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  چکیده

مربوطه ) زایی، روزهاي باز و نرخ باروريفاصله گوساله(داده مربوط به صفات مهم تولیدمثلی 65872درتحقیق حاضر از 

، )استان آذربایجان شرقی(گله بزرگ جمعیت گاو هلشتاین نواحی مختلف سردسیر 16به پنج دوره شیردهی مختلف،

همبستگی ژنتیکی و  به منظور مقایسه 1389تا  1364هاي در طی سال) استان یزد(و گرمسیري) تان زنجاناس(معتدل

 .استفاده شد SASو براي تعیین اثرات از  CFCافزار ها از نرمبراي عیب یابی شجره .محیطی صفات باروري استفاده شد

از از دام با روش حداکثر درستنمایی محدود شده  بی نی واریانس و پارامتر هاي ژنتیکی از مدل)کو(هاي برآورد مولفه

در . شد انجامWOMBAT32افزار ، با استفاده از نرمو از مدل تکرارپذیريچند صفتی مشتق گیري و به صورت تجزیه

ته فصل زایش و شکم زایش بعنوان اثرات ثابت  و سن مادر بعنوان متغیر کمکی در نظر گرف - سال - مدل مذبور اثرات گله

گوساله زایی ولی نرخ آبستنی و فاصله. ی در هر دو جهت بودیصفات تولید مثلی از همبستگی ژنتیکی و فنوتیپی باال.شد

همچنین برآورد حاصل نشان داد که همبستگی منفی در . را دارد)021/0(در تمام مناطق کمترین میزان همبستگی فنوتیپی

  ..ستمناطق گرمتر بیشتر از مناطق معتدل و سرد ا

  صفات تولید مثلی، همبستگی ژنتیکی و فنوتیپی، آب و هواي مختلف، گاو هلشتاین: کلیديواژگان 

  مقدمه

که نشان میدهد یکی ). 1389شیري و همکاران (مثلی استمهمترین دلیل حذف گاوهاي شیري در کشور مشکالت تولید

لهاي اخیر به علت توجه بیش از حد به صفات در سا. از فاکتورهاي مهم در گاوداریها، خصوصیات تولیدمثلی است

تولیدي و توجه کمتر به صفات باروري و در نتیجه همبستگی منفی بین این صفات با صفات تولیدي روند نامطلوبی 

هاي شوند اغلب به خاطر دورهگاوهایی که سریع به سیکل تولید مثلی خود برنمی گردند و زود آبستن نمی.اندداشته

روز به  6/0زیاد شدن فاصله زایش به میزان یک روز باعث افزایش . و افزایش چربی بدن حذف می شوندخشک طوالنی 

از جمله عوامل مؤثر بر ) OD( 1روزهاي باز ). 1994دکرس (روز به دوره خشکی می گردد  4/0روزهاي شیردهی و 

و معیاري است که تالش می شود ) r% = 99(این عامل همبستگی مثبت و باالیی با فاصله زایش دارد . فاصله زایش است

بین تعداد روزهاي باز و فاصله بین دو ) 1383(خدایی و همکاران . با کاهش آن فاصله گوساله زایی مطلوب بدست آید

گزارش کرد که گاوهاي شیرده افزایش بیشتري ) 2002(سارتوري   .برآورد کردند) 97/0(زایش متوالی همبستگی باالیی 

ها دارند بنابراین عملکرد تولید مثلی در طول تابستان دن در پاسخ به افزایش دماي محیط نسبت به تلیسهدر حرارت ب

گزارش نمودند که دي و بهمن بیشترین میانگین درصد ) 1390(در تحقیق دیگري کاویان و همکاران. کندخیلی تغییر نمی

بطوري که بین این ماهها و سایر ماههاي سال . زان را داشتتلقیح منجر به آبستنی را دارد و مرداد و شهریور کمترین می

این محقق همبستگی بین نرخ باروري و رطوبت هوا را مثبت و . اختالف معنی داري در سطح یک درصد مشاهده شد
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 .گزارش نموند) r= -0/919(معنی دار و همچنین همبستگی بین این پارامتر با دماي هوا را منفی و قوي)  r=0/83(قوي 

تواند پتانسیل ژنتیکی این گزارشات نشات میدهد بین اقلیم مختلف داخل ایران تاثیر دما هوا سایر پارامترهاي محیطی می

هاي ژنتیکی و فنوتیپی در مطالعه حاضر بر آن شدیم تا تفاوت بین همبستگی. هاي هر منطقه تاثیر باالیی داشته باشددام

