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  چکیده

گاوهای هلشتاین ایران، با در نظر گرفتن عملکرد تولید شیر  وجود اثر متقابل ژنوتیپ و محیط در صفات مربوط به

مورد بررسی قرار گرفت. در این تحقیق اطالعات  زایی متفاوت به عنوان صفات مختلف،حیوانات در فصول گوساله

رکوردگیری شده بودند مورد استفاده قرار گرفت. برای  0831تا  0831مربوط به گاوهای هلشتاین ایرانی که از سال 

صفات تولیدی )مقدار شیر، درصد چربی و درصد پروتئین(، اثر متقابل ژنوتیپ و محیط با استفاده از مدل نری 

های ژنتیک افزایشی و محیط دائمی هر یک از صفات دفی چندصفته مورد مطالعه قرار گرفت. واریانسرگرسیون تصا

-روز تولید مربوط به فصول گوساله 813پذیری زایی مختلف تغییرات زیادی نداشت. وراثتتولیدی در فصول گوساله

، برای درصد جربی به ترتیب 62/1و  62/1، 61/1، 62/1زایی بهار، تابستان، پاییز و زمستان برای مقدار شیر به ترتیب 

روز  813برآورد شد. همبستگی ژنتیکی  83/1و  21/1، 23/1، 26/1و برای پروتئین به ترتیب  63/1و  81/1، 81/1، 63/1

دهنده عدم وجود اثر متقابل ژنوتیپ و محیط به دست آمد که نشان 18/1زایی مختلف باالتر از تولید بین فصول گوساله

رأس گاو نر برتر بین تابستان و پاییز و نیز بین  61های اصالحی ای اسپیرمن بین ارزشبل توجه بود. همبستگی رتبهقا

ها را نشان داد. نتایج این بود و تغییر رتبه گاوهای نر در این فصل 23/1تابستان و زمستان برای درصد پروتئین برابر با 

تواند برای دهد که میزایی برای شیر و ترکیبات آن را نشان میپ و فصل گوسالهای بین ژنوتیمطالعه اثر متقابل بالقوه

 افزایش صحت انتخاب گاوهای نر مورد استفاده قرار گیرد. 
 

مبستگی ژنتیکیپذیری و هاثر متقابل ژنوتیپ و محیط، گاو شیری، وراثت های کلیدی:واژه  
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Abstract  
The existence of genotype by environment interaction on milk production traits of Iranian Holstein 

dairy cattle was investigated by considering recorded performance of daughters of sires at different 

calving seasons regards as different traits. In the current study, recorded data on Holstein cows 

between 2001 and 2010 were used. For production traits (milk yield, fat percentage and protein 

percentage), genotype by environment interaction were estimated by using multiple-trait random 

regression sire model. Additive genetic and permanent environmental variances of milk production 

traits did not vary at different calving seasons. Heritabilities for 305-d production in spring, 

summer, autumn and winter calving seasons were 0.26, 0.29, 0.27 and 0.24 for milk yield, 

respectively; 0.28, 0.30, 0.30 and 0.28 for fat percentage, respectively and 0.42, 0.45, 0.40 and 0.38 

for protein percentage, respectively. The genetic correlations for 305-d milk production traits 

between different calving seasons were higher than 0.93 and that no significant genotype by 

environment interaction was indicated. The Spearman rank correlations between estimated breeding 

values of 20 top sires between summer and autumn and also between summer and winter were 0.68 

for protein percentage and the re-ranking of sires between these seasons were observed. In 

conclusion, results from this study indicated that there were interactions between genotype and 

season of calving for milk production traits in Iranian Holsteins dairy cows. The results of current 

study can be used to increase the accuracy of sire selection. 
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 مقدمه  

، بهبوود عملکورد   گاوهای شیرینژاد هدف از اصالح

باشد. عملکورد حیووان   از طریق انتخاب ژنتیکی میحیوان 

بوا فاکتورهوای   در تعامول  شایسوتگی ژنتیکوی حیووان     به

با توجه به تنوع بواال  . (6112 مولدر) محیطی بستگی دارد

ی گاوهوای  مودیریتی گلوه هوا   های پرورشی و در سیستم

و تغییوورات دمووایی در  در منوواطق مختلووف ایووران شوویری

، اثرات محیطی این پتانسیل را دارنود  فصول مختلف سال

 هوای فراسنجهو  ردهها تعامل قوی برقرار ککه با ژنوتیپ

 شودیم باعث محیط از آنجایی کهتولیدی را تغییر دهند. 

