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 گاوهای  در تأثیر فصل زایش بر برخی صفات تولیدی و تولید مثلی
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 4و مزدک کاظمی 3، میرداریوش شکوری2، پروین اکبری1رضا بهمرام
 

 behmaram.reza@yahoo.ca))نویسنده مسوول:  ،دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه محقق اردبیلی استادیار، -9
 دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه محقق اردبیلی ،دانشیارو  دانشجوی کارشناسی ارشد -9و  2

 نژاد دام کشورمرکز اصالح ،کارشناس ارشد -4
 91/8/9916 تاریخ پذیرش:                               9/1/9916 تاریخ دریافت:

 
 چکیده

صفات برخی صفات تولیدی شامل: میزان تولید شیر، درصد چربی و برخی از بررسی اثر فصل زایش بر  این پژوهشهدف از      
رد مطالعه بود. در این های ژنتیکی صفات موبرآورد پارامتر همچنین، تولید مثلی شامل: طول دوره آبستنی، وزن تولد گوساله و

 1334تا  1332های ران که طی سالی استان تهگله 26رأس گاو شیری نژاد هلشتاین  22322از اطالعات مربوط به مطالعه 
های آوری شده بود، استفاده گردید. مطالعه اثرات ثابت )گله، سال و فصل زایش( و آزمونمرکز اصالح نژاد دام کشور جمع توسط

 ASReml 3.0 ر افزاورت گرفت. پارامترهای ژنتیکی توسط نرمص SAS  3.2 افزارنرم GLMی مقایسه میانگین با استفاده از رویه
(. بیشترین میزان تولید شیر در فصل پاییز p<26/2دار داشت )برآورد شد. فصل زایش بر همه صفات تأثیر معنی

 22/3±21/2) پاییز در ترتیببه چربی درصد میانگین مقادیر کمترین و کیلوگرم( مشاهده شد. بیشترین 41/43±33/5626)
ترتیب در تابستان ترین دوره آبستنی بهکوتاه ترین وطوالنی .(p<26/2)بود  (درصد 15/3±21/2) و زمستان درصد(

ترتیب در زمستان بیشترین و کمترین وزن تولد گوساله به. روز( مشاهده گردید 33/213±22/1روز( و بهار ) 26/1±36/253)
پذیری برای تولید شیر، درصد . وراثت(p<26/2کیلوگرم( مشاهده شد ) 31/42±34/2کیلوگرم( و تابستان ) 36/2±52/42)

برآورد شد.  32/2±11/2و  23/2±225/2، 22/2±21/2، 16/2±21/2چربی، دوره آبستنی و وزن تولد گوساله به ترتیب 
 همسبتگی شد. مقادیر مشاهده 23/2±12/2 و -25/2±21/2 ترتیببه چربی درصد و شیر تولید فنوتیپی و ژنتیکی هایهمبستگی

های بود. بکارگیری برنامه 22/2±15/2 و 26/2±23/2 ترتیببه آبستنی دوره طول با گوساله تولد وزن بین فنوتیپی و ژنتیکی
میزان تولید شیر و درصد چربی در  بهبودتواند بهمی های ماده آماده آبستنی،گاو مدیریتی مانند تعیین زمان مناسب برای تلقیح

پاییز و زمستان منجر شود. با توجه به همبستگی مثبت بین وزن تولد گوساله و طول دوره آبستنی، مدیریت صحیح و تغذیه 
 زایی در فصول سرد مؤثر باشد.تواند در کاهش نرخ سختمناسب، می

 
 همبستگی پذیری،وراثت گاو هلشتاین، ،زایش فصل ،تهران استان کلیدی: هایهواژ

 
 مقدمه

طبق آخرین آمار رسمی وزارت جهاد کشاورزی، تعداد      
رأس گاو  2148169داری با ظرفیت واحد صنعتی گاو 98891

