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 .1استاديار گروه علوم دامي ،دانشکدۀ کشاورزی ،دانشگاه کردستان ،سنندج ،ايران
 .2دانشجوی دورۀ دکتری ژنتیک و اصالح دام ،دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعي رامین خوزستان ،اهواز ،ايران
(تاريخ دريافت - 1131/12/11 :تاريخ تصويب)1131/7/11 :

چکیده
پارامترهای ژنتیکي صفت نمرۀ سلولهای سوماتیک جمعیت گاوهای شیری ،با استفاده از
رکوردهای روزآزمون جمعآوریشده توسط مرکز اصالح نژاد دام ايران در سالهای  1131تا
 1133برآورد شد .دادهها شامل  222321رکورد روزآزمون دورۀ اول شیردهي ،متعلق به 23993
حیوان در  111گلۀ مختلف بود .برآوردها با روش نمونهگیری گیبس و بر اساس يک مدل
روزآزمون با تابعیت تصادفي انجام گرفت .منحني شیردهي براساس چندجملهایهای لژاندر از
روز شیردهي در مدل منظور شد .بهمنظور تصحیح اثر ناهمگني واريانس باقیمانده ،دورۀ شیردهي
( 1تا  191روز شیردهي) به  11گروه با فواصل نامساوی دستهبندی شد .براساس نتايج ،واريانس
باقیمانده در ابتدای دوره بیشترين مقدار را داشت و از ماه دوم تا پايان دورۀ شیردهي روند
کاهشي جزئي در اين پارامتر مشاهده شد .کمبودن واريانسهای باقیمانده و محیط دائمي و
زيادبودن واريانس ژنتیکي ،به افزايش وراثتپذيری در انتهای دوره انجامید .کمترين و بیشترين
مقدار وراثتپذيری به ترتیب در روزهای  )1/111( 93و  )1/133( 191شیردهي مشاهده شد.
همبستگي ژنتیکي بین رکوردهای روزآزمون با افزايش فاصلۀ بین آنها کاهش يافت .با استفاده از
ضرايب تابعیت پیشبینيشده برای هر حیوان ،ارزش اصالحي روزانه و در نتیجه منحني ژنتیکي
در امتداد روزهای شیردهي ترسیم شد .روندهای ژنتیکي و فنوتیپي صفت نمرۀ سلولهای
سوماتیک ،به ترتیب  -1/1121و  -/1171برآورد شدند ( .)P<1/11اين نتايج نشاندهندۀ بهبودی
مطلوب برای صفت نمرۀ سلولهای سوماتیک در سطوح ژنتیکي و فنوتیپي است.
واژههای کلیدی :شمار سلولهای سوماتیک ،روند ژنتیکي ،مدل تابعیت تصادفي ،وراثتپذيری.
مقدمه
ورم پستان از شایعترین و پرهزینهترین بیماریها در
گلههای گاو شیری است ( .)Reents et al., 1995ضرر
و زیان اقتصادی ناشی از شیوع این بیماری عمدتاً از
طریق کاهش تولید شیر ،افزایش مقدار شیر حذفی،
* تلفن53488308040 :