دیگر از  سری در مقابل یک خاموش و هاژن یک سری از

بوه  توانود  موی یک صوفت در دو محویط   ، شوند بیان هاژن

 .(0112 و موواکی فووالکونر) بووروز یابوودعنوووان دو صووفت 

اسپرم نژادهای خاصوی در تموامی منواطق ایوران موورد      

ر گیرد که اغلوب بورای بهبوود تولیود شوی     استفاده قرار می

 . بوا توجوه بوه اینکوه     شووند جایگزین نژادهای بومی موی 

جریووان ژن بووا پیشوورفت تکنولوووژی تولیوودم لی شووتاب   

لذا بررسی اثور متقابول ژنوتیوپ و      ،بیشتری گرفته است



 656   هلشتاين ايران  مدل رگرسیون تصادفی چند صفته جهت برآورد پارامترهای ژنتیکی و اثر متقابل ژنوتیپ و محیط در گاوهای شیری کاربرد

 
 

 وتیوپ و ژناثور متقابول   . حائز اهمیوت خواهود بوود    محیط

هوای  ه پدیده ای اشاره دارد که ژنوتیوپ ب (G×E) 0محیط

شان پاسخ متفاوتی از خود نشوان  مختلف با تغییر محیط

توانود  اثور متقابول موی    .(0112 مواکی  )فوالکونر و دهند می

هوای  محویط هوا در  باعث تغییر رتبه حیوانات یا واریوانس 

نمی تواند  گاو شیرده (.0113 مختلف شود )النچ و والش

. تولید داشته باشد همزمان در بیش از یک محیط طوربه 

، دختووران زیووادی از تلقوویم مصوونوعی امووا بووا گسووترش 

لوذا امکوان    وتوزیو  یافتوه    در مناطق مختلوف گاوهای نر 

  سازد.محاسبه اثر متقابل ژنوتیپ و محیط را میسر می

هوایی  تواند در محیطاثر متقابل ژنوتیپ و محیط می

کووه بووه راحتووی قابوول تشووخیث هسووتند، م وول منوواطق     

ویگل و همکوارا ن   و 6113همامی و همکاران جغرافیایی )

های پرورشوی سونتی در مقابول صونعتی     (، سیستم6110

و یووا  ، نوسووانات آب و هوووایی(6112 نوواتو و همکوواران)

بنوودی هووای مختلووف گوسوواله زایووی م وول گووروه سیسووتم

موریم و   -سواله زایوی ) هایول   حیوانات از لحاظ فصل گو

اگوور همبسووتگی  ( وجووود داشووته باشوود. 6113 همکوواران

ژنتیکووی صووفت خاصووی کووه در دو محوویط بووه عنوووان دو 

دلیلی بر وجوود  شود پایین باشد صفت در نظر گرفته می

 (.  0112 و ماکی فالکونرباشد )دار میاثر متقابل معنی

جهت بررسوی اثور متقابول     در تحقیقات انجام گرفته

شویر نسوبت بوه     اتترکیبمقدار و  برای ،ژنوتیپ و محیط

همبسووتگی هووای مختلووف، در محوویطصووفات تولیوودم لی 

کووه در بع ووی  اسووت بووه دسووت آمووده یبوواالترژنتیکووی 

، 31/1به دلیل وجود همبستگی ژنتیکی بواالتر از  تحقیقات 

 دیده نشده استط قابل توجهی اثر متقابل ژنوتیپ و محی

مووریم و همکوواران -هایوول و 6116 کووالوس و همکوواران)

( همبستگی ژنتیکی 6113مریم و همکاران ) -هایل(. 6113

زایی برای صفات مربوط بوه  های مختلف گوسالهسیستم

گزارش کردند که دلیلی بر عودم   12/1تولید شیر را باالی 

 ژنوتیپ و محیط  بود.  دار معنیوجود اثر متقابل 
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ارزیوابی   در مدل رگرسیون تصادفیشروع کاربرد 

ی از رکوردهووا ژنتیکووی گاوهووای شوویری بووا اسووتفاده   

و  0112 زروزآزمووون صووورت گرفووت )شووفر و دکوور    

سواختار  با توجه به اینکه (. 0112 جامروزیک و همکاران

-در طول زندگی حیوان متغیور موی   ژنتیکی واریانس(کو)

شده در زمان، در ات تکرارمدل جهت آنالیز صف این باشد

گیورد.  ژادی موورد اسوتفاده قورار موی    نهای اصالحبرنامه

هدف از این تحقیق بررسی اثر متقابول ژنوتیوپ و محویط    

 مطالعوه  مقدار و ترکیب شیر گاوهای هلشتاین ایران وبر 

تغییرات همبستگی ژنتیکی و همچنین تغییر رتبه گاوهوای  

 باشد.  زایی نتاج مینر براساس فصل گوساله

 