 9989های شیرده در کشور مشغول فعالیت هستند. طی سال
(. 29)رای یک روند رو به رشد بوده است تولید شیر دا 9981تا 

با وجود روند افزایشی تولید شیر در کشور اما هنوز سرانه 
تر است. سرانه مصرف شیر از حد استاندارد جهانی پایین

 کیلوگرم  11مصرف شیر در کشور برای هر نفر برابر با 
 961باشد، در حالی که سرانه مصرف شیر در جهان برابر با می

(. با 29کیلوگرم در سال است ) 911و در اروپا برابر با کیلوگرم 
توان دریافت که اهداف توجه به آمار و اطالعات موجود می

اصالح نژادی در ایران بایستی برای افزایش تولید شیر در 
ریزی شود. لذا مطالعه و بررسی عواملی که روی کشور برنامه

 چندان  تولید و ترکیب شیر نقش مؤثری دارند اهمیتی دو
از طرفی نیاز انسان به تولیدات حیوانی در حال  (.24یابد )می

کوواریانس در -های واریانسمؤلفهبرآورد . (26افزایش است )
بینی ارزش اصالحی پیش ،نژادی یک گلههای بهاجرای برنامه

 ی پیشرفت ژنتیکی حاصل از انتخاب ضروری و محاسبه
ها و اجزای واریانس(. همچنین برآورد 99،22) باشدمی

های ژنتیک افزایشی مستقیم، ژنتیک مادری و کوواریانس
شوند محیط دائمی مادری خیلی مهم هستند چرا که باعث می

های ژنتیکی اطالعات مفیدی ارائه دهند و پاسخ به ارزیابی

بینی شوند و تر پیشهای مستقیم و همبسته دقیقانتخاب
(. عوامل 28یابند ) های انتخاب چند صفته گسترششاخص

اثرات محیط گله، فصل و سال زایش و...  :مختلفی مانند
دهند. مطالعات مختلفی عملکرد حیوان را تحت تأثیر قرار می

دهنده تأثیر فصل زایش و نقش اساسی آن در بیشتر نشان
معموالً  (.9مثلی گاوهای شیری است )صفات تولیدی و تولید

ان زایش ر فصل بهار و زمستهایی که دمقدار تولید در گاو
دلیل کیفیت باالی علوفه در اواخر کنند بیشتر است که بهمی

(. مطالعات نشان دهنده 96باشد )زمستان و اوایل بهار می
هایی است افزایش نرخ رشد و در نتیجه تسریع سن بلوغ تلسیه

(. عالوه بر این 8اند )که در معرض روشنایی بیشتر قرار گرفته
طی ممکن است بر آسایش و عملکرد تولیدی و شرایط محی

تولید مثلی مؤثر باشد. استرس گرمایی از یک سو با کاهش 
اشتهای حیوان باعث کاهش تولید شیر و از سوی دیگر باعث 

کلی هدف از این طوربه (.1شود )بروز عالیم فحلی می
،مطالعه تأثیر فصل زایش بر برخی از صفات تولیدی و پژوهش

این صفات پارامترهای ژنتیکی مربوط بهبرآورد تولیدمثلی و 
 بود.

 

 هامواد و روش
 اطالعات مورد استفاده

این پژوهش با استفاده از اطالعات موجود در مرکز اصالح      
داده مربوط به  22961نژاد دام کشور انجام گرفت. در مجموع 

 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 پژوهشهای تولیدات دامی
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به کار برده  9911تا سال 9911گله استان تهران از سال  56
 شد.

 هاویرایش داده
افزار ابتدا تاریخ تولد و تاریخ زایش حیوانات در نرم     

FoxPro  به روز تبدیل شد. از تفاضل تاریخ زایش )به روز( و
تاریخ تولد )به روز(، سن حیوان در زمان زایش )به روز( به 

در زمان زایش به ماه دست آمد. با تبدیل روز به ماه سن 
 تبدیل شد.

