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     هلشتاین يدر گاوها يواریانس صفات مرتبط با بارور يبرآورد اجزا
  2گانه ی ی، حسن مهربان 2 یجوارم یر نجاتی، اردش 2، عباس پاکدل  1 یاسیدر قیح

  .، دانشگاه تهران یعیو منابع طب يس کشاورزیپرد یاصالح نژاد دام، گروه علوم دام يدکتر يدانشجو 1
  .، دانشگاه تهران یعیو منابع طب يس کشاورزیپرد یم دامگروه علو یات علمیه ياعضا 2

  ده یچک
 يصفات مرتبط با بارور. دین استفاده گردیهلشتا يدر گاوها يانس صفات باروریوار يجهت برآورد اجزا یمدل دام خط
ن ی، فاصله بییزاباز، فاصله گوساله  ي، روزهایهر آبستن يح به ازایح، تعداد تلقین تلقیش تا اولیفاصله زا: شامل صفات

گاو ماده در  27113مربوط به  يرکورد صفات بارور 72124تعداد . بود حین تلقیت در اولیح، موفقین تلقین و آخریاول
ن یده ، در ایگرد ياد مستضعفان جمع آوریوابسته به بن يها يدر گاودار 1385تا  1361 يسالها یکه ط 6تا  1شکم 

ن وراثت یح کمترین تلقیت در اولیبود؛ موفق 1/0ر یتمام صفات ز يآورد شده برابر يریوزاثت پذ. مطالعه استفاده شد
 يبرآورد شده برا يریوراثت پذ. ن صفات داشتندیرا در ب) 076/0( يرین وراثت پذیشتریباز ب يو روزها) 029/0( يریپذ

ورد آبر ين صفات باروریب ییباال یکیژنت یهمبستگ. بیشتر بود ينریو با ينسبت به صفات دسته ا يصفات فاصله ا
 یین صفات به تنهایک از ایچیده بوده و هیچیک صفت پی يریدر گاو ش يدهد بارور ین مطالعه نشان میاج اینت. دیگرد

 ين صفات در غالب شاخص هایاز ا یبیرند ؛ بهتر است ترکیاصالح نژاد مورد استفاده قرار گ يتوانند در برنامه ها ینم
  .ردیر گمورد استفاده قرا يبارور

  اجزاء واریانس، باروري، گاو هلشتاین : واژه هاي کلیدي
  

  مقدمه 
 یمناسب م ياز لحاظ بارور يگاو). 1(باشد  یدام م ید مثلیعملکرد تول يریتحت تاث يریگاو ش يدر گله ها يورسود آ

اثرات عملکرد ). 2(د ح آبستن گردیرا بروز دهد و با حداقل تعداد تلق یش فحلیک زمان مناسب پس از زایباشد که در 
ت یدر نها ینیگزینه جایش هزی، افزاياریر اختیش حذف غی، افزاییش فاصله گوساله زایافزا: شامل  ينامطلوب بارور

ر ید شیتول يرو ي براصالح نژاد ين توجه در برنامه هایشتریگذشته ب يدر دهه ها). 8(گردد یم يباعث کاهش سود آور
 یهمبستگ ير و بارورید شین صفات تولیرا بیده است ؛ زیگرد يریش يگاوها يوربوده است ؛ که سبب کاهش در بار

  ).7(.ردید مورد توجه قرار گیبا ياصالح نژاد يدر برنامه ها ين لحاظ کردن باروریبنابر. وجود دارد ینامطلوب یکیژنت
شود به عنوان  یم يریورد گرک يبارور يبرا يریگاو ش يدر گله ها یست و صفات مختلفیک صفت ساده نی يبارور

 يح به ازایح، تعداد تلقین تلقین و آخرین اولیح، فاصله بین تلقیش تا اولیباز، فاصله زا ي، روزهاییمثال فاصله گوساله زا
در دسترس  یکیژنت يها یابین صفات در ارزیک از این که کدام یبا توجه به ا). 6(یح ن تلقیت در اولیو موفق یهر آبستن
  ). 9( کند یمختلف فرق م ين کشورهایدر ب يریدر گاو ش يبارور یکیتژن یابیباشد ارز
فاصله گوساله  يبرا) 2005(رسیو و آلندا-گنزالس. در مطالعات مختلف گزارش شده است يصفات بارور یکیتنوع ژنت

