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چکیده
فنوتیپی رکوردهاي روزآزمون امتیاز واریانس ژنتیکی و محیطی دائمی و روند ژنتیکی وهاي مؤلفه، برآورد حاضرهدف از مطالعه

رکورد روزآزمون بودند که طی 108995ا شامل هدادهیردهی گاوهاي هلشتاین ایران بود. ) دوره اول شSCSهاي سوماتیک (سلول
براي تعیین اثرات ثابت برازش یافته .ندآوري شدبهبود تولیدات دامی جمعتوسط مرکز اصالح نژاد و1389تا 1380هاي سال

16.انجام شدWOMBATزارافنرمAIREMLو آنالیز ژنتیکی با استفاده از الگوریتم SASافزار نرمGLMدر مدل آنالیز از رویه 
ل رگرسیون تصادفی با و مد) با هم مقایسه شدند AICآکایک (مدل رگرسیون تصادفی متفاوت مطالعه و بر اساس معیار اطالعات 

براي رگرسیون ثابت، اثر تصادفی ژنتیکی افزایشی و محیطی دائمی به عنوان بهترین مدل در 5و 4، 4برازش به ترتیب درجات 
ي برآورد شده پذیروراثتناهمگن در طول دوره شیردهی در نظر گرفته شد.سطح چهاردر ماندهباقیشد. واریانس نظر گرفته

بستگیهماثرات محیطی است.تأثیرتحت بیشتره این است که این صفت دهندنشانبود که ) 032/0تا 022/0(بسیار پایین 
محیطی بستگیهم،چنینهمشیردهی پایین بود.دورهن روزهاي اول و آخرژنتیکی و محیطی در روزهاي نزدیک به هم باال و بی

به ترتیب SCSروند ژنتیکی و فنوتیپی ساالنه براي ژنتیکی بود.بستگیهماز کمتربرآورد شده در کلیه مراحل شیردهی 
). روند ژنتیکی و فنوتیپی منفی p<0.0001دار بودند (معنیروند ژنتیکی و فنوتیپی برآورد شد.-08/0±002/0و - 103/0±59/0

.تاین ایران استکاهش بروز ورم پستان در گاوهاي هلشدرهاي اصالح نژادي برنامهموفقیتهدهندنشان

روند ژنتیکی، مدل رگرسیون تصادفیپارامترهاي ژنتیکی،هاي کلیدي: گاوهاي هلشتاین ایران، ورم پستان،واژه

مقدمه
ب غدد پستانی، یکی از ورم پستان یا التها

بر گاوهاي شیري است. هاي بسیار پیچیده و هزینهبیماري
تولید پایین شیر، کیفیت ناشی ازهاي ورم پستان بالینی هزینه

هاي دامپزشکی و حذف شیر، هزینهدور ریختن پایین شیر، 
).19،21باشد (زود هنگام گاوها می

که وقوع انتخاب براي کاهش ورم پستان (در کشورهایی 
وسیله مستقیم بهغیرشود) به طور ري نمییبیماري رکوردگ

انجام SCC(1هاي سوماتیک (انتخاب علیه شمارش سلول
هاي در مقابل حمله پاتوژننخستین پاسخ ).28شود (می

هاي با آلودگی غدد پستانی، افزایش شمارش سلولمرتبط 
هاي سوماتیک است. ترکیب سلولو تغییر در سوماتیک

و ورم هاي سوماتیکشمارش سلولژنتیکی بین بستگیمه
بیشتر) است و 97/0تا 30/0پستان بالینی بسیار باال (

).4،8،33،38،39(قرار دارند80/0تا 60/0در دامنه برآوردها 
دو ورم پستان پایین باعث کاهش هرSCCانتخاب براي 

) بین 7/0ژنتیکی باال (بستگیهمبالینی و زیر بالینی به خاطر 
).23،38(شوددو صفت می

کشورها هر دو صفت تولید شیر و مقاومت در مقابل بیشتر
). 13(اند ورم پستان را در هدف اصالح نژادي خود قرار داده

اما در ،متغیر استSCCژنتیکی بین تولید شیر و بستگیهم
ه مثبت بودن دارد. این نکته نشان دوره شیردهی اول گرایش ب

تواند باعث انتخاب براي افزایش تولید شیر میکهدهدمی
).28(و وقوع ورم پستان شودSCCافزایش 

