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چکيده
فراسنجه های ژنتیکی و فنوتیپی برای سودآوری در سه دورة اول شیردهی و مجموع سه دوره بهعنوان طول عمر تولیدی در گاوهای
 بهوسیلة مرکز اصالح نژاد دام و بهبود تولیدهای1390  تا1379  گله که در سالهای423  گاو از82065  با اطالعات،هلشتاین ایران
 برآوردها در قالب. دادههای اقتصادی از سه گاوداری بزرگ استان اصفهان گردآوری شد. برآورد شد،دامی ایران گردآوری شده بود
 (سودآوری سومین دورة0/14  برآورد وراثتپذیریها متوسط و در دامنة. انجام شدندVCE.6.2 مدل حیوانی دو صفتی و با نرمافزار
 (سودآوری نخستین و سومین0/88  همبستگیهای ژنتیکی نزدیک به یک و از. (سودآوری طول عمر تولیدی) بود0/32 شیردهی) تا
 (سودآوری0/38  (سودآوری دومین دورة شیردهی و طول عمر تولیدی) و همبستگیهای فنوتیپی در دامنة0/99 دورة شیردهی) تا
 همبستگی ژنتیکی و فنوتیپی. (سودآوری دومین دورة شیردهی و طول عمر تولیدی) بود0/82 نخستین و سومین دورة شیردهی) تا
 این میزانهای باال از همبستگیها و. برآورد شد0/76  و0/96 سودآوری نخستین دورة شیردهی و طول عمر تولیدی به ترتیب
) نشان میدهد که سودآوری نخستین دورة شیردهی میتواند پیشبینیکنندة0/31( وراثتپذیری برای سودآوری نخستین دورة شیردهی
 میتوان، با انتخاب مستقیم برای سودآوری در نخستین دورة شیردهی، بنابراین.مطلوبی برای سودآوری طول عمر تولیدی باشد
.اقتصادی را بهبود داد-شایستگی ژنتیکی
. گاو شیری، فراسنجههای ژنتیکی،اقتصادی- شایستگی ژنتیکی، سود:واژههاي کليدي
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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
هدف اصالح نژاد در صنعت گاو شيري ،افزایش سود
طول عمر در واحد زمان (ماه یا سال) است .سود تابعی
از توليد و مدتزمانی است که گاو در گله باقی
میماند ،پس تنها هنگامی میتواند رکوردبرداري شود
که گاو حذف شود .بنابراین ،در انتخاب حيوانهاي
سودمندتر باید از شاخصهاي قابل اندازهگيري در
اوایل سن گاو ،استفاده کرد .براي این منظور ،در
مرحلة نخست الزم است ارزش اقتصادي صفات مهم را
برآورد کرد .در گام دوم میتوان شاخصهاي ژنتيکی-
اقتصادي مانند  2TPI ،1LPIرا براي بهدست آوردن
بيشترین سودآوري همراه با پيشرفت ژنتيکی بهينه،
تشکيل داد یا بهصورت غيرمستقيم به کمک
ویژگیهاي پيشبينیکننده مانند ویژگیهاي
ریختشناختی (بهطور عمده پستانی و دستوپا) که
ارتباط نزدیکی با طول عمر توليدي دارند ،سودآوري را
پيشبينی کرد (.)Vollema, 1998
بررسیهاي کمی در رابطه با پيشبينی ارزش
اصالحی سود بهعنوان یک صفت براي ارزیابی گاوهاي
شيري انجام شده است .نخستين بار Balaine et al.
( )1981اندیشة سود بهعنوان یک صفت را پيشنهاد
دادند درحالیکه ارزیابی ژنتيکی براي این صفت
نخستين بار  (1995) Visscher & Goddardانجام شد.
سود در صنعت گاو شيري تابعی از توليد شير ،طول
عمر ،هزینة مصرف غذا و هزینههاي مربوط به
سالمتی ،توليدمثل و نگهداري است ( & Visscher
;.Goddard, 1995; Perez-Cabal & Alenda, 2003
 .)Sadeghi-Sefidmazgi et al., 2012این عاملها
بهطورمعمول شناخته و رکوردبرداري میشوند،
بنابراین ،سود فردي هر گاو میتواند برآورد شود.
در ایران )2008( Shadparvar & Nikbin ،با
3
استفاده از چهار مدل متفاوت درآمد خالص نسبی
( )RNIرا در دو نظام توليدي برآورد کردند.
همبستگیهاي بين مدلهاي مختلف در هر دو نظام
بيش از  0/99برآورد شد و با توجه به ضریب تبيين
1. Lifetime Profit Index
2. Total Performance Index
3. Relative Net Income

