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 چکیذٌ

در ایه تحقیق بٍ مىظًر . تًلیذ ي ترکیب ضیر تحت تبثیر عًامل متعذدی قرار می گیروذ کٍ از جملٍ آوُب می تًان بٍ اثر مىطب پذر اضبرٌ کرد

. تفبدٌ گردیذبررسی اثر مىطب پذر بر ريی صفبت تًلیذی گبيَبی َلطتبیه از دادٌ َبی جمع آيری ضذٌ از یک گلٍ ياقع در استبن تُران اس

ريز صفبت تًلیذ ضیر، مقذار چربی، مقذار پريتئیه ي درصذ چربی مربًط بٍ زایص َبی  305رکًرد  9409اطالعبت استفبدٌ ضذٌ ضبمل 

اثر مىطب پذر در مذل . برآيرد گردیذ  GLMاثر مىطب پذر بب استفبدٌ از مذل خطی. بًد 1388تب  1378صًرت گرفتٍ در گلٍ طی سبل َبی 

عملکرد در صفبت تًلیذ ضیر ي پريتئیه مربًط بٍ گبيَبیی بًد کٍ  بیطتریه .ذٌ در ایه تحقیق از لحبظ آمبری بسیبر معىی دار بًدطراحی ض

َمچىیه در ایه . در صفت تًلیذ چربی گبيَبیی کٍ مىطب پذر آوُب آمریکبیی بًد، بُتریه عملکرد را داضتىذ. مىطب پذر آوُب فراوسًی بًد

از آوجبیی کٍ تظبَر صفبت کمی تحت  .کرد در صفت درصذ چربی در گبيَبیی کٍ مىطب پذر آوُب ویًزلىذی بًد دیذٌ ضذتحقیق بُتریه عمل

تبثیر ژوًتیپ حیًان ي مجمًعٍ عًامل محیطی است کٍ حیًان در معرض آن قرار گرفتٍ است، از ایه ري مُمتریه علت تفبيت عملکرد 

 .طی مختلف را می تًان بٍ اثر متقببل ژوًتیپ ي محیط وسبت دادحیًاوبت بب مىطب پذر یکسبن در ضرایط محی

 مىطب پذر، صفبت تًلیذی، َمبستگی فىًتیپی، گبيضیری: ياژگبن کلیذی

 مقذمٍ

ػَاهل هتؼذدی قشاس هی تَلیذ ٍ تشکیب ؿیش تحت تبثیش  .بْبَد صفبت تَلیذی اص هْوتشیي اّذاف دس بشًبهِ ّبی اصالح ًظاد هی ببؿذ

اُ  ٍ هَسد ، داهذاس سا قبدس هی ػبصد تب تغییشاتی سا کِ ایجبد ؿذُ اسصیببی ًوبیذ ٍ تغییشات دلخَآى ػَاهلکبهل هجوَػِ  دسک گیشًذ کِ

دس ایي هیبى گبٍ ّبی ؿیشی ًظاد ّلـتبیي ػْن بِ ػضایی اص تَلیذ ؿیش کـَس سا بِ خَد  .کٌذ ًظش خَد سا دس تشکیب ٍ تَلیذ ؿیش اػوبل

گضاسؿبت هحققیي ٍجَد اختالف  .اص ػَاهل تبثیش گزاس بش سٍی تَلیذ ٍ تشکیب ؿیش اثش هٌـب پذس هی ببؿذیکی  .اختصبف دادُ اًذ

اص آًجبیی کِ جْت تلقیح گبٍّبی ّلـتبیي اص اػپشم ّبیی کِ اص ًقبط هختلف  .هؼٌی داس بیي هٌـب ّبی هختلف پذس سا تبییذ کشدُ اًذ

لحبظ ػولکشد اختالف ٍجَد داسد، تؼییي بْتشیي هٌـب پذس کِ داسای بْتشیي ػولکشد دس اص  تْیِ ؿذُ اًذ اػتفبدُ هی ؿَد ٍ بیي آًْب

