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  چكيده
هاي هلشتاين ايران هاي شيردهي اول و دوم گاودر اين تحقيق از اطالعات مربوط به دوره

 كشور جمع آوري شده بود،  دام توسط مركز اصالح نژاد1388 تا 1386هايكه طي سال
آزمون توليد شير و چربي  ركورد روز374170اطالعات مورد استفاده شامل.استفاده گرديد

با استفاده از مدل تابعيت  واريانس) كو(هاي مؤلفه.  گله بود205 حيوان در 54580مربوط به 
به منظور تصحيح اثر ناهمگني  يق تحقين ا در.رآورد گرديدبASRemlافزار تصادفي و نرم

 روزه 30 گروه با فواصل 10به  روز بود 305 تا 5،دوره شيردهي كه از واريانس باقيمانده
افزايش تعداد دفعات دوشش از سه بار نتايج حاصل از اين تحقيق نشان داد كه .بندي شددسته

 4بطوريكه در گاو هاي . به چهار بار در روز موجب افزايش ميزان توليد شير و چربي ميشود
 12,8د شير بيشتر و  درص15,6 و 14بار دوشش در كل دوره شير دهي و اوج توليد به ترتيب 

 بار دوشش 3پذيري توليد شير در گاوهاي ميانگين وراثت.  درصد چربي بيشتر توليد شد17و 
 بار 4 بار دوشش و 3پذيري توليد چربي در گاوهاي  و ميانگين وراثت25/0  بار دوشش4و 

 .برآورد گرديد17/0و11/0دوشش به ترتيب 
  

  ابعيت تصادفي، دفعات دوشش، توليد شير، توليد گاو هلشتاين ايران، ت :هاي كليديواژه
  چربي، منحني شيردهي                            

  
  مقدمه

يكي از عواملي كه شير توليدي و كيفيت آن را تحت 
دهد تعداد دفعات دوشش در روز تأثير قرار مي

 روز اول 21هايي كه در تحقيقات نشان داده گاو.است
شيده شدند بطور متوسط روزانه   بار دو6پس از زايمان 

هايي كه دراين  پوند شير بيشتري را نسبت به گاو5/6
به عبارت ديگر .  بار دوشيده شدند توليد كردند3مدت 

 29000اين گاوها بطور متوسط در يك دوره شيردهي 
 بار 3هاي با پوند شير توليد كردند در حاليكه گاو

 ).Dahl, 2003( پوند شير توليد كردند 27000دوشش 

هايي هستند كه به ركورد1هاي تكرار در زمانركورد
صفات رشد، . شوندصورت متوالي در طي زمان ثبت مي

توليد تخم مرغ، نمره وضعيت بدن، توليد شير، وزن بدن، 
خوراك مصرفي، الياف توليدي و كيفيت اسپرم داراي 

صفت توليد شير  ).Schaeffer, 2004( اين ويژگي هستند
دار در زمان است كه هاي شيري، جزو صفات تكراردر گاو

دوره توليد آن به دنبال زايش آغاز و تا زمان خشكي 
برداري اين صفت هر به طور قراردادي، ركورد. ادامه دارد

گيري، در هر نوبت ركورد. شودماه يك بار انجام مي
گردد كه به آن روز ثبت ميمقدار شيرتوليدي شبانه

                                                                                  
1. Longitudinal Data 
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با توجه به اينكه متوسط . گويندمي1آزمونركورد روز
هايي  روز است از اين رو براي گاو30برداري فاصله ركورد

آزمون  روز10 روز حدود 305با طول دوره كامل حدود 
  ). Jamrozik & Schaeffer, 1997(گردد ثبت مي

هاي نوع اطالعات مورد استفاده در برآورد پارامتر
 موضوعات مهم در ژنتيكي شير و تركيبات آن از ديگر

امروزه به منظور . باشدهاي شيري ميصنعت پرورش گاو
هاي ژنتيكي به جاي استفاده افزايش دقت برآورد پارامتر