باالي مدلهاي مختلف ( 0/61تا  ،)0/99پيشنهاد شد
که با استفاده از اطالعات نخستين دورة شيردهی،
بهطور مثال ،سن نخستين زایش و شمار روزهاي
شيردهی دورة شيردهی اول میتوان سودآوري طول
عمر را براي هر گاو پيشبينی کرد .در پژوهشهاي
مختلف ،وراثتپذیري سودآوري  0/09تا  0/25گزارش
شده است ( Visscher & Goddard, 1995; Smith et
.al., 1998; Perez-Cabal & Alenda, 2002; Perez.Cabal & Alenda, 2003; Perez-Cabal et al.,
 .)2006نتایج بررسیهایی که در رابطه با همبستگی
سود نخستين ،دومين و سومين دورة شيردهی با سود
طول عمر در گاو شيري انجام شده است ،نشان
میدهند که سود نخستين دورة شيردهی یک
پيشبينیکنندة خوب از سود طول عمر است
( & Visscher & Goddard, 1995; Perez-Cabal
;.Alenda, 2002; Perez-Cabal & Alenda, 2003
.)Perez-Cabal et al., 2006
همبستگی ژنتيکی بين سود طول عمر و سود
نخستين ،دومين و سومين دورة شيردهی گاوهاي
شيري هلشتاین اسپانيا به ترتيب  0/97 ،0/85و 0/99
برآورد شد ( .)Perez-Cabal & Alenda, 2002براي
گاوهاي شيري هلشتاین و جرسی استراليا ،همبستگی
ژنتيکی بين سودآوري طول عمر و توليد شير نخستين
دورة شيردهی بهترتيب  0/8و  0/9گزارش شد.
همچنين همبستگی ژنتيکی بين سودآوري طول عمر
و طول دورة شيردهی نخستين زایش ،براي نژاد هلشتاین
و جرسی بهترتيب  0/75و  0/8گزارش شده است .از
سوي دیگر ،همبستگی فنوتيپی بين سود طول عمر و
توليد نخستين دورة شيردهی براي گاوهاي هلشتاین و
جرسی استراليا به ترتيب  0/62و  0/70برآورد شده است
(.)Visscher & Goddard, 1995
هدف این تحقيق برآورد سودآوري نخستين،
دومين و سومين دورة شيردهی و مجموع آنها
بهعنوان سودآوري طول عمر و برآورد همبستگیهاي
ژنتيکی و فنوتيپی بين آنها در گاوهاي هلشتاین
ایران و درنهایت تعيين یک پيشبينیکنندة خوب از
سودآوري طول عمر توليدي براي انتخاب والدین نسل
بعد ،بر پایة انتخاب مستقيم براي سودآوري بود.

حسنوند جوانمرد و همکاران :برآورد فراسنجههاي ژنتيکی و فنوتيپی براي سودآوري در ...