ّذف اص اجشای ایي تحقیق بشسػی اثش هٌـب پذس بش سٍی صفبت تَلیذی ٍ . صفبت تَلیذی هی ببؿذ بِ ًظش اهشی ضشٍسی هی سػذ

 .ی ّلـتبیي دس اػتبى تْشاى هی ببؿذتؼییي ػولکشد هٌـب ّبی هختلف ٍ هقبیؼِ آًْب بب یکذیگش دس یک گلِ گبٍ ؿیش

 َب مًاد ي ريش

سٍی صفبت تَلیذی گبٍ ؿیشی ّلـتبیي اص دادُ ّبی جوغ آٍسی ؿذُ یک گلِ گبٍ پذس بش دس ایي تحقیق بِ هٌظَس بشسػی اثش هٌـب 

صایؾ ّبی صَست  سکَسد هشبَط بِ 9409دادُ ّبی جوغ آٍسی ؿذُ ؿبهل . ؿیشی ّلـتبیي ٍاقغ دس اػتبى تْشاى اػتفبدُ گشدیذ

صفت تَلیذ ؿیش، تَلیذ چشبی، تَلیذ پشٍتئیي ٍ  4هی ؿذ ٍ صفبت تَلیذی هَسد بشسػی ؿبهل  1388تب  1378گشفتِ بیي ػبل ّبی 

. صَست پزیشفت FOXPROٍیشایؾ دادُ ّب بب اػتفبدُ اص ًشم افضاس . سٍص هی ؿذ 305دسصذ چشبی تصحیح ؿذُ بش اػبع تَلیذ 

بشای . تبثیش ػَاهل هختلف بش سٍی صفبت تَلیذی هَسد بشسػی قشاس گشفت SPSSًشم افضاس  GLMخطی  ػپغ بب اػتفبدُ اص هذل

 :بشسػی ػَاهل هختلف بش سٍی صفبت تَلیذی اص هذل صیش اػتفبدُ گشدیذ
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Yijklm=µ+Mi+Sj+Lk+Ol+Dm+eijklm 

Yijklm :هقذاس هـبّذُ ؿذُ اص صفت هَسد ًظش 

 هیبًگیي کل: 

Mi : اثش هبُ صایؾ(1-12i=) 

Sj : اثش ػبل صایؾ(1-11j=) 

Lk : اثش دٍسُ ؿیشدّی(1-8k=) 

Ol : اثش هٌـب پذس(1-6l=( )ایشاى، ّلٌذ، فشاًؼِ، ًیَصلٌذ، کبًبدا ٍ آهشیکب: هٌـب پذس ؿبهل) 

Dm :اثش هتقببل ػبل ٍ هبُ صایؾ 

eijklm :ُاثش ػَاهل ببقیوبًذ 

 SPSS  ٍEXCELتیپی ٍ طشاحی ًوَداس ًیض بب اػتفبدُ اص ًشم افضاسّبی ّوچٌیي بشآٍسد آهبس تَصیفی، هحبػبِ ّوبؼتگی ّبی فٌَ

 .صَست پزیشفت ٍ بِ هٌظَس هقبیؼِ هیبًگیي ّب اص آصهَى داًکي اػتفبدُ گشدیذ

 وتبیج ي بحث

 :آهبس تَصیفی

هی ؿَد، صفت ّوبًطَس کِ هالحظِ . آهبس تَصیفی صفبت تَلیذی هَسد بشسػی دس گلِ ًوبیؾ دادُ ؿذُ اػت 1دس جذٍل ؿوبسُ 

 .تَلیذ چشبی بیـتشیي ضشیب تٌَع سا بِ خَد اختصبف دادُ ٍ کوتشیي ضشیب تٌَع هشبَط بِ صفت دسصذ چشبی هی ببؿذ

