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 دهیچک

 یبدن های سلول ازیامت یپیو فنوت یکیروند ژنت، انسیوار یاجزابرآورد  منظور به حاضرپژوهش 

(SCS)  کشور  یدام داتیدام و بهبود تولاصالح  توسط مرکز شده آوری جمع های دادهبا استفاده از

در  (SCC) یبدن های سلولشمار  روز آزمون رکورد 127023ن مطالعه، از یدر ا .جرا شدا

 های سال یط گله 102گاو ماده استفاده شد که در  32322مربوط به  1تا  1یردهیش های دوره

ل دام روزآزمون با استفاده از مد یکیژنت یبود. پارامترها شده آوری  جمع 1332تا  1313

ن یداخل و ب یریو تکرارپذ SCS ،101/7 پذیری وراثت د.شبرآورد  ASReml افزار نرمر و یتکرارپذ

و فنوتیپی با استفاده از  یکید. روند ژنتش برآورد 312/7و  273/7 بیشیردهی به ترت های دوره

محاسبه  -710/7و  -7211/7 ش به ترتیبیو فنوتیپی بر سال زا ین ارزش اصالحیانگیت میتابع

 یها و برنامه یکیبه بهبود ژنت یتا حدود توان می( را P < 0.01) معنادارو  ین روند منفی. اشد

 کشور نسبت داد.  یها یکنترل ورم پستان در سطح گاودار یتیریمد

 

 بدنی، کیفیت شیر، ورم پستان.های  سلولروزآزمون، رکورد پارامترهای ژنتیکی،  کلیدی: های واژه
  

  مهمقد

 بر که است یعملکرد صفات از یکی پستان ورم

ورم پستان  یماریب .دارد ییبسزا تأثیر گله یسودآور

، ییایکه به التهاب بافت پستان در اثر عوامل باکتر

 ترین مهم، از شود میاطالق  یکیزیو ف ییایمیش

محسوب  یریگاو ش های گلهج در یرا یها یماریب

را به  یهنگفت یکه ساالنه خسارت اقتصاد شود می

شامل کاهش  ها زیانن یا. کند میل یدامداران تحم

کاهش تداوم  ر،یت شیفیر، کاهش کید شیتول

ل ی، احتمال حذف زودهنگام و تحمیردهیش

-Sadeghi) است یو دامپزشک یدرمان های هزینه

Sefidmazgi et al., 2011). ل یدامداران تمان رو، یاز ا

 . ش دهنداهکخود  ۀوقوع آن را در گل دارند

SCC
هر  موجود در های سلول شمار بیانگر 4

 ،الیتل یاپ های سلولر است که از یش لیتر میلی

 & Ali) تل شده اسیها تشک تیفوسنماکروفاژها و ل

Shook, 1980).  در  یاصالح نژاد های برنامه بیشتردر

 یار انتخاب برایمع عنوان به SCC از  یریگاوهای ش

شود  مین استفاده بهبود مقاومت به ورم پستا

(Fitzpatrick, 1999; Gonzalo et al., 2002)در . 

 )مانند دانمارک( انتخاب یناویاسکاند یکشورها

 انتخاب یمبنا بر پستان ورم وقوع کاهش یبرا یکیژنت

 پستان ورم ینیبال یرکوردها اساس بر و میمستق

 .(,Lund 1994) گیرد می انجام ها گله در شده ثبت

های ورم پستان  به استفاده از داده SCCاز  استفاده

 اسیو در مق ینیع صورت به SCC زیرا  ،مزیت دارد
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ورم پستان  که یدرحال ،شود می گیری اندازه وستهیپ

 همچنین و شود میثبت  وستهیناپ صورت به

و  تر آسانورم پستان  از SCC رکوردبرداری

 Kennedy ) پستان است ورم از تریشآن ب پذیری وراثت

et al., 1982; Mrode & Swanson, 2003; Martins. 

et al., 2011 .)91)باال  یکیژنت یهمبستگ، همچنین 

و ورم پستان گزارش شده  SCCن ی( بدرصد 11تا 

(. در مطالعات مختلف، et al., 2012 Urioste) است

آن  یریو  تکرارپذ 20/1تا  10/1از  SCS پذیری وراثت

 ,.Kennedy et al) گزارش شده است 94/1تا  20/1

1982; Monardes et al., 1985; Da et al., 1992;. 

