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چکیده

 1386تا  1381هاي گله استان خراسان رضوي طی سال 54مربوط به  دوره اول رکورد تولید شیر16742در این تحقیق از 

هاي سوماتیک، شجره دام، تاریخ زایش وتعداد سلول ،شیرپروتئین درصداطالعات مورد بررسی شامل . استفاده شد

. هاي سوماتیک لگاریتم طبیعی گرفته شدبراي نرمال کردن رکوردها از تعداد سلول .هاي هلشتاین بودرکوردگیري و درصد ژن

اثرات ثابت شامل . شدندبرآوردوومبت نرم افزار حیوانی دوصفته با استفاده از مدل  هاو همبستگی هاي واریانسمولفه

عنوان اثرات تصادفی در نظر ه ب باقیماندهزایشی حیوان و درصد خلوص خونی هلشتاین و اثر ژنتیک اف و سال رکوردگیري×گله

و  1664/0هاي سوماتیک به ترتیب پذیري در این تحقیق براي درصد پروتئین شیر و عدد سلولوراثتمقادیر . گرفته شدند

شد که حاکی از تخمین زده  1528/0و  4440/0همبسنگی ژنتیکی و فنوفیپی این دو صفت به ترتیب برابر . برآورد شد  0934/0

هاي سوماتیک بیشتر تحت تاثیر عوامل مدیریتی و محیطی قرار دارد، لیکن اگرچه تعداد سلول. باشدارتباط متوسط بین آنها می

.تواند به بهبود آن و ارتقاء وضعیت سالمت دام کمک نمایددر نظر گرفتن مقاومت ژنتیکی از طریق انتخاب می

مولفه واریانس -پذیريوراثت - پروتئین شیر-سلول سوماتیک: کلیديواژگان 

  مقدمه

اي امروزه به دلیل تقاضاي فزاینده مصرف کنندگان براي محصوالت بیو و سالم، توجه به سالمت حیوان اهمیت فزاینده

توان به ورم پستان اشاره نمود که باعث هاي شایع و پر هزینه در صنعت دام شیري میاز جمله بیماري. یافته است

شود هاي باالي درمان میرهاي متعدد اقتصادي از جمله کاهش تولید شیر، حذف زودهنگام گاو از گله و هزینهضر

از طرفی ). 7(تواند آن را کنترل نماید دهد و بهبود مدیریت به تنهایی نمیاین بیماري به دالیل متعددي رخ می). 2،7،10(

هاي متعددي بوده و به همین علت مقاومت به ر عوامل پیچیده و ژنتواند تحت تاثیاز نظر ژنتیکی، حساسیت به آن می

هاي از آنجایی که این بیماري همانند سایر بیماري). 2(ورم پستان هدف مهمی در برنامه اصالح نژادي گاو شیري است 

باشد، اما دشوار میشود، انتخاب مستقیم براي این صفت بسیار مرتبط با مباحث بهداشتی، به طور مرتب رکوردبرداري نمی

هاي بدنی موجود در شیر به عنوان شاخصی براي سالمت پستان در نظر گرفته شده و در اکثر در مقابل، تعداد سلول

هاي سوماتیک در شیر یا هاي اصالحی تعداد سلوللذا ارزش). 7(شود هاي رکوردگیري، از آنها رکوردبرداري میبرنامه

انتخاب تک صفته براي افزایش . شودان معیار حساسیت به ورم پستان در نظر گرفته میهاي سوماتیک، به عنوعدد سلول

ها شده و از اینرو، همبستگی ژنتیکی ناخواسته بین تولید شیر تولید شیر منجر به تضعیف مقاومت حیوان نسبت به بیماري

و ارزیابی فاکتورهاي  مربوط به سالمت بهبود ژنتیکی صفات عملکردي و. و ورم پستان بالینی به خوبی شناخته شده است
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تواند روشنگر بسیاري از مسایل مرتبط با سلول هاي ژنتیکی و محیطی موثر در انتخاب اهداف مختلف اسالح نژادي، می

  .)3(بدنی موجود در شیر باشد 

پروتئین  شیر هاي بدنی شیر با درصد هاي واریانس و همبستگی بین سلوللذا هدف تحقیق حاضر برآورد مولفه

  .باشدمی

  

  ها مواد و روش

 1386تا  1381هاي گله استان خراسان رضوي طی سال 54مربوط به  دوره اول رکورد تولید شیر16742این تحقیق از در 