 هامواد و روش

 گاوهای شیری آزمون تولید شیر -رکوردهای روز

. معیارهایی که از مرکز اصالح نژاد کشور تهیه گردید

: عبارت بود ازبرای ویرایش در نظر گرفته شد 

-در دامنهشکم اول ، 0831تا  0831 هایسال رکوردهای

رکوردهای  ،در زمان زایش ماهگی 22تا  60ی سنی

روز از دوره شیردهی  813تا  3بازه  آزمون در -روز

(DIM تولید شیر در دامنه ،)درصد کیلوگرم 23تا  3/0 ،

درصد و درصد پروتئین در  1تا  3/0دامنه چربی در 

 3دارای بیش از  ماده، گاوهای درصد 2تا  0دامنه 

گاو  01بیش از  باهای سال-گله. آزمون-روز رکورد

استفاده گاو نر  8ها حداقل از که در آن هاییو گله ماده

 گله نتاج داشتند 8گاوهای نری که در بیش از  نیز وشده 

ه مشمول مشخث شدند و گاوهای دارای رکوردی ک

. در باقی ماندندشدند در فایل داده ذکور میالفوقموارد 

-مرحله بعدی گاوهای ماده را براساس فصل گوساله

گروه  2به  )بهار، تابستان، پاییز و زمستان( شانزایی

فصل دارای  2گاوهای نری که در هر تقسیم کرده و 

و رکوردهای  مشخث گردیدند نتاج بودند 3حداقل 

فایل . مربوط به این نتاج در فایل داده نهایی باقی ماندند

موجود از سال  نرهایاز الزم برای مدل نری شجره 

 افزار ها از نرمسازی دادهبرای آماده تهیه گردید. 0826
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Visual FoxPro 9.0 مدل آماری  .استفاده گردید

چربی و درصد  یکسانی برای مقدار تولید شیر، درصد

از آنجا که یک صفت  پروتئین مورد استفاده قرار گرفت.

 به عنوان چند صفتزایی( )فصل گوسالهدر چند محیط 

آزمون رگرسیون  -مدل روز شود، لذادر نظر گرفته می

مورد استفاده قرار  به صورت ذیل تصادفی چندصفته

  گرفت:
 

 𝑦𝑡𝑖𝑗𝑘𝑝𝑞𝑟 = 𝐻𝑇𝐷𝑖𝑟 + 𝐴𝑔𝑒𝑗𝑟 + 𝑀𝑇𝑘𝑟 + ∑ 𝑏𝑝𝑛𝑟

3

𝑛=1
𝑍𝑛 + ∑ 𝑠𝑞𝑚𝑟

2

𝑚=0
𝑍𝑛 +  ∑ 𝑝𝑒𝑝𝑚𝑟

2

𝑚=0
𝑍𝑛 + 𝑒𝑡𝑖𝑗𝑘𝑝𝑞𝑟  

 

رکورد روزآزمون در اُمین 𝑦𝑡𝑖𝑗𝑘𝑝𝑞𝑟  ،tدر این مدل،که 

ماه رکورد روزآزمون -سال-های گلهزیرگروه

(𝐻𝑇𝐷)i(اُم، سن در زمان زایش𝐴𝑔𝑒 )j اُم و دفعات

زایی در فصل گوساله اُمp گاو ماده از اُمk( 𝑀𝑇دوشش )

r؛اُم 𝑏𝑝𝑛𝑟 ،n ُگله مین ضریب رگرسیون ثابت برایا- 

-، به𝑝𝑒𝑝𝑚𝑟و  𝑠𝑞𝑚𝑟 ؛اُمpگاو ماده  زاییگوساله سال

اُم و qرگرسیون تصادفی گاو نر ضریب اُمین mترتیب 

برای فصل  اُمp گاو مادهاثر محیطی دائمی برای 

اُم برای nایهای لژاندر چندجمله 𝑍𝑛؛ اُمrزایی گوساله

اُمین روز شیردهی( 813)پنجمین تا  آزمون مدنظر -روز

ساختار  ، اثرات تصادفی باقیمانده است.𝑒𝑡𝑖𝑗𝑘𝑝𝑞𝑟و 

 : زیر فرض شدصورت )کو(واریانس به 

var [

𝒔

𝐩𝐞

𝐞

] = [

 𝑮⨂𝑨 0 0

0 𝑷⨂𝑰 0

0 0 𝑰𝜎𝑒
2
]  

خویشاوندی گاوهای نر دارای ، ماتریس روابط Aکه 

روابط خویشاوندی نتاج رکورددار و گاوهای نر دارای 

 Pو  Gضرب کرونکر؛  ،⊗؛ با گاوهای نر مذکور

ماتریس )کو(واریانس ضرایب رگرسیون تصادفی به 

 ترتیب برای اثرات ژنتیک افزایشی نرها و محیط دائمی

واریانس باقیمانده  ،e2σ یک ماتریس واحد و I گاو ماده،

 .باشدمی P 06×06 و  Gهای ماتریس ابعاد است.

