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ژنتیکی صفات شیر روز تجزیه و تحلیل
گاوهاي شکم اول هلشتاین ایرانآزمون خام و تصحیح شده براي انرژي در 

3و مسلم باشتنی2فر، همایون فرهنگ1مهشید محمدپناه

چکیده
شـکم اول هلشـتاین   گاوهـاي  در ژنتیکی صفات شیر روز آزمون خام و تصحیح شده براي انـرژي  تحلیل این تحقیق با هدف 

سه بار دوشش در روز که طـی شکم اول و رأس گاو هلشتاین 88456رکورد روز آزمون متعلق به774013د تعدا. شدجرااایران 
،ت مزبـور اتجزیه و تحلیل ژنتیکی صـف .دشزایش داشتند، استفاده )استانششمربوط به (گله165در 1388تا 1376هايسال

نـوع  ، تولیـد ، سـن هنگـام   تولید، ماه زایشهاي گله، سالسازهکه در آن آزمون با تابعیت ثابت انجام شدوسیله یک مدل روز به
، اثرات تصادفی ژنتیکی افزایشـی و محـیط دائمـی گاوهـا     اي علی و شفرچند جمله، نوع اسپرم، تابع )زینه یا اصیل(ژنوتیپ گاو 

شـیر روز  صـفت  )535/0(و تکرارپـذیري )18/0(پذیريوراثت. ازش داده شدها بربر دادهDMUافزار نرمبا مدل .گنجانده شدند
. بـود ) 421/0و تکرارپـذیري  127/0پذیري وراثت(تصحیح شده براي انرژي مقادیر برآورد شده در صفت شیر باالتر از آزمون خام

1818/0(صـحیح شـده بـراي انـرژي    تو ) گرمکیلـو 3159/0(میانگین ارزش اصالحی شیر روز آزمون خـام نتایج نشان داد بین 
ها بـراي دو صـفت   بندي گاوهاي برتر از لحاظ ارزش اصالحی آنو رتبهوجود داشت) P>0001/0(دار آماريتفاوت معنی) گرمکیلو

کـه بـراي   ) کیلوگرم در سال076/0(داري با توجه به روند ژنتیکی مثبت و معنی.شیر خام و تصحیح شده براي انرژي متفاوت بود
ECMد در ارزیابی ژنتیکی گاوهاي شیري از شیر تصحیح شده براي انرژي اسـتفاده  شودر این مطالعه وجود داشت، پیشنهاد می

.دشو

گاو هلشتاین ایران، شیر تصحیح شده براي انرژيشیر خام،،مدل روز آزمون:کلیديهايهواژ

مقدمه
اصالح نژاد دام در کشاورزي امروز و آینده، 

هاي بیولوژیکی بین حیوانات با تفاوت1اريکدست
است که با هدف به حداکثر هاییاستفاده از روش

شودرساندن سودآوري در کوتاه و بلند مدت انجام می
طی چندین دهه گذشته، تولید شیر معیار اصلی ). 15(

انتخاب بوده است و هنوز هم باالترین اهمیت را در 
. )22(اهداف اصالح نژادي اخیر دارد 
در ،ايطور قابل مالحظهتولید شیر در هر گاو به

هاي اخیر بهبود یافته است، اما افزایش در تولید دهه
شیر همراه با وقوع باالتر مشکالت جهانی بهداشت و 

بین صفات تضاديارتباطات ). 28(باروري بوده است 
که تولیدي، سالمتی و شایستگی نه تنها به دلیل این

وسیله انتشار باالتري از بیماري کاهش ا بهبازده تولید ر
،چنین به علت مسائل رفاه حیوانداده است، بلکه هم

بیشتر مشکالت ). 8(اهمیت زیادي پیدا کرده است 
در آغاز دوره ،بهداشتی در گاوهاي شیري با تولید باال

و مدت زمان میزان افتد و با اتفاق میهاآنشیردهی 
).7(ارتباط دارد،انکمبود انرژي پس از زایم
گاوها به یک بازده انرژي کافی واقعیت آن است که 

). 6(نیاز دارند ،شانوظایف فیزیولوژیکیاز براي حمایت 

از انرژي در دسترس تجاوز ،اگر نیازهاي انرژي روزانه
چربی بدن به عنوان یک منبع انرژي موقت آنگاه کند، 

یند آیک فرامر این.)5(مورد استفاده قرار خواهد گرفت
تنش به ،در حیوانفیزیولوژیک در پستانداران است، اما 

انرژي تعادل براي گنجاندن ).7(شود میمنجر متابولیک 
وجود توافقاتی گاوهاي شیري، نژادي در برنامه اصالح

استپرهزینه و مشکل آن، گیري مستقیم دارد، اما اندازه
ه با هزینه کم عالقه زیادي به صفاتی ک،بنابراین). 16(

کننده وجود دارد که توصیف،شوندگیري میاندازه
شیر تصحیح .باشدحاالت انرژي با یک روش مناسب 

شده براي انرژي، براي محتواي پروتئین حقیقی شیر و 
تعیین مقدار انرژي در شیر بر اساس شیر، چربی و 

تواند به عنوان میلذا و ) 14(شود پروتئین محاسبه می
بدن در انرژي تعیین وضعیت براي مناسب اي سنجه

تبدیل بر این اساس، .کار برده شودهبگاوهاي شیري 
،براي محتواي انرژي آنشیري که به خام حیوان شیر 

