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  مجله علوم كشاورزي ايران
  )٦٧٥‐٦٨٣ (١٣٨٦، ٤، شماره ٣٨رهود

  
  يري شيهاگاو ي و درصد چربير، چربيد شي تولژنتيكين پارامترها و روند يتخم

  يري  و تکرارپذي دام تک صفتياستفاده از مدل ها  با استان خراسان هلشتاين نژاد 
  

  ۵اد نژاديمحمد باقر ص  و۴ يمحمد رکوع ،۳ ن مروجيحس ،۲ون فرهنگ فريهما ،۱*يونسي پور يمين نعيحس
  رجنديار دانشگاه بياستاد،۲ ارشد دانشگاه زابليرجند ودانش آموخته کارشناسيکارشناس ارشد دانشگاه ب، 1

  کارشناس ارشد مرکز اصالح نژاد دام کشور، ۵ دانشگاه زابليمرب، ۴ار دانشگاه تهرانياستاد، ۳

  )۱۲/۲/۸۶: بتصوي  تاريخ‐۲۱/۶/۸۵: تاريخ دريافت(

  
    چکيده

  
 ٣٥٤٣٨ از يطي و محيکي، ژنتيپي و روند فنوتيکي ژنتين پارامترهاي تخمدراين تحقيق به منظور

و  رأس گا١٧٩٧١متعلق به ) شير، چربي و درصد چربي (دوشش دو بار  روز و٣٠٥ توليدرکورد 

 برآورد مؤلفه ي برا.دش گله استفاده ١٣٣متعلق بهو ١٣٦٩‐١٣٨٢  طي سالهايخراسان   استانهلشتاين

 روش آماري يري و تکرار پذي تک صفتي دامي از مدلهايکيل ژنتيه و تحليانس و تجزي واريها

د ي صفات توليريوراثت پذ.   استفاده شديري محدود شده بدون استفاده از مشتق گيحداکثردرستنمائ

 به يري و با مدل تکرارپذ ،٢٦/٠ و٢٣/٠ ، ٢٨/٠ب ي به ترتي با مدل تک صفتي و درصد چربير، چربيش

ژنتيكي  روند.  بود٤٢/٠ و٣٦/٠ ، ٤٦/٠ب ي صفات فوق به ترتيري و تکرارپذ٢٦/٠ و ١٩/٠ ، ٢٣/٠ب يترت

  محاسبه )ش دختراني نر بر سال زايدر گاوها(سال زايش  تابعيت ميانگين ارزش اصالحي بربر اساس

ب ي به ترتشير توليد ي برا )دختران( نر و ماده ي گاوهايساالنه برآورد شده برا روند ژنتيكي نيانگي م.شد

 به درصد چربي ي براو كيلوگرم ‐٠٨/٠ و ‐١١/٠ب ي به ترتچربي مقدار ي كيلوگرم، برا٠٦/١١و  ٣٣/١٤

  . درصد بود‐٠٠٥/٠ و ‐٠٦١/٠ب يترت

  
  خراسان استان هلشتاين، يريش  گاوژنتيكي،پارامترها و روند  : يواژه هاي كليد

  
  

  مقدمه
 يري شيم پرورش گاوهاين منابع درآمد مستقيمتراز مه

 بر  يطير عوامل محيتأث.  باشديسه مير،گوشت و تليد شيتول
ق ي مانع از شناخت دقي صفات اقتصاديپيرات فنوتييتغ
 ي مي ارزش اصالحيا بعبارتيوانات و ي حيکيت ژنتيظرف
 اثر يح رکوردها براين الزم است پس از تصحيبنابرا. گردد

وانات و ي حي اقدام به برآورد ارزش اصالحيطيعوامل مح
 ارزش ينيش بيصحت پ). ۲۴(ن آنها نمود يسه بيمقا

 حداکثر پاسخ به ي موجود براين ابزارهاي از بهترياصالح
 برآورد ارزش ي از روشهايکي). ۱۵،۱۳( باشد يانتخاب م

ک صفت از ي يکه برايدرصورت.  روش مدل دام استياصالح
مشاهده وجود داشته باشد از مدل ک يش از يوان بيهر ح
ط ي شراين در بعضيهمچن.  شودي استفاده ميريتکرارپذ
 از يشاوندان ناشين خوي از تشابهات موجود در بياديبخش ز

 باشد ي مي دائميطي مشترک و عوامل محيطيعوامل مح
وان شامل ي حيشي افزايکي که عالوه بر اثر ژنتيمدل ). ۲۰(

در .  استيريباشد مدل تکرارپذز يوان ني حيط دائمياثر مح
 استفاده يريک مدل تکرار پذي معموالٌ از يري گاو شيابيارز
 ماده به صورت ي گاوهاي کنند و عملکرد متواليم

ن يدر ا). ۸( شود يز ميک صفت آنالي تکراردار يرکوردها
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 يردهي شي شود عملکرد دوره هايگونه مدلها فرض م
 يطي محي هايک صفت است و همبستگيک ي از يتظاهر

در مدل تك ). ۴(ز ثابت است ي هر دوره نين عملکردهايب
زان يم. ردي گي قرار مير مورد بررسيک متغيصفتي فقط 