کاهش قیمت شیر درنتیجۀ افزایش شمار سلولهای
سوماتیک ( ،)Somatic Cell Countهزینههای
بهداشتی و درمانی ،افزایش هزینههای کارگری ،نرخ
حذفیات غیراختیاری و کاهش ارزش گاوهای مبتال بر
گاودار تحمیل میشود (.)Halasa et al., 2007
E-mail: m.razmkabir@uok.ac.ir
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بنابراین اعمال برنامههای اصالحی از طریق انتخاب
ژنتیکی علیه این بیماری از نظر اقتصادی بسیار حائز
اهمیت خواهد بود .این انتخاب میتواند از طریق
استفاده از اطالعات مستقیم بیماری یا از طریق
اطالعات مربوط به صفات دارای همبستگی ژنتیکی با
بیماری ورم پستان یا ترکیبی از این دو انجام گیرد.
امروزه رکوردبرداری برای  SCCدر بسیاری از کشورها
امری رایج به شمار میآید و در تعداد محدودی از
کشورها از جمله دانمارک ،فنالند ،نروژ و سوئد برای
ارزیابیهای ژنتیکی بهطور مستقیم از اطالعات بیماری
ورم پستان در سطح ملی استفاده میشود
( .)Heringstad et al., 2000با وجود همبستگی
ژنتیکی باال ( 5/4تا  )5/8میان شمار سلولهای
سوماتیک و ورم پستان ( Carlén et al., 2004; Wolf
 )et al., 2010و نیز بیشتربودن وراثتپذیری شمار
سلولهای سوماتیک ( & Carlén et al., 2004; Mrode
 )Swanson, 1996; Heringstad et al., 2000میتوان
از این صفت بهعنوان پیشبینیکنندة غیرمستقیم و
مناسبی برای حاالت بالینی و غیربالینی ورم پستان
کمک گرفت (.)Pösö & Mäntysaari, 1996
در گذشته نظامهای ارزیابی ژنتیکی در بسیاری از
کشورها بر مبنای متوسط  SCCیا  log SCCدر کل
دورة شیردهی صورت میگرفت ( & Mrode
 .)Swanson, 1996امروزه مطالعات مختلفی مبنی بر
تأیید تغییرات و نوسان این صفت در دورة شیردهی
گزارش شده است (Carlén et al., 2004; Haile-
 .)Mariam et al., 2001در این راستا ،استفاده از
مدلهای روزآزمون در برنامههای اصالحی بسیاری از
کشورها افزایش چشمگیری یافته است .مدل تابعیت
تصادفی بهعنوان یکی از مدلهای روزآزمون ،برای
رکوردهای روزآزمون شمار سلولهای سوماتیک
استفاده میشود که مشاهدات برای صفت موردنظر در
طول زندگی حیوان و در چند زمان مختلف جمعآوری
میگردد .این مدل به سبب در نظرگرفتن همبستگی
ژنتیکی روزآزمونها ،افزایش صحت برآوردها به دلیل
اعمال تأثیرات محیطی برای هر روزآزمون و
نیازنداشتن به تصحیح دادهها موردتوجه قرار گرفته
است (.)Schaeffer, 2004

بهطورکلی ،هدف برنامههای اصالحی ،افزایش
شایستگی ژنتیکی صفات مهم اقتصادی است .برای
ارزیابی اثر برنامههای اصالحی الزم است روند ژنتیکی
جمعیت موردمطالعه برای صفات مهم اقتصادی هر
چندسال یکبار ارزیابی شود ( Razmkabir et al.,
 .)2009شمار سلولهای سوماتیک ،بهعنوان یک صفت
همبستۀ ژنتیکی با بیماری ورم پستان ،چندین سال
است که در کشور رکوردبرداری میشود ،اما در مقایسه
با سایر صفات اقتصادی مطالعات محدودی در
تجزیهوتحلیل این صفت انجام گرفته است ( Abedini
.et al., 2011; Faraji Arough et al., 2012; Pakdel
 .)et al., 2010بخش درخورتوجهی از اسپرمهای
استفادهشده در صنعت گاو شیری کشور نیز ،وارداتی و
متعلق به کشورهایی است که بهبود بیماری ورم
پستان در راستای برنامههای اصالحی آنها قرار دارد؛
بنابراین ،انتظار میرود تغییراتی در روند این صفت در
کشور مشاهده شود .تحقیق حاضر بهمنظور برآورد
پارامترهای ژنتیکی و نیز روند ژنتیکی نمرة سلولهای
سوماتیک ( )SCSگاوهای شیری ایران با استفاده از
یک مدل روزآزمون با تابعیت تصادفی و با فرض
ناهمگنی واریانس انجام گرفت.
مواد و روشها
دادهها و اطالعات

