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 چكيده

رکا رز مربا ط    774013 از د  برای انرژی با این از   حهم تنگی بین ارزش اصالحی  یر روزآزم ن ت لیدی و  یر روزآزم ن تاحی

گله )از  س اینان( زایس زا نند، برریی  د  تجزیه  165زر  1388تا  1376های  رأس گاو هلشناین زایس اول که زر یال 88456به 

ال زایس، ماا  ت لیاد، یان زر    و تحلیل ژننیکی ص ات ازطریق مدل روزآزم ن با تابعیت ثابت انجام  د  زر این مدل منغیرهای گله، ی

ای، تأثیرات تااز ی ژننیکای ا زایشای، و    هنگام ت لید، ن ع ژن تی  گاو )زینه و اصیل(، ن ع ایپرم )زاخلی و خارجی(، تابع کندجمله

الف محیطی زائمی گاوها منظ ر  د  میانگین ارزش اصالحی زخنران زر هنگام ارزیابی ژننیکی برایاس زو ص ت   ق با یکدیگر اخان 

 د  برای انرژی، هنگام اننخاب کال زخناران    اصالحی  یر ت لیدی و  یر تاحیح  (  هم تنگی بین ارزش>0001/0Pزار زا ت ) معنی

زخنر برتر ازنظر ارزش اصاالحی  ایر    10( و هنگام اننخاب  قط 92/0 د  برای انرژی، بیشنرین ) ازنظر ارزش اصالحی  یر تاحیح

 د  برای انرژی  ( مقدار ب ز  بنابراین، زر ص رت این از  از رک رزهای  یر روزآزم ن تاحیح27/0ین ) د  برای انرژی، کمنر تاحیح

 گاوهای برتر ژننیکی، بتیار زیاز ایت  بندی ماز  جای رک رزهای  یر ت لیدی، تغییر زر رت ه به

 شناین، مدل روزآزم ن  د  برای انرژی، گاو هل ارزش اصالحی، ارزیابی ژننیکی،  یر تاحیح ها: واژه كلید
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 مقدمه

طی کندین زهۀ گذ نه، ت لید  ایر معیاار اصالی اننخااب     

ب ز  ایت و هن ز هم بیشنرین اهمیت را زر اهداف اصالح 

طا ر  اایان      ت لید  ایر زر هار گااو، باه    (17)نژازی زارز 

های اخیر به  ز یا نه ایت، اماا ا ازایس    ای زر زهه مالحظه

مشکالت بهدا نی و بااروری نیاز همارا     زر ت لید  یر، با 

(  ارت اط معکا س باین صا ات مارت ط باا      20ب ز  ایت )

زلیال وقا ع    ت لید، یالمت و  ایتنگی، بازز  ت لیاد را باه  

علت متائل مارت ط   باالتر بیماری کاهس زاز  ایت، بلکه به

(  بیشانر مشاکالت   10با ر ا  زام، اهمیت پیدا کرز  ایت )

یری باا ت لیاد بااال، زر آغااز زورۀ     بهدا نی زر گاوهای  ا 

ا ناد و باا میازان و مادت زماان کم ا ز         یرزهی ات اق می

(  گاوها به یاک باازز    9انرژی پ  از زایمان ارت اط زارز )

 ان، نیاز  انرژی کا ی برای حمایت از وظایف  یزی ل ژیکی

(  اگر نیازهای انرژی روزانه، از انرژی زرزیانرس  7زارند )

عن ان من ع انرژی م قات ایان از     ی بدن بهتجاوز کند، کرب

(  ایاان اماار،  رآیناادی  یزی ل ژیااک زر   6خ اهااد  ااد ) 

انجاماد   پتنانداران ایت، اما به تنس مناب لیک زر حی ان می

(  برای گنجاندن تعازل انرژی زر برناماۀ اصاالح ناژازی    9)

گیااری  گاوهااای  اایری، ت ا قاااتی وجاا ز زارز، امااا انااداز 

(  بناابراین، عالقاۀ   12نه و مشکل ایت )متنقیم آن، پرهزی

  ند، وجا ز   گیری می زیاز به ص اتی که با هزینۀ کم انداز 

کنندۀ وضعیت انارژی باا رو ای منایاب      زارز که ت صیف

 با ند 

 د  برای انرژی، برایاس مقدار   یر روزآزم ن تاحیح

 ا ز    پروتئین حقیقی و کربی م ج ز زر آن محایا ه مای  

بینی مقدار انرژی  یر، ابزارهایی  به پیسهای مرب ط   رم ل

ارز مند زر تغذیه و اصالح نژاز زام هتنند  بارای مقایتاۀ   

صحیح بین ا راز، تاحیح ت لید  ایر واقعای ) ایر خاام(     

 ای برای محن ی انرژی آن، یا ب خ اهاد  اد کاه یانجه     

(  از آنجا کاه ت لیاد   16ایناندارز برای گزینس ایجاز   ز )

های محیطای گ نااگ ن    تحت تأثیر یاز  یر و ترکی ات آن 

رید که تاحیح ت لید  ایر برایااس    نظر می قرار زارند، به

تاارین تاااحیحات  ترکی ااات آن ضااروری با ااد  معماا ل 

برایاس کربی، مازۀ جامد، و محنا ی انارژی  ایر انجاام     

های   ق،  کرزن ت لید  یر برایاس ویژگی   ز  تاحیح می

او را باا زرنظرگار نن   امری معق ل ایت ک ن ت لید  یر گ

کرزن ت لید  ایر برایااس    کند  تاحیح ترکی ات آن بیان می

معناای آن ایات کاه ت لیاد  ایر باا        انرژی، زر حقیقت باه 

 گر نن محن ای انرژی آن، که مقدار ایت  زرنظر

نکنۀ مهم زیگر، هم تنگی ژننیکی بین ص ات ایت که 

  باا  های مهم و اثرگذار زر برنامۀ اصالحی ایت از مشخاه

تغییر زر ت لید  یر، مطالعۀ تغییرات وابتنه زر مقدار کربی، 

زلیال   مقدار پروتئین، زرصد کربای، و زرصاد پاروتئین باه    

ارزش اقناازی ص ات مذک ر و نیاز تغییارات هم تانه زر    

(  زر گذ انه،  21این ص ات زر اثر اننخاب، اهمیات زارز ) 

