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 چكيده

تا  1367هاي گله استانهاي گلستان و مازندران مربوط به سال 290رأس گاو شيري نژاد هلشتاين در  11398در اين تحقيق از اطالعات زايش اول 
مثلي شامل سن زايش روز دو بار دوشش شير، توليد چربي و صفات توليد 305صفات توليدي شامل ركوردهاي تصحيح شده . استفاده شد 1386

نمايي هاي ارثي از روش حداكثر درستبراي برآورد ارزش. صفت طول دوره خشكي نيز مورد بررسي قرار گرفت. اول و فاصله دو زايش بود
روند ژنتيكي و فنوتيپي به صورت تابعيت مقادير ارزش . استفاده گرديد ASREMLتك صفتي و نرم افزار  2حيواني مدل) REML(1محدود شده 

  .ارثي و فنوتيپي صفات از سال تولد گاو محاسبه شد
) ±01/0(ش اول كيلوگرم در سال، سن زاي 05/0) ±01/0(توليد چربي  كيلوگرم در سال، 8/2) ±4/0(در اين تحقيق روند ژنتيكي توليد شير  

روند . روز در سال برآورد گرديد -03/0) ±/004(روز در سال و طول دوره خشكي  018/0) ±002/0(روز در سال، فاصله دو زايش  -28/0
 -36/0) ±05/0(روز و  37/0) ±14/0(روز،  -66/2) ±1/0(كيلوگرم،  3/2) ±1/0(كيلوگرم،  24/113) ±9/2(فنوتيپي براي صفات فوق به ترتيب  

   .روز در سال به دست آمد
  روند ژنتيكي، صفات توليدي و توليدمثلي، هلشتاين: واژگان كليدي

  
  مقدمه 

به همين دليل اين صفات در اهداف اصالح نژاد مورد توجه . آيددرآمد صنعت پرورش گاو شيري به طور عمده از صفات توليدي به دست مي
روز معيار اصلي انتخاب در گاو شيري بوده است با اين وجود، سودآوري گاوها  305توليد شير در هاي گذشته مقدار در سال. اندقرار گرفته

در مطالعات انجام شده در سطح كشور ). 1386رضوي و همكاران، (باشد تابع توليد شير در هر زايش، سن زايش اول و فاصله زايش مي
ي و توليدمثلي به دست آمده است كه در دامنه وسيعي قرار دارند، لذا با توجه به مقادير متفاوتي براي روند ژنتيكي و فنوتيپي صفات توليد

هاي هاي مناطق مختلف براي ارزيابي برنامهرسد كه برآورد روند صفات در جمعيتمتفاوت بودن برآوردها در مناطق مختلف، به نظر مي
ي ژنتيكي صفات توليدي و توليدمثلي صفات مزبور در گاوهاي شيري هدف از اين تحقيق برآورد پارامترها. اصالحي انجام شده مؤثر باشد

  .باشدنژاد هلشتاين استانهاي گلستان و مازندران مي
  

  مواد و روش ها
- داده. ركورد مربوط به صفات توليدي و توليدمثلي گاوهاي هلشتاين استانهاي گلستان و مازندران استفاده شد 11398در اين تحقيق از تعداد 

به دليل تشابه اقليم و به منظور افزايش دقت در برآورد . آوري شدندتوسط مركز اصالح نژاد دام جمع 1386تا  1367هاي مزبور در سالهاي 
. روند ژنتيكي و فنوتيپي، اطالعات مربوط به دو استان گلستان و مازندران به صورت همزمان مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار گرفت

افزار بانك ها در نرمداده. عه شامل توليد شير، توليد چربي، سن زايش اول، فاصله دو زايش و طول دوره خشكي بودصفات مورد مطال

___________________________________________________________________________ 
1 . Restricted Maximum Likelihood (REML) 

2 . Animal model  
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روز دوره شيردهي و دو  305پرو ذخيره شد و فاصله دو زايش و سن زايش اول محاسبه و صفات توليد شير و چربي براي اطالعاتي فاكس
  . نوبت دوشش در روز تصحيح گرديد

فرم ماتريسي مدل دام به اين . نمايي محدود شده از طريق مدل دام صورت گرفتها با استفاده از روش حداكثر درستزيه و تحليل دادهتج
eZuXy.                                                                                                           صورت مي باشد                                

سطح،  20سطح، سال زايش با  290ت مدل شامل گله با بردار ستوني اثرات ثاب بردار ستوني مشاهدات مربوط به هر صفت،  yكه در آن 
بردار ستوني اثر تصادفي  eبردار ستوني اثر تصادفي ژنتيكي افزايشي مربوط به حيوان،  uسطح،  2سطح و استان با  4فصل زايش با 

  .دهندهايي هستند كه ركوردها را به ترتيب به اثر عوامل ثابت و تصادفي ربط ميماتريس Zو  Xباقيمانده،  
XyEشود كه در اين مدل، فرض مي )( ،0)()(  eEuE  2بوده و)( aAGuVar  ،2)( eIReVar  ،

