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برآورد روندهای ژنتیکی ،محیطی و فنوتیپی برخی صفات تولید شیر
در گاوهای هلشتاين استان همدان
پويا زمانی ،*1سیده عطیه طهايی ،2علی قاضیخانی 3و مهدی جسوری
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 1و  .4دانشیار و دانشجوی دکتری گروه علوم دامی ،دانشگاه بوعلی سینا ،همدان
 2و  .3دانشآموخته کارشناسی ارشد و استادیار گروه علوم دامی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد ساوه
(تاریخ دریافت - 1334/1/24 :تاریخ تصویب)1334/11/22 :

چکیده
این پژوهش با هدف برآورد مشخصه (پارامتر)های ژنتیکی و روندهای ژنتیکی ،محیطی و فنوتیپی
صفات تولیدی گاوهای هلشتاین استان همدان انجام شد .در این پژوهش از  11311رکورد  313روز،
سه زایش نخست گاوهای هلشتاین استان همدان که در سالهای  1313تا  1331گردآوری شده بود،
استفاده شد .اجزای واریانس-کوواریانس و ارزشهای اصالحی با مدل مختلط حیوانی ،بر پایة
الگوریتم میانگین اطالعات بیشترین درستنمایی محدودشده ) (AI-REMLبرآورد شدند .در مدل
بهکار برده شده ،عاملهای گله-سال-فصل و شکم زایش اثرگذاریهای ثابت بودند و عاملهای
ژنتیکی افزایشی و محیطی دائمی بهعنوان اثرگذاریهای تصادفی در نظر گرفته شدند .وراثتپذیری
تولید شیر ،تولید شیر تصحیحشده برای چربی ،درصد چربی ،درصد پروتئین ،تولید چربی و تولید
پروتئین ،به ترتیب  1/13 ،1/11 ،1/21 ،1/14 ،1/11و  1/13و تکرارپذیری آنها به ترتیب،1/44 ،
 1/33 ،1/21 ،1/31 ،1/33و  1/33برآورد شدند .روندهای ژنتیکی این صفات به ترتیب 3/42 ،و 2/31
کیلوگرم در سال -1/112 ،و  -1/111درصد در سال و  1/112و  -1/121کیلوگرم در سال ،روندهای
محیطی به ترتیب 13/13 ،و  16/11کیلوگرم در سال -1/121 ،و  -1/116درصد در سال و  1/12و
 1/12کیلوگرم در سال و روندهای فنوتیپی به ترتیب 13/34 ،و  61/21کیلوگرم در سال -1/131 ،و
 -1/116درصد در سال و  1/22و  1/13کیلوگرم در سال برآورد شدند .نتایج این بررسی نشان دادند
که صفات تولیدی در گاوهای هلشتاین استان همدان پیشرفت ژنتیکی شایانتوجهی در سالهای
گذشته نداشتهاند و بیشتر افزایش تولید شیر و چربی ناشی از بهبود شرایط محیطی بوده است.
واژههای کلیدی :روندهای ژنتیکی ،گاوهای هلشتاین استان همدان ،مشخصههای ژنتیکی،
محیطی و فنوتیپی.
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روندهای ژنتیکی و فنوتیپی صفات تولیدی گاوهای
هلشتاین ایران انجام شده است ( Razm Kabir et al.,
.2009; Shirmoradi et al., 2010; Khorshidie et al.,
 .)2012; Seyeddokht et al., 2012اما به علت تفاوت
راهبرد (استراتژی)های مدیریتی و اصالحنژادی
اجراشده در گلههای مختلف ،الزم است که روندهای
ژنتیکی ،محیطی و فنوتیپی زیر جمعیتهایی مانند
گلههای بزرگ یا گلههای قرارگرفته در استانهای
مختلف نیز بررسی شود .به همین علت ،روندهای
ژنتیکی و فنوتیپی صفات تولید شیر در زیر
جمعیتهایی مانند جمعیت گاوهای هلشتاین
استانهای مرکزی ( ،)Razavi et al., 2007کردستان
( ،)Pouyafard, 2012گلستان و مازندران ( Nafez et
 )al., 2012بررسی شده است .در بیشتر پژوهشهای
گذشته روندهای ژنتیکی و فنوتیپی برآورد شدهاند ولی
به روند محیطی توجه نشده است .همچنین ،در بیشتر
موارد به علت محدود بودن اطالعات ،تنها اجزای
واریانس و روندهای صفات تولید شیر و چربی شیر
برآورد شدهاند و بررسیهای محدودی در رابطه با
پروتئین شیر انجام شده است .هدف از این پژوهش
برآورد مشخصه (پارامتر)های ژنتیکی و روندهای
ژنتیکی ،محیطی و فنوتیپی تولید شیر و صفات مربوط