 نها همچ  های اننخاب، م ننی بر مقایتۀ  ن تی  روش

مقایتۀ رک رز زخنر با رک رز مازر با ز، ولای از زماان    

(، مقایتاۀ  BLUPبینی نااریاب خطای )   معر ی بهنرین پیس

تاری پیادا کارز، ضامن آنکاه       بین حی انات، م نای صاحیح 

برآورز زقیق و پایا از پارامنرهای ژننیکی، رکان ایایای زر   

 ( 18روز )  مار می امر اصالح نژاز زام به

یکی گاوهای  یری، عماد  تحقیقاات   برای ارزیابی ژنن

 د  تا زمان حاضر، روی  یر ت لیدی ) ایر خاام یاا     انجام

زر تحقیقای،  نشد  برای انارژی( با ز  ایات       یر تاحیح

 اد    میانگین، انحراف معیار، کمینه، و بیشینۀ  یر تااحیح 

 38، و 21، 4/2، 32باارای اناارژی زر گاوهااای هلشااناین   

ی ژننیکای آن باا تعاازل    زیت آماد و هم تانگ   کیل گرم به

انرژی، ضریب ت دیل، نت ت کربای باه پاروتئین، و نمارۀ     

، -57/0ترتیب  وضعیت بدنی زر پانززهمین روز  یرزهی به

بارآورز  گرکاه  (  8محای ه  اد )  -28/0، و 34/0، -01/0

 اد    روز تاحیح 305پارامنرهای ژننیکی برای ص ت  یر 
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ن ن زر زمیناۀ  تااک (، اما 11برای انرژی مشاهد   د  ایت )

 اد  بارای     یر روزآزما ن تااحیح  این از  از رک رزهای 

زر ارزیابی ژننیکی گاوهای هلشناین ایران تحقیقای   انرژی،

بنادی   مقایتۀ رت هانجام نشد  ایت  هدف پژوهس حاضر، 

ژننیکی گاوهای هلشناین ایران برایااس رک رزهاای  ایر    

 ایت  د  برای انرژی  روزآزم ن ت لید د  و  یر تاحیح

 

 ها مواد و روش

 ها داده

 ادۀ مرکاز اصاالح     آوری زر این تحقیق، از اطالعات جمع

نژاز زام و به  ز ت لیدات زامی کش ر واقع زر کرج این از  

 774013زر ایان تحقیاق،  اامل      د  های این از  زاز   د  

رک رز  یر روزآزم ن یه باار زو اس زر روز مربا ط باه     

س اول )از  ااس ایاانان رأس گاااو هلشااناین زایاا 88456

قاازوین، اصاا هان، تهااران، خرایااان رضاا ی، مرکاازی، و  

تاا   1376هاای   آیربایجان  رقی( ایران ب ز کاه طای یاال   

 گله، زایس زا نند  165زر  1388

هاا برایااس حاذف گاوهاای      ق ل از  روع آنالیز، زاز 

بدون پدر یا مازر مشخص، رک رزهای مرب ط باه گاوهاای   

 س زر روز،  اصلۀ زمانی نختنین زایس اول با یه بار زو

 60روز و حاداکار   4رک رزگیری از زماان زایاس حاداقل    

ما ، و حداکار  36تا  18روز، ین گاو زر نختنین زایس از 

 روز ویرایس  دند  305ط ل زورۀ  یرزهی 

ترتیاب   تعداز کل پدرها و مازرهاا زر  ایال  اجر  باه    

 136016و تعااداز کاال حی انااات  ااجر    69174و  2441

رأس ب ز  زر  ایل ارقام، عالو  بر رک رز  یر، رک رزهاای  

مرب ط به زرصد کربی و پاروتئین روزآزما ن گاوهاا نیاز     

برایاس زرصادهای کربای و پاروتئین و    وج ز زا ت که 

زا نن مقدار  یر روزآزم ن ت لیدی، مقازیر کربی،  زیت زر

 اد    مقدار  یر روزآزم ن تاحیحو پروتئین محای ه  د  

 (:19محای ه  د ) 1( با رابطۀ ECMنرژی )برای ا

 (1) 

     /   /  ] [ )/     ECM p f m7 2 12 95 0 327 
 اد  بارای    مقادار  ایر تااحیح    ECMزر این رابطه: 

ترتیب مقازیر پروتئین، کربی، و  ایر   به m، و p ،fانرژی و 

روزآزم ن ت لیادی )کیلا گرم زر روز( هتانند  اطالعاات     

 ایت   ئه  د ارا 1مرب ط به یاخنار  ایل  جر  زر جدول 

 

 شده های استفاده . ساختار فایل شجره و اطالعات آماری مربوط به داده1جدول 

 آمار منغیرها

 136016 تعداز کل حی انات  جر 

 276  یرزهی )روز( ۀمیانگین ط ل زور

 6/25 میانگین ین هنگام زایس )ما (

 93 میانگین زرصد ژن هلشناین

 36 میانگین تعداز زخنر به هر پدر

 536 میانگین تعداز گاو زر هر گله

 8/14 تعداز پدر زر هر گله

 419 تعداز مازر زر هر گله

 4691 ازای هر گله تعداز رک رز روزآزم ن به
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)نتاخۀ   1پرو ا زارهای بانک اطالعاتی  اک  ها با نرم زاز 

