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 چكيده

یادی زت ، استفاده از رکوردهای واقعی و مدل آماری صحیح، اهمیّدر ارزیابی ژنتیکی گاوهای شیری :زمينه مطالعاتي

 :ش كارروبا هدف مقایسه دو روش ارزیابی ژنتیکی گاوهای هلشتاین برای صفت شیر اجرا شد.  ،این تحقیق :هدف دارد. 

ر اد روزهای شیردهی( و شیر تصحیح شده )برکوردهای مورد استفاده، مربوط به صفات شیر تصحیح نشده )برای تعد

که طی  گله 2318ل هلشتاین ایران در رأس گاو شکم اوّ  332160رکورد شیر از  332160روز( بودند. تعداد  305مبنای 

زایش،  ه، سال و ماههای حیوانی شامل اثرات گلّ، استفاده گردید. مدلندآوری شده بودجمع 1389تا  1369های سال

د شیر شیردهی )برای تولیی رهای کمکی طول دورهحیوان، منشأ اسپرم )داخلی، خارجی و نامعلوم(، متغیّدرصد خلوص 

 :نتایج. اجرا گردید DMUافزار وسیله نرمتصحیح نشده(، سن زایش، و اثر تصادفی ژنتیکی افزایشی بود. برازش مدل به

ار )اشتباه معی 25/0( و 004/0)اشتباه معیار  23/0ترتیب پذیری صفات شیر تصحیح نشده و تصحیح شده بهوراثت

از دو  دار آماری داشتند. برای گاوهای نر، همبستگی بین ارزش اصالحی حاصل( بود که با یکدیگر تفاوت معنی004/0

ی وهو شیی در دروند ژنتیک دارها، افزایش قابل مالحظه نشان داد. مقروش ارزیابی ژنتیکی، با باال رفتن تعداد دختران آن

که  )برای شیر تصحیح شده( کیلوگرم در سال بود 5/18)برای شیر تصحیح نشده( و  18/22ارزیابی مذکور برابر با 

قعی )شیر ت استفاده از رکوردهای وابا توجه به مزیّ :گيري نهایينتيجهدار آماری با یکدیگر نداشتند. تفاوت معنی

ر مدل رزش اصالحی گاوهای هلشتاین ایران از رکوردهای خام شیر دبینی ابرای پیشگردد پیشنهاد می تصحیح نشده(،

 ر کمکی گنجانده شده باشد.صورت متغیّبه ،شیردهیی حیوانی استفاده شود که در آن طول دوره

 

  گاو هلشتاین ایران، شیردهیی مقدار شیر دوره، روند ژنتیکی واژگان كليدي:
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 مقدمه

ای مزرعهیوانات بهبود ژنتیکی ح ،هدف اصالح نژاد

)رزم کبیر و همکاران  استبرای صفات مورد نظر 

های اصالحی ابزاری برای انتخاب بهترین . ارزش(1388

با انتخاب حیوانات دارای پتانسیل  باشند.حیوانات می

 )پول کندژنتیکی باال، تولید در نسل بعد بهبود پیدا می

2000.)  

ناشی از اثر  ،های فنوتیپی بین حیواناتتفاوت ،اصوالً

امینی و )است محیطی و ژنتیکی  عواملمشترک 

ت تصحیح برای دقّ ارزیابی ژنتیکی به (.1388 همکاران

توان از می که طوریه، ببستگی دارد محیطی عوامل

با حیوانات را ارزش اصالحی  بینیپیشطریق آن، 

 (.2004)تنهاتی و همکاران  آورددست هب باال 1حتص

گاوهای شیری  ی شیردهی دررد یک دورهت استاندامدّ

برای مدت  ).1974روز است )اشمیت و ون ولک  305

 از استفاده با شیری گاوهای ژنتیکی ارزیابیزیادی، 

 این شده است.نجام میا روز 305 شیر رکوردهای

 برآورد آزمون روزشیر مقادیر  از استفاده با رکوردها

گاوها  نگامی کهه (.1387 و همکاران کبیر رزم) شوندمی

 بیشتر از این مدت شیر شدن( دالیلی )نظیر دیر آبستنبه

ی شیردهی روز اول دوره 305شیر  تولید نمایند، مقدار

همچنین . شودعنوان رکورد تولید محسوب میها بهآن

فروش یا  موعد، قبیل خشک شدن پیش از )ازدرمواردی 

        ،لذا روز است.  305ی شیردهی کمتر ازمرگ( دوره

منظور استفاده از رکورد تولید این گروه از حیوانات به

ی یا مقایسهو آزمون نتاج گاوهای نر  یدر برنامه

 یها، باید رکوردها را برای طول دورهرکورد آن

در از آن جا که  .روز تصحیح نمود 305شیردهی 

شکل ثابتی از  ،روز 305 مدلارزیابی ژنتیکی بر اساس 

 شودگاوها فرض میی ی برای همهمنحنی شیرده

، برای گاوهای با تداوم (1997)جامروزیک و شفر 

از مقدار  کمتر ،روز 305شیر ولید شیردهی باالتر، ت

                                                           