 از ي که ناشي متوالين صفات در سالهايانگير در مييتغ
 و يکيوانات باشد، روند ژنتي حير در ارزش اصالحييتغ
 يطيمحرات يي از تغين صفات که ناشيانگير در مييزان تغيم

). ۳( شود ي گفته ميطي باشد روند محي متواليدر سالها
ق برآورد پارامترها و محاسبه روند ين تحقيهدف از ا

 و ير، چربيد شي صفات توليطي و محيکي، ژنتيپيفنوت
ن در استان خراسان ي نژاد هلشتايري شي گاوهايدرصد چرب

 ي ميري و تکرارپذي تک صفتي داميبا استفاده از مدلها
  .باشد

  
  مواد وروشها

وند ن پارامترها و ري تخمدر اين تحقيق به منظور
 ، شيرد ي تولصفاتش شده يرايو  رکورد۳۵۴۳۸ ژنتيكي از

 يردهي روز ش۳۰۵ دو بار دوشش و ي و درصد چربيچرب
مربوط به ) ح شده بودنديکه توسط مرکز اصالح دام تصح(

 هلشتاين استان خراساننژاد گله گاو ۱۳۳وان دري ح۲۶۰۷۸
 ۱۳۶۹ ‐ ۱۳۸۲ركوردهاي فوق طي سالهاي .استفاده شد
 .جمع آوري گرديد اصالح نژاد دام كشور توسط مركز

 صفات مورد مطالعه در جدول شماره يفيخالصه آمار توص
ويرايش داده ها  و پس از تصحيح.  ک ارائه شده استي
وان، مشخص ير کامل بودن شجره، سن حي نظي موارديبرا(

توليد، توسط نرم  ه فايلهاي شجره وتهي و) بودن کد گله
، فايلهاي مورد نظر براي تجزيه و تحليل در فاکس پروافزار 

 يريپذتكرار و) دوره اول شيردهي(مدلهاي تك صفتي 
  . آماده شدند ) دوم و سوم شيردهي ،دوره اول (

كواريانس و پارامترهاي ژنتيكي  مؤلفه هاي واريانس،
  )۲۰۰۰ر،يم (DFREMLصفات با استفاده ازنرم افزار

 مشخصات ي محاسبه برخيبرا SPSSنرم افزار از . شدبرآورد
  . صفات توليدي و محاسبه ضرايب تابعيت استفاده شديآمار
  مدل تك صفتي ‐ ۱

داده هاي دوره شيردهي  رکورد ۱۷۹۷۱ دراين مدل از

مؤلفه هاي   براي برآوردواني ح۲۶۰۷۸ مربوط به اول
درصد چربي استفاده   وچربي مقدار، واريانس صفات شير

  . شد
  :  است   شكل ماتريس به صورت زير درمدلن يا

۱(                                    eZuXby ++=  
  :ن مدلي در اكه
y=1ردار مشاهدات به ابعاد ب×n  
b=1ثابت به ابعاد  عوامل بردار×p  
u= به ابعاد  گاوها تصادفي ژنتيكي افزايشيآثاربردار 

1×q  
X= ثابت به ابعاد عوامل ماتريس ضرائبpn×  كه 

  .ثابت ارتباط مي دهد عوامل هريك از مشاهدات را با 
Z=تصادفي به ابعادآثارريس ضرايب مات qn× كه

  . تصادفي ارتباط مي دهدآثارهريك ازمشاهدات را با 
e= 1به ابعاد خطا بردار اثرات×n  

  :ات مدل عبارت است از يفرض
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 با استفاده ازروش نمايي حداكثر نمودن تابع درست

معيار .  انجام شدDFREMLبرنامه  درPowell يجستجو
  .بود ۱۰‐۸ همگرايي براي توقف تكرارها

  يريپذمدل تكرار‐ ۲
ه دور رکورد ۱۷۹۷۱(  رکورد ۳۵۴۳۸ اين مدل از در

 ۶۳۸۲ و ير دهي شدومرد دوره  رکو۱۱۰۸۵، شيردهي اول
 گاو نژاد ۲۶۰۷۸مربوط به ) يردهيرکورد دوره سوم ش

 مؤلفه هاي واريانس صفات شير، مقدار براي برآوردن يهلشتا
اين مدل داده هاي  در .چربي استفاده شد درصد چربي و

داده  براي دوره اول و دوره دوم به شرط وجود داشتن ركورد
 اول براي دوره داشتن ركورد هاي دوره سوم به شرط وجود

  .استفاده قرارگرفتند تحليل مورد  درتجزيه وو دوم
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) ۲(معادله بصورت  يريپذشكل ماتريس مدل تكرار
  :است

  
۲( y=Xb+Z2u+Z2p+e  
  n×1 بردار مشاهدات به ابعادy= :كه

=b1 ثابت به ابعاد عواملبردار×p  

=u1 به ابعاديشي افزايکي ژنتي تصادف آثاربردار×q  
=Xماتريس ضرايب اثرات ثابت به ابعادp ×n كه هر يك

