
 

 69تا  57صفحات  /1401سال /1شماره  32هاي علوم دامی/ جلد مقاله علمی پژوهشی/نشریه پژوهش

 
DOI: 10.22034/AS.2022.36097.1525 

 ارزیابی ژنتیکی جامعه گاوهای شیری هلشتاین اصفهان برای صفت سرعت دوشش
 

 3ریمحمد رزم کب و 2یاریمه یانصار دی، سع*2، عباس پاکدل 1یداود رستم

 

 20/11/400تاریخ پذیرش:                        12/08/98تاریخ دریافت:        
 اصفهان یدانشگاه صنعت یدانشکده کشاورز یارشد گروه علوم دام یدانش آموخته کارشناس1         

 اصفهان یدانشگاه صنعت دانشکده کشاورزی یگروه علوم دام دانشیار2           
 دانشگاه کردستان دانشکده کشاورزی یگروه علوم دام استادیار 3          

  :Pakdel@iut.ac.irEmailمسئول مکاتبه :  *          

 

 چکیده

و  ، ماندگاری دام در سطح گلهسالمت پستانمیزان تولید شیر، ارتباط با  لیدله سرعت دوشش ب صفت زمینه مطالعاتی:

حاضر با هدف برآورد  قیتحق هدف: .صنعت پرورش گاو شیری استحائز اهمیت در ت اصف از جمله کار یروین یبازده

سرعت دوشش و صفات مرتبط  یکیژنت هایفراسنجه نیاستان اصفهان، تخم نیهلشتاشیری  یسرعت دوشش در گاوها

  5292اطالعات  روش کار: صرررورت گرفت.تولیدی و عملکردی ارتباط سررررعت دوشرررش با صرررفات  برآورد زیبا آن و ن

شاهده مربوط به  سال گله از گله 7گاو از  1762م سفندماه  صفهان طی مهرماه تا ا ستان ا شتاین ا صنعتی گاوهای هل های 

و مورد ارزیابی قرار گرفت. در این تحقیق برای ارزیابی سرعت دوشش، از معیار متوسط سرعت  شد داده برداری 1394

شیر؛ صفاتی نظیر درصد چربی شیر،  ترکیباتسرعت دوشش با  صفت رتباطدوشش استفاده شد. به منظور بررسی ا

گله،  اتاثر نتایج:های بدنی موجود در شرریر نیز مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. درصررد پروتنین شرریر و امتیاز سررلول

سرعت دوشش  نیانگیم (.p<01/0) بود داریسرعت دوشش معن صفت بر یردهینوبت دوشش و مرحله ش ش،ینوبت زا

حداقل مربعات سرررعت دوشررش در جامعه  نیانگیو م قهیبر دق لوگرمکی 96/1±75/0 قیتحق نیدر ا یمورد بررسرر یدامها

 قیتحق نیسررررعت دوشرررش در ا صرررفت یریوراثت پذ .دیبرآورد گرد قهیبر دق لوگرمکی 11/2 (±01/0) یمورد بررسررر

( و 90/0) ریش دیسرعت دوشش با صفات تولصفت  نیب ییباال یکیژنت یهمبستگ ی. از طرفدگردی برآورد 0/ 22(±0/06)

(، درصد -69/0) ریش یسرعت دوشش و درصد چربصفت  انیم یکیژنت ارتباطشد.  مالحظه( -83/0مدت زمان دوشش )

ش یبدن یسلولها ازی( و امت-47/0) ریش نیپروتن شان دهنده ا-36/0) ریموجود در  ست که با افزا نی( ن غلظت  شیمطلب ا

شیر، و  نیپروتن ای یاز نظر چرب ریش سلولهای بدنی موجود در  شش شمار  نتیجه گیری . ابدییکاهش منیز سرعت دو

صفت در برنامه  نیاست که امکان انتخاب برای بهبود ا یدر حد متوسط رییوراثت پذ بیسرعت دوشش دارای ضر کلی:

 .دینما یهای بهنژادی را فراهم م

 

های ژنتیکی، گاوهای هلشتاین، مدت زمان دوششارزیابی ژنتیکی، سرعت دوشش، فراسنجه : کلیدی:واژگان 
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 مقدمه

-یروزانه در گاودار یهاتیفعال نیاز مهمتر یکیامروزه 

 80که نزدیک به است  یردوشیش تیفعال ،یصنعت های

پرندیویل و همکاران دوشش ) انهیسال یهانهیدرصد هز

روزانه هر  هایتیدرصد از فعال 50از  شی( و ب2010

 دهد یرا به خود اختصاص م شیری یگاودار

؛ حایله مریم و همکاران 2013)کارلستروم و همکاران 

از صفات موسوم به  یدوشش  به گروه تیقابل (.2013

شامل  عملکردیصفات . تعلق دارد 1عملکردیصفات 

، قابلیت ییدام، بازده غذا یصفات مرتبط با سالمت

دوشش عبارت از  تی. قابلباشندیم ییو آسان زا دوشش

گَری و همکاران ) است یریش هایسهولت در دوشش گاو

2012.) 

