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چکیده
استان هلشتاین گاوهاي جمعیت چربی) د رصد و مقدار (شیر، تولید ي صفات به مربوط داد ه 15539 از تحقیق این در
محیطی و ژنتیکی ژنتیکی، روند پارامترهاي برآورد منظور به 1383 تا 1368 هاي سـال طی گله 31 به مربوط مرکزي
حداکثر به روش حیوانی مدل از ژنتیکی پارامترهاي و (کو)واریانس مؤلفههاي برآورد براي شد. تولیدي استفاده صفات
سال- مزبور گله- مد ل د ر شـد. استفاده صفتی یک تجزیه صورت به و مشـتقگیري محدود شده بدون درسـتنمائی
تکرار رکورد در هر از دائمی ناشی گاوها، محیطی افزایشی ژنتیکی و اثر ثابت عنوان اثرات به شکم زایش و فصل زایش
هاي ارزش از (BLUP) خطی اریب نا پیش بینی بهترین نظر گرفته شد. در عوامل تصادفی اثر عنوان به مانده باقی و گاو
ارزش مقادیر فنوتیپی،  تابعیت میانگین صورت به محیطی و ژنتیکی روندهاي فنوتیپی، و پیش بینی اصالحی صفات
± د رصد چربی شیر به ترتیب 0/02 و چربی شیر، تولید پذیري وراثت شد . محاسبه و محیطی بر سال تولد گاو اصالحی
به ترتیب0/46، شیر چربی درصد و چربی تولید شیر، پذیري تکرار برآورد گردید . 0/32 ± 0/02 و 0/23 ± 0/03 ،0/20
0/23 کیلوگرم، 22/79 ترتیب به چربی درصد و مقدار شـیر، صفات تولید روند فنوتیبپی شـد. برآورد و0/40 0/39
روند محیطی درصد و -0 /02 کیلوگرم و 0/06 کیلوگرم،  3/75 به ترتیب صفات روند ژنتیکی 05/ 0 درصـد ، کیلوگـرم و

شد. درصد برآورد 0/07 و کیلوگرم 0/21 کیلوگرم، 19/79 ترتیب به نیز مذکور صفات

شیر تولید هلشتاین، گاو ، روند ژنتیکی ژنتیکی، پارامترهاي کلیدي: کلمات
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Estimation of genetic trends for production traits of Holstein cattle in Markazi province.
By: Razavi, S. M. Student, Department of Animal Science, Collage of Agriculture, University of Zabol. ; Vatankhah, 
M; Assistant Prof. Department of Animal Science, Agriculture and Natural Resources Research Center, Shahrekord ; 
Merzaei, H.R.Assistant Prof. Department of Animal Science, Collage of Agriculture, University of Zabol. and Rokoei, 
M.PhD. Student, Department of Animal Science, Collage of Agriculture, University of Tarbeat Modares. 
Markazi province.
In this research the Markazi province Holstein cattle data set was used. The data set included all lactation records of 
31 herds with 15539 records, which collected during 1990- 2004 by the Iranian Animal Breeding Center. Variance 
components were estimated for milk, fat yields and fat percentage, using an animal model in Restricted Maximum 
Likelihood method based on a Derivative-Free algorithm. The model was contained of herd-year-season of calving 
and parity as fixed effects, and additive genetic effects, permanent environmental effects due to repeated records and 
residuals as random effect. Best linear unbiased prediction (BLUP) of breeding values of traits were obtained and 
phenotypic, genetic and environmental trends were calculated as the regression of average phenotypic values, predicted 
breeding values and environmental values on year of cow birth respectively. Heritability of milk yield, fat and fat 
percent were found to be 0.20, 0.23 and 0.32 respectively. Repeatability of milk yield, fat and fat percent was estimated 
as 0.46, 0.39 and 0.40 respectively. Phenotypic trends of traits were 22.29 kg/year for milk, 0.23 kg/year for fat and 
0.05 percent/year for fat percent, genetic trends for these traits were 3.75 kg/year, 0.06 kg/year and -0.02 percent/year 
and environmental trend for traits were 19.79 kg/year, 0.23 kg/year and 0.07 percent/year, respectively.