 سازی فایل شجرهآماده
افزار برای تنظیم جدول و اطالعات مربوط به شجره از نرم 

CFC (99 ) استفاده شد. اطالعات شجره در جدول زیر آورده
 شده است:

 
 اطالعات شجره و تعداد رکوردها -9جدول 

Tale 1. Information of pedigree and records 
 تعداد شرح

 9218521 تعداد حیوانات شجره

 921198 تعداد حیوانات پایه

 91582 مشخص حیوانات با پدرتعداد 

 618811 مشخص حیوانات با مادرتعداد 

 681622 تعداد حیوانات دارای فرزند

 561916 فرزند بدونتعداد حیوانات 

 
 سازی فایل داده و فایل شجره از برای آماده     
 ،.Microsoft Visual FoxPro 9.0 (2009)افزارهاینرم

SAS 9.2 (92 ،)Microsoft Office Access (2007) ،
Microsoft Office Excel (2007)   وCFC1.0 (2006) 

 .شد( استفاده 99)
 آنالیز آماری

و بررسی ها داده توزیع بودن نرمال برای اطمینان از     
روی ( بر فصل زایش -سال گلهدار بودن اثرات ثابت )معنی

 GLMو  univariateهای صفات مورد نظر به ترتیب از رویه
استفاده شد. برای مقایسه میانگین صفات  SAS9.2افزار  نرم

استفاده مدل آماری زیر  ابت ازدر سطوح مختلف اثرات ث
 گردید:

Yijkl= μ+ Hi +Sj+B k+eijkl 
: μدر عملکرد هر یک از صفات،  مشاهدات: Yijklرابطه  این در

اثر : Sjو ( =9i، 2،... و 919) اثر ثابت گله: Hiمیانگین جامعه، 
اثر ثابت سال زایش : Bk ،(=9j، 9،2و 1) ثابت فصل زایش

 .مانده بوداثرات باقی :eijkl( =9919،9911k،... و9911)
 یلاز قب یکیژنت یپارامترها منظور برآورد دقیقهمچنین به

ی صفات همبستگ یو محاسبه یریپذوراثت یانس،وار )کو(
مورد ASREML 3.0(91 ) افزار تولیدی و تولید مثلی، نرم

 قرار گرفت. استفاده
 :معادله این ماتریسی شکل

y=Xb+Zu+e 

 [
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:y ابعاد  بردار ستونی مشاهدات مربوط به هر صفت به

n×1 ،b  بردار ستونی اثرات ثابت مدل )گله، سال، فصل( به
بردار ستونی اثر تصادفی ارزش اصالحی  p×1 ،:aابعاد 

 ماندهبردار ستونی اثر تصادفی باقی e:حیوانات برای صفات، 
 که n×p طرح عوامل ثابت به ابعاد سیماتر n×1 ،Xابعاد به 
، دهدیرا به مشاهدات ربط م pاز عناصر موجود در  کیهر 
:Z ابعاد به  یطرح عوامل تصادف سیماتر:n×q  از  کیکه هر

ماتریس  A:، دهدیبه مشاهدات ربط م را uعناصر موجود در 

متقارن کوواریانس ژنتیکی افزایشی بین حیوانات کل شجره، 
G:  ،ماتریس واریانس و کوواریانس اثرات ژنتیکی افزایشی:R 

ماتریس  V:نده، ماماتریس واریانس و کوواریانس اثرات باقی
در مدل  باشد.ضرب کرونکر می  واریانس مشاهدات و 

برای همه صفات  (X ،Z)های ضرایب آماری فوق، ماتریس
یکسان بوده و این امر به دلیل وجود داده برای تمام صفات 

 مورد بررسی در هر گاو بود.
 