1 Accuracy 

، تولید ترتداوم شیردهی پایین باگاوهای و برای واقعی 

-یمبیشتر از مقدار واقعی تخمین زده  ،روز 305شیر 

 (. 1989 همکاران ومیر  و جامروزیک و همکاران )شوند 

ی دارای طول دوره ،با توجه به اینکه هر حیوان

خود بوده که شیردهی و منحنی تولید شیر مخصوص به

آن برآیند توان ژنتیکی و اثرات محیطی مخصوص به 

باشد، استفاده از ضرایب تصحیح یکسان حیوان می

روز، تغییرات منحنی  305برآورد مقدار تولید شیر  برای

همچنین تعداد روزهای شیردهی حیوان را  ر وتولید شی

محدود نمودن تغییرات ژنتیکی  سبب درنظر نگرفته و

 گردد.صفات تولیدی می

ی شیردهی ر طول دورهدگذار اثرمحیطی  عوامل

باشند که در اثر تصحیح رکوردها، با توجه متفاوت می

یکنواختی  سبببه ماهیت برآورد ضرایب تصحیح، 

در  گردد.مانده میاهش واریانس باقیک ها وبیشتر داده

روز و  305یک تحقیق بر روی رکوردهای تصحیح شده 

رکوردهای تصحیح نشده گاوهای هلشتاین ایران، مقدار 

های تصحیح شده بیشتر داده   پذیری حاصل از وراثت

مانده های تصحیح نشده و واریانس ژنتیکی، باقیاز داده

ردهای تصحیح شده و فنوتیپی حاصل از آنالیز رکو

کمتر از رکوردهای تصحیح نشده بود )امینی و همکاران 

ی صحیح رکوردهاترسد که انجام نظر میبه(. 1388

-پیش    ارزش اصالحی دادن سوق  سبب ،تولید شیر

در نتیجه سبب و  شودمیبه سمت میانگین بینی شده 

-متوسط میدر حد انتخاب حیوانات با ارزش اصالحی 

رکوردهای تولید شیر  هتر است تصحیحب ،پسگردد. 

شیردهی( ی دوره طولمحیطی )نظیر  عواملبرای 

لذا ارزش اصالحی صورت گیرد و  بینیپیشهمزمان با 

 )امینینخواهد بود روری استفاده از ضرایب تصحیح ض

توان از رکورد ترتیب، می بدین (.1388 و همکاران

استفاده تصحیح نشده شیر در یک مدل ارزیابی ژنتیکی 

عنوان شیردهی گاو )بهی نمود که در آن، اثر مدت دوره
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( گنجانده شده باشد. با روش مزبور، 1ر کمکیمتغیّ

ی رکوردهای شیر برای اختالفات موجود در طول دوره

بندی گاوها گردند. اگر رتبهشیردهی تصحیح آماری می

در دو روش ارزیابی با یکدیگر تفاوت زیادی را نشان 

ی گاه استفاده از رکورد شیر کل دورهنندهد، آ

روز(  305شیردهی )یعنی شیر تصحیح نشده برای 

-روز گردد که بدین 305تواند جایگزین شیر حیوان می

مشکالت ناشی از کاربرد ضرایب تصحیح از  ،وسیله

دو از این تحقیق، مقایسه کلی هدف بین خواهد رفت. 

ن بر اساس ارزیابی ژنتیکی گاوهای هلشتاین ایراروش 

 بر مبنای رکورد شیر تصحیح نشده و تصحیح شده

روندهای ژنتیکی آماری مقایسه  روز شیردهی بود. 305

دو روش ارزیابی مزبور، هدف ویژه این  برآورد شده

 تحقیق است.
 

 

 هامواد و روش

 هاداده

 332160شنامل  ،های مورد استفاده در اینن تحقینقداده

رکننورد شننیر  160332و  2شنندهنیح حرکننورد شننیر تصنن

رأس گنناو  332160ه بننق متعلّنن 3روز 305یح شننده حصننت

تنا  1369های ل ایران بود که طی سالاوّزایش هلشتاین 

تعنداد کنل پندرها و  . گله زایش داشنتند 2318در  1389

و  214538و  5562ترتیننب شننجره بننه مادرهننا در فایننل

  بود.رأس  423442تعداد کل حیوانات 

و بهبنود تولیندات دام ح نژاد در حال حاضر، مرکز اصال

 )وابسننته بننه وزارت جهنناد کشنناورزی( دامننی کشننور

هننای تحننت پوشننش ارزیننابی ژنتیکننی گاوهننا در گلننه

روز  305رکننوردگیری را بننر اسنناس رکوردهننای شننیر 

هنای ، دادهمزبنوررکوردهنای در حقیقت، نماید. اجرا می

-باشند که با استفاده از فاکتورهای ضنربمیشیر خام 

                                                           

