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  چکيده
  

ران از اطالعات ين اي هلشتاي گاوهاي و باروريدي صفات توليکي ژنتيبه منظور برآورد پارامترها

  دام مرکز اصالح نژادتوسط) ١٣٨٣ ‐ ١٣٥٩( سال ٢٤که به مدت  گله از سراسر کشور١٥مربوط به 

 محدود ييبرآورد ها با استفاده از روش حداکثر درست نما. دي شده بود، استفاده گرديکشور جمع آور

برآورد . ند انجام شدMATVEC و DFREML ي و با استفاده از نرم افزارهايوانيشده و در قالب مدل ح

 ي و برا)ريد شيتول (٢٦/٠تا ) يمقدار چرب (١٥/٠ متوسط و در دامنه يدي صفات توليريوراثت پذ

.  بودري متغ)يطول آبستن (٠٧/٠تا ) حين تلقيش تا اوليفاصله زا (٠٤/٠ن و در دامنه يي پايصفات بارور

) نير و درصد پروتئيد شيتول (‐ ٥/٠ن ي در دامنه بيدي صفات تولي برآورد شده برايکي ژنتي هايهمبستگ

ک ي نزدين صفات باروري بيکي ژنتي هاياغلب همبستگ. برآورد شد) يچربر و مقدار يد شيتول ( ٨١/٠تا 

 ‐ ٥١/٠ در دامنه ي و باروريدين صفات تولي برآورد شده بيکي ژنتي هايهمبستگ. ديبه صفر برآورد گرد

جه يدر نت .بود) نيمقدار پروتئ و يش متوالين دو زايفاصله ب (٩٦/٠تا ) ني باز و مقدار پروتئيروزها(

د، الزم است که هر دو گروه صفت در ي و تولين صفات باروري متضاد بيکي ژنتي هايستگوجود همب

  .ک برنامه انتخاب دخالت داده شوندي

  

   يوان، گاوهاي، مدل حي، صفات باروريدي، صفات توليکي ژنتيپارامترها :يدي کليهاواژه
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  مقدمه

د، طول يش تولي افزاي برايرياصالح نژاد گاو شامروزه 
ها، کاهش يماري به بيکي، مقاومت ژنتيعمر اقتصاد

ش ي افزايد مثل در راستاي و بازده توليمشکالت بهداشت
بات آن منبع درآمد ير و ترکيش. رديگي انجام ميسودآور

ل ين دلي است و به هميري پرورش دهندگان گاو شياصل
 صفات ي برايري شيدر گاوهاد عمده انتخاب، يتاک
 يدي صفات تولي برايياما انتخاب به تنها.  استيديتول

 باز يش و روزهاين دو زاين فاصله بيانگيش ميباعث افزا

 در ي حداکثر کردن راندمان اقتصادين رو براياز ا. شوديم
، صفات يدي عالوه بر صفات تولي صنعتيهايگاودار
عدم توجه به صفات . دريد مد نظر قرار گيز باي نيبارور
 سبب شده است که در اکثر کشورها علت عمده يبارور
 ي کاهش باروريري گاو شيها در گلهي اجباريهاحذف
 در گله ين بودن بارورييپا). Marti & Funk, 1994(باشد 

بهبود  .شوديح و درمان مي تلقيهانهيش هزيباعث افزا
 يهانهيزق کاهش هي از طريش سودآوري باعث افزايبارور

ش درآمد حاصل از فروش ي افزا ومربوط به حذف گاوها
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شود ي ميش متوالين دو زاير و کاهش فاصله بيش
)Dekkers, 1991.( دهد که ي نشان ميت صفات بارورياهم

د عالوه ي بايري شي گاوهايل شاخص انتخاب برايدر تشک
ن ي ايز توجه شود و براين صفات ني به ايديبر صفات تول

 يدي صفات توليپي و فنوتيکي ژنتيرآورد پارامترهامنظور ب
  .  استي ضروريو بارور

 & Rezaei (2001)،Farhangfar رانيدر ا

Naeimipoor (2007) و Hendabadi et al. (2007) 
پ ي و تي، باروريدين صفات تولي در مورد رابطه بيمطالعات

 ,Farhangfar & Naeimipoor)در. انددادهانجام شده 

فاصله  وشير د ين توليمثبت ببستگي ژنتيكي هم (2007
  يگريق دي در تحق.گزارش شد شين دو زايب

(Hendabadi et al., 2007)باز ير و روزهايد شين تولي ب 
ران يدر ا.  مثبت که نامطلوب است برآورد شديهمبستگ

ن ي از مهمتريکير يد شيا، تولي دنير کشورهايهمانند سا
 شود و انتظار يمحسوب م يريصفات در اصالح نژاد گاو ش

 يشترين صفت شدت انتخاب بي ايرود که دامداران برايم
ل وجود يدله ب. ندير صفات اعمال نمايسه با سايدر مقا

 يکي، بهبود ژنتي و باروريدين صفات توليرابطه نامطلوب ب
ن آمدن سطح عملکرد يير ممکن است به پايد شيدر تول
ک شاخص يان فقد. د مثل شودي صفات توليت برايجمع

 ي صفات مربوط به باروريديانتخاب که عالوه بر صفات تول
ل يلذا تشک. کنديد مين خطر را تشديرد ايز در برگيرا ن

ک ضرورت يد مثل ي و توليديشاخص مرکب از صفات تول
د يآيران به شمار مي ايري شيدر اصالح نژاد گاوها