هاي سوماتیک، شجره دام، سال و فصل زایش، تعداد سلول ،شیرپروتئین اطالعات مورد بررسی شامل مقدار . استفاده شد

هاي سوماتیک لگاریتم طبیعی براي نرمال کردن رکوردها از تعداد سلول .هاي هلشتاین بودرکوردگیري و درصد ژنتاریخ 

.شکم زایش داشتند 10هاي واریانس مورد بررسی قرار گرفتند که  حداکثر تا فقط گاوهایی در برآورد مولفه. گرفته شد

مدل آماري . استفاده شد وومبت ز مدل حیوانی دوصفته نرم افزارها اواریانس و همبستگی)کو(هاي براي برآورد مولفه

ه ب باقیمانده،و و اثر ژنتیک افزایشی حیوان بوددرصد خلوص خونی هلشتاین  و سال رکوردگیري×گلهشامل اثرات ثابت 

هاي هاي سوماتیک از میانگین حسابی رکوردبراي محاسبه عدد سلول. عنوان اثرات تصادفی در نظر گرفته شدند

  .روزآزمون استفاده شد
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y1  وy2 1هاي سوماتیک و درصد پروتئین شیر، وکتورهاي مشاهدات سلولβ 2وβ ،بردار اثرات ثابتu1،u2  بردار

 Z1 ،Z2ماتریس اثرات ثابت و  X1 ،X2.باشدبردار اثرات باقیمانده می e1،e2اثرات تصادفی ژنتیک افزایشی حیوانات و 

  .ماتریس اثرات ژنتیک افزایشی است

  نتایج و بحث

  2هاي ژنتیکی، فنوتیپی و وراثت پذیري در جدولو همبستگی 1دو صفت در جدول واریانس)کو(هاي مولفهمقادیر 

هاي سوماتیک به وراثت پذیري برآورده شده در این تحقیق براي درصد پروتئین شیر و عدد سلول. آورده شده است

 19/0تا  05/0هاي سوماتیک را در محدوده سلول پذیريمقاالت متعددي وراثت. برآورد شد 0934/0و  1664/0ترتیب 

هاي بدنی در یک دوره شیردهی بود ها بر اساس میانگین شمارش سلولبیشتر این تخمین). 12، 11، 1،8(اند گزارش کرده

) 2009(نوربرگ و همکاران . رکوردهاي ماهانه قبل از تصحیح محاسبه شده بودند ماهانه یا که بر اساس رکوردهاي

 03/0برآورد کردند که در شرایط ورم پستان کلینیکی مقدار آن  15/0تا  14/0هاي سوماتیک را وراثت پذیري عدد سلول

هاي بدنی سه دوره شیردهی ابتدایی گاوهاي نژاد هلشتاین و پذیري سلولمقادیر وراثت در تحقیق دیگر. متغیر بود 05/0تا 

در کشورهاي اسکاندیناوي . )7(دشجرزي با استفاده از دو مدل رگرسیون ثابت روزآزمون چندصفته و تکرارپذیر برآورد 

سوئیس - ن، آلما15/0، فرانسه 12/0، استونی 10/0، آمریکا  11/0تا  08/0هاي سوماتیک از پذیري سلولمقدار وراثت

هاي آنها هاي سوماتیک در گاوهاي هلشتاین، جرزي و آمیختهمقدار سلول). 6(گزارش شده است  27/0و در کانادا  23/0

گزارش شده ،روز شیردهی 305هفتگی تا پایان  37از  رو به افزایش در کمترین حد و پس از آن روند 16تا  9در هفته 

  . )10(است 
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در برخی . بین این دو صفت وجود دارد) 

هاي بدنی در رکوردها و تولید شیر ذکر شده است، به طوري که تخمین 

 29/1شمارش سلول بدنی، به میزان ) 10

هاي در حال شیردهی بدون ورم پستان بالینی، ذکر شده 

سلول در میلی لیتر، تولید شیر به ترتیب به 

هاي بدنی بیانگر موارد بیشتر ورم پستان حاد و تحت بالینی است که به طور 

تلیسه هاي با متوسط تعداد سلول هاي بدنی باال بخصوص در اوایل شیردهی، بیشتر در 

. تواند تحت تاثیر قرار گیردمی معرض ابتال به ورم پستان بالینی قرار دارند که در نتیجه تولید شیر آینده آنها نیز