1 Covariate 
2 Unadjusted milk yield 
3 305 adjusted milk yield 

ی هناداده گردنند.روز تصحیح منی 305، به شیر 4شونده

هنای  خام )مربوط به زایش اول گاوها در فاصنله  سنال

افزارهننای بانننک اطالعنناتی توسننط نننرم( 1389-1369

و اکسنس ( 2010)نسنخه ، اکسنل (6/2)نسخه  پروفاکس

 رینننظ یمننوارد یبننراگردینند ) ویننرایش( 2010)نسننخه 

 تمندّ بنودن معلنوم ش،ینزا و تولد خیتار بودن مشخص

 600تنا  60شیردهی بنین ی طول دوره وان،یح یردهیش

 هنایهمحاسنب سپسروز، درصد خلوص ژن هلشتاین(. 

از قبیل محاسبه سن اولین زاینش درون فایلی مورد نیاز 

ماه(، گروه بندی نوع گاو بر اسناس  40تا  18)محدود به 

 5درصد( و اصنیل 100درصد خلوص به دورگ )کمتر از 

و نوع اسپرم مورد استفاده در تلقیح منادر درصد(  100)

حیوان )به سه گروه داخلی، خارجی، و ننامعین از حین  

 مجموعه ارقام انجام شد. در ( 6نوع اسپرم

های آمار توصیفی مربوط به برخی شاخص 1در جدول 

  .نداشده صفات مورد مطالعه، ارائه 

 

 

 

 

                                                           

4 Multiplicative adjustment factors 
5 Purebred 

ها در فایل شجره مرکز این نوع اسپرم  6

-اصالح نژاد دام با کد صفر مشخص گردیده
 اند.
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در )بر حسب كيلوگرم( روز  305و تصحيح شده  *حيح نشدهبراي صفات شير تص يهاي آماربرخي شاخص  -1جدول 

ل هلشتاین ایرانگاوهاي شكم اوّ

Table 1- Some statistical characteristics for the traits of unadjusted and adjusted 305-d milk yield (kg) in first 

lactation Iranian Holsteins 
 

ضریب تغییرات

CV (%) 

انحراف معیار
SD 



میانگین
 Mean 

چارک سوم***

 Third quantile 

چارک اول** 
First quantile 

تعداد رکورد
No. Records 

صفت

Trait 

 

42 

 

3389 

 

8054 

 

10013 

 

5738 
 

332160 

نشده  شیر تصحیح 

Unadjusted milk 

 
24 

 

1649 

 

6923 

 

8038 

 

5823 

 

332160 
شیر تصحیح شده
Adjusted milk 

.بودروز  309و  700، 60ترتیب ها بهنه و میانگین تعداد روز شیردهی برای شیر تصحیح نشده در فایل دادهکمینه، بیشی*
Minimum, maximum and mean of days in milk for unadjusted milk in the data set were 60, 700 and 309 days, 

respectively. 
.ندابرای صفت بودهکمتر از عدد نشان داده شده  ،دهای شیردرصد رکور 25دهد که ل نشان میچارک اوّ **

First quantile indicates that 25% of the records were lower than the shown figure.   
. ندابرای صفت بودهکمتر از عدد نشان داده شده  ،درصد رکوردهای شیر 75 که دهدچارک سوم نشان می***

Third quantile indicates that 75% of the records were lower than the shown figure. 

 

 تجزیه و تحليل آماري

دار بر صنفات، محیطی معنی عواملبرای مشخص شدن 

از یک مدل مختلط خطی استفاده گردید. در مدل مزبنور، 

)از  ، ماه زاینش، ننوع حینوانزایش اثرات ثابت گله، سال

رهنای اسپرم، متغیّ شأمن حی  دورگ یا اصیل بودن آن(،

شنیردهی )فقنط بنرای ی کمکی سن زایش و طنول دوره

صفت شیر تصحیح نشده(،  و اثر تصنادفی پندر حینوان 

افنزار ننرم Mixedروینه توسنط  ،. مندل فنوقگرفتقرار 

هنا بنرازش داده بنر داده( 2004) 2/9نسخه  SASآماری 

 برای تجزیه و تحلیل ژنتیکی صفات، از مدل حیوانی شد.

برای صفت شیر تصحیح شده استفاده گردید.  فتیصتک

 صورت زیر بود:به روز مدل آماری  305
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mlkjiijk lmn

eAbAbC
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2
21 **


 

 

در سمت مشاهدات مربوط به صفت است.  yکه  در آن 

ترتیب اثنرات مینانگین کنل، گلنه، سنال به ،راست معادله

هلشنتاین(،  زایش، ماه زایش، نوع گاو )دورگ ینا اصنیل

، اثر تصادفی نوع اسپرم پدر )داخلی، خارجی و نامعلوم(

)بنا  ر خطی و درجه دوم سنن نحسنتین زاینشگاو، متغیّ

مانده مندل باقی ، و(2bو  1bترتیب ضرایب رگرسیون به

 عوامنلشامل اثرات ژنتیکنی یینر افزایشنی و دیگنر که )

 .قرار دارنندشوند( که در مدل گنجانده نمیاست محیطی 

مندل آمناری منورد  ،رای صنفت شنیر تصنحیح نشندهب

استفاده، مانند مدل فوق بود ولی عالوه بر اثرات مذکور، 

ر خطی و درجه دوم تعداد روزهنای شنیردهی نینز متغیّ

 در آن گنجانده شدند.