Weller & Ezra, 1996; Heringstad et al., 2003;. 

Riggio et al., 2010.)  که مطالعات نشان داده است

 یابد میش یز افزایوقوع ورم پستان ن SCCش یبا افزا

(Heringstad et al., 2006)یانتخاب برا ؛ بنابراین 

دام به ورم پستان  یسبب کاهش ابتال SCCکاهش 

 . Boichard & Rupp., 1999)خواهد شد )

در ایران صورت  SCC زمینۀمطالعات مختلفی در 

 Safdari ،سازی شبیه ۀگرفته است؛ در یک مطالع

Shahroodi et al. (2010)  نشان دادند که به کمک

غیرمستقیم برای کاهش  طور به توان میصفات تیپ 

SCC  د. کروقوع ورم پستان انتخاب کاهش و در نتیجه

Kheirabadi & Alijani (2012 ) های سلولاثر شمار 

را بررسی کردند.  یدیک بر صفات تولیسومات

Sadeghi-Sefidmazgi et al. (2011 با برآورد ارزش )

، بر ضرورت SCCاقتصادی برای ورم پستان و 

گنجاندن این صفت در اهداف اصالح نژادی کشور 

دند. در پژوهشی دیگر، راهکارهای کر تأکید

در  SCCدر کنترل ورم پستان از طریق  شده استفاده

استان اصفهان، با یکدیگر مقایسه و  های گاوداری

 & Sadeghi-Sefidmazgiتجزیه و تحلیل شده است )

Rayatdoost-Baghal, 2014 .)استفاده از  ا وجودب

برای کنترل ورم  شده شناختهراهکارهای مدیریتی 

پستان در ایران، از یک شاخص انتخاب ملی جهت 

 SCCکاهش ورم پستان و  یانتخاب ژنتیکی برا

؛ گاوهای نری که در ایران پروف شود میاستفاده ن

. تنها در شوند میزیابی نار SCC، از نظر شوند می

وارداتی استفاده  های اسپرمی که از های گاوداری

، بسته به اهداف اصالح نژادی کشور کنند می

 SCC، ممکن است تا حدودی برای کاهش صادرکننده

 انتخاب ژنتیکی صورت گیرد. 

 یر در بعضیش یبدن یها سلولاز یروند ژنتیکی امت

زارش شد منفی و مطلوب گ یریگاو ش های جمعیت

(Pagnacco et al., 1994; Boichard & Rupp, 1997; 

Ødegard et al., 2003; Faraji- Arogh et al., 2011 )

، این روند ها جمعیتدیگر از  یدر حالی که در بعض

گزارش شده  معنا بیمثبت و نامطلوب یا مسطح و 

 (. Zhang et al., 1994; Weller & Ezra, 1996)است 

 گاو در یکیژنت روند برآورد به وطمرب مطالعات در

 و بوده یدیتول صفات بر توجه بیشتر ران،یا نیهلشتا

 کمتر یبدن یها سلول شمار مانند صفات ریسا

 ,.Faraji- Arogh et alاست ) گرفته قرار موردتوجه

 ی، بررسق حاضریتحقاصلی هدف بنابراین، . (2012

ر با یش یبدن یها سلولاز یامت یپیو فنوت یکیروند ژنت

در  ریمدل دام روزآزمون تکرارپذاستفاده از یک 

ران بود. از این رو، عالوه بر ین ایهلشتا یریش یگاوها

 تکرارپذیری، پذیری وراثتواریانس و  های مؤلفهبرآورد 

 های دورهن یطی یک دوره شیردهی و باین صفت نیز 

 شیردهی برآورد شد.