در این پژوهش از اطالعات جمعآوریشده برای شمار
سلولهای سوماتیک نخستین دورة شیردهی گاوهای
هلشتاین کشور توسط مرکز اصالح نژاد دام و بهبود
تولیدات دامی کشور ،استفاده شد .ویرایش و
آمادهسازی دادهها با استفاده از برنامۀ FoxPro 9.0
) (2004و تولید آمار توصیفی مشاهدات و تعیین مدل
مناسب با نرمافزار آماری  (2003) SAS 9.1صورت
پذیرفت .فایل شجرة مرتبط با حیوانات دارای رکورد،
به کمک نرمافزار  CFCبازنگری و برای خطاهای
احتمالی کنترل شد ( .)Sargolzaei et al., 2006با در
نظر گرفتن کیفیت و ساختار دادهها ،ویرایشهایی
بهصورت زیر اعمال شد .سن در زمان زایش اول به ماه
 48تا  94محدود شد و دامنۀ روزهای شیردهی از روز
 0تا  940در نظر گرفته شد .با هدف حذف رکوردهای
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پرت و نامعمول ،رکوردهایی که در دامنۀ  459تا 454
(میلیلیتر شیر/سلول) بودند ،در فایل داده باقی ماندند.
در مرحلۀ بعدی گاوهای دارای بیش از سه رکورد
روزآزمون ،با فاصلۀ حداقل 40روز ،انتخاب شدند .در
نظر گرفتن حداقل سه رکورد روزآزمون به این سبب
است که به اندازة کافی داده موجود باشد که بتوان
منحنی شیردهی حیوان را توصیف کرد .طبق قواعد
رسمی رکوردبرداری ،حیواناتی برای تجزیۀ نهایی
دادهها انتخاب شدند که اولین رکورد روزآزمون آنها،
تا قبل از روز  35دورة شیردهی ثبت شده بود .پس از
بررسی اندازه و ساختار گلهها ،تنها از اطالعات
گلههایی استفاده شد که برای هریک از سالهای
موردمطالعه در این تحقیق ( )4983-4985دستکم
 45رأس گاو زایش اول و برای کل سالهای
موردمطالعه ،دستکم  455رأس حیوان رکورددار
داشتند .این نکته سبب میشود که گلههای کوچک و
گلههایی که نوسان شدید سالیانه در اندازة گله دارند،
از آنالیز خارج شوند .این گلهها معموالً از نظر شاخص
تکامل شجره ،بهویژه در خطوط مادری ،وضعیت
مناسبی ندارند .بهمنظور ارتباط مناسب بین دادهها و
کاهش اشتباه برآوردها ،تنها از رکورد دختران متعلق
به پدرانی استفاده شد که در فایل نهایی دارای حداقل
 45نتاج بودند ( .)Razmkabir et al., 2011خالصۀ
آماری دادههای استفادهشده در جدول  4نشان داده
شده است.
برای نرمالکردن توزیع رکوردهای روزآزمون ،با
استفاده از تبدیل لگاریتمی ،(1980) Ali & Shook
شمار سلولهای سوماتیک ( )SCCبه نمرة سلولهای
سوماتیک( )SCSتبدیل شدند (رابطۀ .)4
()4
SCS  log 2 (SCC / 105 )  3
برای بررسی ساختار دادهها ،تهیۀ آمار توصیفی و
برازش اثرات ثابت موجود در مدل ،از نرمافزار آماری
 SAS 9.1و رویۀ  GLMاستفاده شد .طبق تحقیقات
قبلی ،همگن فرضکردن واریانس باقیمانده در مدل،
منجر به برآورد اریب این مؤلفه در اوایل دورة شیردهی
و برآورد بیش از حد وراثتپذیری تا اواسط دورة
شیردهی میشود ( .)López-Romero et al., 2003بر
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این اساس بهمنظور اعمال ناهمگنی واریانس باقیمانده،
دورة شیردهی به  45گروه (،085-946 ،940-940
 )0-96 ،90-43 ،35-456، ... ،060-033دستهبندی
شد.
جدول  .4شاخصها و اطالعات آماری دادهها
شاخص
آماری

