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 چکیده

-ر میش میتا زمان از شیرگیری تحت تأثیر تولید شی وزن تولدمانی بره و به دنبال آن افزایش زنده زمینه مطالعاتی:

ها و رای میشای بها اطالعاتی را در مورد بهبود مدیریت مناسب و استراتژیهای تغذیهتعیین مقدار تولید شیر میش باشد.

یر در شتحلیل ژنتیکی رکوردهای روزآزمون تولید این تحقیق با هدف تجزیه و  هدف:دهد. ها در اختیار قرار میبره

 روزآزمون رکورد 1124 شامل پژوهش این در استفاده مورد هایداده روش کار:گوسفند کردی شیروان انجام شد. 
 تا اردیبهشت از که بود شیروان کردی گوسفند نژاد اصالح و پرورش ایستگاه میش رأس 250 ازحاصل  شیر تولید
 افزار رمن از استفاده با تصادفی و ثابت تابعیت هایمدل این رکوردها با .بودند شده جمع آوری 1391 سال ماه مرداد

Wombat گرم کیلو 380/0 های این گلهروزانه میش شیر تولید میانگین: نتایج .گرفتند قرار ژنتیکی تحلیل و تجزیه مورد
 در. شد ردبرآو 07/0 و 04/0 ترتیب به تصادفی و ثابت تابعیت با مدل های شیر تولید پذیریوراثت میانگین. شد برآورد

( 006/0) 84 روز به مربوط آن میزان حداقل و( 18/0) 14 روز به مربوط پذیریوراثت میزان حداکثر تصادفی تابعیت مدل
روزهای  تولید شیرشیردهی بود. همبستگی ژنتیکی بین  پذیری تولید شیر در نیمه اول باالتر از نیمه دوموراثت. بود

  999/0ا ت  -409/0 در دامنهبین روزهای شیردهی دائمی بود. همبستگی محیط  999/0 تا  -942/0 شیردهی در دامنه
 مه از دور روزهای از بیش مجاور شیردهی روزهای در صفت این دائمی محیط و افزایشی ژنتیکی همبستگی هایبود. 

فزایش ، بهبود شرایط محیطی پرورش، سبب اشیر تولید صفت پایین پذیریوراثتبا توجه به  گیری نهایی:نتیجه. بود
  عملکرد تولید شیر حیوانات در سطح گله خواهد شد.

 

  روزآزمون مدل گوسفند،شیر،  تابعیت تصادفی، تولید :کلیدی گانواژ
 

 مقدمه
 سطوح برای تقاضا کشورها جمعیت افزایش با همراه

 ضروری مغذی ماده یک عنوان به شیر تولید از باالتری
 از وزن افزایش روی بر میش شیر. شودمی بیشتر

-نظامی) باشدمی مؤثر بره رشد و مانیزنده شیرگیری،

 هدف اینکه علت به ایران در(. 2013 همکاران و دوست
 بهنیز  و باشدمی گوشت تولید گوسفند پرورش اصلی

 صنعت به کمتری توجه شیری گاو صنعت رونق علت
 که است حالی در این. است شده گوسفند شیر تولید
 ایران کشور( 2009) جهانی بار خوار سازمان آمار طبق

 و( رأس 53800000) جهان گوسفندان کل درصد 5
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 تن 577030) جهان تولید شیر کل درصد 2/6 همچنین
 حاجی) است داده اختصاص خود به را( سال در شیر

 (.2012 همکاران و حسینلو
 خارجی نژادهای به نسبت ایرانی نژادهای در شیر تولید
 در شده انجام هایبررسی اساس بر .است کمتر

 یو ترک زندی شال، ماکوئی، قزل، همچون نژادهایی
 یگرم )ترک 120از روزانه  یرش یدتول یزانم ییقشقا
، 2008 یالمی)ا بود متغیر( قزلگرم ) 600( تا ییقشقا

 و دوستنظامی، 2012 همکاران و حسینلو حاجی
 نژادهای در میزان این که حالی در ،(2013 همکاران
 رسدمی روز در گرم 1223 به کارادای همچون خارجی

 (.2009 همکاران و)باکر 
 شیری گوسفند در شیر تولید صفات ژنتیکی ارزیابی

 شامل شیردهی مدل پایه بر تواندمی شیری گاو مانند
 اساس بر شده استاندارد شیر تولید یا شیر تولید کل

 اساس بر یا و( 2010 احمد رحمان) شیردهی دوره طول
 ،2001 همکاران و هرستیک) آزمونروز رکوردهای

. شود انجام( 2014، کارلوس 2009 همکاران و کمپریج
 و باشدمی گاو از ترکوتاه گوسفند شیردهی دوره طول

 در. است شده گزارش متفاوت مختلف، نژادهای در
 روز رکوردهای از استفاده به توجه اخیر هایسال

 بیشتر دوره یک در شیر تولید مجموع جای به آزمون
برای آنالیز  (.2007 همکاران و گرسیو) است شده

توان از دو مدل تابعیت ثابت رکوردهای روز آزمون می
 فرض ثابت تابعیت مدل در و تصادفی استفاده نمود.