) شیر تصحیح شده براي انرژي(تصحیح شده باشد 
را در شرایط گاوها طرفانه میان اساس یک مقایسه بی
). 21(مودخواهد نفراهم ،استاندارد شده انتخاب

در رابطه با ارزیابی ژنتیکی در گاوهاي شیري، عمده 
تصحیح نشده براي (روي شیر خام شدهتحقیقات انجام 

)m.mohammadpanah36@yahoo.com:ولنویسنده مسو(،بیرجندارشد، دانشگاه یکارشناسآموخته دانش-1
، دانشگاه بیرجندو دانشیاراستاد-3و 2

4/6/93:تاریخ پذیرش8/2/93: تاریخ دریافت

دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی ساري
هاي تولیدات دامیپژوهش

1- Manipulation
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154........... ..............................ی صفات شیر روز آزمون خام و تصحیح شده براي انرژي در گاوهاي شکم اول هلشتاین ایرانتجزیه و تحلیل ژنتیک

توان آنالیز ژنتیکی صفات گرچه می. بوده است) انرژي
صورت چند صفته نیز اجرا نمود، ولی هتولید شیر را ب

شود، این امر وقتی ارزیابی در مقیاس ملی انجام می
بسیار پر هایی با پردازندهکارگیري رایانههلزم بمست

تحقیقی در مورد تاکنوناز آن جا که . باشدسرعت می
در شیر روز آزمون تصحیح شده براي انرژياستفاده از 

ارزیابی ژنتیکی گاوهاي هلشتاین ایران و مقایسه آن با 
هدف تحلیل ه است، این پژوهش با شدشیر خام انجام ن
شیر روز آزمون خام و تصحیح شده براي ژنتیکی صفات 

ااجربه انرژي در گاوهاي شکم اول هلشتاین ایران 
.ددرآم

هامواد و روش
هاداده

شاملپژوهشهاي مورد استفاده در این داده
) سه بار دوشش در روز(رکورد شیر روز آزمون 774013
رأس گاو هلشتاین شکم اول ایران بود 88456متعلق به

گله زایش 165در 1388تا 1376هايالسبینکه 
.داشتند

،پس از طی چندین مرحله ویرایشآنالیز شدههاي داده
برخی از موارد ویرایشی . هاي خام ایجاد شدندروي داده

:عبارت بودند از
.ها ناشناخته بودحذف گاوهایی که پدر یا مادر آن-1
بار سهبا مربوط به گاوهاي شکم اول يرکوردهاتنها -2

.استفاده شدنددوشش در روز 

از زایش پس رکوردگیري ي بین نخستینفاصله-3
.روز بود60روز و حداکثر چهارحداقل 

تا 18بین يسن گاو در نخستین زایش در فاصله-4
.ماه بود36
.روز بود305شیردهی يحداکثر طول دوره-5

ترتیبپدرها و مادرها در فایل شجره بهتعداد کل
رأس 136016کل حیوانات و شمار 69174و2441

بر رکورد شیر، مقادیر مربوط افزوندر فایل ارقام، . بود
به درصد چربی و پروتئین روز آزمون گاوها نیز وجود 

پایرس و از سويشده ارایهبر اساس فرمول ،لذا. داشت
مقادیر شیر تصحیح شده براي انرژي هر ) 27(همکاران 

،شودمیسنجیده 1مقیاس نسبتیدر یک از گاوها که
درصد2/3چربی و درصد5/3رايو بشدمحاسبه 

:ندپروتئین تصحیح شد
ECM2 = [7.2 × protein (kilograms per day)] +
[12.95 × fat (kilograms per day)] + [0.327 × milk
(kilograms per day)]

ترتیب مقادیربهmilkو protein ،fatکه در آن 
باشند که در پروتئین، چربی و شیر روز آزمون می

.شوندمقیاس نسبتی سنجیده می
در این مطالعه به منظور برآورد پارامترهاي ژنتیکی 
صفت تولید شیر روز آزمون تصحیح شده براي انرژي 

از آوري شده گاوهاي هلشتاین ایران از اطالعات جمع
وابسته (و بهبود تولیدات دامیمرکز اصالح نژاد طریق

ساختار فایل . استفاده شد) به وزارت جهاد کشاورزي
.ه شده استیارا1شجره در جدول 

هاي مورد استفادهساختار فایل شجره و اطالعات آماري داده-1جدول 
آماراطالعات

136016تعداد کل حیوانات شجره
276)روز(ي شیردهی میانگین طول دوره

60/25)اهم(میانگین سن هنگام زایش 
93میانگین درصد ژن هلشتاین

237/36میانگین تعداد دختر به ازاي هر پدر
536میانگین تعداد گاو به ازاي هر گله

8/14تعداد پدر به ازاي هر گله
23/419تعداد مادر به ازاي هر گله

98/4690تعداد رکورد روز آزمون به ازاي هر گله

تجزیه و تحلیل آماري
باها سازي فایل نهایی دادهاز آمادهپس

آنالیزافزارهاي فاکس پرو و اکسس، در مرحله بعد،نرم
یک مدل روز آزمون با از طریقژنتیکی صفت مزبور، 

مدل فوق، در حقیقت یک . اجرا گردید3تابعیت ثابت
مدل حیوانی تک صفتی بود که در آن اثرات تصادفی 

در . ا گنجانده شدارزش اصالحی و محیطی دائمی گاوه
دلیل تعداد فوق العاده باال از ه پژوهش حاضر، ب