آزمون استفاده هاي روز روز، از ركورد305هاي از ركورد
 آماري جهت روشي بعنوان آزمونروز مدلهاي. شودمي

 وليدي گاوهايصفات ت به مربوط ماهانه هايركورد آناليز
 موجود اطالعات از كليه استفاده حداكثر هدف با شيري

 اصالحي ارزش بينيدقت پيش بهبود و حيوان هر از
  .) Jamrozik et al. 2002(شدند  پيشنهاد حيوانات

هاي تكرار شده در  براي داده2مدل تابعيت تصادفي
واحد زمان كه مشاهدات براي صفت مورد نظر در طول 

در . شود قابل استفاده استآوري مي جمعزندگي حيوان
 ژنتيكي اثر آماري بعنوان يك مدل تصادفي تابعيت مدل

 تابعيت تصادفي با تعدادي ضريب حيوان افزايشي
 شيردهي منحني مدل اين  در.شودمي جايگزين
 براي تابعيت تصادفي برازش ضرايب از طريق هرحيوان

 & Jamrozik( گرددمي منظور درمدل هر حيوان

Schaeffer. 1997.( امد از ــهاي متعايهـــد جملــچن
هاي استاندارد شده زمان براي استفاده در مدل واحد

 .Kirkpatrick et al( تابعيت تصادفي ارائه شده است

هاي متعامد به دليل كاهش ايچند جمله). 1990
همبستگي ميان ضرايب برآورد شده از نظر محاسباتي 

شتر مطالعات انجام شده از چند در بي. اهميت دارند
هاي لژاندر استفاده شده است چون نيازي به ايجمله

پيش فرض در مورد شكل منحني صفت مورد نظر ندارد 
(Kirkpatrick et al., 1990; Schaeffer, 2004).  

 در كه تابعيت تصادفي مدل اندداده نشان ها بررسي
 هايايجمله چند بر اساس تصادفي تابعيت ضرايب آن

 كوواريانس تابع مدل باشند همان شده لژاندر برازش

                                                                                  
1. Test day records 
2. Random Regression Model 

 

 

اي ــه به مزايــا توجــب ).Swalve, 2000(بود  خواهد
آزمون و همچنين تأثير دفعات دوشش بر هاي روزركورد

 ي حاضر به منظور بررسي اثرتوليد شير و چربي  مطالعه

دفعات دوشش بر توليد شير و چربي و شكل منحني آنها 
هاي ژنتيكي اين صفات در  رآورد پارامترـن بــچنيو هم

 با سه بار يا چهار بار دوشش در گاوهاي هلشتاين ايران
  . انجام شدروز

  
  هامواد و روش

آزمون توليد شير و  ركورد روز374170مطالعه دراين
-آزمون توليد چربي مربوط به دورهركورد روز303728

 گله 205  حيوان در54580هاي شيردهي اول و دوم 
 توسط مركز اصالح نژاد 1388 تا 1386هايكه طي سال

در  .دام كشور جمع آوري شده بودند استفاده گرديد
توليدشان  هاي مربوط به توليد چربي حيواناتي كهداده

 سازيآماده و ويرايش.ندثبت نشده بود حذف گرديد
 ،Fox Pro ، SPSS هايافزار نرم از استفاده با هاداده

Cygwin و  Pedigreeكو(هاي برآورد مؤلفه. شد انجام (
هاي ژنتيكي با استفاده از مدل تابعيت واريانس و پارامتر

 . گرفت انجام ASRemlافزار  تصادفي  و نرم

در نظر نگرفتن ناهمگني واريانس باقيمانده در مدل 
منجر به برآورد اريب اين مؤلفه در اوايل دوره شيردهي و 

پذيري تا اواسط دوره شيردهي راثتبرآورد بيش از حد و
هاي واريانس داري بر ساير مؤلفهشود اما تأثير معنيمي

 ين ا بر همين اساس در(Lopez-Romero, 2003).  ندارد
واريانس به منظور اعمال ناهمگني  يقتحق