 کلیه بین ژنتیکی همبستگی حیوان، هر برای که شودمی
 شیردهی دوره یک در روزآزمون رکوردهای جفت
 است مساوی رکوردها همه واریانس بوده، یک با برابر

 برابر نیز رکوردها جفت کلیه بین محیطی همبستگی و
 که محیطی عوامل گرفتن نظر در برای معموالً. باشدمی

 دوره هر در روزآزمون هایداده بر دائمی تأثیرات
 منظور مدل در نیز دائمی محیط اثرات دارند، شیردهی

 مدل هایمزیتاز (. 2007 همکاران و رفیعی) شوندمی
-می برای آنالیز رکوردهای روزآزمون تصادفی تابعیت

 حیوان هر برای شیردهی منحنی گرفتن نظر در به توان
 به حیوانات بین ژنتیکی هایتفاوتمنظور نمودن  تا

 هایمنحنی از انحرافات صورت به مدل در توابعی کمک

 ،2007 همکاران و رفیعی)اشاره نمود  ثابت شیردهی
-بر اساس نتایج منندز (.2012 همکاران و دخت سید

استفاده از مدل  (2010سوآدرا و همکاران )کبو
آنالیز رکوردهای شیر روز رگرسیون تصادفی برای 

آزمون بزهای اسپانیا نسبت به روش های دیگر مانند 
بر طبق  آزمون مناسب تر بود.مدل تکرارپذیری روز

تحقیق انجام شده توسط واسکوئز پالئز و همکاران 
مدل رگرسیون تصادفی ( در گوسفندان مکزیک، 2014)

به عنوان بهترین مدل  3با چندجمله ای لژاندر درجه 
هی سه نژاد بومی این دهای شیربرای برازش منحنی

 انتخاب شد. کشور
مدل  با شیر تولید صفت برای شده برآورد پذیریوراثت

 سایر توسطمختلف گوسفند  ینژادها درثابت  یتتابع
 همکاران و هرستیک) بود 17/0 تا 05/0 بین محقیقین

 همکاران و وسکو ،2004 همکاران و همان ،2001
 پذیریوراثت( 2001) همکاران و کومیناکیس(. 2007
 در تصادفی تابعیت مدل از استفاده با را شیر تولید

 ،08/0 ترتیب به شیردهی دوره سه در اسفاکیا گوسفند
 همکاران و هرستیک .کردند گزارش 09/0 و 19/0

 فریزین گوسفند دروراثت پذیری تولید شیر را ( 2002)
( 2007) همکاران ووسکو ، 03/0 -7/0 دامنه در شرقی

 و شیر تولید اوج در 3/0 چوراداتراکیونت نژاد رد
 در اسلوانی گوسفندان روی( 2013) همکاران و کمپریج

بویر و همکاران  .کردند گزارش 16/0 تا 08/0 دامنه
 28/0که تنوع کافی و وراثت پذیری  بیان نمودند( 2012)

انداز مناسبی برای کارهای چشمبرای تولید شیر 
 باشد.اصالحی در گوسفندان شیری جمهوری چک می

داران تولید شیر یا در ایران یکی از منابع درآمد گوسفند
باشد. به عبارت از شیر گوسفند می محصوالت تولیدی

دیگر، تولید شیر از دو دیدگاه در گوسفند مورد توجه 
است، اول تولید شیر برای بقاء و رشد بره؛ و دوم برای 
تغذیه انسانی که به ویژه در مناطق روستایی و 

(. 2011باشد )ولی زاده عشایری حائز اهمیت فراوان می
می در پرورش در حقیقت گوسفند نقش اقتصادی مه

های کوچک در ایران داشته و از قدیم نقش این دام
حیوان در زندگی عشایری و روستایی بارزتر بوده 

 تجزیه(. به همین منظور 2011است )خضری و نیکخواه 
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 شیر تولید آزمون روز رکوردهای ژنتیکی تحلیل و
 حسین نژاد اصالح و پرورش ایستگاه کردی هایمیش
 و ثابت تابعیت آزمون روز مدل دو با شیروان آباد

 .انجام شد تصادفی
 

 هاروش و مواد
 نژاد میش رأس 250 شیر تولید مقدار پژوهش این در

 در واقع آبادحسین نژاداصالح و پرورش ایستگاه کردی
 شمالی، خراسان استان شیروان، شهرستان

 .گردید رکوردگیری

 توأم دستی شیردوشی روش به شیر تولید رکوردگیری
 هر( 2008 همکاران و تواتری هادی) بره کشیوزن با

 انجام 1391 سال ماه مرداد تا اردیبهشت از و روز 14
 سپس و جدا مادرشان از قبل ساعت 12 هابره. شد

 و شده وزن هاآن شیر و شدند دوشیده دست با هامیش
 مکیدن اجازه هاآن به هابره کردن وزن از پس آنگاه
 هابره اوزان اختالف. شدند توزین دوباره و شد داده

 طریق از آمده بدست شیر مقدار با و شد محاسبه
 روزانه شیر تولید مقدار تا گردید جمع دست با دوشش
 آزمونروز رکورد 1124 از مطالعه این در. آمد بدست
 رکوردهای. گردید استفاده گله های اینمیش شیر تولید

 هامیش زایش ششم تا اول هایشکم به مربوط مزبور
 بر ویرایش مرحله چندین از پس مزبور هایداده. بودند
 اطالعاتی بانک افزار نرم توسط خام هایداده روی