دوشش،  تقابلی با رابطه در حائز اهمیتاز صفات  یکی

اندازه دوشش را با  تیسرعت دوشش است و معموالً قابل

)سنچز و گیرولدی  نماینداین صفت ارزیابی میگیری 

(. 2012َگری و همکاران  و 2006؛ لی و چودهری 2005

سرعت دوشش توسط صفت  یبرا یمختلف فیتعار

دادنهوف و  فیاساس تعر ارائه شده است. بر نیمحقق

گاو  لیو پتانس تیسرعت دوشش ظرف (1999همکاران )

در  شیخو یریدر غدد ش یدیتول ریکامل ش لیدر تحو

 ،یگرید فیبر اساس تعر. باشدمیزمان ممکن  نیترکوتاه

 یریخارج شده از غدد ش ریسرعت دوشش، به مقدار ش

عوامل  .(2003کلیندورث ) شودیاطالق م قهیبر حسب دق

 نوع دستگاهنظیر  ،لفی در رابطه با قابلیت دوشش داممخت

روال شیردوشی و نیز  ، تیپ سالن شیردوشی ،شیردوش

و تجربه کارگران شیردوش به شدت بر سرعت  مهارت

. از طرفی قابلیت دوشش گاوهای شیری موثر است

خروج شیر دوشش هر دام تابع زمان صرف شده جهت 

 خود نوبه این امر به کهباشد از غدد پستانی آن دام می

 اتصال زماناز جمله  دوشینحوه انجام عملیات شیر هب

زمان تخلیه شیردوشی به پستان، دستگاه های خرچنگی

                                                 
1 Functional traits 

جدا لیز خوردن یا  و نیز تعداد دفعات ماشین شیردوشی

و از طرف دیگر به میزان تولید  خرچنگی از پستان شدن

)بالسکو  بستگی دارد شیر و جریان شیر در طول دوشش

الهی و همکاران در همین راستا   .(2016و همکاران 

از هر  شده تولید شیر سرعت دوشش را مقدار (1998)

 .نموده اند تعریف شیردوشی از دقیقه اولین دام در

مطالعه جریان خروج شیر از پستان در طول دوشش 

جهت بهبود راندمان فرایند دوشش و اطالعات مفیدی 

لمس و تحریک پستان  کند.حفظ سالمت پستان فراهم می

پ( مکانیسم نورواندوکرین )مانند شستشو و استریپ کا

کند و در نتیجه با آزادسازی اکسی توسین را فعال می

های میو اپی تلیال اطراف آلوئل و باعث انقباض سلول

شود. زمان شروع تحریک تا شروع خروج شیر آلوئلی می

بسته به میزان پر بودن غده  ،خروج شیر یک تا دو دقیقه

کشد. تحریک اولیه مناسب پستان پستان از شیر طول می

برای خروج پیوسته و سریع شیر ضروری است، در 

مقابل بدون تحریک اولیه واکنش خروج شیر با تاخیر 

این تحریک تنها با اتصال خرچنگی به ، زیرا استهمراه 

(. 2007گیرد )ساندروچی و همکاران پستان صورت می

 ردوشیکارگر ش ای نیاعمال شده توسط ماش یها تیفعال

 زیشستشو و تم ریاز دوشش نظ شیهر دام پ یبر رو

بر تحریک پستان و در نتیجه سرعت  هاکردن  پستان

ذکر است با بزرگتر شدن ه الزم بدوشش موثر است. 

، معموال هر و افزایش نسبت تعداد گاو به کارگر گله زیسا

از  شیپ کیرا صرف تحر یمدت زمان کمتر رکارگ

مدت زمان اعمال شده  و در نتیجه  دوشش هر دام نموده

جهت پستان هر دام  یکردن و آماده ساز زیتم یبرا

 (.2003)هاگوین و اوولجس  ابدی یکاهش مدوشش 

غده پستان سرعت دوشش بر سالمت  ریبا توجه به تأث 

 ،یصفت از لحاظ اقتصاد نیکار، ا یروین یبازدهو نیز 

در هاست شده و سال یتلق یتیحائز اهم اریصفت بس

 یم دیآن تاک یبر رو یریش یانتخاب گاوها یبرنامه ها
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؛ کاراکورن و همکاران 2001)اسپرنجل و همکاران  گردد

 یمبن یشواهد کنیل(. 2006؛ پوتوکنیک و همکاران 2006

سرعت دوشش با  شیوجود دارد که افزا تیواقع نیبر ا

مشکالت مربوط به سالمت پستان از جمله ورم  شیافزا

بهینه حد  جهی(، و در نت2007گَید ) استراه هم زیپستان ن

. دباشیمد نظر اصالح کنندگان م از سرعت دوشش ای

که هر چند سرعت  ه استمالحظه شد ات گذشتهقیدر تحق

مرتبط  ریموجود در ش یبدن یهادوشش با تعداد سلول

 ندارد یورم پستان ارتباط یباال وعیاست، اما با ش

لوچیک و 2007؛ ویگانز و همکاران 1997)لوتنین و جوگا 

 صفت ذکر است که حد مطلوبه الزم ب(. 2013و همکاران 

تاکنون مورد  در گله های شیری ایرانسرعت دوشش 

. توجه به این نکته حائز اهمیت است بررسی قرار نگرفته

تحت ممکن است  سرعت دوششحد مطلوب که است 

مثال در  یمتفاوت باشد. برادوشش مختلف  هایمیرژ

کاهش در نسبت  ،یردوشیش هایاز سالن یاریبس

در تعداد  شیکند دوش سودمند است؛ اما افزا یگاوها

دارند لزوماً  یترهزمان دوشش کوتا مدتکه  ییگاوها

 گزارش بر طبق(. 1976مایلر و همکاران ) ستین یاقتصاد

(، از نقطه نظر سالمت پستان، 1998رت و همکاران )