( پرزازش  ادند  رک رزهاای   2013)نتخۀ  2( و اکت 6/2

 د  برای انرژی بارای   یر تاحیح یر روزآزم ن ت لیدی و  

 ( تجزیه  دند:  2مدل روزآزم ن با تابعیت ثابت )رابطۀ 

(2 )            Y Xb Zu Wp e 

، b ،uبرزار مشاهدات مرب ط به ص ت،  yزر این رابطه: 

p و ،e ترتیب برزارهای مرب ط به تاأثیرات ثابات  اامل     به

  گااو و نا ع   تأثیر گله، یال زایس، ما  ت لید، ن ع ژن تیا 

ایپرم، منغیرهای همرا  یان زر هنگاام ت لیاد، و ضارایب     

(، اثاار تااااز ی ژننیکاای 5ای ) مرباا ط بااه تااابع کندجملااه

ا زایشی گاو، اثر تااز ی محیطی زائمی گاو، و اثر تااز ی 

 اند  باقیماند 

های ضارایب هتانند کاه     ماتری  W، و X، Zزر مدل 

ماارت ط   p، وb ،uترتیااب بااه برزارهااای  مشاااهدات را بااه

( بارازش گرزیاد و   15) DMUا ازار   ، با نرم2کنند  رابطۀ  می

هاای واریاان      اد  از مفل اه   نمایی محادوز  حداکار زریت

)ژننیکی ا زایشی، محیطی زائمی، و باقیماند ( برآورز  اد  از  

( بارای زرنظرگار نن   3ای علی و   ر )رابطۀ  تابع کندجمله

   هی این از   د تغییرات ت لید  یر زر منحنی  یرز

(3)                0
DIM DIMy β β ( ) β ( )

β (Ln( )) β (Ln( ) )
DIM DIM

   



2
1 2

2
3 4

305 305
305 305

  

 Ln  روز  یرزهی، DIMمقدار ص ت،  yزر این رابطه: 

 ،لگارینم ط یعای 
0β    و ، پاارامنر عارض از م ادأβ1  تاا β4 

شاناوری  ضارایب هم تانگی گ    هتانند  ضرایب رگریی ن

ای ایاپیرمن و کنادال باین ارزش اصاالحی      پیری ن، رت اه 

زخنران )و بین پدران( برای ارزش اصالحی ت لیاد  ایر و   

( 22)نتاخۀ   SPSSا ازار آمااری     د  با نارم  ت لید تاحیح

 محای ه  د 

                                                           
1. Foxpro 

2. Access 

 نتایج و بحث

بخس عمدۀ تن ع ت لید  ایر زر طای یاک زورۀ  ایرزهی،     

کارزن     ز و اضا ه میت جیه  3ت یط پارامنر عرض از م دأ

زرجات برازش به مدل، گرکه یا ب ا ازایس زقات مادل     

  ز ،ولی مشکالت مرب ط به ا زایس تعداز پارامنرهای  می

(  ایاان از  از ماادل 23ماادل عاااملی محدوزکننااد  ایاات )

روزآزم ن با تابعیت تااز ی برای ارزیابی ژننیکای گاوهاا   

ی ارزش بینا  زر یطح ملی، محدوزیت محای اتی زارز  پیس

اصاالحی حی انااات ازطریااق مادل روزآزماا ن بااا تابعیاات   

زلیل این از  بیشنر از حا ظۀ رایاناه محادوزیت    تااز ی، به

ت اناد   زارز، بنابراین مدل روزآزم ن باا تابعیات ثابات، مای    

(  آناالیز ژننیکای   13منایب زر این زمیناه با اد )   ای  گزینه

بارای   اد    حی انات با رک رزهای  یر روزآزم ن تااحیح 

انرژی و این از  از مدل با تابعیت ثابت زر برخی تحقیقات 

هاای   (  زرننیجه، با الگا گر نن از پاژوهس  14وج ز زارز )

هاای ایاران، ایان مادل      پیشین و با زرنظرگر نن  رایط گله

 ( 14اننخاب گرزید )

های آمار ت صی ی مرب ط به  برخی  اخص 2زر جدول 

 اد  بارای    تااحیح رک رزهای  یر روزآزم ن ت لیادی و  

 ایت  انرژی ارائه  د  

هااای  باااالترب زن میااانگین  اایر ت لیاادی زر اکااار مااا  

تا ان باه     اد  را مای    یرزهی زر مقایته با  ایر تااحیح  

( و پاروتئین  37/3با زن میاانگین زرصاد کربای )     تار  پایین

زرصاد  5/3( زر این مطالعه، به نت ت میاانگین کلای   07/3)

کاار   باه  ECMزر  رما ل  زرصد پاروتئین کاه   2/3کربی و 

که رابطۀ من ی بین مقدار  یر  روند، نت ت زاز، ضمن آن می

 اد      ز که میانگین  یر تاحیح و زرصد کربی ی ب می

 یابد  برای انرژی کاهس 

 

                                                           
3. Intercept 
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 برای انرژیشده  تصحیح های آمار توصیفی ركوردهای شیر روزآزمون تولیدی و . برخی شاخص 2جدول 