. آمد دست به( MS-DOS(R) Version 2.6) پرو فاکس
 تولیدتحلیل ژنتیکی  تجزیه ودر تحقیق حاضر به منظور 

از مدل روز آزمون با تابعیت ثابت و تصادفی  شیر
استفاده شد. مدل دام با تابعیت ثابت مورد استفاده در 

 این تحقیق به صورت زیر بود:
 

 
[1] 
 :مدل این در که 

ijy:  میشمیزان تولید شیرj ام در روزi ،امµ : میانگین کل
در ها تعداد بره شاملاثرات ثابت : Fتولید شیر روزانه، 

: ضریب βmشکم زایش و ماه رکوردگیری،  ،هر زایش

سازی میانگین منحنی شیردهی، رگرسیون برای مدل
ɸ𝑚(𝑡𝑖): m بر مبنای روز ای لژاندر چند جمله امین
به ترتیب اثرات تصادفی : و  it( ، 𝛼𝑗𝑚(شیردهی

 :kbباشند، میش میژنتیکی افزایشی و محیط دائمی 
ای مورد استفاده برای اثرات میانگین درجه چند جمله

امین  iبه تصادفی مرتبط  خطای :ijEمنحنی شیردهی و 
 .بود امین میش jروز شیردهی در 

 همچنین مدل دام با تابعیت تصادفی به صورت زیر بود:

 
[2] 

 در این مدل: 

ijy میش:میزان تولید شیرj ام در روزi  ،امµ :میانگین کل 
 ها درتعداد برهشامل اثرات ثابت :  Fتولید شیر روزانه،

: ضریب شکم زایش و ماه رکوردگیری،  ،هر زایش
سازی میانگین منحنی شیردهی، رگرسیون برای مدل

 : mبر مبنای روز ای لژاندر چند جمله امین
: تابع رگرسیون توصیف کننده ، )it(شیردهی 

برای  )it (( بر مبنای روز شیردهیjهای هرمیش )منحنی
اثرات تصادفی ژنتیکی افزایشی و محیطی دائمی میش، 

به ترتیب ضرایب رگرسیون تصادفی  :و  
و  bk ،akباشند، ژنتیکی افزایشی و محیط دائمی میش می

mk: های مورد استفاده ایبه ترتیب درجه چند جمله
برای اثرات میانگین منحنی شیردهی، ژنتیکی افزایشی و 

 iصادفی مرتبط با خطای ت :ijEمحیطی دائمی است و 
 .باشدمی امین میش jامین روز شیردهی در 

واریانس باقیمانده به صورت  ،در مدل تابعیت تصادفی
-معنی. همگن در طول دوره شیردهی در نظر گرفته شد

-نرم GLMداری اثر عوامل محیطی توسط رویه 

، بررسی شد. به منظور SAS (2001)افزارآماری 
ر افزامیزان تولید شیر از نرمبرآورد پارامترهای ژنتیکی 

Wombat ( 2006میر )استفاده گردید. 
 

  بحث و نتایج
 مورد رکوردهای توصیفی هایآماره برخی 1 جدول در

 تولید میانگین پژوهش این در. است شده ارائه استفاده
 .بود کیلوگرم 14/0 معیار انحراف و 380/0 شیر
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 های توصیفی رکوردهای روزآزمون میزان تولید شیربرخی آماره  -1جدول
Table 1- Some descriptive statistics of milk yield test day records 

 حداکثر
Maximum 

 حداقل
Minimum 

 تولید شیر )کیلوگرم/روز(
Milk yield (kg/day) تعداد رکوردها 

Number of records 

 روز آزمون
Test day انحراف معیار 

 Standard deviation 
 میانگین
Mean  

1.06 0.04 16.0 0.426 252 1 

0.806 0.04 0.13 0.370 249 2 

0.800 0.07 0.14 0.363 237 3 

0.675 0.03 0.13 0.358 187 4 

0.745 0.06 0.12 0.350 134 5 

0.675 0.05 0.16 0.348 65 6 

 Total/کل 1124 0.380 0.14 0.04 0.793

 حداکثر
Maximum 

 حداقل
Minimum 

 تولید شیر )کیلوگرم/روز(
Milk yield (kg/day) تعداد رکوردها 

Number of records 

 روز آزمون
Test day میانگین 

Mean  
 انحراف معیار

Standard deviation  
1.06 0.04 0.426 0.16 252 1 

0.806 0.04 0.370 0.13 249 2 

0.800 0.07 0.363 0.14 237 3 

0.675 0.03 0.358 0.13 187 4 

0.745 0.06 0.350 0.12 134 5 

0.675 0.05 0.348 0.16 65 6 

 Total/کل 1124 0.14 0.380 0.04 0.793

 

 میزان تولید شیر روزانه در نژادهای مختلف -2جدول
Table 2- Milk yield in various sheep breeds 

 منبع
Reference 

 نژاد

breed 
 میزان تولید شیر )گرم /روز(

MY (gr/day) 

 روش شیردوشی

Milking method 

 (1384زارع شحنه و همکاران )

Zare-Shahneh et al. (2005) 