اطالعات آماری داده و شجره

000309
4985-4983
453/9
()±444/4
03448
455
440
66/44
3/04
883
86093

تعداد رکوردهای روزآزمون
سال رکوردبرداری
متوسط ( *SCCانحراف معیار)
تعداد حیوانات دارای رکورد
تعداد گله
تعداد پدر
متوسط تعداد دختران به ازای هر پدر
zمتوسط تعداد رکوردهای روزآزمون به ازای حیوان
تعداد گله-سال زایش
تعداد حیوانات موجود در فایل شجره
* (میلیلیتر شیر 4555/سلول)

تجزیه و تحلیل آماری

تجزیهوتحلیل دادهها با استفاده از روش نمونهگیری
گیبس ،با نرمافزار  (Misztal, 2014) GIBBS3F90و با
مدل تابعیت تصادفی زیر انجام گرفت (رابطۀ .)0
عوامل تصادفی مدل شامل تأثیرات ژنتیکی افزایشی،
محیط دائمی حیوان و گله-سال زایش بود و منحنی
شیردهی براساس چندجملهایهای لژاندر از روز
شیردهی در مدل منظور شد.
()0

3

3

0

0

y ijklm    htdi   as jn  n   hy kn n
4

3

0

0

  a ln  n   peln  n  e ijklm

که  ،yijklmمشاهدة mاُم متعلق به حیوان lاُم در زیرگروه
iاُم گله -تاریخ رکوردبرداری ()i =4, ..., 0044( )htd؛ ،µ
میانگین جمعیت؛ n ،asjnاُمین ضریب تابعیت ثابت برای
jاُمین کالس سن -فصل زایش ()j=4, ..., 34؛  aln ،hyknو
 pelnبه ترتیب nاُمین ضریب تابعیت تصادفی گله-سال
زایش ،ژنتیکی افزایشی و محیط دائمی حیوان lاُم؛ ،Φn
چندجملهایهای لژاندر برای روز شیردهی ( 0تا  940روز
شیردهی) و  ،eijklmتأثیرات تصادفی باقیمانده هستند
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(.)Ødegård et al., 2003; Razmkabir et al., 2011
طول توالی زنجیرة گیبس  405555نمونه بود که
 05555نمونۀ ابتدایی بهعنوان دورة قلقگیری ()Burn-in
حذف شدند .بهمنظور مستقلکردن نمونههای گرفتهشده،
فاصلۀ نمونهبرداری  455در نظر گرفته شد؛ بهطوریکه
در نهایت اجزای مذکور از میانگین  4555نمونۀ باقیمانده
برآورد شدند .وراثتپذیری در تابعی از روزهای شیردهی
با استفاده از معادلۀ زیر محاسبه شد:
()9

)  a2( d
 2
2
2
2
 a ( d )   pe
) ( d )   hy( d )   e ( d

2
) (d

h

که ) σ2hy(d) ،σ2pe(d) ،σ2a(dو ) ،σ2e(dبه ترتیب
واریانسهای ژنتیکی افزایشی ،محیط دائمی ،گله-سال
زایش و واریانس باقیمانده در dاُمین روز شیردهی
هستند .ارزش اصالحی برای هرروز از دورة شیردهی
حیوان lاُم نیز با استفاده از فرمول زیر برآورد شد
(.)Jamrozik et al., 1997
()6
EBVDIM  ̂l  n
که  ،αlبردار  4×6ضرایب ارزش اصالحی برآوردشده
برای حیوان lاُم و  ،Φnبردار ( )6×944ضرایب
چندجملهایهای لژاندر برای روزهای مختلف دورة
شیردهی است .پس از پیشبینی ارزش اصالحی برای
تمام حیوانات موجود در ماتریس خویشاوندی،
بهمنظور برآورد روند ژنتیکی ،از تابعیت میانگین
ارزشهای اصالحی کل دورة شیردهی بر سال تولد