مواد و روشها
در این تحقيق از دادههاي توليد و شجرهاي  82065گاو
هلشتاین داراي رکورد توليد شير سه دورة شيردهی اول
از  423گله در سراسر کشور ،که طی  12سال ( 1379تا
 )1390توسط مرکز اصالح دام و بهبود توليدات دامی
کشور گردآوري شده بود ،استفاده شد .دادههاي مورد
استفاده پس از طی چندین مرحله ویرایش روي دادههاي
خام ایجاد شدند ( ;Perez-Cabal & Alenda, 2002
 .)Dadpasand et al., 2008مهمترین ویرایشهاي دادهها
عبارت بودند از :حذف گاوهایی که توليد شير نخستين
دورة شيردهی آنها بيرون از دامنة  2500تا 14500
کيلوگرم بود ،حذف گاوهایی که توليد شير دومين و
سومين دورة شيردهی آنها بيرون از دامنة  2500تا
 17000کيلوگرم بود ،حذف گاوهایی که سن نخستين
زایش آنها کمتر از  20ماه یا بيشتر از  38ماه بود ،حذف
گلههایی که کمتر از سی رکورد داشتند ،حذف پدرهایی
که کمتر از بيست دختر در پنج گله داشتند ،همچنين
حذف گاوهایی که شمار روزهاي شيردهی آنها بيرون از
دامنة  70تا  500روز بود .فاصلة بين دو زایش نيز 300
تا  600روز در نظر گرفته شد .ویرایش و آمادهسازي
دادهها با نرمافزار  Fox Proنسخة  6انجام شد.
براي برآورد سود هر رأس گاو مولد در هر سال ،از
دادههاي اقتصادي که در سطح سه گاوداري بزرگ
استان اصفهان در سالهاي  1379تا  ،1390گردآوري
شده بود ،استفاده شد .دادههاي اقتصادي شامل درآمد
خالص ناشی از فروش هر کيلوگرم شير ،درآمد ناشی از
فروش هر رأس گوساله در سه ماهگی (نر و ماده)،
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درآمد ناشی از فروش هر رأس گاو اسقاطی ،درآمد
ناشی از فروش هر کيلوگرم کود توليدي ،هزینة توليد
هر کيلوگرم شير ،هزینة پرورش هر رأس گوساله تا سه
ماهگی و هزینة پرورش هر رأس تليسه جایگزین (از
سه ماهگی تا پيش از زایش) بودند .هزینههاي مربوط
به بهداشت ،دامپزشکی ،کارگري ،استهالک و دیگر
هزینههاي غيرتغذیهاي نيز در هزینة توليد هر کيلوگرم
شير در نظر گرفته شد .اطالعات زیستی نيز شامل
درصد گوسالهزایی ،درصد مردهزایی گوساله ،درصد
مرگومير گوساله ،درصد مرگومير گاو مادة مولد و
نسبت حذف گاوهاي مولد بودند .آمار توصيفی
متغيرهاي زیستی و اقتصادي به ترتيب در جدولهاي
 1و  2آورده شده است .همة قيمتها از ميانگين
دوازده سال بوده و براي سال  1390به روز شدهاند.
ميزان کود توليدي هر دورة شيردهی به روش
مدلسازي با استفاده از رابطة ( )1بر پایة رابطهاي که
بين وزن بدن گاو مادة مولد و ميزان کود توليدي
(روزانه  7/5درصد از وزن بدن) گزارش شده ،برآورد
شد ( .)Ghorbani & Khosravinia, 2009همچنين
وزن بدن هر رأس گاو هلشتاین بهطور ميانگين 590
کيلوگرم در نظر گرفته شد و ميانگين دورة شيردهی
 405/5روز برابر با ميانگين فاصلة گوسالهزایی گزارش
شده در جدول  2در نظر گرفته شد.
()1
LMUY  (BW  0.075)  CI
 :LMUYکود توليدي هر دورة شيردهی؛  :BWوزن
بدن گاو مادة مولد؛  :CIفاصلة گوسالهزایی.