 شال

Shall 
673.88 

 دستی

Hand milking 

 زندی

Zandi 
319.32 

 توأم با وزن کشی بره

suckling-and-milking 
 (1386ایالمی )

Eilami (2008) 

 ترکی قشقایی

Torky Ghashghaii 
393.00 " 

 (1386هادی تواتری و همکاران )

Hadi Tavatori et al. (2008) 

 شال

Shall 
844.24 " 

 (1391حسینلو و همکاران )حاجی

Hajihossinlo et al.  (2012) 

 قزل

Ghezel 
673.88 

 شیردوشی ماشین
Milking machine 

 آرخارمرینوسقزل 

Ghezel×Arkharmerino 
319.32 

 مغانی آرخارمرینوس

Moghani×Arkharmerino 
381.81 

 (2013دوست و همکاران )نظامی
Nezamidoust et al. (2013) 

 ماکوئی

Makui 

589.95 
 توسیناکسی

Hand milking with oxytocin 

291.27 
 دستی

Hand milking 
 (2009باکر و همکاران )

Baker et al. (2009) 

 کارادی

Karadi 
1223.32 

 توأم با وزن کشی بره
suckling-and-milking 
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 تولید میزان شودمی مشاهده 1 جدول در که طورهمان
 بیانگر است و حداکثر اول آزمون روز نوبت در شیر
 هایمیش در شیر تولید اوج که باشدمی موضوع این

در  .باشدمی شیردهی اول هفته دو در شیروان کردی
میزان تولید شیر در نژادهای مختلف و به  2جدول 

های متفاوت شیردوشی ارائه شده است. میزان روش
تولید شیر روزانه در نژاد کردی از نژادهای قزل، شال 

 -های قزل و ماکوئی کمتر و از نژادهای زندی، آمیخته
است و از میزان تولید شیر نژاد آرخامرینوس بیشتر 

باشد )باکر و کارادی که یک نژاد خارجی است، کمتر می
توان در تفاوت (. تفاوت در نتایج را می2009همکاران 
ها و شرایط محیطی تأثیرگذار بر روی تولید بین نژاد

شیر دانست. البته یکی از دالیل کم بودن میزان تولید 
خارجی شاید به این دلیل شیر نژادهای ایرانی نسبت به 

باشد که در ایران پرورش گوسفند بیشتر به منظور می
باشد و تولید شیر در درجه دوم اهمیت تولید گوشت می

-ها بیشتر بر این اساس صورت میقرار دارد و انتخاب

 گیرد. 
 

 ثابت تابعیت مدل
 تکرارپذیری و پذیریوراثت واریانس، اجزای برآورد

 ارائه 3 جدول در ثابت تابعیت مدل در روزانه شیر تولید
 باال دلیل به پذیریوراثت میزان بودن پایین .است شده

 ژنتیکی واریانس بودن کم و باقیمانده واریانس بودن
 تنوع که دهدمی نشان و است بررسی تحت صفت

 شیر تولید صفت فنوتیپی تنوع از ایعمده سهم محیطی
 شده برآورد پذیریوراثت. دهدمی تشکیل را روزآزمون

 میزان از حاضر تحقیق در شیر تولید صفت برای
 تا 05/0) محققین سایر توسط شده برآورد پذیریوراثت

 و همان ،2001 همکاران و هرستیک) بود کمتر( 17/0
میزان (. 2007 همکاران و وسکو ،2004 همکاران

برآورد گردید که از  55/0تکرارپذیری در تحقیق حاضر 
 شرقی فریزین میش در( 2004) همکاران، و نتایج همان

 .( بیشتر است30/0)
 نژادی هایتفاوت بر عالوه توانمی را نتایج در تفاوت

 روش شامل شیر تولید در گسترده محیطی تغییرات به
 سایر و نگهداری تغذیه، مختلف هایسیستم پرورش،

 .دانست مربوط هامیش عملکرد بر مؤثر محیطی عوامل

 

 مدل تابعیت ثابت آنالیز نتایج حاصل از -3جدول

Table 3-Results of fixed regression model analysis 

 مدل

model 

(σ2
a)1 

 ژنتیکی افزایشی واریانس

(σ2
pe)2 

 واریانس محیط

 دائمی

(σ2
e)3 

 واریانس

 باقیمانده

(σ2
p)4 

واریانس 
 فنوتیپی

(h2)5 
 پذیریوراثت

(SEh
2)6 

خطای استاندارد 
 پذیریوراثت

(R)7 
 تکرارپذیری

 تابعیت ثابت
Fixed 

regression 
993.050 11245.837 9879.456 22028.343 0.045 0.092 0.555 

1Additive genetic variance 
2Permanent environmental variance 
3Residual variance 
4Phenotypic variance 
5Heritability 
6Heritability standard error 
7Repeatability 
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 برای صفت تولید شیرهای مختلف مقایسه مدل –4جدول 

Table 4- Comparison of different models for Milk yield 
6(AIC) 

معیار 

اطالعاتی 

 آکائیک
 

 درجه برازش
Order of fit 

(Np)5 

 تعداد پارامترها

 مدل
1Model (LP) 

2F)) 