  .از مشاهدات را با عوامل ثابت ارتباط مي دهد

1Z2وZ=ماتريس ضرايب عوامل تصادفي به ابعادq×n 
  . تصادفي ارتباط مي دهدآثار هر يك از مشاهدات را با كه

p=برداراثرات تصادفي محيطي دائمي   
=e1برداراثرات باقيمانده به ابعاد×n  
 :ات مدل عبارتند از يفرض
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 با استفاده از ش مدل دامبه رووانات يحارزش اصالحي 

ژنتيكي صفات  روند .شدپيش بيني   DFREMLنرم افزار 
 با استفاده ازتابعيت ميانگين ارزش اصالحي بر سال ذکورم

 و ميانگين  ارزش اصالحي گاوهاي نر. ديگردزايش برآورد 
و ) ۱۹۷۸(همكاران  ونتز ي ه براساس نظر)دختران (ماده
ترتيب ازرابطه هاي به ) ۱۹۸۸(همكاران   ونگ فنگيم

  .زيربدست آمد 
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ارزش اصالحي  )وزني( ميانگين تصحيح شده )۳ (رابطه

 ميانگين ارزش ) ۴(رابطه  ن ونرها براساس تعداد دخترا
 يها رابطه در .نشان مي دهد اصالحي گاوهاي ماده را

سال زايش  امينpدرش کرده يزادختران   تعدادipnفوق

j،نر امين گاو iيبرا
s ̂ارزش اصالحيi امين پدر،pn 

pcسال نر در  گاونيام n  تعداد كل دختران , ̂jارزش  

 تعداد pmو گاو ماده امين jاصالحي پيش بيني شده
مي  داشته اند امين سال زايش pگاوهاي ماده اي كه در

سالهاي زايش  در ميانگين توليد تغيير فنوتيپي از روند .باشد
 از .بدست آمد) ضريب تابعيت توليد برسال زايش(مختلف 

 يمحاسبه ممحيطي  روند ژنتيكي، فنوتيپي و تفاضل روند
   .گردد
  

   مورد استفادهي داده هاي آمار خالصه‐۱ دولج
ميانگين  تعداد و  اطالعات

  ركوردهاي صفات 
  ۲۶/ ۸۶)±۴۸/۳(    يل تک صفتمد در )اهم (ميانگين سن زايش به

  ۳۵/ ۷۵)±۸۳/۱۰(    يريمدل تکرار پذ در )ماه(ميانگين سن زايش به 
  ۷۲۱  تعداد پدران 

  ۱۹۴۴  يش در مدل تک صفتيفصل زا‐سال‐تعداد سطوح گله
  ۲۱۶۹  يريش در مدل تکرار پذيفصل زا‐سال‐تعداد سطوح گله

  ۶۲۰۰)±۲۰/۱۱۹۹(   يمدل تک صفتدر ) لوگرميک(روز ۳۰۵شير 
  ۶۶۶۲)±۸۷/۱۴۳۷(  پذيریمدل تکراردر ) لوگرميک(روز ۳۰۵شير 

  ۱۹۶)±۵۸/۳۷(  يمدل تک صفتدر )لوگرميک(روز ۳۰۵چربي 
  ۲۰۸)±۵۹/۴۴(  يريمدل تکرار پذدر )لوگرميک(روز ۳۰۵چربي 

  ۱۸/۳)±۴۲/۰(  يمدل تک صفتدر  روز۳۰۵درصد چربي 
  ۱۶/۳)±۴۳/۰(  يريمدل تکرار پذدر  روز۳۰۵درصد چربي 

  
  ج وبحثينتا

 د شدهرپارامترهاي ژنتيكي برآو يانس وارمؤلفه هاي و
 در جدول شماره دو ي و درصد چربي، چرب توليد شيرصفات

وراثت پذيري شير ) ۱۹۹۸(برگر  ديماتاووا و. ارائه شده است
 روز را براي گاوهاي هلشتاين در بخشهاي مركزي ۳۰۵
. برآوردكردند ۲۰/۰ ،يري با استفاده از مدل تکرارپذآمريكا
 روز اولين ۳۰۵وراثت پذيري شير ) ۲۰۰۱(پولوت  و اوجانگو

گاوهاي هلشتاين كشور كنيا را ) يتک صفت (دوره شيردهي
) ۱۳۸۰(محمد نظري و همكاران .  گزارش كردند۲۶/۰

 با  روز گاوهاي هلشتاين ايران را۳۰۵وراثت پذيري شير 
 ب ي تر ت بهيري  و تکرار پذي  تک صفتياستفاده از مدلها

معصومي آلوجي و همكاران .  گزارش نمودند۲۴/۰و ۳۰/۰
 روز و دو بار دوشش ۳۰۵ وراثت پذيري شير) ۱۳۸۳(

 ي با استفاده از مدل تک صفتگاوهاي هلشتاين ايران را
)          ۱۳۷۸ (يطارمسر دادپسند. نمودند برآورد ۳۰/۰

اده استف شيرگاوهاي هلشتاين ايران را با وراثت پذيري توليد
  برآورد۲۴/۰ يري مدل تکرارپذ باو ۲۸/۰ ي تک صفتمدل  از

