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رانیانیهلشتايگاوهادري دیتول

4محمد باقر صیادنژادو3فر، صاحب فروتنی2سعید خسروي، 1شیدا ورکوهی

(s.varkoohi@gmail.com ول: (نویسنده مسو، کرمانشاهاه رازيگدانش،دانشکده کشاورزي و منابع طبیعیگروه علوم دامی، ستادیار، ا-1
، کرمانشاهاه رازيگدانش،دانشکده کشاورزي و منابع طبیعیگروه علوم دامی، ، و استادیارآموخته کارشناسی ارشددانش-3و 2

کارشناس مرکز اصالح نژاد دام کشور-4
12/7/1396تاریخ پذیرش: 19/5/1395تاریخ دریافت:  

چکیده
واختالالت تولیدمثلی (جفت ماندگی، سقط مکرر و ناباروري)از برخی ی کیژنتي پارامترهابرآورد ،قیتحقهدف از این 

در این تحقیق که د استفاده موري هاداده. بودنیپروتئوی چربر،یشدیتولصفاتبااین صفات ی پیفنوتوی کیژنتي هایهمبستگ
حذف نیهلشتاگاورأس63403بهمربوط،بودشدهي آورجمعشورکدامنژاداصالحمرکزتوسط1392تا1380ي هاسالنیب

این صفات ی کیژنتي پارامترهابرآورد ،هادادهشیرایوپس از . استیمثلدیتولاختالالترکود مربوط به 15845کهباشد میشده
صفاتباصفات مذکورنیبی پیفنوتوی کیژنتي هایهمبستگبرآوردهمچنین وي اآستانهوی وانیحی صفتتکهايمدلازفادهبا است

پذیري صفات نتایج نشان داد که مقادیر وراثت.شدنجاماASREMLافزارنرمباویصفتدومدلازاستفادهبايدیتول
با استفاده ازولی051/0و 0085/0، 00012/0به ترتیب یصفتتکمدلازتفادهبا اسمکرر و ناباروريماندگی، سقطجفت
هاي ژنتیکی بین صفات تولید شیر، چربی همبستگیقادیرم.حاصل نشدپذیريوراثتاز مقادیر تخمین منطقی ،ايهاي آستانهمدل

و با صفت 1/0و 25/0، 14/0ترتیب بهر ، با صفت سقط مکر38/0و 32/0، 40/0به ترتیب با صفت جفت ماندگیو پروتئین 
هاي فتوتیپی اختالالت تولیدمثلی ذکر شده با صفات تولیدي نسبتا همبستگی.برآورد شد02/0و 09/0، 01/0ترتیب ناباروري به
پایین بود. 

نیهلشتاگاو،پارامتر ژنتیکیجفت ماندگی، سقط مکرر،،ناباروريهاي کلیدي: واژه

مقدمه
.دارندبرخوریی باالي اقتصادارزشازتولید مثلیفات ص

ي ریشي گاوهاحذفعللنیترمهمی ازمثلدیتولمشکالت
بههاگاوحذفدرصد30تا16کهيطوربه،شوندمحسوب می

موجب،يارادریغحذفنیا. استمثلدیتولمشکالتلیدل
ابدیشیافزاها در گلهدامکردننیگزیجاي هانهیهزشودیم
گاوهاي هلشتاین دردهد کهنشان مینتایج یک مطالعه).10(

هاي به دلیل ناباروري و ناهنجاريحذفعللدرصد18ایران، 
اصالحی اصلفاهدابا توجه به اینکه از).15تولید مثلی است (

گلهواناتیحدرمثلدیتولراندمانودیتولشیافزادام،نژاد
در مناسبیکیژنتشرفتیپیابی بهدستمنظوربهلذا،باشدمی

گاوهاينژاداصالحي هابرنامهدر،ياقتصادمهمصفات
موردگریکدیباهمراهباید یمثلدیتولويدیتولصفات،يریش

اجرايدرواریانسهايمؤلفهبرآورد.)11(رندیگیمقرارتوجه
برخوردارزیادياهمیتازگلهیگنژاديبهبودهايبرنامه
وپذیريوراثتمثلژنتیکیپارامترهايتخمینبرايواست

بینیپیشبرايهمچنین. هستندالزمژنتیکیهمبستگی
انجامازحاصلپیشرفت ژنتیکیمحاسبهواصالحیارزش
.باشندمیضروريانتخابهايبرنامه

صفات پذیريوراثتدهد که نشان مینتایج یک تحقیق
قرار دارد 15/0صفر تا يو در دامنههبیماري نسبتاً پایین بود