به چربی و پروتئین شیر در گاوهای هلشتاین استان
همدان بود.
مواد و روشها
در این بررسی از  11301مورد یادداشتبرداری (رکورد)
مربوط به صفات تولیدی سه زایش نخست گاوهای
هلشتاین استان همدان ،که توسط سازمان جهاد
کشاورزی در طی سالهای  1913تا  1938گردآوری
شده بودند ،استفاده شد .اطالعات شجرهای از روی
اطالعات شجرة گاوهای هلشتاین کشور استخراج شدند.
صفات موردبررسی شامل صفات تولید شیر ،تولید شیر
تصحیحشده برای  7درصد چربی ،درصد چربی،
درصد پروتئین ،تولیدچربی و تولید پروتئین همگی
تصحیحشده بر پایة  981روز و دو بار دوشش در روز
بودند.
ویرایش دادهها با نرمافزارهای  Excelو Fox Pro
انجام شد .در این فرآیند نخست مشاهدههای مربوط
به گله-سال-فصلهایی که کمتر از  11رکورد داشتند،
حذف شدند .همچنین ،پس از برازش مدل دارای
اثرگذاریهای گله  -سال  -فصل و دورة شیردهی بر
دادهها ،رکوردهای دارای خطای بیش از  2/1برابر
انحراف استاندارد خطا حذف شدند (جدول .)1

جدول  .1آمارههای توصیفی صفات موردبررسی
Table 1. Descriptive statistics of the studied traits
)Coefficient of variation (%
26
25
16
8
26
22

Max
13636
12355
8.29
6.26
483
461

Min
1144
1132
1.25
2.02
39
71

Average
6672
5918
3.27
3.22
216
236

اثرگذاریهای ثابت مؤثر بر صفات موردبررسی با
تجزیة مدلهای خطی تعمیمیافته و با رویة GLM
نرمافزار  SASویرایش (SAS Institute, 2004) 3/1
تعیین شدند.
مدل بهکار برده شده برای برآورد اجزای واریانس-
کوواریانس و ارزشهای اصالحی بهصورت زیر بود:
yijk    HYSi  L j  A k  Pk  eijk
در این مدل  = yijkمشاهدهها؛  = اثر میانگین کلی؛
 =HYSiاثرگذاری ثابت گله -سال فصل زایش  iام؛ =Lj

Number of records
9654
9438
9438
3598
9438
3598

Trait
)Milk yield (kg
)Fat corrected milk yield (kg
)Fat (%
)Protein (%
)Fat yield (kg
)Protein yield (kg

اثرگذاری ثابت زایش  jام؛  =Akاثر تصادفی ژنتیکی
افزایشی فرد kام؛  =Pkاثرگذاری تصادفی محیط دائمی
دام kام و  = eijkاثرگذاری تصادفی عاملهای باقیمانده
بر رکورد مربوط به هر مشاهده هستند.
اجزای واریانس و کوواریانس به ترتیب ،با
تجزیههای تک و دو صفتی مدلهای مختلط دامی ،با
الگوریتم میانگین اطالعات بیشترین درستنمایی
محدودشده ) (AI-REMLو با کمک نرمافزار
 (Meyer, 2009) WOMBATبرآورد شدند.

زمانی و همکاران :برآورد روندهای ژنتیکی ،محیطی و فنوتیپی برخی ...