 ضریب تغییرات

 )زرصد(

 حراف معیاران

 )کیل گرم(

 میانگین

 )کیل گرم(

 بیشینه

 )کیل گرم(

 کمینه

 )کیل گرم(

 تعداز

 رک رز

 رک رز

 نروزآزم 
 ص ت

47/23 54/6 86/27 60/59 3 69645 1  

26/20 54/6 27/32 00/60 3 82269 2  

59/19 43/6 85/32 00/60 3 78717 3  

03/20 50/6 45/32 20/59 3 81441 4  

66/20 57/6 76/31 20/59 3 79123 5  

  یر ت لیدی 6 81514 3 00/60 93/30 64/6 50/21

37/22 72/6 06/30 80/59 3 79234 7  

32/23 76/6 99/28 00/60 3 80268 8  

45/24 78/6 75/27 00/60 3 73413 9  

56/25 84/6 76/26 40/58 3 68389 10  

  کل 774013 3 00/60 28/30 94/6 94/22

24/21 91/6 54/28 52/69 55/2 69645 1  

22/07 82/6 91/30 45/67 84/2 82269 2  

21/36 68/6 28/31 55/69 83/2 78717 3  

21/44 65/6 02/31 85/69 58/2 81441 4  

21/78 67/6 64/30 60/69 76/2 79123 5 

 6 81514 51/2 30/68 12/30 74/6 22/38 انرژی برای د    یر تاحیح

23/03 81/6 55/29 93/65 29/2 79234 7 

23/75 83/6 77/28 91/69 75/2 80268 8  

24/65 86/6 85/27 99/67 75/2 73413 9  

25/51 93/6 17/27 05/66 67/2 68389 10  

  کل 774013 29/2 91/69 65/29 92/6 23/33

 

 د  بارای انارژی    زر این تحقیق، میانگین  یر تاحیح

تحقیقی باا  تر از  د که پایینکیل گرم برآورز   65/29معازل 

هدف آناالیز ضاریب ت ادیل و تعاازل انارژی زر گاوهاای       

پرت لید هلشناین برای اولین زورۀ  یرزهی با ز کاه زر آن   

کیلا گرم زر   8/31 د  بارای انارژی    میانگین  یر تاحیح

 اد  بارای    میاانگین  ایر تااحیح   (  12روز گزارش  د )

غییاارات کیلاا گرم زر روز بااا ضااریب ت   30/28اناارژی 

(  زر تحقیقاای بااا هاادف باارآورز  22زرصااد باا ز )14/42

 اد    روز تااحیح  305پارامنرها و روندهای ژننیکی  ایر  

برای انرژی زر یه زورۀ  ایرزهی اول گاوهاای هلشاناین    

ایران، میانگین  ن تیپی، انحراف معیار ،و ضاریب تغییارات   

 ایرزهی از    د  برای انارژی زر اولاین زورۀ     یر تاحیح
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 2/19، و 8/867، 3/4523ترتیب  به 2007تا  1995ای ه یال

روناد رو    ط ر پی ینه ها به زیت آمد و زر ط ل این یال به

(  زر تحقیق حاضر، بیشانرین و  11به ا زایس را نشان زاز )

کمنرین مقدار انحراف معیار برای ص ت ت لید  یر ت لیدی 

هاای زهام و یا م و بارای صا ت  ایر        ترتیاب زر ماا    به

 های زهم و کهارم ب ز   ترتیب زر ما   د  به تاحیح

های آمار ت صی ی مرب ط باه ارزش اصاالحی     اخص

 ااد  صاا ات  اایر روزآزماا ن ت لیاادی و  اایر  بیناای پاایس

اند  میانگین   ارائه  د  3 د  برای انرژی زر جدول  تاحیح

ارزش اصالحی زخنران برای ص ات  ایر ت لیادی و  ایر    

کیلا گرم   18/0و  32/0تیاب  تر  د  برای انرژی به تاحیح

(  بنابراین میانگین ظر یت ژننیکای گاوهاا   >0001/0Pب ز )

طا ر    ا ز باه   که از  یر روزآزم ن خام این از  می هنگامی

زاری باالتر از ظر یت ژننیکی ایت کاه باا ایان از  از     معنی

 ا ز  بات جاه باه      د  برای انرژی برآورز مای   یر تاحیح

زارای رکاا رز، ارزش زرصااد گاوهااای 25کااارس یاا م، 

 گرم زر روز را زا نند  00/1اصالحی بیس از 

گاارم زر روز باارای ارزش  18/0بات جااه بااه میااانگین 

 د  برای انرژی کنانچه رقام مزبا ر    اصالحی  یر تاحیح

ضرب  ا ز، میاانگین ارزش اصاالحی  ایر      305زر عدز 

 55 اد  بارای انارژی حادوزاً برابار باا        روز تاحیح 305

  ز که بیانگر من یط ظر یات ژننیکای    رز میکیل گرم برآو

 د  برای انرژی زر مدت  یک گاو زر رابطه با  یر تاحیح

هاای   روز  یرزهی ایت  زر تحقیقی کاه زر آن ارزش  305

اصالحی برای ص ت ت لیاد  ایر، زرصاد کربای  ایر، و      

بینی  اد و باا    های ژننیکی من اوت پیس ماندگاری زر گرو 

یشنرین میاانگین ارزش اصاالحی   یکدیگر مقایته گرزید، ب

روز مرب ط به ننااج گاوهاای نار هلشاناین      305ت لید  یر 

ترتیب مرب ط  کیل گرم( و پ  از آن به 1/561کش ر ایران )

 3/554بااه نناااج گاوهااای ناار هلشااناین کشاا ر آمریکااا )  

(  کمنربا زن  1کیلا گرم( با ز )   8/491کیل گرم( و کاناازا ) 

 اد  بارای انارژی     میانگین ارزش اصالحی  ایر تااحیح  

پاذیری آن   با زن وراثات   زلیال کمنار   ت اند تا حادی باه   می

( با د، 18/0پذیری  یر ت لیدی ) ( به نت ت وراثت127/0)

