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ﺑﺮآورد ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ژﻧﺘﯿﮑﯽ ﺑﺮﺧﯽ از اﺧﺘﻼﻻت ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺜﻠﯽ و ارﺗﺒﺎط آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﺻﻔﺎت
ﺗﻮﻟﯿﺪي در ﮔﺎوﻫﺎي ﻫﻠﺸﺘﺎﯾﻦ اﯾﺮان
ﺷﯿﺪا ورﮐﻮﻫﯽ ،1ﺳﻌﯿﺪ ﺧﺴﺮوي ،2ﺻﺎﺣﺐ ﻓﺮوﺗﻨﯽﻓﺮ 3و ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻗﺮ ﺻﯿﺎدﻧﮋاد

داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﮐﺸﺎورزي و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺳﺎري
ﭘﮋوﻫﺸﻬﺎي ﺗﻮﻟﯿﺪات داﻣﯽ

4

 -1اﺳﺘﺎدﯾﺎر ،ﮔﺮوه ﻋﻠﻮم داﻣﯽ ،داﻧﺸﮑﺪه ﮐﺸﺎورزي و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ ،داﻧﺸﮕﺎه رازي ،ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه )ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﻣﺴﻮول(s.varkoohi@gmail.com :
 2و  -3داﻧﺶآﻣﻮﺧﺘﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ و اﺳﺘﺎدﯾﺎر ،ﮔﺮوه ﻋﻠﻮم داﻣﯽ ،داﻧﺸﮑﺪه ﮐﺸﺎورزي و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ ،داﻧﺸﮕﺎه رازي ،ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه
 -4ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﻣﺮﮐﺰ اﺻﻼح ﻧﮋاد دام ﮐﺸﻮر
ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﺬﯾﺮش1396/7/12 :
ﺗﺎرﯾﺦ درﯾﺎﻓﺖ1395/5/19 :

ﭼﮑﯿﺪه
ﻫﺪف از اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ،ﺑﺮآورد ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ژﻧﺘﯿﮑﯽ ﺑﺮﺧﯽ از اﺧﺘﻼﻻت ﺗﻮﻟﯿﺪﻣﺜﻠﯽ )ﺟﻔﺖ ﻣﺎﻧﺪﮔﯽ ،ﺳﻘﻂ ﻣﮑﺮر و ﻧﺎﺑﺎروري( و
ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽﻫﺎي ژﻧﺘﯿﮑﯽ و ﻓﻨﻮﺗﯿﭙﯽ اﯾﻦ ﺻﻔﺎت ﺑﺎ ﺻﻔﺎت ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﯿﺮ ،ﭼﺮﺑﯽ و ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺑﻮد .دادهﻫﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﮐﻪ
ﺑﯿﻦ ﺳﺎلﻫﺎي  1380ﺗﺎ  1392ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮﮐﺰ اﺻﻼح ﻧﮋاد دام ﮐﺸﻮر ﺟﻤﻊآوري ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ  63403رأس ﮔﺎو ﻫﻠﺸﺘﺎﯾﻦ ﺣﺬف
ﺷﺪه ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ  15845رﮐﻮد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺧﺘﻼﻻت ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺜﻠﯽ اﺳﺖ .ﭘﺲ از وﯾﺮاﯾﺶ دادهﻫﺎ ،ﺑﺮآورد ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ژﻧﺘﯿﮑﯽ اﯾﻦ ﺻﻔﺎت
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪلﻫﺎي ﺗﮏﺻﻔﺘﯽ ﺣﯿﻮاﻧﯽ و آﺳﺘﺎﻧﻪاي و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮآورد ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽﻫﺎي ژﻧﺘﯿﮑﯽ و ﻓﻨﻮﺗﯿﭙﯽ ﺑﯿﻦ ﺻﻔﺎت ﻣﺬﮐﻮر ﺑﺎ ﺻﻔﺎت
ﺗﻮﻟﯿﺪي ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪل دوﺻﻔﺘﯽ و ﺑﺎ ﻧﺮماﻓﺰار  ASREMLاﻧﺠﺎم ﺷﺪ .ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﻣﻘﺎدﯾﺮ وراﺛﺖﭘﺬﯾﺮي ﺻﻔﺎت
ﺟﻔﺖﻣﺎﻧﺪﮔﯽ ،ﺳﻘﻂﻣﮑﺮر و ﻧﺎﺑﺎروري ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪل ﺗﮏﺻﻔﺘﯽ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ  0/0085 ،0/00012و  0/051وﻟﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از
ﻣﺪلﻫﺎي آﺳﺘﺎﻧﻪاي ،ﺗﺨﻤﯿﻦ ﻣﻨﻄﻘﯽ از ﻣﻘﺎدﯾﺮ وراﺛﺖﭘﺬﯾﺮي ﺣﺎﺻﻞ ﻧﺸﺪ .ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽﻫﺎي ژﻧﺘﯿﮑﯽ ﺑﯿﻦ ﺻﻔﺎت ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﯿﺮ ،ﭼﺮﺑﯽ
و ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺑﺎ ﺻﻔﺖ ﺟﻔﺖ ﻣﺎﻧﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ  0/32 ،0/40و  ،0/38ﺑﺎ ﺻﻔﺖ ﺳﻘﻂ ﻣﮑﺮر ﺑﻪﺗﺮﺗﯿﺐ  0/25 ،0/14و  0/1و ﺑﺎ ﺻﻔﺖ
ﻧﺎﺑﺎروري ﺑﻪﺗﺮﺗﯿﺐ  0/09 ،0/01و  0/02ﺑﺮآورد ﺷﺪ .ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻫﺎي ﻓﺘﻮﺗﯿﭙﯽ اﺧﺘﻼﻻت ﺗﻮﻟﯿﺪﻣﺜﻠﯽ ذﮐﺮ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺻﻔﺎت ﺗﻮﻟﯿﺪي ﻧﺴﺒﺘﺎ
ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﻮد.
واژهﻫﺎي ﮐﻠﯿﺪي :ﻧﺎﺑﺎروري ،ﺟﻔﺖ ﻣﺎﻧﺪﮔﯽ ،ﺳﻘﻂ ﻣﮑﺮر ،ﭘﺎراﻣﺘﺮ ژﻧﺘﯿﮑﯽ ،ﮔﺎو ﻫﻠﺸﺘﺎﯾﻦ

ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﺻﻔﺎت ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺜﻠﯽ از ارزش اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ.
ﻣﺸﮑﻼت ﺗﻮﻟﯿﺪﻣﺜﻠﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻋﻠﻞ ﺣﺬف ﮔﺎوﻫﺎي ﺷﯿﺮي
ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﻪﻃﻮريﮐﻪ  16ﺗﺎ  30درﺻﺪ ﺣﺬف ﮔﺎوﻫﺎ ﺑﻪ
دﻟﯿﻞ ﻣﺸﮑﻼت ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺜﻞ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺣﺬف ﻏﯿﺮ ارادي ،ﻣﻮﺟﺐ
ﻣﯽﺷﻮد ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎي ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﮐﺮدن دامﻫﺎ در ﮔﻠﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ
) .(10ﻧﺘﺎﯾﺞ ﯾﮏ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ در ﮔﺎوﻫﺎي ﻫﻠﺸﺘﺎﯾﻦ
اﯾﺮان 18 ،درﺻﺪ ﻋﻠﻞ ﺣﺬف ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻧﺎﺑﺎروري و ﻧﺎﻫﻨﺠﺎريﻫﺎي
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺜﻠﯽ اﺳﺖ ) .(15ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ از اﻫﺪاف اﺻﻠﯽ اﺻﻼح
ﻧﮋاد دام ،اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ و راﻧﺪﻣﺎن ﺗﻮﻟﯿﺪﻣﺜﻞ در ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﮔﻠﻪ
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﻟﺬا ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ژﻧﺘﯿﮑﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ در
ﺻﻔﺎت ﻣﻬﻢ اﻗﺘﺼﺎدي ،در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي اﺻﻼح ﻧﮋاد ﮔﺎوﻫﺎي
ﺷﯿﺮي ،ﺻﻔﺎت ﺗﻮﻟﯿﺪي و ﺗﻮﻟﯿﺪﻣﺜﻠﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﻮرد
ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ) .(11ﺑﺮآورد ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎي وارﯾﺎﻧﺲ در اﺟﺮاي
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي ﺑﻬﺒﻮد ﻧﮋادي ﯾﮓ ﮔﻠﻪ از اﻫﻤﯿﺖ زﯾﺎدي ﺑﺮﺧﻮردار
اﺳﺖ و ﺑﺮاي ﺗﺨﻤﯿﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ژﻧﺘﯿﮑﯽ ﻣﺜﻞ وراﺛﺖ ﭘﺬﯾﺮي و
ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ژﻧﺘﯿﮑﯽ ﻻزم ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮاي ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ
ارزش اﺻﻼﺣﯽ و ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ژﻧﺘﯿﮑﯽ ﺣﺎﺻﻞ از اﻧﺠﺎم
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي اﻧﺘﺨﺎب ﺿﺮوري ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﯾﮏ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ وراﺛﺖﭘﺬﯾﺮي ﺻﻔﺎت
ﺑﯿﻤﺎري ﻧﺴﺒﺘﺎً ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﻮده و در داﻣﻨﻪي ﺻﻔﺮ ﺗﺎ  0/15ﻗﺮار دارد
) ،(12ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ وراﺛﺖﭘﺬﯾﺮي اﺧﺘﻼﻻت ﺗﻮﻟﯿﺪﻣﺜﻠﯽ ﺑﯿﻦ  0/02ﺗﺎ
 0/05ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ ) .(8ﻃﯽ ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ وراﺛﺖﭘﺬﯾﺮي ﺻﻔﺖ
ﺳﺨﺖزاﯾﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪلﻫﺎي ﺧﻄﯽ )0/005 (0/003
ﺑﺮآورد ﮔﺮدﯾﺪ و ﺑﺎ ﻣﺪلﻫﺎي آﺳﺘﺎﻧﻪاي ﺗﺨﻤﯿﻦ ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺣﺎﺻﻞ

ﻧﺸﺪ ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ژﻧﺘﯿﮑﯽ ﺑﯿﻦ ﺻﻔﺎت ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﯿﺮ و
اﺧﺘﻼﻻت ﺗﻮﻟﯿﺪﻣﺜﻠﯽ در داﻣﻨﻪ 0/31ﺗﺎ  0/54ﮔﺰارش ﺷﺪ ).(8
ﻃﯽ ﺗﺤﻘﯿﻖ دﯾﮕﺮي ﭘﺲ از ارزﯾﺎﺑﯽ ژﻧﺘﯿﮑﯽ ﺻﻔﺎت ﺳﻼﻣﺖ در
ﮔﺎوﻫﺎي ﺷﯿﺮي ،وراﺛﺖﭘﺬﯾﺮي ﻧﺎﻫﻨﺠﺎريﻫﺎي ﺗﻮﻟﯿﺪﻣﺜﻠﯽ
) ،0/03 (0/006ﺟﻔﺖﻣﺎﻧﺪﮔﯽ ) 0/07 (0/01و ﮐﯿﺴﺖ ﺗﺨﻤﺪان
) 0/03 (0/006ﮔﺰارش ﺷﺪ ) .(2ﻫﺎردر و ﻫﻤﮑﺎران ) (5ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ
وراﺛﺖﭘﺬﯾﺮيﻫﺎي ﺑﺪﺳﺖآﻣﺪه ﺑﺮاي ﻧﺎﺑﺎروري را در داﻣﻨﻪ 0/05
ﺗﺎ 0/08ﮔﺰارش ﮐﺮدﻧﺪ .ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎٌ روي ﺑﺮآورد
ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ژﻧﺘﯿﮑﯽ ﺻﻔﺎت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻧﺎﺑﺎروري اﻧﺠﺎم ﻧﺸﺪه اﺳﺖ
و ﺗﺤﻘﯿﻖ اﺧﯿﺮ ﺑﺮاي اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻟﺬا ﻣﻨﺎﺑﻊ ﮐﺎﻓﯽ
ﺟﻬﺖ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻘﯿﻖ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ .ﻫﺪف از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﺣﺎﺿﺮ (1 ،ﺑﺮآورد ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ژﻧﺘﯿﮑﯽ اﺧﺘﻼﻻت ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺜﻠﯽ
)ﺟﻔﺖﻣﺎﻧﺪﮔﯽ ،ﺳﻘﻂﻣﮑﺮر و ﻧﺎﺑﺎروري( (2 ،ﺑﺮآورد
ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽﻫﺎي ژﻧﺘﯿﮑﯽ و ﻓﻨﻮﺗﯿﭙﯽ اﺧﺘﻼﻻت ﺗﻮﻟﯿﺪﻣﺜﻠﯽ ﺑﺎ
ﺻﻔﺎت ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﯿﺮ ،ﭼﺮﺑﯽ و ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ  305روز ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﻮاد و روشﻫﺎ
اﻟﻒ( دادهﻫﺎ

