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 چکيده
طول عمر تولیدی در گاوهای  عنوان بهاول شیردهی و مجموع سه دوره  ةهای ژنتیکی و فنوتیپی برای سودآوری در سه دور فراسنجه

 هایمرکز اصالح نژاد دام و بهبود تولید ةوسیل به 1390تا  1379های سال در گله که 423گاو از  82065هلشتاین ایران، با اطالعات 

آوری شد. برآوردها در قالب گرداقتصادی از سه گاوداری بزرگ استان اصفهان  های داده. شدآوری شده بود، برآورد گرددامی ایران 

 ة)سودآوری سومین دور 14/0 ةها متوسط و در دامنپذیریشدند. برآورد وراثت انجام VCE.6.2افزار صفتی و با نرم مدل حیوانی دو

و سومین  نخستین)سودآوری  88/0های ژنتیکی نزدیک به یک و از )سودآوری طول عمر تولیدی( بود. همبستگی 32/0شیردهی( تا 

)سودآوری  38/0 ةهای فنوتیپی در دامنیشیردهی و طول عمر تولیدی( و همبستگ ة)سودآوری دومین دور 99/0شیردهی( تا  ةدور

شیردهی و طول عمر تولیدی( بود. همبستگی ژنتیکی و فنوتیپی  ة)سودآوری دومین دور 82/0شیردهی( تا  ةو سومین دور نخستین

و  هاباال از همبستگی های یزانبرآورد شد. این م 76/0و  96/0شیردهی و طول عمر تولیدی به ترتیب  ةدور نخستینسودآوری 

 ةکنند بینیتواند پیششیردهی می ةدور نخستیندهد که سودآوری ( نشان می31/0شیردهی ) ةدور نخستینبرای سودآوری  پذیری وراثت

توان شیردهی، می ةدور نخستینمطلوبی برای سودآوری طول عمر تولیدی باشد. بنابراین، با انتخاب مستقیم برای سودآوری در 

 ا بهبود داد.اقتصادی ر-شایستگی ژنتیکی
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ABSTRACT 
Genetic and phenotypic parameters for the first three lactations profitability and sum of first three lactations as 

lifetime profitability in Iranian Holstein cows were estimated, using data of 86,065 cows in 423 herds, from 2000 to 

2011 collected by the Animal Breeding Centre of Iran (ABCI). Economic data were collected from three large dairy 

farms in Isfahan province. Estimates were performed by using bivariate animal model through the VCE.6.2 software. 

Estimated heritabilities were moderate and ranged from 0.14 (for third lactation profitability) to 0.32 (for lifetime 

profitability). Estimated genetic correlations were close to one and ranged from 0.88 between first and third lactation 

profitability to 0.99 between second lactation profitability and lifetime profitability. Phenotypic correlations were 

high and in the range of 0.38 between first and third lactation profitability to 0.82 between second lactation 

profitability and lifetime. Genetic and phenotypic correlations between first lactation and lifetime profitability were 

0.96 and 0.76, respectively. These high values of correlations and heritabilities obtained for the first lactation 

profitability (0.31) showed that the profitability of the first lactation might be a good predictor of lifetime 

profitability. Therefore, by direct selection on first lactation profitability, genetic-economic merit could be improved. 
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 مقدمه

نژاد در صنعت گاو شيري، افزایش سود  هدف اصالح

طول عمر در واحد زمان )ماه یا سال( است. سود تابعی 

است که گاو در گله باقی  زمانی مدتاز توليد و 

برداري شود تواند رکوردمی هنگامی، پس تنها ماند می

 هاي حيوانکه گاو حذف شود. بنابراین، در انتخاب 

گيري در هاي قابل اندازهشاخصسودمندتر باید از 

اوایل سن گاو، استفاده کرد. براي این منظور، در 

نخست الزم است ارزش اقتصادي صفات مهم را  ةمرحل

-هاي ژنتيکی شاخص توان می. در گام دوم کردبرآورد 

LPI ماننداقتصادي 
1 ،TPI

دست آوردن  هرا براي ب 2

ه، سودآوري همراه با پيشرفت ژنتيکی بهين بيشترین

غيرمستقيم به کمک  صورت بهتشکيل داد یا 

 هاي ویژگی مانندکننده  بينی پيش هاي ویژگی

( که وپا دستپستانی و  طور عمده به) شناختی ریخت

ارتباط نزدیکی با طول عمر توليدي دارند، سودآوري را 

 (.Vollema, 1998) کرد بينی يشپ

بينی ارزش هاي کمی در رابطه با پيش بررسی

عنوان یک صفت براي ارزیابی گاوهاي  ود بهاصالحی س

 .Balaine et alنخستين بار  .شيري انجام شده است

عنوان یک صفت را پيشنهاد  اندیشة سود به (1981)