 Keywords: Genetic parameters, Genetic trend, Holstein cattle, Milk production 

هاي تفاوت دلیل به ــیري ش در گاوهاي ــیر ش تولید مقدار
ــد. باش می متفاوت ــیار بس مختلف ــاي نژاده بین ــی در ژنتیک
یکی از عنوان ــه ب زیاد ژنتیکی ظرفیت ــل دلی ــتاین به هلش گاو
است. شده ــناخته ش ــطح جهان س در ــیري ش بهترین نژاد هاي
ــان را نش ــرد متفاوتی عملک مختلف ــی محیط ــرایط ش در ولی
هاي محیط د ر ــژاد ن عملکرد این ــی بررس بنابراین ــت. داده اس
انتخاب هاي ــی برنامه نهای هد ف .(2، ــت(1 اس ضروري متفاوت
صفات ژنتیکی براي پیشرفت حداکثرکردن گاوهاي شیرده، در
اصلی پیشرفت ژنتیکی کلید ــت. اس بیشتر وري و بهره تولیدي
ثبت باشد. طرح برتر می ژنتیکی صفات با گاوهاي نر استفاده از
آوري جمع منظور به تولیدي صفات از رکوردگیري و مشخصات
اجراي و ژنتیکی ارزیابیهاي در آنها از استفاده و اطالعات الزم
دام نژاد د ر مرکز اصالح ــپرم اس و تولید نتاج آزمون ــاي برنامهه
بهبود ــه منظور ب مرکز این ضمن، در ــرد . گی می ــور انجام کش
و کشورها دیگر اسپرم از توزیع و واردات اقد ام به تولید ي صفات
بهبود برنامهها این هدف که است، نموده آن ها توزیع بر نظارت

است. بوده تولید ي صفات براي دامها ژنتیکی ظرفیت
گاوهاي جمعیت در ــاب انتخ برنامه اجراي ــه توجه ب با ــذا ل
و تولید اسپرمهاي خارجی، واردات سراسر کشور، د ر هلشتاین
در دام اصالح نژاد مرکز توسط شده نتاج آزمون اسپرمهاي توزیع

صفات در که است این انتظار ــور کش
ــر ــتاین سراس هلش گاوهاي اقتصادي

ــد. در باش داده رخ ژنتیکی تغییرات ــور کش
هلشتاین گاوهاي جمعیت در شده انجام تحقیقات

کشور، خارج و داخل در محققین توسط مختلف مناطق
ترتیب به چربی درصد چربی و مقد ار شیر،  تولید پذیري وراثت
0/32 ــا ت 0/14 و 0 /37 0/23 تا  ،0 /33 ــا ت 0/29 ــدود ة مح در
پذیري تکرار همچنین .(8 ، 4 ،3 ،2 ،1) است گردید ه گزارش
است (4 شده گزارش و 0/41 0/39  ،0/45 ترتیب به این صفات
249/78 تا ــیر 10/99- تولید ش براي ژنتیکی مقاد یر روند .(8 و
است ــده ش گزارش کیلوگرم 3/46 چربی مقدار براي و کیلوگرم
ــرآورد ب ــود ن ــاوت ب ــه متف ــه ب توج ــا ب .(9 ، 8 ،4 ،3 ،2 ،1)
تولیدي صفات ژنتیکی ــیع روند وس دامنه و پارامترهاي ژنتیکی
در پارامترها برآورد این که ــد میرس نظر مختلف، به مناطق در
هاي انتخاب، برنامه براي طراحی مختلف هاي مناطق ــت جمعی
ارزیابی همچنین و مختلف ــاي ه اقلیم اثر و مدیریت ــی چگونگ
از این تحقیق هدف باشد. موثر ــد ه، ش اجرا انتخاب هاي برنامه
و چربی) ــیر، (ش ــات تولیدي صف ژنتیکی ــاي ــرآورد پارامتره ب
در مذکور صفات ژنتیکی و محیطی فنوتیپی، روندهاي ــرآورد ب