استفاده شد .روند فنوتیپی نیز از تابعیت میانگین
فنوتیپی نمرة سلولهای سوماتیک بر سال زایش
برآورد شد.)Razmkabir et al., 2009( .
نتایج و بحث
ویژگیهای آماری دادههای استفادهشده در جدول 0
ارائه شده است .با توجه به مقادیر این جدول ،میانگین
 SCSبراساس ماه رکوردبرداری در کل دورة شیردهی
معادل  0/53برآورد شد .کمترین و بیشترین مقدار
میانگین  SCSبه ترتیب در ماههای هفتم ( )4/30و
یازدهم ( )0/48مشاهده شد .این الگو ،موافق
گزارشهای قبلی برای گاوهای شیری ایران ( Pakdel
 )et al., 2010; Kheirabadi & Alijani, 2014و
استرالیا ( )Haile-Mariam et al., 2001بود؛
بهطوریکه مقدار نمرة سلولهای سوماتیک در زمان
رسیدن به اوج شیردهی ،کاهش و بعد از آن تا انتهای
دورة شیردهی ،بهتدریج افزایش مییابد (شکل .)4
باالبودن  SCSبرای دو انتهای دورة شیردهی به
معنی نوسان بیشتر عوامل محیطی در این دوره است.
این نوسانها میتواند در ابتدای دوره به سبب بروز
ناهنجاریهای متابولیکی ناشی از استرس زایش
( )Bignardi et al., 2009و در انتهای دوره ناشی از
مشکالت مربوط به خشککردن حیوانات و تغییرات
دورة انتقال بوده باشد.

جدول  .0آمار توصیفی رکوردهای روزآزمون نمرة سلولهای سوماتیک بر اساس ماه شیردهی
ماه رکوردبرداری

تعداد رکورد

میانگین

انحراف معیار

حداقل

حداکثر

4
0
9
6
0
4
3
8
3
45
44
40

43340
43340
43303
48006
43568
48593
43498
43560
43964
48859
48865
43540

0/40
0/44
0/53
0/50
0/54
4/38
4/30
0/59
0/58
0/44
0/48
0/44

4/46
4/43
4/48
4/40
4/44
4/43
4/40
4/44
4/45
4/03
4/45
4/44

-9/46
-9/46
-9/46
-9/46
-9/46
-9/46
-9/46
-9/46
-9/46
-9/46
-9/46
-0/46

4/90
4/90
4/90
4/90
4/90
4/90
4/90
4/90
4/90
4/90
4/90
4/90

کل

000309

0/53

4/49

-9/46

4/90
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شکل  .4روند تغییرات نمرة سلولهای سوماتیک و تعداد رکوردهای روزآزمون طی دورة شیردهی

برآورد اجزای واریانس  SCSبرای روزهای شیردهی
در شکل  0ارائه شده است .الگوی تغییرات نشان داد که
واریانس باقیمانده در ابتدای دورة شیردهی بیشترین
مقدار را داشته و از ماه سوم تا پایان دورة شیردهی
بهتدریج رو به کاهش بوده است .روند تغییرات واریانس
باقیمانده در این تحقیق با دیگر پژوهشها همخوانی دارد
( Haile-Mariam et al., 2001; Mrode & Swanson,
 .)2003; Zavadilová et al., 2011واریانس محیط دائمی
در روز  06دورة شیردهی کمترین مقدار ( )5/04را
داشت و از روز  00تا  955بهتدریج رو به افزایش بود و
بعد از آن دوباره تا انتهای دورة شیردهی کاهش یافت
(شکل  .)0مقادیر باالی این جزء واریانس ،به کاهش
وراثتپذیری در مراحل آغازین و بخش بیشتر اواسط
دورة شیردهی انجامید .الگوی مشاهدهشده برای واریانس
محیط دائمی با نتایج بهدستآمده برای کشور جمهوری
چک مطابقت دارد (.)Zavadilová et al., 2011
براساس نتایج این تحقیق ،روند تغییرات مشابهی
برای اجزای واریانسهای ژنتیکی و گله-سال زایش
مشاهده شد (شکل  .)0تفاوت اصلی بین دو مؤلفۀ
مذکور به انتهای دورة شیردهی مربوط است؛
بهطوریکه در این دورة زمانی روند و تمایل افزایشی
بیشتری برای واریانس ژنتیکی مشاهده شد .سهم
باالی اثر تصادفی گله-سال زایش در مقایسه با
واریانس فنوتیپی در اوایل و اواخر شیردهی ،منجر به
بهبود دقت برآورد پارامترهای ژنتیکی ،به ویژه در ابتدا