 05/0 يریراثت پذح وین تلقیش تا اولین زایفاصله ب ي، برا04/0 يریح وراثت پذین تلقیت در اولیباز، موفق ي، روزهاییزا
در ) 2003(مطالعه جوروزیک و همکاران در . گزارش کردند 03/0 يریح وراثت پذین تلقین و اخرین اولیقاصله ب يو برا

ن وراثت یکمتر ين صفات باروریدر ب یروز بعد از فحل 56در  یرگشت به فحلین کاناد صفت عدم یهلشتا يگاوها
  .آورد پارامترهاي ژنتیکی براي صفات باروري در گاوهاي هلشتاین ایران بودهدف این مطالعه بر .را داشت) 03/0(يریپذ
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  مواد و روش ها
در  6تا  1 يگاو ماده در شکم ها 27113رکورد مربوط به  72124تعداد  يصفات بارور یکیژنت يجهت برآورد پارامترها

د شامل ین مطالعه مورد استفاده گردیه در اک يصفات بارور. دیاد مستضعفان استفاده گردیوابسته به بن يریگله گاو ش 15
ن ی، فاصله بییباز، فاصله گوساله زا ي، روزهایهر آبستن يح به ازایح، تعداد تلقین تلقیش تا اولیفاصله زا: ر بودیصفات ز

  : ر انجام گرفت یش داده ها به صورت زیرایو. حین تلقیت در اولیح، موفقین تلقین و آخریاول
روز و حداکثر فاصله  300 ییشدند، حداقل فاصله گوساله زا فل داده حذیاز فا 330شتر از یو ب 30 باز کمتر از يروزها

روز حذف  250شتر از یروز و ب 30ح کمتر از ین تلقیش تا اولین زایروز در نظر گرقته شد، فاصله ب 600 ییگوساله زا
ت یموفق يبرا. در نظر گرفته شدند 10ح بود ، برابر یلقت 10ش از یاگر ب یهر آبستن ياز برایمورد ن يح هایشدند، تعداد تلق

  .  ن صورت کد صفر داده شدیر ایو در غ 1ح آبستن شده بود کد ین تلقیح  اگر گاو با اولین تلقیدر اول
  آنالیز ژنتیکی

  :مدل آماري زیر چهت برآورد پارامترهاي ژنتیکی استفاده گردید 
  

فصل زایش براي تمام صفات ، اثر ماه اولین تلقیح براي -سال-بردار اثرات ثابت شکم زایش ،گله نظر؛  صفت مورد  
اثر  صفات تعداد تلقیح به ازاي هر آبستنی، روزهاي باز، فاصله بین اولین و آخرین تلقیح و موفقیت در اولین تلقیح؛

  .ماتریس طرح که رکورد ها را به اثرات مرتبط می کنندو ،  . باقیمانده ثر محیطی دائم؛ ا ژنتیک افزایشی؛ 
همبستگی هاي ژنتیکی بین . برآورد گردیدند) ASREML )3با استفاده از نرم افزار  REMLپارامترهاي ژنتیکی با روش 

  .فته با استفاده  از مدل دام خطی براورد گردیدصفات با آنالیز دوص
  

  نتایج و بحث
  وراثت پذیري ها

وراثت پذیري . نشان داده شده است 1وراثت پذیري ها و همبستگی هاي ژنتیکی و فنوتیپی بین صفات باروري در جدول 
براي روزهاي  076/0تلقیح تا  براي صفت موفقیت در اولین 029/0دامنه وراثت پذیري ها از . هاي برآورد شده پایین بود

براي  058/0براي فاصله گوساله زایی،  074/0براي تعداد تلقیح به ازاي هر آبستنی،  046/0وراثت پذیري . باز، قرار داشتند
این نتایج با نتایج بدست . براي فاصله بین اولین و آخرین تلقیح برآورد گردید 044/0فاصله بین زایش تا اولین تلقیح و 

مطابقت داشت ولی وراثت پذیري برآورد شده براي صفات روزهاي باز، فاصله ) 2005( رسیو و آلندا-توسط گنزالس امده
.  .بود) 2009(توسط توقیانی پوزه و همکاران گوساله زایی و فاصله بین زایش تا اولین تلقیح بیشتر از مقادیر برآورد شده 

  .داشتند يباالتر يریوراثت پذ ينریو با يسبت به صفات دسته ان يصفات فاصله ا يبرآورد شده برا يریوراثت پذ
  همبستگی هاي ژنتیکی 