در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ،از دادهﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ  489ﮔﻠﻪ ﮔﺎو ﺷﯿﺮي
ﻃﯽ ﺳﺎلﻫﺎي  1380ﺗﺎ  1392اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ .اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز
ﺷﺎﻣﻞ رﮐﻮردﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﺎوﻫﺎي ﺣﺬﻓﯽ و ﺻﻔﺎت ﺗﻮﻟﯿﺪي
آﻧﻬﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ از ﻣﺮﮐﺰ اﺻﻼح ﻧﮋاد دام ﮐﺸﻮر ،اﺧﺬ ﺷﺪه و ﻣﻮرد
ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .از ﺑﯿﻦ  489ﮔﻠﻪي ﮔﺎو ﺷﯿﺮي63403 ،
رﮐﻮرد داراي دﻻﯾﻞ ﺣﺬف ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻮد ﮐﻪ  15845رأس آﻧﻬﺎ ﺑﻪ
دﻟﯿﻞ اﺧﺘﻼﻻت ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺜﻠﯽ ﺣﺬف ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﮐﻪ در ﻣﺠﻤﻮع

برآورد پارامترهای ژنتیکی برخی از اختالالت تولید مثلی و ارتباط آنها با صفات تولیدی در گاوهای هلشتاین ایران 27 ...............................................................

 %72کل گاوهای حذف شده را شامل میشدند .ویرایش و
آمادهسازی دادهها با استفاده از نرمافزارهای  JMP7.0.2و
 Excel2007انجام شد.
ب) تجزیه و تحلیل آماری

جهت محاسبهی اجزاء واریانس و وراثتپذیری اختالالت
تولیدمثلی (جفتماندگی ،سقطمکرر و ناباروری) از آنالیز تک
صفتی و همچنین جهت محاسبه همبستگیهای ژنتیکی و
فنوتیپی بین این صفات با صفات تولید شیر ،چربی و پروتئین
 502روز از آنالیز دوصفتی استفاده شد .آنالیزها با مدل حیوانی
و به کمک نرمافزار  ASREMLانجام گرفت ( .)4همچنین
وراثتپذیری این صفات با مدل آستانهای و با روش لجستیک
و به کمک نرمافزار  ASREMLنیز برآورد شد.
 )1تجزیه و تحلیل تک صفتی:

تجزیه و تحلیل تک صفتی ،با استفاده از مدل آماری زیر
انجام شد:

yijklmno    RYS i  Pj  Lk  Agel  RYS : H m  An  eijklmno
در این مدل : yijk lm no ،صفات تولید مثلی یا یکی از
صفات تولیدی؛  :µمیانگین جمعیت؛  :RYSiاثر ثابت منطقه
 سال -فصل ()i = 5،7،3،...،2257؛  :Pjاثر ثابت شکم زایش jاُم (تعداد ادوار شیردهی را نشان میدهد،)j = 5،7،3..،30( ،
 :Lkطول دورهی شیردهی  kاُم (بر حسب روز است که به
عنوان کواریت در مدل استفاده شد)؛  ،Agelسن گاو  lاُم در
زمان حذف (بر حسب ماه است که بهعنوان کواریت در مدل
استفاده شد) ،RYS:Hm ،اثر تصادفی منطقه-سال-فصل به
صورت تقسیم شده بر گله ( :An ، )m = 5،7،3،...،2257اثر
تصادفی ژنتیک افزایشی حیوان  nاُم و  eijklmnoاثر باقیمانده
بود.
ضریب وراثت پذیری با استفاده از فرمول زیر برآورد شد:
= h²

که در آن  σ²e ، σ²aو  σ²HYSبه ترتیب واریانس ژنتیکی
افزایشی و واریانس خطا و واریانس گله – سال -فصل می
باشند.
 )2تجزیه و تحلیل دو صفتی:

جهت برآورد همبستگیهای ژنتیکی و فنوتیپی بین
اختالالت تولیدمثلی (صفات جفت ماندگی ،سقط مکرر و

ناباروری) و صفات تولیدی از مدل حیوانی دوصفته به صورت
زیر استفاده شد:
 z1 0   e1 
 0 z   e 
2