رکوردهاي روز آزمون، امکان برازش یک مدل روز آزمون 

افزون بر آن، از آن جا. با تابعیت تصادفی وجود نداشت
که در یک مدل روز آزمون با تابعیت تصادفی، بخش 

بااي از تنوع رکوردهاي شیر در دوره شیردهی عمده
له اول تابع گنجانده شده در مدل، در نظر گرفته جم
و از طرف دیگر، استفاده کاربردي از مدل ) 34(شود می

روز آزمون با تابعیت تصادفی براي ارزیابی ژنتیکی گاوها 
لذا ،)19(در سطح ملی، محدود به نیاز محاسباتی است 

اي مناسب تواند گزینهمدل روز آزمون با تابعیت ثابت می
آنالیز ژنتیکی رکوردهاي شیر روز آزمون . دشوقلمداد

1- Ratio Scale 2- Energy Corrected Milk Yield (ECM) 3- Fixed Regression Test Day Model (FRTDM)
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تصحیح شده براي انرژي با استفاده از مدل با تابعیت 
.نیز سابقه دارد) 20(ثابت در برخی تحقیقات اخیر 

:صورت زیر بودبهFRTDMدر شکل ماتریس، مدل 
eWpZuXby 

، bبردار مشاهدات مربوط به صفت،yدر مدل فوق
u ،p وeشاملبه ترتیب بردارهاي مربوط به اثرات ثابت :

گله، سال زایش، ماه تولید، نوع ژنوتیپ گاو و نوع اسپرم
سن هنگام تولید و ضرایب مربوط به و متغیرهاي همراه

، اثر تصادفی ژنتیکی )2(اي علی و شفر تابع چند جمله
و اثر گاو، اثر تصادفی محیطی دائمی گاوافزایشی 

Wو X ،Z.باشندمیمدلماندهتصادفی باقی

ترتیب به اي ضرایب هستند که مشاهدات را بههماتریس
مدل فوق، توسط . دهندارتباط میpو b ،uبردارهاي
د و برآورد شداده بر فایل ارقام برازش DMUنرم افزار 

از اجزاي واریانس 1نمایی محدود شدهحداکثر درست
حاصل) ماندهاقیژنتیکی افزایشی، محیطی دائمی و ب(

از آن جا که ارزش اصالحی کل افراد شجره، به . شد
در خروجی 2بینی نااریب خطیروش بهترین پیش

رآورد روند ها براي بگردد، از آنمیارایهافزار فوق نرم
بر (3ین منظور، تابعیت وزنیبه ا. ژنتیکی استفاده شد

هاي میانگین ارزش) حسب تعداد گاوها در هر سال
لحاظ اثر زمان، ه که ب(حی بر سال زایش دختراناصال

از طریق) تر از سال تولد به رکورد حیوان استنزدیک
دار بودن برآورد و معنیوزنییک مدل رگرسیون خطی

از آزمون آماري ها، مقایسه میانگینبراي .آن تعیین شد
آماريافزاردر نرم)هاي مستقلنمونه(استیودنت تی

SPSS شداستفاده.

نتایج و بحث
هاي آمار توصیفی مربوط برخی شاخص2در جدول 

به رکوردهاي شیر روز آزمون خام و تصحیح شده براي 
با توجه به مقادیر این جدول، . ده استشارایهانرژي 

ن خام و تصحیح شده براي انرژي میانگین شیر روز آزمو
کیلوگرم برآورد شد که 65/29و28/30ترتیب معادلبه
ن شیر ین مقدار میانگیکمترو بیشتر1توجه به شکل با

ترتیب در ماه سوم و دهم تولیدي براي این دو صفت به
. مشاهده شد

روند تغییرات میانگین شیر خام و تصحیح شده براي 
بررسی نمودار . نشان داده شده است1انرژي در شکل 

دهنده رابطه نزدیک بین روند تغییرات صفات مزبورنشان
در ابتدا میانگین شیر تصحیح شده از شیر خام . باشدمی

باالتر است، ولی در ادامه به اندازه شیر خام افزایش 
به آننشان نداده است و بعد از به اوج رسیدن، نمودار

آرامی پایین آمده است و در انتها نیز سطح تولید آن از 
این نتیجه به دست،شیر خام باالتر بوده است، بنابراین

آید که تداوم شیر تصحیح شده براي انرژي از شیر می
م به خام بهتر است، چون نمودار آن همانند شیر خا

باالتر بودن میانگین شیر . یکباره افت نشان نداده است
هاي شیردهی نسبت به تصحیح شده را خام در اکثر ماه

که به علت پایین بودن نمودهگونه توجیتوان اینمی
در این ) 07/3(و پروتئین ) 37/3(چربی میانگین درصد 

5/3(نسبت به میانگین کلی که بر اساس آن دو ،مطالعه
تصحیح انجام ) پروتئیندرصد2/3چربی و درصد

و با توجه به رابطه منفی که بین مقدار شیر و شودمی
درصد چربی وجود دارد، میانگین حداقل مربعات شیر 

.دبیاکاهش میتصحیح شده براي انرژي 

25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ماه شیردهی
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شیر تصحیح شده براي انرژي شیر خام
.هاي شیردهیشیر خام و تصحیح شده براي انرژي طی ماهتولید میانگین تغییرات - 1شکل 



1- Restricted maximum likelihood (REML) 2- Best linear unbiased prediction (BLUP)
3- Weighted regression
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156........... ..............................تجزیه و تحلیل ژنتیکی صفات شیر روز آزمون خام و تصحیح شده براي انرژي در گاوهاي شکم اول هلشتاین ایران 