)Farhangfar & Naeimipoor, 2007 .(ل ي تشکيبرا
 و يدي صفات توليري الزم است وراثت پذي شاخصنيچن
ن آنان ي بيپي و فنوتيکي ژنتي هايز همبستگي و نيبارور

نه ين زمي در ايقات متعدديران تحقيدر ا. برآورد شود
 يهاا مربوط به ساليها انجام شده است اما اکثر آن

ا با استفاده از اطالعات ي) Rezaei, 2001(گذشته بوده 
ا يو ) Hendabadi et al., 2007(ند  انجام شدياندک

ها  آني مورد بررسي و باروريديمجموعه صفات تول
لذا ). Farhangfar & Naeimipoor, 2007(محدود بود 

 صفات يکي ژنتيق برآورد دوباره پارامترهاين تحقيهدف ا
ن ي هلشتاين آنها در گاوهاي و رابطه بي و باروريديتول
 .ران بوديا

  ها مواد و روش
 ي و باروريديق حاضر از اطالعات صفات توليتحقدر 
 گله در سراسر کشور که ١٥ن از ي راس گاو هلشتا٢٧٧٦٦
توسط مرکز اصالح نژاد ) ۱۳۸۳ ‐۱۳۵۹( سال ۲۴ در مدت

صفات . دي شده بود، استفاده گرديدام کشور جمع آور
، مقدار ي، درصد چربير، مقدار چربيد شي شامل توليديتول

ح شده ي تصحيردهين دوره اول شيوتئن و درصد پريپروتئ
 بار دوشش در روز و ۲ و يردهي روز ش۳۰۵بر اساس 
ش ين دو زاي باز، فاصله بي شامل روزهايصفات بارور

 يح و طول دوره آبستنين تلقيش تا اولي، فاصله زايمتوال
 ي حذف داده هايبرا. مربوط به شکم اول تا هشتم بودند

 هر يکثر قابل قبول برار حداقل و حدايدور افتاده، مقاد
 Univariateه يو رو SASصفت با استفاده از نرم افزار 

Normalشدند ن يي تع)SAS, 2002 .(ش يراي ويار هايمع
ن ييع مشاهدات تعيب نرمال بودن توزيکه بر اساس تقر

   . گردديمشاهده م) ۱(شده اند، در جدول 

  ي آماريهامدل

ر يح ز به شريدي مربوط به صفات توليمدل آمار
  :ف شديتعر
۱(    yijkl = µ+ Rysi + H(Rys)j(i) + b.AFCk + Al + eijkl 

  
 دوره يدي مشاهد مربوط به صفت تول  yijklن مدل،يدر ا

ر، ي شير، درصد چربي شير، مقدار چربيد شيتول(اول 
ح شده در ير تصحين شير و درصد پروتئين شيمقدار پروتئ

ت؛ ين جمعينگاي مµ؛ ) بار دوشش۲ و يردهي روز ش۳۰۵
Rysi ش؛ ي فصل زاـش ي سال زاـ اثر ثابت منطقه

H(Rys)j(i) ـش ي سال زاـ اثر ثابت گله در داخل منطقه 
ن ي صفت به سن اوليت خطيب تابعي ضرbش؛ يفصل زا

وان و ي حي اثر تصادفAlش؛ ين زاي سن اولAFCkش؛ يزا
eijklمانده استي عوامل باقي اثر تصادف.  

 مورد استفاده ي صفات باروري برايدو نوع مدل آمار
  :قرار گرفت

۲(                 yijklm= µ + Rysi + H(Rys)j(i) + ApMpk   
                                     + Al + PEl + eijklm  

  
 ي مشاهدات مربوط به صفات بارورyijklmن مدل، يدر ا

ح ين تلقيش تا اوليشامل فاصله زا)  بازير از روزهايغ(
)CFS(يش متوالين دو زاي، فاصله ب) CI(ي، طول آبستن 
)GL( ؛ApMpkيش قبليماه زا‐ يش قبلي اثر ثابت سن زا ‐
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وان ي حي دائميطي عوامل محي اثر تصادفPElش؛ يشکم زا
  .هستند) ۱(ه عوامل مشابه مدل يو بق

  
   حداقل و حداکثر مقادير قابل قبول براي ‐۱جدول 

  صفات مورد بررسي
  رحداکث  حداقل  صفات

      يديصفات تول
   ۱۰۵۰۰   ۲۷۰۰  )لوگرميک(ر يد شيتول

   ۳۴۰   ۶۰  )لوگرميک (يمقدار چرب
   ۶/۴   ۵/۱  )درصد (يدرصد چرب
   ۳۲۰   ۹۵  )لوگرميک(ن يمقدار پروتئ
   ۵/۴   ۵/۲  )درصد(ن يدرصد پروتئ
       يصفات بارور

   ۳۵۰   ۴۵  )روز( باز يروزها
   ۶۰۰   ۳۰۰  )روز (يش متوالين دو زايفاصله ب
   ۳۰۰   ۳۰  )روز(ح ين تلقيش تا اوليفاصله زا

   ۲۹۰   ۲۴۰  )روز (يطول آبستن

  
  :ر بودي باز به صورت زي روزهاي برايمدل آمار

۳  (                            yijklm = µ + Rysi + H(Rys)j(i)   
                       + ApMfk + Al + PEl + eijklm  

  
 باز يات مربوط به صفت روزها مشاهدyijklmکه در آن 

)DO( و  ApMfkح ي ماه تلقـ يش قبلياثر ثابت سن زا
  .ف شدنديه عوامل قبالً تعريش است و بقي شکم زاـ يقبل