باشد. می مرکزي استان هلشتاین گاوهاي جمعیت

مقدمه

... ژنتیکی روند برآورد
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روشها و مواد
و محیطی ــی ژنتیک روند و پارامترها ــرآورد ب منظور تحقیق به ــن د رای
چربی درصد و چربی روز، در د وشش نوبت دو و روز شیر305 تولید صفات
ــتاین هلش گاوهاي گله 31 به ــیرواري مربوط ش 15539 دوره د ادههاي از
استفاده شد. 1383 1368تا هاي سال طی شده آوري جمع استان مرکزي

است. شد ه د اده نشان 1 جد ول مطالعه در مورد جمعیت ترکیب و تعداد
براي ــد. ش FoxProوExcel انجام ــاي افزاره نرم با ــا، ه ــش داد ه ویرای
SAS) برنامه GLM روش از ــتفاده اس با ــا د اد هه ثابت، ــر عوامل اث ــن تعیی
این پژوهش شامل د ر بررسی گرفتند. صفات مورد قرار 1996) مورد تجزیه
می روز ــش در نوبت د وش و 2 روز 305 و درصد چربی چربی ــیر، ش تولید
مدل از صفات ژنتیکی پارامترهاي و واریانس هاي مولفه برآورد براي ــد. باش
ــده بدون نمایی محدود ش ــت د رس حداکثر روش به زیر صفتی یک حیوانی

شد. استفاده (DFREML) گیري مشتق
y= Xb + Za + Wpe + e  
ــامل (ش ثابت عوامل بردار اثر ،b ــاهدات؛ مش بردار  ،y ــد ل م ــن ای در
ژنتیکی تصادفی عوامل اثر بردار  ،a زایش)؛ شکم و ــال-فصل-گله س اثرات
عوامل اثر برد ار ،e دائمی؛ محیطی تصاد فی عوامل اثر برد ار ،pe ــی؛ افزایش
امیدهاي ــتند. طرح هس ماتریس هاي W و X،  Z ــده و مان ــی باق ــی تصادف

مدل عبارتند از: واریانس مولفه هاي و ریاضی
E(y)= Xb , E(a) = 0, E(pe) = 0 ,E(e) = 0
Var(y) = A σ2

a , Var(pe) = I σ2

pe  , Var(e) = I σ2

a  
σ2

pe  ، σ2

a ماتریس واحد و I ،خویشاوندي ماتریس روابط A در این رابطه
د ائمی محیطی واریانس مستقیم، افزایشی ژنتیکی واریانس ترتیب به σ2

a و
میباشند . مانده باقی واریانس و

از استفاده صفات با اصالحی ارزشهاي خطی نااریب پیشبینی بهترین
و میانگین ارزشهاي برآورد صفتی یک تجزیه از هاي واریانس حاصل مؤلفه
براي برآورد روند ــد. ش ــبه محاس تولد ــال س تفکیک به اصالحی حیوانات
فنوتیپی ــت میانگین تابعی ضریب ــی مورد بررس صفات ژنتیکی و فنوتیپی
همچنین شد. ــبه محاس تولد آنها ــال س بر حیوانات ارزشهاي اصالحی و

ارزش و کل میانگین ــی، مورد بررس روند محیطی صفات برآورد به منظور
تابعیت ضریب و گردیده ــر کس آن فنوتیپی میانگین از هر حیوان اصالحی
شد. محاسبه روند محیطی عنوان تولد به سال نسبت به محیطی میانگین

بحث نتایج و
ــیر، ش تولید صفات و پارامترهاي ژنتیکی واریانس ــاي ه مؤلفه برآورد
ضریب وراثت است. شد ه د اده نشان 2 جدول در شیر چربی و درصد چربی
/20 ± 0/02 به ترتیب شیر ودرصد چربی چربی مقدار پذیري تولید شیر، 
ترتیب نیز به آنها پذیري تکرار ضرایب و 0/32 ± و0/02 0 /23 ± 0 /02 ،0 