ی رکوردهاي شیر روز آزمون خام و تصحیح شده براي انرژيهاي آمار توصیفبرخی شاخص-2جدول 
)کیلوگرم(شیر تصحیح شده )کیلوگرم(شیر خام ضریب تغییراتماه شیردهی انحراف معیار میانگین ضریب تغییرات انحراف معیار میانگین

24/21 6/91 28/54 47/23 54/6 86/27 1
22/07 6/82 30/91 26/20 53/6 27/32 2
21/36 6/68 31/28 59/19 43/6 85/32 3
21/44 6/65 31/02 03/20 50/6 45/32 4
21/78 6/67 30/64 66/20 56/6 76/31 5
22/38 6/74 30/12 50/21 64/6 93/30 6
23/03 6/81 29/55 37/22 72/6 06/30 7
23/75 6/83 28/77 32/23 76/6 99/28 8
24/65 6/86 27/85 45/24 78/6 75/27 9
25/51 6/93 27/17 56/25 84/6 76/26 10
23/33 6/92 29/65 94/22 94/6 28/30 کل

نمایی محدود نتایج حاصل از برآورد حداکثر درست
آزمون خام و ت شیر روزاشده اجزاي واریانس براي صف

.آورده شده است3تصحیح شده براي انرژي در جدول 

آزمونروزت شیراپذیري و تکرارپذیري صف، وراثت)کیلوگرم به توان دو(برآورد حداکثر درستنمایی اجزاي واریانس- 3جدول
خام و تصحیح شده براي انرژي

رپذیرياتکر  پذیريوراثت واریانس کل واریانس باقیمانده واریانس محیط دائمی واریانس ژنتیکی صفت
535/0 18/0 945/35 665/16 784/12 495/6 شیر خام
421/0 127/0 291/37 590/21 964/10 737/4 شیر تصحیح شده

پذیري صفت شیر روز آزمون ي و تکرارپذیروراثت
به دست آمد که باالتر از 535/0و 18/0ترتیب خام به

و 127/0ترتیب به(شیر تصحیح شده براي انرژي 
. بود) 421/0

براي شیر دست آمده در این تحقیقه پذیري بوراثت
برخی از از سوياز مقادیر برآورد شده کمتر، خام

از مقادیر به دست آمده تربیشو ) 19،23،24(محققین 
فر و فرهنگ). 1،18،32(برخی دیگر بود از سوي
آزمون با تجزیه و تحلیل رکوردهاي روز) 12(همکاران 

ماهیانه صفات تولیدي در اولین دوره شیردهی گاوهاي 
هلشتاین ایران بر اساس یک مدل تکرارپذیري، 

پذیري صفت تولید شیر را با استفاده از مدل وراثت
این محققین . گزارش نمودند185/0عیت ثابت، تاب

پذیري صفات تولیدي ترین دلیل برآورد پایین وراثتمهم
مزبور را به تنوع محیطی باال و تنوع ژنتیکی افزایشی 

.پایین در جمعیت مورد مطالعه نسبت دادند
بر برآورد توانند علل مختلفی میدر حقیقت، 

تفاوت در .دنصفت اثر داشته باشیک پذیري وراثت
ر نسبت به تحقیق حاضبرآورد پارامترهاي ژنتیکی 

نظیر مواردتوان به برخی هاي پیشین را میگزارش
گیري صفت مورد بررسی، نوع تعریف صفت اشتباه اندازه

تواند در واحدهاي زمانی براي مثال مقدار شیر می(
براي مثال شیر هفتگی و یا ؛متفاوت تعریف شده باشد

که رداري شده در هر روز شیردهی و یا اینشیر رکوردب
براي مثال در رکوردهاي روز آزمون، میانگین رکورد 

، وجود شرایط )فعلی و قبلی گاو محاسبه شده باشد

ها، نوع محیطی متفاوت، ساختار ژنتیکی متفاوت در گله
آماري مورد استفادهها، مدلسازي دادهویرایش و آماده

و در صورت یکسان بودن براي تحلیل ژنتیکی صفت
هاي مختلف برآورد اجزاي مدل، استفاده از روش

و )نمایی یا روش بیزینروش حداکثر درست(واریانس
). 11(کامل بودن فایل شجره حیوانات نسبت داد میزان 

ها، روش آنالیز و مدل مورد حجم دادهبا این حال، 
. نقش بسیار دارد،استفاده در برآورد پارامترها

هاي پذیري، وراثت)14،16،20(قیقات گذشته تح
تري را در مقایسه با تحقیق حاضر در رابطه با شیر بزرگ

قوي . تصحیح شده براي انرژي به دست آوردند
روز 305پذیري شیر برآوردهاي وراثت) 14(زاده حسین

تصحیح شده براي انرژي را در اولین دوره شیردهی 
هاتمن و . دست آوردبه 21/0گاوهاي هلشتاین ایران 

شیر را براي 23/0ي پذیرمیانگین وراثت) 16(همکاران 
در اولین دوره روز آزمون تصحیح شده براي انرژي

شیردهی گاوهاي هلشتاین گزارش کردند و لینامو و 
را براي گاوهاي قرمز ECMصفت) 20(همکاران 

با دو مدل روز آزمون آنالیز کردند که 1فنالندي
صفت مزبور با استفاده از مدل رگرسیون پذیريوراثت
و براي مدل روز آزمون با رگرسیون تصادفی 25/0ثابت 