های لژاندر پیشنهاد ایز چندجملهادر این پژوهش 

( استفاده شد 0111شده توسط کیرکپاتریک و همکاران )

-می زیر لژاندر درجه سه به صورت ایهایچندجمله که

 د: نباش

𝜱0 = √
1

2
   

𝜱1 = √
3

2
(−1 +

2

300
(𝐷𝑡 − 5))   

𝜱2 = √
45

8
(−1 +

2

300
(𝐷𝑡 − 5))

2

− √
45

8
    

دامنه روزهای  811روز شیردهی و عدد مین اُ 𝐷𝑡 ،tکه 

 باشد.   شیردهی می

های ضرایب رگرسیون )کو(واریانس ماتریس

تصادفی با استفاده از روش حداک ر درستنمایی 

و  لشمی) REMLF90با برنامه  (REMLمحدودشده )

در مدل نری  Linux( تحت سیستم عامل 6116 همکاران

گاوهای نر از روی تولید  و با توجه به اینکه صفت برای

های مختلف، به عنوان نتاجشان براساس زایش در فصل

برای صفات مختلف در نظر گرفته شد، برآورد گردید. 

 در مدل نری شیردهی اُمt روز در پذیریمحاسبه وراثت

 زیر استفاده شد: از فرمول

ℎ𝑡
2 =

4𝜎𝑠(𝑡)

2

𝜎𝑠(𝑡)

2
+𝜎𝑝𝑒(𝑡)

2
+𝜎𝑒

2  

σکه
s(t)

2
σو  

pe(t)

2
به ترتیب واریانس ژنتیک افزایشی   

برای واریانس محیط دائمی مربوط به گاو ماده  و نرها

که  باشندمی اُم دوره شیردهی اول813پنجم تا روز 

𝜱𝑮𝒊𝜱 هایهای حاصل از فرمولدیاگونال ماتریس
و  ʹ

𝜱𝑷𝑖𝜱
به ترتیب ماتریس  𝑷𝑖و  𝑮𝑖 هستند. ʹ

)کو(واریانس به دست آمده برای ضرایب رگرسیون 

-تصادفی اثرات ژنتیک افزایشی نرها و محیط دائمی ماده

ایهای چندجمله ماتریسنیز  𝜱بوده و اُم iبرای فصل ها 

-برای محاسبه وراثت باشد.می (810×8لژاندر با ابعاد )

ℎ305𝑑)شیر روز تولید  813پذیری 
( از فرمول زیر 2

  استفاده شد:

ℎ305𝑑
2 =

4𝜎𝑠(305𝑑)

2

𝜎𝑠(305𝑑)

2
+𝜎𝑝𝑒(305𝑑)

2
+305×𝜎𝑒

2   

𝜎که 
𝑠(305𝑑)

2
𝜎و  

𝑝𝑒(305𝑑)

2
به ترتیب واریانس ژنتیک  
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افزایشی نری و محیط دائمی گاوهای ماده برای تولید 

σباشند و روز می 813
e

2
 باشد.واریانس باقیمانده می ،

مشخث کردن وجود یا عدم وجود اثر متقابل  برای

زایی از همبستگی ژنتیکی بین ژنوتیپ و فصل گوساله

 فصول مختلف استفاده شد:  

𝑟𝑔305𝑑(𝑖,𝑗) =
𝑞305𝑑𝑮(𝑖,𝑗)𝑞305

′

√𝑞305𝑑𝑮(𝑖,𝑖)𝑞305
′ ×𝑞305𝑑𝑮(𝑗,𝑗)𝑞305

′
  

، ماتریس کواریانس ژنتیکی برای صفت مد نظر 𝑮(𝑖,𝑗)که

 𝑮(𝑗,𝑗)و   𝑮(𝑖,𝑖)اُمین فصل گوساله زایی و jاُمین و iدر 

اُمین و iهای )کو(واریانس ژنتیکی در ماتریس ترتیببه

jباشند و اُمین فصل گوساله زایی می𝑞305𝑑   از جم

 دست آمد. اُم به813ضرایب لژاندر روز پنجم تا روز 

برای هر یک از  ،چهارصفتیبا استفاده از مدل نری 

و درصد چربی وهای نر در رابطه با تولید شیر، گا

ارزش  برای هر چهارفصل، چهاردرصد پروتئین 

های محاسبه ارزش جهت اصالحی به دست آمد.

اُم، از فرمول tآزمون  -اصالحی گاوهای نر برای روز

𝑞𝑖(2 × �̂�𝑠) استفاده شد که �̂�𝑠 بردار ضرایب ،

محاسبه شده برای رگرسیون تصادفی ژنتیک افزایشی 

-ای، بردار چندجملهiqو  ( �̂�2𝑠و �̂�0𝑠،�̂�1𝑠نر مورد نظر )

ای اسپیرمن همبستگی رتبه باشد.م میاiُهای لژاندر روز 

زایی های اصالحی گاوهای نر در فصول گوسالهارزش

  9.1افزاردر نرم CORRمختلف با استفاده از رویه 

SAS (6118.محاسبه گردید )  همبستگیبرای محاسبه 

 استفاده شد.   MATLAB 7.12افزاراز نرم ژنتیکی
 

 نتایج و بحث 

در رابطه با فایل داده در  توصیفی اطالعات آمار

نشان داده شده است. تعداد گاو نر دارای نتاج  0جدول 

زایی برای تولید شیر، درصد براساس فصل گوساله

 231و  223، 201چربی و درصد پروتئین به ترتیب 

رأس  362و  201، 323رأس بود و در مجموع به ترتیب 

گاو نر )گاوهای دارای نتاج رکورددار و سایر گاوهای نر 

 دارای رابطه خویشاوندی( در آنالیز وجود داشت. 