بود. و40/ 0 0/39 ،0/46
گاوهاي ــیر ش د رصد چربی و چربی مقدار ــیر، ش پذیري تولید وراثت
،0 /29 ترتیب به صفتی حیوانی یک مدل خراسان با استان هلشتاین شیري
،0/30 مقادیر ــري دیگ گزارش د ر .(8) ــت اس ــده ش گزارش و 0/32 0/23
نیز ــدار(3) (2). جهان ــت اس ــده ش این صفات گزارش ــراي ب 0/14 و 0/24
چربی و مقدار ــیر ش صفت تولید پذیري براي وراثت را و0/34 مقادیر0/36
در را مذکور صفات پذیري وراثت (1) ــماعیلیزاد ه اس ــت. اس نموده گزارش
،0/34 ترتیب به یزد استان هلشتاین گاوهاي جمعیت شیردهی دوره اولین
پذیري وراثت ضرایب ــر دیگ تحقیقی در ــت. اس کرده برآورد 0/25 و 0/37
مختلف به هاي مدل استفاده از با ایران گاوهاي هلشتاین در صفت این سه
همکاران و Ojango .(4) ــده است ش گزارش 0/33 و32/ 0  ،0/24 ترتیب
د یگر، کردند. درتحقیقی گزارش 0/25 را ــیر ش تولید پذیري وراثت ،(16)
گزارش و چربی ــیر ش تولید پذیري وراثت ــراي ب 25/ 0 و0/28 مقادیر ــز نی

شده است (9).
جمعیت تولید شیر صفت که وراثت پذیري دهد می ــان نش مطالعه این
کل سطح میانگین به ــبت نس حدودي تا استان مرکزي ــتاین هلش گاوهاي
نحوة ــرایط مد یریتی، ش اثر د ر احتماالً ــد. علت آن باش می پایینتر ــور کش
رکورد برداري د ر بودن دقت و پائین ــه حاصل هاي بودن داده کم ــاب، انتخ
از ــی ناش فنوتیپی واریانس ــه افزایش ک دارد احتمال ــن ــد. همچنی میباش
در ژنتیکی ــس واریان ــوس محس تغییر وعدم محیطی و مدیریتی ــانات نوس

تعدادنوع

موجود هاي داد ه کل
پایه نسل حیوانات تعداد

داراي داده تعداد حیوانات
نتاج هاي داده داراي هاي پدر تعداد
نتاج هاي د اده داراي هاي مادر تعداد

زایش سال تعداد
(کیلوگرم) روز شیر305 میانگین

(کیلوگرم) چربی میانگین
چربی درصد میانگین

15539
2106
4845
321
2210

سال) 15)1368-1383
5860/76
188/96
3/25

مطالعه مورد آماري و ترکیب جامعه تعد اد -1 شماره جدول
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کاهش وراثت باعث جمعیتها ــایر س براي شده گزارش مقادیر با ــه مقایس
.(4 ، 1) باشد پذیري شد ه

تولید ) براي ) فنوتیپی واریانس به دائمی واریانس محیطی ــبت نس
بود. این 0 /08 16/ 0و ترتیب 0/26، چربی به درصد و چربی مقدار ــیر،  ش
تغذیه مدیریت، ــامل ش دائمی محیطی عوامل اثر میدهد که ــان نش ارقام
(اثر ژنتیکی پذیري وراثت از ــتر بیش ــیر بر تولید ش ــی افزایش غیر ژنتیک و
ــد می باش آن از کمتر چربی د رصد و چربی براي ولی صفت ــی) این افزایش
چربی شیر و درصد شیر، مقدار تولید صفات مطالعات جداگانه براي (8). در
جمعیت براي 0/42 و 0/39  ،0/50 ــب ترتی به تکرارپذیري ضریب ــر مقاد ی
گاوهایی براي جمعیت 0/41 0/35و  ،0/45 و (4) ــتاین ایران هلش گاوهاي
گلههاي روي بر بررسی در .(8) است شده گزارش خراسان استان هلشتاین
مقادیر ترتیب به چربی آن مقدار و شیر تولید براي صفت شمالی کارولیناي
پژوهش نشان این از حاصل نتایج .(9) ــت اس ــده گزارش ش 0/48 و 0/47
ــات گزارش ــایر س با تحقیق این از حاصل مقادیرتکرارپذیري ــه ک دهد می
د هنده نشان یک صفت تکرارپذیري ضریب که این به با توجه د ارد. مطابقت
باال علت و به می باشد، آن صفت بین رکوردهاي تکراري براي ــتگی همبس
بر که انتخاب رسد ــی بنظر می بررس مورد صفات تکرارپذیري بودن ضریب
تولید در افزایش منجر به ــیرواري ش دوره اولین در صفات عملکرد ــاس اس