 نتایج و بحث
 های توصیفی صفات مورد بررسیآماره
در  پژوهشهای توصیفی صفات مورد بررسی در این آماره     

، 2مطددابق جدددول  ارائدده شددده اسددت. 5و  6، 1هددای جدددول
 6/8511روز  916میزان تولید شیر دو بار دوشدش در   میانگین

دانگ و  پژوهشکیلوگرم برآورد گردید، که تقریباً مشابه نتایج 
  پددژوهش(، بیشددتر از نتددایج بدسددت آمددده از   91ولددک )ون
( و نافدذ و  1( ، امینی و همکداران ) 99مرادی و همکاران )شیر

( بود. عمدده دییدل افدزایش تولیدد در جمعیدت      28همکاران )
هدای  های اسدتان تهدران در طدی سدال    گاوهای هلشتاین گله

توان به بهبود مدیریت نظیر تغذیه بهتر، را می 9911تا  9911
میزان تولید های برتر از نظر بهداشت مناسب و نیز انتخاب دام

بیشدترین میدزان تولیدد    ، 1طبق مقادیر جدول  شیر نسبت داد.
 شدده انجام  پژوهشنتایج صل پاییز بود که با شیر مربوط به ف

بده   احتمال داردکه ، مطابقت داشت (8توسط دال و همکاران )
ها در هدوای سدرد باشدد کده موجدب      دلیل اشتهای بیشتر دام

میانگین صفت ، 2مطابق جدول  .افزایش تولید شیر شده است
روز در ایدن مطالعده    916درصد چربی شیر دو بار دوشدش در  

بدست آمد که تا حدودی مشابه بدا نتدایج منتشدر شدده      91/9
جدول  که درطورهمان. (99،91،96توسط اغلب محققین بود )

، میان درصد چربی بهار و تابسدتان و پداییز   شودمشاهده می 1
چربدی پداییز و    درصدد نداشت، اما بین داری وجوتفاوت معنی

(، که احتمال p<16/1)داری وجود داشت زمستان تفاوت معنی
دارد به دلیل تفاوت در خوراک مصرفی و مقدار تولیدد شدیر در   

ها متوسط وزن تولد گوساله، 2مطابق جدول  این فصول باشد.
 کیلوگرم به دست آمد که تقریباً مشابه با نتایج حاصدل   68/12
های گزارش و کمتر از میانگین (،2آکسکل و بیرام ) پژوهشاز 
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( بیشتر از نتایج گزارش شدده  8شده توسط کافی و همکاران )
این تغییرات در فصول ( بود.91توسط جوهانسون و همکاران )

بد  دلیدل تغییدر شدرایط مرتد  و      احتمداً   های مختلف و سال
شرایط اقلیمی و و نیز تغییر  کیفیت علوف  مصرفی توسط مادر

هدای مختلدف    هوایی )دما و رطوبت( در فصول و سدال  و آب
هدای آخدر   تفاوت در شرایط مدیریت پرورش )ب  ویدهه در مداه  

آبستنی( بود  چرا ک  همبستگی مستقیمی بین وزن گوسدال  و  
 طبق (.9محیط پرورش مادر در طول دوره آبستنی وجود دارد )

آبسدتنی در   دورهطدول  متوسدط    2جدول مقادیر درج شده در 
روز ب  دست آمد ک  تقریبا  مشداب  بدا    91/212حاضر  پهوهش

(  همچندین  49نتایج گزارش شده توسدط سدیلوا و همکداران )   
سایر محققان از جمل  جوهانسدون   هایپهوهشبیشتر از نتایج 
( و اولسدن و  94همچنین دکل و همکداران )   (91و همکاران )
ندر بدودن جدن      احتمداً  دلیل این تفاوت ( بود.21همکاران )
مجموعد   و در نتیج  افزایش غلظت ( 4جدول )ها اکثر گوسال 

و در نهایت افزایش میانگین طول دوره  یآندروژن هایهورمون
زیرا بین طول دوره آبستنی و جن  گوسال  متولدد   آبستنی بود

