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  چكيده

 1385تا  1372هاي گاو شيري هلشتاين كه در فاصله سال 140245اولين دوره شيردهي در تحقيق حاضر از اطالعات صفت روزهاي باز مربوط به 
ها از دو مدل مختلف استفاده شد كه در مدل اول اثر گله، سال براي آناليز داده. توسط مركز اصالح نژاد ايران جمع آوري شده بود، استفاده گرديد

برآوردها با استفاده از روش حداكثر . و فصل تولد به عنوان اثرات ثابت در مدل قرار گرفتندزايش و فصل زايش و در مدل دوم اثر گله، سال تولد 
 1/131±74ها ميانگين روزهاي باز براي تمام سال. صورت گرفت با استفاده از يك مدل حيواني تك متغييره) REML(درستنمايي محدود شده 

روند فنوتيپي روزهاي باز . محاسبه گرديد 0624/0، 062/0ز در مدل اول و دوم به ترتيب روز و مقدار وراثت پذيري برآورد شده براي روزهاي با
روند ژنتيكي روزهاي باز مثبت و مقدار ارزش اصالحي براي هر سال در مدل اول ودوم به ). > 01/0p(براي هر سال برآورد شد  13/0±63/0

روند ژنتيكي و فنوتيپي روزهاي باز بين دو مدلي كه در اين تحقيق . معني دار نبودندمحاسبه شد اما از نظر آماري  08/0±04/0و 07/0±05/0ترتيب 
. توان استفاده كردها  جهت آناليز ژنتيكي ركوردهاي اولين دوره شيردهي ميبنابراين از هر دو اين مدل. داري نداشتاستفاده شد تفاوت معني

به اين مفهوم است كه اين صفت بيشتر تحت تاثير شرايط محيطي مانند مديريت و تغذيه  وراثت پذيري برآورد شده براي روزهاي باز كم بوده و
  .است

  . روزهاي باز، گاو هلشتاين، وراثت پذيري، پارامترهاي ژنتيكي، روند فنوتيپي: واژگان كليدي
 

 مقدمه 

يكي از مهمترين . باشدسودآوري گله گاوهاي شيري ميكارايي توليد مثلي در گاوهاي شير از صفات بسيار با اهميت اقتصادي و موثر بر 
-براي اينكه فاصله گوساله. باشدها ميكه مهمترين عامل موثر بر فاصله زايش )زايش تا آبستني مجدد( صفات توليد مثلي، روزهاي باز است

با مطالعاتي كه طي سالهاي اخير صورت . اشدروز ب 85حدود ) روزهاي باز(روز باشد بايد ميانگين فاصله زايش تا آبستني مجدد  365زايي 
 گرفته نشان داده شده كه ميانگين روزهاي باز در جمعيت گاوهاي شيري افزايش پيدا كرده است كه اين امر به علت افزايش توليد شير در اين

بنابراين انتخاب ژنتيكي . جود دارداز طرف ديگر بين صفات توليدي و صفات توليد مثلي همبستگي ژنتيكي نامناسبي و. است جمعيت ها بوده
هدف از اين مطالعه، بررسي روند تغييرات ژنتيكي . شودحيوانات براي توليد شير بيشتر سبب كاهش كارايي توليد مثلي در گاوهاي شيري مي

  . و فنوتيپي روزهاي باز در طي مدت چهارده سالي است كه انتخاب براي افزايش توليد شير صورت گرفته است
  ها د و روشموا

هاي گاو شيري هلشتاين كه از سال 140245به منظور بررسي روند ژنتيكي و فنوتيپي روزهاي باز از اطالعات مربوط به اولين دوره شيردهي 
مقدار  قبل از انجام آناليز اطالعات مربوط به حيواناتي كه. توسط مركز اصالح نژاد ايران جمع آوري شده بود، استفاده گرديد 1386تا  1373

ها از دو مدل مختلف استفاده شد كه در مدل براي تجزيه و تحليل داده. روز بود حذف شدند 365روز و بيشتر از  40روزهاي باز آنها كمتر از 
لد و اول اثر گله، سال زايش و فصل زايش به عنوان اثرات ثابت در نظر گرفته شده و در مدل دوم اثرات ثابت در مدل شامل اثر گله، سال تو

هاي واريانس و كوواريانس در قالب يك مدل جهت برآورد مولفه )REML(از روش حداكثر درستنمايي محدود شده . فصل تولد بودند
  . صورت گرفت DFREMLحيواني تك متغييره توسط نرم افزار 
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هاي مختلفي قرار داده شده و مقدار ميانگين فنوتيپي و همچنين ميانگين ارزش پس از آن اطالعات بدست آمده بر اساس سال زايش در كالس
اصالحي محاسبه شدند و در نهايت مقدار ضريب تابعيت فنوتيپي و ژنتيكي حيوانات بر اساس سال از طريق تجزيه و تحليل رگرسيون 