 به ، روز بود305 تا 5 شيردهي كه از روزهاي،باقيمانده
  .شدندبندي روزه دسته30 گروه با فواصل 10

 هايروز در يانسوار) كو (يها منظور برآورد مولفهبه
 تابعيت مدل روز آزمون و يها از ركورديدهيرمختلف ش

 مدل استفاده شده به صورت زير .گرديد استفاده يتصادف
  :بود

  
Yijklmnps = Li + HTDjk + HBjl + + 

+ 

 + + 

  :كه
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Yijklmnps :شير توليد روزآزمون ركوردهاي از هريك 
   چربي يا

Li : اثر ثابتiامين دوره شيردهي   
 HTDjk : اثر ثابتk امين تاريخ ركوردگيري مربوط 

   امين گلهjبه 
 HBjl : اثر ثابتl امين سال تولد مربوط به j امين 
  گله

 bn :ضريب رگرسيون ثابت مربوط به سن زايش  
 cn : ضريب رگرسيون ثابت مربوط به روزهاي

  شيردهي
 ageijklm : ،اثر سن زايشdimijkln : اثر روزهاي

  شيردهي
 φn :nهاي اي لژاندر براي روز امين چند جمله

  شيردهي
 αpn : اثرتصادفي ژنتيكي افزايشي مربوط به هر

  حيوان
 γpn : اثر تصادفي محيط دائم  

  .نده اثر تصادفي باقيما:eijklmnpsو 
در اين تحقيق به منظور تعيين مدل رگرسيون 

هاي روزآزمون توليد تصادفي مناسب جهت تجزيه ركورد
شير و چربي از درجات برازش مختلف براي توابع 

استفاده يانس ژنتيكي افزايشي و محيطي دائمي كووار
 و در نهايت براي صفت توليد شير در سطح ژنتيكي شد

توابع لژاندر با درجات و محيطي دائمي به ترتيب از 
 بار دوشش 4بار و  3هاي  در گاو5 و 5برازش 

)Jamrozik et al,. 2002 ( و براي صفت توليد چربي به
ترتيب در سطح ژنتيكي و محيطي دائمي از توابع لژاندر 

 بار دوشش و 3هاي  در گاو3 و 3با درجات برازش 
 بار دوشش استفاده 4هاي  در گاو2 و 3درجات برازش 

  .گرديد
  

  نتايج و بحث
  توليد شير

   بار دوشش در روز3
ژنتيكي افزايشي، محيطي  واريانس فنوتيپي، ميزان

 بار 3هاي براي توليد شير در گاو دائم و باقيمانده
، 4/65دوشش به طور ميانگين در كل دوره به ترتيب 

الگوي تغييرات واريانس .  بود91/23 و 95/22، 53/18
واريانس باقيمانده در  د كه ميزاندهباقيمانده نشان مي

ابتداي دوره شيردهي باال بوده و به تدريج تا اواسط دوره 
يابد و حداقل اين واريانس در با شيب ماليمي كاهش مي

 تا ماه هفتم  در اواسط دورهباشدمي) 25/17(ماه چهارم 
رسد افزايش يافته و به حداكثر خود در اين ماه مي

 پايان دوره شيردهي كاهش و پس از آن تا) 37/33(
  . )1نمودار  (يابدمي

  
و باقيمانده ) VEp(، محيطي دائم )VA(،ژنتيكي افزايشي )VP(روند تغييرات واريانس فنوتيپي  - 1نمودار

)Ve ( بار دوشش3توليد شير در گاوهاي   
  

تواند باال بودن واريانس باقيمانده در ابتداي دوره مي
يكي پس از زايش و همچنين به دليل تغييرات فيزيولوژ

توليد باشد به طور كلي الگوي اوج عدم تعادل انرژي در 
هاي تغييرات واريانس باقيمانده در اين تحقيق با پژوهش
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 و  schaeffer &Jamrozik) 1997(انجام شده توسط 
)1999(  Olori et al. رات ـروند تغيي. مطابقت دارد