 6مطدابق جددول    (.21 49) شده همبستگی مثبتی وجدود دارد 
میانگین طول دوره آبستنی ب  ترتیب از بیشترین بد  کمتدرین   

های تابستان  زمستان  پاییز و بهار ب  دست آمد ک  با در فصل
( مغدایر  91نتایج گزارش شده توسط جوهانسون و همکداران ) 

 دورهمیدانگین صدفت طدول     بدودن  کمتدر دلیدل   احتماً بود. 
جدن  اکثدر   این بود ک  9414و یا سال  آبستنی در فصل بهار

و یدا سدال    (9)جددول   های متولد شده در فصدل بهدار  گوسال 
آبسدتنی و   دورهماده بوده است زیرا بین صدفات طدول    9414

از و  شدت وزن گوسال  متولد شده همبسدتگی مثبتدی وجدود دا   
گوسدال    تولدد  وزن دیگر  در بیشتر موارد گزارش شدده  طرفی

خدود باعدک کداهش طدول      عاملاین و  (21) ماده کمتر است
 .شددوره آبستنی در این فصل 

 
 های توصیفی صفات مورد مطالع آماره -2جدول 

Table 2. Descriptive statistics of studied traits 
    صفات تولیدمثلی  صفات تولیدی 

)کیلوگرم( تولید شیر درصد چربی )روز( طول دوره آبستنی  )کیلوگرم(گوسال   تولد وزن    

 تعداد 9276 99271 22462 22462
91/4  02/7699  91/212  07/92  میانگین 
24/96  8/98  00/8  92/8  ضریب تغییرات )درصد( 

40/9  9222 202 22/49  حداقل 

24/0  02/99824  حداکثر 69 442 

 
 

 تعداد زایش در هر فصل ب  تفکیک جن  گوسال  -4جدول 
Table 3. number of births in each season according calf to sex  

 های ماده متولد شدهتعداد گوسال  های نر متولد شدهتعداد گوسال  هاتعداد کل زایش          فصل
 499 442 686 بهار

 924 928 092 تابستان
 962 996 627 پاییز

 928 919 429 زمستان
 

 گوسال  تفکیک جن  طول دوره آبستنی در هر فصل ب  -9جدول 
Table 4. Pregnancy period in each season according to calf of sex  

  جن  گوسال  متولد شده                           
 میانگین کل      ماده       نر           فصل
 a04/9±20/278 b24/9±98/279 48/9±49/279 بهار

 a69/9±86/219 b20/9±67/276 06/9±84/212 تابستان
 a22/9±24/212 b98/9±70/279 90/9±81/277 پاییز

 a79/9±69/219 b82/9±26/277 62/9±24/212 زمستان
 باشد.درصد می 0مشترک در هر ردیف نشانگر تفاوت آماری در سطح حروف غیر

 
 

 باشد.درصد می 0نشانگر تفاوت آماری در سطح  ستونمشترک در هر حروف غیر
 

 

  میانگین صفات مورد مطالع  بر اساس سال زایش -0جدول 
Table 5.The average of studied traits according to calving year 

  صفات تولیدی  تولیدمثلیصفات           
  (کیلوگرم) شیر تولید          درصدچربی          کیلوگرم( ) تولدگوسال  وزن       روز() آبستنی دوره طول            

a99/4±62/214 a26/9±24/99 a222/2±27/4 d72/82±79/8126 9412 
ab19/9±07/219 ab42/2±12/92 b292/2±29/4 d40/92±60/8147 9419 
b02/9±17/212 ab29/2±04/92 b221/2±90/4 c06/49±49/7071 9412 
b07/9±04/212 ab28/2±94/92 b292/2±22/4 b10/42±99/7760 9414 

c90/2±9/272 ab21/9±2/99 b292/2±26/4 a71/02±2/1204 9419 
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 میانگین صفات مورد مطالعه بر اساس فصل زایش -6جدول 
Table 6.The average of studied traits according to calving season 