 تعداد گواو مواده موجوود در فایول داده مربووط بوه      

رأس(  62121تولید شیر که در فصل بهار زایش داشوتند) 

هوای دیگور بوود و میوانگین     کمتر از تعداد زایش در فصل

 کیلوگرم بود. 23/61تولید شیر این تعداد گاو برابر با 

دلیل کم بودن تعداد حیوانات زایش کورده در فصول   

هوا، صورفاب بوه دلیول انتخواب      بهار نسبت به سوایر فصول  

که برای هر فصل زایش دارای حوداقل   گاوهای نری بوده

پنج رأس نتاج باشند. تعوداد رکوورد روزآزموون درصود     

پروتئین نسبت به رکوردهای موجود برای مقدار شویر و  

درصد چربی شیر کمتر بود.  تعداد گاو ماده به ازای هور  

زایوی  های مختلف مبنی بر فصل گوسواله گاو نر در گروه

ر از سایر صوفات بوود   برای فایل داده درصد چربی بیشت

و با وجود نرهای مشترک )نرهایی که در هر چهار فصل 

دارای نتاجی باشند که گوساله زایی داشته باشند( کمتور،  

آزمون بیشوتری در ایون فایول وجوود     -تعداد رکورد روز

 داشت.

های واریانس و کواریانس برای ضرایب مؤلفه

زایی های گوسالهمختلف در فصلرگرسیونی صفات 

 6مستان( در جدول متفاوت )بهار، تابستان، پاییز و ز

های تفاوت قابل توجهی مابین مؤلفهارائه شده است. 

زایی مختلف به عنوان )کو(واریانس فصول گوساله

. واریانس باقیمانده درصد اشتصفات مختلف وجود ند

چربی بیشتر از واریانس باقیمانده درصد پروتئین در هر 

اسپیرمن  ایرتبه همبستگی .بودچهار فصل گوساله زایی 

رأس گاو نری که در چهار فصل  61های اصالحی ارزش

مختلف دارای بیشترین ارزش اصالحی بودند در جدول 

پیرمن گزارش شده است. به طور کلی همبستگی اس 8

 ومختلف به دست آمد  زاییفصول گوسالهبین  ییباال

زایی در یک گاو نری با گوساله نتاج دهد، اگرمینشان 

تولید بهتری نسبت به نتاج سایر گاوهای نر  ،فصل خاص

زایی های گوسالهدر همان فصل دارند، در سایر فصل

که در نتیجه عدم تفاوت  د داشتننیز رتبه بهتری خواه

زایی ژنتیکی گاوهای نر در فصول گوساله در بروز

( 6116ج کالوس و همکاران )باشد که با نتایمختلف می
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. برای درصد پروتئین به دلیل وجود مطابقت دارد

-( بین گوساله23/1اسپیرمن پایین )ای رتبههمبستگی 

زایی در پاییز و نیز بین زایی در تابستان و گوساله

زایی در زمستان اثر گوسالهزایی در تابستان و گوساله

 .شودژنوتیپ و محیط محسوسی دیده میمتقابل 

 

 .)بهار، تابستان، پاییز و زمستان(زایی آمار توصیفی فایل داده برای صفات مربوط به تولید شیر براساس فصل گوساله -1جدول 

زاییفصل گوساله    

 صفت   بهار   تابستان  پاییز   زمستان  کل 

 مقدار شیر      

 آزمون )تعداد(-رکوردهای روز 662123 680623 682116 681220 182338

 13/81 ± 81/2   18/61 ± 26/2   32/81 ± 36/2   08/81 ±  81/2   23/61 ±  )کیلوگرم(  SD ±میانگین  63/2  

32/62  21/62  20/62  68/62  38/62  ضریب تغییرات  

 )رأس(گاو ماده  62121 63112 63823 63233 000322

 نرهای مشترک )رأس(  201 201 201 201 201

31/033  33/81  28/81  12/81  30/82  تعداد گاو ماده به ازای هر گاو نر  

  ( HYزایی )سال گوساله-گله 0233 0302 0222 0202 6121

  ( HTDماه رکوردگیری )-سال-گله 03262 03201 03863 02312 68221

20/62  21/62  28/62  22/62  28/62  میانگین سن در اولین شکم زایش )ماه(  

12/6  12/6  12/6  12/6  12/6  میانگین  دفعات دوشش  

  درصد چربی     

 آزمون )تعداد(-رکوردهای روز 681306 682032 683213 628132 131260

 86/8 ± 38/1   61/8 ± 32/1   86/8 ± 36/1   83/8 ± 30/1  81/8 ±  )کیلوگرم(  SD ±میانگین  38/1 