 2
 y1   b1   x1 0   a1 
 y   b   0 x   a 
2
 2  2 
 2
در این مدل :yi ،بردار مشاهدات برای صفت iاُم:Xi ،
ماتریس ضرایب که ارتباطدهندهی رکوردها با هر یک از
سطوح اثرات ثابت است؛  :biبردار در برگیرندهی سطوح
مختلف اثرات ثابت (شامل شکم زایش ،طول دورهی شیردهی
و سن) است :Zi ،ماتریس ضرایب که ارتباطدهندهی
مشاهدات با اثرات تصادفی است؛  :aiبردار دربرگیرندهی اثرات
تصادفی شامل اثر تصادفی ژنتیک حیوان و اثر HYS
میباشد .همچنین مقدار همبستگی ژنتیکی بین اختالالت
تولیدمثلی (صفات جفت ماندگی ،سقط مکرر و ناباروری) با
صفات تولیدی از طریق فرمول زیر محاسبه شد:
) cov g (t1 , t 2
rg 
 g t1   g t 2
که در آن ) cov g (t1,t2کواریانس ژنتیکی بین دو صفت،
 σgt1انحراف معیار ژنتیکی صفت اول و  σgt2انحراف معیار
ژنتیکی صفت دوم میباشد ،همچنین مقدار همبستگی
فنوتیپی از طریق فرمول زیر محاسبه شد:
) cov p(t1 , t 2
rp 
 p t1   p t 2
که در آن ) cov p (t1,t2کواریانس فنوتیپی بین صفات
(اختالالت تولید مثلی و صفات تولیدی) σpt1 ،انحراف معیار
فنوتیپی صفت اول و  σpt2انحراف معیار فنوتیپی صفت دوم
میباشد.
نتایج و بحث
الف) نتایج تجزیه و تحلیل تک صفتی

نتایج مربوط به برآورد مؤلفههای واریانس و وراثتپذیری
صفات جفت ماندگی ،سقط مکرر و ناباروری با استفاده از آنالیز
تکصفتی در جدول  3گزارش شده است.

جدول  -3مؤلفههای واریانس و وراثتپذیری صفات جفت ماندگی ،سقط مکرر و ناباروری با استفاده از آنالیز تکصفتی

Table 1. Variance component and heritability of retained placenta, repetitious abortion and infertility by unitrait
analysis
صفت
h²
σ²p
σ²e
σ²RYS:H
σ²a
0/00037
0/309
0/0097
0/3
0/000035
جفت ماندگی
0/0002
0/359
0/050
0/3
0/0033
سقط مکرر
0/023
0/777
0/334
0/3
0/033
ناباروری
 σ²aواریانس ژنتیکی افزایشی σ²RYS:H ،واریانس منطقه -سال-فصل σ²e ،واریانس باقیمانده σ²p ،واریانس فنوتیپی و  h²وراثت پذیری
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در این تحقیق مقادیر وراثتپذیری صفات جفتماندگی،
سقطمکرر و ناباروری به ترتیب  0/0000 ،0/00090و 0/009
و همچنین مقادیر واریانس ژنتیکی افزایشی این صفات به
ترتیب  0/0099 ،0/000099و  0/099برآورد شد .همانطور
که مالحظه میشود وراثتپذیری این صفات به شدت پایین
است ،همچنین سهم کم واریانسهای ژنتیکی افزایشی بیانگر
سهم بسیار کم اثرات ژنتیکی بر این صفات میباشد و به نظر
میرسد که این صفات به میزان بسیار جزئی تحت تاثیر
ژنتیک قرار میگیرند ،لذا بیشترین عواملی که باعث بروز این
بیماریها میشوند ،منشا محیطی دارند ،بنابراین شناسایی و
کنترل عوامل محیطی موثر بر بروز این بیماریها ضروری
است .برخی مطالعات وراثت پذیری صفت جفت ماندگی را
بسیار کم و در دامنه  0/00تا  0/01گزارش کردهاند (،)6
همچنین برخی محققین وراثتپذیری صفت جفت ماندگی را
 )9( 0/9و  )99( 0/00گزارش نمودند .نتایج این تحقیق با
نتایج برخی مطالعات دیگر نیز مطابقت داشت ( 0 ،0و  .)0در
این تحقیق تخمین منطقی از مقادیر وراثتپذیری برآورد شده
با استفاده از مدلهای آستانهای حاصل نشد ،که با نتایج
محققین دیگر ( )0همخوانی داشت .بهطورکلی نتایج نشان