که ارزیابی ژنتيکی براي این صفت  دادند درحالی

. انجام شد Visscher & Goddard (1995)نخستين بار 

شير، طول  سود در صنعت گاو شيري تابعی از توليد

هاي مربوط به عمر، هزینة مصرف غذا و هزینه

 & Visscherسالمتی، توليدمثل و نگهداري است )

Goddard, 1995; Perez-Cabal & Alenda, 2003;. 

Sadeghi-Sefidmazgi et al., 2012). ها  این عامل

شوند،  طورمعمول شناخته و رکوردبرداري می به

 واند برآورد شود.ت بنابراین، سود فردي هر گاو می

( با 2008) Shadparvar & Nikbinدر ایران، 

 3استفاده از چهار مدل متفاوت درآمد خالص نسبی

(RNI را در دو )توليدي برآورد کردند.  نظام

 نظامهاي مختلف در هر دو هاي بين مدلهمبستگی

برآورد شد و با توجه به ضریب تبيين  99/0بيش از 

                                                                               
1. Lifetime Profit Index 

2. Total Performance Index  
3. Relative Net Income 

(، پيشنهاد شد 99/0تا  61/0هاي مختلف )باالي مدل

شيردهی،  ةدور نخستينکه با استفاده از اطالعات 

روزهاي  شمارزایش و  نخستينمثال، سن  طور به

توان سودآوري طول شيردهی اول می ةشيردهی دور

 هاي پژوهشبينی کرد. در عمر را براي هر گاو پيش

گزارش  25/0تا  09/0پذیري سودآوري مختلف، وراثت

 Visscher & Goddard, 1995; Smith et)شده است 

al., 1998; Perez-Cabal & Alenda, 2002; Perez-. 

Cabal & Alenda, 2003; Perez-Cabal et al.,. 

ی که در رابطه با همبستگی های بررسینتایج (. 2006

شيردهی با سود  ة، دومين و سومين دورنخستينسود 

طول عمر در گاو شيري انجام شده است، نشان 

شيردهی یک  ةدور نخستيندهند که سود  می

 خوب از سود طول عمر است ةکنند بينی پيش

(Visscher & Goddard, 1995; Perez-Cabal & 

Alenda, 2002; Perez-Cabal & Alenda, 2003;. 

Perez-Cabal et al., 2006.)  

همبستگی ژنتيکی بين سود طول عمر و سود 

ی گاوهاي شيرده ة، دومين و سومين دورنخستين

 99/0و  97/0، 85/0شيري هلشتاین اسپانيا به ترتيب 

براي (. Perez-Cabal & Alenda, 2002)برآورد شد 

گاوهاي شيري هلشتاین و جرسی استراليا، همبستگی 

 نخستينژنتيکی بين سودآوري طول عمر و توليد شير 

گزارش شد.  9/0و  8/0ترتيب شيردهی به ةدور

بين سودآوري طول عمر همچنين همبستگی ژنتيکی 

و طول دورة شيردهی نخستين زایش، براي نژاد هلشتاین 

گزارش شده است. از  8/0و  75/0ترتيب و جرسی به

سوي دیگر، همبستگی فنوتيپی بين سود طول عمر و 

توليد نخستين دورة شيردهی براي گاوهاي هلشتاین و 

برآورد شده است  70/0و  62/0جرسی استراليا به ترتيب 

(Visscher & Goddard, 1995.) 