11/63  38/63  21/62  03/62  03/63  ضریب تغییرات 

 گاو ماده )رأس( 81233 81380 81238 80126 068620

 نرهای مشترک )رأس(  223 223 223 223 223

18/623  36/22  13/23  81/22  16/23  تعداد گاو ماده به ازای هر گاو نر  

  ( HYزایی )سال گوساله-گله 0132 0111 0168 0333 6600

  ( HTDماه رکوردگیری )-سال-گله 61131 01283 01613 03312 62216

23/62  31/62  32/62  23/62  22/62  میانگین سن در اولین شکم زایش )ماه(  

13/6  13/6  12/6  12/6  13/6  میانگین  دفعات دوشش  

 درصد پروتئین      

 آزمون )تعداد(-رکوردهای روز 031233 010033 016013 013261 223220

 12/8 ±   20/1   13/8 ±  26/1  12/8 ±  81/1   13/8 ±  21/1  13/8 ±  26/1  )کیلوگرم(  SD ±میانگین 

26/08  21/08  00/08  13/08  22/08  ضریب تغییرات 

 گاو ماده )رأس( 68386 62022 68126 62020 13336

 نرهای مشترک )رأس(  231 231 231 231 231

23/023  21/82  83/82  23/82  20/83  تعداد گاو ماده به ازای هر گاو نر  

  ( HYزایی )سال گوساله-گله 0221 0231 0213 0833 0263

  ( HTDماه رکوردگیری )-سال-گله 02121 02122 02613 08126 02138

21/62  22/62  20/62  31/62  21/62  میانگین سن در اولین شکم زایش )ماه(  

12/6  12/6  12/6  12/6  12/6  میانگین  دفعات دوشش  
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و  (2pو  0p ،1p ، محیط دائمی )(2aو  0a ،1aژنتیک افزایشی نری )تصادفی  یواریانس ضرایب رگرسیون)کو(های مؤلفه -2جدول 

 .و زمستان( با مدل رگرسیون تصادفی چند صفتی تابستان، پاییزی متفاوت )بهار، یزاگوساله فصولصفات در برای ( 1rباقیمانده )

رپارامت مقدار شیر  درصد چربی  درصد پروتئین   

انتابست پاییز زمستان بهار  تابستان پاییز زمستان بهار  تابستان پاییز زمستان  بهار  

            G 

1180/1  1188/1  1183/1  1183/1  1116/1  1018/1  1013/1  1112/1  021/6  202/6  131/6  622/6  a0 a0 

1112/1  1118./1  1113/1  1111/1  1102/1  1113/1  1102/1  1163/1  631/1  688/1  320/1  321/1  a1 a0 

1110/1  1111/1  1112/1-  1116/1-  1116/1-  1113/1-  1112/1-  1112/1-  122/1-  623/1-  801/1-  133/1-  a2 a0 

1112/1  1118/1  1113/1  1112/1  1113/1  1112/1  1111/1  1103/1  636/1  613/1  663/1  882/1  a1 a1 

1110/1-  1111/1  1110/1-  1110/1-  1110/1-  1118/1-  1118/1-  1118/1-  166/1-  103/1-  130/1-  181/1-  a2 a1 

1110/1  1110/1  1110/1  1110/1  1118/1  1118/1  1118/1  1113/1  186/1  123/1  132/1  130/1  a2 a2 

            PE 

1612/1  1633/1  1810/1  1803/1  0012/1  0681/1  0813/1  0631/1  211/82  021/82  121/83  021/88  p0 p0 

1123/1  1108/1-  1166/1  1122/1  1022/1  1131/1  1122/1  1032/1  236/0  622/0  122/1  111/8  p1 p0 

1123/1  1108/1  1162/1-  1106/1  1123/1  1161/1  1123/1-  1112/1  322/1-  122/8-  330/6-  222/1-  p2 p0 

1112/1  1123/1  1132/1  1132/1  1800/1  1803/1  1623/1  1801/1  863/2  323/3  026/2  821/2  p1 p1 

1111/1-  1182/1-  1162/1-  1101/1-  1013/1-  1136/1-  1020/1-  1000/1-  202/1-  661/1-  223/1-  223/1-  p2 p1 

1121/1  1121/1  1120/1  1121/1  1612/1  1622/1  1632/1  1622/1  202/6  168/6  011/8  181/6  p2 p2 

            R 

1210/1  1312/1  1286/1  1260/1  8631/1  8026/1  8132/1  8602/1  223/08  602/08  201/06  680/08  r1 r1 

 