تخمین زدند و دریافتند که 3/0تا 2/0را بین 
در طول دوره شیردهی، نسبتاً ثابت ECMپذیري وراثت

هاي مؤثر اصالح نژادي به صحت برآورد برنامه. بود
پذیري و شامل وراثتژنتیکی و فنوتیپی کهپارامترهاي

چنین باشد وابسته است و همبستگی بین صفات میهم
1- Nordic Red
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157........... .............................................................................................................1395بستان بهار و تا/ 13شماره / سال هفتمي تولیدات دامیاهپژوهش

گرفته ECMپذیري براي دلیل برآوردهاي پایین وراثت
توان مربوط به واریانس شده در مطالعه مذکور را می

مربوط فنوتیپی باال ناشی از واریانس بزرگ محیطی 
است که بسیاري ازآندهنده و این نشان) 14(دانست 

توان با بهبود محیط تولید به بهبود در این صفات را می
دیگر نویسندگان از سويطور که جاي انتخاب، همان

ترین اما مهم). 35(بینی شده است به دست آورد پیش
کاهش پذیري شیر تصحیح شده، بودن وراثتکمتردلیل 

واریانس ژنتیکی افزایشی و افزایش واریانس محیطی 
آن در ) ماندهیط دائم و واریانس باقیشامل واریانس مح(

، که دلیل اصلی این امر را استمقایسه با شیر خام 
گیري درصدهاي توان به خطاي احتمالی در اندازهمی

محاسبه مقدار فرمول چربی و پروتئین نسبت داد که در 
شیر روز آزمون تصحیح شده براي انرژي مورد استفاده 

پذیري درصد ادیر وراثتپایین بودن مق.دنگیرقرار می
چربی و پروتئین در رکوردهاي شیر روز آزمون را نیز 

. مشاهده نمود) 1،17(توان در تحقیقات انجام شده می
مقایسه آماري میانگین ارزش اصالحی شیر روز 
آزمون خام و تصحیح شده براي انرژي در دو گروه نوع 

نتایج . شده استارایه4اسپرم و نوع گاو در جدول 
نشان داد، میانگین شیر روز آزمون خام در هر دو گروه 

هاي گاوهاي زینه و اصیل و دختران حاصل از اسپرم
باشد و داخلی و خارجی باالتر از شیر تصحیح شده می

همواره براي هر دو شیر خام و تصحیح شده براي انرژي، 
هاي خارجی میانگین در گروه گاوهاي اصیل و اسپرم

هاي باالتر از گاوهاي زینه و اسپرمي دارمعنیطوربه
باالتر بودن میانگین ارزش اصالحی براي . داخلی است

دهنده باالتر بودن ظرفیت ژنتیکی گاوهاي اصیل نشان

در حقیقت این امر . بور استزها براي صفت مآن
دهنده آن است که با افزایش درصد ژن نژاد نشان

شیر افزایش هلشتاین در گاوهاي شیري، مقدار تولید
عملکردکند، در نتیجه گاوهاي اصیل داري پیدا میمعنی

میانگین . باشندباالتري را نسبت به گاوهاي زینه دارا می
ارزش اصالحی باالتر نتاج گاوهاي نر هلشتاین خارجی 

هاي با صفت تولید شیر، اسپرميدهد دربارهنشان می
رکز اي تحت پوشش موارداتی توزیع شده در سطح گله

اصالح نژاد دام کشور از کیفیت به مراتب بهتري نسبت 
هاي داخلی برخوردارند و در ارتباط با نوع گاو، به اسپرم

داري معنیطوربهمیانگین ارزش اصالحی گاوهاي اصیل 
رود که مقدار پیشرفت باالتر از زینه بود، لذا انتظار می

کمترهاي داخلی ژنتیکی حاصل از گاوهاي زینه و اسپرم
بهتوجهبا. هاي خارجی باشداز گاوهاي اصیل و اسپرم

هاي سطح کشورگلهدراستفادهموردهاياسپرماین که
رود لذا انتظار میاست،ایرانیوخارجیهاياسپرمنوعاز

نژادي در در صورت اجراي مستمر برنامه منظم به
هاي تحت پوشش رکوردگیري مرکز گاوهاي شیري گله

باهمگاماد دام و بهبود تولیدات دامی کشور، اصالح نژ
توان بروزبرايالزمشرطکهمحیطیشرایطبهبود

روند رو به باشدمیمولدحیواناتتولیديژنتیکی
در هاي آتی نیز تداوم داشته باشد، افزایش مزبور در سال

بهتر کیفیتباهاياز اسپرماین صورت با استفاده
. ید شیر را انتظار داشتتوان بهبود سطح تولمی

هاي آمار توصیفی مربوط به ارزش برخی شاخص
آزمون خام و بینی شده صفات شیر روزاصالحی پیش

.آورده شده است5تصحیح شده براي انرژي در جدول 

هاي مختلفت شیر روز آزمون خام و تصحیح شده براي انرژي در گروهامقایسه آماري میانگین ارزش اصالحی صف-4جدول 
ژنوتیپ گاو و نوع اسپرم