 بار 3اوهاي هاي واريانس صفت توليد شير در گمؤلفه
 نشان 1دوشش بر اساس ماههاي شيردهي در نمودار 

  .  داده شده است
ترين در ابتداي دوره پاييني واريانس محيطي دائم

 توليد  سپس در اوج)28/14(مقدار خود را داشت 
افزايش يافت و پس از آن تا ماه  هفتم با يك شيب 
ماليمي كاهش يافت و در ماه هشتم به باالترين مقدار 

رسيد و پس از آن تا پايان دره كاهش ) 97/26( خود
 توليد سبب اوجباال بودن واريانس محيطي در . يافت

شود و پايين بودن آن در  ميين بودن وراثت پذيريپاي
ابتدا و انتهاي دوره شيردهي باعث شد كه بيشترين 

داشته ) اول و دهم(پذيري را در اين دو ماه ميزان وراثت
ي تغييرات در واريانس محيطي در اين الگو. باشيم
 مشاهده .Moghadaszadeh et al)2004( يمطالعه
روند تغييرات واريانس ژنتيكي و فنوتيپي تقريباً  .گرديد

-مشابه بود در ابتداي دوره شيردهي مقادير اين واريانس

ها باال بود و به تدريج به سمت اواسط دوره كاهش يافت 
كي به ترتيب مربوط به حداقل واريانس فنوتيپي و ژنتي

بود سپس مقادير ) 03/7(و ماه پنجم ) 6/46(ماه چهارم 
آنها به سمت پايان دوره شيردهي افزايش يافت و در ماه 

به حداكثر خود رسيد كه مقادير آنها  )ماه دهم(آخر 
براي واريانس فنوتيپي و ژنتيكي به ترتيب برابر با 

ده براي ــده شــاهـــروند مش.  بود49/61 و 11/105
ده توسط ـــدست آمــايج بــا نتـــانس بـــاين دو واري

 Moghadaszadeh et.2005 ( اير محققين مشابه بودــس

al.(  
   بار دوشش در روز4

ژنتيكي افزايشي، محيطي  واريانس فنوتيپي، ميزان
 بار دوشش 4هاي براي توليد شير در گاو دائم و باقيمانده

، 75/15، 56/58ه به ترتيببه طور ميانگين در كل دور
ميزان واريانس باقيمانده در ابتداي .  بود04/19 و 78/23

دوره شيردهي پايين بود و به تدريج به سمت اواسط 
دوره شيردهي افزايش يافت و در ماه پنجم به باالترين 

رسيد كه باعث شد كمترين ميزان ) 21/26(ميزان خود
ه باشيم، پس از در اين ماه داشت) 16/0(وراثت پذيري را 

به كمترين ) 23/14(آن كاهش يافت و در ماه هفتم 
ميزان خود رسيد و تا پايان دوره تقريباً ثابت ماند روند 
مشاهده شده تقريباً مشابه نتايج بدست آمده 

با اين تفاوت كه در بود ،  .Caccamo et al) 2008(توسط
ي تحقيق آنها حداكثر واريانس باقيمانده مربوط به ابتدا

باال بودن اين . دوره شيردهي بود) ماه دوم و سوم(
هاي ايجاد شده در اثر تواند ناشي از تنشواريانس مي

دفعات دوشش بيشتر و در نتيجه توليد باالي حاصل از 
صفت توليد  هاي واريانسروند تغييرات مؤلفه. آن باشد

 بار دوشش بر اساس روزهاي شيردهي 4شير در گاوهاي 
  .نشان داده شده است 2در نمودار 

  
و باقيمانده ) VEp(، محيطي دائم )VA(، ژنتيكي افزايشي )VP( روند تغييرات واريانس فنوتيپي -2نمودار

)Ve ( بار دوشش4گاوهاي توليد شير در   
  

واريانس محيطي دائم در ابتداي دوره باال بود و به 
تدريج تا اواسط دوره كاهش يافت و در ماه ششم به 