گردد. نسل فاصله کاهش همچنین و بعدي هاي دوره
چربی درصد و چربی ــیر، تولید ش صفات فنوتیپی ــن تغییرات میانگی
نشان داده 3 جدول در (62-81) تولد مختلف هاي ــال س طول در ــیر ش
دهۀ به دو می توان را شیر تولید فنوتیپی ــت. میانگین تغییرات اس ــد ه ش
ــاي اخیر ه ــال س یعنی دهۀ دوم که در ــرد ــیم ک 81-72 تقس و 62-71
باالترین اگرچه است. بوده د اراي افزایش نسبی فنوتیپی تغییرات میانگین
میانگین ولی ــد،  باش می 77 ــال س متولدین به ــیر مربوط ش مقدار تولید
آماري داراي نظر از ــال هاي مختلف این دوره در س ــیر ش تولید عملکرد
کمترین گرفتهاند. قرار گروه د ر یک ــوده و نب (p≤0/05) دار معنی ــاوت تف
بوده 62 ــال س متولدین مربوط به نیز ــیر تولید ش میانگین براي ــرد عملک
د ارد. (p≤0 /05) د اري معنی تفاوت ــالها س سایر با آماري نظر از که ــت اس
مشاهده ــیر ش تولید میانگین ــابهی با روند مش نیز چربی میانگین مورد د ر
62 و ــال س عملکرد مربوط به متولدین اي که کمترین گونه به ــود، ش می
طی تغییرات میزان ولی بوده، ــال 77 س به متولدین مربوط آن ــترین بیش
براي ــد . باش می تولیدي ــیر ش میزان تغییرات از کمتر مختلف هاي ــال س

ــترین بیش و 63 ــال س به کمترین عملکرد مربوط نیز درصد چربی میانگین
اول ــال س دو براي درصد چربی میانگین ولی بوده، 66 ــال س مربوط به آن
و ــت اس گرفته قرار دیگري گروه در نیز ــالها س ــایر براي س و یک گروه در
5 کوچکتر از احتمال ــطح س در نظر آماري از گروه هر در میانگینها تفاوت
براي شده مشاهده فنوتیپی نوسانات نیستند. د ار معنی تفاوت درصد داراي
و همچنین محیطی مدیریتی، نوسانات به توان می را ــیر ش تولید میانگین

نسبت داد. مختلف هاي اسپرم از استفاده علت ژنتیکی به
در ــی بررس مورد صفات و محیطی اصالحی ارزش ــرات ــن تغیی میانگی
میانگین شده است. د اده نشان 3 تا 1 نمودارهاي مختلف تولد در هاي سال
ــال س براي متولدین کیلوگرم -55/57 از ــیر تولید ش صفت اصالحی ارزش
اگرچه ــت. کرده اس تغییر 80 ــال س متولدین کیلوگرم براي 159/07 تا 64
باشد، می اصالحی صفت تولید شیر داراي نوساناتی ارزش میانگین تغییرات
،(1 ــد (نمودار باش می ــیر تقریباً صعودي س دهنده ــان نش ولی برآیند کلی
ــد . باش می کیلوگرم 57/5 تغییرات این براي ــی کل میانگین که طوري ــه ب
62 تولد سال د ر 948/04- کیلوگرم از این صفت محیطی تغییرات میانگین
تغییرات میانگین است. کرده تغییر 77 تولد ــال س تا 181/29 کیلوگرم در
از باشد، نزولی می سیر داراي 69 ــال س تا ــیر ش تولید صفت براي محیطی
د وباره روند 81 تا 76 سال از سپس و ــی داراي روند افزایش 76 تا 69 ــال س
می زیاد ــیار بس ــانات نوس داراي محیطی تغییرات د ارد. میانگین ــی کاهش
می ــیر نزولی س داراي و منفی محیطی تغییرات براي کلی برآیند و ــد، باش
سال هاي مورد طی محیطی تغییرات در کلی میانگین که به طوري باشد، 
به احتماالً می تواند زیاد محیطی تغییرات این کیلوگرم بود. -139 ــی بررس
سال طی اقلیمی تغییرات و تغذیه،  بهداشت نظیر مد یریتی ــانات نوس علت
براي محیطی و تغییرات ژنتیکی میانگین مقایسۀ (4). با باشد مختلف هاي
هلشتاین گاوهاي جمعیت که نمود، گیري نتیجه توان می شیر تولید صفت
از ولی افزایشی روند داراي تقریباً ژنتیکی پتانسیل لحاظ از مرکزي ــتان اس
شرایط نبودن مناسب و باشند،  می نزولی داراي روند محیطی ــرایط ش نظر
به شده است، جمعیت این ــیل ژنتیکی پتانس بروز عد م ــبب س نیز محیطی
بررسی در مورد هاي ــال س طی ارزش اصالحی تغییرات میانگین که طوري