پاذیری زر رکا رز    زیرا زر محای ۀ ارزش اصالحی، وراثت

 ا ز  بناابراین هرکاه      اد  حی اناات ضارب مای     تاحیح

میانگین روز که  پذیری ص ت بزرگنر با د، اننظار می وراثت

 ارزش اصالحی حی انات نیز عدز بزرگنری با د 

ای ایاپیرمن، و   های گشناوری پیری ن، رت اه  هم تنگی

کندال باین ارزش اصاالحی صا ات  ایر ت لیادی و  ایر       

هاای من ااوت      د  برای انرژی مربا ط باه زرجاه    تاحیح

 اند  ارائه  د  4گاوهای برتر ژننیکی، زر جدول 

 

 ژی  شده برای انر توصیفی مربوط به ارزش اصالحی )كیلوگرم( شیر تولیدی و شیر تصحیح های آمار شاخص .3جدول 

 تعداز زخنران ص ت
 کمینه

 )کیل گرم(

 بیشینه

 )کیل گرم(

میانگین 

 )کیل گرم(

 کارس اول

 )کیل گرم(

 1کارس ی م

 )کیل گرم(

32/0 7851/7 -00/7 88456  یر ت لیدی a 67/0- 33/1 

18/0 7572/6 -27/6 88456  د   یر تاحیح b 62/0- 00/1 

زهندۀ م قعیت نت ی برخی از گاوها زر باین کال ا اراز تحات مطالعاه و زر رابطاه باا ارزش اصاالحی          های اول و ی م، زر حقیقت، نشان   کارس1

  د  برای ص ات هتنند  بینی پیس
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 از گاوهای برتر تفاوتهای م تو كندال برای نسب ،ای اسپیرمن . ضرایب همبستگی گشتاوری پیرسون، رتبه4جدول 

 

ضریب هم تنگی گشاناوری پیریا ن،  ادت ارت ااط     

زهد  زر بین پدران برای هر  ر را نشان میخطی بین زو منغی

گاارو  از مننخ ااین، ضااریب هم تاانگی پیریاا ن باااالتر از 

جاای   کاه از باین پادران باه     ایپیرمن و کندال ب ز  هنگامی

ها اننخاب  دند، ضرایب هم تانگی   زرصد آن10زرصد،  1

کاه زرصاد مننخ این مزبا ر باه       کاهس یا ت ،ولی هنگامی

ی ا زایس نشاان زاز  ایان   زرصد ریید، ضریب هم تنگ50

 ادن برخای از گاوهاای ناری      ت اند نا ی از ا زوز  امر می

با د که منشأ زاخلی زارند  ضمناً زر هار گارو  از زرصاد    

 اد  زر باین زخناران     مننخ ین، ضریب هم تنگی محایا ه 

آماد  زر باین    زیات  همیشه کمنر از ضریب هم تانگی باه  

ترب زن صحت  ککزلیل ک  ت اند به پدران ایت  این امر می

گاوها زر مقایته باا گاوهاای    بینی ارزش اصالحی ماز  پیس

اصالحی  یر ت لیدی و  یر   نر با د  هم تنگی بین ارزش

 د  برای انرژی، با اننخاب کل زخنران بیشانرین و   تاحیح

زخنر برتر ازنظر میاانگین ارزش   10زر حالت اننخاب  قط 

هد باا کمنر ادن   ز اصالحی کمنرین مقدار ب ز که نشان می

ها برایااس زو صا ت    بندی آن زرصد زخنران مننخب، رت ه

کند  ضرایب هم تنگی باین   مزب ر تغییرات ایایی پیدا می

 اد  بارای    اصالحی  یر ت لیادی و  ایر تااحیح     ارزش

های گ ناگ ن از گاوهای نر برتر نیز همانند  انرژی زر نت ت

اب  ادند،  که کل گاوها اننخا  زخنران، ما ت ب ز و هنگامی

زرصد گاو نار برتار ازنظار    10که  قط  بیشنرین و زر زمانی

 اد  بارای انارژی     میانگین ارزش اصالحی  ایر تااحیح  

 اننخاب  دند، کمنرین مقدار را زا ت 

زهاد   آماد  نشاان مای    زیت ضرایب هم تنگی ما ت به

آزما ن خاام    حی اناتی که ارزش اصالحی صا ت  ایر روز  

 اد    برای ص ت  یر تااحیح روز  ها باالیت اننظار می آن

(  4نیااز ارزش اصااالحی باااالیی زا اانه با ااند )جاادول   

ع ارت زیگر، گاوهایی که ازنظر ص ت  ایر ت لیادی، زر    به

گیرنااد، ازنظاار خا صاایت  اایر   رت ااۀ باااالیی قاارار ماای 

روز زارای رت اۀ بااالیی زر باین      د  نیز اننظار مای  تاحیح

زرصد 

  د  اننخاب

 زر بین زخنران

 

 زر بین پدران

تعداز 

 گاو

گشناوری 

 پیری ن

ای  رت ه

 ایپیرمن
 کندال

تعداز 

 گاو

گشناوری 

 پیری ن

ای  رت ه

 ایپیرمن
 کندال

01/0 10 27/0 27/0 20/0 

 

- - - - 

1/0 88 72/0 73/0 53/0 - - - - 

1 884 70/0 61/0 44/0 24 90/0 80/0 64/0 

5 4422 67/0 57/0 40/0 122 77/0 60/0 44/0 

10 8845 69/0 60/0 43/0 244 73/0 58/0 41/0 

50 44228 80/0 76/0 57/0 1220 83/0 77/0 58/0 

 74/0 90/0 92/0 2441 75/0 91/0 92/0 88456 کل
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زارای  اایر گاوهااا با ااند  بنااابراین بااا اننخاااب حی انااات 