  يکي ژنتيبرآورد پارامترها

 به ي و باروريديانس صفات توليوار) کو (يهامولفه
 از مشتق ي محدود شده عارييروش حداکثر درستنما

افزار وان و با استفاده از نرمي تحت مدل حيريگ
MATVEC (Wang et al., 2000)ل يه و تحلي تجزي برا
 يبرا) DFREML )Meyer, 1997افزار  و نرميتک صفت

در مورد صفات .  برآورد شدنديل دو صفتيه و تحليتجز
وان، از مدل ي هر حيل وجود تکرار براي به دليبارور

  .  استفاده شديريتکرارپذ
  

  ج و بحثينتا
   صفاتيفيمار توصآ

ب تنوع و خالصه ين و انحراف استاندارد، ضريانگيم
 ۲ در جدول يد مثلي و توليدي صفات توليساختار داده ها

 انحراف استاندارد ±ن يانگيبرآورد م. نشان داده شده است
 يلوگرم، مقدار چربي ک۶۵/۶۵۶۴ ± ۶۴/۱۲۵۶ر يد شيتول

ر ي شيلوگرم، درصد چربي ک۷۹/۱۹۸ ± ۷۹/۴۶ر يش
 ۸۶/۲۰۸ ± ۰۳/۳۶ر ين شي، مقدار پروتئ۰۷۲/۳ ± ۵۹۱/۰
.  درصد بود۰۸۶/۳ ± ۲۸/۰ر ين شيلوگرم و درصد پروتئيک

مقدار  (۵۳۷/۲۳ از يديب تنوع صفات توليبرآورد ضرا
. ر بودنديمتغ) رين شيدرصد پروتئ (۰۷۳/۹تا ) ري شيچرب
ن يانگيق حاضر کمتر از مير در تحقيد شين توليانگيم
از (گر کشورها ي از محققان دي گزارش برخر دريد شيتول

 ,Perez-Cabal & Alendaمانند) (لوگرمي ک۹۲۳۹ تا ۶۷۷۸

2002; Kadarmideen et al., 2003; Muir et al., 2004 (
 ير گزارش شده توسط اکثر محققان داخليشتر ازمقادياما ب

 ,.Safi Jahanshahi, 2000; Beigi Nasiri et alمانند (

2004; Dadpasand Taromsari, 2005( ،) تا ۵۵۳۲از 
ل يتوان گفت به دالين ميبنابرا. بود) لوگرمي ک۶۴۲۸

ر يد شي توليکي و ژنتياهي، تغذيتيريمختلف اعم از مد
د يشتر از توليق بين تحقي در اي جامعه تحت بررسيگاوها
ک گاو متوسط در کشور بوده اما در صورت فراهم ير يش

د وجود يش تولي امکان افزا الزم هنوزيطيط محيبودن شرا
 از يج حاصل از برخير نتاي شيدر مورد مقدار چرب. دارد
 ;Perez-Cabal & Alenda, 2002مانند  (يقات خارجيتحق

Kadarmideen et al., 2003) ( لوگرمي ک۳۳۴ تا ۲۴۶از (
ج يشتر از برآورد به دست آمده در پژوهش حاضر، اما نتايب

 ,Safi Jahanshahiنند ما( از محققان داخل کشور يبرخ
2000; Beigi Nasiri et al., 2004; Dadpasand 

Taromsari, 2005) (۶/۱۷۵ کمتر از ) لوگرمي ک۹/۱۸۰ تا
ر برآورد شده در ي شيدرصد چرب.  بوديق فعليمقدار تحق

 ۱۲/۳ تا ۸۴/۲(ر گزارش شده يق حاضر در دامنه مقاديتحق
 Rezaei, 2001; Beigi) يتوسط محققان داخل) درصد

Nasiri et al., 2004; Dadpasand Taromsari, 2005)بود  .
قات ي از تحقير که در برخين شين مقدار پروتئيانگيم

 Perez-Cabal & Alenda, 2002; Kadarmideen)يخارج

et al., 2003) لوگرم گزارش شده ي ک۲۹۴ تا ۲۲۷ در دامنه
  . باشدين پژوهش ميشتر از برآورد حاصل در اياست، ب
 يش متوالين دو زايانحراف استاندارد فاصله ب±نيانگيم
 ۵۲/۱۲۳ ± ۸۵/۶۵ باز ي روز، روزها۲۱۷/۳۹۵ ± ۷۵/۶۳

 روز و ۱۲/۹۸ ± ۰۹/۵۷ح ين تلقيش تا اوليروز، فاصله زا
برآورد . دي روز برآورد گرد۵/۲۷۸ ± ۰۲/۶ يطول آبستن

طول  (۱۶/۲ در محدوده يب تنوع صفات باروريضرا
قرار ) حين تلقيش تا اوليصله زافا (۱۸۳/۵۸تا ) يآبستن
 برآورد شده يش متوالين دو زاين فاصله بيانگيم. داشتند
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ر گزارش شده توسط ين پژوهش در دامنه مقاديدر ا
 ;Perez-Cabal & Alenda, 2002مانند (يمحققان خارج

Kadarmideen et al., 2003; Muir et al., 2004) ( ۳۸۳از 
ن ي باز در اي روزهانيانگيم. قرار داشت)  روز۴۰۶تا 
 يق از مقدار گزارش شده در منابع خارجيتحق

 ,.Marti & Funk, 1994; Kadarmideen et alمانند(

ن يانگيدر پژوهش حاضر م. شتر بودي روز ب۲۰ تا ۶) 2003
ر گزارش شده در يح از مقادين تلقيش تا اوليفاصله زا