 ثابت

3)ak( 

 ژنتیکی افزایشی

(kc)4 

 محیطی دائم

10809.79 2 2 2 7 1 

10793.4

8 
2 2 3 10 2 

10799.42 2 3 2 10 3 

11868.58 2 3 3 13 4 

11804.06 3 2 2 7 5 

10794.46 3 2 3 10 6 

10808.95 3 3 2 10 7 

10797.35 3 3 3 13 8 

1- Legendre polynomials 
2-Fix effect 
3- additive genetic effect 

4-permanent environmental effect 

5-number of parameters 

6-Akaike’s information criterion 

 مدل
1Model (LP) 

 درجه برازش

Order of fit (Np)5 

 تعداد پارامترها

6(AIC) 

 معیار اطالعاتی آکائیک
2F)) 

 ثابت

3)ak( 

 ژنتیکی افزایشی
(kc)4 

 محیطی دائم

1 2 2 2 7 10809.79 

2 2 2 3 10 10793.48 
3 2 3 2 10 10799.42 

4 2 3 3 13 11868.58 

5 3 2 2 7 11804.06 

6 3 2 3 10 10794.46 
7 3 3 2 10 10808.95 

8 3 3 3 13 10797.35 

1- Legendre polynomials  
2-Fix effect 

3- Additive genetic effect 

4-Permanent environmental effect 

5-Number of parameters  

6-Akaike’s information criterion  
 

 تصادفی تابعیت مدل

 مدل بهترین انتخاب
 نیکویی سنجش برای معیاری آکائیک اطالعاتی معیار

  ممکن مختلف مدل چند ها،داده به توجه با. است برازش
در  و شوند بندی رتبه AIC مقدار گرفتن نظر در با است

خواهد بود  بهترین AIC کمترین دارای این صورت مدل
 (.1974)آکائیک 

 تابعیت با آزمون روز هایمدل برای 4 جدول در
 2 مدل گفت توانمی AIC شاخص به توجه با تصادفی

 برای 3 و افزایشی ژنتیکی اثر برای 2 برازش درجه با
 بیشتری دقت از شیر تولید صفت برای دائمی محیط اثر

 .شد انتخاب مدل بهترین عنوان به و بود برخوردار
 داد نشان( 1 شکل) تصادفی تابعیت مدل از حاصل نتایج

 تولید صفت برای افزایشی ژنتیکی واریانس میزان که
 این میزان و بوده باال شیردهی دوره انتهای دو در شیر
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 که بود( گرم مجذور) 06/5250 پنجم روز در پارامتر
 کاهش چهارم ماه اوایل تا و داد نشان را مقدار بیشترین

 دوره آخر تا سپس و( گرم مجذور 48/89) یافت
. داشت( مجذورگرم 13/2042) افزایشی روند شیردهی
 از بیشتر اول نیمه در افزایشی ژنتیکی واریانس
 که بود شیردهی دوم نیمه افزایشی ژنتیکی واریانس

 اول نیمه در هامیش که است واقعیت این دهنده نشان
 بیشتری ژنتیکی تنوع دارای مزبور صفت برای شیردهی

 داشت مطابقت محققین برخی نتایج با نتیجه این. هستند
 2007 همکاران و وسکو ،2001 همکاران و کومیناکیس)
 محیط واریانس میزان(. 2005 همکاران و بانوس و

 دوره انتهای طرف به شیر تولید صفت برای دائمی
 این میزان حداقل به طوری که یافت افزایش شیردهی

( مجذورگرم 92/7149) شیردهی دوره اوایل در پارامتر
 خود میزان حداکثر به شیردهی دوره اواخر در و بود

وسکو و همکاران  .رسید( گرم مجذور 1/66723)
( با بررسی روی گوسفندان چوراداتراکیونت 2007)

اسلوانی روند کاهشی را از ابتدا تا انتهای دوره 
شیردهی برای واریانس محیط دائمی مشاهده کردند که 

 با نتایج تحقیق حاضر مغایرت داشت. 
( با بررسی گوسفندان 2001کومیناکیس و همکاران )
در شکم را واریانس محیطی  نژاد اسفاکیا روند افزایشی

های اول و سوم دوم مشاهده کردند اما در شکم
-در طول دوره شیردهی کاهش میواریانس محیطی 

در آن شکم اول های آنالیز دادهیافت. نتایج حاصل از 
 باشد.منطبق میحاضر با نتایج تحقیق تحقیق 

 واریانس محیط دائمی ( با بررسی2013مدد و همکاران )
واریانس را در این های ایرانی حداقل میزان شگاومیدر 

مجذورکیلوگرم( و حداکثر را  04/0شیردهی ) 120روز 
 56/0) 210-240در اواخر دوره شیردهی، روزهای 

 مجذورکیلوگرم( مشاهده کردند. 
( با بررسی روی گاوهای 2013عبداهلل پور و همکاران )

هلشتاین ایرانی روند صعودی برای واریانس محیط 
 ائمی در طول دوره شیردهی گزارش کردند. د

( روی 2016و همکاران )ناصرخیل ای که در مطالعه
اکثر میزان گاوهای هلشتاین ایران انجام دادند حد

دوره شیردهی در دو انتهای  واریانس محیط دایمی
 .کردندمشاهده 

 8/9026) ثابت باقیمانده واریانس حاضر تحقیق در
  شد. فرض (مجذورگرم

 به یافت افزایش شیردهی دوره طی در فنوتیپی واریانس
 02/18402) اوایل در واریانس حداقل که طوری