 

 ها روشمواد و 

روزآزمون مربوط به رکورد  101923ن مطالعه یدر ا

SCC مرکز اصالح دام و  که توسطن یهلشتا یگاوها

بود، استفاده  شده آوری جمع کشور یدات دامیبهبود تول

ژوال یو افزار نرمش دادها با یرایوو  سازی آماده .دیگرد

 افزار نرمل شجره با یصورت گرفت. فا فاکس پرو

SECATEURS (Meyer, 2003 تا )نسل آماده شد. 4 

، 92300رکورد  یوانات دارایل شجره تعداد حیدر فا

 بود. 21146و تعداد مادرها  4111تعداد پدرها 

 های سال شده بین ثبت رکوردهای ازدر این تحقیق 

 6تا  4های شیردهی  مربوط به دوره 4932تا  4919

رکوردهای  شیر، SCCرکورد  . گاوهای فاقداستفاده شد

و  شیردهی 611 از روز شیردهی و بعد 0قبل از روز 

سلول  4611111 تا 0111 ةرکوردهای خارج از محدود

 ,.Ødegard et al ) ندها حذف شد از داده ،لیتر در هر میلی

 ها آنکه سن نخستین زایش  گاوهایی همچنین (.2003

http://journalofanimalscience.org/search?author1=A.+M.+Martins&sortspec=date&submit=Submit
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 کمتر از ها شیر آن ماه و تولید 94تا  41 ةخارج از محدود

گاوهایی  و گرم در روز بودکیلو 49کیلوگرم و بیشتر از  9

رکورد روز آزمون داشتند،  41و بیشتر از  9که کمتر از 

 در آنالیز در نظر گرفته نشدند.

 توسط شده ارائه یتمیل لگاریتبدک یبا استفاده از 

(Ali & Shook, 1980 ،)SCS ( 4 رابطۀمحاسبه شد.)  

(4)                          
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با مدل دام روز آزمون  SCS یکیژنت یپارامترها

 (Repeatability test day animal modelر )یتکرارپذ

 :(Riggio et al., 2010ر برآورد شد )یز
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 HYSi ت،ین جمعیانگیم SCS، μرکورد  yijkl که

اثر ثابت شکم  LACj ،فصل( -سال -گله)اثر ثابت 

 یاز روزها SCS یت ثابت خطیب تابعیضر 4b ش،یزا

ب یضر 2b ،یردهیش یروزها DIMijkl ،یردهیش

 MILKijkl ر،ید شیاز تول SCS یت ثابت خطیتابع

و  یت ثابت خطیب تابعیضر 6b و 9b ر،ید شیمقدار تول

 یشیک افزایژنت اثر Ak ش،یاز سن زا SCSدوم  ۀدرج

 های دورهن یوان در بیح یط دائمیاثر مح PEK وان،یح

وان طی یک دوره یح یط دائمیاثر مح PEkj شیردهی،

 .استمانده یاثر باق eijkl شیردهی و

، تکرارپذیرل استفاده از مدل دام روز آزمون یبه دل

انس یوار :دائمی برآورد شد یطیانس محیدو نوع وار

ط یانس محیشیردهی و وار های دورهن یب یط دائمیمح

ن رو، ین رکوردها طی یک دوره شیردهی. از ایب یدائم

 های دورهن یز در دو سطح بیصفت ن یریتکرارپذ

 ی. اجزاشدشیردهی و طی یک دوره شیردهی برآورد 

 ASReml افزار نرمبا  یکیژنت یپارامترهاانس و یوار

(Gilmour et al., 2002)  .و  یکیروند ژنتبرآورد شد

ن ارزش یانگیت میفنوتیپی به ترتیب با استفاده از تابع

ن حداقل مربعات صفت بر سال یانگیمو  یاصالح

 .دیگرد برآوردش یزا

 