، نخستينتحقيق برآورد سودآوري این هدف 

ها شيردهی و مجموع آن ةدومين و سومين دور

هاي سودآوري طول عمر و برآورد همبستگی عنوان به

ها در گاوهاي هلشتاین ژنتيکی و فنوتيپی بين آن

خوب از  ةکنند بينیتعيين یک پيش درنهایتایران و 

ر توليدي براي انتخاب والدین نسل سودآوري طول عم

 انتخاب مستقيم براي سودآوري بود. پایةبعد، بر 
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 هامواد و روش

گاو  82065اي  هاي توليد و شجره در این تحقيق از داده

هلشتاین داراي رکورد توليد شير سه دورة شيردهی اول 

تا  1379) سال 12گله در سراسر کشور، که طی  423از 

اصالح دام و بهبود توليدات دامی ( توسط مرکز 1390

هاي مورد کشور گردآوري شده بود، استفاده شد. داده

هاي استفاده پس از طی چندین مرحله ویرایش روي داده

 ;Perez-Cabal & Alenda, 2002خام ایجاد شدند )

Dadpasand et al., 2008ها هاي داده ترین ویرایش (. مهم

توليد شير نخستين عبارت بودند از: حذف گاوهایی که 

 14500تا  2500ها بيرون از دامنة دورة شيردهی آن

کيلوگرم بود، حذف گاوهایی که توليد شير دومين و 

تا  2500ها بيرون از دامنة سومين دورة شيردهی آن

کيلوگرم بود، حذف گاوهایی که سن نخستين  17000

ماه بود، حذف  38ماه یا بيشتر از  20ها کمتر از زایش آن

هایی که کمتر از سی رکورد داشتند، حذف پدرهایی لهگ

که کمتر از بيست دختر در پنج گله داشتند، همچنين 

ها بيرون از حذف گاوهایی که شمار روزهاي شيردهی آن

 300روز بود. فاصلة بين دو زایش نيز  500تا  70دامنة 

سازي  و آماده روز در نظر گرفته شد. ویرایش 600تا 

 انجام شد.  6نسخة  Fox Proافزار  رمها با نداده
برآورد سود هر رأس گاو مولد در هر سال، از  براي

اقتصادي که در سطح سه گاوداري بزرگ  هاي داده

آوري گرد، 1390تا  1379هاي سال دراستان اصفهان 

اقتصادي شامل درآمد  هاي داده. شدشده بود، استفاده 

از  ناشیمد از فروش هر کيلوگرم شير، درآ ناشیخالص 

فروش هر رأس گوساله در سه ماهگی )نر و ماده(، 

از فروش هر رأس گاو اسقاطی، درآمد  ناشیدرآمد 

توليد  ةاز فروش هر کيلوگرم کود توليدي، هزین ناشی

پرورش هر رأس گوساله تا سه  ةهر کيلوگرم شير، هزین

پرورش هر رأس تليسه جایگزین )از  ةماهگی و هزین

هاي مربوط از زایش( بودند. هزینه پيشسه ماهگی تا 

به بهداشت، دامپزشکی، کارگري، استهالک و دیگر 

توليد هر کيلوگرم  ةاي نيز در هزینهاي غيرتغذیههزینه

زیستی نيز شامل  اطالعاتشير در نظر گرفته شد. 

 درصدزایی گوساله، مرده درصدزایی، گوساله درصد

مولد و  ةگاو ماد يروم مرگ درصدگوساله،  يروم مرگ

آمار توصيفی نسبت حذف گاوهاي مولد بودند. 

 هاي متغيرهاي زیستی و اقتصادي به ترتيب در جدول

ن ها از ميانگيقيمت همةآورده شده است.  2و  1

 اند.به روز شده 1390سال بوده و براي سال  دوازده

شيردهی به روش  ةميزان کود توليدي هر دور

اي که رابطه پایة( بر 1) رابطةبا استفاده از  سازي مدل

مولد و ميزان کود توليدي  ةبين وزن بدن گاو ماد

درصد از وزن بدن( گزارش شده، برآورد  5/7)روزانه 

همچنين  (.Ghorbani & Khosravinia, 2009) شد

 590ميانگين  طور بهوزن بدن هر رأس گاو هلشتاین 

شيردهی  ةکيلوگرم در نظر گرفته شد و ميانگين دور

زایی گزارش گوساله ةوز برابر با ميانگين فاصلر 5/405

  در نظر گرفته شد. 2شده در جدول 

(1     )               CI)075.0BW(LMUY   

 

LMUYشيردهی؛ ة: کود توليدي هر دور BW وزن :