 روش بننا( 2008)مادسننن و یانسننن  DMU افننزارنننرم از

 منندل زیآنننال یبننرا ،شننده محنندود ییدرسننتنما حننداک ر

رونند ژنتیکنی از طرینق بنرآورد  .شند تفادهاسن یوانیح

     های اصالحی از سال زایشمیانگین ارزشوزنی تابعیت 

روننندهای بننین و مقایسننه آمنناری دسننت آورده شنند بننه

نسخه  SASافزار آماری فات با استفاده از نرمصژنتیکی 

 گردید. اجرا  (2004) 2/9
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 و بحث نتایج

روز  305شده  میانگین شیر تصحیح 1بر اساس جدول 

درصد کمتر از  14اندازه حدود کیلوگرم( به 6922)

که تا  کیلوگرم( بود 8054میانگین شیر تصحیح نشده )

حدودی به بیشتر بودن میانگین تعداد روزهای شیردهی 

روز( در مقایسه با شیر  309برای شیر تصحیح نشده )

در تحقیق انجام  روز مرتبط است. 305تصحیح شده 

میانگین تولید (، 2001) وجانگو و پولوتشده توسط ا

را در فریزین کشور کنیا  -شیر گاوهای نژاد هلشتاین

کیلوگرم(  4557) و بعد از تصحیحکیلوگرم(  4541)قبل 

دست بههم با مشابه  شیردهی،ی برای طول دوره

 تولید شیر کلمیانگین  (2011) کیفینا و همکاران آوردند.

گاوهای شیری  زرو 305ی شیردهی و شیر دوره

 1470 و 1749ترتیب بهرا  در کشور اتیوپیدورگ 

( برای 1995آری و همکاران )گزارش دادند.  کیلوگرم

گاوهای دورگ شیری در برزیل میانگین تولید شیر 

ترتیب روز را به 305تصحیح نشده و تصحیح شده 

 کیلوگرم گزارش کردند.  1695و  1950

ی شیر تصحیح نشده پذیروراثت وواریانس های مؤلفه

. نداارائه گردیده 2روز در جدول  305و تصحیح شده 

پذیری تولید شیر وراثتنتایج این تحقیق نشان داد که 

روز )با ضرایب تصحیح  305بر اساس تصحیح شده 

های دادهبرای و  25/0برابر با  مرکز اصالح نژاد دام(

    رسد کهنظر میبه. بود 23/0تصحیح نشده برابر با 

ی طول دورهکارگیری ضرایب تصحیح در رابطه با به

. دهدشیردهی، تخمین پارامترها را تحت تأثیر قرار می

نژاد دام  اصالح در حقیقت، ضرایب تصحیحی که مرکز 

   کارروز به 305کشور برای ایجاد رکوردهای شیر 

 های انفرادی گاوها برد بدون درنظر گرفتن تفاوتمی

. از سوی ها استآننی شیردهی لحاظ شکل منحبه

دیگر، رابطه بین روزهای شیردهی و تولید شیر یک 

استفاده از  ،رورابطه مستقیم و خطی نیست و از این

تواند کیفیت ارزیابی ژنتیکی ضرایب تصحیح مزبور می

 را تحت تأثیر قرار دهد.  

پذیری برای شیر تصحیح پارامتر وراثت در این تحقیق،

  بیشتر از شیر تصحیح نشده درصد  2 اندازهبهشده 

، 1استیودنت –بر اساس آزمون آماری تی دست آمد. هب

پذیری شیر تصحیح دار آماری بین وراثتتفاوت معنی

 شده و تصحیح نشده وجود داشت. 

مانده و کل )فنوتیپی( های ژنتیکی افزایشی، باقیواریانس

حاصل از آنالیز رکوردهای تصحیح شده کمتر از 

دلیل به توانداین امر می .وردهای تصحیح نشده بودرک

 305 رکوردهای شیربینی های پیشروشآن باشد که 

های انفرادی در شکل منحنی شیردهی را تفاوت ،روز

   ( که در اصل 1994د )شفر و دیکرز نگیردرنظر نمی

 دلیل اختالف ناشی از تداوم شیردهی استبه

توان گفت میرت بهتر، عبابه .(1997)جامروزیک و شفر 

هنگامی که رکوردهای شیر توسط ضرایب تصحیح 

شوند، یم روز تصحیح 305شیردهی ی برای یک دوره

 305گاوهایی که تداوم شیردهی کمتر دارند، مقدار شیر 

 ؛می گردد 2ها بیش از مقدار واقعی برآوردروز برای آن

میر و  و 1997جامروزیک و همکاران ) و برعکس

کارگیری ضرایب افزون بر آن، به (.1989 همکاران

دلیل خن ی به مانده،باقیگردد که تنوع می تصحیح سبب

مدیریتی های مختلف محیطی در گروه عواملشدن اثر 

 کاهش پیدا نماید. تغذیه(نوع و سطح )نظیر گله، مختلف 

روز در  305پذیری صفت شیر در رابطه با وراثت

تحقیق اجرا شده چندین تاکنون گاوهای هلشتاین ایران، 

(،    1389هنر و همکاران )صاحببرای م ال، است. 