تا 02/0مثلی بین پذیري اختالالت تولیدوراثت، همچنین )12(
پذیري صفت وراثتطی تحقیقی .)8(ده است گزارش ش05/0

005/0) 003/0هاي خطی (زایی با استفاده از مدلسخت
اي تخمین منطقی حاصل هاي آستانهبرآورد گردید و با مدل

و همبستگی ژنتیکی بین صفات تولید شیرن ، همچنینشد
.)8(گزارش شد54/0تا 31/0اختالالت تولیدمثلی در دامنه

پس از ارزیابی ژنتیکی صفات سالمت در طی تحقیق دیگري 
مثلیهاي تولیدپذیري ناهنجاريوراثت، هاي شیريگاو

و کیست تخمدان 07/0) 01/0ماندگی (، جفت03/0) 006/0(
میانگین) 5هاردر و همکاران ().2گزارش شد (03/0) 006/0(

05/0براي ناباروري را در دامنهآمده هاي بدستپذیريوراثت
تاکنون تحقیقی مستقیماٌ روي برآورد کردند.گزارش08/0تا 

انجام نشده استهاي ژنتیکی صفات مرتبط با ناباروري پارامتر
ذا منابع کافی ل،شده استتحقیق اخیر براي اولین بار انجام و

هدف از مطالعه جهت مقایسه با نتایج تحقیق وجود نداشت.
اختالالت تولید مثلی ی کیژنتي پارامترهابرآورد)1حاضر، 

برآورد) 2)، مکرر و ناباروريماندگی، سقطجفت(
بااختالالت تولیدمثلیی پیفنوتوی کیژنتي هایهمبستگ

باشد.میروز305نیپروتئوی چربر،یشدیتولصفات

هاو روشمواد
ها   الف) داده

ي ریشگاوگله489بهمربوطي هادادهاز،این تحقیقدر 
ازینمورداطالعات. شداستفاده1392تا1380ي هاسالی ط

ي دیتولصفاتوی حذفي گاوهابهمربوطهايرکوردشامل
دموروشدهاخذکشور،دامنژاداصالحمرکزازکهبودآنها 
63403،يریشگاوي گله489نیباز.گرفتقراری بررس

بههاآنرأس15845کهبودمختلفحذفلیدالي دارارکورد
مجموعدرکهبودند،شدهحذفی مثلدیتولاختالالتلیدل

دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی ساري
پژوهشهاي تولیدات دامی
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 و شیرایو .ندشدیم شامل را شده حذفی ها گاو کل% 72
 و JMP7.0.2ی افزارهانرم از استفاده با هاداده یسازآماده

Excel2007 انجام شد. 
 ب( تجزیه و تحلیل آماری

اختالالت ی ریپذوراثت و انسیوار اجزاءی محاسبه جهت     
 تک زیآنال از (مکرر و ناباروری ماندگی، سقط جفتتولیدمثلی )

 وی کیژنتی هایهمبستگ محاسبه جهت نیهمچن وی صفت
 نیروتئپ و یچرب ر،یش دیتول صفات با ین صفاتا نیبی پیفنوت
ی وانیح مدل با زهایآنال. شد استفادهی دوصفت زیآنال از روز 502

 نیهمچن .(4) گرفت انجام ASREML  افزارنرم کمک به و
 و با روش لجستیک یاآستانه مدل با این صفاتی ریپذوراثت

    .شد برآورد زین ASREML  افزارنرم کمک به و
  :تجزیه و تحلیل تک صفتی( 1

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

 

ijklmnonmlkjiijklmno eAHRYSAgeLPRYSy  :

ijk، در این مدل      lm noy
صفات تولید مثلی یا یکی از  : 

 اثر ثابت منطقه :RYSi ؛میانگین جمعیت :µصفات تولیدی؛ 
اثر ثابت شکم زایش  :Pj (؛i=  5،7،3،...،2257فصل ) -سال -
j ُدهدم )تعداد ادوار شیردهی را نشان میا، (5،7،3،..30  =j)، 

Lk: ی شیردهی طول دورهk  اُم )بر حسب روز است که به
اُم در  lسن گاو  ،Agelعنوان کواریت در مدل استفاده شد(؛ 
عنوان کواریت در مدل زمان حذف )بر حسب ماه است که به

صل به ف-سال-، اثر تصادفی منطقهRYS:Hm ،استفاده شد(
اثر  :An ،( m=  5،7،3،...،2257صورت تقسیم شده بر گله )

 ماندهاثر باقی ijklmnoeو  اُم nتصادفی ژنتیک افزایشی حیوان 
 بود.