-کیلوگرم بر دقیقه مطلوب 5/4تا  3سرعت دوشش بین 

وراثت  خیص داده شده است.شترین حد این صفت ت

 03/0سرعت دوشش از  برآورد شده برای یریپذ

دادنهاف و ) 40/0( تا 2006و همکاران پوتوکنیک )

ه همبستگی به عالو. است گزارش شده (2009امرلینگ 

 ریش دیتول ین سرعت دوشش و سطحب یمثبت ژنتیکی

 یگاوهانشان می دهد است که گزارش شده  (50/0)

 از طرفیدارند.  یشتریبه سرعت دوشش ب لیتما دیپرتول

 نیب یکیژنت یهمبستگ ،در بیشتر مطالعات صورت گرفته

موجود در  کیسومات یهاسلول شمارسرعت دوشش و 

 شپهار)( گزارش شده است 50/0تا  25/0نیز مثبت ) ریش

در خصوص ارتباط سرعت دوشش  .(2017و همکاران 

 نیتوجه به ا ریموجود در ش کیسومات یسلولها شماربا 

است که صرف نظر از سرعت دوشش،  تینکته حائز اهم

گذار است  ریثات این صفتبر  یگریمتعدد د یفاکتورها

، ی، فحلیردهیش یهاز توان به سن دام ، تعداد رو یکه م

. در هر زا اشاره نمود یماریبعامل  ایزمان عفونت 

سرعت  نیمثبت ب یکیژنت ی، وجود همبستگصورت

 شمار سلولهای سوماتیک موجود در شیردوشش و 

 ییمطلب است که انتخاب دامها نیدال بر ا دیپرتول یدامها

سالمت پستان  تیبه وخامت وضع ،با سرعت دوشش باال

 دیداده اند که نبا شنهادیپ نیاز محقق یانجامد. لذا برخ یم

اال انتخاب انجام داد، با سرعت دوشش ب ییدامها یبر رو

 پایین اریآنها بس دوششکه سرعت  ییحذف دامها بلکه

د وصفت در گله منجر ش نیبه کاهش تنوع اد توانیاست م

 .(2016 کارانو همبالسکو )

ارزیابی  شاخصبر مبنای دو  توانرا میسرعت دوشش 

با استفاده  (2 و امتیاز 5تا  1 بر مبنای یازبندیامت( 1؛ نمود

استفاده از  تی. مزیکیاز کرنومتر و فلومتر الکترون

مدت و کاهش  ترآسان یکرنومتر نسبت به فلومتر کاربر

 نیبه حضور تکنس ازین لیکناست.  از آن زمان استفاده

این روش محسوب عمده  بیع یردوشیش مدت در طول

 .(2017 و  همکاران شپهار؛ 1993)بیرد  شودمی

 یحاضر با هدف برآورد سرعت دوشش در گاوها قیتحق

 یکیژنت یهافراسنجه نیاستان اصفهان، تخم نیهلشتا

ارتباط  نیتخم زیسرعت دوشش و صفات مرتبط با آن و ن

 ازیامت صفات از جمله ریش ترکیباتسرعت دوشش با 

درصد و  نیپروتندرصد  ر،یموجود در ش یبدن یسلولها

 .صورت گرفت ریش یچرب

 

 هامواد و روش

 یابیارز یبرا ازیبه منظور فراهم نمودن اطالعات مورد ن

 نیهلشتا یدوشش در گاوها تیصفات مرتبط با قابل

گاو  1762مشاهده مربوط به  5292استان اصفهان، تعداد 

استان اصفهان  هلشتاین یریگاو ش هایگله از گله 7در 

 یابیمورد ارز 1394سال مهر ماه تا اسفند ماه  در فاصله

 ر،یش باتیصفات مرتبط با ترک یابیارز یقرار گرفت. برا

 هایو شمار سلول نیپروتن ،یچرب سطح رینظ یصفات
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 یمربوط به تعاون یاز رکوردها نیز ریموجود در ش یبدن

گاوداران استان اصفهان )وحدت( در همان روز 

مورد  یهایانتخاب گاوداردر  استفاده شد. یریرکوردگ

 انتخاب شوند که اوالً  ییگله ها دیگرد یسع ،مطالعه

سه نوبت در  اًیآنها موجود باشد، ثان ایاطالعات شجره

بودن تعداد  کسانیداشته باشند تا ضمن  یردوشیروز ش

 نیب سهیمختلف، امکان مقا های دفعات دوشش در گله

 یفراهم شود، ثالثاً دارا زیمختلف دوشش ن هاینوبت

(  لکومتریم ایمجهز به ظروف مدرج ) ردوشیش ینهایماش

 باشند. مقدار تولید شیر کیثبت اتومات ستمیس یدارا ای

ساختار شجره مورد استفاده در این مطالعه به صورت 

 زیر بود:

کرنومتر اندازه مدت زمان دوشش هر دام با استفاده از 

داده ها با  شیرایو گیری و در فرم مربوطه ثبت گردید.