به ه معموالً) روزانSCSهاي سوماتیک (امتیاز سلول
، شودمیهاي تکرار شده از یک صفت آنالیز گیريعنوان اندازه

در مراحل مختلف SCSژنتیکی بین بستگیهمدر حالی که 
مدل ،باشد، که این فرضیهمیاز یککمترشیردهی 

رگرسیونمدل).12،30،31،36(کندتکرارپذیري را نقض می
یک روش پیوسته از ساختار کوواریانس را 2(RRM)تصادفی

و اجازه می دهد ارزش ارثی براي کندمیتفسیردر طول زمان 
تمام یا بخشی از دوره شیردهی برآورد شود، در مقابل 

دهند وردهاي واحدي به دست میهاي چند صفتی برآمدل
هاي لژاندر به علت توانایی آنها ايبه طور کلی، چند جمله).3(

در برازش در تفسیر تغییرات در طول دوره، به طور گسترده
از برآورد چنینهمشوند. آنها هاي تصادفی استفاده میمنحنی

پذیري در شروع و هاي ژنتیکی و وراثتبیش از حد واریانس
نتایج ). 3،6،20،22،23(کنندها اجتناب میمنحنیپایان

برآورد پارامترها به طور دهد که مطالعات قبلی نشان می
اي به وسیله درجه برازش توابع کوواریانس مورد گسترده

استفاده براي تفسیر روند اثرات ژنتیکی افزایشی و محیطی 
ود شمتأثر میماندهباقیدائمی و به وسیله ساختار واریانس 

واریانسگرفتننظردراهمیتبهگرانپژوهشازبرخی).24(
هايکالسصورتبهشیردهیدورهطولدرماندهباقی

انتخاب بر صفات کمی تأثیر).6،14،15،16(بردندپیناهمگن
در ساختار ژنتیکی جامعه همیشه مورد نظر کارشناسان اصالح 

کار، مطالعه نژاد دام بوده است. یکی از روش ها براي این 
هاي گذشته است. روند روند ژنتیکی جامعه در طی سال

ژنتیکی، واریانس ژنتیکی را در طول زمان ارزیابی 
هاي طی سالراتغییرات ارزش ارثیچنینهمکند و می

ها براي برآورد روند تعدادي از روشکند. متوالی تفسیر می
ند مان،ژنتیکی در جمعیت گاوهاي شیري در دسترس است

1- Somatic cell count 2- Random regression model

دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی ساري
پژوهشهاي تولیدات دامی
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هاي ریزي شده یا استفاده از دادههاي انتخاب برنامهآزمایش
روش چنینهمهاي تجاري به عنوان گروه کنترل و گله

برآورد حاضرهدف از مطالعه).43رگرسیونی و مدل حیوان (
دوره SCSهاي روزآزمون براي دادهپارامترها و روند ژنتیکی

اده از مدل اول شیردهی گاوهاي هلشتاین ایران با استف
رگرسیون تصادفی است.

هامواد و روش
دوره SCSرکورد روزآزمون 108995از حاضر در مطالعه 

تا 1380هاي شیردهی اول گاوهاي هلشتاین که طی سال
توسط مرکز اصالح نژاد دام و بهبود تولیدات گله 38از 1389

هاي گلهاستفاده شد.،آوري شده بودنددامی کشور جمع
از نژاد خالص هلشتاین بودند که اخیرشده در مطالعهاستفاده

کشورهاي پیشرفته مدیریت در شرایطی مشابه با سایر
کنند و ها از تلقیح مصنوعی استفاده می. اکثریت گلهشوندمی

ها از گاوهاي نر ثبت شده درصد اسپرم80تا 60معموالً

براي SCSارزش).11شوند (ایاالت متحده و کانادا تأمین می
):37(محاسبه شد) 1(بر اساس رابطهها دام

SCS=log2(SCC/100)+3)                     1رابطه (
Foxproافزارنرمها با استفاده از دادهویرایش  و 8
Acces هاي اشتباه و غیرمعمول حذف انجام شد و داده2007

کورد ماه در نظر گرفته شد و ر36تا 20شدند. سن زایش اول 
دختر و دهاز کمترحیوانات با پدر نامعلوم، گاوهاي نر با 

س دام از فایل داده حذف شدند. أر150از کمترهاي با گله
و دامنه رکورد 12تا هشتتعداد رکورد روزآزمون براي هر دام 