RZZGyVar )(  0و),( euCov در اين روابط، . باشدA  ،2ماتريس روابط خويشاوندي
a  2واريانس ژنتيكي افزايشي و

e 
. مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند SASنرم افزار  GLMها با استفاده از روش براي تعيين اثر عوامل ثابت، داده. واريانس باقيمانده است

براي برآورد اجزا واريانس و ارزش ارثي صفات از مدل حيواني تك . استفاده شد ASREMLافزار ها در اين تحقيق از نرمبراي آناليز داده
  .رت تابعيت مقادير ارزش ارثي و فنوتيپي صفات از سال تولد گاو محاسبه شدروند ژنتيكي و فنوتيپي به صو. صفتي استفاده گرديد

  
  نتايج و بحث

  آورده شده است 1مشخصات آماري صفات مورد بررسي در اين تحقيق در جدول 
مشخصات آماري صفات: 1جدول  

 انحراف معيار حداكثر حداقل ميانگين تعداد ركورد صفت

 1276 8917 3078 5839 7421 )كيلوگرم( روز  305شير 

 38 266 78 4/173 6594)كيلوگرم( روز  305چربي 

 3/101 1100 550 833 11398 )روز(سن زايش اول 

 72 600 300 415 11398 )روز(فاصله دو زايش 

 21 140 20 71 6843 )روز ( طول دوره خشكي 

  ) .2جدول (برآورد گرديد  كيلوگرم در سال 24/113و   8/2روند ژنتيكي و فنوتيپي توليد شير در اين تحقيق به ترتيب 
  
  

  روند ژنتيكي صفات توليدي و توليدمثلي: 2جدول
 روند فنوتيپي روند ژنتيكي صفت

 24/113) 9/2( **** 8/2) 4/0(   توليد شير 

 3/2) 1/0( **** 05/0) 01/0( توليد چربي

 - 66/2) 1/0( **** - 28/0) 01/0( سن زايش اول

 37/0) 14/0( ** 018/0) 002/0(** فاصله دو زايش         

-03/0) 0001/0( طول دوره خشكي  **** )05/0 (36/0 - 

 :**01/0<P ، :*05/0<P ،ns :05/0>P  
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) كيلوگرم 06/0و  75/3(روند ژنتيكي برآورد شده براي توليد شير و چربي برابر با مقادير گزارش شده براي گاوهاي هلشتاين استان مركزي 
اوجانگو و . روز در سال به دست آمد 37/0و  018/0روند ژنتيكي و فنوتيپي فاصله دو زايش به ترتيب ). 1386رضوي و همكاران، (مي باشد 

كه با نتيجه به دست آمده در اين تحقيق ) 2001اوجانگو و پلوت، (روز در سال گزارش كردند   - 9/0پلوت روند ژنتيكي اين صفت را 
روند ژنتيكي و فنوتيپي سن زايش اول به . ها و نحوه آناليز آنها باشدتواند به دليل شرايط محيطي، نحوه ويرايش دادهدارد كه مياختالف 

هاي هلشتاين استان اصفهان، عملكرد توليد طبق تحقيقات توحيدي و همكاران بر روي گله. روز در سال به دست آمد - 66/2و  - 28/0ترتيب 
روند ژنتيكي ). 1386توحيدي و همكاران، (كي و فنوتيپي كاهشي داشت كه با روند سن زايش اول در اين تحقيق مطابقت دارد مثلي روند ژنتي

روز در سال برآورد گرديد كه با نتايج به دست آمده   - 36/0روز در سال و روند فنوتيپي اين صفت  -03/0طول دوره خشكي در اين تحقيق 
  ).1387فاطمي و همكاران، (دارد در تحقيقات مشابه مطابقت 

  
  نتيجه گيري 

روند ژنتيكي و فنوتيپي صفات توليد شير، چربي و صفات توليدمثل به جز فاصله دو زايش از روند مطلوبي برخوردار است ولي روند ژنتيكي 
به منظور بهبود فاصله دو زايش و لذا . هاي مورد بررسي استو فنوتيپي صفت فاصله دو زايش بيانگر افزايش نامطلوب اين صفت در سال

  شود كه اين صفت مورد بررسي قرار گيردهاي اصالح نژادي توصيه ميبراي به دست آوردن حداكثر بازدهي توليدمثلي در برنامه
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Abstract 
In present study, first lactation records of 11398 Holstein dairy cows from 290 herds in Golestan and 
Mazandaran provinces were used. The records were collected from 1989 to 2006. Productive traits were 
305 day-2x adjusted milk and fat yields and reproductive traits were age at first calving and calving 
interval as well as dry days as a separate trait. Genetic parameters were estimated by univariate animal 
model using ASREML software. Genetic and phenotypic trends were calculated as regression of breeding 
values on phenotypic records in each year of birth. Genetic trends for milk and fat yield were 2.8 (± 0.4) 
and 0.05 (± 0.01) kg/year and for age at calving, calving interval and dry days were -0.28 (± 0.01), 0.018 
(± 0.002) and -0.03 (± 0.004) days/ year. Phenotypic trends of these traits were 113.24 (± 2.9), 2.3 (± 0.1), 
-2.66 (± 0.2), 0.37 (± 0.14) and -0.36 (± 0.05) respectively. 
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