 دوره اواخر در 126 روز در آن حداکثر و( مجذورگرم
 . شد مشاهده( گرم مجذور 1/77792) شیردهی

 هایگاو در( 2016) همکاران و ناصرخیل مطالعات در
 در( 2000) همکاران و کتونن و ایران هلشتان نژاد

 برای فنوتیپی واریانس حداکثر ایرشایر نژاد گاوهای
 شیردهی دوره انتهای و ابتدا در شیر تولید صفت

 . شد  مشاهده
( با مطالعه بر روی گارهای 2015هرا و همکاران )گنزالز

 تیپی تا چهارمینبرزیلی دریافتند که میزان ورایانس فنو
شیب کندی تا پایان دوره  سپس با ن افزایش،روزآزمو
 یابد. کاهش میشیردهی 

 واریانس کاهشی روند( 2007) همکاران و وسکو
 پرتغالی چوراداتراکیونت گوسفندان شیر تولید فنوتیپی

 این نتایج با که کردند گزارش شیردهی دوره طول در را
توان در تغییرات دلیل آن را می .دارد مغایرت تحقیق

تولید شیر که شامل ارتباط با محیطی گسترده در 
 عواملهای مختلف تغذیه، نگهداری و سایر سیستم

 محیطی موثر بر عملکرد گوسفندان شیری دانست.
 روی که بررسی با( 2001) همکاران و کومیناکیس
 در که داشتند اظهار دادند، انجام اسفاکیا گوسفندان

 تا نزولی سیر فنوتیپی واریانس سوم و اول هایشکم
 اواسط در دوم شکم در ولی دارد شیردهی دوره انتهای
 گزارش را فنوتیپی واریانس حداکثر شیردهی دوره
 .کردند
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 شیردهی دوره در شیر تولید میزان فنوتیپی و دائمی محیط افزایشی، یژنتیک هایواریانس اتتغییر  - 1 شکل

) 2(gr milk yieldof  variances permanent environmental and phenotypic ,additive genetic ofChanges  -1Figure 

during lactation 
 
 این در پذیریوراثت میزان حداکثر 5 جدول به توجه با

 آن میزان حداقل و( 18/0) 14 روز به مربوط مطالعه
وراثت پذیری  میانگین .بود( 006/0) 84 روز به مربوط

 برآورد گردید. 07/0 ± 18/0تولید شیر 
 شیر تولید پذیریوراثت( 2001) همکاران و کومیناکیس

 چند اساس بر تصادفی تابعیت مدل از استفاده با را
 در اسفاکیا گوسفند در 2 برازش درجه با لژاندر ایجمله

 09/0 و 19/0 ،08/0 ترتیب به شیردهی دوره سه
 گوسفند در( 2002) همکاران و هرستیک .کردند گزارش
 با را شیر تولید پذیریوراثت میزان شرقی فریزین
 03/0 -7/0 دامنه در تصادفی تابعیت مدل از استفاده
 پذیریوراثت( 2007) همکاران و وسکو .کردند برآورد

 نژاد از میش رأس 3096 در را شیر تولید
 بر تصادفی تابعیت مدل از استفاده با چوراداتراکیونت

 در 3/0 ،3 برازش درجه با لژاندر ایجمله چند اساس
 همکاران و کمپریج .کردند برآورد شیر تولید اوج

 انجام اسلوونی گوسفندان روی بر که بررسی با( 2013)

 08/0 دامنه در را شیر تولید پذیریوراثت میزان دادند،
-وراثت میزان باالترین هاآن. کردند گزارش 16/0 تا

 شیردهی اواسط در را روزانه شیر تولید مقدار ذیریپ
 .کردند برآورد

حداکثر میزان تکرارپذیری تولید  5با توجه به جدول 
( و حداقل 89/0) 126شیر در این مطالعه مربوط به روز 

 59/0و با میانگین ( 51/0) 28میزان آن مربوط به روز 
بود. تکرارپذیری تولید شیر در نیمه دوم دوره شیردهی 

 .باالتر از نیمه اول شیردهی بود
دهد که با اطمینان مقادیر باالی تکرارپذیری نشان می 

توان حیوانات را بر اساس رکوردهای موجود زیادی می
های بعدی شیردهی انتخاب نمود. اوتمان و برای دوره
لید شیر میش فریزین ( تکرارپذیری تو2002همکاران )

رزم  برآورد کردند. 4/0 یشرقی را با مدل تکرارپذیر
( تکراپذیری تولید شیر را در 2011کبیر و همکاران )

گاوهای هلشتاین ایرانی با مدل تابعیت تصادفی در 
 گزارش کردند. 78/0تا  53/0دامنه 
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 تولید شیر در مراحل مختلف شیردهی  میزان( R( و تکرارپذیری )2h) پذیریوراثتتغییرات  -5جدول 

Figure 5- Changes in heritability (h2) and repeatability (R) of milk yield during lactation 

  

 روزهای شیردهی

Days in milk 
14 28 42 56 70 84 98 112 126 

h2 0.18 0.13 0.07 0.02 0.01 0.006 0.01 0.02 0.02 
R 0.61 0.51 0.51 0.56 0.61 0.67 0.74 0.82 0.89 