 ;Kadarmideen et al., 2003)يقات خارجيتحق
Anderson-Ranberg et al., 2005; Jamrozik et al., 

شتر ي روز برآورد کردند ب۵/۹۱ تا ۵/۷۰ که در دامنه (2005
 روز ۵/۲۸۰ از مقدار ين طول دوره آبستنيانگيم. بود

به . کمتر بودJamrozik et al. (2005)گزارش شده توسط 
ن ي در اي جامعه مورد بررسي عملکرد گاوهايطور کل
 در دامنه گزارش شده توسط ي صفات باروريق برايتحق
  .ر محققان قرار داشتيسا

   صفات يريانس و وراثت پذي واريبرآورد مولفه ها
 صفات يريانس و وراثت پذي واريهابرآورد مولفه

.  ارائه شده است۳ در جدول يردهي دوره اول شيديتول
ر يد شي مربوط به توليريپذن وراثتيشتريب
ر ي شيبه مقدار چربن آن مربوط يو کمتر) ۰۴۴/۰±۲۶/۰(
  .بود) ۱۴۹/۰ ± ۰۷۳/۰(

ر که توسط محققان مختلف يد شي توليريپذوراثت
ر بوده است ي متغ۴۵/۰ تا ۱۹۶/۰ن ي گزارش شده بيخارج

). Kadarmideen et al., 2003; Muir et al., 2004مانند (

 ۳۴/۰ تا ۱۹/۰ن ي بين داخلين برآورد توسط محققيا
 ,.Rezaei, 2001; Beigi Nasiri et al)گزارش شده است

2004; Dadpasand Taromsari, 2005; Daliri et al., 
ج يق حاضر با نتايج حاصل از تحقيسه نتايمقا. (2007
 برآورد شده يريپذ دهد که وراثتيقات فوق نشان ميتحق

ر گزارش شده توسط ير در محدوده مقاديد شيصفت تول
 مقدار يريپذدامنه وراثت. باشديمحققان ذکر شده م

 ۴۲/۰ تا ۱۷۷/۰ن ي بير در منابع مختلف خارجي شيچرب
 يو در منابع داخل) Kadarmideen et al., 2003مانند (
 ,Safi Jahanshahi) گزارش شده است ۳۷/۰ تا ۱۷/۰ن يب

2000; Beigi Nasiri et al., 2004; Dadpasand 
Taromsari, 2005; Daliri et al., 2007) .ن برآورد يبنابرا

ق حاضر کمتر از ير در تحقي شي مقدار چربيريپذثتوار
.  بودي گزارش شده در منابع علميهايريپذدامنه وراثت
ر را ي شي درصد چربيريپذ دامنه وراثتيمحققان داخل

 ,Safi Jahanshahi)اند گزارش کرده۵۲/۰ تا ۰۷/۰ن يب
2000; Rezaei, 2001; Beigi Nasiri et al., 2004; 

Dadpasand Taromsari, 2005)  که مقدار برآورد شده در
 يريوراثت پذ. ردي گين دامنه قرار ميق حاضر در ايتحق

 ۴۰/۰ تا ۱۸/۰ن ي بير در منابع خارجين شيمقدار پروتئ
) Kadarmideen et al., 2003 مانند(گزارش شده است 

 قرار ۳۱/۰ تا ۱۹/۰ن ي بين برآورد در گزارشات داخليا
 يسات نشان ميمقا) Daliri et al., 2007مانند (داشت 

ن ير در اين شي مقدار پروتئيريدهد برآورد وراثت پذ
  . باشدير گزارش شده ميق در دامنه مقاديتحق

  
  

 برآورد ي مورد استفاده براي و خالصه ساختار داده هاي و باروريديب تنوع صفات تولي انحراف استاندارد، ضرا±ن يانگي م‐۲جدول 
  يردهي دوره اول شيديتول صفات يکي ژنتيپارامترها

  صفت
وانات يتعداد ح
   رکورديدارا

تعداد کل 
  واناتيح

  تعداد اثر ثابت
 ) فصل زايش‐  سال‐منطقه(

تعداد اثر 
  ثابت گله

 ‐ يش قبليسن زا(تعداد اثر ثابت 
  )شي نوبت زا‐ يش قبليماه زا

   ± نيانگيم
  ار يانحراف مع

ب يضر
  تنوع

  ۱۴/۱۹  ۶۵/۶۵۶۴ ± ۶۴/۱۲۵۶  ‐  ۱۵  ۴۵۲  ۳۵۴۴۷  ۲۷۷۶۶  ريد شيتول
  ۵۴/۲۳  ۷۹/۱۹۸ ± ۷۹/۴۶  ‐  ۱۵  ۴۵۲  ۳۴۰۰۱  ۲۶۰۷۲  ري شيمقدار چرب
  ۲۴/۱۹  ۰۷۲/۳ ± ۵۹۱/۰  ‐  ۱۵  ۴۵۲  ۳۳۹۶۰  ۲۶۰۲۱  ري شي درصد چرب
  ۲۵/۱۷  ۸۶/۲۰۸ ± ۰۳/۳۶  ‐  ۱۱  ۱۴۵  ۱۴۳۷۰  ۹۹۰۸  رين شيمقدار پروتئ
  ۰۷/۹  ۰۸۶/۳ ± ۲۸/۰  ‐  ۱۱  ۱۴۵  ۱۳۷۱۸  ۹۲۷۸  رين شيدرصد پروتئ