روندهای ژنتیکی و فنوتیپی صفات موردبررسی ،به
ترتیب بهصورت ضریبهای تابعیت میانگینهای
ارزشهای اصالحی و ارزش فنوتیپی حیوانات از سال تولد
برآورد شدند .برای برآورد روند محیطی ،نخست اثر
محیطی بهصورت تفاوت ارزش فنوتیپی از میانگین کل و
ارزش اصالحی هر دام محاسبه شد و ضریب تابعیت
میانگین اثرگذاریهای محیطی از سال تولد بهعنوان روند
محیطی در نظر گرفته شد .محاسبههای مربوط به برآورد
روندهای فنوتیپی ،ژنتیکی و محیطی با نرمافزار SAS
ویرایش  (SAS Institute, 2004) 3/1انجام شدند.
نتايج و بحث
برآوردهای مشخصههای ژنتیکی

نتایج مربوط به برآورد مشخصههای ژنتیکی صفات
موردبررسی در جدول  2نشان داده شده است .مقادیر
برآوردشدة وراثتپذیری و تکرارپذیری صفات تولیدی
گاوهای هلشتاین استان همدان در این بررسی تا
حدی پایینتر از برآوردهای انجامشده در جمعیتهای
دیگر گاوهای هلشتاین (جدول  )9بود .علت این تفاوت
را میتوان در مدل و روش مورداستفاده برای تجزیة
دادهها ،تفاوت ژنتیکی جمعیتها ،باال بودن تنوع
شرایط محیطی ،تفاوت در ساختار شجرهها و کوچک
بودن اندازة جمعیت در این پژوهش جستجو کرد.
تفاوت سطح تولید در جمعیتهای موردبررسی نیز
میتواند در تفاوت مقادیر برآوردشدة وراثتپذیری مؤثر
باشد (2002) Castillo et al. .گزارش کردند که
وراثتپذیری صفات تولیدی در گلههای کم تولید
پایینتر از گلههای پر تولید است .در این پژوهش،
باالترین وراثتپذیری مربوط به درصد چربی ( )8/28و
پسازآن تولید شیر ( )8/11بود که میتواند نشاندهندة
امکان پیشرفت ژنتیکی مناسبتر در نتیجة انتخاب روی
این صفات نسبت به صفات دیگر باشد.
همبستگیهای ژنتیکی و فنوتیپی برآوردشده برای
صفات موردبررسی در جدول  7نشان داده شدهاند.
بیشترین مقدار همبستگی ژنتیکی صفات ،در میان
تولید شیر و تولید پروتئین ( )8/34و کمترین میزان
آن بین تولید شیر با صفات درصد چربی و درصد
پروتئین ( )-8/78مشاهده شد .همبستگی ژنتیکی بین
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تولید شیر با تولید چربی  8/10برآورد شد ،که نزدیک
به برآورد  8/48در گاوهای هلشتاین استان خوزستان
) (Taheri Dezfuli & Beigi Nasiri, 2006و بهطور
جزئی پایینتر از مقدار  8/44در گاوهای هلشتاین
ایران ( )Razm Kabir et al., 2009است .همبستگی
ژنتیکی تولید شیر و درصد چربی در این بررسی
( )-8/78تا حدی از گزارش  -8/98در گاوهای
هلشتاین استان خوزستان ( Taheri Dezfuli & Beigi
 )Nasiri, 2006باالتر است .همبستگی ژنتیکی تولید
چربی با درصد چربی  8/71برآورد شد که با برآورد
 8/74توسط Taheri Dezfuli & Beigi Nasiri
) (2006همخوانی داشته اما پایینتر از مقدار  8/00در
گاوهای هلشتاین ایران ) (Tehrani et al., 2008است.
تولید شیر باالترین همبستگی فنوتیپی را با تولید شیر
تصحیحشده برای چربی ( )8/48و پایینترین
همبستگی فنوتیپی را با درصد پروتئین ()-8/98
داشت .همبستگی فنوتیپی تولید شیر با تولید چربی
( )8/14پایینتر از مقدار گزارششده برای هلشتاین
استان خوزستان ( )8/41است ( & Taheri Dezfuli
 .)Beigi Nasiri, 2006همبستگی فنوتیپی تولید شیر
با درصد چربی  -8/20برآورد شد که بهطور
شایانتوجهی پایینتر از برآورد  -8/39در گاوهای
هلشتاین ایران ( )Tehrani et al., 2008است اما به
گزارش  (2006) Taheri Dezfuli & Beigi Nasiriکه
همبستگی این دو صفت را در گاوهای هلشتاین
خوزستان  -8/91برآورد کرد ،بسیار نزدیک است.
همبستگی فنوتیپی برآوردشده بین تولید چربی و درصد
چربی نیز  8/28بود که پایینتر از برآورد  8/94توسط
 (2006) Taheri Dezfuli & Beigi Nasiriاست.
تفاوت مقادیر همبستگیهای ژنتیکی ،محیطی و
فنوتیپی برآوردشده در این پژوهش و برخی از
پژوهشهای گذشته را میتوان ناشی از تفاوت
دورههای شیردهی موردبررسی ،تفاوتهای ذاتی
جمعیتهای موردبررسی و مدلهای مورداستفاده
نسبت داد .همبستگی ژنتیکی باالی تولید شیر با تولید
پروتئین در این پژوهش ( )8/34به همراه وراثتپذیری
بهنسبت باالتر تولید شیر ( 8/11در برابر )8/19
نشاندهندة آن است که با انتخاب بر پایة تولید شیر
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احتمال دارد بهبود ژنتیکی مناسبی در تولید پروتئین
ایجاد خواهد شد .تولید شیر تصحیحشده برای چربی،
همبستگیهای ژنتیکی باالیی با صفات تولید شیر
( ،)8/03تولید چربی ( )8/32و تولید پروتئین ()8/37
داشت اما همبستگی ژنتیکی آن با درصد چربی و درصد