 و بحث جینتا

( در هر 4111×سلول) SCC20/232 ن یانگیم

برآورد شد  11/9ر یش SCSن یانگیر و میش لیتر میلی

(.  انحراف معیار فنوتیپی به علت گستردگی 4)جدول 

( برآورد شد. 26/413نسبتاً باال ) SCC های داده ۀامند

ن یهلشتا یت گاوهایدر جمع SCSن یانگی(. م4)جدول

 ,.Morek-Kopeć et al) 24/9لهستان در زایش اول 

 ین جمهوریهلشتا یدر گاوها گزارش شد؛ (2011

و در  91/9، در زایش دوم 61/9چک در زایش اول 

( و در Zavadilova et al., 2011) 49/6 زایش سوم

، در 49/2س در زایش اول ین سوئیهلشتا یگاوها

 14/2و در زایش سوم  63/2زایش دوم 

(Neuenschwander et al., 2005)  .گزارش شد

نتایج  ۀحاضر در دامن ۀشده در مطالع ن گزارشیانگیم

 بود.  ها پژوهشدیگر 

شیردهی و  های دورهن تعداد یب شدیدی یهمبستگ

ر و ید شین تولین بید و همچنر وجود دارید شیتول

( 44/1) یمثبت یاحتمال وقوع ورم پستان، همبستگ

ن یبنابرا ؛( Pryce et al., 1998گزارش شده است )

شیردهی،  های دورهش تعداد یبا افزا رود میانتظار 

در  SCCن یانگیابد. میش یافزا SCSا ی SCCمقدار 

( و در زایش چهارم 90/414ن )یزایش اول کمتر

(. 2( بود )جدول 4111 ×سلول )( 69/619ن )بیشتری

 در اولین دورة شیردهی گاوها کمتر از SCSمقدار 

 دورة شیردهی دوم گزارش شده است

(Neuenschwander et al., 2007; Ptak et al., 2011 

Morek-Kopeć et al., 2005;ق ین تحقیج ای( که با نتا

 مطابقت دارد.

 
 ها . آمار توصیفی داده4 جدول

 حداکثر حداقل معیار انحراف میانگین غیرمت

 11/46 41/9 13/4 60/90 تولید شیر روزانه )کیلوگرم(

 11/4611 11/41 26/413 20/232 لیتر( در هر میلی 4111×) های بدنی شمارش سلول

 11/3 10/1 14/2 11/9 های بدنی امتیاز سلول
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 4کشور هلشتاین گاو های های شیردهی در گله دورهبرحسب  ( شیرSCSدنی )های ب امتیاز سلولپراکنش . آمار توصیفی و توزیع  2جدول

SCC 2میانگین  درصد فراوانی شکم زایش
 SCSمیانگین  

 91/2 90/414 22/29 439014 دورة شیردهی اول

 13/2 01/202 10/20 243133 دورة شیردهی دوم 

 20/9 49/920 44/24 224949 دورة شیردهی سوم

 02/9 69/619 92/26 214112 رمدورة شیردهی چها
 .است 4مشابه جدول  SCSو  SCCیشینه برای بهای شیردهی مقدار کمینه و  . برای تمام دوره4

 لیتر شیر. هزار سلول در هر میلی برحسب. 2

 

 برآورد پارامترها

( که 9د )جدول شبرآورد  SCS ،494/1 پذیری وراثت

تا  10/1شده ) گزارش های پذیری وراثت ۀدر دامن

 ( در مطالعات مختلف است. 43/1

پذیری برآوردشده در این پژوهش با نتایج  وراثت

Ezra (1996)  تا حدودی مطابقت دارد، اما در

 Martins et al., 2011; Safdariهای دیگر ) پژوهش

Shahroodi et al., 2010; Mrode & Swanson, 2001;. 