 )%(ضشیب تٌَع  اًحشاف هؼیبس هیبًگیي هبکضیون هیٌیون صفت

 3/20 6/1547 7631 8/12312 1/2881 تَلیذ ؿیش

 1/22 3/58 2/264 9/441 9/96 تَلیذ چشبی

 5/12 436/0 48/3 87/4 12/2 چشبیدسصذ 

 2/18 9/42 2/235 8/363 5/105 تَلیذ پشٍتئیي

 آهبس تَصیفی صفبت تَلیذی هَسد بشسػی دس گلِ گبٍ ّلـتبیي اػتبى تْشاى: 1جذٍل 

 :ّوبؼتگی فٌَتیپی

ٍ صفت تَلیذ ؿیش ٍ پشٍتئیي بیـتشیي هقذاس ّوبؼتگی بیي د. ّوبؼتگی فٌَتیپی بیي صفبت تَلیذی هَسد بشسػی ٍ بشآٍسد قشاس گشفت

هقبدیش ّوبؼتگی فٌَتیپی بیي صفبت  2دس جذٍل . هـبّذُ ؿذ ٍ کوتشیي هقذاس ّوبؼتگی بیي دٍ صفت تَلیذ ؿیش ٍ دسصذ چشبی بَد

. اص لحبظ آهبسی هؼٌی داس بَد›Pّوبؼتگی فٌَتیپی بیي توبهی صفبت هَسد بشسػی  دس ػطح. تَلیذی هـبّذُ هی ؿَد

ّوبؼتگی فٌَتیپی بیي صفت تَلیذ ؿیش بب صفبت تَلیذ چشبی، تَلیذ پشٍتئیي ٍ دسصذ چشبی سا دس گبٍّبی ( 1389هْش،فشیبدی )

 .گضاسؽ کشد -17/0ٍ  92/0، 71/0ّلـتبیي ایشاى بِ تشتیب 

 ّوبؼتگی فٌَتیپی هـبّذُ ؿذُ بیي صفبت تَلیذی هَسد بشسػی: 2جذٍل 

 تًلیذ چربی تًلیذ پريتئیه درصذ چربی صفبت تًلیذی

 824/0̽ ̽ 933/0̽ ̽- 19/0̽ ̽ تًلیذ ضیر

 826/0̽ ̽ 355/0̽ ̽ تًلیذ چربی

- 086/0̽ ̽ تًلیذ پريتئیه
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 :اثر مىطب پذر

اص لحبظ آهبسی هؼٌی داس ( ›01/0P)اثش هٌـب پذس بِ ػٌَاى یک اثش ثببت دس هذل طشاحی ؿذُ، بش سٍی کلیِ صفبت تَلیذی دس ػطح 

فتِ ؿذُ دس ایي گلِ اص کـَسّبی ایشاى، ّلٌذ، فشاًؼِ، ًیَصلٌذ، کبًبدا ٍ ایبالت هتحذُ آهشیکب تْیِ ؿذُ بَد کِ اػپشم ّبی بِ کبس گش. بَد

دس صفت تَلیذ چشبی گبٍّبیی . بْتشیي ػولکشد دس صفبت تَلیذ ؿیش ٍ پشٍتئیي هشبَط بِ گبٍّبیی بَد کِ هٌـب پذس آًْب فشاًؼَی بَد

ّوچٌیي دس ایي تحقیق بْتشیي ػولکشد دس صفت دسصذ چشبی دس گبٍّبیی . ْتشیي ػولکشد سا داؿتٌذکِ هٌـب پذس آًْب آهشیکبیی بَد، ب

هیبًگیي ٍ اًحشاف هؼیبس صفبت تَلیذی هشبَط بِ هٌـب پذس ّبی هختلف بِ  3دس جذٍل . کِ هٌـب پذس آًْب ًیَصلٌذی بَد دیذُ ؿذ

 .ًوبیؾ دس آهذُ اػت

 