سطح
دارمعنی

کمینه
)کیلوگرم(

بیشینه
)کیلوگرم(

معیارانحراف
)کیلوگرم(

اشتباه معیار
)کیلوگرم(

میانگین
)کیلوگرم(

تعداد
اندختر صفت نوع اسپرم

0001/0
0001/0

0036/7-
2719/6-

4329/6
0613/5

5239/1
2353/1

0074/0
0060/0

0998/0 a

0308/0 b 42070 شیر خام
شیر تصحیح شده داخلی

0001/0
0001/0

5544/6-
2949/5-

7851/7
7572/6

5295/1
2425/1

0071/0
0057/0

5119/0 a

3747/0 b 46386 شیر خام
شیر تصحیح شده خارجی

سطح
دارمعنی

کمینه
)کیلوگرم( )کیلوگرم(بیشینه انحراف معیار اشتباه معیار میانگین

)کیلوگرم( تعداد صفت نوع گاو
0001/0
0001/0

003/7-
2719/6-

4329/6
7937/5

5023/1
2138/1

0077/0
0062/0

1155/0 a

0252/0 b 37862 شیر خام
شیر تصحیح شده زینه

0001/0
0001/0

6106/6-
0166/6-

7851/7
7572/6

5519/1
2733/1

0068/0
0056/0

4659/0 a

2989/0 b 50594 شیر خام
تصحیح شدهشیر اصیل

.است0001/0دار آماري در سطح بیانگر تفاوت معنی،حروف متفاوت در هر سازه: *
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158........... ..............................تجزیه و تحلیل ژنتیکی صفات شیر روز آزمون خام و تصحیح شده براي انرژي در گاوهاي شکم اول هلشتاین ایران 

صفات شیر روز آزمون خام و تصحیح شده براي انرژي) کیلوگرم(هاي آمار توصیفی ارزش اصالحی برخی شاخص-5جدول 
چارك اول)کیلوگرم(ین میانگ)کیلوگرم(بیشینه )کیلوگرم(کمینه تعداد دخترانصفت

)کیلوگرم(
چارك سوم

)کیلوگرم(
7851/73159/0-884560036/7شیر خام a6732/0-3316/1

7572/61818/0-884562719/6شیر تصحیح شده b6232/0-0008/1
.است0001/0دار آماري در سطح حروف متفاوت، بیانگر تفاوت معنی: *

ارزش اصالحی دام، تعیین اصوالً هدف از پیش بینی
دیگر به ها با یکیک سنجه مناسب براي مقایسه آن

لحاظ صفات مورد بررسی و انتخاب افراد برتر از بین 
ه بر اساس نتایج ب. هاستها براي استفاده در آمیزشآن

دست آمده، میانگین ارزش اصالحی دختران در صفات 
و 3159/0ترتیب ي انرژي بهشیر خام و تصحیح شده برا

دار دیگر تفاوت معنیکیلوگرم بود که با یک1818/0
)0001/0P< (انگین ارزش بودن میکمتر. آماري داشتند

ا حدي تواند تبراي انرژي میاصالحی شیر تصحیح شده 

) 127/0(پذیري آن تر بودن وراثتدلیل کوچکبه 
نیز معتقد ) 10(فالکونر .باشد) 18/0(نسبت به شیر خام 

پذیري اثترتی که میانگین باالتري دارند، واست صفا
ي را دارا آن میانگین ارزش اصالحی باالترتبعباالتر و به 

خامدر این پژوهش نیز میانگین شیر .باشندمی
روند .بود) 65/29(تصحیح شده باالتر از شیر )28/30(

آزمون خام و ژنتیکی برآورد شده براي صفات شیر روز
. استشدهارایه6انرژي در جدول تصحیح شده براي

براي انرژيشیر خام و تصحیح شدههاي ژنتیکیمقایسه روند- 6جدول 
فاصله اطمینان دارسطح معنی اشتباه معیار روند ژنتیکی

)در سالکیلوگرم( حد باالصفت حد پایین
1036/0 0809/0 0001/0 0054/0 092/0 a شیر خام
0875/0 0649/0 0001/0 0054/0 076/0 b شیر تصحیح شده

.است05/0دار آماري در سطح بیانگر تفاوت معنی،حروف متفاوت: *

بر اساس نتایج حاصله، مقدار روند براي شیر خام 
.دار بودگرم در سال و به لحاظ آماري معنیکیلو092/0

توان گفت برآورد روند ژنتیکی شیر تیب میتره اینب
. کیلوگرم در سال است28روز خام حدوداً برابر با 305

مقدار روند ژنتیکی شیر روز آزمون تصحیح شده براي 
کیلوگرم در سال و به لحاظ آماري 076/0انرژي 

، لذا برآورد روند ژنتیکی شیر )P>0001/0(دار بود معنی
23انرژي حدوداً برابر با روز تصحیح شده براي 305

تر از پایینداري طور معنیبهکه کیلوگرم در سال است
با توجه به اینکه . مقدار روند برآورد شده شیر خام بود

میانگین فنوتیپی شیر روز آزمون تصحیح شده براي 
کیلوگرم است، لذا برآورد میانگین 65/29انرژي 

ي حدوداً  روز تصحیح شده براي انرژ305فنوتیپی شیر 
گیري کرد توان نتیجهلذا می. کیلوگرم خواهد بود9043

روز تصحیح شده 305که مقدار روند ژنتیکی صفت شیر 
درصد میانگین فنوتیپی صفت 26/0براي انرژي، حدود 

مذکور است و براي شیر خام با توجه به اینکه برآورد 
9235روز آن حدوداً  305میانگین فنوتیپی شیر 

گیري کرد که مقدار توان نتیجهاست، لذا میکیلوگرم 
درصد 3/0روز خام، حدود 305روند ژنتیکی صفت شیر 

از آن جا که انتظار . میانگین فنوتیپی صفت مذکور است
درصد میانگین فنوتیپی یکاًرود روند ژنتیکی حدودمی