 
 درتوان می را پذیریوراثت میزان بودن متفاوت دالیل

 اندازه شیر، تولید گیریانداره روش همچون عواملی
 مصنوعی، تلقیح از استفاده بررسی، مورد هایگله

 از استفاده ،هاداده حجم یکنواخت، محیط و مدیریت
 عدم و متفاوت واریانس-(کو) ساختار متفاوت، هایمدل

 .جستجو نمود شجره صحیح اطالعات به دسترسی

 

 هاهمبستگی برآورد
 ژنتیکی همبستگی تغییرات دامنه 2 شکل به توجه با

 . بود 999/0تا  -942/0بین شیردهی روزهای تولید شیر
 

 
 

 شیردهی روزهای بین شیر تولیدمیزان  افزایشی ژنتیکی همبستگی -2 شکل
Figure 2- Additive genetic correlation estimates between milk yields of days in milk 

 
 افزایش با شودمی مشاهده 2 شکل در که همانطور

 افزایشی ژنتیکی همبستگی شیردهی روزهای بینفاصله 
( مطابقت 2014که با تحقیق اوراوکوا ) شودمی کم

 مشاهده 126 و 5 روزهای بین همبستگی حداقل. داشت
 . گردید

 هایهمبستگی( 2001) همکاران و کمیناکیس مطالعه در
 برای اول شیردهی دوره برای شده برآورد ژنتیکی

. شد گزارش 96/0 تا 36/0 بین آزمون روز شیر تولید
 بعدی هایدوره برای ژنتیکی هایهمبستگی هایبرآورد

 همکاران و زوادیلوا .بود اول دوره مشابه نیز شیردهی
 نشان چک هلشتاین گاوهای روی بر بررسی با( 2005)

 بین فاصله افزایش با ژنتیکی همبستگی که دادند
 حداکثر هاآن. یابدمی کاهش شیردهی روزهای

 شیردهی 45 و 15 روزهای بین را ژنتیکی همبستگی
 شیردهی 305 و 15 روزهای بین را حداقل و( 89/0)
 تحقیق این در حاصله نتایج با که کردند گزارش (-20/0)

 استفاده با( 2013) همکاران و مدد. دارد مطابقت تقریباً
 ایرانی هایگاومیش در تصادفی تابعیت مدل از
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 در را شیردهی روزهای بین افزایشی ژنتیکی همبستگی
 همبستگی حداقل آنها. کردند برآورد  -24/0 تا 1 دامنه

  مشاهده مجاور روزهای در را حداکثر و انتها دو در را
 حاضر تحقیق و فوق تحقیقات نتایج به توجه با .نمودند

 یابدمی افزایش شیردهی روزهای بین فاصله وقتی
 است امر این بیانگرکه  شودمی کم نیز ژنتیکی همبستگی

 عنوان به شیردهی مختلف روزهای در شیر عملکرد که
 بر مختلفی هایژن و شودنمی شناخته صفت یک

 .دارد اثر شیردهی مختلف روزهای در حیوان عملکرد
 بین دائمی محیط همبستگی برآوردهای ،3 شکل طبق

 در شیردهی مختلف روزهای در روزآزمون شیر تولید
 کمیناکیس .داشتند قرار  -409/0 تا 999/0 بین ایدامنه

 محیط همبستگی که داشتند اظهار ،(2001) همکاران و
 روند شیردهی مختلف روزهای در شیر تولید بین دائمی

 حاضر تحقیق نتایج با که داد نشان کاهش به رو
 هایگاومیش در( 2013) همکاران و مدد. داشت مطابقت

 را شیردهی روزهای بین دائمی محیط همبستگی ایرانی
 حداقل آنها. کردند برآورد  -85/0 تا 92/0 دامنه در

 روزهای در را حداکثر و انتها دو در را همبستگی
 محیطی شرایط بودن متفاوت .نمودند مشاهده مجاور

 هایماه بین فاصله افزایش با شیر عملکرد بر تأثیرگذار
 محیط همبستگی کاهش بر دلیلی تواندمی شیردهی

 .باشد هاآن بین دائمی

 
 شیردهی روزهای بین شیر تولید دائمی محیط همبستگی -3 شکل

Figure 3- Permanent environmental correlation estimates between milk yields of days in milk 
 

  گیرینتیجه
 هایمیش شیر تولید بار، اولین برای تحقیق این در

 تحقیق ضمن در. شد رکوردگیری شیروان کردی
 تحلیل و تجزیه زمینه در شده انجام تحقیق اولین حاضر
 بومی گوسفند نژادهای از یکی شیر رکوردهای ژنتیکی
نتایج نشان داد  .است تصادفی تابعیت روش با کشور

 در بین از نظر تولید شیر نژاد کردی گوسفند که
 .باشداز پتانسیل مناسبی برخوردار مینژادهای بومی 

 3 و افزایشی ژنتیکی اثر برای 2 برازش مدل با درجه

 بهترین شیر تولید صفت برای دائمی محیط اثر برای
 شیر تولید صفت پذیریوراثت پایین برآورد. بود مدل
 تصف بر محیطی عوامل زیاد تأثیر از ناشی تواندمی

 محیطی هایسازه به توجه بنابراین،. باشد مطالعه مورد
 مدیریتو  هابیماری از پیشگیری مناسب، تغذیه قبیل از

 واریانس) محیطی عوامل این تأثیر کاهش سبب بهتر
کاهش . شدخواهد  پذیریوراثت افزایش و( باقیمانده

همبستگی ژنتیکی با افزایش فاصله بین روزهای 
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های مختلف بر روی تولید شیر شیردهی بیانگر تاثیر ژن
 در روزهای مختلف شیردهی است.