پروتئین بسیار پایین (به ترتیب 8/80 ،و  )-8/80بود،
بنابراین به نظر میرسد که با انتخاب برای تولید شیر
تصحیحشده برای چربی ،مقادیر تولید شیر ،تولید چربی و
تولید پروتئین افزایش یافته اما تغییر شایانتوجهی در
درصد چربی و درصد پروتئین ایجاد نخواهد شد.

جدول .2مقادیر برآوردشدة وراثتپذیری و تکرارپذیری صفات موردبررسی
Table 2. Estimated values of heritability and repeatability for the studied traits
Repeatability
0.44 ±0.14
0.39 ±0.15
0.31 ±0.02
0.20 ±0.03
0.35 ±0.01
0.39 ±0.03

Heritability
0.16 ±0.02
0.14 ±0.02
0.20 ±0.02
0.11 ±0.04
0.15 ±0.02
0.13 ±0.04

Trait
Milk yield
Fat corrected milk yield
Fat %
Protein %
Fat yield
Protein yield

جدول  .9مقادیر برآوردشدة وراثتپذیری ) (h2و تکرارپذیری ) (rصفات تولیدی گاوهای هلشتاین ایران در برخی از پژوهشهای گذشته
Table 3. Estimated values of heritability (h2) and repeatability (r) for production traits of Iranian Holstein cattle in some
previous studies

Milk
Fat
Fat %
Protein %
Protein yield
yield
yield
h2, r
h2, r
h2, r
h2, r
h 2, r
0.20, 0.46 0.32, 0.40
-0.23, 0.39
-0.22, 0.44
--0.19, 0.37
-0.27, ---0.22,-0.25, -0.28, -0.32, -0.34, -0.22, -0.22, -0.27, ---0.19, --0.35, -0.28, -0.27, -0.33, -0.31, -0.19, -0.31, --0.30, --0.16, 0.44 0.21, -0.29, -- 0.17, 0.35
0.19, 0.43

Source

Population
Markazi
Iran
Iran
Iran
Golestan and Mazandaran
Iran
Khuzestan
Iran

)Razavi et al. (2007
)Sheikhlou et al. (2007
)Razm Kabir et al. (2009
)Mousavi-Zadeh et al. (2010
)Nafez et al. (2010
)Hosseinpour et al. (2008
)Taheri Dezfuli & Beigi Nasiri (2006
)Alijani et al. (2012

جدول  .7همبستگیهای ژنتیکی (باالی قطر) و فنوتیپی (پایین قطر) برآوردشده بین صفات موردبررسی
Table 4. Genetic (above diagonal) and phenotypic (below diagonal) correlations estimated between the studied traits
Protein
yield
0.97
0.94
-0.09
0.09
0.76

Fat yield

Protein %

fat %

0.68
0.92
0.45
0.18

-0.40
-0.08
0.61

-0.40
0.08

0.54

-0.04
0.01

0.34
0.20
-0.13

برآوردهای روندهای ژنتیکی ،محیطی و فنوتیپی

آمارههای بهدستآمده از برآورد روندهای ژنتیکی،
محیطی و فنوتیپی در جدول  1و شکلهای کلی
روندهای یادشده در شکل  1نشان داده شدهاند .بررسی
روندهای ژنتیکی نشان داد که بیشتر صفات بررسیشده
تغییر ژنتیکی معنیداری نداشتهاند ( .)P<8/81تنها روند
ژنتیکی معنیدار ،روند ژنتیکی درصد چربی شیر با مقدار
 -8/882درصد در سال بود ( )P>8/881که البته باوجود
معنیدار بودن ،مقدار آن ناچیز به نظر میرسد .البته
صفات تولید شیر و تولید شیر تصحیحشده برای چربی
نیز روندهای ژنتیکی مثبت و نزدیک به معنیدار