ت لیدی بیشنر، به مرور زمان حی اناات بارای صا ت  ایر     

 د  نیز اصالح خ اهند  اد و باا گذ ات زماان،      تاحیح

ارزش اصالحی این ص ت زر گله ا ازایس خ اهاد یا ات     

جایی رت ۀ حی اناات زر زو صا ت، زر باین گاوهاای      جابه

هاای   ای باین ارزش  ممناز بیشنر ایت، اما هم تانگی رت اه  

رأس گاو نر برتر از میازان   24 د  برای  بینی یساصالحی پ

گاوهای برتر بااالتر با ز کاه بیاانگر      ای ماز  هم تنگی رت ه

ب زن رت ۀ گاوهای نر برتر برای زو ص ت، به نت ت  نززیک

 بندی گاوهای مازۀ برتر ایت   رت ه

زر پژوهشی، ص ت  یر روزآزم ن خام زر زو مدل باا  

و گزارش  د که هم تنگی تابعیت ثابت و تااز ی تجزیه 

ای ایپیرمن بین ارزش اصالحی  یر روزانه با زو مدل  رت ه

( بااالتر از مقادار هم تانگی    971/0  ق، بارای زخناران )  

(  زر 3( با ز ) 947/0آماد  بارای پادران )    زیات  ای باه  رت ه

ای باین ارزش اصاالحی    پژوهشی زیگار، هم تانگی رت اه   

ان، باا ایان از  از    د  پدران و همچنین بین زخنر بینی پیس

 964/0و  958/0ترتیاب   زو مدل تابعیت ثابت و تااز ی به

ای  ب ز که بارای زخناران بااالتر از مقادار هم تانگی رت اه      

(  اگرکه زر تحقیق حاضار،  2آمد  برای پدران ب ز ) زیت به

 قط از مدل تابعیت ثابت برای آنالیز ژننیکای صا ات  ایر    

رژی این از   اد، اماا    د  برای ان ت لید د  و  یر تاحیح

های اصالحی حاصل  برریی تغییرات هم تنگی بین ارزش

عن ان م ض عی جدید زر  ت اند به های گ ناگ ن، می از مدل

باا زن امکااان  هااای آینااد  و مشااروط بااه  ااراهم  پااژوهس

 محای اتی الزم با د  

هاای اصاالحی    تغییرات ضرایب هم تنگی باین ارزش 

 ارائه  د  ایت  1 کل )زر جمعیت زخنران و پدران( زر 
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برای انرژی در دو گروه پدران داخلی و خارجی و شده  تصحیح . ضرایب همبستگی بین ارزش اصالحی شیر تولیدی و شیر5جدول 

 های داخلی و خارجی از اسپرمدختران حاصل 

 زر بین زخنران
 

 زر بین پدران

 کندال ایپیرمن پیری ن ن ع کندال ایپیرمن پیری ن منشأ پدر

 b921/0 b910/0 b741/0 خارجی
 

 728/0 897/0 915/0 خارجی

 747/0 905/0 922/0 زاخلی a923/0 a913/0 a747/0 زاخلی

 

ی را نشاان  نم زار برای جمعیت زخنران، روند صاع ز 

زهد، بناابراین زرصا رت ایان از  از رک رزهاای  ایر       می

جای رک رزهای  یر  برای انرژی )به د   تاحیح روزآزم ن

بندی زخناران،   روزآزم ن خام(، تغییرات ایجاز د  زر رت ه

کند، کمنر خ اهاد   که  دت اننخاب کاهس پیدا می هنگامی

دازی و ان های کند تخمک  ناوری د  زرص رت این از  از 

اننقال جنین زر زخنران با کاهس زرصد مننخ ین و ا ازایس  

بنادی زخناران     دت اننخاب تغییرات ایجاز اد  زر رت اه  

بندی  ا زایس زیازی خ اهد یا ت  زر این تحقیق، تغییر رت ه

زرصد گاوهای نار اننخااب   10که  زر جمعیت پدران، زمانی

، ا اازایس یا اات  ضاارایب هم تاانگی بااین ارزش   اادند

بارای انارژی زر    د   تاحیح حی  یر ت لیدی و  یراصال

هاای زاخلای و    زخنران حاصل از ایاپرم  ن اوتهای م  گرو 

 ارائه  اد   5خارجی و پدران زاخلی و خارجی زر جدول 

  ایت

اصاالحی  ایر     بات جه به اینکه هم تانگی باین ارزش  

 اد  بارای انارژی بارای جمعیات       ت لیدی و  یر تاحیح

یشانرین و بارای جمعیات گاوهاای نار      گاوهای نر ایرانی ب

خارجی کمنرین مقدار را زا ت، اما برایاس ت ادیل  یشار   

ها با یکدیگر، ت ااوت باین    ضرایب هم تنگی و مقایتۀ آن

(  بارخالف جمعیات   24زار ن ا ز )  زو جمعیت مزب ر معنی

اصالحی  یر ت لیادی و  ایر     پدران، هم تنگی بین ارزش

اصال از گاوهاای نار     د  برای انارژی زخناران ح   تاحیح

( بزرگنار از زخناران   >05/0Pزاری ) طا ر معنای   زاخلی باه 

حاصل از گاوهای نر خارجی ب ز  زر تحقیقای، هم تانگی   

ای ایپیرمن گاوهاا باا ماازر و پدرانشاان بارای ارزش       رت ه

 د  با روش تابع ک اریان  محای ه  د  بینی اصالحی پیس

ر و مازرانشاان  ای ایپیرمن گاوها با پاد  (  هم تنگی رت ه4)