 ضریب وراثت پذیری با استفاده از فرمول زیر برآورد شد:

h² =  
 

به ترتیب واریانس ژنتیکی  σ²HYSو  σ²a  ،σ²eکه در آن 
 فصل می -سال –گله و واریانس خطا و واریانس  افزایشی

 د.باشن
 :تحلیل دو صفتی تجزیه و( 2

بین  ژنتیکی و فنوتیپی هایجهت برآورد همبستگی     
اختالالت تولیدمثلی )صفات جفت ماندگی، سقط مکرر و 

دوصفته به صورت  حیوانیمدل و صفات تولیدی از  ناباروری(
 :زیر استفاده شد
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: Xi ،اُمiبردار مشاهدات برای صفت  :yi ،در این مدل     

ی رکوردها با هر یک از دهندهماتریس ضرایب که ارتباط
ی سطوح برگیرنده بردار در :biسطوح اثرات ثابت است؛ 
ی شیردهی شکم زایش، طول دورهمختلف اثرات ثابت )شامل 

ی دهندهماتریس ضرایب که ارتباط :Zi ،و سن( است
ی اثرات بردار دربرگیرنده :aiمشاهدات با اثرات تصادفی است؛ 

  HYSتصادفی شامل اثر تصادفی ژنتیک حیوان و اثر 
اختالالت همچنین مقدار همبستگی ژنتیکی بین  باشد.می

با  سقط مکرر و ناباروری(تولیدمثلی )صفات جفت ماندگی، 
 صفات تولیدی از طریق فرمول زیر محاسبه شد:
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21 ),(cov
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 ،بین دو صفت کواریانس ژنتیکی cov g (t1,t2)که در آن 
σgt1 انحراف معیار ژنتیکی صفت اول و σgt2  انحراف معیار

مقدار همبستگی باشد، همچنین میژنتیکی صفت دوم 
 مول زیر محاسبه شد:فنوتیپی از طریق فر

21

21 ),(cov

tt

ttp
r

pp

p
 

 

 اتصفکواریانس فنوتیپی بین  cov p (t1,t2)که در آن 
انحراف معیار  σpt1 صفات تولیدی(، واختالالت تولید مثلی )

انحراف معیار فنوتیپی صفت دوم  σpt2 صفت اول و فنوتیپی
 .باشدمی

  
 نتایج و بحث

 تجزیه و تحلیل تک صفتینتایج الف( 
 پذیریوراثتهای واریانس و نتایج مربوط به برآورد مؤلفه     

با استفاده از آنالیز  جفت ماندگی، سقط مکرر و ناباروری اتصف
 .گزارش شده است 3در جدول  صفتیتک

  
 
 فتیصبا استفاده از آنالیز تکات جفت ماندگی، سقط مکرر و ناباروری صفپذیری های واریانس و وراثتمؤلفه -3جدول 

Table 1. Variance component and heritability of retained placenta, repetitious abortion and infertility by unitrait  
                analysis 

 σ²a σ²RYS:H σ²e σ²p h² صفت
 00037/0 309/0 0097/0 3/0 000035/0 جفت ماندگی

 0002/0 359/0 050/0 3/0 0033/0 مکرر سقط
 023/0 777/0 334/0 3/0 033/0 ینابارور

σ²a واریانس ژنتیکی افزایشی ،σ²RYS:H فصل، -سال -واریانس منطقهσ²e ماندهواریانس باقی ،σ²p  واریانس فنوتیپی وh² وراثت پذیری 
 
 



 19........... ........................................................................................................................................... 9911 بهار/ 91پژوهشهای تولیدات دامی سال نهم/ شماره 

ماندگی، پذیری صفات جفتدر این تحقیق مقادیر وراثت     
 009/0و  0000/0، 00090/0مکرر و ناباروری به ترتیب سقط

و همچنین مقادیر واریانس ژنتیکی افزایشی این صفات به 
 طورهمانبرآورد شد.  099/0و  0099/0، 000099/0ترتیب 

صفات به شدت پایین این پذیری شود وراثتکه مالحظه می
های ژنتیکی افزایشی بیانگر کم واریانسسهم همچنین ، است

باشد و به نظر ین صفات میسهم بسیار کم اثرات ژنتیکی بر ا
رسد که این صفات به میزان بسیار جزئی تحت تاثیر می

لذا بیشترین عواملی که باعث بروز این گیرند، ژنتیک قرار می
شوند، منشا محیطی دارند، بنابراین شناسایی و ها میبیماری

ها ضروری کنترل عوامل محیطی موثر بر بروز این بیماری
وراثت پذیری صفت جفت ماندگی را برخی مطالعات است. 