 (%)درصذ چربی  (kg)لیذ پريتئیه تً (kg) تًلیذ چربی (kg)تًلیذ ضیر  

 میبوگیهاوحراف معیبر مىطب پذر

 1/1523b5/7439 4/56b2/255 2/42c1/230 438/0c45/3 ایران

 9/1498b4/7730 9/55b6/266 2/44b244 434/0bc47/3 َلىذ

 3/1545a1/8359 1/53a2/281 5/46a260 347/0c39/3 فراوسٍ

 4/1398c7037 7/51b258 6/39d7/220 514/0a72/3 ویًزلىذ

 1487b3/7506 7/57b5/259 7/41c4/234 465/0bc48/3 کبوبدا

 9/1515a2/8129 4/57a4/287 2/42b9/246 404/0b56/3 آمریکب

 هیبًگیي ػولکشد صفبت تَلیذی دس حیَاًبت بب هٌـب پذس هخلف : 3جذٍل
 

ی کِ بش سٍی گبٍّبی ّلـتبیي هجتوغ کـت ٍ صٌؼت هغبى اًجبم دادًذ، گضاسؽ دس تحقیق( 1386،اهبم جوؼِ کبؿبى ٍ ّوکبساى)

کشدًذ کِ دس صفت تَلیذ ؿیش، ػولکشد گبٍّبیی کِ هٌـب پذس آًْب آهشیکبیی بَد ًؼبت بِ ػبیشیي بْتش بَد، ّوچٌیي دس صفت دسصذ 

ٍ  Ojango) دس کٌیب. یشیي گضاسؽ کشدًذچشبی گبٍّبیی کِ هٌـب پذس آًْب ایشاًی بَد سا داسای ػولکشد بْتش ًؼبت بِ ػب

دس تحقیقی کِ . بْتشیي ػولکشد دس تَلیذ ؿیش سا بشای گبٍّبیی کِ هٌـب پذس آًْب آهشیکبیی بَد، گضاسؽ کشدًذ( 2001ّوکبساى،

(Powell ،2003ٍّوکبساى )ی ٍ تَلیذ دس کـَس ایالت هتحذُ آهشیکب اًجبم دادًذ بْتشیي ػولکشد بشای صفبت تَلیذ ؿیش، تَلیذ چشب

ػذم تطببق ًتبیج تحقیق حبضش . لٌذی ٍ ّلٌذی بَدپشٍتئیي بِ تشتیب هشبَط بِ گبٍّبیی هی ؿذ کِ هٌـب پذس آًْب آهشیکبیی، ًیَص

ی تحقیق حبضش، تفبٍت دس ؿشکت ّبیی کِ کَچک بَدى فبیل دادُ ّب تحقیقبت سا هی تَاى ًبؿی اصًؼبت بِ گضاسؽ ّبی ػبیش 

 .تیپ ٍ هحیط داًؼتؿذُ اًذ ٍ اثش هتقببل طًَب تْیِ اػپشم ّب اص آًج

 وتیجٍ گیری کلی
اص ایي سٍ . تظبّش صفبت کوی تحت تبثیش طًَتیپ حیَاى ٍ هجوَػِ ػَاهل هحیطی اػت کِ حیَاى دس هؼشض آى قشاس گشفتِ اػت

هتقببل طًَتیپ ٍ هحیط ًؼبت هْوتشیي ػلت تفبٍت ػولکشد حیَاًبت بب هٌـب پذس یکؼبى دس ؿشایط هحیطی هختلف سا هی تَاى بِ اثش 

 .داد

 مىببع
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Abstract 

Many factors influence production and composition of milk, one of them is the origin of father. 

Productive data (305 2x) for 9409 Holstein dairy cows, which were collected from one dairy herd in 

Tehran province from 1999 to 2009, were used to estimate the effect of origin of father on milk, fat, 

protein production and fat percentage of dairy cows. General linear model (GLM) procedure of SPSS 

software was used for estimation the origin of father effect. The result showed origin of father influenced 

significantly on productive traits (P<0.01). The greatest milk and protein production (kg) were observed 

in dairy cows that their origin of father were French. The greatest fat production (kg) were observed in 

dairy cows that their origin of father were American. In addition, dairy cows that their origin of father 

were from the New Zealand had the greatest fat percentage. As the domonestration of quantitative traits 

are influenced by cattle’s genotype and environmental factors in which the cattle has lived, thus the most 

important reason for different performance between cattle with same father origin but different 

environmental candition is genotype and environment interaction. 
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