 07/0و بااین پاادران و مااازران  707/0و  673/0ترتیااب  بااه

گیاری  اد کاه     زیات آماد  زر تحقیاق ماذک ر، ننیجاه      باه 

ب زن ضریب هم تنگی بین ارزش اصالحی پادران و   پایین

گ ناه   زهد گاوهای مازۀ نامنایب بدون هیچ مازران نشان می

ننیجاه  اناد کاه زر   اننخابی، با گاوهای نر مطل ب تلقیح  د 

ها وجا ز   ر د ژننیکی کمنری زر جمعیت تحت مطالعۀ آن

 زا نه ایت 

به ا ز ژننیکای     های ژننیکی زر برنامۀ برآورز هم تنگی

زهد که اگر یک صا ت   ها اهمیت زارند، ک ن نشان می گله

هم تنه به  ز یا نه با د، تا که انداز  ص ت اصالی ازنظار   

ن ایات  ژننیکی تغییر کرز  ایات  صا ات من ااوت ممکا    

های مشابه تحت تأثیر قارار گیرناد و ایان امار      وییلۀ ژن به

زهد که بیان یک ص ت، باه صا ت زیگار وابتانه      نشان می

های ژننیکی زیاز و ما ت بین صا ت  ایر    ایت  هم تنگی

هاای  ایرزهی    ( زر زور ECM د  برای انارژی )  تاحیح

من اوت  اهدی بارای یاازوکار  یزی لا ژیکی و ژننیکای     

 اد    کنندۀ این ص ات هتنند  زر تحقیقی انجام لرایج کننر

گیاری  اد کاه     زر گاوهای  یری ایران، ننیجه ECMروی 

هاای گ نااگ ن  ایرزهی     برای ص ت مزبا ر زر باین زور   

(  بناابراین  11هم تنگی ما ات و زیاازی وجا ز زا ات )    
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این از   ا ز،   ECM د  از  جای  یر ت لید که به زرص رتی

ی صا ت ماذک ر زر یاک زورۀ    گزینس گاوهای  یری برا

هاای    یرزهی، ی ب به  ز ژننیکای هماین صا ت زر زور    

  یرزهی بعدی حی ان نیز خ اهد  د  

کاه روش ارزیاابی گاوهاای  ایری از  ایر       زرص رتی

 د ، تغییر زاز    ز، گاوهاایی کاه    ت لیدی به  یر تاحیح

ت لید باالیی زارند، تغییرات ت لید اان بیشانر از گاوهاایی    

بندی آنان  ت لید پایینی زارند، بنابراین تغییرات رت ه ایت که

  ز تاا   نیز بیشنر خ اهد ب ز  این امر به ن بۀ خ ز ی ب می

 هم تنگی بین زو روش ارزیابی مزب ر کمنر گرزز 

پااراکنس ارزش اصااالحی پاادران زر صاا ات  اایر     

 2 د  برای انرژی زر  اکل   روزآزم ن خام و  یر تاحیح

هر نقطۀ روی نم زار، مرب ط به یاک   نشان زاز   د  ایت 

گاو نار ایات کاه ارزش اصاالحی  ایر ت لیادی و  ایر        

زهاد  تاراکم ارزش اصاالحی      دۀ آن را نشان مای  تاحیح

بیشنر گاوها زر بخس میانی خاط نما زار با ز یعنای اکاار      

گاوهای نر برای هر زو ص ت، ارزش اصالحی نززیاک باه   

ی بتایار بااال    ص ر زا نند و  قط تعداز کمی ارزش اصالح

 یا بتیار پایین زا نند 

ها  های اننخاب م ننی بر مقایتۀ  ن تی  زر گذ نه روش

عن ان ماال، مقایتۀ زخنر باا ماازر( با ز، ولای از زماان       )به

بینی نااریب خطی، مقایتۀ  معر ی روش آماری بهنرین پیس

(  ارزش 18تاری پیادا کارز )    بین حی انات م ناای صاحیح  

باا    اد   و مازۀ م ج ز زر گلۀ بررییاصالحی گاوهای نر 

بینی  د که ننایج حاصال   روش معازالت مدل مخنلط پیس

رأس از پدران و زخنران که باالترین ارزش  20برای تعداز 

ارائاه   7و  6های  اصالحی برای ص ات را زارند، زر جدول

 اند   د 

 
 برای انرژیشده  تصحیح ی شیر روز تولیدی و شیرپدران براساس ركوردها ۀشد بینی . پراكنش ارزش اصالحی پیش2شکل 
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 برای انرژی به هنگام ارزیابی برای شیر تولیدیشده  تصحیح ارزش اصالحی شیر ازنظردختر برتر  20بندی  . تغییر رتبه6جدول 

ن ع ژن تی  

 گاو

ن ع ایپرم 

 پدر

یال 

 زایس

ین هنگام اولین 

 زایس گاو )ما (

رت ه برایاس ارزش 

اصالحی  یر 

 یدیت ل

رت ه برایاس ارزش 

اصالحی  یر 

  د  تاحیح

 رزیف  مارۀ زخنر

 1 4100924 1 12 67/23 87 خارجی اصیل

 2 4099414 2 4 67/30 88 خارجی اصیل

 3 4099590 3 8 13/25 87 خارجی اصیل

 4 4098726 4 3 70/24 87 خارجی اصیل

 5 4100948 5 13 03/24 87 خارجی اصیل

 6 4100944 6 25 84/22 87 خارجی اصیل

 7 4099475 7 2 80/23 87 خارجی اصیل

 8 4100936 8 20 79/24 87 خارجی اصیل

 9 2052159 9 32 64/24 87 خارجی اصیل

 10 4100921 10 5 64/23 87 خارجی اصیل

 11 4099556 11 154 61/24 87 خارجی اصیل

 12 4099586 12 27 38/24 87 خارجی اصیل

 13 4100938 13 62 66/23 87 خارجی اصیل

 14 6016804 14 75 93/24 84 خارجی اصیل

 15 1399503 15 1 77/25 88 خارجی اصیل

 16 4099532 16 17 84/22 87 خارجی اصیل

 17 4100988 17 14 44/24 87 خارجی اصیل

 18 4099552 18 16 10/23 87 خارجی اصیل

 19 1383439 19 45 74/24 88 خارجی اصیل

 20 4099574 20 95 30/27 87 خارجی زینه
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 برای انرژی به هنگام ارزیابی برای شیر تولیدیشده  تصحیح ارزش اصالحی شیر ازنظرپدر برتر  20بندی  . تغییر رتبه7جدول 