استفاده از نرم افزار صفحه گسترده  و فاکس پرو  انجام 

 قهیبر حسب دق مدت زمان دوشش نکهیگرفت. با توجه به ا

 قهیعدد مربوط به دق کی یو در اکثر موارد حاو باشدیم

عدد مربوط به  هراست، لذا  هیو دو رقم مربوط به ثان

مثال اگر مدت  ید. براگردی لیتبد قهیاز دق یبه کسر هیثان

طول بکشد،  هیثان 45و  قهیدق 5 یک گاوزمان دوشش 

 انجام شد: ریبه صورت ز قهیعدد برحسب دق نیح ایتصح

 

 مدت زمان تصحیح شده دوشش هردام =

 5(+45÷60) = 75/5قهیدق

سرعت دوشش  صفت ی ژنتیکیابیارزنیز  برآورد و یبرا

که این  شدمتوسط سرعت دوشش استفاده  اریاز مع

در هر  مقدار آن و گردید فیتعر ریبه صورت زمعیار 

 به دست آمد: به ازای هر دام  نوبت دوشش

 متوسط سرعت دوشش )کیلوگرم بر دقیقه(

=  
(کیلوگرم)  شیر تولیدی 

 ( قهیدق  مدت زمان  کل دوشش  (
  

، بر مبنای نرمال عیبا توز هاییداده جادیبه منظور ا

( 1980بهینه ذیل که توسط علی و شوک ) لفرمول تبدی

موجود در شیر  یبدن هایشمار سلول ارائه شده است

(SCCاز طر )به  ،یعیطبعدد  یر مبناب یتمیلگار لیتبد قی

 .داده شد اسیمق ریی( تغSCS) یبدن هایسلول ازیامت

𝑆𝐶𝑆 = 𝐿𝑛 (
𝑆𝐶𝐶

100000
) + 3 

)که برابر  یعیعدد طب یدر مبنا تمیلگار Lnفرمول  نیا در

 یردهیمرحله ش اساسها بر گاو است.است(  71828/2با 

-در گروه نیشدند. همچن میتقس کسانیگروه نسبتاً  16به 

 یردهیدوره ش یهادام ش،یها براساس نوبت زادام یبند

گرفتند. مدل مورد  یجا در یک گروهچهارم به باال 

 بود: ریداده ها بصورت ز لیو تحل هیاستفاده در تجز

𝑌𝑖𝑗𝑘𝑙𝑚𝑛𝑜 = 𝜇 + 𝑎𝑖 + 𝐻𝑗 + 𝑀𝑇𝑘 + 𝐿𝐴𝐶𝑇𝑙

+ 𝐷𝐼𝑀𝑚 + 𝑃𝑒𝑛 + 𝐴𝐹𝐶𝑜

+ 𝑒𝑖𝑗𝑘𝑙𝑚𝑛𝑜 
مربوط به سرعت  برآوردهای :𝑌𝑖𝑗𝑘𝑙𝑚𝑛𝑜مدل  نیا در

: 𝑎𝑖کل،  نیانگی: مμ، در هر نوبت دوشش هر دام دوشش

(،  7تا1اثر گله ): 𝐻𝑗(،  1762تا  1) وانیح یاثر تصادف

𝑀𝑇𝑘( 3تا1: اثر نوبت دوشش  ،)𝐿𝐴𝐶𝑇𝑙شی: اثر نوبت زا 

: اثر 𝑃𝑒𝑛(،  16تا1) یردهی: اثر مرحله ش𝐷𝐼𝑀𝑚(،  4تا1)

 واناتیبعنوان تکرار رکورد ح وانیدائم ح طیمح یتصادف

 شیزا نی: اثر سن در زمان نخست𝐴𝐹𝐶𝑛(،  1762تا  1)

Table 1- Pedigree Structure  

 
    Number Items 

7837 Total number of animals 

1762 Number of animals with records 

1380 Number of sires 

4692 Number of dams 

1490 Number of animals with unknown sire 

1899 Number of animals with unknown dam 

  1447     Number of animals with unknown sire and dam 
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 ی: اثر تصادف𝑒𝑖𝑗𝑘𝑙𝑚𝑛𝑜( و  ، هرماه یک سطح38تا  18)

 .باشد یم یماندهباق

 ژنتیکی هایفراسنجه برآورد

سرعت دوشش و  یکیژنت هایبرآورد فراسنجه یبرا

با استفاده از روش  یوانیصفات مرتبط با آن، از مدل ح

در   DMUAI هیمحدود شده و رو ییحداکثر درست نما

 یریتکرار پذبرای برآورد استفاده شد.  DMUنرم افزار 

سرعت دوشش، مدت زمان دوشش و مقدار  رینظ یصفات

با در نظر گرفتن  زیدر هر نوبت دوشش ن یدیتول ریش

دائم، برآورد  یطیاثر نوبت دوشش به عنوان اثر مح

 .دیگرد

 نتایج و بحث

گله، نوبت  اتنشان داد که اثر انسیوار هیجدول تجز جینتا

بر سرعت  یردهیو مرحله ش شیدوشش، نوبت زا

سن دام  ریتأث کنی(،  لp<01/0دار است ) یدوشش معن

دار نبود  یصفت معن نیبر ا شیزا نیدر زمان نخست

(05/0<p.) یمورد بررس یسرعت دوشش دامها نیانگیم 

 نیانگیو م قهیبر دق لوگرمکی 96/1 (±75/0) قیتحق نیدر ا

 یسرعت دوشش در جامعه مورد بررس حداقل مربعات

 .(2)جدول  دیبرآورد گرد قهیدقبر لوگرمکی 11/2 (01/0±)

 

Table 2- Statistical descriptions of milking speed and milk components based on single milking (3 times per day 

milking) 

(%)CV  Maximum Minimum SD Mean LSMeans(±SE) 
Obs. 