میدهد که وراثتپذیری صفات سالمت اغلب پایین است و
پاسخ به انتخاب برای این صفات پایین خواهد بود ،لذا
نمیتوان در کوتاه مدت از طریق انتخاب به پیشرفت ژنتیکی
مطلوبی دست یافت ،البته این بدین معنی نیست که اصالح
صفات مربوطه غیرممکن یا بیفایده است ،بلکه با طراحی
سیستمهای آمیزشی نظیر آمیختهگری ،میتوان از اثر
غیرافزایشی ژنها بهرهبرداری الزم را به عمل آورد و با به
کارگیری تکنیکهای مدیریتی صحیح و توجه کافی به عوامل
محیطی که تاثیر شدید تری بر صفات مذکور دارند اقدام
نموده و میانگین صفات مربوطه را در جهت مطلوب تغییر داد.
با توجه به اینکه بروز بیماریها بیشتر حاصل عوامل محیطی
نامناسب است ،لذا برای بهبود صفات با توارثپذیری کم ،باید
تاثیرات عوامل محیطی را بیشتر مورد توجه قرار داد زیرا بهبود
شرایط محیطی ،سبب افزایش عملکرد باروری حیوانات در
سطح گله خواهد شد.
ب) نتایج تجزیه و تحلیل دو صفتی

نتایج برآورد همبستگیهای ژنتیکی و فنوتیپی صفت
جفتماندگی با صفات تولیدی (شیر ،چربی و پروتئین 900
روز) ،در جدول  0گزارش شده است.

جدول  -0وراثتپذیریها و همبستگیهای ژنتیکی و فنوتیپی صفت جفت ماندگی با صفات تولیدی

Table 2. Heritabilities and genetic and phenotypic correlations of retained placenta with production traits
تولید پروتئین
تولید چربی
تولید شیر
جفت ماندگی
0/90
0/90
0/00
0/00090
جفت ماندگی
0/01
0/006
تولید شیر
0/99
0/006
تولید چربی
0/00
0/006
تولید پروتئین
وراثتپذیریها (روی قطر) ،همبستگیهای ژنتیکی (باالی قطر) و همبستگیهای فنوتیپی (پایین قطر)

نتایج نشان میدهد که مقادیر همبستگیهای ژنتیکی بین
صفت جفت ماندگی با صفات تولید شیر ،چربی و پروتئین به
ترتیب  0/90 ،0/00و  0/90میباشد ،که این مقادیر نسبتاً
باالست ،همچنین همبستگیهای فنوتیپی پایین برآورد گردید.
بر اساس نتایج بدست آمده ،باالترین همبستگی ژنتیکی
مربوط به تولید شیر با جفت ماندگی میباشد که بیانگر این
است که با افزایش تولید شیر ،احتمال جفت ماندگی افزایش
مییابد که نتایج تحقیق اخیر با نتایج تحقیق ابراهیم پور طاهر
و همکاران ( )9که همبستگی ژنتیکی بین جفت ماندگی را با
تولید شیر و چربی شیر  900روز  -0/00و  -0/00برآورد
کردند همخوانی نداشت .همچنین مقادیر وراثتپذیری صفات
تولید شیر ،چربی و پروتئین  900روز در تحقیق حاضر به

ترتیب  0/99 ،0/01و  0/00گزارش شد که با نتایج برآورد
شده توسط محققین دیگر ( )9،1،90همخوانی داشت.
بهطورکلی برآوردهای وراثتپذیری صفات تولید شیر  900روز،
نشان میدهد که میتوان با انتخاب دامهای با ظرفیت ژنتیکی
باالتر و حذف دامهای با ظرفیت ژنتیکی پایینتر ،مقدار تولید
شیر را افزایش داد .اختالف بین برآورد وراثتپذیری تولید شیر
در پژوهشهای مختلف میتواند به دلیل عوامل متعددی نظیر
تنوع محیطی ،تفاوت در سطح تولید گله ،مدیریت گله ،مدل
آماری مورد استفاده ،روشهای برآورد مؤلفههای واریانس و
نحوه ویرایش دادهها باشد .نتایج برآورد همبستگیهای
ژنتیکی و فنوتیپی صفت سقط مکرر با صفات تولیدی (شیر،
چربی و پروتئین  900روز) ،در جداول  9گزارش شده است.