روز در نظر گرفته شد.305تا پنجروزهاي شیردهی بین 
هاي روزآزمون به ترتیب در و دادهخالصه اطالعات شجره

براي تعیین عوامل ثابت ارائه شده است.2و 1هاي جدول
برازش شده در مدل تجزیه از رویه مدل خطی عمومی 

)GLM (افزارنرمSAS)41 استفاده شد. تجزیه و تحلیل (
افزارنرمها براي برآورد پارامترهاي ژنتیکی با استفاده از داده

WOMBAT)25نجام شد. از الگوریتم ) اAIREML براي
برآورد اجزاي واریانس استفاده شد.

اي از اطالعات شجرهخالصه- 1جدول 
Table 1. Summary of pedigree information

تعداد حیوان
38960 کل
12515 داراي رکورد
1280 پدر
26524 مادر
27804 داراي نتاج
1359 داراي نتاج و رکورد
11156 بدون نتاج

60 خونهم

مدل
روزآزمونتصادفیرگرسیونمدلازاستفادهباهاداده

. براي برازش شدندارزیابیذیلصفتیتک
اي جملهتوابع چندژنتیکی افزایشی و محیطی دائمی ازاثرات 

لژاندر استفاده شد.
)2رابطه (

اي تولیدي : هر یک از رکوردهYismnptv،رابطه باالکه در 
فصل زایش، - امین اثر سالYSs:sبراي صفت تولید شیر، 

HTDm :mتاریخ روزآزمون، - امین اثر ثابت گلهCf :f امین
امین اثر سن agen :nضریب رگرسیون براي سن زایش، 

: درجه برازش براي رگرسیون ثابت، kزایش (متغیر همراه)، 
rβ :r ،امین ضریب رگرسیون ثابتka وkp برازش : درجه

امین ضریب αpr :rاثرات تصادفی حیوان و محیطی دائم، 
امین p ،prγ :rرگرسیون تصادفی ژنتیکی افزایشی حیوان 

، pضریب رگرسیون تصادفی محیطی دائمی حیوان 
(dimt)Ф :v اي لژاندر از جملهچندامینt ،امین روز شیردهی

dimt :t امین روز شیردهی وeismnptvباشد.یمانده م: اثر باقی

با دو حالت به صورت ناهمگن ماندهباقیواریانس 
در طول دوره شیردهیسطح ناهمگن)دهو یا چهار(متفاوت

.)3(جدول در نظر گرفته شد
هاي لژاندر از نظر اياستفاده شده تحت چندجملهمدل

پارامترهاي اعمال شده براي رگرسیون ثابت،درجه برازش
با ماندهباقیهاي واریانس تعداد کالسنچنیهمتصادفی و 

. )3(جدول شدحالت متفاوت تجزیه و تحلیل 16
) با هم AICحالت بر اساس معیار اطالعات آکایک (16این 

) یک معیار ساده و مفید براي 1مقایسه شدند. آکایک (
هاي مختلف انتخاب بهترین مدل از نظر برازش از میان مدل

رت زیر است:پیشنهاد کرد که به صو
=AIC)                                         3رابطه ( -2 log(maximum likelihood) +2 (number of model paramers)

هاي مختلف مهم است، نه اندازه مدلAICتفاوت بین 
به عنوان بهترین مدل AICین کمترها. مدل با AICمحض 

در انتخاب AICکارایی شود. آزمایشات متفاوتی انتخاب می
). 7،42ها را گزارش کردند (مدل

Yismnptv=𝑌𝑆𝑠+HTDm +� cf(agen)f
2

f=0
+� βr∅r(dimt)

k

r=0
+ � αpr∅r(dimt)

ka-1

r=0
+ � γpr∅r(dimt)+ 

kp-1

r=0
eismnptv 

 [
 D

O
I:

 1
0.

29
25

2/
ra

p.
8.