Num. Trait 

37.93 27 1.50 4.53 11.93 13.03 (±0.06)         5202 Milk yield (Kg/ 
milking) 

29.30 15 1.17 1.84 6.27 6.38 (±0.03) 4940 Milking time (Min) 
38.15 5.00 0.14 0.75 1.96 2.11 (±0.01) 4884 Milking speed 

(kg/min) 

48.55 7.27 0.47 1.30 2.68 2.62 (±0.10) 1557 SCS 

27.85 7.93 2 0.99 3.56 3.56 (±0.03) 1382 Fat (%) 

15.04 5.53 2.01 0.48 3.18 3.34 (±0.05) 1549 Protein (%) 

راستای مقادیر برآورد شده توسط دیگر  این مقادیر در

محققین برای همین صفت می باشد. کاراکورن و همکاران 

کشور  نیهلشتا یسرعت دوشش گاوها نیانگی( م2006)

 ادواردز و همکارانو  قهیبر دق لوگرمیک 94/1را  سیسوئ

 یصفت را برا نیاحداقل مربعات  نیانگیم زی( ن2014)

بر  لوگرمکی 75/1 (±61/0) لندیوزین نیهلشتا یگاوها

  نمودند. گزارش قهیدق
 یسرعت دوشش در دوره ها نیانگیماگرچه تفاوت 

تفاوت  کنی(، لp<01/0دار بود ) یمعن یردهیمختلف ش

 ظصفت از لحا نیا برایم دوم وسو یردهیدوره ش نیب

 حداقل نیانگیم بیشترین(. p>05/0نبود ) داریمعن یآمار

سوم  یردهیسرعت دوشش مربوط به دوره ش مربعات

 کمترینو  قهیبر دق لوگرمکی 21/2 (±03/0) نیانگیبا م

سرعت دوشش مربوط به دوره  مربعاتحداقل میانگین 

 قهیبر دق لوگرمکی 98/1(±02/0) نیانگیاول با م یردهیش

 دوره یبودن تفاوت در سرعت دوشش گاوها شتریب. دبو

دوره  ریواقع در سا یبا گاوها سهیاول در مقا یردهیش

گزارش شده  زی( ن2010) هیلرتون توسط ،یردهیش یها

پستان  یزهایدهل تیاست که علت را به تفاوت در ظرف

 یزهایدهل یدارا ترمسن یگاوها .مرتبط دانسته است

 یهاپستان جهیهستند و در نت یباالتر تیبا ظرف یپستان

اول  یردهیدوره ش یگاوها یهاآنها  نسبت به پستان

 رشی. کنند رهیرا در خود ذخ یشتریب ریتوانند شیم

به  یشتریفشار ب تواندیم زهایدر دهل شتریشده ب رهیذخ

از  یشتریبا سرعت ب جهیتپستان وارد نموده و در ن

 شیبر افزا یلیدل تواندیمسأله م نیپستان خارج گردد. ا

دوره  یگاوها نسبت به گاوها نیدر ا ریش انیسرعت جر

 از طرفی (.2014 ادواردز و همکاران) اول باشد یردهیش
 ریش دیتول ،یردهیبا باال رفتن سن دام تا دوره سوم ش

-یم شیافزا نیز سرعت دوشش نیو بنابرا یافته شیافزا

که با توجه به ارتباط سرعت دوشش  رودیانتظار م .ابدی

سرعت دوشش، شمار  شافزای با ها،قطر سر پستانک و
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 تر شدنبزرگ لیدله ب زین ریموجود در ش یبدن یسلولها

 نروبه د هاکروبیم شتریقطر سرپستانکها و نفوذ ب

با  نکهینظر به ا گری. از طرف دابدی شیپستان افزا مجرای

از نظر تعداد  یدیر تولیش ر،یش دیسطح تول شیافزا

همانند  تریل یلیموجود در هر م کیسومات یسلولها

تر شده، لذا انتظار  قیرق درصد چربی ودرصد  پروتنین

 ر،یش تریل یلیموجود در هر م یبدن هایسلول رودیم

در  لیسن دام و به دل شی. در مقابل با افزاابدیکاهش 

دام در مقابل عوامل مختلف  شتریمعرض قرار گرفتن ب

 یبدن هایشمار سلول ،یدیدوره عمرتول یدر ط زایماریب

 نکهیسوم به بعد با ا یردهی. اما از دوره شابدییم شیافزا

کاهش  لیبه دل ابد،ییم شیافزا یبدن هایسلول تعداد

-ه میسرعت دوشش مشاهد در کاهش ر،یش دیسطح تول

 اتیدر خصوص یادیز ریتأث یردهیش یروزها .شود

 ، چرا کهدوشش دارند تیو صفات مرتبط با قابل یردهیش

در حرکت  یمقاومت کمتر یردهیش یروزها شیبا افزا

 شودیپستان مالحظه م یآلوئول یاز ساختارها ریش

 (. 2014 )ادواردز و همکاران

حداقل  نیانگیم بیشترین ،یردهیمراحل مختلف ش نیدر ب

 یعنی 4 هسرعت دوشش مربوط به گروصفت  مربعات

 32/2 (±05/0) نیانگیمبا  65تا  51 یردهیش یروزها

به  تواندیامر م نیکه امالحظه گردید  قهیبر دق لوگرمکی

 یدر ط شیخو ریش دیواقع شدن دام در حداکثر تول لیدل

 ،(1979مادلنا و همکاران باشد ) یرهیشاز مرحله  نیا

سرعت دوشش حداقل مربعات  نیانگیم نیکمتر نیهمچن

 350تا  321شیردهی یروزها یعنی 15مربوط به گروه 

 نی. در ابود قهیبر دق لوگرمکی 79/1 (±04/0)ن یانگیبا م

 زانیم نیبه کمتر دام یدیتول ریحجم ش زین یبازه زمان

.(1 شکل) دیخواهد رس یردهیدوره ش یممکن در ط

Table 3- Genetic parameters of milking speed and milk components. Heritabilities are on the diagonal, and 

genetic correlations are above the diagonal (standard errors in parenthesis) 