و پس از آن افزايش يافت و در ماه ) 21(يد حداقل رس
 Caccamo(رسيد ) 43/27(دهم به حداكثر مقدار خود 
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et al. 2008.(  ًروند تغييرات واريانس ژنتيكي تقريبا
مشابه با واريانس محيطي بود با اين تفاوت كه شيب آن 
در مرحله كاهشي از ابتداي دوره به سمت انتهاي دوره 

و ) 94/8(واريانس در ماه ششم حداقل اين . بيشتر بود
 Caccamo( اتفاق افتاد) 14/30(حداكثر آن در ماه دهم 

et al. 2008; Moghadaszadeh et al. 2005..(  باالترين
بود ) 41/73(ميزان واريانس فنوتيپي مربط به ماه اول 

كه ناشي از مقادير باالي واريانس ژنتيكي و محيطي در 
نس به سمت اواسط دوره اين ماه بود ميزان اين واريا

) 11/45(كاهش يافت و در ماه هفتم به حداقل خود 
هاي واريانس مقادير پاييني ماهي كه تمامي مؤلفه(رسيد 
و سپس مقدار آن به سمت انتهاي دوره افزايش ) داشتند
  .بود  Olori et al. (1999)    كه مشابه با تحقيقاتيافت
  پذيريوراثت

 3توليد شير در گاوهاي پذيري صفت ميانگين وراثت
 درصدو براي 7/25بار دوشش در كل دوره شيردهي

 Nixon et)2009. ( درصدبود9/25 بار دوشش 4گاوهاي 

al. ميزان وراثت پذيري صفت توليد شير را با استفاده از 
روند تغييرات .  برآورد كردند26/0آزمون هاي روزركورد
ف دوشش پذيري براي توليد شير در دفعات مختلوراثت
 بار دوشش ميزان 3هاي در گاو.  آمده است3وار ـــدر نم
پذيري صفت توليد شير در ابتداي دوره شيردهي وراثت

باال بود كه ناشي از باال بودن واريانس ژنتيكي افزايشي و 
پايين بودن واريانس محيطي دائم بود سپس به سمت 
اواسط دوره شيردهي كاهش يافت و در ماه ششم به 

كه به دليل پايين ) 15/0(ن ميزان خود رسيد كمتري
ن واريانس ژنتيكي افزايشي و باال بودن ميزان بودن ميزا

واريانس محيطي دائم و باقيمانده در اين ماه بود، سپس 
به سمت انتهاي دوره شيردهي افزايش يافت و در ماه 

رسيد كه ناشي از حداكثر ) 58/0(دهم به حداكثر خود 
  .باشدبودن واريانس ژنتيكي افزايشي در اين ماه مي

  
  )  4X(و چهار بار)3X(پذيري توليد شير در دفعات دوشش سه بارييرات وراثتروند تغ -3نمودار

  
پذيري  بار دوشش باالترين ميزان وراثت4هاي در گاو

 41/0به ترتيب (بودرا در ابتدا و انتهاي دوره شيردهي 
كه ناشي از پايين بودن واريانس باقيمانده در ) 415/0و

سپس ميزان آن  ،باشدابتدا و انتهاي دوره شيردهي مي
 بار دوشش به سمت اواسط دوره 3همانند گاوهاي 

پذيري شيردهي كاهش يافت و حداقل ميزان وراثت
دن ـــايين بـبود كه پ) 16/0(مربوط به ماه ششم 

پذيري در اين ماه به دليل باال بودن واريانس وراثت

 .Farhangfar et al) 2004( .باشدباقيمانده در اين ماه مي
 پارامترهاي برآورد كوواريانس براي تابع مدل از فادهاست با

 از گاوهاير شي ماهيانه ركوردهاي آزمون ژنتيكي
 مقدار وراثت ميانگين كه گزارش كردند ايران هلشتاين
 شيردهي دوره دوم نيمه در شير روزانه توليد پذيري