  صفات تولیدی                    صفات تولیدمثلی       
فصل    (کیلوگرم) شیر تولید               درصدچربی               کیلوگرم() گوساله تولد وزن            روز() آبستنی دوره طول         

b17/9±19/981 ab98/7±44/49 ab79/7±91/9 c16/93±91/8394 بهار 
a66/9±99/919 b94/7±99/49 ab79/7±91/9 b39/49±17/8618 تابستان 
b63/9±13/981 ab93/7±68/49 a79/7±97/9 a49/49±19/8163 پاییز 
ab61/9±19/917 ab91/7±86/49 b79/7±98/9 c91/93±44/8339 زمستان 

 باشد.درصد می 3سطح مشترک در هر ستون نشانگر تفاوت آماری در حروف غیر
 

 
 پارامترهای ژنتیکی

پذیری و برآورد پارامترهای ژنتیکی شامل وراثت     
های ژنتیکی و فنوتیپی صفات مورد بررسی در این همبستگی

پذیری صفت وراثت ارائه شده است. 8و  1در جداول  پژوهش
  91/7±79/7 پژوهشمقدار تولید شیر در یک دوره در این 

دالین و  پژوهشدست آمد که با نتایج گزارش شده در به
های اول تا ترتیب برای دورهبه 93/7و  99/7، 94/7همکاران )

(. همچنین مقدار محاسبه 1خوانی داشت )سوم شیردهی( هم
 پژوهششده در این مطالعه کمتر از نتایج گزارش شده در 

 ( بود. وراثت97جانگ )( و د6کالدیو و همکاران )
در مقایسه با دیگر  پژوهشپذیری کم صفت تولید شیر در این 

در سایر کشورها شاید به دلیل افزایش میانگین ها پژوهش
تا  9917های ای مورد مطالعه در طی سالتولید جمعیت گاوه

بابک و همکاران باشد. چرا که طبق مطالعه مرادی شهر 9914
پذیری مربوط به سطوح تولیدی متوسط ( بیشترین وراثت91)

باشد. عمده و کمترین مقدار آن مربوط به سطح تولید باال می
توان به بهبود مدیریت، بهتر شدن دالیل افزایش تولید را می

 های بهتر و انتخاب استفاده از اسپرم ها،حیط پرورش دامم
دار های برتر مربوط دانست. با توجه به تفاوت معنیدام

(73/7>pبین میانگین گله )ه گرفت که این توان نتیجها می
گذاشته بود. با توجه به تأثیر پذیری بر مقدار وراثت تفاوت،

است و در اکثر ها متفاوت اینکه شیوه مدیریت در گاوداری
های علمی نوین نظیر انتخاب های داخل کشور، روشگاوداری

ژنومی، جهت شناسایی گاوهای با توان ژنتیکی باال استفاده 
شود و مبنای انتخاب گاوهای ماده در بیشتر موارد فنوتیپ نمی
گاوهایی در دوره شیردهی دوم و سوم  احتماالًباشد، میها آن

ر ارزش ترکیب ژنی باال )نه ارزش ارثی( خاطباقی ماندند که به
توانست یکی از دالیل تولید باالیی داشتند. این مطلب می

 پذیری پایین باشد.احتمالی تولید باال با وراثت

 
 

 قطر( برای صفات تولیدیپذیری )روی قطر( همبستگی ژنتیکی )باالی قطر( و همبستگی فنوتیپی )پایین وراثت -1جدول 
Table 7. Heritability (on diagonal), genetic correlation (above the diagonal) and phenotypic correlations (below the  
               diagonal) of production traits 

 درصد چربی تولید شیر صفات تولیدی 
91/7±79/7 تولید شیر  99/7±91/7  

چربی درصد  79/7±78/7-  79/7±97/7  
 

 پژوهشپذیری صفت وزن گوساله متولد شده در وراثت     
 پژوهشبرآورد شد که تقریباً مشابه نتایج  97/7±99/7حاضر 
بیشتر از نتایج گزارش شده در (، و نیز 94و همکاران ) لیندن