Protein 

(%) 
Fat 

(%) SCS 
Milking 

speed 

(kg/min) 

Milking 

time 

(Min) 

Milk 

(kg/ milking) Trait 

-0.46 -0.53 -0.68 0.90  -0.54  0.30 (0.07) Milk (kg/milking) 

0.05 0.25 -0.10 -0.83  0.09 (0.05)  Milking time (Min) 

-0.47 -0.69 -0.36 0.22 (0.06)   Milking speed 

(kg/min) 
0.25 0.12 0.05 (0.05)    SCS 

0.75 0.41 

(0.07) 
    Fat (%) 

0.36 (0.07)      Protein (%) 

 

 یاما روند کل ابد،ییدوشش در هر نوبت دوشش کاهش ممدت زمان دوشش، سرعت  شیبا افزا یبه طور کل

Figure 1- Changes in Milking speed and milking time based on days in milk 
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 یردوشیمراحل مختلف ش یدو صفت در ط نیا راتییتغ

دام به  دیتول دنیتا زمان رس شیزا لیمشابه است. از اوا

 زیسرعت دوشش و ن ش،یخو ریش دیتولحداکثر مقدار 

با افت  جیاما به تدر ابد،ییم شیمدت زمان دوشش افزا

 بیبا ش سرعت و مدت زمان دوششهردو معیار  د،یتول

  .کنندیم دایپ یروند نزول مشابه

نشان داد که صفات مرتبط با  قیتحق نیحاصل از ا جینتا

 یدر حد متوسط یرپذیوراثت  یدوشش دارا تیقابل

صفت سرعت دوشش  یریراثت پذو(.3هستند )جدول 

مقدار  نیکه ا دگردی  برآورد 22/0 (0±/06) قیتحق نیدرا

)مولر  مطالعات صورت گرفته یبرخ جیمشابه با نتا

 ؛ اسپرنجل و همکاران1998؛ بوچر و همکاران 1974

 گریمطالعات د یحاصل از برخ جیو کمتر از نتا( 2001

 .(2007 ؛ گید1976 همکاران ؛ میلر و1956 )برامبی بود
ورد شده آبر یریوراثت پذ( 2007ویگانز و همکاران )

 22/0 را سیبراون سو یسرعت دوشش گاوهابرای 

و  کیپوتوشناست که  یدر حال برآورد کردند. این

 یدر گاوهاوراثت پذیری این صفت را  (2006) همکاران

در حالت  ینظر یازدهیامت یبرمبنا ،یاسلوون نیهلشتا

گزارش  25/0 یصفت و در حالت چند 03/0 یتک صفت

 این صفت یریپذ( وراثت 2005و روتن ) نگی. رنزنمودند

برآورد کردند، در  28/0 آلمان نیهلشتا یگاوها یرا برا

در  این صفت را یریوراثت پذ (2007امین ) کهیحال

نمودند. گزارش  20/0 یمجارستان نیهلشتا یگاوها

 ایانتخاب بر ،یریوراثت پذ دامنه نیبا توجه به ا نیبنابرا

نسبتا  یکیژنت شرفتیپ تواندیصفت سرعت دوشش م

 د. به همراه داشته باش یمطلوب

 تولید شیر دوشش با سرعتهمبستگی ژنتیکی باالیی بین 

 -83/0 (±09/0) مدت زمان دوشش و 90/0 (±0/06)

مشابه اکثر از نظر مقدار و عالمت  که الحظه شدم

بود. ال فارو  محققین دیگر توسط مطالعات انجام شده

همبستگی  (2012و همچنین گری و همکاران ) (2010)

 -9/0زمان دوشش را  مدت ژنتیکی بین سرعت دوشش و

( همبستگی 2014ادواردز و همکاران )برآورد کردند. 

برآورد  55/0ژنتیکی بین سرعت دوشش و تولید شیر را 

همبستگی ژنتیکی بین سرعت دوشش  ( 2007گَید ) کردند.

و  25/0با تولید شیر و مدت زمان دوشش را به ترتیب 

 گزارش نمود.  -46/0

سرعت دوشش با  ژنتیکیارتباط  در مطالعه حاضر

 ریش نیپروتن درصد ( و-69/0) ی شیردرصد چرب

 ریمقاد نیا .دیو نسبتا باال برآورد گرد یمنف زی( ن-47/0)

 گریاما از نظر مقدار بزرگتر از د ،از نظر عالمت موافق

)سامور و  بود نهیزم نیصورت گرفته در ا مطالعات

 (. 2004؛ اسکروتن 2010همکاران 

 یبدن هایسلول ازیسرعت دوشش و امتژنتیکی  یهمبستگ

 رآوردب -36/0( ±66/0) قیتحق این در ریموجود در ش

سرعت دوشش  یبا انتخاب برا گریبه عبارت د ،دگردی

کاهش نیز  ریموجود در ش یبدن هایلولس شمار ،شتریب

اشتباه معیار این برآورد باال بود که ممکن است . ابدییم

ذکر است ه الزم ب بدلیل کوچک بودن مجموعه داده باشد.