  ۳۱/۵۳  ۵۲/۱۲۳ ± ۸۵/۶۵  ‐  ۱۴  ۲۹۳  ۱۰۲۵۰  ۵۹۹۷   بازيروزها
  ۱۳/۱۶  ۲۲/۳۹۵ ± ۷۵/۶۳  ۱۳۵۲  ۱۴  ‐  ۹۲۳۸  ۶۲۶۷  يش متواليفاصله دو زا
  ۱۸/۵۸  ۱۲/۹۸ ± ۰۹/۵۷  ۱۰۷۱  ۱۴  ۲۸۹  ۸۸۴۷  ۴۹۲۱  حين تلقيش تا اوليفاصله زا

  ۱۶/۲  ۵/۲۷۸ ± ۰۲/۶  ۱۷۷۷  ۱۵  ۳۸۴  ۲۰۵۰۳  ۱۳۵۱۴  يطول آبستن

  
  



 ۷۳  ...برآورد پارامترهاي ژنتيکي صفات توليدي دوره اول و : طغياني و همکاران  

پذيري  هاي واريانس و ضرايب وراثت برآورد مولفه‐۳جدول 
  صفات توليدي با استفاده از تجزيه تک صفتي

  يديصفات تول
 يکيانس ژنتيوار

  يشيافزا
انس يوار
  يطيمح

  يريوراثت پذ

  ۲۶/۰ ± ۰۴۴/۰  ۸۲۷۴۸۵  ۲۹۱۷۲۸  ريد شيتول

  ۱۴۹/۰ ± ۰۷۳/۰  ۴/۸۷۴  ۲/۱۵۳   يمقدار چرب
  ۲۲۸/۰ ± ۰۰۱۵/۰  ۱۰۶۲/۰  ۰۳۰۴/۰   يدرصد چرب

  ۲۳۸/۰ ± ۰۷۸/۰  ۱۱۵/۷۳۵  ۲۵/۲۳۰ ن يار پروتئمقد
  ۲۲۸/۰ ± ۰۰۰۶/۰  ۰۲۶۷/۰  ۰۰۸/۰ ن يدرصد پروتئ

  
 در ي صفات باروريري و تکرارپذيريپذبرآورد وراثت

 و يريپذن وراثتيشتريب.  نشان داده شده است۴جدول 
 ±۰۰۲/۰ب يبه ترت (ي مربوط به طول آبستنيريتکرارپذ
ش تا يا مربوط به فاصله زان آنهيو کمتر) ۱۲/۰ و ۰۷۴۳/۰

  .بود) ۰۵۵/۰ و ۰۴/۰±۰۱/۰بيبه ترت(ح ين تلقياول
 در منابع يش متوالين دو زاي فاصله بيريوراثت پذ

 گزارش شده است ۰۷/۰ تا ۰۲۲/۰ن ي بيخارج
(Kadarmideen et al., 2003; Muir et al., 2004) . برآورد

 ني توسط محققيش متوالين دو زاي فاصله بيريوراثت پذ
 قرار داشت ۰۵/۰ تا ۰۲/۰ن ي در محدوده بيداخل

(Mohammad Nazari et al., 2002; Farhangfar & 
Naeimipoor, 2007; Hendabadi et al., 2007) .ج ينتا

 .ر گزارش شده استيق در دامنه مقادين تحقيحاصل از ا
 برآورد شد ۰۹۴/۰ق حاضر ين صفت در تحقي ايريتکرارپذ

ر گزارش شده توسط ياز مقاد يسه با برخيکه در مقا
 ,.Mohammad Nazari et alمانند  (يمحققان داخل

 باز در منابع ي روزهايريوراثت پذ.  باشديشتر مي، ب)2002
   گزارش شده است۰۷/۰ تا ۰۲۳/۰ن ي بيخارج

(Marti & Funk, 1994; Kadarmideen et al., 2003; 
Jamrozik et al., 2005) .را ۰۵/۰ يريران وراثت پذيدر ا 

 ي روزهايريبرآورد وراثت پذ. ن صفت برآورد کردندي ايبرا
. ر گزارش شده قرار دارديق در دامنه مقادين تحقيباز در ا
 برآورد شد ۰۹۸/۰ ق حاضرين صفت در تحقي ايريتکرارپذ

 & Marti)ي در منابع خارج۱۴۳/۰سه با برآورد يکه در مقا

Funk, 1994)ش تا ي زا فاصلهيريوراثت پذ.  کمتر بود
 تا ۰۲۵/۰ در محدوده ي خارجيح در منابع علمين تلقياول

 ;Marti & Funk, 1994) گزارش شده است۰۹۹/۰
Anderson-Ranberg et al., 2005; Jamrozik et al., 

 يريپذدهد که وراثتيج نشان مين نتايسه ايمقا. (2005
ق حاضر در محدوده يح در تحقين تلقيش تا اوليفاصله زا

برآورد . گران قرار دارديگزارش شده توسط در يمقاد

ق کمتر از ين تحقي در اي طول دوره آبستنيريپذوراثت
 و Jamrozik et al. (2005)مقدار برآورد شده توسط 

Farhangfar & Naeimipoor (2007)) و ۱۵۶/۰ب يبه ترت 
ن يي پاي صفات باروريري توارث پذيبه طور کل. بود) ۱/۰

 يم براي دهد که انتخاب مستقي من امر نشانيبودند و ا
 در يتين وضعيچن. تواند موثر باشدي آنها نميکيبهبود ژنت