Fat corrected
milk yield
0.89
-0.01
-0.17
0.71
0.85

Milk yield

traits

0.70
-0.28
-0.30
0.57
0.67

Milk yield
Fat corrected milk yield
fat %
Protein %
Fat yield
Protein yield

( )P>8/1نشان دادند .اما روندهای ژنتیکی درصد
پروتئین ،تولید چربی و تولید پروتئین معنیدار نبودند
(جدول  .)1روند ژنتیکی صفت تولید شیر برآوردشده در
این پژوهش ( 9/72کیلوگرم در سال) با برآوردهای 9/41
و  2/0کیلوگرم در سال ،به ترتیب در گاوهای هلشتاین
استانهای مرکزی ) ،(Razavi et al., 2007گلستان و
مازندران ) (Nafez et al., 2012همخوانی دارد و اندکی
باالتر از روند ناچیز  8/10کیلوگرم در سال در جمعیت
گاوهای هلشتاین استان کردستان )(Pouyafard, 2012
است .اگرچه این برآورد بهطور شایانتوجهی پایینتر از
برآوردهای ،)Dadpasand-Taromsari, 1999( 18/10
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 )Razm Kabir et al., 2009( 99/07و  19/1کیلوگرم در
سال ( )Shirmoradi et al., 2010برای گاوهای هلشتاین
ایران است .در پژوهشهای دیگر ،روند ژنتیکی تولید شیر
برای نرهای هلشتاین ایران Khorshidie et al., ( 12/17
 )2012و  21/19کیلوگرم در سال ( Seyeddokht et al.,
 )2012برآورد شده است .این نتایج نشان میدهد که
روندهای ژنتیکی برآوردشده برای تولید شیر در زیر
جمعیتهایی مانند گلههای استانهای مرکزی
( ،)Razavi et al., 2007گلستان و مازندران ( Nafez et
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 ،)al., 2012کردستان ( )Pouyafard, 2012و همدان
(این پژوهش) بهطور چشمگیر پایینتر از روندهای
ژنتیکی این صفت در همة گاوهای هلشتاین ایران
( Dadpasand-Taromsari, 1999; Razm Kabir et
 )al., 2009; Shirmoradi et al., 2010بوده است.
این پدیده را میتوان ناشی از تفاوت راهبردهای
اصالحنژادی انجامشده در استانهای موردبررسی با
مناطق دیگر مانند استانهای تهران و اصفهان
دانست.

جدول  .1برآوردها و آمارههای مربوط به روندهای ژنتیکی ،محیطی و فنوتیپی صفات موردبررسی
Table 5. Estimates and statistics for genetic, environmental and phenotypic trends of the studied traits
Protein yield
)(kg
-0.020
0.106
0.006
0.858
1.620
1.011
0.300
0.160
1.691
1.097
0.284
0.174

Fat yield
)(kg
0.082
0.047
0.142
0.101
1.122
0.486
0.228
0.033
1.216
0.504
0.244
0.027

Protein
)(%
-0.000
0.000
0.020
0.741
-0.007
0.007
0.137
0.366
-0.007
0.008
0.114
0.414

Fat %
-0.002
0.000
0.633
< 0.001
-0.028
0.003
0.812
< 0.001
-0.030
0.003
0.817
< 0.001

روند ژنتیکی تولید چربی در این پژوهش بسیار
پایین و در حد  8/802کیلوگرم در سال (غیر
معنیدار) برآورد شد که با برآوردهای  8/1کیلوگرم در
سال در گاوهای هلشتاین ایران (Dadpasand-
 8/81 ،)Taromsari, 1999در گاوهای هلشتاین استان
مرکزی ( 8/81 ،)Razavi et al., 2007در گاوهای
هلشتاین استانهای گلستان و مازندران ( Nafez et
 )al., 2012هماهنگ است اما پایینتر از روندهای
برآوردشده  (Razm Kabir et al., 2009) 8/17و 1/84
کیلوگرم در سال ) (Shirmoradi et al., 2010در
گاوهای هلشتاین ایران است .در رابطه باصفت تولید
چربی نیز روندهای ژنتیکی برآوردشده در جمعیتهای
استانهای همدان (این پژوهش) ،مرکزی ( Razavi et
 ،)al., 2007گلستان و مازندران ()Nafez et al., 2012
از بیشتر برآوردهای انجامشده در جمعیت گاوهای
هلشتاین ایران ( ;Razm Kabir et al., 2009
 )Shirmoradi et al., 2010پایینتر بودهاند .این یافته
نیز میتواند تا حدی تأییدکنندة تفاوتهای موجود در