 بودند ومد واول  یردهیدوره ش در هایی کهگاودر 

 ،(27/0) بود نییمثبت و مقدار آن پا یهمبستگ نیعالمت ا

 یهمبستگ نیسوم به باال عالمت ا یردهیدوره ش از اما 

ه ک (-54/0) نیز نسبتا باال برآورد گردیدو مقدار آن  یمنف

( بود. 1998و همکاران ) این نتایج مشابه با نتایج بوچر

 نیا نیب ژنتیکی ارتباط صورت گرفته مطالعات شتریدر ب

 یبا انتخاب برا یعنیدو صفت مثبت گزارش شده است، 

 زین ریش یبدن یشمار سلولها سرعت دوشش باالتر،

؛ رنزینگ و روتن 1992نساید )بانوس و بر ابدییم شیافزا

نتایج تحقیق حاضر  اما (،2010؛ سامور و همکاران 2005

از  یبرخکند. الزم بذکر است این ادعا را حمایت نمی

را از نظر  این دو صفتبین  ژنتیکی یمطالعات همبستگ

)سورنسن  حاضر برآورد کرده اند قیعالمت مشابه تحق

 ژنتیکی بنابراین همبستگی (.2007؛ گید 1999کاران مو ه

سلولهای شمار صفت سرعت دوشش و  گزارش شده بین

متغییر  از نظر مقدار و عالمت سوماتیک موجود در شیر

 د.بوده و نیاز به مطالعه بیشتری دار

سرعت صفت  برآورد شده برایی ریوراثت پذ زانیم
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از  شی( ب16/0اول ) یردهیدوره ش یدوشش در گاوها

 یگاوها( و کمتر از 07/0) دوم یردهیش دوره یگاوها

دهد که نشان می ( بود19/0سوم به باال ) یردهیدوره ش

میزان وراثت پذیری تابع تغییرات واریانس ژنتیکی 

م دوم افزایشی و واریانس فنوتیپی است. در گاوهای شک

وراثت پذیری صفت سرعت دوشش کمترین مقدار عددی 

 جیبرآورد با نتا نیارا به خود اختصاص داده است، 

دارد اما از  ی( روند مشابه2014) کارلستروم و همکاران

صفت به طور  نیا یریلحاظ مقدار کمتر بود. تکرارپذ

که مطابق با گزارش مولر و  برآورد شد 39/0متوسط 

( 2007ویگانز و همکاران ) ( بود.1976همکاران )

برآورد کردند و در  42/0تکرارپذیری سرعت دوشش را 

( میزان تکرارپذیری 2013مطالعه کارلستروم و همکاران )

 د.گزارش ش 89/0این صفت 

دوره  یگاوها ش،یمختلف زا هاینوبت نیب سهیدر مقا

 یو گاوها یریمقدار تکرارپذ نیکمتر یاول دارا یردهیش

مقدار  نیشتریب یسوم به باال دار یردهیدوره ش

 .(4)جدول صفت سرعت دوشش بودند یبرا یریتکرارپذ

نسبت به وراثت  یریدر تکرارپذ رییتفاوت روند تغ لیدل

ی دوم و سوم برا یردهیش یدوره ها نیدر ب ،یریپذ

به باال بودن سهم اثرات  توانرا می سرعت دوشش صفت

 یاول نسبت به گاوها یردهیدوره ش یدر گاوها یطیمح

 مرتبط دانست.دوم  یردهیدوره ش

 

 نتیجه گیری کلی

 یاقتصاد تیماه لیدله سرعت دوشش ب یکیژنت یابیارز

 یآن بر مدت زمان دوشش و جنبه ها ریصفت و تاث نیا

 ریتاث زیدوشش و ن نیدر ح یکارگر تیفعال یفیو ک یکم

 مدیریتی تواند اطالعات یورم پستان م یماریآن بر ب

 یاصالح کنندگان گاوها زین و نادامدار یبرا یارزشمند

برآورد شده  یکیژنت یهافراسنجه .دیفراهم نما یریش

 دیگر جیبا نتا در این تحقیق سرعت دوششصفت  یبرا

 بیدارای ضر شسرعت دوش .مطالعات سازگار بود

است که امکان انتخاب  یدر حد متوسط رییوراثت پذ

صفت در برنامه های بهنژادی را فراهم  نیبرای بهبود ا

است که مدت زمان دوشش از  یدر حال نی. ادینما یم

Repeatability  

(R)   

Heritability 

)2h(  

Record No. Animal No. 
Trait 

                            All lactation 
0.21 0.07 4940 1755 Milking time (min) 

0.58 0.21 5202 1750 Milk yield (kg/milking) 

0.39 0.14 4884 1744 Milking speed (kg/min) 

 Lactation 1                         

0.17 0.06 2082 733 Milking time (min) 

0.49 0.17 2147 726 Milk yield (kg/milking) 

0.32 0.16 2048 725 Milking speed (kg/min) 

Lactation 2                          

0.17 0.09 1244 444 Milking time (min) 

0.59 0.18 1332 445 Milk yield (kg/milking) 

0.38 0.07 1237 442 Milking speed (kg/min) 

Lactation 3 ≥                       

0.21 0.13 1614 578 Milking time (min) 

0.56 0.16 1723 579 Milk yield (kg/milking) 

0.40 0.19 1599 577 Milking speed (kg/min) 

 