جدول  .1آمار توصيفی متغيرهاي زیستی در نظر گرفتهشده در محاسبة سودآوري
Table 1. Descriptive statistics of biological variables used for calculation of profitability
Maximum
0.9
6.1
4.0

Minimum
0.4
3.7
1.8

SD
0.1
0.9
0.6

Mean
0.6
5.0
2.4

14.3

10.1

1.6

12.2

CICR

411.0
38.0
14008.7
16005.1
16341.7
18186.8

400.0
20.5
2508.1
2501.4
2504.9
17700.0

3.6
2.6
1462.7
1802.1
2089.7
159.5

405.5
27.0
7482.6
8403.8
8665.6
17943.4

CI
AFC
LMY1
LMY2
LMY3
LMUY

* از ميانگين سه گلة بزرگ استان اصفهان گزارش شده است.
** از ميانگين کل حيوانات داراي رکورد گزارش شده است.
*** از راه مدلسازي برآورد شده است.

Abbreviation
PCM
SB
CM

Variable
* )Productive cow mortality (%
* )Stillbirth (%
* )Calf mortality (%
Involuntary culling rate of calves
*)From birth to 3 mo of age (%
*)Average calving interval (day
**)Age at first calving (Month
**)Milk yield in first lactation (kg
**)Milk yield in second lactation (kg
**)Milk yield in third lactation (kg
***)Total manure in each lactation (kg

* Average of three large dairy herds of Isfahan province.
** Average of cows with milk record.
*** Estimated through modeling.
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جدول  .2آمار توصيفی درآمدها و هزینههاي هر واحد از متغيرهاي در نظر گرفتهشده در محاسبة سودآوري ،بر حسب هزار ریال
)Table 2. Descriptive statistics of revenues and costs of the herds considered in calculation of profitability (1000 Rials
Maximum

Minimum

SD

Mean

Abbreviation

9744.1
1267.7
16794.0
11196.0
25318.0
537.7

5824.3
660.0
10027.6
6685.1
14572.8
116.5

1271.6
195.6
2183.7
1455.8
3259.1
121.1

8145.1
952.5
13202.0
8801.3
19112.7
214.4

pm
ccap
hcp
bcp
ccop
pma

6965.4
1028.7
41024.2
20.0

4325.3
6835.8
22444.8
18

826.8
1035.1
4996.6
0.8

5665.3
9089.2
30512.0
19.3

cm
crc
hrc
r

* گوسالههایی که در مزایده به فروش میرسند یا به هر دليلی روانة کشتارگاه میشوند.

برآورد سودآوري

پس از ویرایش و آمادهسازي دادهها ،با توجه به
دادههاي در دسترس ،خالصهشده در جدولهاي  1و2
و مفروضهاي زیر و با استفاده از رابطههاي  3 ،2و 4
سودآوري به ازاي هر رأس گاو مادة مولد در سال
محاسبه شد (.)Sadeghi-Sefidmazgi et al., 2012
مفروضهایی که از آنها در رابطههاي برآورد درآمدها
و هزینهها استفاده شد ،عبارتاند از:
 )1نسبت نر و مادة گوسالههاي متولدشدة یکسان
در نظر گرفته شد و همة گوسالهها در سن سه ماهگی
به فروش برسند.
 )2قيمت فروش هر رأس گوساله ماده در سه
ماهگی معادل با  1/5برابر قيمت گوساله نر در سه
ماهگی فرض شد.
 )3به ازاي هر مورد رخداد مردهزایی و مرگ
گوساله از تولد تا سه ماهگی به ترتيب هزینهاي معادل
()3

Variable
Revenues
)Milk price (Rials/kg
)Culled calf price (Rials/calf
)Heifer calf price (Rials/calf
)Bull calf price (Rials/calf
)Culled cow price (Rials/cow
)Manure price (Rials/kg
)Costs (1000 Rials
)Milk cost (Rials/kg
)Calf rearing cost (Rials/calf
)Replacement heifer rearing cost (Rials/heifer
)Annual interest rate (%
* Calves may be sold in auction or slaughtered for any reason.