 شير وراثت پذيري توليد) ۱۹۹۴( و ون ولک ي سوزوک.نمود 
وراثت . کردندگزارش ۳۰/۰  يري با مدل تکرار پذژاپن را در
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از تحقيق ن ي ادرر يد شيتولپذيري برآورد شده براي صفت 
محمد  ،) ۱۳۸۳(معصومي آلوجي و همكاران  يگزارشها

 و يو سوزوک ي مدل تک صفتيبرا) ۱۳۸۰(نظري و همكاران
 کمتر ، از يري مدل تکرارپذيبرا) ۱۹۹۴(ون ولک 
 يري مدل تکرار پذي برا)۱۹۹۸(برگر  ديماتاووا و يگزارشها

 باالتر و يتک صفت  مدلي برا)۲۰۰۱(پولوت  و  اوجانگوو
ن يپائ. بود) ۱۳۷۸ (يمطابق با گزارش دادپسند طارمسر

 تواند بدليل باال ي ميري در مدل تکرارپذيري وراثت پذبودن
به .  موقت در كل واريانس باشديطيبودن سهم عوامل مح

 است که ي اخاص جامعه هرصفت وراثت پذيري  يطور کل
عوامل زيادي روي آن  شده است و يرياز آن رکوردگ

جاد ي توانند باعث اين عوامل ميا که هستند تأثيرگذار
اختالف بين  . گردنديکيرد آن پارامتر ژنتاختالف در برآو

برآورد پارامترهاي ژنتيكي مي تواند بدليل عوامل متعددي 
 تنوع ، گلهسطح توليد در و يکيل ژنتي در پتانستفاوت نظير
مدل آماري ت گله، يري، مديي و آب و هوايطيمح

كواريانس،  روش برآورد مؤلفه هاي واريانس و مورداستفاده،
همچنين برحسب نوع تعريف به  ده ها ونحوه ويرايش دا

 يري وراثت پذ.توجه باشد كاربرده شده براي صفت مورد
 کمتر ي از مدل تک صفتيريبرآوردشده با مدل تکرارپذ

حضور منابع تنوع  ري نظيلي تواند به دالين کاهش ميا. است
 ، يدگيب دي مثل آسي بعديردهي شيد در دوره هايجد

 يد مثلي باز و مشکالت توليها، تعداد روزيوجود دوره خشک
 دوره ي داده هاي از انتخاب بر مبناي ناشيبيا اريو 
 ي در دوره هاين کاهش سهم مادري اول و همچنيردهيش
نکه ياز همه مهم تر ا). ۱۰( نسبت داده شودي بعديردهيش

 و واريانس خطا و يپيانس فنوتيش واريممکن است افزا
 ساير مدلها باعث  نسبت بهيکيانس ژنتير اندك وارييتغ

 شده ی توسط مدل تكرارپذيريريکاهش برآورد وراثت پذ
ز گزارش شده يگر نين ديج مشابه توسط محققينتا. باشد
از جمله داليل ديگر درخصوص پائين بودن ). ۱۳،۷،۱(است

 نسبت به ساير مدلها مي پذيریوراثت پذيري مدل تكرار
اثرات گنجانده توان به ساختار اطالعات، نحوه ويرايش آنها و 

 يکين، کاهش تنوع ژنتيافزون بر ا. شده در مدل اشاره نمود
 ير که طيد شي صفات تولي از انتخاب بر روي ناشيشيافزا

 يز مي مختلف انجام شده است نيان گذشته در گله هايسال
  . باشديري مقدار وراثت پذيتواند از عوامل مؤثر بر رو

ستفاده از مدل  با اوراثت پذيري  چربي رابطه با در 
 يچربوراثت پذيري ) ۱۹۹۸(برگر    و ديماتاووا يريتکرارپذ

  براي گاوهاي هلشتاين در بخشهاي مركزي آمريكا رار يش
  برآورد۳۰/۰در ژاپن ) ۱۹۹۴( و ون ولک ي و سوزوک۱۸/۰

وراثت پذيري ) ۱۳۸۰(محمد نظري و همكاران .  كردند
 ن ايران راگاوهاي هلشتايو دو بار دوشش  روز ۳۰۵چربي 

 ۲۳/۰و۲۷/۰  به ترتيبيري و تکرارپذيبا مدل تک صفت
وراثت ) ۱۳۸۳(همكاران  معصومي آلوجي و .گزارش نمودند
دوشش   روز و دو بار۳۰۵ ي و درصد چربپذيري چربي

  ي با استفاده از مدل تک صفتگاوهاي هلشتاين ايران را
) ۱۳۷۸ (ي طارمسردادپسند .برآورد نمودند ۳۳/۰و۲۴/۰
دوره  چربي گاوهاي هلشتاين ايران در ت پذيري مقداروراث

  شيردهي اولي هادوره و) يمدل تک صفت(شيردهي اول 
 يو برا۲۲/۰و۲۴/۰به ترتيب ) يريمدل تکرار پذ( تا سوم

نتايج اين .  نمود برآورد۲۹/۰و۳۳/۰ب ي به ترتيدرصد چرب
همکاران   ويج محمد نظري از نتاي صفت چربي براتحقيق 

  جين تر و از نتايپائ)  ۱۹۹۴( و ون ولک يسوزوکو ) ۱۳۸۰(
ج دادپسند ي باالتر است و با نتا) ۱۹۹۸(برگر  ديماتاووا و
) ۱۳۸۳( و همکاراني آلوجيو معصوم) ۱۳۷۸ (يطارمسر