ن بودن ييپا. ده شديز دي ني صفات باروريريمورد تکرارپذ
د يدهد که عملکرد تولين صفات نشان مي ايريتکرارپذ

 ي برايار خوبيتواند معيک گاو در شکم اول نميمثل 
ن ييپا.  باشدي بعديهام عملکرد آن در شکينيبشيپ

دهد که اثر ي نشان مي صفات باروريريبودن تکرارپذ
اد ين صفات زي عملکرد ايش بر روي مختلف زايهاشکم
د مثل ي صفات توليرين بودن تکرارپذييل پايبه دل. است

ان يا انتخاب در مي حذف ي برايريم گيدر موقع تصم
 ي براواناتيک گله، رکورد عملکرد حي شکم اول يگاوها

 يديسه با رکورد عملکرد در صفات تولين صفات در مقايا
  . نداردياديت زياهم

  يدين صفات تولي بيهمبستگ

 صفات يپي و فنوتيکي ژنتي هايبرآورد همبستگ
قدر مطلق برآورد .  ارائه شده است۵ در جدول يديتول

 در محدوده يدين صفات تولي بيکي ژنتي هايهمبستگ
 ين همبستگي تريه است که قور بودي متغ۸۱/۰ تا ۰۰۶/۰
ن يف ترير و ضعي شير و مقدار چربيد شين تولي بيکيژنت

ر ي شير و درصد چربيد شين تولي بيکي ژنتيهمبستگ
ن ي و پروتئير با مقدار چربيد شيتول. ديبرآورد گرد
 که با ي و مطلوب داشت در حالي قويکي ژنتيهمبستگ

ا ي) يدرصد چرب( نداشت يا همبستگي يصفات درصد
 يهمبستگ). نيدرصد پروتئ( نامطلوب داشت يهمبستگ

 همان گونه که انتظار ي و درصد چربي مقدار چربيکيژنت
 و ي مقدار چربيکي ژنتيهمبستگ. رفت مثبت بوديم

 يهمبستگ. بود) ۷۰۵/۰(ن باال و مطلوب يدرصد پروتئ
ف اما مطلوب ين ضعي و درصد پروتئي درصد چربيکيژنت

 در يپي فنوتيهاي برآورد همبستگقدر مطلق. بود) ۱۶/۰(
ر بوده که ي متغ۷۶/۰ تا ۰۸۸/۰ن يق حاضر در دامنه بيتحق
ر و مقدار يد شين تولي بيپي فنوتين همبستگيباالتر
ن مقدار ي بيپي فنوتين همبستگين تريير و پاين شيپروتئ
  .ر بودين شير و درصد پروتئي شيچرب

ر ر و مقدايد شين تولي بيکي ژنتيبرآورد همبستگ
  يهايهمبستگ با  توافق  در   حاضر ير در بررسي شيچرب
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  برآورد مولفه هاي واريانس و ضرايب وراثت پذيري و تکرارپذيري صفات باروري با استفاده از تجزيه تک صفتي ‐۴ جدول
  صفات باروري

واريانس ژنتيکي 
  افزايشي

واريانس محيطي 
  موقتي

واريانس محيطي 
   پذيريتکرار  وراثت پذيري  pe2 دائمي

  ۰۹۴/۰  ۰۶۵۷/۰ ± ۰۱۳/۰  ۰۲۸/۰  ۲۸۴/۱۰۹  ۷/۳۵۴۳  ۷۱۴/۲۵۶  فاصله بين دو زايش متوالي
  ۰۹۸/۰  ۰۵۶۷/۰ ± ۰۰۸/۰  ۰۴۱۷/۰  ۸۶۸/۱۷۶  ۷/۳۸۲۷  ۵۱۵/۲۴۰  روزهاي باز

  ۰۵۵/۰   ۰۴/۰ ± ۰۱/۰  ۰۱۵۱/۰  ۱۹۴/۴۴  ۳۳/۲۷۶۰  ۸۵۵/۱۱۶  فاصله زايش تا اولين تلقيح
  ۱۲/۰  ۰۷۴۳/۰ ± ۰۰۲/۰  ۰۴۵۹/۰  ۵۹۹/۱  ۶۴/۳۰  ۵۸۹/۲  طول آبستني

pe2 = نسبت واريانس محيط دائمي حيوان به واريانس فنوتيپي  
  
 ,Marti & Funk)گري گزارش شده توسط محققان ديکيژنت

1994; Mohammad Nazari et al., 2002; Beigi Nasiri 
et al., 2004; Farhangfar & Naeimipoor, 2007; 

Hendabadi et al., 2007) تا ۵۲/۰ن يمحدوده ب که در 
 ي هايل باال بودن همبستگيبه دل.  قرار داشتند، بود۹۲/۰
 توان انتظار ير مي شير و مقدار چربيد شين تولي بيکيژنت

ر، پاسخ همبسته مثبت و يد شيداشت که با انتخاب تول
ن يچن. دير به وجود آي شي در مقدار چربيقابل قبول

ده يز دين نيپروتئر و مقدار يد شي رابطه تولي برايتيوضع
 باال و مطلوب با يکير ارتباط ژنتيد شي توليبه طور کل. شد

ن داشت، ي و مقدار پروتئي مقدار چربيعني يصفات مقدار
درصد ( نداشت يا ارتباط چنداني ياما با صفات درصد

). نيدرصد پروتئ( داشت ي منفيکيا ارتباط ژنتيو ) يچرب
ر منجر به يشد ي توليک جانبه براين انتخاب يبنابرا
 ي نسبت به اجزايشترير با سرعت بيزان آب شيش ميافزا