وردی و یوسفی گل ،(1381دی )راللهی مهرجآیت

ترتیب ( به2011( و یعقوبی و همکاران )2012همکاران )

در  را گزارش کردند. 21/0و  0/22،  0/24 ، 25/0 مقادیر

( 1388امینی و همکاران )تحقیق انجام شده توسط 

شیر تصحیح نشده و  /240روز  305 پذیری شیرراثتو

                                                           

پذیری بر جذر مجموع واریانس چنانچه تفاوت بین دو وراثت  1

 آید.دست میها تقسیم گردد، آماره آزمون مزبور بهگیری آننمونه
2 Overestimate 
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دست آمده در هلذا برآوردهای ب برآورد گردید. 23/0

با این  تحقیق حاضر، در دامنه گزارشات قبلی قرار دارد.

دار حال، در هیچیک از تحقیقات مذکور، موضوع معنی

پذیری دو نوع دار نبودن تفاوت بین وراثتبودن یا معنی

روندهای ژنتیکی تفاوت بین و همچنین  ،یررکوردهای ش

 ها مورد بررسی قرار نگرفته است. آن

روز  305پذیری شیر ( وراثت2012ساهین و همکاران )

شیردهی گاوهای هلشتاین زایش اول ی و شیر کل دوره

دست به 24/0و  23/0ترتیب در کشور ترکیه را به

( وراثت پذیری شیر 2012رحمان و خان )آوردند. 

گاوهای  روز 305 صحیح نشده و تصحیح شدهت

گزارش  10/0و   09/0ترتیب بهرا ساهیوال پاکستان 

پذیری شیر ( وراثت2001اوجانگو و پولوت )کردند. 

گاوهای روز  305تصحیح نشده و تصحیح شده 

گزارش  29/0و  30/0ترتیب را بههلشتاین کنیا  -فریزین

تصحیح پذیری وراثت( 2011کیفینا و همکاران )کردند. 

گاوهای شیری دورگ  روز 305نشده و تصحیح شده 

  گزارش دادند.  0/39و 0/44ترتیب به را کشور اتیوپی

تواند در پذیری یک پارامتر ژنتیکی است که میوراثت

های مختلف، مقادیر متفاوتی را داشته باشد. این جمعیت

و جوامع اختالف در ریخته ژنتیکی وجود سبب به ،امر

 است.ها در آنشرایط محیطی پرورش حیوانات ین همچن

های مورد رسد موارد دیگری نظیر تعداد دادهنظر میبه

 عوامل، نوع تعریف صفت، در تخمین پارامتر استفاده

-دورههمهای محیطی گنجانده شده در مدل )نظیر گروه

( از دیگر عواملی باشند که سبب متفاوت بودن ای

حتی در یک جمعیت  ،صفتپذیری یک برآورد وراثت

 د.نواحد باش



پذیري صفات شير تصحيح نشده و نمایي از اجزاي واریانس )مجذور كيلوگرم( و وراثتبرآورد حداكثر درست -2جدول 

روز 305تصحيح شده 

unadjusted  the traits of for) and heritability 2Maximum likelihood estimates of variance components (kg-Table 2

and adjusted 305-d milk yield 
 

صفت

Trait 

واریانس ژنتیکی

Genetic 

variance 

هماندواریانس باقی
Residual 

variance 

واریانس کل 

Total variance  

پذیریوراثت

Heritability 

اشتباه معیار

SE   

شیر تصحیح نشده
Unadjusted milk 

 

482948 

 

1648950 

 

2131898 

 

0.23 

 

0.004 

شیر تصحیح شده
Adjusted milk  

 

423222 

 

1264835 

 

1688057 

 

0.25 

 

0.004 

 

های اصالحی های آمار توصیفی ارزشبرخی شاخص

بینی شده برای صفات شیر تصحیح نشده و پیش

. نتایج نداارائه شده 3روز در جدول  305تصحیح شده 

نشان داد میانگین ارزش اصالحی شیر تصحیح نشده 

داری باالتر از میانگین طور معنیکیلوگرم( به 85/127)

(. >0001/0P) کیلوگرم( بود 17/112شیر تصحیح شده )

های اصالحی شیر تصحیح نشده از افزون بر آن، ارزش

رحمان و خان  انحراف معیار بزرگتری برخوردار بودند.