Da et al., 1992; Kennedy et al., 1982ر ( مقادی

تفاوت در مدل آماری و حجم  .بیشتری گزارش شده است

شده، همراه با نوع تعریف صفت را  های استفاده داده

 بودن برآوردها ذکر کرد. های متفاوت توان ازجمله علت می

و  94/1 ،طی یک دوره شیردهی SCSتکرارپذیری 

(. 9د )جدول شبرآورد  21/1 ،شیردهی های دورهبین 

 یره شیردهی در گاوهاطی یک دو یریتکرارپذ

 یگاوها یو برا 24/1 ،کانادا ۀسال 4تا  2هلشتاین 

 ,.Kennedy et alگزارش شد ) 61/1 ،سال 4 یشتر ازب

طی یک دوره  یرین متوسط تکرارپذان محققی( ا1982

ق یج تحقیکردند که با نتا گزارش 94/1شیردهی را 

 SCS یبرآوردشده برا یریحاضر مطابقت دارد. تکرارپذ

 24/1( Ali & Shook, 1980ک دوره شیردهی )طی ی

ن یگزارش شد که کمتر از مقدار برآوردشده در ا

شیردهی  های دورهبین  تکرارپذیری یول ،مطالعه است

 مقدار با گزارش کردند که 21/1را  SCS یبرا

 یریتکرارپذ .دارد مطابقت قیتحق نیا در آمده دست به

SCS شکم  نی، ب99/1 ،ن شکم زایش اول و دومیب

 دوم ش اول وین شکم زایو ب 61/1 ،ش دوم و سومیزا

 ,.Mondardes et alگزارش شده است ) 29/1 ،و سوم

 ۀدر مطالع آمده دست بهشتر از مقدار ی( که ب1985

 های دورهن یب تکرارپذیرین مطالعه، یدر ا حاضر است.

ن نکته است که یانگر این بود که بییشیردهی پا

شیردهی  ةدور یده از رکوردهاتنها با استفا توان مین

د و به تعداد کر گیری تصمیم ها دامحذف  برای ،اول

ن در یاز خواهد بود. همچنین یشتریب رکوردهای

 ین صفت استفاده از رکوردهایا یبرا یکیژنت یابیارز

د و یجد یمنابع اطالعات تأمینچند شکم زایش باعث 

 یری. تکرارپذشود می یابیش صحت ارزیجه افزایدر نت

برآوردشده طی یک دوره شیردهی نیز متوسط بود. 

کلی به دلیل تکرارپذیری متوسط به پایین،  طور به

باال در یک  SCCگاوها را به دلیل میانگین  توان مین

از یک دوره شیردهی،  ای مرحلهدوره شیردهی یا در 

حذف کرد. هرچند تکرارپذیری طی یک دوره شیردهی 

بین  33/1ژنتیکی  متوسط بود، همبستگی SCSبرای 

SCS  و  401روزSCS  شیردهی شکم زایش  910روز

اول در گاوهای هلشتاین ایران گزارش شده است 

(Dadpasand et al., 2012; Dadpasand et al., 2013 .)

موارد مشابهی که در آن همبستگی ژنتیکی بین رکوردها 

ها متوسط باشد، گزارش شده  باال ولی تکرارپذیری بین آن

وجود  (. که در این حالت باCarnier et al., 2000)است 

همبستگی ژنتیکی باال دو رکورد را دو صفت متفاوت در 

گیرند که علت آن ناهمگنی واریانس بین دو  نظر می

بودن تکرارپذیری و  رکورد است که باعث متفاوت

 شود. پذیری دو رکورد می وراثت

 

  یبدن های سلولاز یامت یپیو فنوت یکیژنتروند 

 4در شکل  یردهیک دوره شی یط SCS یکیژنت روند

 یپیو فنوت یکینشان داده شده است. روند ژنت 2و 

 موردمطالعهت یدر جمع SCS یبرا یمنفی و مطلوب

به سال  یت ارزش اصالحیب تابعید. ضریمشاهده گرد

انگر آن است که ی( که ب>14/1Pبود ) -1264/1ش یزا
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و است بوده  مؤثر ،ن صفتیا یبرا گرفته انجامانتخاب 