باشد. نمی باالئی حد
سیر صعودي داراي نسبتاً ــیر چربی ش صفت ژنتیکی تغییرات میانگین
ــیر ش چربی مقدار براي میانگین تغییرات محیطی .(2 ــودار ــد (نم باش می
می باشد. زیادي بسیار داراي نوسانات تولید شیر براي تغییرات همانند این

درصد چربی و شیر، چربی تولید صفات ژنتیکی وپارامترهاي هاي واریانس مؤلفه -2 جدول

محیطی واریانس نسبت ، وراثت پذیري؛ ضریب ، مانده؛  باقی واریانس ، σ2
pe محیطی دائمی واریانس  ، افزایشی؛ ژنتیکی واریانس ، σ2

a

پذیري تکرار ضریب  ،R واریانس فنوتیپی؛ دائمی به

... ژنتیکی روند برآورد



58 آبزیان و د ام امور
در

زمستان1386 ،77 شماره

آبزیان59 و د ام امور
در

شیر تولید صفت ومحیطی اصالحی ارزش نمودار1- تغییرات

شیر چربی صفت محیطی و اصالحی تغییرات ارزش نمودار2-
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توجه با که د اشته کاهش 72 شد یداً 66تا هاي ــال س تغییرات محیطی طی
ناشی تواند می مقدار چربی، و شیر تولید مثبت بین ژنتیکی همبستگی به

.(8) باشد سالها طی این شیر تولید محیطی براي تغییرات کاهش از
63 حداقل سال در ــیر ش چربی درصد صفت ژنتیکی تغییرات میانگین
به است، یافته کاهش دوباره بعد و ــی روند افزایش 72 داراي ــال س بوده، تا
براي رکوردگیري هاي ــال س خالل در تغییرات میانگین تقریباً که ــوري ط
صفت این براي محیطی نوسانات است. گرفته بخود نزولی ــیر س صفت این
ژنتیکی تغییرات که اخیر هاي سال در خصوص به و ــد باش می زیاد ــیار بس
ــت یافته اس محیطی افزایش تغییرات ــد، باش می ــد یدي ش داراي کاهش

.(3 (نمودار
میانگین ــون چ که دریافت ــوان ت می مختلف نمودارهاي ــه مقایس ــا ب
براي صعودي، و روند داراي تقریباً شیر مقدار براي اصالحی تغییرات ارزش
می انتظار است،  بود ه ثابت تقریباً و جزئی بسیار افزایش چربی داراي مقد ار
نتایج این همانند ــیر ش درصد چربی براي ژنتیکی تغییرات میانگین که رود
سال طی که می دهد نشان تغییرات این ــد. باش نزولی داراي سیر ــی بررس
قیمت آن در محاسبه ــیر ش چربی درصد که این رغم به رکورد گیري هاي
شود، ولی درآمد گاوداران می کاهش ــبب س آن و کاهش ــت اس موثر بود ه
شیر تولیدي مقد ار فقط و است نشد ه ــیر درصد چربی ش افزایش به توجهی