ل بور  اهوای اصوالحی د  اسوپیرمن ارزش  یباالهمبستگی 

فصول   این است که گواو نوری کوه نتواجش بوا زایوش در      

د اگور در فصول دیگور    خاصی تولید بهتوری داشوته باشو   

زایی داشته باشوند بواز هوم تولیودش نسوبت بوه       گوساله

ی تولید نتاج گاوهای نر دیگر بهتر خواهود بوود و تغییور   

هوای  گاوهای نر جهت انتخاب بورای فصول   بندیرتبه در

پوذیری  وراثوت . شود نخواهود   ایجواد زایی مختلف گوساله

در فصول مختلف تفاوت چنودانی   صفات روز تولید 813

دهد با در نظر گرفتن فصول مختلف نداشت که نشان می

ان صفات مختلف برای گاوهوای نور،   زایی به عنوگوساله

هووای ژنتیووک افزایشووی و محوویط دائمووی تغییوور واریووانس

شوده   نشوان داده  0 شوکل این موورد در   .کندچندانی نمی

 است.

همبستگی ژنتیکی تحت مطالعه، برای تمامی صفات 

به دست آمد که نشان دهنده عدم وجود اثر  18/1باالی 

بتواند باشد که می ی محسوسمتقابل ژنوتیپ و محیط

این (. 8منجر به تغییر رتبه گاوهای نر شود )جدول 

( که 6112مونز و همکاران )-های کروننتایج با یافته

های مختلف و نیز ها را به عنوان محیطسطم تولید گله

( که فصول مختف 6113مریم و همکاران )-هایل

های متفاوت در نظر زایی را به عنوان محیطگوساله

ابقت دارد. در برخی از تحقیقات که تفاوت بین بودند مط

های انتخابی بیشتر بوده است، م ل مقایسات بین محیط

و هدی همامی  6112مونز و همکاران -کشوری )کرون

(، اثر متقابل ژنوتیپ و محیط قابل 6113و همکاران 

دهد هر چقدر توجهی به دست آمده است و نشان می

غییرات فنوتیپی تفاوت بین محیطی بیشتر باشد، ت

حیوانات متعاقب تغییرات ژنوتیپی بیشتر شده و 

های مورد همبستگی ژنتیکی یک صفت برای ژنوتیپ

شود و اثر های مختلف کمتر میبررسی در محیط

 افتد. متقابل ژنوتیپ و محیط قابل توجهی اتفاق می
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و  فرعی روز )قطر 323پذیری وراثت(، فرعی رأس گاو نر برتر )پایین قطر 22ی اسپیرمن برا ایرتبه همبستگی -3جدول 

 .زایی مختلفهای گوساالهفصل( برآورد شده صفات تولیدی بین فرعی روز )باال قطر 323پررنگ( و همبستگی ژنتیکی 

زایی سیستم گوساله بهار  تابستان  پاییز  زمستان   صفت   

13/1  12/1  13/1  22/2  بهار 

 مقدار شیر 
13/1  13/1  22/2  10/1  تابستان 

13/1  22/2  12/1  11/1  پاییز  

24/2  31/1  32/1  18/1  زمستان  

12/1  12/1  13/1  22/2  بهار 

 درصد چربی 
12/1  12/1  32/2  12/1  تابستان 

12/1  32/2  11/1  12/1  پاییز  

22/2  16/1  33/1  10/1  زمستان  

12/1  13/1  13/1  42/2  بهار 

 درصد پروتئین 
13/1  18/1  43/2  28/1  تابستان 

12/1  42/2  23/1  38/1  پاییز  

32/2  13/1  23/1  23/1  زمستان  

 