با  0/25و  0/5برابر هزینة پرورش هر رأس گوساله تا
سه ماهگی در نظر گرفته شد.
 )4درصد حذف گاوهاي ماده ،دورة شيردهی اول
تا سوم به ترتيب  0/25 ،0/2و  0/22در نظر گرفته شد
(.)Azizzadeh, 2011
 )5با توجه به اینکه ميانگين شمار زایش براي هر
رأس گاو مولد در گاوهاي هلشتاین ایران  2/61شکم
است ،حاصلجمع سودآوري سه دورة شيردهی اول
براي هر رأس گاو مولد بهعنوان سودآوري طول عمر
در نظر گرفته شد.
()2
Pi = R i - Ci
که در آن  :Piسود هر رأس گاو مولد ماده به ازاي
هر سال از دورة شيردهی () i = 1، 2، 3؛  :Riمجموع
درآمدهاي حاصل از هر دورة شيردهی؛  :Ciمجموع
هزینههاي هر دورة شيردهی است.

(LMY  pm)  (1  SB )  (1  CM)  CICR  ccap  0.5  (1  SB )  (1  CM)  (1  CICR ) 365
R i  (1  PCM)  

 bcp  0.5  (1  SB )  (1  CM)  (1  CICR )  hcp  CPCOR  ccop  (LMUY pma)  CI

در این رابطه : PCM ،درصد مرگومير گاو مولد ماده؛
 : LMYتوليد شير تصحيحشده براي دو بار دوشش و
 305روز (کيلوگرم)؛  :pmقيمت هر کيلوگرم شير
(ریال)؛  :SBدرصد مردهزایی گوساله؛  :CMدرصد
مرگومير گوساله تا سه ماهگی؛  :CICRدرصد حذف غير
اختياري گوساله تا سه ماهگی؛  :ccapقيمت فروش هر
رأس گوسالة حذفی (نر یا ماده) پيش از سه ماهگی (هزار
ریال)؛  :bcpقيمت فروش هر رأس گوسالة نر در سه

ماهگی (هزار ریال)؛  :hcpقيمت هر رأس گوسالة ماده در
سه ماهگی (هزار ریال)؛  :CPCORدرصد حذف گاو مولد
در هر دورة شيردهی ( :0/2دورة اول؛  :0/25دورة دوم؛
 :0/22دورة سوم)؛  :ccopقيمت هر رأس گاو اسقاطی
(هزار ریال)؛  :LMUYکود توليدي هر دورة شيردهی
(کيلوگرم)؛  :pmaقيمت هر کيلوگرم کود توليدي (ریال)؛
 :CIفاصلة گوسالهزایی (روز)؛  : 365 CIدرصد گوسالهزایی
است.
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Ci  (1  PCM)  [(LMY cm)  (1  0.75  SB  0.5  CM)  crc  CPCOR  hrc] 

که  : cmهزینة تمامشدة هر کيلوگرم شير (ریال)؛
 : crcهزینة پرورش هر رأس گوساله (نر و ماده) تا سه
ماهگی (هزار ریال)؛  : hrcهزینة پرورش هر رأس
تليسة جایگزین (هزار ریال) و دیگر عاملهاي همسان
رابطة  3هستند.
در رابطههاي باال براي برآورد هر چه دقيقتر
سودآوري هر دورة شيردهی از ضریبهاي تصحيح

روش مصاحبة خصوصی با فعاالن اقتصادي صنعت گاو
شيري استان اصفهان گزارش شده است.
()5
X t  X0  (1  r) t
که  :Xtسود به روزشدة یک گاو در سال آتی (در این
بررسی )1390؛  :X0سود محاسبهشده در سال مورد نظر
(از  1379تا )1390؛  :rدرصد بهرة سال موردنظر (جدول
)2؛  :tشمار سال است که بهصورت زیر محاسبه شد:

) (1- PCMو  365 CIاستفاده شده است .ضریب
 ، 365 CIسود بهدستآمده در طی هر دورة شيردهی

t = 90 - yi

را براي طول سال تصحيح میکند.
درنهایت سود انفرادي محاسبهشده براي هر گاو با
استفاده از رابطة  5بر حسب سال  1390به روز رسانی
شد .الزم به یادآوري است که در شرایط کنونی اقتصاد
ایران ،نرخ تنزیل منفی خواهد بود ،چون نرخ تورم
بزرگتر از نرخ بهره است و باعث میشود محاسبات
بیمفهوم شوند .بنابراین ،در این بررسی ،نرخ تورم در
نظر گرفته نشد .مقادیر نرخ بهره در جدول  2نيز از