 
 
 
 
 

 قدردانی و تشکر

 را خود فراوان سپاس و تشکر دانیممی الزم اینجا در
 پرورش ایستگاه زحمتکش کارگری و فنی کادر به تقدیم

 هایحمایت که کنیم شیروان آباد حسین نژاد اصالح و
. داشتند رکوردگیری بویژه تحقیق این انجام در زیادی

 پورعبداله الهروح دکتر آقای ارزنده همکاری از همچنین
 .شودمی سپاسگزاری هاداده تحلیل و تجزیه در
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Introduction: Estimates of the amount of milk produced by lactating ewes provide information for 

the implementation of optimum management and feeding strategies for ewes and their lambs. Lamb 

survival and subsequent birth weight gains until weaning reflect milk production abilities of ewes. 

Genetic evaluation of milk yield traits in dairy sheep may be based on whole lactation records 

(Rahman Ahmad, 2010) or test day records (Horstick et al. 2001; Komprej et al. 2009; Carlos 

2014). The random regression method of data analysis seems to be the most appropriated technique 

to apply in longitudinal data including growth and milk production and the corresponding models 

have been incorporated in animal breeding for the estimation of breeding values (Schaeffer, 2004). 

The main objective of this study was genetic analysis of test day milk records for Kurdi ewes of 

Shirvan Kodri sheep breeding station using fixed and random regression models.  

Matherial and methods: Kordi sheep is an Iranian fat-tailed native breed developed mainly for meat 

production but produce milk and wool production as well. This breed is distributed in North Khorasan 

Province of Iran and is mainly grown traditionally by nomadic people in pastures. Kordi sheep breeding 

station is located in Shirvan city, North Khorasan Province, Iran. This station was established in 

1988. The breeding system in this station is semi-intensive. Considering local weather conditions, 

lambs and ewes are usually sent to the pastures around the station for daily grazing in late April. 

Sheep are grazed in the pasture until early July and during the wheat and barley harvest in farm 

lands of the town. With the onset of the cold season the herd is transferred to the station, and by 

setting appropriate diets each animal group (pregnant ewes, male and female lambs and rams) is fed 

separately and manually three meals a day. Mating season is from mid August to late October and 

the lambing begins in early January and continues until late March (Saghi et al, 2014). Data 

included 1124 test day records of milk yields collected from 250 Kurdi ewes. Milking was carried 

out by hand combined with lamb suckling at 14 days intervals starting from May to August 2012. 

General linear model was used to identify effective fixed effects on the trait by SAS 9.1 software. 

Fixed effects of litter size, parity and month of recording and random effects of direct genetic and 

permanent environmental effects were included in the models. Variance and covariance components 

were estimated using restricted maximum likelihood procedure. Genetic analysis of milk yield was 

carried out using fixed and random regression models by Wombat software.  

Results and discussion: Average milk yield of studied Kurdi ewes was 0.38 kg. Average 

heritability estimates of milk yield were 0.04 and 0.07 in fixed and random regression models, 

respectively. In random regression model, the highest and the lowest heritability estimates were 

found at 14 (0.18) and 84 (0.006) days, respectively. Heritability of milk yield was higher in the 

first than in the second part of lactation period. Repeatability of milk yield in different days of 

lactation was ranged from 0.51 (day 28) to 0.89 (day 126). Genetic correlations between milk yields 
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at different days in milk were ranged from -0.942 to 0.999. Permanent environmental correlations 

between milk yields at different days in milk were ranged from -0.850 to 0.920. Milk yield additive 

genetic and permanent environmental correlations between adjacent test days were more than 

between distant test days. Kominakis et al. (2001) were found low heritabilities for milk yields in 

different days of lactation for dairy ewes (0.05 to 0.25). Komprej et al. (2013) were also reported 

estimated heritabilities of milk yields in different days for Slovenian dairy sheep ranged from 0.08 

to 0.16. Lower genetic correlations between milk yields at different days with increase in intervals 

between test day records were also found by other researchers (Zavadilova et al. 2005; Madad et al. 

2013). 

Conclusion: Results indicated that Kordi sheep has a relatively good potential for milk production 

among Iranian native sheep breeds. For milk yield in the studied population, orthogonal Legendre 

polynomials of order 2 and 3 for additive genetic and permanent environmental effects, 

respectively, was found the most appropriate model. Considering low heritability of milk yield, 

improvements in environmental conditions could result in increasing milk yield performance in the 

studied flock. Lower genetic correlations with increase in intervals between test-day records may 

suggest that different genes are involved in milk yield in different days of lactation. 
  
Keywords: Milk yield, Random regression, Sheep, Test day model  