15
.2

01
 ]

 
 [

 D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 r
ap

.s
an

ru
.a

c.
ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                               2 / 9

http://dx.doi.org/10.29252/rap.8.15.201
https://rap.sanru.ac.ir/article-1-765-fa.html


203............ .....................................................................................................................................1396/ بهار 15پژوهشهاي تولیدات دامی سال هشتم/ شماره 

اي از اطالعات رکوردهاي روزآزمونخالصه- 2جدول 
Table 2. Summary of test-day records information

SCS SCC تعداد رکورد روزهاي شیردهی انحراف معیارروزآزمون میانگین انحراف معیار میانگین
72/1 29/2 05/353 29/155 10059 5-35 1
78/1 90/1 94/347 31/135 11408 36-65 2
77/1 89/1 20/348 55/133 11323 66-95 3
77/1 96/1 10/359 45/140 11705 96-125 4
76/1 00/2 09/342 99/137 11383 126-155 5
78/1 06/2 58/350 13/145 11755 156-185 6
80/1 13/2 10/354 75/152 11328 186-215 7
81/1 23/2 39/375 73/161 11613 216-245 8
77/1 31/2 22/365 27/162 10605 246-275 9
79/1 45/2 31/385 21/178 7816 276-305 10
78/1 11/2 67/375 19/149 108955 5-305 کل

ماندهباقیهاي ناهمگن براي واریانس کالس- 3جدول 
Table 3. Heterogeneous classes for residual variance

حالت دومحالت اولسطح
روز پایانروز آغازروز پایانروز آغاز

1530530
2311203130
31212406190
424130591120
5121150
6151180
7181210
8211240
9241270
10271305

هاي مورد مطالعهدرجات برازش مختلف براي مدل- 4جدول 
Table 4. Different orders of fit for under study models

AIC logl تعداد پارامتر هايتعداد کالس
ماندهباقیواریانس  kp ka

درجه برازش
یون ثابترگرس مدل

48/203363 -101665/74 16 4 3 3 3 1
36/203363 -101659/68 22 10 3 3 3 2
50/203205 -101582/75 20 4 4 3 3 3
18/203202 -101575/09 26 10 4 3 3 4
72/203210 -101581/36 24 4 4 4 3 5
28/203207 -101573/64 30 10 4 4 3 6
87/203140 -101541/436 29 4 5 4 3 7
13/203159 -101544/567 35 10 5 4 3 8
64/203198 -101583/32 16 4 3 3 4 9
50/203199 -101577/75 22 10 3 3 4 10
76/203043 -101501/88 20 4 4 3 4 11
72/203042 -101495/36 26 10 4 3 4 12
62/203049 -101500/81 24 4 4 4 4 13
48/203048 -101494/24 30 10 4 4 4 14
23/202990 -101466/114 29 4 5 4 4 15
08/202994 -101462/042 35 10 5 4 4 16

Ka وkpe ،به ترتیب درجات برازش اثر ژنتیکی افزایشی و اثر محیطی دائمی :loglنمایی مطلق و : حداکثر تابع درستAIC.معیار اطالعات آکایک :

روز و روند ژنتیکی305برآورد ارزش ارثی 
ام شیردهی به کمک tام در روز iارزش اصالحی حیوان 

:شدبرآورد رابطه زیر

)       4رابطه (
1

0

( )
ak

pt pv j t
r

EBV dim




 
درجه : kaام شیردهی، tام در روز iارزش حیوان : EBVitکه 

ضرایب رگرسیون براي : ijαبرازش براي اثر ژنتیکی افزایشی،
:Ф(dimt)ام و iاثر تصادفی ژنتیکی افزایشی مربوط به حیوان 

vاي لژاندر ازجملهامین چندtبدین اشد.بامین روز شیردهی می
روز شیردهی 305ام براي کل iترتیب ارزش اصالحی حیوان 

تک روزهاي شیردهی از طریق جمع ارزش اصالحی تک
ZCمنظور یک بردار تحت عنوان راي ایند. بشومیبرآورد 
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هاي لژاندر براي ايکه مساوي مجموع چندجملهشدهبرآورد 
یرصورت زبهبرآورد شده در این ZCهر درجه برازش است. 