 :yiسال مورد نظر
مدل استفادهشده براي واکاوي ژنتيکی سودآوري

براي مشخص کردن عاملهاي مؤثر بر تغييرپذیري
صفت مورد بررسی و استخراج مدل مناسب براي
ارزیابی ژنتيکی از رویة مدلهاي خطی تعميمیافتة
( )GLMنرمافزار  SAS 9.1استفاده شد ( Perez-Cabal
 .)& Alenda, 2002مدل حيوانی مورد استفاده براي
برآوردهاي ژنتيکی دومتغيره صفت سودآوري عبارت
بود از:

yijkl    HYSi  b1 (AFC  AFC)  b2 (AFC  AFC) 2  Ak  eijkl

()6

که  : yijklرکورد مربوط به  kامين حيوان براي صفت
سودآوري؛  :µميانگين جمعيت؛ : HYSiاثر ثابت  iامين
گله -سال -فصل زایش؛  : AFC jاثر ثابت  jامين سن
نخستين زایش (متغير همبسته)؛  b1و  : b 2ضرایب
تابعيت خطی و درجة دو  jامين سن در زمان نخستين
زایش؛  : A kاثر تصادفی ژنتيک افزایشی  kامين حيوان؛
 : eijklاثر تصادفی عاملهاي باقيمانده.
برآورد سودآوري با نرمافزار  Fox Proنسخة  6و
واکاويهاي ژنتيکی با نرمافزار آماري  VCEنسخة 6/2
انجام شد.
نتايج و بحث
برآورد سودآوري

آمار توصيفی سود در واحد سال در هر دورة شيردهی
و سود طول عمر در جدول  4آورده شده است .این

مقادیر براي سال  1390به روز شده است .ميانگين
سود طول عمر به ازاي هر رأس گاو مولد در هر سال
 19085/3هزار ریال بود .سود سومين دورة شيردهی،
 18936/4 ± 5375/7هزار ریال به ازاي هر رأس گاو
مولد در سال ،کمترین ميزان و بيشترین انحراف معيار
را داشت و این به دليل شرایط اقتصادي و نوسانهاي
قيمتهاي فروش و هزینهها در این دوره بود.
برآورد وراثتپذیريها و همبستگیها

وراثتپذیريها و همبستگیهاي ژنتيکی و فنوتيپی
براي سودآوري سه دورة شيردهی اول و طول عمر هر
رأس گاو مولد در هر سال در جدول  5آورده شده
است .وراثتپذیريها در دامنة  0/14براي سودآوري
سومين دورة شيردهی تا  0/32براي سودآوري طول
عمر متغير بود .در پژوهشهاي دیگر وراثتپذیري
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سودآوري طول عمر در بازة  0/09تا  0/25گزارش
شده است (Visscher & Goddard, 1995; Perez-
;.Cabal et al., 1999; Perez-Cabal & Alenda, 2002
.Perez-Cabal & Alenda, 2003; Perez-Cabal et
 .)al., 2006وراثتپذیري سودآوري طول عمر در این
تحقيق ( )0/32بيشتر از وراثتپذیريهاي گزارش شده
در منابع علمی بود .وراثتپذیري سودآوري نخستين،
دومين و سومين دورة شيردهی به ترتيب 0/22 ،0/31
و  0/14به دست آمد که کمتر از مقادیر گزارش شده
براي گاوهاي هلشتاین اسپانيا ( 0/36 ،0/34و )0/33
بود ( .)Perez-Cabal & Alenda, 2003در جمعيتی از

گاوهاي گوشتی ایتاليا ميانگين وراثتپذیري سود
ساالنة هر رأس گاو مولد  0/29به دست آمد ،که کمتر
از نتایج این پژوهش بود (.)Forabosco et al., 2005
کمترین ميزان وراثتپذیري مربوط به سومين دورة
شيردهی بود که میتواند به دليل افزایش واریانس
فنوتيپی صفت سودآوري بر اثر نوسانات باال در قيمت
نهادهها و ستاندهها ،طی سالهایی که سودآوري
سومين دورة شيردهی محاسبه شد ،باشد .این مقادیر
از وراثتپذیري سودآوري به این معناست که با انتخاب
مستقيم براي آن میتوان شایستگی ژنتيکی را بهبود
داد.