 ين صفت مقدار چربي پائيريل وراثت پذيدال. مطابقت دارد
وراثت . ر استيد شي مشابه صفت توليريبا مدل تکرارپذ

ر موارد گزارش يق از ساين تحقي در ايد چرب درصيريپذ
 از خطاي نمونه ي تواند ناشين امر ميشده کمتر است که ا

ر و وجود اثرات متقابل ي شي و اندازه گيري چربيريگ
ط و متفاوت بودن مدل مورد استفاده در يپ و محيژنوت

  .ش  داده ها باشديرايانس و نحوه وي واريمحاسبه اجزا
د ي صفات توليريتكرار پذ) ۱۳۷۹ (ي جهانشاهيصف 
ران را به ين اي هلشتاي گاو هاي و درصدچربير ، چربيش
 و يمحمد نظر. برآورد نمود۴۷/۰ و۰/ ۴۳، ۴۷/۰ب يترت

 يگاوها ير و چربي شيريتکرارپذ) ۱۳۸۰(همکاران 
   .ند برآورد نمود۴۶/۰، ۵۱/۰ب يران را به ترتين ايهلشتا
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   صفاتد شدهررهاي ژنتيكي برآويانس وپارامتار مؤلفه هاي و‐۲ جدول
a2σ  pe  مدل  صفت

2σ  e
2σ  p

2σ  
)SE( h2  R 

  ‐‐‐‐  ۲۸/۰)۰۲۲/۰(  ۹/۱۰۱۹۹۲۳  ۶۷/۷۳۵۵۹۸  ‐  ۲۲/۲۸۴۳۲۵  تك صفتي

  ۴۶/۰  ۲۳/۰)۰۱۶/۰(  ۹/۱۳۹۶۷۰۲  ۵۹/۷۵۸۲۱۷  ۷/۳۲۲۲۹۶  ۵۵/۳۱۶۱۸۸  يري پذتكرار  ريش

  ‐‐‐‐  ۲۳/۰)۰۲۴۲/۰(  ۰۴/۸۳۳  ۴۶/۶۴۳  ‐  ۵۸/۱۸۹  تك صفتي

  ۳۶/۰  ۱۹/۰)۰۱۴/۰(  ۷/۱۱۵۰  ۶۱/۷۴۰  ۷۸/۱۸۸  ۳۲/۲۲۱  يري پذتكرار  يچرب

  ‐‐‐‐  ۲۶/۰)۰۲۱/۰(  ۱۳۳۴/۰  ۰۹۹۱۴/۰  ‐  ۰۳۴۲۳/۰  تك صفتي

د 
رص
د   ۴۲/۰  ۲۶/۰)۰۱/۰(  ۱۴۰۶/۰  ۰۸۱۷/۰  ۰۲۲۹۹/۰  ۰۳۵۹۳/۰  يري پذتكرار  يچرب

a2σ واريانس ژنتيكي افزايشي،pe
2σ واريانس عوامل محيطي دائمي،e

2σ واريانس خطا،p
2σ واريانس فنوتيپي،h2    ذيريپ وراثت          ،

SEار، ي اشتباه مع Rيريتکرار پذ  
  

د ي صفات توليريکرارپذت) ۱۳۷۸ (يدادپسند طارمسر
ران را ين اي هلشتاي گاوهاي و درصد چربير، مقدار چربيش

ن و يديکادارم.  برآورد نمود ۴۲/۰و۴۰/۰، ۵۰/۰ب يبه ترت
 را ير و چربيد شي صفات توليريتکرار پذ) ۲۰۰۰(همکاران 
ن يج ايبر اساس نتا. گزارش کردند۵۶/۰و۵۹/۰ب يبه ترت
 و درصد ير، مقدار چربيد شي صفات توليريق تکرارپذيتحق
ه گزارشات ين استان خراسان از کلي هلشتاي گاوهايچرب

 با گزارش ي درصد چربيري فقط تکرار پذ.ن تر بوديفوق پائ
ر با يد شي توليريو تکرار پذ) ۱۳۷۸ (يدادپسند طارمسر

قت، يدر حق. مطابقت دارد) ۱۳۷۹ (ي جهانشاهيگزارش صف
 اول تا سوم يوره هادر د) بات آنيو ترک(ر ين فرض که شيا
 ي گردد و همبستگي ميک صفت تلقي به عنوان يردهيش
 از ي ناشيبيح نبوده و لذا اري است صح۱ن آنها ي بيکيژنت

ن آنها در مدل يشي پيوانات بر اساس رکورد هايانتخاب ح
  . وجود دارديريتکرار پذ

، روند يانه ارزش اصالحين ساليانگيپس از محاسبه م
ن ارزش يانگيت ميق تابعي از طريدي صفات توليکيژنت

) ش دختراني نر بر سال زايدرگاوها(ش ي برسال زاياصالح
ج آن در جدول شماره سه نوشته شده يبرآورد شد که نتا