، (6)اند گزارش کرده 01/0تا  00/0بسیار کم و در دامنه 
 را پذیری صفت جفت ماندگیوراثتهمچنین برخی محققین 

نتایج این تحقیق با ( گزارش نمودند. 99) 00/0( و 9) 9/0
(. در 0و  0، 0) مطابقت داشتنیز نتایج برخی مطالعات دیگر 

برآورد شده  پذیری وراثتاز مقادیر منطقی تخمین این تحقیق 
 ، که با نتایجای حاصل نشد های آستانه مدل با استفاده از

کلی نتایج نشان طورهب ( همخوانی داشت.0) محققین دیگر

و  پذیری صفات سالمت اغلب پایین استوراثتدهد که می
 لذا ، پاسخ به انتخاب برای این صفات پایین خواهد بود

ر کوتاه مدت از طریق انتخاب به پیشرفت ژنتیکی توان دنمی
بدین معنی نیست که اصالح  یافت، البته این دست یمطلوب

بلکه با طراحی  ،فایده استصفات مربوطه غیرممکن یا بی
توان از اثر گری، میهای آمیزشی نظیر آمیختهسیستم

به  و با برداری الزم را به عمل آوردها بهرهغیرافزایشی ژن
های مدیریتی صحیح و توجه کافی به عوامل یری تکنیککارگ

بر صفات مذکور دارند اقدام  شدید تریمحیطی که تاثیر 
ت مربوطه را در جهت مطلوب تغییر داد. انموده و میانگین صف

محیطی  املها بیشتر حاصل عوبروز بیماریبا توجه به اینکه 
 ، بایدکمپذیری لذا برای بهبود صفات با توارث ،نامناسب است

بهبود  زیرا تاثیرات عوامل محیطی را بیشتر مورد توجه قرار داد
شرایط محیطی، سبب افزایش عملکرد باروری حیوانات در 

 سطح گله خواهد شد.
 تجزیه و تحلیل دو صفتی نتایج ب(
صفت  ژنتیکی و فنوتیپی هایستگیهمبنتایج برآورد      

 900ی )شیر، چربی و پروتئین با صفات تولید ماندگیجفت
 .گزارش شده است 0ول در جد ،روز(

  
 

 با صفات تولیدی جفت ماندگیهای ژنتیکی و فنوتیپی صفت همبستگی ها وپذیریوراثت  -0جدول 
Table 2. Heritabilities and genetic and phenotypic correlations of retained placenta with production traits 

یتولید چرب تولید پروتئین    جفت ماندگی تولید شیر  
 90/0  90/0  00/0  00090/0  جفت ماندگی 

  01/0  006/0  تولید شیر  
 99/0   006/0  تولید چربی  
00/0    006/0  تولید پروتئین  

 ر(های فنوتیپی )پایین قطهای ژنتیکی )باالی قطر( و همبستگیهمبستگی،  ها )روی قطر(پذیریوراثت
    

های ژنتیکی بین همبستگی قادیرم دهد کهنتایج نشان می     
با صفات تولید شیر، چربی و پروتئین به  صفت جفت ماندگی

 نسبتاًکه این مقادیر  باشد،می 90/0و  90/0، 00/0ترتیب 
 .برآورد گردید پایین های فنوتیپیهمچنین همبستگی باالست،

رین همبستگی ژنتیکی بر اساس نتایج بدست آمده، باالت
باشد که بیانگر این جفت ماندگی میشیر با  تولیدمربوط به 

حتمال جفت ماندگی افزایش است که با افزایش تولید شیر، ا
 طاهر یابد که نتایج تحقیق اخیر با نتایج تحقیق ابراهیم پورمی

( که همبستگی ژنتیکی بین جفت ماندگی را با 9و همکاران )
برآورد  -00/0و  -00/0 روز 900 ربی شیرتولید شیر و چ

پذیری صفات مقادیر وراثت همچنین خوانی نداشت.کردند هم
به  در تحقیق حاضرروز  900 تولید شیر، چربی و پروتئین

گزارش شد که با نتایج برآورد  00/0و  99/0 ،01/0ترتیب 
  خوانی داشت.هم (90،1،9محققین دیگر ) شده توسط