ژنتیکی برآورد شده این لذا مقدار روند) 33(صفت باشد 
اضر، در حد چندان مناسب قرار دو صفت در تحقیق ح

روز 305روند ژنتیکی صفت شیر ي درباره.ندارند

انجام ي هلشتاین ایران، تاکنون تحقیقات زیاديگاوها
روز در 305براي مثال، روند ژنتیکی شیر ؛ده استش

45/15، )36(61/19ر گاوهاي هلشتاین ایران با مقادی
)37(79/6و ) 31(44/35، )29(84/33، )30(

براي گاوهاي هلشتاین . کیلوگرم در سال گزارش شد
و گاوهاي شیري سیاه و سفید ) 25(و کنیا ) 4(ترکیه 

ترتیب روند ژنتیکی صفت مزبور به) 13(بلغارستان 
. دست آمده کیلوگرم در سال ب48/26و 9/12، 42/13

گذار روي تغییر مهم  اثرعواملاز آن جا که یکی از 
معیت، فرآیند انتخاب است لذا ساختار ژنتیکی یک ج

طراحی و اجراي یک برنامه مدون و منظم براي ایجاد 
پیشرفت ژنتیکی مناسب براي صفات مورد نظر، یک امر 

. ضروري است
گیري گردد تا تفاوت چشمهمین امر خود سبب می

هاي مختلف از حیث بهبود ژنتیکی صفات در جمعیت
ر آن، تحقیقات فزون با. دام و طیور وجود داشته باشد

که از (پذیري نشان داده است که وراثت) 9(انجام شده 
) هاي مؤثر بر میزان پیشرفت ژنتیکی استدیگر سازه

هاي بستگی به تنوع درون گله اي دارد به نحوي که گله
تراز تنوع ژنتیکی افزایشی بیشدر تولید، تربا تنوع بیش
از . خوردارندبرنیز پذیري باالتري از وراثتو در نتیجه 

شود که در تحقیقات انجام شده در این رو، مالحظه می
) تصحیح نشده براي انرژي(روز 305رابطه با صفت شیر 

مفروض از یک کشور، روندهاي حتی در یک جمعیت
. ژنتیکی کامالً متفاوتی گزارش گردیده است
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گزارشات اندکی از روندهاي ژنتیکی براي شیر 
در گاوهاي شیري منتشر شده تصحیح شده براي انرژي 

روند ژنتیکی اولین دوره ) 14(قوي حسین زاده . است
به 79/7±34/0شیردهی گاوهاي هلشتاین ایران را

التنکو و . دست آورد، که روند مذبور افزایشی و مثبت بود
براي ECMگزارش کردند که تولید ) 26(آلجرس 

کیلوگرم بین9000تا 4200گاوهاي شیري سوئدي از 
قوي حسین زاده . افزایش یافت2003و 1957هاي سال

طور کلی، روند ژنتیکی مثبت در بیان کرد که به) 14(
ECM ،عمدتاً به دلیل استفاده مؤثر از تلقیح مصنوعی

آزمون نتاج و انتخاب شدید گاو نر است و نشان دهنده 
این است که طی سالیان اخیر تولیدکنندگان گاوهاي 

انتخاب اسپرم و نرهاي برتر از منابع شیري ایرانی، در
.اندداخلی و خارجی موفق بوده

ژنتیکی در صفت شیر روز ساالنهروند تغییرات 
نشان 2آزمون خام و تصحیح شده براي انرژي در نمودار 

نتایج نشان داد میانگین ارزش اصالحی . داده شده است
آزمون خام و تصحیح شده براي هر دو شیر روزنتاج
از کمتر1379تا 1376هايانرژي در فاصله سالبراي

صفر بود و پس از آن روند رو به افزایشی را به جز در 
طور کلی میانگین که نزولی بود، نشان داد و به83سال 

. ارزش اصالحی براي شیر خام باالتر از تصحیح شده بود
روندهاي روبه کاهشی را براي ) 14(زاده قوي حسین

اولین ECMاي اصالحی برآورد شده همیانگین ارزش
هاي دوره شیردهی گاوهاي هلشتاین ایران طی سال

اما این روندها از سال. به دست آورد1998تا 1995
در ) 3(عرب و همکاران . به بعد افزایش یافتند1998

مطالعه خود که با هدف آنالیز ژنتیکی تولید شیر روزانه 
با استفاده از هاي مشهد گاوهاي هلشتاین گاوداري

آزمون با تابعیت ثابت و تصادفی بود، هاي روزمدل
، 73- 76هايروند تغییرات ارزش اصالحی را بین سال

81- 83و 76- 80هاينزولی و در بازه83-86و 81-80
وجود تغییرات در روند ارزش . صعودي به دست آوردند

گاوها براي صفت شیر روزانه ) پیشرفت ژنتیکی(اصالحی 
هاي از اسپرمنکردن استفاده به مواردي نظیرتوان ا میر

هاي گلهدر سطح ) مطلوب1و با پایایی(باال با کیفیت 
چنین وجود اثر متقابل بین ژنوتیپ و و همگاو شیري

هاي برتر، استفاده از گزینش دام.نسبت دادمحیط 
ریزي هاي برنامههاي با کیفیت باالتر و آمیزشاسپرم

که سبب هستندهایی ها از جمله سازهگلهشده در سطح
به 1380افزایش میانگین ارزش اصالحی گاوها از سال 

رود در صورت اجراي لذا انتظار می. بعد گردیده است
هاي نژادي در گاوهاي شیري گلهمستمر برنامه منظم به