این روند  ده است.شباعث بهبود صفت در طول زمان 

 های اسپرمتا حدودی به  توان میمنفی و مطلوب را 

وارداتی نسبت داد. چون در عمل یک شاخص انتخاب 

کاهش ورم پستان و  یانتخاب ژنتیکی برا برایملی 

SCC  در ایران وجود ندارد و از طرف دیگر گاوهای

 SCCنیز از نظر  شوند میان پروف نری که در ایر

ی در بسیاری از کنون. در شرایط شوند میارزیابی ن

ن اصالح نژادی به امشاوربزرگ کشور،  های گاوداری

SCS ن اصالح اتوجه دارند. بر اساس تجربیات مشاور

سیاست کلی این است که از  ها، گلهنژادی در سطح 

بیش  شدة بینی پیشاسپرم گاوهای نر با قابلیت انتقال 

استفاده نشود یا استفاده از  ها گلهدر  SCSبرای  ،9از 

 محدود گردد. درصد 0در سطح  ها آن

 ریاخ های سالدر  دهد مین مطالعه نشان یج اینتا

وجود  SCS یز براین یمنفی و مطلوب یپیروند فنوت

پ صفت به سال ین فنوتیانگیت میب تابعیدارد. ضر

عالوه بر  دهد می  نشاند که شبرآورد  -169/1ش، یزا

ز در ین یتیریو مد یطی، عوامل محیکیانتخاب ژنت

 که طوری به اند؛ یافتهبهبود  SCSصفت  یطول زمان برا

با توجه  بود که 91/9 ،4919در سال  SCSن یانگیم

ن صفت، یمطلوب در ا یکیو ژنت یپیبه روند فنوت

ده است یرس 34/2به  4932در سال افته و یکاهش 

 (.2)شکل 
 

 (SCSهای بدنی ) پذیری و تکرارپذیری امتیاز سلول های واریانس، وراثت . برآورد مؤلفه9ول جد
2
P 2

A 2
PEW  2

PEA  2
E SEh 2  SEracr 

 SErwit 
 

42/9 493/1 499/1 139/1 241/2 114/1±494/1 112/1±219/1    114/1±942/1 

2
P، 2

A،2
PEW ،2

PEA  2و
E های  حیط دائمی طی دورة شیردهی، محیط دائمی بین دورهبه ترتیب واریانس فنوتیپی، ژنتیک افزایشی، م

2 شیردهی و باقیمانده،
h پذیری، وراثت racr های شیردهی و تکرارپذیری بین دوره rwit .همبستگی طی یک دوره شیردهی است         

 

 
 سال زایش

 لشتاین ایرانگاوهای شیری ه ( شیر درSCSبدنی )های  سلول ژنتیکی امتیاز الگوی تغییرات. 4 شکل

 

 
 سال زایش

 های اخیر در سالگاوهای شیری هلشتاین ایران  بدنی شیر درهای  سلول امتیاز فنوتیپی الگوی تغییرات. 2شکل

SCS = 231/9  – 169/1 (شی)سال زا ×   

R² = 943/1   
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SCS = 4644/1  – 1264/1 (شی)سال زا  ×   

R² = 193/1   
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 قداربهبود راهکارهای مدیریتی جهت کنترل م

صنعتی کشور  های گاوداریبدنی شیر در  های سلول

-Sadeghiمیدانی  بررسی یک در مشهود بوده است.

Sefidmazgi & Rayatdoost-Baghal (2014نشان ) 