 اول نيمه در پذيري وراثت مقادير ميانگين بزرگتر از
 پذيريوراثت ميزان بودن پايين است و شيردهي دوره
 سهم محيطي دهدكه تنوعمي نشان اول ماه در شير
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 دوره در ابتداي را شير توليد تنوع فنوتيپي از ايعمده
 كه با نتايج بدست آمده در اين دهدمي تشكيل شيردهي

  .تحقيق همسو بود
  توليد چربي

   بار دوشش در روز3
  هاي واريانس مؤلفه

ژنتيكي افزايشي،  وتيپي، واريانسمقادير واريانس فن
 3هاي محيطي دائم و باقيمانده براي توليد چربي در گاو
، 58/0بار دوشش به طور ميانگين در كل دوره به ترتيب 

واريانس باقيمانده در  ميزان.  بود44/0 و 075/0، 07/0
ابتداي دوره در باالترين سطح خود بود و حداكثر آن 

بود و به تدريج به سمت ) 57/0(مربوط به ماه اول 
انتهاي دوره كاهش محسوسي داشت و در ماه نهم به 

 .De Roos et al) (36/0(حداقل خود رسيد 

2004&Caccamo et al. 2008.(  باال بودن واريانس
تواند به دليل تغييرات باقيمانده در ابتداي دوره مي

فيزيولوژيكي پس از زايش و همچنين عدم تعادل انرژي 
روند تغييرات واريانس محيطي دائم  .وليد باشددر پيك ت

نشان داد كه اين واريانس نيز مانند واريانس باقيمانده در 
و به ) 161/0(ماه اول باالترين ميزان خود را داشت 

سمت انتهاي دوره پس از يك كاهش در ماه دوم تقريباً 
روندي ثابت داشت و در ماه دهم كاهش محسوسي 

) 039/0(ان خود رسيد داشت و به كمترين ميز
)DeRoos et al. 2004&Caccamo et al. 2008 .(

ژنتيكي افزايشي اگرچه در ماه اول باالترين  واريانس
اما در پيك توليد يعني در ) 164/0(مقدار خود را داشت 

و هر چه ) 027/0(ماه دوم به كمترين ميزان خود رسيد 
 به سمت انتهاي دوره نزديك شديم مقدار آن افزايش

كه همسو با آن كاهشي ) Caccamo et al. 2008(يافت 
در ميزان واريانس محيطي دائم و باقيمانده در اواخر 
دوره شيردهي اتفاق افتاد و سبب شد تا واريانس ژنتيكي 
افزايشي سهم بيشتري از واريانس فنوتيپي را نسبت به 

 .گيرددر بر) به استثناي ماه اول(ردهي اوايل دوره شي
رات واريانس فنوتيپي تقريباً مشابه به واريانس روند تغيي

باقيمانده بود حداكثر اين واريانس مربوط به ماه اول 
روند . بود) 47/0(و حداقل آن مربوط به ماه نهم ) 9/0(

صفت توليد چربي در  هاي واريانستغييرات مؤلفه
 بار دوشش بر اساس روزهاي شيردهي در 3گاوهاي 

  .است نشان داده شده 4نمودار 

  
و ) VEp(، محيطي دائم )VA(، ژنتيكي افزايشي )VP(روند تغييرات واريانس فنوتيپي  - 4نمودار

   بار دوشش3گاوهاي توليد چربي در ) Ve(باقيمانده 
  

   بار دوشش در روز4
ژنتيكي افزايشي، محيطي  واريانس فنوتيپي، واريانس

  بار4هاي دائم و باقيمانده براي توليد چربي در گاو
 دوشش به طور ميانگين در كل دوره شيردهي به ترتيب

روند تغييرات  . بود36/0 و 057/0، 081/0، 5/0برابر با 
دهد مقدار اين واريانس در واريانس باقيمانده نشان مي