 .زاییگوساله ةفاصل: CI مولد؛ ةبدن گاو ماد

 
 شده در محاسبة سودآوري . آمار توصيفی متغيرهاي زیستی در نظر گرفته1جدول 

Table 1. Descriptive statistics of biological variables used for calculation of profitability 
Maximum Minimum SD Mean Abbreviation Variable 

0.9 0.4 0.1 0.6 PCM Productive cow mortality (%)
 * 

6.1 3.7 0.9 5.0 SB Stillbirth (%)
 *  

4.0 1.8 0.6 2.4 CM Calf mortality (%)
 *  

14.3 10.1 1.6 12.2 CICR Involuntary culling rate of calves 

From birth to 3 mo of age (%)* 
 

411.0 400.0 3.6 405.5 CI Average calving interval (day)* 

38.0 20.5 2.6 27.0 AFC Age at first calving (Month)** 

14008.7 2508.1 1462.7 7482.6 LMY1 Milk yield in first lactation (kg)**  
16005.1 2501.4 1802.1 8403.8 LMY2

 Milk yield in second lactation (kg)**  

16341.7 2504.9 2089.7 8665.6 LMY3
 Milk yield in third lactation (kg)** 

18186.8 17700.0 159.5 17943.4 LMUY Total manure in each lactation (kg)*** 

    .Average of three large dairy herds of Isfahan province *     .                                      از ميانگين سه گلة بزرگ استان اصفهان گزارش شده است *

 .Average of cows with milk record **                                                                        از ميانگين کل حيوانات داراي رکورد گزارش شده است. **

 .Estimated through modeling ***                                                                                                     .سازي برآورد شده است از راه مدل*** 
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 شده در محاسبة سودآوري، بر حسب هزار ریال هاي هر واحد از متغيرهاي در نظر گرفتهها و هزینه. آمار توصيفی درآمد2دول ج

Table 2. Descriptive statistics of revenues and costs of the herds considered in calculation of profitability (1000 Rials) 
Maximum Minimum SD Mean Abbreviation Variable 

     Revenues 

9744.1 5824.3 1271.6 8145.1 pm
 

Milk price (Rials/kg) 
1267.7 660.0 195.6 952.5 ccap

 
Culled calf price (Rials/calf)   

16794.0 10027.6 2183.7 13202.0 hcp
 

Heifer calf price (Rials/calf)   

11196.0 6685.1 1455.8 8801.3 bcp
 

Bull calf price (Rials/calf)   
25318.0 14572.8 3259.1 19112.7 ccop

 
Culled cow price (Rials/cow) 

537.7 116.5 121.1 214.4 pma
 

Manure price (Rials/kg) 
     Costs (1000 Rials) 

6965.4 4325.3 826.8 5665.3 cm Milk cost (Rials/kg) 
1028.7 6835.8 1035.1 9089.2 crc Calf rearing cost (Rials/calf)   

41024.2 22444.8 4996.6 30512.0 hrc Replacement heifer rearing cost (Rials/heifer)   

20.0 18 0.8 19.3 r Annual interest rate (%)  
  .Calves may be sold in auction or slaughtered for any reason *                           .شوندرسند یا به هر دليلی روانة کشتارگاه میهایی که در مزایده به فروش میگوساله* 

 

 برآورد سودآوري

ها، با توجه به سازي دادهپس از ویرایش و آماده

 2و 1 هاي شده در جدول در دسترس، خالصه هاي داده

 4و  3، 2 هاي رابطهزیر و با استفاده از  هاي و مفروض

مولد در سال  ةري به ازاي هر رأس گاو مادسودآو

. (Sadeghi-Sefidmazgi et al., 2012) محاسبه شد

ها برآورد درآمد هاي رابطهها در ی که از آنهای مفروض

 از: اند عبارتها استفاده شد، و هزینه

 یکسان ةهاي متولدشدگوساله ةنسبت نر و ماد( 1 

سه ماهگی ها در سن گوساله همةدر نظر گرفته شد و 

 به فروش برسند.

قيمت فروش هر رأس گوساله ماده در سه  (2

برابر قيمت گوساله نر در سه  5/1ماهگی معادل با 

 ماهگی فرض شد. 