جدول  .4آمار توصيفی سودآوري در واحد سال ،دورههاي شيردهی مختلف (هزار ریال)
)Table 4. Descriptive statistics of annual and lactational profitability (1000 Rials
Maximum
34276.2
42512.6
3976.0
38848.6

Minimum
5057.3
3454.3
5079.0
4530.2

SD
4502.3
5118.2
5375.6
4998.7

همبستگیهاي فنوتيپی بين سودآوري دورههاي
توليدي مختلف در دامنة  0/36تا  0/82متغير بود
(جدول  .)5همبستگی فنوتيپی بين سودآوري
نخستين ،دومين و سومين دورة شيردهی با سودآوري
طول عمر به ترتيب  0/82 ،0/75و  0/80بود که تا
حدودي همسان مقادیر برآورد شده در جمعيت
گاوهاي هلشتاین اسپانيا ،به ترتيب  0/88 ،0/77و
 ،0/93بود (.)Perez-Cabal & Alenda, 2003
پژوهشهاي دیگر همبستگی فنوتيپی بين سودآوري
طول عمر یا درآمد خالص نسبی ( )RNIو ارزش شير
توليدي در نخستين دورة شيردهی را باال ( 0/50تا
 )0/70گزارش کردند ( Beaudry et al., 1988; Haan
 .)et al., 1992; Visscher & Goddard, 1995نتایج
تحقيقات یادشده و این پژوهش نشان میدهد که
توليد نخستين دورة شيردهی و به عبارتی سودآوري
نخستين دورة شيردهی میتواند درآمد خالص نسبی و
سودآوري را بهخوبی پيشبينی کند.
همبستگیهاي ژنتيکی بين سودآوري دورههاي
توليدي مختلف 0/88 ،تا  0/99بهدست آمد (جدول)5
که همسان نتایج گزارش شده براي جمعيت گاوهاي
هلشتاین اسپانيا ( 0/86تا  )0/99بود ( Perez-Cabal

Mean
19062.2
19176.3
18936.4
19058.3

Variable
Profit in 1st lactation
Profit in 2nd lactation
Profit in 3rd lactation
Lifetime profit