است. بوده نظر مد انتخاب برنامه در
مقدار چربی ــیر،  تولید ش صفات فنوتیپی ــی و محیط ــد ژنتیکی، رون
صفات ژنتیکی، روند ــت. ــد ه اس ش 4 آورد ه جد ول در ــیر ش چربی درصد و
هلشتاین استان گاوهاي جمعیت در آن درصد و چربی مقدار ــیر، ش تولید
ــت درحالی گردیده اس برآورد و0/002- 0/06 ــب 3/75، ترتی به ــزي مرک

به گیري رکورد ــاي ه ــال س طی صفات این ژنتیکی تغییرات میانگین ــه ک
اگرچه که دهد می نشان ارقام این باشد. می و0/04- -0/20 ،57/5 ترتیب
به می باشد، ولی مورد بررسی باال هاي سال ژنتیکی طی میانگین تغییرات
تاکید خاصی انتخاب معیار بر مختلف هاي ــال س طی احتماالً این که لحاظ
متفاوتی هاي معیار اساس بر هاي مختلف سال طی انتخاب ها و است نشده
صورت به ژنتیکی تغییرات این از کمی مقدار فقط ــت، اس پذیرفته صورت
به که ژنتیکی روند تولید ي براي مقدار شیر مثال براي ــت. اس تجمعی بوده
به نسل انتقال قابل ــت و اس شده اضافه هاي قبل ــال س به صورت تجمعی
اصالحی ارزش کل تغییرات ــن درصد میانگی فقط 6 ــد، باش می نیز بعد ي

باشد . هاي مورد بررسی می سال طی
/99 ترتیب به را تولید شیر براي فنوتیپی و روند ژنتیکی ،(3) جهاندار
ژنتیکی روند (5) شجاع و گله سال براي یک در گرم کیلو 271/85 و -10 
گاوهاي ــال براي س در گرم کیلو و44/23 13/56 ترتیب ــه ب را ــی فنوتیپ و
ژنتیکی تولید روند نیز یاد کوري (7) کردند. عوضی گزارش ــتاین ایران هلش
ــت. اس گزارش کرده گرم کیلو 24/65 ــتاین گاو هلش گله یک در را ــیر ش
/27 139/96 و اعد اد خراسان استان هلشتاین گاوهاي براي نعیمی پور(8)
ــت. اس کرده گزارش ژنتیکی فنوتیپی و براي روند ترتیب به را ــرم کیلوگ 9
طی ــیر را ش تولید صفت ژنتیکی روند همکاران و Richarson ــن همچنی
کرده اند. برآورد جرزي نژاد در کیلوگرم 57 با برابر ،1967-1979 سالهاي
1972-1988 سالهاي طی سالیانه ژنتیکی تغییرات میزان دیگر بررسی در
روند ــکاران هم و Galip .(10) ــد گردی گزارش ــرم گ 173 کیلو با ــر براب
(18) همکاران و Roman ــد. کردن گزارش را کیلوگرم 249/87 ــی ژنتیک
1969-1987 سالهاي طی را هلشتاین ــیردرگاوهاي ژنتیکی تولید ش روند

شیر چربی درصد محیطی اصالحی و ارزش تغییرات نمودار3-

... ژنتیکی روند برآورد



60 آبزیان و د ام امور
در

زمستان1386 ،77 شماره

آبزیان61 و د ام امور
در

تولد (کیلوگرم)سال شیر (کیلوگرم)تولید چربیچربی درصد

624856/24 354/29151/39 15/533 /07 0/17
635752/38 219/72172/80 8/063 /03 0/09
645536/32 127/67173/83 4/683/17 0/05
655643/97 168/90185/59 6/203/31 0/07
665569/39 120/81186/01 4/433/37 0/05
675467/29 82/15176/66 3/013/25 0/3 0
685488/57 76/76182/23 2/813/35 0/03
695352/17 78/06173/61 2/863/28 0/03
705483/08 66/02178/47 2/423/29 0/02
715633/00 70/02184/88 2/583/30 0/03
725593/67 65/56184/70 2/413/33 0/02
735778/30 60/23187 /07 2/ 203/25 0/02
745710/71 58/96188/68 2/173/34 0/02
755715/66 61/12187/19 2/273/30 0/02
765710/74 57/63186/81 2/243/27 0/02
775915/96 54/28191/24 2/033/24 0/02
785849/88 58/09184/12 2/133/18 0/02
795810/63 54/60187/88 2/083/25 0/02
805756/71 56/02185/97 2/203/25 0/02
815516/84 93/69182/66 3/643/33 0/04