زایی و مرگ مرده رخدادبه ازاي هر مورد  (3

 اي معادلگوساله از تولد تا سه ماهگی به ترتيب هزینه

 

وساله تا پرورش هر رأس گ ةبرابر هزین 5/0و  25/0با 

 سه ماهگی در نظر گرفته شد.

شيردهی اول  ةدور ،حذف گاوهاي ماده درصد( 4

 در نظر گرفته شد 22/0و  25/0، 2/0تا سوم به ترتيب 

(Azizzadeh, 2011). 

زایش براي هر  شماربا توجه به اینکه ميانگين ( 5

شکم  61/2رأس گاو مولد در گاوهاي هلشتاین ایران 

شيردهی اول  ةي سه دورجمع سودآور ، حاصلاست

سودآوري طول عمر  عنوان بهبراي هر رأس گاو مولد 

 در نظر گرفته شد. 

 (2)                                             
i i iP  R C= -                                                                                                                                            

 

 يازا: سود هر رأس گاو مولد ماده به Pi که در آن

: مجموع Ri (؛i = 1، 2، 3شيردهی ) ةهر سال از دور

: مجموع Ci شيردهی؛ ةدرآمدهاي حاصل از هر دور

 شيردهی است.  ةهاي هر دورهزینه

(3)   
CI

365

)pmaLMUY(ccopCPCORhcp)CICR1()CM1()SB1(5.0bcp

)CICR1()CM1()SB1(5.0ccapCICR)CM1()SB1()pmLMY(
)PCM1(R i 












 

 

ير گاو مولد ماده؛ وم مرگ: درصد PCMدر این رابطه،

LMY شده براي دو بار دوشش و  يحتصح: توليد شير

: قيمت هر کيلوگرم شير pm روز )کيلوگرم(؛ 305

: درصد CMزایی گوساله؛ : درصد مردهSB)ریال(؛ 

درصد حذف غير : CICRسه ماهگی؛ گوساله تا  ريوم مرگ

: قيمت فروش هر ccapاختياري گوساله تا سه ماهگی؛ 

رأس گوسالة حذفی )نر یا ماده( پيش از سه ماهگی )هزار 

: قيمت فروش هر رأس گوسالة نر در سه bcpریال(؛ 

: قيمت هر رأس گوسالة ماده در hcpماهگی )هزار ریال(؛ 

حذف گاو مولد  درصد: CPCORسه ماهگی )هزار ریال(؛ 

: دورة دوم؛ 25/0: دورة اول؛ 2/0در هر دورة شيردهی )

: قيمت هر رأس گاو اسقاطی ccop : دورة سوم(؛22/0

: کود توليدي هر دورة شيردهی LMUY)هزار ریال(؛ 

)ریال(؛ : قيمت هر کيلوگرم کود توليدي pma)کيلوگرم(؛ 

CI365 زایی )روز(؛ : فاصلة گوساله
CI

زایی  درصد گوساله :

 است.
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(4  )                
CI

365
]hrcCPCORcrc)CM5.0SB75.01()cmLMY[()PCM1(Ci   

 

هر کيلوگرم شير )ریال(؛  ةشد تمام ةهزین :cm که

crcپرورش هر رأس گوساله )نر و ماده( تا سه  ة: هزین

پرورش هر رأس  ة: هزینhrcماهگی )هزار ریال(؛ 

 همسان هاي عامل دیگرجایگزین )هزار ریال( و  ةتليس

 هستند. 3 رابطة

 تر دقيقبرآورد هر چه  برايباال  هاي رابطهدر 

تصحيح  هاي شيردهی از ضریب ةسودآوري هر دور

(1 PCM)-  365و
CI

است. ضریب استفاده شده  

365
CI

شيردهی  ةدر طی هر دور آمده دست به، سود 

 کند. را براي طول سال تصحيح می

شده براي هر گاو با  سود انفرادي محاسبه درنهایت

به روز رسانی  1390بر حسب سال  5 رابطةاستفاده از 

اقتصاد  کنونیاست که در شرایط  یادآوريشد. الزم به 

تورم  نرختنزیل منفی خواهد بود، چون  نرخایران، 

شود محاسبات بهره است و باعث می نرخاز  تر بزرگ

تورم در  نرخ، بررسیبنابراین، در این . مفهوم شوندبی

 نيز از 2بهره در جدول  نرخ. مقادیر نظر گرفته نشد

 