اگرچه این صفت بیشتر تحت تاثیر عوامل مدیریتی و محیطی قرار دارد، لیکن در نظر گرفتن مقاومت ژنتیکی از 

  .تواند به بهبود آن و ارتقاء وضعیت سالمت دام کمک نماید

هاي سوماتیک

e12p12

0092/00163/00256/0

  واریانس ژنتیک افزایشی، = 

هاي سوماتیکفنوتیپی و وراثت پذیري درصد پروتئین شیر و تعداد سلول
*

  

سلولهاي بدنی

4440/0

0934/0 

باشندمیهمبستگی محیطی فنوتیپی  پذیري، باال و پایین قطر به ترتیب همبستگی ژنتیکی و
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) 4440/0(همبستگی ژنتیکی متوسطی شود همانطور که مشاهده می

هاي بدنی در رکوردها و تولید شیر ذکر شده است، به طوري که تخمین مطالعات ارتباط منفی بین تعداد سلول

10در مقیاس لگاریتمی مبناي (زده شده است به ازاي افزایش هر واحد 

هاي در حال شیردهی بدون ورم پستان بالینی، ذکر شده در تلیسه). 5(یابد کیلوگرم در روز تولید گاو کاهش می

سلول در میلی لیتر، تولید شیر به ترتیب به  هزار 600و  200، 100هاي بدنی است که به ازاي شمارش سلول

   ).4(. یابدکیلوگرم کاهش می 09/1و  61/0

هاي بدنی بیانگر موارد بیشتر ورم پستان حاد و تحت بالینی است که به طور ش شمارش سلول

تلیسه هاي با متوسط تعداد سلول هاي بدنی باال بخصوص در اوایل شیردهی، بیشتر در  .شوندمعمول ثبت نمی

معرض ابتال به ورم پستان بالینی قرار دارند که در نتیجه تولید شیر آینده آنها نیز

اگرچه این صفت بیشتر تحت تاثیر عوامل مدیریتی و محیطی قرار دارد، لیکن در نظر گرفتن مقاومت ژنتیکی از 

تواند به بهبود آن و ارتقاء وضعیت سالمت دام کمک نمایدطریق انتخاب می

هاي سوماتیکر و تعداد سلولهاي واریانس و کوواریانس بین درصد پروتئین شی

2
a2

e2
pg12
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 واریانس فتوتیپی،=  واریانس باقیمانده،= 

فنوتیپی و وراثت پذیري درصد پروتئین شیر و تعداد سلولهاي ژنتیکی، همبستگی
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1528/0هاي بدنیسلول

*
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همانطور که مشاهده می  

مطالعات ارتباط منفی بین تعداد سلول

زده شده است به ازاي افزایش هر واحد 

کیلوگرم در روز تولید گاو کاهش می

است که به ازاي شمارش سلول

61، 31/0میزان 

ش شمارش سلولافزای  

معمول ثبت نمی

معرض ابتال به ورم پستان بالینی قرار دارند که در نتیجه تولید شیر آینده آنها نیز

اگرچه این صفت بیشتر تحت تاثیر عوامل مدیریتی و محیطی قرار دارد، لیکن در نظر گرفتن مقاومت ژنتیکی از 

طریق انتخاب می
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Estimation of Variance component and correlation between somatic cell 

and milk protein in Holstein cattle
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Abstract 
In this study, 16742 records of first lactation belonged to 54 herds in Khorasan-Razavi during 
1381-1386 were used. Information included protein percentage and somatic cell count of milk, 
pedigree, date of calving and recording and gene percentage of Holstein. Natural logarithms of 
somatic cells were used to normalize records. Variance component and correlations were estimated 
by bivariate animal model of Wombat. Fixed effects consisted of herd×year of record and Holstein 
gene percent as well as effects of additive genetic of animal and error were considered as random. 
Heritabilities of protein percent and somatic cell score were estimated as 0.1664 and 0.0934, 
respectively. Indeed, Genetic and phenotypic correlations were 0.4440 and 0.1528, respectively, 
which implied to be moderate. Although somatic cell counts are affected by management and
environment, considering genetic resistance through selection could improve it as well as health 
status of animals.

Keywords: somatic cell- milk protein - heritability- variance component

  

  

  