تحت پوشش رکوردگیري مرکز اصالح نژاد دام کشور، 
هاي آتی، نیز تداوم سالروند رو به افزایش مزبور در

.داشته باشد
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شیر خام شیر تصحیح شده براي انرژي

.گاوهاي هلشتاین ایراننتاج تغییرات ساالنه ژنتیکی صفات شیر روز آزمون خام و تصحیح شده براي انرژي در- 2شکل 

گاو برتر ژنتیکی از لحـاظ  20بندي رتبه7در جدول 
بینی شـده بـر اسـاس دو شـیر روز     ارزش اصالحی پیش

گردیـده  ارایـه یح شـده بـراي انـرژي    آزمون خام و تصح
هاي به دست گردد، رتبهطور که مالحظه میهمان. است

چه از شیر تصحیح شده حاصل آمده براي شیر خام با آن
.شده است در بعضی موارد تفاوت دارد

هـا بـراي   آنعملکرديوسیلهه ارزش گاوهاي ماده ب
مشخص صفات تولید شیر و درصدهاي چربی و پروتئین 

به دلیـل ارزش اقتصـادي بـاال و امکـان بهبـود      . شودمی
ــی،  ــیر،     ژنتیک ــیات ش ــر از خصوص ــت غی ــروري اس ض

خصوصیات چربی و پـروتئین روز آزمـون گاوهـا نیـز در     
.برنامه گزینش منظور شود

1- Reliability
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زیابی براي شیر خامگاو برتر به لحاظ ارزش اصالحی شیر تصحیح شده براي انرژي به هنگام ار20بندي تغییر رتبه- 7جدول 
نوع ژنوتیپ 

گاو نوع اسپرم  سال زایش سن هنگام اولین 
)ماه(زایش گاو 

رتبه بر اساس ارزش 
خاماصالحی شیر 

رتبه بر اساس ارزش 
ECMاصالحی 

شماره گاو ردیف

اصیل خارجی 87 67/23 12 1 4100924 1
اصیل خارجی 88 67/30 4 2 4099414 2
اصیل خارجی 87 13/25 8 3 4099590 3
اصیل خارجی 87 70/24 3 4 4098726 4
اصیل خارجی 87 03/24 13 5 4100948 5
اصیل خارجی 87 84/22 25 6 4100944 6
اصیل خارجی 87 80/23 2 7 4099475 7
اصیل خارجی 87 79/24 20 8 4100936 8
اصیل خارجی 87 64/24 32 9 2052159 9
اصیل خارجی 87 64/23 5 10 4100921 10
اصیل خارجی 87 61/24 154 11 4099556 11
اصیل خارجی 87 38/24 27 12 4099586 12
اصیل خارجی 87 66/23 62 13 4100938 13
اصیل خارجی 84 93/24 75 14 6016804 14
اصیل خارجی 88 77/25 1 15 1399503 15
اصیل خارجی 87 84/22 17 16 4099532 16
اصیل خارجی 87 44/24 14 17 4100988 17
اصیل خارجی 87 10/23 16 18 4099552 18
اصیل خارجی 88 74/24 45 19 1383439 19
زینه خارجی 87 30/27 95 20 4099574 20

داري با توجه به روند ژنتیکی مثبت و معنی،بنابراین
ــال 076/0( ــوگرم در س ــراي  )کیل ــه ب ــECMک ن در ای

گـردد در ارزیـابی   مـی پیشـنهاد مطالعـه وجـود داشـت،   
ژنتیکی گاوهاي شیري از شیر تصحیح شده براي انـرژي  

تواند به عنوان یـک سـنجه   میصفت فوق .استفاده گردد
در گـاو  مناسب براي پی بردن به وضعیت تعـادل انـرژي   

.قلمداد شود

قدردانیتشکر و 
هاي مورد استفاده در این تحقیق، از مرکز داده

وابسته به وزارت (لیدات دامی اصالح نژاد دام و بهبود تو
وسیله از ینداخذ گردیده است که ب) جهاد کشاورزي

.شودمیزحمات مسؤولین مرکز تشکر و قدردانی 
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Genetic Analysis of Raw and Energy-Corrected Test Day Milk Traits in Iranian
First lactation Holstein Cows

Mahshid Mohammadpanah1, Homayoun Farhangfar2 and Moslem Bashtani3

Abstract
This research was conducted with the aim of genetically analyzing of raw (RM) and energy-

corrected (EC) test day milk in Iranian first lactation Holstein cows. A total of 774,013 test day
records belonging to 88,456 first-parity Holsteins (three times milking a day) calving during
1997-2009 in 165 herds (six provinces) was used. Genetic analysis was carried out by a fixed
regression test day model in which the effects of herd, calving year, production month,
production age, cow genotype (grade or pure Holstein), sperm type, Ali and Schaeffer’s
polynomial function, as well as additive genetic and permanent environmental random effects of
the cows were included. DMU software was utilized for fitting the model. For the RM trait
heritability (0.18) and repeatability (0.535) was higher than that of obtained for the EC trait
(0.127 and 0.421, respectively). The results revealed that there was a significant difference
(P<0.0001) between mean breeding value obtained for the RM (0.3159 kg) and EM (0.1818 kg).
Different ranking was found for the elite cows evaluated based upon RM and EM. According to
the positive and significant genetic annual trend (0.076 kg per year) for the ECM, it is suggested
the energy corrected milk should be used t in genetic evaluation of dairy cattle.
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