 های جایگاه از ها گاوداری از زیادی درصد دادند

 شیردوشی های دستگاه بادی، ماسه با همراه استال فری

 برخوردارند؛ اتوماتیک های خرچنگی با پیشرفته

 ضدعفونی و دوشش از قبل پستان شستشوی همچنین

 یا کنند جرا میا را یردوشیشاز  بعد ها سرپستانک

 از همگی که دارند پاش مه یا بان سایه نظیر تسهیالتی

 قدارم کاهش برای شده شناخته مدیریتی راهکارهای

 ورم وقوع کاهش نتیجه در و شیر بدنی های سلول

 .شوند می محسوب شیری گاو های گله در پستان

ش یسال زا یبه ازا یت ارزش اصالحیب تابعیضر

ت یدر جمع 4919 تا 4919 های سالن یب SCS یبرا

گزارش شده است  -149/1ران ین ایهلشتا یگاوها

(Faraji – Arogh et al., 2011). ت در یب تابعین ضریا

سه با یبود که در مقا معنادار 14/1سطح احتمال 

تا  4919 های سالن یشده ب ت محاسبهیب تابعیضر

ن موضوع نشان ین مطالعه کمتر است. ایدر ا 4932

 های سالن صفت در یا یبرا یکید ژنتبهبو دهد می

روند  .برخوردار است یشتریب یب کاهشیر، از شیاخ

 -124/1ن نروژ یهلشتا یدر گاوها SCSژنتیکی 

 ی(، اما در گاوهاØdegard et al., 2003گزارش شد )

در حد  4331تا  4310 های سال درن کانادا یهلشتا

وب مطل یکی(. روند ژنتZhang et al., 1994صفر بود )

ک ینژاد مونت بیلیارد در  یگاوها ین براییرو به پا

 ,Biochard & Ruppگزارش شده است ) ساله پنج ةدور

 یپایین برا هرچندمطلوب  یکیروند ژنت (.1997

ده ساله  ةک دوریاالت متحده در ین ایهلشتا یگاوها

گر ید ی(. از سوPagnacco et al., 1994گزارش شد )

ر، ید شیبر تول یاصل تأکید ر فنالندیرشایا یدر گاوها

 یکین امر به روند ژنتیاست که ا یورم پستان و بارور

و ورم پستان و همزمان پاسخ  SCS یمطلوب برا

ج نشان ین نتایده است. اانجامیر ید شیتول یمطلوب برا

ر و ورم پستان در اهداف ید شیکه تول یزمان دهد می

ر ید شیدر تول یکیشرفت ژنتیلحاظ شوند، پ یاصالح

 پذیر امکانو ورم پستان  SCCبدون اثر نامطلوب بر 

 . (Juga et al., 1999) است

 

 یکل گیری نتیجه

 ،SCS یبرا برآوردشده های تکرارپذیری و پذیری وراثت

. دارد مطابقت منابع در شده گزارش ریمقادبیشتر  با

 SCS یبرا یمطلوبمنفی و  یپیفنوت و یکیژنت روند

 های برنامه بودنآمیز موفقیت ةدهند نشان که شد برآورد

 های گله در صفت نیا یبرا یتیریمد و یاصالح

 های برنامه بهبود و استمرار با که است موردمطالعه

 و یکیژنت روند مقدار توان می یتیریمد و یاصالح

 .داد بهبود بعد های سال در را یپیفنوت
 

 یسپاسگزار

 یۀهت برای یدات دامیاز مرکز اصالح نژاد و بهبود تول

تشکر و مانه ین مطالعه صمیدر ا شده های استفاده داده

 .گرددمی یقدردان
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ABSTRACT 

The objective of this study was to estimate variance components, genetic and phenotypic trends for 

somatic cell score. Dataset that collected by the Animal Breeding Center of Iran was used in this study. 

Data file included 850,729 test day records of somatic cell counts (SCC) on 32,955 cows from lactations 

one to four, in 472 herds, gathered from years 2002 to 2013 in Iran. A test day repeatability animal model 

was used to estimate the genetic parameters and variance components using ASReml. The heritability was 

estimated 0.176. Estimated repeatability (±SE) for within (rwit) and between (racr) parities were 

0.362±0.006 and 0.230±0.002, respectively. The genetic and phenotypic trend based on regression of 

average breeding values of SCS on year of birth, was -0.0246 and -0.047, respectively. This trend could 

be due to genetic improvement and mastitis management control programs that are widely being used 

across the dairy farms in country. 
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