 .جفت شده استفاده شد tجهت مقايسه روند ژنتيكي و فنوتيپي بين دو مدل از روش آزمون . محاسبه شد

  
 نتايج و بحث

. ارائه شده است 2و  1در نمودار ) 1383تا  1370(روند فنوتيپي و ژنتيكي روزهاي باز محاسبه شده در مدل اول طي مدت چهارده سال 
مدل اول ودوم به ترتيب روز و مقدار وراثت پذيري برآورد شده براي روزهاي باز در  1/131±74ها ميانگين روزهاي باز براي تمامي اين سال

باشد براي هر سال مي 63/0±13/0با انجام آناليز رگرسيون نشان داده شد كه روند فنوتيپي روزهاي باز . محاسبه گرديد 0624/0، 062/0
)01/0p < .( 08/0±04/0و 07/0±05/0روند ژنتيكي روزهاي باز مثبت و مقدار ارزش اصالحي براي هر سال در مدل اول ودوم به ترتيب 

روند ژنتيكي و فنوتيپي روزهاي باز براي هر دو مدل مشابه بوده و تفاوت معني داري بين آنها . محاسبه شد و اين مقادير معني دار نبودند
 روز بود كه مربوط به گاوهايي بود كه زايش آنها در فصل بهار 2/123و  1/138بيشترين و كمترين مقدار روزهاي باز به ترتيب . مشاهده نشد
در ارزيابي ژنتيكي برخي صفات توليد مثل و شير توليدي، وراثت پذيري روزهاي باز در اولين دوره شيردهي را ) 1388(قرباني . و تابستان بود

، ولي در روند ژنتيكي اين صفت تفاوت معني دار مشاهده )> 01/0p(برآورد كرد و روند فنوتيپي روزهاي باز را معني دار  004/0±038/0
در تحقيقات ارائه شده توسط ساير پروهشگران . گزارش كرد 03/0±04/0، 54/0±26/0مقادير روند فنوتيپي و ژنتيكي را به ترتيب  نكرد و

و مارتي و فانك ) 1998(، دماتاووا و برگر )1383(بيطرف ثاني و همكاران . برآورد كردند 1/0وراثت پذيري صفت روزهاي باز را كمتر از 
  . برآورد نمودند 045/0و  042/0، 05/0روزهاي باز را در گاوهاي هلشتاين به ترتيب  وراثت پذيري) 1994(
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  گيري كلينتيجه
ها را جهت آناليز ژنتيكي داري وجود نداشت بنابراين هر دو اين مدلبين دو مدلي كه در اين تحقيق استفاده شد هيچ گونه تفاوت معني

وراثت پذيري برآورد شده براي روزهاي باز كم بوده و به اين مفهوم است كه اين صفت . توان استفاده كردركوردهاي اولين دوره شيردهي مي
انتخاب ژنتيكي براي افزايش توليد شير تاثير نامناسب بر روزهاي باز دارد و . تغذيه است بيشتر تحت تاثير شرايط محيطي مانند مديريت و

هاي جديدي براي تشخيص ها الزم است از روشبه منظور كاهش مشكالت توليد مثلي گله. ودشباعث افزايش طول دوره روزهاي باز مي
  .هاي ماهر به منظور تلقيح مصنوعي گاوها استفاده شودفحلي استفاده شود و از تكنسين
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Genetic and phenotypic trend of open days in Iranian Holstein dairy cows from 1993 
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Abstract: 
Information of 140245 first lactation dairy cows since 1993 to 2006 were used for genetic and phenotypic 
evaluation of open days. Two different models were designed for analyzing of data. In first model was 
considered herd, calving year and calving season as fixed factors and in second model were considered 
the factors of herd, birth year and birth season as fixed effects. A linear animal model was used for 
genetic analyzing of data and variance-covariance component was estimated by restriction maximum 
likelihood (REML) method. Average of open days was calculated 131.1±74 days for all years. 
Heritability estimate of 0.062 and 0.0624 were obtained for open days in model 1 and model 2 
respectively. Regression Analysis showed open days increased significantly 0.63±0.13 day in each year 
(P<0.01). The genetic trend was positive and regression analysis showed breeding values of open days 
increased 0.07±0.05 and 0.08±0.04 in each year in model 1 and model 2 respectively but this increase was 
not significant. Low heritability of open days implies that variation in open days is more due to 
environmental effect such as management and feeding.  
 
Keywords: genetic parameters, phenotypic trend, open days, dairy cows, heritability. 
 

  