( ارزش اصالحی گاوهای ساهیوال پاکستان را با 2012)

کیلوگرم )برای شیر تصحیح شده  125تا  -447دامنه 

کیلوگرم )را برای تولید  1265تا  -442روز( و  305

فر و همکاران فرهنگ شیر تصحیح نشده( گزارش کردند.

بینی شده شیر ( میانگین ارزش اصالحی پیش1387)

برای گاوهای هلشتاین استان خراسان را روز  305

  ردند. دست آوه( ب>05/0Pکیلوگرم ) 90/52برابر با 
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صفات شير تصحيح نشده و تصحيح )كيلوگرم( بيني شده هاي اصالحي پيشبراي ارزش يهاي آماربرخي شاخص -3جدول 

روز 305 شده 

Table 3- Some statistical characteristics of predicted breeding value (kg) for the traits of unadjusted and 

adjusted 305-d milk yield  

دامنه میان چارکی 
 IQR 

انحراف معیار
SD 

میانگین
Mean 

بیشینه
Max 

کمینه
Min 

صفت

Trait 

 

535.28 

 

415.915 

 

127.85a 

 

3266 

 

-1898.76 
شیر تصحیح نشده
Unadjusted milk 

 

515.41 

 

385.280 

 

112.17b 

 

2299.83 

 

-2339.81 
شیر تصحیح شده
Adjusted milk 



ضرایب همبستگی )پیرسون و اسپیرمن(  4جدول در 

بینی شده صفت آورده های اصالحی پیشبین ارزش

 نرمال عیتوز از یاصالح ارزش گرچه .نداشده

 رسونیپ یهمبستگ از توانیم و است برخوردار

 ارزش اساس بر گاوها که جا آن از یول ،نمود استفاده

 وجود احتمال و شوندیم بندیرتبه شانیاصالح

-می   ،دارد وجود زین کسانی یالحصا ارزش با یگاوها

را برای مقایسه دو  رمنیاسپ یارتبه یهمبستگتوان 

در هر . مورد استفاده قرار دادروش ارزیابی ژنتیکی 

ای کمتر از گشتاوری بود و با مورد، ضرایب رتبه

افزایش تعداد دختران، تفاوت بین دو ضریب مزبور 

 نشان مذکور  ر آن، جدولکاهش نشان داد. افزون ب

یک روند رو به افزایش در ضرایب همبستگی دهد که می

 با افزایش تعداد دختران گاوهای نر وجود دارد. این امر

بندی گاوهای رتبه در حقیقت بیانگر آن است که تفاوت 

نر در دو روش ارزیابی ژنتیکی تحت مطالعه، با افزایش 

توان این امر را می. گرددمی تعداد دختران بسیار اندک

در واقع چنین توجیه نمود که با افزایش تعداد دختران، 

یابد افزایش می گاو نربینی ارزش اصالحی ت پیشصحّ

 دهد.کمتر رخ میحیوان بندی تغییرات رتبهدر نتیجه، و 

-ای بین   ارزش( همبستگی رتبه1388امینی و همکاران )

ه بر های اصالحی شیر تصحیح نشده و تصحیح شد

گاو  2000و 1000، 200، 100روز را برای  305اساس 

 956/0و  907/0، 824/0، 852/0ترتیب نر برتر به

اثر افزایش تعداد دختران بر باال رفتن  گزارش کردند.

بینی پیش های اصالحیای بین ارزشهمبستگی رتبه

( 1386فر و رضائی )شده گاوهای نر، در تحقیق فرهنگ

بندی گاوها در دو اگر رتبهاست.  نیز گزارش گردیده

روش ارزیابی مزبور با یکدیگر تفاوت زیادی را نشان 

شیردهی ی ندهد، آنگاه استفاده از رکورد شیر کل دوره

روز( حیوان      305)یعنی شیر تصحیح نشده برای 

 ،روز گردد که این امر 305تواند جایگزین شیر می

ا از بین مشکالت ناشی از کاربرد ضرایب تصحیح ر

 خواهد برد.

برآورد روند ژنتیکی صفات شیر تصحیح  5در جدول 

 305کیلوگرم در سال( و تصحیح شده  18/22نشده )

مقایسه ارائه گردیده است.  کیلوگرم در سال( 5/18روز )

نشان داد که با یکدیگر  ،آماری بین دو روند مزبور

 دار آماری نداشتند.تفاوت معنی
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بيني شده صفات شير هاي اصالحي پيشاي اسپيرمن بين ارزشضرایب همبستگي گشتاوري پيرسون و رتبه -4جدول 

گاوهاي نر دخترانمتفاوت روز بر حسب تعداد  305تصحيح نشده و تصحيح شده 

Table 4- Pearson and Spearman correlation coefficients between predicted breeding values for the 

traits of unadjusted and adjusted 305-d milk yield in terms of different numbers of bull’s daughters 
 