 پدران
رت ه برایاس ارزش 

 اصالحی  یر ت لیدی

ارزش اصالحی 

  د   یر تاحیح

رت ه برایاس ارزش 

  د  اصالحی  یر تاحیح
 زیفر  مارۀ پدر

 1 500114 1 055/9 1 خارجی

 2 800897 2 936/6 2 خارجی

 3 500121 3 925/6 6 خارجی

 4 801017 4 784/6 3 خارجی

 5 800741 5 303/6 4 خارجی

 6 800624 6 995/5 5 خارجی

 7 110718 7 841/5 7 زاخلی

 8 118236 8 331/5 23 زاخلی

 9 800944 9 686/4 28 خارجی

 10 801014 10 650/4 13 خارجی

 11 601436 11 460/4 10 خارجی

 12 520026 12 403/4 75 خارجی

 13 800655 13 367/4 59 خارجی

 14 127406 14 292/4 20 زاخلی

 15 800845 15 236/4 37 خارجی

 16 128532 16 210/4 41 زاخلی

 17 800949 17 179/4 143 خارجی

 18 800900 18 169/4 38 خارجی

 19 128521 19 134/4 30 زاخلی

 20 500078 20 064/4 33 خارجی

 

که رت ۀ اول را زر ارزیاابی ژننیکای    4100924گاو  ماز 

بارای   12 د  زا ت، زارای رت اۀ   برای ص ت  یر تاحیح

ص ت  یر ت لیدی ب ز که حااکی از تغییار نتا ناً زیااز زر     

(  زر مقایته با زخنران، تغییارات  6بندی ایت )جدول  رت ه
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مراتب کمنار ایات  زر    گاو نر برتر، به 20بندی زر بین  هرت 

گااو   پادر و مااز    10بنادی   تحقیقی، ت اوت زیازی زر رت ه

بینی ارزش اصالحی تابع ک اریان  و  برتر با زو روش پیس

بنادی   زیت آمد که ایان اخانالف زر رت اه    مدل  یرزهی به

یگر ای ز (  زر مطالعه4گاوها به نت ت پدرانشان بیشنر ب ز )

گااو برتار کاه ازنظار ارزش      مااز   10پادر و   10بندی  رت ه

 د  برایااس زو مادل تابعیات ثابات و      بینی اصالحی پیس

هاای   زیات آماد، رت اه    تااز ی برای ص ت ت لید  ایر باه  

کاه از مادل    آمد  از مادل تابعیات تاااز ی باا آن     زیت به

تابعیت ثابت حاصال  اد  با ز زر بعمای ما ارز ت ااوت       

بندی زخناران زارای رکا رز    خنالف زر رت هزا ت که این ا

بندی  (  زر تحقیقی که رت ه2به نت ت پدرانشان بیشنر ب ز )

گاوهااای برتاار ازنظاار ارزش  گاااو ناار و همچنااین ماااز  10

 اد  برایااس زو مادل روزآزما ن باا       بینای  اصالحی پیس

بنادی   تابعیت ثابت و تااز ی انجام  اد، ت ااوت زر رت اه   

(  3ه نت ت پدرانشاان بیشانر با ز )   زخنران زارای رک رز ب

زلیاال عاادم ایاان از  از رک رزهااای  اایر روزآزماا ن    بااه

 د  برای انرژی، م رز مشابهی زر رابطه با تغییرات  تاحیح

بندی گاوهاا باا ایان از  از زو روش ارزیاابی ماذک ر       رت ه

 گزارش نشد  ایت 

بینای ارزش اصاالحی    از ع امل مفثر بر صاحت پایس  

پذیری، تعداز رک رزهاای م جا ز    راثتت ان و حی انات می

و تعاداز گاوهاا زر     اد   ازای هر رأس زام، مدل این از  به

یک گرو  مدیرینی را بر مرز  از آنجا که تعداز رک رزهای 

م ج ز برای ارزیابی ژننیکی پدران به مراتب بیشنر از تعداز 

رک رزهای م ج ز برای زخنرانشان ایت و بات جه به ایان  

 رزهاای م جا ز بارای هار حیا ان یکای از       که تعاداز رک 

های اصلی ا زایس صحت ارزیابی ژننیکای ایات  از    مفل ه

بندی پدران برتر که معم الً با تعداز زیازی  رو تغییر رت ه این

از زخناران همارا  ایات، باین زو صا ت  ایر ت لیاادی و       

کاه تعاداز     اد   اایان ت جاه نیتات  زرصا رتی      تاحیح

ژننیکی یک گاو نر کاهس پیادا  زخنران م ج ز زر ارزیابی 

هاای حاصال    گارزز ت ااوت رت اه    کند، این امر یا ب مای  

های روزآزم ن مزب ر برای این ق یل گاوهاای   برایاس مدل

 مراتب بیشنر   ز  نر، به

های پژوهس حاضر نشان زاز که زر هنگام ارزیابی  یا نه

جاایی رت اه زر زو    ژننیکی گاوهای هلشاناین ایاران، جاباه   

 د  برای انرژی، زر بین   لیدی و  یر تاحیحص ت  یر ت

گاوهای ممناز، بیشنر ایت  بنابراین بات جاه باه مزیات     ماز 

 د  برای انرژی زر مقایته باا  ایر ت لیادی،      یر تاحیح

  ز که از آن زر ارزیابی ژننیکی گاوهای  یری  پیشنهاز می

 ایران این از    ز 
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