همبستگی ژنتیکی بین فاصله گوساله زایی و روزهاي باز نزدیک یک برآورد شد که بیانگر این است که این دو صفت یک 
اند کافی باشد ولی باید توجه داشت جنبه از باروري را تحت تاثیر قرار می دهند و رکورد گیري یکی از این صفات می تو

این برآود بزرگتر از مقدار .که انتخاب بر اساس فاصله گوساله زایی نسبت به روزهاي باز فاصله نسل را افزایش می دهد
) 2005( رسیو و آلندا-گنزالسو با مقادیر گزارش شده توسط ) 2009(توقیانی پوزوه و همکارانتوسط ) 11/0(برآورد شده
صفات فاصله بین اولین و آخرین تلقیح و تعداد تلقیح به ازاي هر آبستنی با توانایی گاو براي آبستن شدن . شتمطابقت دا
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در حالت کلی رکورد گیري تعداد . همبستگی ژنتیکی بین این دو صفت باال برآورد شد. بعد از زایش در ارتباط می باشند
و آخرین تلقیح دشوار می باشد لذا بجاي آن می توان از فاصله بین تلقیح به ازاي هر آبستنی نسبت به فاصله بین اولین 

صفت فاصله بین زایش تا اولین تلقیح با جنبه توانایی گاو براي . اولین و آخرین تلقیح براي ارزیابی ژنتیکی استفاده کرد
خرین تلقیح و تعداد همبستگی این صفت با صفات فاصله بین اولین و آ. برگشت به فحل بعد از زایش در ارتباط است

همبستگی ژنتیکی صفات تعداد تلقیح به ازاي هر آبستنی و فاصله اولین تلقیح تا . تلقیح به ازاي هر آبستنی پایین می باشد
آخرین تلقیح برآورد نشد زیرا وقتی ارزش فنوتیپی تعداد تلقیح برابر یک باشد ارزش فنوتیپی موفقیت در اولین تلقیح یک 

.  و فاصله اولین و آخرین تلقیح برابر صفر می شود در این حالت سیستم معادالتی به همگرایی نمی رسدو ارزش فنوتیپی 
این نتایج نشان می دهد صفات رکورد گیري شده در ارتباط با باروري صفات متفاوتی بود و هر کدام از این صفات با 

مطلوب در بهبود باروري بهتر است این صفات در  جنبه هاي مختلف باروري در ارتباط می باشند لذا جهت حصول نتایج
  .قالب شاخص باروري با هم ترکیب شوند

  
 و)  یاصل قطر نییپا(  یپیفنوت يها یهمبستگ ،)  یاصل قطر يباال(  یکیژنت يها یهمبستگ ،)  یاصل قطر( يریپذ وراثتبرآورد   .1جدول

  .يارورب با مرتبط صفات) پرانتز داخل اعداد(  استاندارد وانحراف

 INS CI DFS IFL DO SF  1صفات
INS 0.046 

(0.004) 

0.69   

(0.032) 

0.10   

(0.069) 

0.92   

(0.030) 

0.72   

(0.030) 

NC2 

CI 0.70   

(0.002) 

0.074 
(0.005) 

0.77   

(0.032) 

0.92   

(0.018) 

0.99   

(0.002) 

-0.81  

(0.033) 

DFS -0.09  

(0.003) 

0.42   

(0.003) 
0.058 
(0.005) 

0.58   

(0.081) 

0.76   

(0.032) 

-0.18  

(0.080) 

IFL 0.87   

(0.001) 

0.80   

(0.001)    
-0.007 

(0.002) 
 

0.044 
(0.004) 

0.94   

(0.013) 

 
NC2 

DO 0.73   

(0.001) 

0.95      

(0.004) 

0.45      

(0.003) 

0.87      

(0.001) 

0.076 
(0.005) 

-0.83    

(0.031) 
SF -0.70 

(0.0001) 

-0.53    

(0.002) 

0.08     

(0.003) 

-0.67 

(0.0001) 

-0.55   

(0.002) 
0.029 
(0.003) 

 1 INS  : ،تعداد تلقیح به ازاي هر آبستنیCI  :،فاصله گوساله زایی DFS  : ،فاصله زایش تا اولین تلقیحIFL  : فاصله
  . موفقیت در اولین تلقیح:  SFروزهاي باز و :  DOاولین وآخرین تلقیح، 

2  NC  :عدم همگرایی.  
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