  .است
 ماده ها در هر دو مدل در يکيق روند ژنتين تحقيدر ا

كثر محققين بر ا.  دار بودي معن۰۱/۰ يسطح احتمال خطا
انتخاب براي  اثر  افزايش توليد دراين نكته توافق دارندكه

حتي  درصد ميانگين امكان پذير است و ۱ تا شير توليد
 گزارش شده است که .ذكر شده است  درصد۲ ينظرمقدار 

ز امکان ي درصد ن۴/۳ تا ۵/۲ريت ها مقادي از جمعي برخيبرا
 برابر با يکيدر تحقيق حاضر، مقدار روند ژنت). ۹(ر است يپذ
  . ستي صفت بود كه مطلوب نيپي فنوتنيانگيدرصد م۱۸/۰

 را شير ژنتيكي توليد روند )۱۳۸۰ ( و همكارانشجاع
به كشت و صنعت مغان  ماده و نرهلشتاينبراي گاوهاي 

 توليد يپيو روند فنوتكيلوگرم درسال  ۲۲/۲ و۵۶/۱۳ ترتيب
اد پسند د. ندسال گزارش كرد كيلوگرم در ۲۳/۴۴را  شير

 نر ير گاوهايد شي صفت توليکيروند ژنت) ۱۳۸۰ (يطارمسر
لو ي ک۹۵/۶ )± ۱۹/۲(، ۴۵/۱۵)±۲/۶(ب يو ماده را به ترت

 ۸/۲(، ۷۹/۱۰)±۲/۴( و ي مدل تک صفتيسال برا گرم در
 و روند يري  مدل تکرارپذيلوگرم در سال براي ک۳۵/۵ )±
لوگرم ي ک۶۷/۶۹)۶/۱۵(ر گاوهاي ايران را يد شي توليپيفنوت

 يري و مدل تکرارپذي آن را با مدل تک صفتيطيو روند مح
. لوگرم در سال گزارش نمودي ک۱۶/۶۴ و۸۸/۶۲ب يبه ترت
 ي نرها در مدل تک صفتيکي روند ژنتيق براين تحقيج اينتا

ه موارد يبقکمتر و در )۱۳۷۸(ياز گزارش داد پسند طارمسر
شتر يب) ۱۳۸۰(همکاران  ز گزارش شجاع وياز آن گزارش و ن

 يها شکل با توجه به ( تحقيقنيا نكته قابل توجه در. بود
ر يد شي صفات تولميانگين ارزش اصالحين بود که يا) ۲و۱
به طوري كه داشت ياد  زي هانوسانمختلف  يهاسال ي طدر
 تواند ي امر منيا.  وجود داشتیاديرات زييها تغسال ن يب

ت يفير عدم استفاده از اسپرم با کي نظيل مختلفيبدال
وانات در گله ها ، وجود يح حيمطلوب، عدم انتخاب صح

ن بودن شدت انتخاب ي و پائمحيط ژنوتيپ واثرمتقابل 
  .  وانات در گله ها باشديح



  ۱۳۸۶، ۴، شماره ۳۸علوم کشاورزي ايران، دورهمجله   ۶۸۰

 مدت مورد مطالعه ير طيد شي توليپيروند فنوت
، ي تک صفتي هامدل ب باي ماده به ترتيدرگاوها
 ۱۶/۱۳۹)±۵۲/۱۵(انه ين دو روش ساليانگي و ميريتکرارپذ

لوگرم و روند ي ک۶۰/۱۶۴)±۵۹/۲۲(و ۴۷/۱۹۰)±۶۷/۲۹(و 
و ۱۷۹/۱۷۸، ۳۳۸/۱۲۹انه يب سالي به ترتيطيمح
سطح احتمال  در يپيروند فنوت .لوگرم بوديک۹۱۵/۱۵۳
ش يافزا.  دار نشان داده استيش معني افزا۰۰۱/۰ يخطا

 و ي تک صفتير در مدل هايد شي توليپيروند فنوت
ن آن يانگي درصد م۹۴/۲ و ۳۹/۲ب ي به ترتيريتکرارپذ

ن مطلب است که قسمت يد ايصفت در سال بوده است و مؤ
ش يب(ن خراسان ي هلشتاير درگاوهايد شيش تولياعظم افزا

 و يطي از عوامل محي، ناش)يپي درصد روند فنوت۹۳از 
 يلينه خين زمي در ايکيشرفت ژنتي بوده و سهم پيتيريمد

 يپيق روند فنوتين تحقيج ايبا توجه به نتا. کم بوده است
 ين در استان خراسان از روندهاي هلشتاير گاوهايد شيتول

  . گزارش شده فوق باالتر است
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ر با استفاده از مدل يد شي صفت توليکي روند ژنت‐۱ شکل

  يريتکرارپذ
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ارزش اصالحی گاوهای ماده( دختران ) 
ارزش اصالحی گاوهای نر

  
ر با استفاده از مدل يد شي صفت توليکي روند ژنت‐۲شکل

  يتک صفت
  

د ي تولي نر و ماده براي گاوهاين ارزش اصالحيانگي م
لوگرم در سال يک۰۸/۰ و ‐ ۱۱/۰ب ي روز به ترت۳۰۵ يچرب