خصوصی با فعاالن اقتصادي صنعت گاو  ةمصاحب روش

 است. شيري استان اصفهان گزارش شده

(5  )                                   t

0t )r1(XX                                                                                                                    

یک گاو در سال آتی )در این شدة  به روز: سود Xt که

 مورد نظرشده در سال  سبه: سود محاX0 (؛1390 بررسی

)جدول  درصد بهرة سال موردنظر: r(؛ 1390تا  1379)از 

 زیر محاسبه شد: صورت به: شمار سال است که t (؛2

i90 yt = - 
yi :سال مورد نظر 

 

 آوريواکاوي ژنتيکی سود برايشده  مدل استفاده

هاي مؤثر بر تغييرپذیري  براي مشخص کردن عامل

مورد بررسی و استخراج مدل مناسب براي  صفت

یافتة  هاي خطی تعميمارزیابی ژنتيکی از رویة مدل

(GLMنرم )  افزارSAS 9.1 استفاده شد (Perez-Cabal 

& Alenda, 2002.)  مدل حيوانی مورد استفاده براي

برآوردهاي ژنتيکی دومتغيره صفت سودآوري عبارت 

 بود از:

(6    )                                        
ijklk

2

21iijkl eA)AFCAFC(b)AFCAFC(bHYSy  
 

 

امين حيوان براي صفت  k: رکورد مربوط به ijklyکه 

ميانگين جمعيت؛  :µسودآوري؛ 
iHYS:اثر ثابت i امين

امين سن jاثر ثابت : jAFCفصل زایش؛  -سال -گله

نخستين زایش )متغير همبسته(؛ 
1b  و

2b : ضرایب

امين سن در زمان نخستين jتابعيت خطی و درجة دو 

زایش؛
kA :افزایشی اثر تصادفی ژنتيکkحيوان؛  امين

ijkle :هاي باقيمانده. اثر تصادفی عامل 

و  6 ةنسخ Fox Proافزار برآورد سودآوري با نرم

 2/6 ةنسخ VCEافزار آماري ژنتيکی با نرم هاي واکاوي

 .انجام شد

 

 نتايج و بحث

 برآورد سودآوري 

شيردهی  ةر واحد سال در هر دورآمار توصيفی سود د

آورده شده است. این  4و سود طول عمر در جدول 

به روز شده است. ميانگين  1390مقادیر براي سال 

سود طول عمر به ازاي هر رأس گاو مولد در هر سال 

شيردهی،  ةهزار ریال بود. سود سومين دور 3/19085

هر رأس گاو  ازايهزار ریال به  4/18936 ± 7/5375

و بيشترین انحراف معيار  ميزانولد در سال، کمترین م

 هاي را داشت و این به دليل شرایط اقتصادي و نوسان

 ها در این دوره بود.هاي فروش و هزینهقيمت

 

 هاها و همبستگیذیريپ برآورد وراثت

هاي ژنتيکی و فنوتيپی ها و همبستگیپذیريوراثت

ل عمر هر شيردهی اول و طو ةبراي سودآوري سه دور

آورده شده  5رأس گاو مولد در هر سال در جدول 

براي سودآوري  14/0 ةها در دامنپذیرياست. وراثت

براي سودآوري طول  32/0شيردهی تا  ةسومين دور

پذیري دیگر وراثت هاي پژوهشعمر متغير بود. در 
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گزارش  25/0تا  09/0 ةسودآوري طول عمر در باز

-Visscher & Goddard, 1995; Perez)شده است 

Cabal et al., 1999; Perez-Cabal & Alenda, 2002;. 