( و کوکک و 9) بیراممشابه شامل: آکسکل و های پژوهش
کمتر از نتایج حاصل از مطالعات سایر ( و 99همکاران )

اولسن و همکاران  و (1محققین از جمله کافی و همکاران )
در این پذیری وراثت بودن مقداراز دالیل کم ( بود.91)

توان به کم بودن تعداد مشاهدات و تأثیر بیشتر می پژوهش
 اشاره کردو یا ناخالص بودن حیوانات  (96عوامل محیطی )

به 79/7±778/7آبستنی  دورهپذیری صفت طول وراثت .(91)
دست آمد که بسیار کمتر از دامنه برآوردهای گزارش شده در 

(؛ جوهانسون 91مشابه نظیر: اولسن و همکاران )های پژوهش
پذیری صفت طول وراثت علت کم بودن( بود. 91و همکاران )

مقادیر این صفت در حاضر نسبت به  پژوهشآبستنی در  دوره

ای که سهم عمده توانست ناشی از این باشدمی دیگر تحقیقات
 پژوهشجمعیت این های از تفاوت فنوتیپی موجود در بین گاو

؛ بنابراین انتخاب بود هاآنهای محیطی بین ناشی از تفاوت
ها آندر تغییر میانگین عملکرد  ستتوانبرای این صفات نمی

منظور افزایش دهندگان گاو شیری بهمؤثر شود. لذا پرورش
عملکرد تولید مثل و باروری حیوانات، باید تأکید بیشتری بر 
روی یکنواخت کردن محیط پرورش برای ایجاد شرایط 
 مطلوب و بهینه محیطی )نظیر بهداشت گله و تغذیه بهتر 

چه بیشتر پتانسیل ژنتیکی گله فراهم ز هرمنظور بروها( بهدام
کنند تا بدین طریق روند ژنتیکی و محیطی در راستای بهبود 

گیری دقیق و اندازه از طرفی دیگرفنوتیپ دام همسو گردد، 
تصحیح رکوردها برای عوامل شناخته شده صورت گیرد تا 

 .پذیری را از این طریق افزایش دادبتوان وراثت

 
 
 
 



 08.................. ..................................................................................... استان تهران گاوهای هلشتاین در تأثیر فصل زایش بر برخی صفات تولیدی و تولید مثلی

 

 پذیری )روی قطر( همبستگی ژنتیکی )باالی قطر( و همبستگی فنوتیپی )پایین قطر( برای صفات تولیدمثلیوراثت -0جدول 
Table 8. Heritability (on diagonal), genetic correlation (above the diagonal) and phenotypic correlations 
                  (below the diagonal) of reproduction traits 

تصف گوساله )کیلوگرم(تولد وزن    طول دوره آبستنی )روز( 
گوسالهتولد وزن   11/8±3/8  10/8±2/8  

80/8±83/8 طول دوره آبستنی  880/8±83/8  
 
مثلی و تولیدی مورد مطالعه در این همبستگی صفات تولید     

آورده شده است.  0و  4 هایترتیب در جدولبه پژوهش
همبستگی ژنتیکی و فنوتیپی شیر و درصد چربی به 

همبستگی  دست آمد.به 22/8±12/8و-80/8±81/8ترتیب
ژنتیکی مثبت بین دو صفت تولید شیر و درصد چربی در این 

 های کنترلکه برخی از ژن بودبررسی بیانگر این موضوع 
و با افزایش تولید شیر انتظار  بوده کننده هر دو صفت مشترک

میزان صفت درصد چربی نیز افزایش یابد. بنابراین  فترمی
تولید شیر و ترکیبات آن، منظور افزایش شود بهپیشنهاد می

زمان با انتخاب برای تولید شیر، درصد چربی نیز در نظر هم
گرفته شود. مقدار همبستگی ژنتیکی شیر و چربی در مقایسه 