Fat corrected milk
)yield (kg
2.510
1.323
0.167
0.074
67.612
11.852
0.644
< 0.001
70.258
12.258
0.646
< 0.001

Milk yield
)(kg
3.424
1.895
0.154
0.088
85.894
16.855
0.591
< 0.001
89.544
17.045
0.605
< 0.001

Trait
Genetic trend
Standard error
R2
P Value
Environmental trend
Standard error
R2
P Value
Phenotypic trend
Standard error
R2
P Value

راهبردهای اصالح نژادی در مناطق مختلف کشور،
مانند تفاوتهای موجود در میزان استفاده از
اسپرمهای مرغوب و نامرغوب ،روش انتخاب اسپرم
توسط کارشناسان شاغل در مناطق مختلف ،میزان
استفاده از گاوهای نر مولد و مانند آنها باشد.
روند ژنتیکی درصد چربی در این پژوهش
( -8/882درصد در سال) با وجود نشان دادن افت
معنیدار ارزش اصالحی درصد چربی شیر در جمعیت
موردبررسی ،تا حد زیادی بهتر از مقادیر برآوردشده
 -8/82درصد در سال در گاوهای هلشتاین استان
مرکزی ) (Razavi et al., 2007و  -8/811درصد در
سال در گاوهای هلشتاین ایران ( Shirmoradi et al.,
 )2010است .افت ژنتیکی درصد چربی شیر را میتوان
به همبستگی منفی تولید شیر با درصد چربی
(جدول )7و در نتیجه ،کاهش درصد چربی شیر در اثر
انتخاب برای افزایش تولید شیر نسبت داد.
مقادیر برآوردشده برای روندهای ژنتیکی درصد و
تولید پروتئین در این پژوهش (به ترتیب -8/888 ،درصد
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در سال و  -8/828کیلوگرم در سال) نشاندهندة نبود
تغییر ژنتیکی درصد و تولید پروتئین شیر در جمعیت
گاوهای هلشتاین استان همدان است .این مشاهده با
گزارش  (2009) Razm Kabir et al.مبنی بر پیشرفت
ژنتیکی معنیدار  1/88کیلوگرم در سال تولید پروتئین
در گاوهای هلشتاین ایران متفاوت است .پژوهش دیگری
دربارة روند ژنتیکی صفات درصد و تولید پروتئین در
گاوهای هلشتاین ایران یافت نشد .ممکن است تفاوت
نتایج این پژوهش با گزارش (2009) Razm Kabir et al.
تا حد زیادی ناشی از رشد ژنتیکی معنیدار تولید شیر در
جمعیت گاوهای هلشتاین ایران ( Razm Kabir et al.,
 )2009و نبود رشد ژنتیکی معنیدار تولید شیر در
زیرجمعیت بررسیشده در این پژوهش (جدول  )1باشد.
عامل دیگر ایجادکنندة این تناقض را میتوان محدود
بودن رکوردهای پروتئین شیر در گاوهای استان همدان
(از گاوهای متولد  1901به بعد) یا تفاوت در ساختار
شجرههای مورداستفاده دانست.
صفات تولید شیر ،تولید شیر تصحیحشده برای
چربی ،درصد چربی و تولید چربی روند محیطی
معنیدار ( )P>8/81و صفات درصد و تولید پروتئین
شیر روندهای محیطی غیر معنیدار ( )P<8/81نشان
دادند (جدول  .)1روندهای برآوردشده نشاندهندة
بهبود معنیدار تأثیر عاملهای محیطی بر صفات تولید
شیر (01/03کیلوگرم در سال) ،تولید شیر تصحیحشده
برای چربی ( 14/11کیلوگرم در سال) و تولید چربی
( 1/12کیلوگرم در سال) بودند .روند اثرگذاریهای
محیطی مؤثر بر درصد چربی شیر مقداری منفی
( -8/820درصد در سال) داشت که نشاندهندة روند
نامناسب اثرگذاریهای محیطی مؤثر بر درصد چربی
شیر در جمعیت موردبررسی است .روندهای محیطی
مثبت تولید شیر و تولید چربی و روند محیطی منفی
درصد چربی شیر در این پژوهش با گزارش
 (2012) Pouyafardدر گاوهای هلشتاین استان
کردستان هماهنگ است(2007) Razavi et al. .
روندهای محیطی مثبتی برای صفات تولید شیر ،تولید
چربی و درصد چربی شیر در گاوهای هلشتاین استان
مرکزی گزارش کردند .پژوهش دیگری در رابطه با
روندهای محیطی صفات تولید شیر در ایران یافت