پذیری تولید شیر در روزهای اول شیرواری وراثت

پایین به دست آمد و با رسیدن به اواخر دوره شیردهی 

دهد و در اواخر دوره روند صعودی را نشان می

کم بودن  .هم روند نزولی به خود گرفته است شیردهی

پذیری در اوایل دوره شیردهی و نیز روند نزولی توراث

دلیل زیاد بودن واریانس محیط دائمی در اواخر دوره به

شادپرور و ) باشدو اواخر دوره شیردهی می اوایلدر 

و دِ  6101پور و همکاران عبدالهو 6113 شناسیزدان

دهد که حیوان به و نشان می (6112 روس و همکاران

شیردهی اول، از عوامل غیر ژنتیکی دلیل شروع دوره 

 (. 6100بیاسوس و همکاران گیرد )تأثیر بیشتری می

پذیری تولید شیر در چهار فصل طورکلی وراثتبه 

(. 0شکل دهد )زایی روند یکسانی را نشان میگوساله

پذیری درصد چربی در روزهای مختلف شیردهی وراثت

باال بودن یل به دلبه دست آمد که  0/1تر از پایین

باشد و درنتیجه میباقیمانده  محیط دائمی و واریانس

باشد میواریانس ژنتیک افزایشی نری پایین بودن نسبت 

-( می6101پور و همکاران )عبدالههای که مطابق با یافته

 -در تابعی از روز درصد پروتئینپذیری وراثت. باشد

آزمون در اواخر دوره شیردهی برای هر چهار گروه 

  (. 0به دست آمد )شکل  01/1صلی باالی ف

در طول  ژنتیکی واریانس(کو)ساختار نظر به اینکه 

مدل رگرسیون تصادفی به  باشدزندگی حیوان متغیر می

عنوان یک مدل مناسب جهت آنالیز صفات تکرارشده در 

زمان، همبستگی ژنتیکی بین روزهای مختلف شیرواری 

ی ژنتیکی تغییرات همبستگدامنه  تواند نشان دهد.را می

برای مقدار تولید شیر در  در روزهای مختلف شیردهی

تفاوت زیادی نشان نداد زایی مختلف چهار فصل گوساله

 . برای صفات مورد مطالعه، همبستگی ژنتیکی(6)شکل 

با  باشد ومیهر روز شیردهی با خودش برابر با یک 

 کیافزایش فاصله بین روزهای شیردهی همبستگی ژنتی

و جکوبسن و  6110که با نتایج جنسن  یابدکاهش می

 . مطابقت دارد 6116همکاران 

اثوور متقابوول ژنوتیووپ و محوویط بووا تغییوورات واریووانس 

ژنتیکی در محیط های مختلف در ارتباط موی باشود. ایون    

های اصالح نوژادی حیوانوات اهلوی را تحوت     پدیده برنامه

 (.  6112مولدر و همکاران تأثیر قرار می دهد )
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 مقدار شیر 

 
  درصد چربی

 
   پروتئیندرصد 

( برای صفات تولیدی شیر )مقدار شیر، درصد چربی و درصد پروتئین( در تابعی از 2hپذیری تخمین زده شده )وراثت -1شکل

  های گوساله زایی مختلف( برای فصلDIMروز شیردهی )

 

زمانیکه محیط خارج از کنترل پرورش دهنوده اسوت،   

انتخاب ژنوتیپی در آن صورت پرورش دهنده مجبور به 

خواهد بود که با محیط مدنظر سازگاری بیشتری داشته 

باشد. بنابراین تنهوا راه ایون خواهود بوود کوه بورای هور        

محیط ژنوتیوپ خاصوی انتخواب گوردد. ایون اسوتراتژی       

 به همراه خواهد داشوت ای را برای هر محیط پاسخ بهینه

   .نمودو به حفظ تنوع ژنتیکی کمک خواهد 

اهمیوت  بررسی های انجام گرفته بور   مناب  مختلف و

های اصالح نوژادی  در برنامهاثر متقابل ژنوتیپ و محیط 

یق اثر متقابول  نتایج این تحق گاوهای شیری اشاره دارند.

ژنوتیپ و محیط قابول تووجهی را نشوان نوداد. درنتیجوه      

هوای خواص   لزومی به انتخاب نرهای خاص برای فصول 

ر در شرایط مدیریتی نیست. استفاده از اسپرم گاوهای ن

م لی متفاوت و با در نظر گرفتن ایون  های تولیدو سیستم

مورد که تغییرات دمایی و سایر متغیرهوای محیطوی در   

باشود، ضورورت محاسوبه و    های مختلف زیاد موی فصل

بل ژنوتیپ و محیط را نشوان موی دهود.    بررسی اثر متقا

توانوود مووی محاسووبه اثوور متقابوول ژنوتیووپ و محوویطعوودم 

. بوه طوور   نمایدهای اصالح نژادی را کمتر ایی برنامهکار

کلی زمانیکه همبستگی یک صفت در دو محیط به عنووان  
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دو صفت از لحاظ ژنتیکوی پوایین باشود، اجورای برناموه      

اصالح نژادی مجوزا بورای هور محویط کوارایی بیشوتری       

هوای حاصول در   پیشورفت  از آنجائیکوه خواهد داشوت و  

تور پارامترهوای   و دقیوق  های آماری محاسوبه بهتور  مدل

ژنتیکی صفات در شرایط محیطی گسسوته و پیوسوته را   

گردد اثر متقابل ژنوتیوپ  سازد، لذا پیشنهاد میممکن می

هوای سوازگار بوا    و محیط در ایوران بررسوی و ژنوتیوپ   

 د. نشرایط محیطی خاص شناسایی گرد
 

 
 بهار

 
 تابستان

 
 پاییز

 
 زمستان

در طول دوره شیردهی اول برآورد شده با مدل نری ( DIM)بین روزهای مختلف تولید شیر  ( gr) همبستگی ژنتیکی -2شکل 

 زایی مختلفهای گوسالهبرای فصل

 

 سپاسگزاری

از مرکز اصالح نژاد کرج به جهت آماده سازی 

اطالعات و مساعدت به عمل آماده برای انجام این تحقیق 

 قدردانی می گردد.
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