رات ييتغ. ستيش نشان مي دهد که مطلوب نيکاهش و افزا
ک از يچ ي در هي مقدار چربين ارزش اصالحيانگيانه ميسال

 دار نبوده است ي معن۰۱/۰ يمدلها در سطح احتمال خطا
 تواند به دليل بزرگ بودن اشتباه معيار ضريب يکه م

 بين توليد يکي ژنتيق حاضر همبستگيدر تحق. تابعيت باشد
بود که در دامنه ) ۶۶/۰(مثبت و برابر با چربي  مقدار و شير
لذا ) . ۴،۳،۲(ر محققان است ي شده توسط سار گزارشيمقاد

 ير به درستيد شيش تولي افزايکه انتخاب برايدر صورت
 ي براي مناسبيکيشرفت ژنتي رود پيانجام شود انتظار م

) ۱۳۸۰ ( و همكارانشجاع .ز حاصل گرددي نيمقدار چرب
 براي را  كشت و صنعت مغان روند ژنتيكي گاوهاي ماده و نر

 و روند ‐ ۱۷۹/۰  و‐ ۰۰۰۳/۰ تيب صفت چربي  به تر
دادپسند .  كيلوگرم در سال برآورد نمودند۲۳/۲ را يپيفنوت

 ي گاوهاي صفت  مقدار چربيکيروند ژنت) ۱۳۷۸( يطارمسر
  ۰۹۶/۰ )± ۰۶/۰(، ۲۰۱/۰)±۱۴/۰(ب ينر و ماده را به ترت

، ۱۶۱/۰)±۱۳/۰( ،يصفت مدل تک يلوگرم در سال برايک
 يري مدل تکرارپذيلوگرم در سال براي ک۰۹۹/۰ )± ۰۷/۰(

  به ترتيب راي چربيطي و محيپين روند فنوتيانگيو م
 را ي درصد چربيش در سال و برايلوگرم افزاي ک۷۶/۱و۸۶/۱

ج ي نتا . درصد گزارش کرد‐۰۰۳۳/۰ و‐ ۰۰۶۳/۰ب يبه ترت
مطابقت دارد ) ۱۳۸۰(ج  شجاع و همکارانيق با نتاين تحقيا

. ن تر استيپائ) ۱۳۸۰ (يج دادپسند طارمسرياما از نتا
 مورد مطالعه به ي در گاوهاي صفت چربيپين فنوتيانگيم

 دار در يش معنيلوگرم در سال افزاي ک۷۹/۴طور متوسط 
ن روند يانگيم.  داشته است۰۰۱/۰ يسطح احتمال خطا

. ش در سا ل بوديلوگرم افزاي ک۷۸/۴ ي صفت چربيطيحم
ش يباً همه افزايق تقرين تحقيج حاصل از ايبا توجه به نتا

 از ي در استان خراسان ناشي مقدار چربيپين فنوتيانگيم
ار اندک بوده يک بسي بوده و سهم ژنتيطيط محيبهبود شرا

رد ي صورت گينه اقدام اساسين زميلذا الزم است درا. است
 بهبود ي صفت مقدار چربيز دامها براي نيکيا از نظر ژنتت
 ي چربي نر و ماده براي گاوهاين ارزش اصالحيانگيم. ابندي

 ۳ يهاشکل ( مختلف بود ي سالهاي طيادي نوسانات زيدارا
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 صفت ي مشابه موارد ذکر شده برايلي تواند بداليکه م) ۴و
  .ر باشديش

-5

-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82

سال زايش 

ر 
ي ن

ا
اوه

ي گ
الح

اص
ش 

ارز
ين 
انگ

مي

-5

-4

-3

-2

-1

0

1

2

اده  
ي م

ا
اوه

ي گ
الح

اص
ش 

ارز
ين 
انگ

مي

ميانگين ارزش اصالحی نرها
ميانگين ارزش اصالحی ماده ها

  
تفاده از مدل   با اسي صفت چربيکي روند ژنت‐۳ شکل
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  با استفاده از مدل تک ي صفت چربيکي روند ژنت‐۴ شکل

  يصفت
  
 درصد ي نر و ماده براي گاوهاين ارزش اصالحيانگي م
 ‐ ۰۰۵/۰ و ‐۰۰۶/۰ب يبه ترت( کاهش نشان داد يچرب

 يکه در هر دو مدل حداقل در سطح احتمال خطا) درصد
دادپسند .  ر بود داي معني مقدار روند درصد چرب۰۱/۰

 و ‐۰۰۳۶/۰ را ي درصد چربيکيروند ژنت) ۱۳۷۸ (يطارمسر
 نر و ماده گزارش ي گاوهايب براي  درصد به ترت‐ ۰۰۱۹/۰

. افته استيق روند آن کاهش ين تحقينمود که مشابه ا
ب ي  به ترتي درصد چربيطي و محيپين روند فنوتيانگيم

شان افته و ني درصد در سال کاهش ‐ ۰۰۴/۰  و‐ ۰۰۹/۰
 ي  درصد چربيپين مطلب است که در روند فنوتيدهنده ا

 ۵  شکل های.  نامطلوب بوده انديطي و محيکيرات ژنتييتغ
 را در صفت درصد ين ارزش اصالحيانگي  نوسانات م۶و 
ر و يد شي توليبا توجه به انتخاب برا.  دهدي نشان ميچرب