نشد .روندهای محیطی مثبت تولید شیر و منفی
درصد چربی شیر منطقی به نظر میرسند .این
مشاهده را میتوان ناشی از بهبود شرایط محیطی برای
تولید شیر ( 01/03کیلوگرم در سال) و همبستگی
فنوتیپی منفی تولید شیر و درصد چربی شیر (-8/9
در این پژوهش) دانست (جدولهای  9و .)1
روندهای فنوتیپی برآوردشده برای صفات
موردبررسی وضعیتی همسان با روندهای محیطی
داشتند ،بهگونهای که تولید شیر ،تولید شیر
تصحیحشده برای چربی ،درصد چربی و تولید چربی
روندهای فنوتیپی معنیدار ( )P>8/81و صفات درصد
و تولید پروتئین شیر روندهای فنوتیپی غیر معنیدار
( )P<8/81نشان دادند .همچنین ،روندهای فنوتیپی
صفات تولید شیر ( 03/17کیلوگرم در سال) ،تولید
شیر تصحیحشده برای چربی ( 48/21کیلوگرم در
سال) و تولید چربی ( 1/22کیلوگرم در سال) مثبت
بودند و درصد چربی شیر روند فنوتیپی منفی
( -8/898درصد در سال) نشان داد (جدول .)1
روند فنوتیپی تولید شیر برآوردشده برای گاوهای
هلشتاین استان همدان در این پژوهش (03/17
کیلوگرم در سال) باالتر از روند فنوتیپی 22/43
کیلوگرم در سال در گاوهای هلشتاین استان مرکزی
) (Razavi et al., 2007و پایینتر از مقادیر ،122/20
 118/20و  119/27کیلوگرم در سال ،به ترتیب در
گاوهای هلشتاین ایران (،)Razm Kabir et al., 2009
استان کردستان ( )Pouyafard, 2012و استانهای
گلستان و مازندران ( )Nafez et al., 2012است.
روند فنوتیپی  -8/89درصد در این پژوهش
(جدول  ،)1نشاندهندة کاهش معنیدار درصد چربی
شیر گاوهای هلشتاین استان همدان در دورة زمانی
موردبررسی است .اُفت درصد چربی شیر برآوردشده در
این پژوهش ،تا حدودی باالتر از روند فنوتیپی -8/82
درصد در سال در گاوهای هلشتاین استان کردستان
) (Pouyafard, 2012است .همچنین ،روند فنوتیپی
درصد چربی در گاوهای هلشتاین استان مرکزی
 +8/81گزارش شده است ).(Razavi et al., 2007
گزارش دیگری در رابطه با روند فنوتیپی درصد چربی
شیر گاوهای هلشتاین ایران یافت نشد.
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روند فنوتیپی تولید چربی گاوهای هلشتاین استان
همدان در این پژوهش ( 1/22کیلوگرم در سال) باالتر از
روند فنوتیپی  8/29کیلوگرم در سال در گاوهای
هلشتاین استان مرکزی ) (Razavi et al., 2007و
پایینتر از مقادیر  2/47 ،7/72و  2/9کیلوگرم در سال،
به ترتیب در گاوهای هلشتاین ایران ( Razm Kabir et
 ،)al., 2009استان کردستان ( )Pouyafard, 2012و
استانهای گلستان و مازندران ()Nafez et al., 2012
است .این مشاهده نیز میتواند نشاندهندة تغییرات
نامناسب وضعیت چربی شیر در گلههای هلشتاین استان
همدان در مقایسه با بیشتر جمعیتهای موردبررسی در
پژوهشهای گذشته ( Nafez et al., 2012; Razm Kabir
 )et al., 2009; Pouyafard, 2012است.
بررسی روندهای ژنتیکی ،محیطی و فنوتیپی در
شکل  1نشان میدهد که تغییرات فنوتیپی تا حد
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زیادی بر تغییرات محیطی سازگار بودهاند و روند
ژنتیکی نقش کمی در تغییرات فنوتیپی صفات
موردبررسی داشته است .البته سازگاری روند فنوتیپی
با روند ژنتیکی در صفت درصد چربی شیر ،بهمراتب
بیش از صفات دیگر بود (شکل  .)1تأثیر کم روند
ژنتیکی در روند فنوتیپی صفات موردبررسی در این
پژوهش تا حدی ناشی از وراثتپذیری به نسبت پایین
صفات موردبررسی در این پژوهش است .شاید
سازگاری بیشتر روندهای ژنتیکی و فنوتیپی درصد
چربی شیر به علت وراثتپذیری باالتر این صفت در
مقایسه با صفات دیگر (جدول  )2باشد .البته ،ناکارآمد
بودن راهبردهای اصالح نژادی و در نتیجه نبود رشد
ژنتیکی معنیدار در گلههای موردبررسی در استان
همدان را میتوان از جمله دالیل هماهنگ بودن
روندهای محیطی و فنوتیپی دانست.