ابتداي دوره به سمت اواسط دوره افزايش يافت و در ماه 
به باالترين ميزان خود رسيد و پس از آن ) 46/0(سوم 
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كاهش و افزايش (ت انتهاي دوره با الگويي متغيير به سم
روبرو بود و در ماه هفتم به حداقل ) در ماههاي مختلف

واريانس محيطي در ماه اول حداكثر . رسيد) 27/0(خود 
و پس از آن به سمت انتهاي دوره با كاهش  )11/0(بود 

به كمترين ) 019/0(ماليمي همراه بود و در ماه دهم 
 DeRoos et al. 2004&Caccamo et( مقدار خود رسيد

al. 2008( . اين روند تقريباً مشابه با روند مشاهده شده
 بار دوشش بود 3هاي در واريانس محيطي دائم در گاو

ي در ـانس فنوتيپــاوت كه سهم آن در واريـبا اين تف
 بار دوشش كمتر 3هاي هاي انتهايي نسبت به گاوماه
ي در ابتداي دوره پايين بود واريانس ژنتيكي افزايش .بود

، سپس )036/0(و در ماه دوم كمترين مقدار را داشت 
) 15/0(به سمت انتهاي دوره افزايش يافت و در ماه دهم 

در ) Caccamo et al. 2008(ر خود رسيد ــبه حداكث
 بار دوشش سهم اين نوع واريانس در واريانس 4هاي گاو

 3هاي سبت به گاوهاي انتهايي نفنوتيپي خصوصاً در ماه
روند تغييرات واريانس فنوتيپي . بار دوشش بيشتر بود 

تقريباً الگويي مشابه با واريانس باقيمانده داشت حداكثر 
) 4/0(و حداقل آن در ماه هفتم ) 58/0(آن در ماه سوم 

هاي واريانسبراي توليد روند تغييرات مؤلفه.اتفاق افتاد
س روزهاي  بار دوشش بر اسا4چربي در گاوهاي 
 . نشان داده شده است5شيردهي در نمودار 

  
و باقيمانده ) VEp(، محيطي دائم )VA(، ژنتيكي افزايشي )VP(روند تغييرات واريانس فنوتيپي  - 5نمودار

)Ve ( بار دوشش4گاوهاي توليد چربي در   
  
  پذيريوراثت

پذيري براي توليد چربي به طور ميزان وراثت
 درصد 11 بار دوشش3در گاوهاي ميانگين در كل دوره 

) 2009.( درصد بود6/16 بار دوشش4و براي گاوهاي 
Nixon et al. ميزان وراثت پذيري صفت توليد چربي را 

 برآورد 2/0آزمون هاي روزبا استفاده از ركورد
پذيري براي صفت توليد چربي هم حداقل وراثت.كردند
ر دوشش  با4هاي  بار دوشش و هم در گاو3هاي در گاو

مربوط به ماه دوم دوره شيردهي بود كه ناشي از باال 
بودن واريانس محيطي دائم و باقيمانده در ابتداي دوره 

ري به سمت  سپس با يك الگوي متغيباشدشيردهي مي
انتهاي دوره شيردهي افزايش يافت و در ماه دهم به 

 بار 3هاي  براي گاو18/0(باالترين ميزان خود رسيد 
، كه اين ) بار دوشش4هاي  براي گاو32/0دوشش و 

افزايش ناشي از كاهش ميزان واريانس محيطي دائم و 

افزايش واريانس ژنتيكي افزايشي در انتهاي دوره 
ذيري ــپ وراثت.Costa et al) 2009.(شيردهي بود

 برآورد 18/0- 3/0هاي روزآزمون توليد چربي را ركورد
 پذيريوراثتJamrozik & Schaeffer )1997. (كردند

برآورد شده براي توليد چربي را بر اساس ركوردهاي 
 برآورد كردند وراثت پذيري برآورد 28/0 روز را 305

-68/0شده توسط آنها بر اساس ركوردهاي روزآزمون 
پذيري براي توليد چربي روند تغييرات وراثت. بود34/0

