( زمانيه دور
  ١٣٧٦‐ ١٣٨١  ١٣٧١‐١٣٧٦  ١٣٦٦‐ ١٣٧١  تصف
  ٤١/٥٣±٩/٦**  ٠١/٢٤±١/٨  ٤٧/٢١±٨/٤*  شير
  ٠٥/١±۹/٠*  ٢٩/٠±١/٠  ٣٤/٠±١/٠  چربي

    ٠٥/٠معني دار در سطح *   ٠١/٠معني دار در سطح **

  
صفات عوامل مؤثر بر روند ژنتيکي  بررسي يبرا
ارائه شده ان ر جمعيت گاوهاي هلشتاين ايرنمودا توليدي،
افزايش جمعيت از مهمترين عوامل مؤثر . )٤ شکل (است



  ١٣٨٨، ١، شماره ۴۰ ايران، دورهداميمجله علوم   ١٠

 .در پيشرفت ژنتيکي جمعيت گاوهاي هلشتاين ايران است
جمعيت گاو اصيل در کشور و رقابت بين افزايش سياست 

توسعه واحدهاي پرورش مديران و پرورش دهندگان براي 
شدت انتخاب در گاوهاي منجر به پايين آمدن  گاو شيري،

هاي ماده حذف  در دام ديگر عبارتبه. شود  ميماده
هاي توليدي بدون   و بيشتر تليسهوجود ندارد اختياري

 به شوند، كه اين مساله اعمال انتخاب وارد چرخه توليد مي
اما .  است منفي بر پيشرفت ژنتيکي تأثيرگذارعامليعنوان 

با توجه به پيشرفت ژنتيكي مناسب در دوره آخر، احتمال 
شدت انتخاب باال در گاوهاي نر و کاربرد و رود كه  مي

هاي با ارزش اصالحي باال در جمعيت گاوهاي توزيع اسپرم

از عوامل مثبت مؤثر بر پيشرفت ژنتيکي  هلشتاين ايران
  .باشد
  ي کليريجه گينت

 رانين اي هلشتاي گاوهايدي صفات تولند ژنتيکيرو
 و يات چربر نسبت به صفيد شي صفت توليو برا داريمعن
  .شتر استين بيپروتئ

  
  يسپاسگزار 

 اطالعات نمودناز مرکز اصالح نژاد دام کشور جهت فراهم 
  .شود ير و تشکر ميمانه تقديصمق يتحقن ياز ايمورد ن

  

b =  33 .84        R2  =  0 .9098
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b = 0 .64       R2  =  0 .8751
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b =  1 .00        R2  =  0 .9355
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   ده ساليط
 

REFERENCES 
1. Abdallah, J. M. & McDaniel, B. T. (2000). Genetic parameters and trends of milk, fat, days open, and body 

weight after calving in North Carolina experimental herds. Journal of Dairy Science, 83, 1364-1370. 
2. Animal Breeding Center of Iran. (2005). Annual Report. from http://www.abc.org.ir/ 
3. Bourdon, R. M. (1997). Understanding Animal Breeding. USA: Prentice Hall. 
4. Dadpasand, M. (1999). Study of genetic trend for production traits in Holstein cattle of Iran. M.Sc. Thesis. 

University of Tehran, Karaj, Iran. (In Farsi). 
5. Kachman, D. S. (2001). Analysis of generalized linear mixed models with MATVEC. Department of 

Biometry, University of Nebraska, Lincoln, from http://statistics.unl.edu/faculty/steve/ 
6. Legates, J. E. & Myers, R. M. (1988). Measuring genetic change in a dairy herd using a control population. 

Journal of Dairy Science, 71, 1025-1033. 
7. Nizamani, A. H. & Berger, P. J. (1996). Estimates of genetic trend for yield traits of the registered Jersey 

population. Journal of Dairy Science, 79, 487-494. 



 ۱۱  ...يتوليد  صفاتيبرآورد روند ژنتيک :رزم کبير و همکاران  

8. Roman, R. M., Wilcox, C. J. & littell, R. C. (1999). Genetic trend for milk yield of Jerseys and correlated 
changes in productive and reproductive performance. Journal of Dairy Science, 82,196-204. 

9. SAS Institute Inc. (2001).  Statistical Analyzing System 8.2. NC, USA.  
10. Weller, J. I. & Ezra, E. (2004). Genetic analysis of the Israeli Holstein dairy cattle population for production 

and nonproduction traits with a multitrait animal model. Journal of Dairy Science, 87, 1519-1527. 
 
 

  



 