 .)& Alenda, 2003همبستگی ژنتيکی بين سودآوري
طول عمر و سودآوري نخستين ،دومين و سومين دورة
شيردهی به ترتيب  0/99 ،0/96و  0/96برآورد شد که
همسان نتایج گزارش شده در مورد گاوهاي هلشتاین
اسپانيا (به ترتيب  0/97 ،0/85و  )0/99بود .کمترین
همبستگی گزارش شده توسط & Perez-Cabal
 )2003( Alendaبين سودآوري طول عمر و نخستين
دورة شيردهی بود ( )0/85که احتمال دارد به دليل در
نظر نگرفتن دادههاي فاصلة زایش در نخستين دورة
شيردهی باشد .با توجه بهمنظور کردن دادههاي فاصلة
زایش نخستين دورة شيردهی در این پژوهش،
همبستگی سودآوري این دوره با سودآوري طول عمر
بيشتر برآورد شد (.)0/96
مقایسة همبستگیهاي ژنتيکی ( 0/88تا  )0/99و
فنوتيپی ( 0/38تا  )0/82بين دورههاي توليدي
مختلف نشان میدهد که بخشی از همبستگیها تحت
تأثير عاملهاي محيطی پنهان شده است .همبستگی
ژنتيکی و فنوتيپی بين سودآوري نخستين دورة
شيردهی و سودآوري طول عمر بهترتيب  0/96و 0/76
بود ،این مقادیر باال نشان میدهد گاوي که در زایش
اول خود سودآوري بيشتري دارد ،سودآوري طول عمر
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باالتري نيز دارد .بنابراین ،میتوان از سودآوري
نخستين دورة شيردهی براي پيشبينی سودآوري
طول عمر گاوهاي هلشتاین کشور استفاده کرد و بر
پایة آن انتخاب انجام داد .بههرحال ،در استفادة سود
بهعنوان یک صفت در انتخاب ژنتيکی حيوانات الزم
است به دو نکته توجه داشت )1 :تغيير شرایط
اقتصادي و تأثير آن بر سود و در نتيجه رتبهبندي
حيوانها به عبارت دیگر به دليل اثر متقابل ژنوتيپ و
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محيط (اینجا شرایط اقتصادي) ،ممکن است
حيوانهاي ممتاز در یک منطقه ،حيوانهاي ممتاز
مناطق دیگر نباشند و  )2ممکن است پيشرفت
ژنتيکی براي ویژگیهاي مختلف اقتصادي مهم و مؤثر
بر سودآوري مانند توليد شير ،باروري و مقاومت
ژنتيکی به بيماريها ،بهينه نباشد .چون در این روش،
همبستگی ژنتيکی بين ویژگیها در نظر گرفته
نمیشود.

جدول  .5وراثت پذیري (قطر) ،همبستگی ژنتيکی (باالي قطر) و همبستگی فنوتيپی (پایين قطر) سودآوري دورههاي توليدي
Table 5. Heritability (diagonal), genetic (upper diagonal) and phenotypic (below diagonal) correlations of
profitability in different lactations
Lifetime
profit
)0.96 (0.007
)0.99 (0.005
)0.96 (0.04
)0.32 (0.01

Profit in 3rd
lactation
)0.88 (0.01
)0.96 (0.01
)0.14 (0.01
0.81

Profit in 2nd
lactation
)0.92 (0.007
)0.22 (0.01
0.46
0.82

* اعداد درون کمانک خطاي استاندارد هستند.
** همبستگیهاي فنوتيپی در سطح  1درصد معنادار بودند.

نتيجهگيري کلی

وراثتپذیري برآوردشده براي سودآوري طول عمر
( )0/32در جمعيت گاوهاي شيري هلشتاین کشور،
نشان میدهد که با انتخاب مستقيم براي سودآوري
میتوان شایستگی ژنتيکی را در جمعيت بهبود داد .اما
به دليل اینکه سودآوري صفتی است که تنها پس از
حذف گاو میتواند رکوردبرداري شود ،بنابراین پيدا
کردن یک پيشبينیکنندة خوب از سودآوري در اوایل
سن گاو اهميت زیادي دارد .نتایج این تحقيق نشان
داد که سود نخستين دورة شيردهی همبستگی

Profit in 1st
lactation
*)0.31 (0.01
**0.50
0.38
0.76

Variable
Profit in 1st lactation
Profit in 2nd lactation
Profit in 3rd lactation
Lifetime profit

* Numbers in parenthesis are standard errors of the estimates.
** Genetic correlations were significant at P <0.01

ژنتيکی و فنوتيپی باالیی ،به ترتيب  0/96و  ،0/76با
سود طول عمر دارد و این بيان میکند که سود
نخستين دورة شيردهی میتواند پيشبينیکنندة
خوبی از سود طول عمر باشد و میتوان بر پایة آن در
جمعيت انتخاب انجام داد .البته ،باید توجه داشت که
چون سود تابعی از شرایط اقتصادي نظام توليد است،
با تغيير شرایط اقتصادي ،ميزان سود نيز تغيير میکند
بنابراین پيشنهاد میشود که به ميزان سود در هر
زمان متناسب با شرایط اقتصادي بار دیگر توجه و
محاسبه شود.
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