  .زایی، روزهاي باز و نزخ آبستنی را بررسی نماییمالهبین صفات تولید مثلی مانند فاصله گوس

  ها مواد و روش

در  پنج دوره  65872هاي در این تحقیق به منظور برآورد همبستگی ژنتیکی  و محیطی صفات تولید مثلی از داده    

، )شرقیآذربایجان (گله بزرگ گاو هلشتاین استان هاي مناطق مختلف، سردسیر 16شیردهی مختلف مربوط به 

ها با استفاده از ابتداد داده. استفاده شد 1389تا  1364هاي جمع آوري شده در طی سال) یزد(، گرمسیر)زنجان(معتدل

Excel  وAccess  ویرایش شد و براي تعیین اثر عوامل ثابت، داده ها با استفاده از روشGLM  برنامه)SAS 1996 (

استفاده ) 2006همکاران،وسرگلزایی(CFCافزار ابی ساختار شجره از نرمبراي بررسی و عیب ی. مورد تجزیه قرار گرفت

براي برآورد همبستگی ژنتیکی  و محیطی از مدل تکرارپذیر دام چند صفتی به روش حداکثر درستنمائی محدود شده . شد

                                  .استفاده شد WOMBAT(2006)افزار بی نیاز از مشتق گیري از نرم

y= Xb + Za + Wpe +e
، a). شکم زایش، سن مادر- گله - فصل - شامل اثرات سال(، بردار اثر عوامل ثابت  B. ، بردار مشاهداتyدر این مدل     

، بردار اثر عوامل تصادفی e. ، بردار اثرات عوامل تصادفی محیطی دائمیPe. بردار اثرات عوامل تصادفی ژنتیکی افزایشی

  .هاي طرح هستندماتریس Wو Z،Xباقی مانده و

  نتایج و بحث

دهد که صفات باروري تفاوت معنی داري را در مناطق نشان می 1نتایج آمار توصیفی در مناطق مختلف در جدول       

، 110/66، 414/69(مختلف ایران داشته و بیشترین میانگین فاصله گوساله زایی و روزهاي باز و کمترین نرخ آبستنی

با توجه به ضریب پراکندگی باال در تمام . هاي بزرگ استربوط به استان یزد است که احتماال به دلیل داشتن گلهم) 27/2

ها صفات در گاوداري هاي استان یزد نشانگر باال بودن تفاوت در صفات باروري این منطقه و پراکندگی باالي سطوح گله

باروري استان زنجان و تبریز مشابه هم بوده و نشانگر همسان  ضریب پراکندگی در صفات. باشداز لحاظ مدیریتی می

رسد گاوهاي موجود در استان یزد از نظر به نظر می. باشدهاي این دو استان با شرایط محیطی باروري میبودن اندازه گله

ن ارزش اصالحی باال را توان باروري و ژنتیک افزیشی در سطح باالتري از دو استان دیگر قرار دارد و در سالهاي بعدي ای

، کادارمیدن و )2003(، وال و همکاران)2000(پرایس و همکاران. اندهاي بعدي انتقال دادهحفظ کرده به نسل

که است در حالی 388تا  383نشان دادند که میانگین برآورد شده براي فاصله بین دو زایش در دامنه ) 2003(همکاران

در بازه ) 2005(و گونزالز و همکاران) 2005(، وال و همکاران )2004(همکاران مقادیر گزارش شده توسط اوجانگو و

  .است 406تا  4/395

فاصله گوساله زایی را دارند و بازده باالي ) ماه7/12(و استان آذربایجان شرقی کمترین میزان) ماه 8/13( استان یزد بشترین

فاصله زایش بیشتر باعث کاهش تعداد گوساله .. دهدنشان می هاي استان آذربایجان شرقی نسبت به دو استان دیگر راگله

ماه فاصله زایش، در طول  5/15راسی با میانگین  500در یک گله . متولد شده در طول عمر تولیدي گاو می شودهاي 

. ماه، تولید می کند 8/12تعداد  گوساله کمتري نسبت به گاوهاي داراي فاصله زایش ) سال  3-5/3(عمر تولیدي خود 

طرفی در گله هایی که مشکل تولید مثل وجود دارد حذف کاهش تعداد گوساله باعث کاهش تلسیه جایگزین می شود، از 
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غیر اختیاري افزایش می یابد و درآمد حاصل از فروش گوساله به ازاي هر روز از فاصله زایش با افزایش روزهاي باز 