بود:
ZC305= [212.83) 5رابطه ( 1.42*10-14 1.59 3.11*10-15]

روز دوره 305پس از برآورد ارزش ارثی حیوانات براي 
شیردهی، روند ژنتیکی با استفاده از رگرسیون میانگین 

هاي ارثی بر سال محاسبه شد. برآورد روند ژنتیکی با ارزش
).41انجام شد (SASافزارنرماستفاده از رویه رگرسیون 

نتایج و بحث
و SCCمیانگین ،نشان داده2همان طور که در جدول 

SCS در روزهاي آغازین و پایانی دوره شیردهی داراي
هاي دوم و سوم ین مقدار است. این مقادیر در ماهبیشتر

هاي پایانی دوره یابند و دوباره در ماهشیردهی کاهش می
آزمون اثرات ثابت، رسند.االترین حد خود میشیردهی به ب

، آزمونروزتاریخ - فصل زایش، گله-دار سالمعنیتأثیر
رکوردهاي روزآزمون روي روزهاي شیردهی و سن زایش را

SCS) نشان دادP<0.001.(مدلبهترینانتخاببراي
به،SCSروزآزمون هايدادهتجزیهجهتتصادفیرگرسیون

پارامترهايبرآوردبرايپارامترتعدادحداقلدارايکهايگونه

برايمتفاوتبرازشدرجاتباشد،دائمیمحیطیوژنتیکی
وافزایشیژنتیکیتصادفیرگرسیونرگرسیون ثابت،ضرایب
هاي متفاوت براي واریانس کالسچنینهمدائمی و محیطی

ت لگاریتم حداکثر تابع درس. گرفتقراربررسیموردماندهباقی
هاي استفاده و تعداد پارامترها براي مدلAICنمایی مطلق، 

AICین کمترداراي 15مدل .شددادهنشان4جدولدرشده 
به 15بود. بنابراین مدل AICین بیشترداراي یکو مدل 

عنوان بهترین مدل انتخاب شد.
کوواریانس- پذیري و اجزاي واریانسوراثت

در SCSژنتیکی افزایشی واریانس1با توجه به شکل 
تاك و .ین مقدار استبیشترروزهاي آخر دوره شیردهی داراي 

در SCS) گزارش کردند که واریانس ژنتیکی 34همکاران (
دوره اول شیردهی پایین است که مطابق با نتایج این مطالعه 

در آغاز دوره )2(شکل SCSواریانس محیطی دائمی باشد.می
از آن با پیشرفت دوره شیردهی شیردهی پایین است بعد

رسد. افزایش یافته و در اواخر دوره به باالترین مقدار خود می
مطالعات مشابه چنینهمنتایج حاصل از این مطالعه و 

به اي به طور گستردهSCSکه دادنشان ) 12،21،28،30(
شود و یک معیار ثابت عوامل محیطی موقت متأثر میوسیله

براي یک گاو نیست.

در طول دوره SCSچین) برآورد شده براي رکوردهاي روزآزمون پذیري (نقطهواریانس ژنتیکی افزایشی (خط پیوسته) و وراثت-1شکل 
شیردهی

Figure 1. Additive genetic variance (continuous line) and estimated heritability (dot) for test-day records of SCS over
the lactation period

) در روزهاي آغازین دوره 5(جدول ماندهباقیواریانس 
ین مقدار بود و با نزدیک شدن به انتهاي بیشترشیردهی داراي 
د پیشنها)12(ماریام وهمکاران- هایلیافت.دوره کاهش می

به احتماالًدر شروع دوره شیردهی SCCکردند که تغییرات 
نتیجه آلودگی است.درSCCدلیل به حداکثر رسیدن 

هاي مختلف روزهاي شیردهیبراي کالسماندهباقیبرآورد واریانس - 5جدول 
Table 5. Estimated residual variance for different classes of days in milk

ماندهباقیواریانس  روزهاي شیردهی
97/1 5-30
80/1 31-120
70/1 121-240
62/1 241-305
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دوره شیردهی اول گاوهاي SCSپذیري انگین وراثتمی
بود. در مطالعات قبلی میانگین 03/0هلشتاین ایران 

).2،10،40(متغیر بود08/0تا 04/0پذیري این صفت از وراثت
بر روي گاوهاي ایرشایر و) 20(کیووال و همکاراندر مطالعه

هاي در گاو)39(زوسک و همکارانو)29(مرود و اسوانسون
و 07/0، 12/0پذیري به ترتیب فریزین وراثت- هلشتاین

تر از مقدار برآورد شده در مطالعهبرآورد شد که بزرگ11/0
دوره اول سهدر SCSپذیري دامنه وراثتاست.حاضر

که )17(بود 28/0-38/0هاي کشور کانادا شیردهی براي داده
لعه و گزارشات تر از مقدار مشاهده شده در این مطابسیار بزرگ