(کیلوگرم)عنوان (کیلوگرم)شیر چربی چربیمقدار درصد

ژنتیکی /0*1/66±3/75روند 06 ±0/09 n s-0/02 ±0/002 n s

0/24±0/21**8/41±19/79روند محیطی n s0/07±0/002 n s

فنوتیپی 0/27±0/23**7/46±22/29روند n s0/05±0/003*

د یگر، اي در مطالعه ــد. کردهان برآورد ــال کیلوگرم درس حدود 36/8 تا 41
صفت براي نر گاوهاي انتخاب حالت نوع ــه س ژنتیکی پیشرفت ــی بررس با
براساس فقط انتخاب و تولید شیر، تیپ شاخص یک براساس شیر(انتخاب
ترتیب را به آن میزان شجره) براساس نرجوان گاوهاي انتخاب ــیر و مقدارش
کیلوگرم 3/46 را شیر روند ژنتیکی چربی د رسال و کیلوگرم و68 81 ،61

تولید ژنتیکی روند نیز (11) Freeman,Lindberg .(9) کردهاند گزارش
روند را این ــکاران، هم و Ojanjo نمودهاند. گزارش کیلوگرم 135 را ــیر ش
کرده اند . ــزارش گ ــال درس کیلوگرم 12/9 ،1986-1997 هاي ــال س طی
هلشتاین گاوهاي ــیر ش تولید روند ژنتیکی بر تحقیقی ــاس براس همچنین
37 مقادیر ترتیب به میالدي ، 70و80 60 هاي درطول دهه متحد ه ــت ایال

شیر درصد چربی و چربی شیر، تولید صفات فنوتیپی تغییرات 3- میانگین جدول

شیر و درصد چربی چربی مقدار شیر،  تولید صفات فنوتیپی محیطی و روند ژنتیکی، - 4 جدول

ns: p > 0/05; : p < 0/05 ; : p < 0/01
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ــان نش تحقیق (13). نتایج این ــت اس گردیده گزارش ، 79 و116 کیلوگرم
استان هلشتاین گاوهاي ــد ة ش برآورد ــیر تولید ش ژنتیکی روند که د هد می
در و کمتر ــور کش در شده ــایرتحقیقات انجام برآورد س ــبت به نس مرکزي
،17) تفاوت 15 ،14  ،11 ،10 ،9) محققان برآوردهاي دیگر ــه با مقایس
برآورد مقدار از تحقیق در این ــده ش برآورد مقدار همچنین دارد. ــتري بیش

بیشتر است. سال) در (10/99- کیلوگرم جهاند ار شدة توسط
میانگین ــه ــه اگرچ ک داد ــان نش این پژوهش نتایج ــی کل طور ــه ب
می ــط متوس حد د ر ــیر تولیدي ش مقدار براي به ویژه تغییرات ژنتیکی
هاي سال طی ثابت انتخاب تاکید بر یک معیار عدم لحاظ به ــد ولی باش
این جمعیت در تولیدي ــیر ش مقد ار براي ژنتیکی روند میزان ــف، مختل
ــط متوس از کمتر حد در در این پژوهش ــی روند فنوتیپ ــد . باش می کم
و محیطی ــل عوام مربوط به ــد تولی افزایش د ر ــهم س ــترین بیش و بوده
گاوهاي اصالح ژنتیکی از ــرفت ناشی پیش همچنین میزان مدیریتی بود.

بود. جمعیت کم این

استفاده مورد منابع
هلشتاین نژاد گاوهاي شیري تولیدي توان بررسی 1376؛ م. زاده،  ــماعیلی اس - 1
تربیت کشاورزي، دانشگاه ــکده د انش ارشد، کارشناسی نامه پایان یزد. ــتان اس در
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