 دهد که در ين موضوع نشان ميا. ر خواهد شديسازنده ش
.  شوديشتري توجه بيد به صفات مقداريبرنامه انتخاب با

ن ي بيطي محيهاي در مورد همبستگيات مشابهيوضع
 يپي فنوتيهمبستگ. ده شدي دي و درصديصفات مقدار

ر مثبت و باال، و با ين شي و پروتئير با مقدار چربي شديتول
 ير متوسط و منفين شير و درصد پروتئي شيدرصد چرب
دهند که عوامل ين برآوردها نشان ميا. ديبرآورد گرد

شوند هم زمان ير ميد شيش تولي که منجر به افزاياهيتغذ
ز خواهند شد اما ين ني و پروتئيش مقدار چربيسبب افزا

 است که يان عوامل به گونهيجه داشت عملکرد اد تويبا
- يش مي افزايشترير با سرعت بيزان آب موجود در شيم
  .ابنديين کاهش مي و درصد پروتئيابد و لذا درصد چربي

  ين صفات باروري بي هايهمبستگ
 صفات يپي و فنوتيکي ژنتيهايبرآورد همبستگ

ق يدر تحق.  نشان داده شده است۵ در جدول يبارور
 در ين صفات باروري بيکي ژنتيهاياضر همبستگح

ن ير بوده که باالتري متغ۱۱۱/۰ تا ۰۰۰۴/۰محدوده 
 و يش متوالين دو زاين فاصله بي بيکي ژنتيهمبستگ

ش ي باز و فاصله زاين روزهاين آن بيترنيي باز و پايروزها
 يپي فنوتيهايهمبستگ. ديح برآورد گردين تلقيتا اول

ز ي ناچيلين پژوهش خي در ايت بارورن صفايبرآورد شده ب
ن ير بود که باالتري متغ۰۰۳۵/۰ تا ۰۰۰۱/۰و در دامنه 

ح و ين تلقيش تا اولي مربوط به فاصله زايپي فنوتيهمبستگ
ش تا ين آن مربوط به فاصله زاين تريي و پايطول آبستن

  . باشدي ميش متوالين دو زايح و فاصله بين تلقياول
 ين اکثر صفات باروريب يق حاضر همبستگيدر تحق

 دهد که هر ين امر نشان ميا. ديک به صفر برآورد گردينزد
ک يگر، در ي توانند مستقل از همدي ميک از صفات باروري

، يان صفات باروريدر م. برنامه انتخاب در نظر گرفته شوند
 ي و روزهايش متوالين دو زاي فاصله بيکي ژنتيهمبستگ

را فاصله ي است زيهي بديمرن ايا. ه بوديشتر از بقيباز ب
ن ييپا.  باشدي باز مي از روزهاي تابعيش متوالين دو زايب

ل ي تواند به دلي مين صفات باروري بي هايبودن همبستگ
ز يش ها نيحات و زايخ تلقياد در ثبت تاريوقوع اشتباهات ز

  .باشد
  ي و باروريدين صفات تولي بي هايهمبستگ

ن صفات ي بيپيوت و فنيکي ژنتيهايبرآورد همبستگ
در  . نشان داده شده است۵ در جدول ي و باروريديتول
ن ي بيکي ژنتي همبستگيق حاضر قدرمطلق برآوردهايتحق

ر ي متغ۹۶/۰ تا ۰۰۲/۰ن ي بي و صفات باروريديصفات تول
ن مقدار ي بيکي ژنتين همبستگيتريبوده است که قو

ن يترفي و ضعيش متوالين دو زاير و فاصله بين شيپروتئ
ن ير و فاصله بين شين درصد پروتئي بيکي ژنتيهمبستگ
 يهايهمبستگ مطلق قدر. دي برآورد گرديش متواليدو زا
ن ي در اي و صفات باروريدين صفات تولي بيپيفنوت

 برآورد شده است که ۱۰۳/۰ تا ۰۰۲/۰پژوهش در دامنه 
 برآورد شده متعلق به مقدار يپي فنوتين همبستگيتريقو
 ين همبستگيترفي باز بوده و ضعيوزهار و ري شيچرب
 باز و فاصله ير با روزهاين شين درصد پروتئي بيپيفنوت
  .ش برآورد شده استين دو زايب

  