تغیراتپیشین حاصل از مدل رگرسیون تصادفی بود. 
ارائه1شکل درشیردهیدورهطیدرSCSپذیريوراثت

ي روزانه در اواسط روزهاي انتهایی دوره پذیروراثت.استشده
پذیري باال در پایان دوره ین مقدار وراثتبیشترشیردهی داراي 

نس افزایشی و کاهش شیردهی عمدتا به علت افزایش واریا
پذیري پایین مشاهده شده در وراثتاست.ماندهباقیواریانس 

به علت تغییرات زیاد محیطی در طول حدودي تا این مطالعه 
واریانس پایین بودنبه دلیلدوره شیردهی اول و عمدتاً

ارائه شده است، 2ه در شکل چچنان.)27(ژنتیکی است
با پیشرفت روزهاي شیردهی افزایش SCSتکرارپذیري 

یابد. این افزایش تنها به علت افزایش واریانس محیطی می
دائمی نیست بلکه بخشی از آن به علت کاهش واریانس 

با پیشرفت روزهاي شیردهی است.ماندهباقی
ژنتیکی و محیطیبستگیهم

ژنتیکی و محیطی بین روزهاي انتخاب شده از بستگیهم
. به طورکلی، نشان داده شد6هی در جدول روزهاي شیرد

ژنتیکی بین روزهاي نزدیک به هم باال و بین بستگیهم
روزهاي آغازین و روزهاي پایانی دوره شیردهی پایین است 

دوره ژنتیکی در کلیه مراحلبستگیهمکه این فرضیه را که 
باالترین کند.است نقض مییکشیردهی نزدیک اول
و 154و 79) بین روزهاي به یکیکی (نزدیک ژنتبستگیهم

) و 5ژنتیکی بین روزهاي آغازین (روزبستگیهمترین پایین
این مشاهده مطابق با ) مشاهده شد.305روزهاي پایانی (روز

است که )9(الساید و همکارانو)29(مرود و اسوانسوننتایج
م ژنتیکی بین روزهاي نزدیک به هبستگیهمگزارش کردند 

ین مقدار است و با افزایش فاصله روزهاي بیشترداراي 
33/0سایر برآوردها در دامنه یابد.شیردهی از هم کاهش می

تر از مقدار برآورد شده در که پایین)12،21،31(بودند71/0تا 
این مطالعه است.

در طول دوره شیردهیSCSشده براي رکوردهاي روزآزمون چین) برآورد واریانس محیطی دائمی (خط پیوسته) و تکرارپذیري (نقطه-2شکل 
Figure 2. Permanent environmental variance (continuous line) and estimated repeatability (dot) for test-day records of

SCS over the lactation period

محیطی بین روزهاي نزدیک به هم بستگیهم، چنینهم
ین روزهاي اول و آخر دوره پایین بود. حداکثر مقدار باال و ب

و 154و بین روزهاي 85/0محیطی برآورد شده بستگیهم
و بین 08/0محیطی بستگیهمترین مقدار بود. پایین229

در SCSمحیطی بستگیهممیانگین بود.305و 5روزهاي 
ن ژنتیکی بود که ایبستگیهمتر از کلیه مراحل شیردهی پایین

).35،39مطابق با مطالعات پیشین است (
روند ژنتیکی و فنوتیپی

روند ژنتیکی (خطاي استاندارد) و فنوتیپی (خطاي 
دوره شیردهی اول گاوهاي SCSاستاندارد) براي رکوردهاي
) 002/0(-/08) و 103/0(- 59/0هلشتاین ایران به ترتیب 

دار نیفنوتیپی منفی و معهردو روند ژنتیکی وبرآورد شد.
305هاي ارثی تغییرات میانگین ارزش).P<0.0001بودند (

در 1389تا 1380هاي در طی سالSCSروز گاوها براي 

مشاهده 3ه در شکل چچنانارائه شده است.3شکل 
از صفر کمتربه 84شود، میانگین ارزش ژنتیکی در سال می

دوبه حدود 87تا 85هاي کاهش یافته و سپس طی سال
حتماال در این دوره اSCSروند ژنتیکی مثبت یابد.فزایش میا

نتیجه توجه زیاد بر صفات تولید شیر و صفات ماندگاري دیگر 
در انتخاب پدران در سطح مزارع است.SCSو نادیده گرفتن 