جدول  -9وراثتپذیریها و همبستگیهای ژنتیکی و فنوتیپی صفت سقط مکرر با صفات تولیدی

Table 3. Heritabilities and genetic and phenotypic correlations of repetitious abortion with production traits
تولید پروتئین
تولید چربی
تولید شیر
سقط مکرر
0/9
0/00
0/90
0/0000
سقط مکرر
0/01
0/000
تولید شیر
0/99
0/009
تولید چربی
0/00
0/000
تولید پروتئین
وراثتپذیریها (روی قطر) ،همبستگیهای ژنتیکی (باالی قطر) و همبستگیهای فنوتیپی (پایین قطر)
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 با تولید چربی،باالترین همبستگی ژنتیکی سقط مکرر
 نتایج برآورد همبستگیهای ژنتیکی و فنوتیپی صفت.میباشد
،) روز502  چربی و پروتئین،ناباروری با صفات تولیدی (شیر
. گزارش شده است4 در جداول

نتایج نشان میدهد که مقادیر همبستگیهای ژنتیکی بین
 چربی و پروتئین به،صفت سقط مکرر با صفات تولید شیر
 همچنین همبستگیهای، میباشد0/4  و0/52 ،0/44 ترتیب
، بر اساس نتایج بدست آمده.فنوتیپی پایین برآورد گردید

 وراثتپذیریها و همبستگیهای ژنتیکی و فنوتیپی صفت ناباروری با صفات تولیدی-4 جدول

Table 2. Heritabilities and genetic and phenotypic correlations of infertility with production traits
تولید پروتئین
تولید چربی
تولید شیر
ناباروری
0/05
0/00
0/04
0/024
ناباروری
0/50
0/050
تولید شیر
0/55
0/050
تولید چربی
0/58
0/050
تولید پروتئین
) همبستگیهای ژنتیکی (باالی قطر) و همبستگیهای فنوتیپی (پایین قطر،)وراثتپذیریها (روی قطر

 راه،مدیریت خوب و انتخاب ژنتیکی برای سالمتی حیوانات
 نادیده گرفتن روابط.حل مناسبتری در درازمدت است
ژنتیکی بین صفات تولیدی و اختالالت تولیدمثلی در
 میتواند تاثیر منفی بر،برنامههای انتخاب در دراز مدت
 لذا با توجه،عملکرد تولیدی و تولیدمثلی حیوانات داشته باشد
،به همبستگی نامطلوب بین تولید شیر و اختالالت تولیدمثلی
طراحی برنامههای انتخاب بر اساس ترکیبی از این صفات
.توصیه میگردد

نتایج نشان میدهد که مقادیر همبستگیهای ژنتیکی بین
 چربی و پروتئین به ترتیب،صفت ناباروری با صفات تولید شیر
 همچنین همبستگیهای، میباشد0/05  و0/00 ،0/04
 اختالالت تولیدمثلی بهطور مکرر.فنوتیپی پایین برآورد گردید
در دورههای شیردهی مختلف در گاو شیری به وقوع
میپیوندد و این امر منجر به کاهش عملکرد تولیدی و
 مدیریت بهتر گله.تولیدمثلی در گلههای گاو شیری میگردد
 اما این،میتواند به طور موقت از بروز این اختالالت بکاهد
 بنابراین ترکیبی از،امر باعث افزایش هزینهها میگردد
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Abstract
In this study, estimation of genetic parameters were performed for some reproductive
disorders (retained placenta, repetitious abortion and infertility) and genetic and phenotypic
correlations between these traits with milk, fat and protein yield. The obtained data were
collected from 63403 Holstein cows on Animal Breeding Center of Iran (from 2001 to 2013).
After editing the data, estimation of genetic parameters for traits was performed by univariate
animal and Threshold models. Estimates of genetic and phenotypic correlations among
mentioned traits and production traits were performed by bivariate animal model via using the
ASREML Software. Results showed that heritability for retained placenta, repetitious abortion
and infertility traits by animal model were 0.00012, 0.0085 and 0.051, respectively, on the other
hand by using threshold model, there was not a reasonable estimation. Genetic correlations
between retained placenta and persistency of milk, fat and protein yield were 0.4, 0.32 and 0.38,
respectively; with repetitious abortion were 0.14, 0.25 and 0.1; and with infertility were 0.01,
0.09 and 0.02, respectively the phenotypic correlations among these reproductive disorder traits
and production traits were relatively low.
Keyword: Infertility, Genetic parameters, Holstein cattle, Retained placenta, Repetitious
abortion