پدران با بیش از 

دختر 100 

Sires with more 

than 100 

daughters 

 15-100پدران با 

دختر
Sires with 51-

100 daughters 

 11-50پدران با 

دختر
Sires with 11-

50 daughters 

  1-10 پدران با

دختر
Sires with 1-10 

daughters 



کل پدران
Total sires 

همبستگی
Correlation 

 

0.959 

 

0.903 

 

0.850 

 

0.810 

 

0.866 
پیرسون

Pearson 

 

0.958 

 

0.906 

 

0.842 

 

0.777 

 

0.835 
اسپیرمن

Spearman 
  

های دلیل ارزش اقتصادی شیر، این صفت طی دههبه

های خصوصیت مورد توجه در برنامهگذشته مهمترین 

انتخاب گاوهای شیری در اک ر کشورهای دنیا بوده 

-(. از این رو، انتظار می1994است )کامپوس و همکاران 

روند ژنتیکی م بت و مطلوبی را  ،رود که تولید شیر

طور کلی، روندهای (. به1995نشان دهد )موسانی 

که محیط  شوندژنتیکی و فنوتیپی در وضعیتی محقق می

و مدیریت پرورشی حیوانات بهبود پیدا نماید. از این رو، 

طور دائم مورد الزم است که پارامترها و روندها به

 (.  2007ارزیابی قرار گیرند )آمیمو و همکاران 

در این تحقیق، مقدار روند ژنتیکی شیر تصحیح شده 

اگر  روند مربوط به شیر تصحیح نشده بود.کمتر از 

ارزیابی ژنتیکی گاوهای شیری ایران برای فرض گردد 

دربرگیرنده بر مبنای مدل )شیردهی ی صفت شیر دوره

تر از دقیق (ر کمکیعنوان متغیّشیردهی بهی طول دوره

توان گفت روز باشد، آنگاه می 305استفاده از شیر 

روند ژنتیکی حاصل از روش دوم، کمتر از مقدار واقعی 

  گردد.آن برآورد می

کیلوگرم  61/19روند ژنتیکی  (2011بی و همکاران )یعقو

های مختلف گاوهای هلشتاین استانسال را برای  در

( روند 1386فر و رضائی )فرهنگکردند. گزارش  یرانا

 86/3را  گاوهای هلشتاین ایرانروز  305ژنتیکی  شیر 

سیدخت و همکاران  کیلوگرم در سال برآورد کردند.

روز را برای  305کی تولید شیر ( مقدار روند ژنتی1391)

 ترتیبها بهو ماده هانرایران در  گاوهای هلشتاین

رزم  کیلوگرم در سال برآورد کردند. 45/15و  13/25

روز  305( روند ژنتیکی شیر 1388کبیر و همکاران )

و  ،کیلوگرم در سال 84/33گاوهای هلشتاین ایران را 

رم در کیلوگ 437/35( 1389هنر و همکاران )صاحب

ه که باید به این امر توجّ؛ ضمن آنسال گزارش کردند

در تحقیقات مذکور، مدل مورد استفاده، که داشت 

 است.بوده یافته در تحقیق حاضر متفاوت با مدل برازش

تفاوت بین برآورد روند ژنتیکی گزارش شده در 

دالیل مختلفی نظیر مدل مورد تواند بهتحقیقات قبلی، می

ویرایش مشاهدات ی ها، نحوهنالیز دادهاستفاده در آ

های مورد استفاده در مربوط به صفت، تعداد سال

در هر روش برآورد آن باشد. همچنین محاسبه روند و 

قبلی های گزارش  صورت نتایج این تحقیق و سایر 

دهنده این واقعیت است که روند رو به بهبود نشان

 305شیر ژنتیکی گاوهای هلشتاین ایران برای صفت 

. روز از مقدار چندان مطلوبی برخوردار نبوده است

 ،مذکورگاو شیری وجود روند ژنتیکی نامناسب در نژاد 

حتی در برخی کشورهای همسایه نیز وجود دارد. برای 

( روند ژنتیکی 2012م ال، در تحقیق ساهین و همکاران )
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 -46/2روز گاوهای هلشتاین ترکیه  305شیر صفت 

اجرای از این رو، ل گزارش گردید. کیلوگرم در سا

 های برتر ودام  راهبردهای اصالح نژادی مانند گزینش 

مناسب بین حیوانات از نمونه تالقی های نظامریزی طرح

تواند سبب افزایش روند ژنتیکی در است که می عواملی

تغییرات  های گاو شیری کل کشور گردد.سطح گله

الی  1369های المیانگین ارزش اصالحی گاوها طی س

شده و ناساس رکوردهای شیر تصحیح برای  1389
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بر مبناي استفاده از دو نوع ركورد شير 1389تا  1369سال هاي زایش  طيروند ژنتيكي  -1شكل 

Figure 1- Genetic trend during calving years of 1990-2010 based on using two types of milk record  
 