ن ي بي منفيکي ژنتيچربي و همچنين به علت همبستگ
ق ين تحقيدر ا( ير و مقدار چربي با درصد چربي شديتول
 بوده و يعي طبي امري درصد چربي، روند نزول)‐ ۵۶/۰

 ي مشاهده مين رونديز چنين نيگر محققي داتدرگزارش
 در ي درصد چربين اساس، روند نزوليبر ا). ۱۶،۲۲(شود 
 ير و چربي شيل روند صعودي بدل۸۱ تا ۷۵ يها  ساليط
  . باشديم
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  با استفاده از مدل ي صفت درصد چربيکيوند ژنت ر‐۵شکل

  يريتکرارپذ
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  با  استفاده از مدل ي صفت درصد چربيکي روند ژنت‐ ۶شکل 
يتک صفت
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  ) در ساليا درصد چربي يا چربير يلوگرم شيک(صفات  برآورد شده  iروند ژنتيكي ‐۳جدول 
  كل جمعيت  گاوهاي ماده  گاوهاي نر  مدل   صفت

  ۹۴/۱۱)۱/۴(  ۸۲۴/۹)۷۴/۲(٭٭   ۰۵۸/۱۴)۴۵/۵ (٭  تك صفتي

  ريش  ۴۴/۱۳)۶۹/۴(  ۲۸۹/۱۲) ۹۹۴/۳ (٭٭  ۶۰/۱۴) ۳۸/۵ (٭  يري پذتكرار

  ۶۹/۱۲)۴/۴(  ۰۶/۱۱)۳۷/۳(   ۳۳/۱۴)۴۲/۵(  دو مدلميانگين 

  ‐ns) ۱۲۱/۰(۱۹/۰ ‐  ns) ۰۵۴/۰(۰۶۲/۰‐  )۰۸۸/۰(۱۳/۰  تك صفتي

  يچرب  ‐ns) ۱۳۵/۰(۰۳/۰ ‐  ns) ۰۹۶/۰(۰۹/۰  )۱۲/۰(۰۶/۰  يري پذ تكرار

  ‐۰۹/۰)۱۰/۰(  ۰۸/۰)۰۷۵/۰(  ‐۱۱/۰)۱۳/۰(  دو مدلميانگين 

  ‐۰۰۶/۰)۰۰۱/۰(  ‐۰۰۵/۰)۰۰۱/۰ (٭٭  ‐ ۰۰۶/۰)۰۰۱/۰ (٭  تك صفتي

  ‐۰۰۵/۰)۰۰۱/۰(  ‐۰۰۴/۰)۰۰۱/۰ (٭٭  ‐ ۰۰۷/۰)۰۰۱/۰ (٭  يري پذتكرار

چرب
د 
رص
د

  ‐۰۰۵/۰)۰۰۱/۰(  ‐۰۰۵/۰)۰۰۱/۰(  ‐۰۰۶/۰)۰۰۱/۰(  روشدوميانگين   ي

  ستي دار ني معنns ،۰۰۱/۰ داردرسطح ي ،٭٭ معن۰۱/۰ دار درسطح يار برآوردها  است ،٭ معنياد داخل پرانتز انحراف معاعد.  ۱
  

ن دو مدل تک ي بي ارزش اصالحيگرچه همبستگ
ن ي صفات مورد مطالعه در اي برايري و تکرارپذيصفت
ن حال يبا ا.  بود۹۶/۰ نرها يو برا۸۵/۰ ماده ها يق برايتحق
ن ي ايريتوجه داشت حسن استفاده از مدل تکرارپذد يبا

 ارزش ينيش بيک رکورد در پيش از ياست که از هر گاو ب
ن وجود فاصله نسل مخصوصاً ي شود با اي استفاده مياصالح
ن امر منجر به کاهش يابد که اي يش مي نر افزاي گاوهايبرا
گر استفاده از رکورد ياز طرف د.  شودي ميکيشرفت ژنتيپ

 يابيمنجر به ارز) يمدل تک صفت (يردهياول شدوره 
ل ي به دليابياما دقت ارز.  شوديوانات ميعتر حي سريکيژنت

 شود کمتر از يوان استفاده ميک رکورد حيآنکه فقط از 
  .   استيريمدل تکرارپذ

 يريجه گي توان نتيق مين تحقي ايافته هايبا توجه به 
ر و يد شيول تيکيشرفت ژنتيزان پي بهبود ميکرد که برا

 کل کشور الزم است اوالٌ از يبات آن در سطح گله هايترک
 ياٌ انتخاب دام هايت باال استفاده نمود ثانيفي با کياسپرم ها

 گاوداران يزان آگاهيش ميافزا. شتر انجام شوديبرتر با دقت ب
  .ن خصوص باشدي تواند از عوامل مؤثر در ايز مين

   يسپاسگزار 
ق توسط مرکز ين تحقيه در ا مورد استفاديداده ها

 ارائه شده ياصالح نژاد دام وابسته به وزارت جهاد کشاورز
 ن محترم مرکز مذکور تشکر ويله از مسئولينوسياست بد
  . گرددي ميقدر دان
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