روز،  900 شیر تولید صفات پذیریوراثت رآوردهایب کلیطوربه
 ظرفیت ژنتیکی با هایدام انتخاب با توانمی که دهدمی نشان
 تولید تر، مقدارپایین ژنتیکی ظرفیت با هایدام حذف و باالتر
 شیر تولید پذیریبرآورد وراثت بین اختالف داد. افزایش را شیر
 نظیر متعددی عوامل دلیل تواند بهمی مختلف هایپژوهش در

 مدل گله، مدیریت گله، سطح تولید در تفاوت محیطی، تنوع
 و واریانس هایمؤلفه برآورد هایروش استفاده، مورد آماری

 هایهمبستگینتایج برآورد  باشد. هاداده نحوه ویرایش
ی )شیر، سقط مکرر با صفات تولیدصفت  ژنتیکی و فنوتیپی
.گزارش شده است 9ول اددر ج روز(، 900چربی و پروتئین 

 
 با صفات تولیدیسقط مکرر های ژنتیکی و فنوتیپی صفت همبستگی ها وپذیریوراثت -9جدول 

Table 3. Heritabilities and genetic and phenotypic correlations of repetitious abortion with production traits 
یتولید چرب تولید پروتئین  مکرر سقط تولید شیر     

9/0  00/0  90/0  0000/0  سقط مکرر 
  01/0  000/0  تولید شیر  
 99/0   009/0  تولید چربی  
00/0    000/0  تولید پروتئین  

 های فنوتیپی )پایین قطر(های ژنتیکی )باالی قطر( و همبستگیهمبستگی،  ها )روی قطر(پذیریوراثت
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ای ژنتیکی بین ههمبستگی قادیرم دهد کهنتایج نشان می     
با صفات تولید شیر، چربی و پروتئین به  سقط مکررصفت 
های همچنین همبستگیباشد، می 4/0و  52/0، 44/0ترتیب 
 ت آمده، . بر اساس نتایج بدسبرآورد گردید پایین فنوتیپی

 

  چربیتولید  اب ،سقط مکررباالترین همبستگی ژنتیکی 
صفت  تیکی و فنوتیپیژن هایهمبستگینتایج برآورد  .باشدمی

 روز(، 502ی )شیر، چربی و پروتئین با صفات تولید ناباروری
 .گزارش شده است 4ول ادر جد

 
 

 با صفات تولیدی ناباروریهای ژنتیکی و فنوتیپی صفت همبستگی ها وپذیریوراثت  -4جدول 
Table 2. Heritabilities and genetic and phenotypic correlations of infertility with production traits 

یتولید چرب تولید پروتئین    ناباروری تولید شیر  
05/0  00/0  04/0  024/0  ناباروری 
  50/0  050/0  تولید شیر  
 55/0   050/0  تولید چربی  
58/0    050/0  تولید پروتئین  

 های فنوتیپی )پایین قطر(تگیهای ژنتیکی )باالی قطر( و همبسهمبستگی،  ها )روی قطر(پذیریوراثت
 
های ژنتیکی بین همبستگی قادیرم دهد کهنتایج نشان می     

با صفات تولید شیر، چربی و پروتئین به ترتیب  صفت ناباروری
های همچنین همبستگیباشد، می 05/0و  00/0، 04/0

 مکرر طوربه تولیدمثلی اختالالت .برآورد گردید پایین فنوتیپی
 وقوع به شیری گاو در مختلف شیردهی هایدوره در

 و تولیدی عملکرد کاهش به منجر امر این و پیونددمی
 گله بهتر مدیریت .گرددمی شیری گاو هایگله در تولیدمثلی

 این اما ،بکاهد اختالالت این بروز از موقت طور به تواندمی
 از ترکیبی بنابراین ،گرددمی هاهزینه افزایش باعث امر

 راه ،حیواناتسالمتی  برای ژنتیکی انتخاب و خوب یریتمد
 روابط گرفتن نادیده .است درازمدت در تریمناسب حل

 در تولیدمثلی اختالالت و تولیدی صفات بین ژنتیکی
  بر منفی تاثیر تواندمی ،مدت دراز در انتخاب هایبرنامه

 توجه با، لذا باشد داشته حیوانات تولیدمثلی و تولیدی عملکرد
اختالالت تولیدمثلی،  و شیر تولید بین نامطلوب همبستگی به

 صفات این از ترکیبی اساس بر انتخاب هایبرنامه طراحی
 .گرددتوصیه می
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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
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