بسیار پایین برآورد گردید که این امر ها پژوهشبا سایر 
ها و همچنین مدل به دلیل متفاوت بودن ساختار داده احتماالً

همچنین همبستگی  .ودب پژوهشفاده در آماری مورد است
ژنتیکی و فنوتیپی بسیار کمی بین وزن گوساله متولد شده و 

( به 28/8±10/8و  80/8±83/8ترتیب طول دوره آبستنی )به
دست آمد. با توجه به این مطلب که صفات تولیدمثلی تحت 

توان ، میاندیت اعمال شده در گلهتأثیر شدید محیط و مدیر
شرایط مدیریتی گله از قبیل بهداشت و تغذیه مناسب، با بهبود 

ها مثلی دامتشخیص فحلی به موقع و مانند اینها عملکرد تولید
مختلف حاکی از های پژوهش فی دیگررطرا بهبود بخشید. از 

وجود همبستگی بین صفات وزن گوساله متولد شده و طول 
زایی و زایی، سختآبستنی و سخت دورهآبستنی، طول  دوره

( 10) زاییزایی و مردهوزن گوساله و همچنین بین سخت
آبستنی بیشتر باشد، وزن  دوره چه طولکه هرطوریهستند. به

احتمال  پیامد آن افزایش شود کهبیشترمیگوساله تولد 
 با توجهزایی خواهد بود. زایی و در نهایت احتمال مردهسخت

تولیدمثلی و در  هایزایی منجر به بیماریبه این که سخت
های بعدی شده و نیز نتیجه افت تولید و باروری در دوره

زایی در همان شکم افزایش زایی ناشی از سختاحتمال مرده
زایی مربوط به گوساله یابد و ضمناً خسارت ناشی از مردهمی

(، لذا داشتن یک 12) ماده دو برابر بیشتر از گوساله نر است
یوانات برتر نسبت به این شاخص مناسب جهت انتخاب ح
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Abstract 
     The aim of this research was to investigate the calving season effect on some of the 
productive traits including milk production, fat percentage and some of reproductive traits 
including pregnancy period and calf birth weight and also estimation of genetic parameters of 
studied traits too. In this study the data of 22360 Holestein dairy cows form Tehran province’s 
65 herds of between 2012 to 2016 was used that were collected by the country animal breeding 
center. The study of fixed effects (HYS) and comparison of means was carried out with GLM 
Procedure of SAS 9.2 software. Estimation of genetic parameters was done by ASReml 3.0 
software. The effect of calving season on all traits was significant (p<0.05). The highest milk 
production was calculated in autumn (8765.93±43.41 kg). The highest and lowest amount of fat 
percentage was in autumn (3.20±0.01 %) and winter (3.18±0.01 %) respectively. The longest 
and shortest pregnancy period was observed in summer (289.93±1.65 days) and spring 
(291.33±1.66 days) respectively (p<0.05). The highest and lowest birth weight of calf was in 
winter (42.86±0.37 kg) and summer (42.31±0.34 kg) respectively (p<0.05). Heritability of milk 
production, fat percentage, pregnancy period and calf birth weight was 0.17 ± 0.01, 0.02 ± 0.01, 
0.03 ± 0.008 and 0.30 ± 0.11 respectively. The genetic and phenotypic correlation between milk 
production and fat percentage was calculated 0.29 ± 0.12 and -0.08 ± 0.01 respectively. The 
genetic and phenotypic correlation between calf birth weight and pregnancy period was 0.20 ± 
0.18 and -0.05 ± 0.03. Using management programs like determination of suitable time for 
insemination of ready cows for pregnancy can result in improvement of milk production and fat 
percentage in autumn and winter. In regard to positive correlation between calf birth weight and 
pregnancy period, accurate management and appropriate nutrition can be effective in reducing 
of dystocia rate in cold seasons. 
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