یران زایی و نرخ آبستنی در مناطق مختلف اهمبستگی ژنتیکی و فنوتیپی فاصله گوساله).1380رستمخانی (کاهش می یابد 

گزارش نموده  - 91/0و  -99/0که میزان آن را به ترتیب ) 2005(نزالس و همکارانو باال برآورد شد که با برآورد گمنفی 

این همبستگی منفی بیشتر از مناطق دیگر است و تا ) استان یزد(برآوردها نشان داد که در مناطق گرمسیر. مطابقت دارد

متر بودن نرخ آبستنی و باال بودن انحراف معیار آن نسبت به سایر مناطق و در حدودي این تفاوت را به عدم آبستنی و ک

ورد ي باز و نرخ آبستنی منفی باال برآهمچنین همبستگی بین روزها. توان ارتباط دادنتیجه افزایش فاصله گوساله زایی می

  .شد که بیشترین همبستگی بین این صفات را داشتند

چون صفت نرخ آبستنی . ستگی منفی در مناطق گرمتر بیشتر از مناطق معتدل و سرد استبرآورد حاصل نشان داد که همب

و . شود همبستگی ژنتیکی و فنوتیپی نزدیک به یک براي آنها منطقی استبا رابطه خطی از صفت روزهاي باز حاصل می

نزدیک بودن این دو صفت  همبستگی مشابه بین فاصله گوساله زایی با نرخ آبستنی و روزهاي باز  هم نشان دهنده

امکانکهداردوجودمادهگاوهايباروريدرداريمعنیژنتیکیتنوعکهدهدمینشانتحقیقات  .باهمدیگر است

  .سازدمیفراهمراصفاتاینبهبودبرايانتخاب

هاي نواحی مختلف ایرانآمار توصیفی صفات تولید شیر گاو هلشتاین استان) 1(جدول

  نرخ آبستنی  روزهاي باز  زاییوسالهفاصله گ  صفت

  زنجان  یزد  تبریز  زنجان  یزد  تبریز  زنجان  یزد  تبریز  استان

20478  18659  2734715875  31852  2658725125  30569  23879  تعداد رکورد

5/30  2/27  6/1108/34  6/110  6/4064/107  6/414  4/385  میانگین

8/14  7/17  5/595/16  6/61  85/692/18  2/73  8531  انحراف معیار

6/48  07/65  8/534/47  6/55  16/179/16  65/17  2/8  %تغییراتضریب

  صفات باروري در مناطق مختلف ایران) پایین قطر(و فنوتیپی) باالي قطر(همبستگی ژنتیکی) 2(جدول 

  نرخ آبستنی  روزهاي باز  زاییفاصله گوساله  عنوان

د
ز
ی

  

- 065/0708/0708/0)011/0(  زاییفاصله گوساله

-024/099/0)005/0(11/0  روزهاي باز

019/0)001/0(-02/099/0  نرخ آبستنی

ز
ری

تب
  

  -67/0  075/061/0)011/0(  زاییفاصله گوساله

-021/092/0)011/0(2/0  روزهاي باز

022/0)001/0(-057/078/0  نرخ آبستنی

ن
ا
ج

زن
  

-81/075/0  071/0)011/0(  زاییفاصله گوساله

-021/089/0)001/0(17/0  روزهاي باز

02/0)001/0(-021/091/0  نرخ آبستنی
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Correlation between reproductive traits in Iranian Holstein cows in 
various climates, using repeatable model
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Abstract 
The research data from 65 872 to important reproductive traits (¬ calf calving interval, 

days open and fertility rates) corresponding to five different lactation, 16 large herd of 
Holstein cattle in cold regions (East Azarbaijan), moderate (Zanjan province) and Tropical 
(Yazd Province) during the years 1364 to 1389 to compare the genetic and environmental 
correlations of reproductive traits were used. Genealogy software for troubleshooting the 
CFC and to determine the effects of SAS software was used. Component estimate (co) 
variance and genetic parameters without the need for animal models with restricted 
maximum likelihood method of differentiation and a multivariate analysis and 
reproducibility of the model, using the soft  ware was WOMBAT32. The finding of the 
herd - year - season of lambing and calving as fixed effects and maternal age as a covariate 
abdomen was considered. Reproductive traits of genetic and phenotypic correlations were 
high in both directions. But the conception rate and phenotypic correlations between 
calving in all regions of the lowest (0/21) is. The estimates showed that the negative 
correlation in the warmer areas of temperate and cold.
Keywords : reproductive traits, genetic and phenotypic correlations, different climates, 
cattle, Holstein.