.  آمده است6در دفعات مختلف دوشش در نموار 
شود ميزان ر اين نمودار مشاهده ميهمانطور كه د

 بار 3هاي پذيري در ماه اول دوره شيردهي در گاووراثت
 بار دوشش باالتر است كه 4هاي دوشش نسبت به گاو

ناشي از پايين بودن واريانس ژنتيكي افزايشي و باال بودن 
هاي واريانس محيطي دائم و باقيمانده در اين ماه در گاو

 .باشد بار دوشش مي3هاي  گاو بار دوشش نسبت به4
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  منحني توليد شير و چربي
 بار دوشش منحني توليد شير 4 بار و 3در گاو هاي 

باشد به طوريكه باالترين مطابق با منحني استاندارد مي
در ماه دوم شيردهي اتفاق افتاد و پس  ميزان توليد شير

  د ـاز آن با يك شيب ماليمي تا پايان دوره شيردهي تولي

منحني توليد چربي نيز  ،)7نمودار  (افت كاهش يشير
روندي مشابه با توليد شير دارد در اين منحني توليد 

 هاي اول و دوم باالترين مقدار خود را دارد وچربي در ماه
پس از ماه دوم با يك شيب ماليمي تا پايان دوره كاهش 

   .)8نمودار  (يابدمي

  
  )4X(و چهار بار)3X( توليد چربي در دفعات دوشش سه بارپذيريوراثتروند تغييرات  - 6نمودار

  
 بار دوشش بر 4 بار دوشش و 3مقايسه گاوهاي 

اساس توليد شير در روزهاي شيردهي مختلف نشان داد 
 بار دوشش در تمام دوره شيردهي توليد 4كه گاوهاي 

 بار دوشش داشتند، به 3بيشتري را نسبت به گاوهاي 
ر كل دوره شيردهي و در پيك طوريكه از نظر توليد د

 درصد 6/15 و 14 بار دوشش به ترتيب 4توليد گاوهاي 
 بار دوشش توليد 3شير بيشتري را نسبت به گاوهاي 

همسو با  كردند كه نتايج بدست آمده در اين تحقيق
  .بود Dahl) 2003(نتايج بدست آمده توسط 

  
  ) دوشش4X و چهار بار  3Xسه بار (دوشش  روند تغييرات  توليد شير در دفعات مختلف - 7نمودار

 
 4ي نيز گاوهاي ــد چربــت توليـه با صفــدر رابط

د چربي باالتري ـــام دوره توليـــبار دوشش در تم
 بار دوشش داشتند به طوريكه در 3نسبت به گاوهاي 

 17 و 8/12كل دوره توليدي و پيك توليد به ترتيب 
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  . توليد كردند بار دوشش 3هاي درصد چربي بيشتري را نسبت به گاو
  

  
  ) دوشش4X و چهار بار  3Xسه بار ( روند تغييرات  توليد چربي در دفعات مختلف دوشش - 8نمودار

  
  گيرينتيجه

با توجه به نتايج به دست آمده در اين تحقيق چنين 
 بار به 4شود كه اعمال دفعات دوشش گيري مينتيجه

يش در توليد شير و  بار سبب افزا3جاي دفعات دوشش 
توليد چربي در كل دوره شيردهي خواهد شد اما نكته 

ست كه در نظر گرفتن امكانات و شرايط  اقابل توجه اين
هاي مصرفي در كل دوره مديريتي و همچنين هزينه 

شيردهي نقشي مهم در انتخاب تعداد دفعات دوشش و 

، لذا در صورتي كه داردهاي مختلف گلهاعمال آن در 
ي مناسب و مطلوب  به گونهمزرعهيط باال در يك شرا

 بار نسبت به دفعات 4باشد اعمال دفعات دوشش 
 (Dahl et al. 2003) بار 3 بار و حتي كمتر از 3دوشش 

سبب افزايش قابل توجهي در ميزان توليد شير و توليد 
چربي در كل دوره شيردهي و در نتيجه سودمندي باالتر 

  .خواهد شد
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