به 89و 88هاي در سالSCSمیانگین ارزش ارثی براي 
ب براي یابد. این روند کارایی انتخاکاهش می- 3حدود 
دهد.هدف بهبود تولید شیر را نشان میباSCSکاهش 

برحسب سال زایش براي دوره SCSرکوردهاي میانگین 
میانگین رکوردهاي ارانه شده است.3اول شیردهی در شکل 

SCSبه وضوح کاهش یافته 2010تا 2002هاي طی سال
.است
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هاي زایشدر طی سالSCSرکوردهاي روزآزمون (نقطه چین) فنوتیپی ه) و میانگین میانگین ارزش ارثی برآورد شده (خط پیوست-3شکل
Figure 3. Average estimated breeding value (continuous line) and phenotypic average of test-day records of SCS

(dot) at calving years

را براي SCSروند ژنتیکی )31(اودگارد و همکاران
در )5(بویچارد و راپ.ندگزارش کرد-026/0گاوهاي نروژ 

یک روند ژنتیکی کاهشی مفید در Montbeliardگاوهاي 
در )32(پاگناسو و همکارانسال گزارش کردند وپنجطی 

، کاهشی مفیدگاوهاي هلشتاین ایاالت متحده یک روند
جوگا و سال گزارش کردند.دهکوچک در طی دهرچن

SCCروند ژنتیکی کاهشی براي هر دو صفت )18(همکاران
و ورم پستان بالینی در گاوهاي هلشتاین فنالند گزارش 

نشان داد که حاضر نتایج حاصل از تحقیق کردند.

در گاوهاي هلشتاین ایران پایین است. SCSپذیري وراثت
مقاومت برايانتخاببهپذیري پایین به پاسخ آهستهوراثت

ي پایین پذیروراثتخواهد شد. منجر ورم پستان در مقابل
که براي بهبود این صفت در گاوهاي بیانگر این نکته است 

هلشتاین ایران، شرایط محیطی باید بهبود یابد. برآورد روند 
هاي دهد که برنامهنشان میSCSژنتیکی و فنوتیپی منفی 

اصالح نژادي براي کاهش ورم پستان در گاوهاي هلشتاین 
هاي اخیر موفق بوده است.ایران در سال

هاي ژنتیکی (باالي قطر) و محیطی دائمی (پایین قطر) بین روزهاي انتخاب شده از دوره شیردهیبستگیهم- 6جدول 
Table 6. Genetic correlations (above diagonal) and permanent environmental correlations (below diagonal) among

selected days of lactation period
305 229 154 79 5 روز شیرهی

57/0 81/0 60/0 59/0 1 5
88/0 94/0 1 1 43/0 79
88/0 95/0 1 79/0 30/0 154
96/0 1 85/0 60/0 26/0 229
1 73/0 58/0 45/0 08/0 305
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Abstract
The objectives of present study were to estimate the genetic and permanent environmental

covariance components and genetic and phenotypic trends of test-day records of somatic cell
score (SCS) of the first lactation Iranian Holstein cows. Dataset included the 108995 test day
records were collected by the Animal Breeding Center of Iran from 2001 to 2010. The GLM
procedure of SAS software was used for fitting the fixed effects in the statistical models of
analysis. All analyses were performed using the AIREML algorithm of WOMBAT software. 16
different random regression models were studied and compared based on Akaike’s information
criterion. Random regression model with Legendre polynomial functions of orders of 4, 4, 5
were chosen to fit fixed regression, additive genetic and permanent environmental effects,
respectively, and residual variance was assumed in 4 heterogeneous levels during the lactation.
Estimation of heritability was low (0.022 to 0.032) that indicated this trait mostly affected by
environmental factors. Genetic and environmental correlations between daily SCS were high for
adjacent tests and low between the beginning and the end of lactation. The estimated
environmental correlations were lower than the genetic correlations in all stages of lactation.
Annual genetic and phenotypic trends were -0.59±0.103 and -0.08±0.002, respectively, for SCS
trait. Both genetic and phenotypic trends for SCS were significant (P<0.0001). Negative genetic
and phenotypic trends for SCS indicated that genetic programs for declining the incidence of
mastitis in Iranian Holsteins were successful at recent years.

Keywords: Dairy Cow, Genetic Parameters, Genetic Progress, Mastitis, Random Regression
Model
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