Perez-Cabal & Alenda, 2003; Perez-Cabal et. 
al., 2006). پذیري سودآوري طول عمر در این وراثت

هاي گزارش شده پذیري( بيشتر از وراثت32/0تحقيق )

، نخستينپذیري سودآوري در منابع علمی بود. وراثت

 22/0، 31/0شيردهی به ترتيب  ةو سومين دوردومين 

آمد که کمتر از مقادیر گزارش شده  دست به 14/0و 

( 33/0و  36/0، 34/0براي گاوهاي هلشتاین اسپانيا )

(. در جمعيتی از Perez-Cabal & Alenda, 2003بود )

پذیري سود گاوهاي گوشتی ایتاليا ميانگين وراثت

آمد، که کمتر  دست به 29/0هر رأس گاو مولد  ةساالن

(. Forabosco et al., 2005از نتایج این پژوهش بود )

 ةپذیري مربوط به سومين دوروراثت ميزانکمترین 

تواند به دليل افزایش واریانس شيردهی بود که می

فنوتيپی صفت سودآوري بر اثر نوسانات باال در قيمت 

هایی که سودآوري ها، طی سالها و ستاندهنهاده

شيردهی محاسبه شد، باشد. این مقادیر  ةدور سومين

پذیري سودآوري به این معناست که با انتخاب از وراثت

توان شایستگی ژنتيکی را بهبود مستقيم براي آن می

 .داد
 

 هاي شيردهی مختلف )هزار ریال(. آمار توصيفی سودآوري در واحد سال، دوره4 جدول

Table 4. Descriptive statistics of annual and lactational profitability (1000 Rials) 
Maximum Minimum SD Mean Variable 

34276.2 5057.3 4502.3 19062.2 Profit in 1st lactation 

42512.6 3454.3 5118.2 19176.3 Profit in 2nd lactation 
3976.0 5079.0 5375.6 18936.4 Profit in 3rd lactation 

38848.6 4530.2 4998.7 19058.3 Lifetime profit 

 

هاي هاي فنوتيپی بين سودآوري دورههمبستگی

متغير بود  82/0تا  36/0 ةتوليدي مختلف در دامن

(. همبستگی فنوتيپی بين سودآوري 5)جدول 

شيردهی با سودآوري  ة، دومين و سومين دورنخستين

ا بود که ت 80/0و  82/0، 75/0طول عمر به ترتيب 

مقادیر برآورد شده در جمعيت  همسان وديحد

و  88/0، 77/0گاوهاي هلشتاین اسپانيا، به ترتيب 

(. Perez-Cabal & Alenda, 2003، بود )93/0

هاي دیگر همبستگی فنوتيپی بين سودآوري پژوهش

و ارزش شير  (RNIطول عمر یا درآمد خالص نسبی )

تا  50/0شيردهی را باال ) ةدور نخستينتوليدي در 

 Beaudry et al., 1988; Haan( گزارش کردند )70/0

et al., 1992; Visscher & Goddard, 1995.)  نتایج

دهد که نشان می و این پژوهش شدهیادتحقيقات 

شيردهی و به عبارتی سودآوري  ةدور نخستينتوليد 

تواند درآمد خالص نسبی و شيردهی می ةدور نخستين

 .دبينی کنپيش خوبی بهسودآوري را 

هاي هاي ژنتيکی بين سودآوري دورههمبستگی

( 5آمد )جدول دستبه 99/0تا  88/0توليدي مختلف، 

نتایج گزارش شده براي جمعيت گاوهاي  همسانکه 

 Perez-Cabal( بود )99/0تا  86/0هلشتاین اسپانيا )

& Alenda, 2003 همبستگی ژنتيکی بين سودآوري .)

 ةو سومين دور، دومين نخستينطول عمر و سودآوري 

برآورد شد که  96/0و  99/0، 96/0شيردهی به ترتيب 

نتایج گزارش شده در مورد گاوهاي هلشتاین  همسان

( بود. کمترین 99/0و  97/0، 85/0اسپانيا )به ترتيب 

 & Perez-Cabalهمبستگی گزارش شده توسط 

Alenda (2003 بين سودآوري طول عمر و )نخستين 

به دليل در  دارد که احتمال (85/0شيردهی بود ) ةدور

 ةدور نخستينزایش در  ةفاصل هاي دادهنظر نگرفتن 

 ةفاصل هاي دادهکردن  منظور به. با توجه باشدشيردهی 

شيردهی در این پژوهش،  ةدور نخستينزایش 

همبستگی سودآوري این دوره با سودآوري طول عمر 

 (. 96/0بيشتر برآورد شد )

( و 99/0تا  88/0)هاي ژنتيکی مقایسة همبستگی

هاي توليدي ( بين دوره82/0تا  38/0فنوتيپی )