 روز 305براي صفات شير تصحيح نشده و تصحيح شده )كيلوگرم در سال( برآورد روند ژنتيكي  -5جدول 
Table 5- Estimation of genetic trend (kgy-1) for the traits of unadjusted and adjusted 305-d milk yield 

 

 صفت
Trait 

 عرض از مبدأ
Intercept 

 اشتباه معیار
SE 

 % 95فاصله اطمینان 

 پایین حدّ
Lower CI (95%) 

 % 95فاصله اطمینان 

 باال حدّ
Upper CI (95%) 

 دارسطح معنی
P value 

 شیر تصحیح نشده
Unadjusted milk 

 

-1684.19 

 

141.72 

 

-1971.1 

 

-1397.29 

 

0.0001 

 شیر تصحیح شده
Adjusted milk 

 

-1399.39 

 

141.72 

 

-1686.29 

 

-1112.48 

 

0.0001 

 صفت
Trait 

 روند ژنتیکی
Genetic trend 

 اشتباه معیار
SE 

 % 95فاصله اطمینان 

 پایین حدّ
Lower CI (95%) 

 % 95فاصله اطمینان 

 باال حدّ
Upper CI (95%) 

دارسطح معنی  
P value 

 شیر تصحیح نشده
Unadjusted milk 

 

22.18 

 

1.732 

 

18.672 
 

25.683 

 

 

0.0001 

 شیر تصحیح شده
Adjusted milk 

 

18.50 

 

1.732 

 

14.994 
 

22.005 

 

 

0.0001 
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 گيرينتيجه

برای صفت  گاوهاارزیابی  داد نشان پژوهش نیانتایج 

کمک ضرایب( و شیر تصحیح تصحیح نشده )بهشیر 

در )روند( روز از نقطه نظر تغییرات ژنتیکی  305شده 

از سوی با یکدیگر مشابه هستند. و بیش کم  ،جمعیت

دیگر، همبستگی بین ارزش اصالحی گاوهای نر در دو 

با توجه به تفاوت اندکی با یکدیگر دارند.  ،روش مزبور

مزیت استفاده از رکوردهای واقعی )شیر تصحیح 

بینی ارزش اصالحی شود برای پیشتوصیه می نشده(،

 م شیر در مدل گاوهای هلشتاین ایران از رکوردهای خا

شیردهی ی طول دورهحیوانی استفاده شود که در آن 

 ر کمکی گنجانده شده باشد.صورت متغیّبه
 

 گزاريسپاس

های مورد استفاده در این تحقیق، از مرکز اصالح داده

تولیدات دامی )وابسته به وزارت جهاد بهبود نژاد دام و 

حمات از ز ،وسیلهکه بدین ؛کشاورزی( اخذ گردیده است

-می تشکر و قدردانی ،مرکز مزبورمحترم مسؤولین 

 .شود

 

 مورد استفاده منابع

 

 نامهپایان  هلشتاین.  گاوهای در شیر بردارینمونه و رکوردگیری دفعات تعداد کاهش بررسی .1381مهرجردی ا،  اللهیآیت

 .تهران دانشگاه کشاورزی، دانشکدة ارشد،کارشناسی

. اثنر تصنحیح رکوردهنا بنر اجنزای وارینانس و بنرآورد 1388 ،و صنیادنژاد م ب م، نجناتی جنوارمی ا امینی ب، مرادی شنهربابک

 .  17-22صفحه  2شماره  40پارامترهای ژنتیکی و ارزیابی گاوهای هلشتاین ایران. مجله علوم دامی ایران، دوره 
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Abstract 

BACKGROUND: In dairy cattle genetic evaluation, the use of real records as well as accurate 

statistical model are of great importance. OBJECTIVES: The main objective of the present research 

was to compare two methods of genetic evaluation of Holstein cows for milk yield. The records 

were unadjusted (for days in milk) and adjusted (for 305-days) milk yields. METHODS: A total of 

332,160 records obtained from 332,160 first-parity Iranian Holsteins in 2,318 herds and collected 

from 1990 to 2010 were utilized. Animal models were used in which the effects of herd, year and 

month of calving, cow type (crossbred or pure), inseminated sperm (internal, external or unknown), 

covariables of lactation length (only for unadjusted milk trait), calving age, as well as additive 

genetic random effect of the cows were included. DMU software was applied to fit the models. 

RESULTS: Heritability of unadjusted and adjusted milk traits were 0.23 (SE=0.004) and 0.25 

(SE=0.004), respectively and significantly different from each other. For the bulls, correlation 

between breeding values obtained from two methods considerably increased as the number of their 

daughters increased. The magnitude of genetic trends in two methods were found to be 22.18 (for 

unadjusted milk) and 18.5 (for adjusted milk) kg per year which were not significantly different 

from each other. CONCLUSIONS: With respect to the advantage of real records, it is suggested that 

unadjusted milk records to be used in an animal model (with covariable of lactation length) for 

predicting breeding value of Iranian Holstein cattle.           
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