 ۷۵  ...برآورد پارامترهاي ژنتيکي صفات توليدي دوره اول و : طغياني و همکاران  

  *صفات مورد مطالعه) پايين قطر ( و همبستگي فنوتيپي ) باالي قطر (  برآورد همبستگي ژنتيکي ‐۵جدول 
GL  CFS DO  CI Pro% Pro  Fat%  Fat  Milk  صفت  
۲۴/۰‐  ۰۲۲/۰  ۳۵۵/۰  ۵۹۳/۰  ۵۰۵/۰‐  ۷۰/۰  ۰۰۶/۰  ۸۱/۰    Milk 
۱۸/۰‐  ۷۰/۰  ۶۲/۰  ۵۵۶/۰  ۰۷۱۵/۰‐  ۷۰۵/۰  ۲۰/۰    ۵۴/۰  Fat 
۰۶۸/۰  ۰۲/۰  ۳۸۵/۰  ۱۹/۰‐  ۱۶/۰  ۳۶/۰‐    ۲۹/۰  ۱۸۴/۰‐  Fat% 
۱۶۸/۰‐  ۹۵/۰  ۵۱۳/۰‐  ۹۶/۰  ۱۱/۰‐    ۲۶۶/۰‐  ۶۸۴/۰  ۷۶/۰  Pro 
۲۱۰/۰  ۰۰۳/۰‐  ۷۴۱/۰  ۰۰۲/۰‐    ۰۹۸/۰‐  ۱۳۹/۰  ۰۸۸/۰‐  ۲۴۱/۰‐  Pro% 
۰۲/۰  ۰۰۰۵/۰  ۱۱۱/۰    ۰۰۲/۰‐  ۰۴/۰  ۰۱۶/۰‐  ۰۹/۰  ۰۸۴/۰  CI 
۰۰۸/۰  ۰۰۰۴/۰    ۰۰۰۳/۰  ۰۰۲/۰‐  ۱/۰  ۰۰۹/۰  ۱۰۳/۰  ۰۹۵/۰  DO  
۰۱۱/۰    ۰۰۰۲/۰  ۰۰۰۱/۰  ۰۰۴/۰‐  ۰۳۸/۰  ۰۱۱/۰  ۰۵۹/۰  ۰۵/۰  CFS 
  ۰۰۲۳/۰  ۰۰۳۵/۰  ۰۰۳/۰  ۰۱۵/۰  ۰۴۱/۰‐  ۰۲۶/۰  ۰۰۳/۰‐  ۰۲۳/۰‐  GL 

* Milk = ،توليد شيرFat = ،مقدار چربي شيرFat% = ،درصد چربي شيرPro= ،مقدار پروتئين شير Pro% =  ،درصد پروتئين شيرCI=  ،فاصله بين دو زايش متوالي DO=  
   طول آبستني =GL فاصله زايش تا اولين تلقيح،  =CFSروزهاي باز، 

  
  

 يش متوالير و فاصله دو زايد شي توليکي ژنتيهمبستگ
گران ير دامنه گزارشات شده داد بوده و ديمثبت و ز

(Mohammad Nazari et al., 2002; Beigi Nasiri et al., 
2004; Muir et al., 2004; Farhangfar & Naeimipoor, 

2007; Hendabadi et al., 2007)مثبت بودن .  قرار داشت
ن دو يش فاصله بيرا افزاي نامطلوب است زين همبستگيا
 يه کاهش تعداد گوساله ها تواند منجر بي ميش متواليزا

.  در گله از هر گاو شوديمتولد شده در طول دوره اقتصاد
ش ين دو زاير و فاصله بيد شي توليپي فنوتيهمبستگ

 از آن است که ي ناشين همبستگيا. ف اما مثبت بوديضع
ر يد شي با توليل دارند گاوهاي از دامداران تماياريبس

 باز ي روزهاييوهان گايرتر خشک کنند و چنيباالتر را د
ل ين دلي هم ممکن است داشته باشند و به هميشتريب

شتر از متوسط گله يوانات بين حيش در اين دو زايفاصله ب
  . باشديم

ر و فاصله ي شين مقدار چربي بيکي ژنتيهمبستگ
ح مثبت و باال برآورد شد، که از ين تلقيش تا اوليزا

 .Kadarmideen et al گزارش شده توسط يهمبستگ
 مثبت يکي ژنتيوجود همبستگ. شتر بوديب) ۳۵/۰ ((2003)
 دهد که با يق نشان مين تحقين صفات فوق در ايو باال ب
ش ي، فاصله زايردهير دوره اول شي شيش مقدار چربيافزا
 تواند ين عامل ميابد که اي يش ميز افزايح نين تلقيتا اول

اصله ش فيت افزاي باز در گله و در نهايش روزهايباعث افزا
 يمثبت بودن برآورد همبستگ.  گردديش متوالين دو زايب

. ن نکته استيد اي موي باز و درصد چربي روزهايکيژنت

ن ي مقدار پروتئيکي ژنتي در مورد همبستگيتيچنبن وضع
ن امر يده شد ايز دي نيش متوالين دو زاير و فاصله بيش

 ير باالترين شي که مقدار پروتئيي دهد که گاوهاينشان م
 ي تريش طوالنين دو زاي فاصله بي کنند دارايد ميتول

ق ي باز در تحقير و روزهايد شي توليهمبستگ. خواهند بود
 يبنظر م.  بودي منفيحاضر مثبت و با طول دوره آبستن
ر و روزها باز منشاء يد شيرسد که مثبت بودن رابطه تول

ن دو ير و فاصله بيد شين تولي مثبت بي همبستگياصل
از طرف .  که در باال بدان اشاره شد، باشديالش متويزا
ن يش تا اولير و فاصله زايد شي توليکي ژنتيگر همبستگيد
 يش روزهايتوان گفت که افزايف است پس ميح ضعيتلق

 يريپذتواند مربوط به کاهش نرخ عدم برگشتيباز م
 يهاي از موارد همبستگياهر چند در پاره. ها باشدحيتلق
گر يکدي با ي و صفات باروريديات تولن صفي بيکيژنت

ق حاضر نشان يج تحقي نتايناسازگار هستند، اما به طور کل
، منجر به يديش صفات تولي افزايداد که انتخاب برا

لذا الزم . دمثل گله خواهد شدي عملکرد تولييکاهش کارا
 در کنارصفات ي انتخاب، صفات بارورياست در برنامه ها

  .وند در نظر گرفته شيديتول

  
  يسپاسگزار

اد ي بنيت پژوهشيرياز مرکز اصالح نژاد دام کشور و مد
ق ين تحقيل فراهم اطالعات مربوط به ايمستضعفان به دل

  .شوديتشکر م
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