ها تحت دهد که بخشی از همبستگی مختلف نشان می

هاي محيطی پنهان شده است. همبستگی  تأثير عامل

 ژنتيکی و فنوتيپی بين سودآوري نخستين دورة

 76/0و  96/0ترتيب شيردهی و سودآوري طول عمر به

دهد گاوي که در زایش نشان  میبود، این مقادیر باال 

اول خود سودآوري بيشتري دارد، سودآوري طول عمر 
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توان از سودآوري باالتري نيز دارد. بنابراین، می

بينی سودآوري نخستين دورة شيردهی براي پيش

طول عمر گاوهاي هلشتاین کشور استفاده کرد و بر 

د هرحال، در استفادة سو پایة آن انتخاب انجام داد. به

عنوان یک صفت در انتخاب ژنتيکی حيوانات الزم  به

( تغيير شرایط 1است به دو نکته توجه داشت: 

بندي  اقتصادي و تأثير آن بر سود و در نتيجه رتبه

ها به عبارت دیگر به دليل اثر متقابل ژنوتيپ و  حيوان

محيط )اینجا شرایط اقتصادي(، ممکن است 

هاي ممتاز  انهاي ممتاز در یک منطقه، حيو حيوان

( ممکن است پيشرفت 2مناطق دیگر نباشند و 

هاي مختلف اقتصادي مهم و مؤثر  ژنتيکی براي ویژگی

بر سودآوري مانند توليد شير، باروري و مقاومت 

ها، بهينه نباشد. چون در این روش،  ژنتيکی به بيماري

ها در نظر گرفته  همبستگی ژنتيکی بين ویژگی

 شود. نمی

 
 هاي توليديپذیري )قطر(، همبستگی ژنتيکی )باالي قطر( و همبستگی فنوتيپی )پایين قطر( سودآوري دورهثت. ورا5جدول 

Table 5. Heritability (diagonal), genetic (upper diagonal) and phenotypic (below diagonal) correlations of 
profitability in different lactations 

Lifetime  
profit 

Profit in 3rd 
lactation 

Profit in 2nd  
lactation 

 Profit in 1st 
lactation 

Variable 
0.96 (0.007) 0.88 (0.01) 0.92 (0.007)  0.31 (0.01)* Profit in 1st lactation 
0.99 (0.005) 0.96 (0.01) 0.22 (0.01)  0.50** Profit in 2nd lactation 
0.96 (0.04) 0.14 (0.01) 0.46  0.38 Profit in 3rd lactation 
0.32 (0.01) 0.81 0.82  0.76 Lifetime profit 

  .Numbers in parenthesis are standard errors of the estimates *                           * اعداد درون کمانک خطاي استاندارد هستند.

 Genetic correlations were significant at P <0.01 **                 ار بودند.معناد درصد 1در سطح هاي فنوتيپی ** همبستگی

 

 گيري کلینتيجه

برآوردشده براي سودآوري طول عمر  پذیري وراثت

( در جمعيت گاوهاي شيري هلشتاین کشور، 32/0)

دهد که با انتخاب مستقيم براي سودآوري نشان می

عيت بهبود داد. اما توان شایستگی ژنتيکی را در جممی

اینکه سودآوري صفتی است که تنها پس از  دليل به

تواند رکوردبرداري شود، بنابراین پيدا حذف گاو می

خوب از سودآوري در اوایل  ةکنند بينیکردن یک پيش

سن گاو اهميت زیادي دارد. نتایج این تحقيق نشان 

 شيردهی همبستگی ةدور نخستينداد که سود 

 

، با 76/0و  96/0تيپی باالیی، به ترتيب ژنتيکی و فنو

کند که سود سود طول عمر دارد و این بيان می

 ةکنند بينیتواند پيششيردهی می ةدور نخستين

آن در  پایةتوان بر خوبی از سود طول عمر باشد و می

جمعيت انتخاب انجام داد. البته، باید توجه داشت که 

است،  توليد نظام اقتصادي شرایط از تابعی سود چون

 کندمی تغيير نيز سود ميزان اقتصادي، شرایط تغيير با

 هر در سود به ميزان که شودمی پيشنهاد بنابراین

توجه و  بار دیگر اقتصادي شرایط با متناسب زمان

 .شود محاسبه
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