شکل  .1شکلهای کلی روندهای ژنتیکی ،محیطی و فنوتیپی صفات بررسیشده
Figure 1. General forms of genetic, environmental and phenotypic trends of the studied traits
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سطح آموزش مدیران و کارشناسان این گلهها ضروری
.است
سپاسگزاری
از مسئوالن و کارشناسان معاونت امور دام سازمان جهاد
 به دلیل همکاریهای همیشگی،کشاورزی استان همدان
و بیدریغشان با دانشجویان و اعضای هیئتعلمی
 بهویژه در گردآوری و تأمین اطالعات موردنیاز،دانشگاه
. تشکر و قدردانی میگردد،برای این پژوهش
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نتیجهگیری کلی

صفات تولید شیر در گاوهای هلشتاین استان همدان
رشد ژنتیکی شایان توجهی در دورههای گذشته
نداشتهاند و بخش زیادی از افزایش تولید شیر و
تولید چربی شیر ناشی از بهبود شرایط محیطی بوده
 برای بهبود وضعیت ژنتیکی و فنوتیپی.است
صفات تولید شیر در گلههای هلشتاین استان
همدان الزم است که راهبردهای اصالحنژادی در
 برای این منظور باال بردن.این گلهها بازنگری شوند
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ABSTRACT
The present study was conducted to estimate genetic parameters and genetic, environmental and
phenotypic trends of milk production traits in Holstein cattle of Hamedan province. In this study 11986
305-d records of first three parities of Hamedan province Holstein cattle, which were gathered during
1990-2011, were used. Variance-covariance components and breeding values were estimated using
animal mixed model, based on Average Information algorithm of Restricted Maximum Likelihood (AIREML). Herd-year-season and parity were fixed effects and directs additive and permanent
environmental factors were considered as random effects. Heritability estimates for milk yield, fat
corrected milk yield, fat percentage, protein percentage, fat yield and protein yield were 0.16, 0.14, 0.20,
0.11, 0.15 and 0.13 and their repeatability estimates were 0.44, 0.39, 0.31, 0.20, 0.35 and 0.39,
respectively. Genetic trends of these traits were, 3.42 kg/yr, 2.51 kg/yr, -0.002 %/yr, -0.000 %/yr, 0.082
kg/yr and -0.020 kg/yr, environmental trends were 85.89 kg/yr, 67.61 kg/yr, -0.028 %/yr, -0.007 %/yr,
1.12 kg/yr and 1.62 kg/yr and their phenotypic trends were 89.54 kg/yr, 70.26 kg/yr, -0.030 %/yr, -0.007
%/yr, 1.22 kg/yr and 1.69 kg/yr, respectively. The results of this study showed that the production traits of
Hamedan province Holstein cattle did not have noticeable genetic improvements in past years and most of
milk and fat yield increment have been induced by improvement of environmental conditions.
Keywords: Environmental and phenotypic trends, genetic, genetic parameters, Hamadan province
holstein cattle.
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