Table 4- Heritability and Repeatability of milkability traits based on parity 
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ست. تری برخوردار ا نییپا یکیو تنوع ژنت رییوراثت پذ

با سرعت دوشش  ریش دیباالی تول یکیژنت یهمبستگ

تحت  ادییز زانیکه سرعت دوشش به م دهد ینشان م

است. با در نظر گرفتن حد  دییتول ریحجم ش ریتأث

با انتخاب  توانیمطلوب برای صفت سرعت دوشش، م

به حد  دنیدر جهت کاهش مدت زمان دوشش تا رس

 ردوشیکارگران ش اریدر اخت شترییمطلوب، فرصت ب

ضمن افزایش سطح سالمتی در  قرار داد و در مجموع

 به سود اقتصادی ها در گلهنتیجه ماندگاری بیشتر دام
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Introduction: Milking is one of the most important daily activities in industrial dairy farms, which 

accounts for about 80 percent of the annual milking costs and more than 50 percent of the daily 

activities of each dairy farm. Milking speed (MS) is an important functional trait to dairy producers 

and it has been recorded for several years by milk recording agencies in few countries (e.g., Canada). 

Functional traits include those related to animal health, feed efficiency, milkability, and calving ease. 

Milkability, defined as the ease of milking in dairy cows, is evaluated by milking speed trait (Gäde 

2007) (Gray et al. 2012). Milking speed refers to the amount of milk released from the mammary 

glands per minute (Klindworth 2003). Milking speed is considered vital factor from an economic 

point of view and dairy cow selection programs due to its effect on udder health and labor productivity 

(Karacaören et al. 2006). However, evidently higher milking speed is associated with udder health 

problems such as mastitis, and as a result, the optimal milking speed is considered by breeders. 

Milking speed can be assessed based on two indicators; 1) scoring based on 1 to 5 points and 2) using 

electronic stopwatch and flowmeter. The advantage of using a stopwatch is that it is being used easier 

than a flowmeter and the duration of its use is being reduced, however, the need for a technician to 

be present during milking is a major drawback of this method (Špehar et al. 2017). This study aimed 

to estimate genetic parameters for milking speed and the association between milking speed and milk 

components (somatic cell score, protein percentage, and fat percentage), in Holstein dairy cows in 

Isfahan province, Iran. 

Material and methods: Data were collected from 1762 cows in 7 herds of Holstein dairy cows in 

Isfahan between October 2015 and April 2016 (5292 observations). The distribution of MS scores 

was skewed toward faster milking speeds. Milk components data, including fat percentage, protein 

percentage, and somatic cell count, belong to the same date, was obtained from the Isfahan Farmers' 

Cooperative (Vahdat). Only herds with complete pedigree information and three milking records per 

day were selected for the final dataset. The milking time of each animal was measured by using a 

stopwatch and recorded in the form. Data editing quality control was performed by Excel 2013 and 

FoxPro 9.0. The average milking flow rate criterion (amount of produced milk in kilograms divided 

by the milking time in minutes) was used to evaluate the trait of milking speed. To generate data with 

normal distribution, the somatic cell count (SCC) was transformed to somatic cell score (SCS) by 

natural logarithmic conversion. The pedigree was traced back to the founder generation. Covariance 
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components were estimated using a DMU software package with an average-information (AI)-REML 

algorithm for the analysis of multivariate mixed models (Madsen and Jensen, 2013). Genetic 

evaluations and best linear unbiased prediction (BLUP) of breeding values for milking speed were 

computed with the animal model by DMU program.  

Results and discussion: The results of the analysis of variance showed that the effects of herd, 

milking frequency, parity, and stage of lactation on milking speed were significant (p <0.01) and 

remained in the model. However, the effect of age at the first calving on this trait was not significant 

(p > 0.05). Mean of milking speed of the animals in this study was 1.96±0.75 kg/min, and the least 

square means of milking speed in the population was 2.11±0.01 kg/min. The highest least square 

means of milking speed belonged to the third-parity cows with a mean of 2.21±0.01 kg/min and the 

least square means of milking speed belonged to the primiparous cows with mean of 1.98±0.02. Older 

cows have higher-capacity gland cisterns, and consequently, their cisterns can store more milk than 

the cisterns of primiparous cows. More milk stored in the cisterns can put more pressure on the teat 

sphincter and excrete more quickly. The highest least square means of milking speed was observed 

in group 4 for the stages of lactation factor (cows in 51 to 65 DIM) with mean of 2.32±0.05 kg/min 

which can be due to the location of the animal in its milk yield peak. Also, the lowest least square 

means of milking speed was related to group 15 (cows in 321 to 350 DIM) with mean of 1.79±0.04 

kg/min. In the late lactation stage, the amount of milk produced by the cow will reach the lowest 

possible level during its lactation stage. The estimated heritability of the milking speed in this study 

was 0.22±0.06 kg/min. Our results showed that the traits related to milkability have moderate 

heritability. A high genetic correlation was observed between milking speed and yield (0.90) and 

milking time (-0.83). The estimated genetic correlation between milking speed with fat percentage 

and protein percentage was high and negative, -0.69 and -0.47, respectively. In this study, the 

estimated genetic correlation between milking speed and somatic cell score showed that increasing 

milking speed would reduce the somatic cell count. In general, genetic evaluations for MS can provide 

useful information for breeding decisions because of the moderate heritability of MS. 

Conclusion: Milking speed has a moderate heritability that allows selection to improve this trait in 

breeding programs. 
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