و انتهای دورة شیردهی خواهد شد (
 .)2004در مورد واریانس ژنتیکی افزایشی ،کمترین
مقدار به اواخر ماه دوم ( )5/599و بیشترین مقدار به
انتهای دورة شیردهی ( )5/458مربوط بود .الگوی
مشاهدهشده برای این مؤلفه با نتایج بهدستآمده برای
دادههای ایران ( )Kheirabadi & Alijani, 2014و
دیگر کشورها ( & de Roos et al., 2003; Mrode
;)Zavadilová et al., 2011 .Swanson, 2003
مطابقت دارد.
روند تغییرات وراثتپذیری برآوردشده برای صفت
 SCSدر روزهای  0تا  940شیردهی ،با روند
مشاهدهشده برای الگوی واریانس ژنتیکی افزایشی
مشابه بود (شکل  .)0بهطوری که کمترین مقدار
وراثتپذیری برابر با  5/594در روز  48شیردهی و
بیشترین مقدار برابر  5/538در روز  940شیردهی
مشاهده شد .اگرچه واریانس ژنتیکی افزایشی مؤلفۀ
اصلی تأثیرگذار بر روند وراثتپذیری بوده است ،اما
سیر نزولی سایر تأثیرات تصادفی در انتهای دورة
شیردهی نیز ،سبب افزایش وراثتپذیری در پایان دوره
شده است .دامنۀ مقادیر وراثتپذیری برای صفت نمرة
سلولهای سوماتیک در گاوهای شیری ایران
( ،)Kheirabadi & Alijani, 2014انگلیس ( & Mrode
 )Swanson, 2003و استرالیا ( Haile-Mariam et al.,
 )2001به ترتیب  5/59تا  5/56 ،5/53تا  ،5/53و
 5/50تا  5/46گزارش شده است.
de Roos et al.,
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شکل  .0اجزای واریانس و وراثتپذیری ( SCS )±SDطی دورة شیردهی (واریانس باقیمانده در  5/0ضرب شده است).

در تحقیقی روی دادههای گاو شیری ایران،
کمترین مقدار وراثتپذیری برای ماه دوم ( )5/59و
بیشترین مقدار برای انتهای دورة موردبررسی (ماه
دهم )5/548 ،گزارش شد (.)Abedini et al., 2011
سهم کم عوامل ژنتیکی افزایشی از تنوع فنوتیپی این
صفت ،نشان میدهد که امکان استفادة بهینه از
پتانسیلهای ژنتیکی موجود ،بدون کنترل و بهبود
شرایط محیطی وجود نخواهد داشت .با وجود این،
توجه به پتانسیل ژنتیکی حیوان در انتهای دورة
شیردهی (به دلیل باالبودن تنوع ژنتیکی) ،پاسخ به
انتخاب بیشتری را تضمین خواهد کرد.
همبستگیهای ژنتیکی و محیط دائمی برآوردشده
برای صفت  SCSطی روزهای شیردهی  0تا  940در
شکل  9ارائه شده است .در راستای سایر تحقیقات
( Haile-Mariam et al., 2001; Mrode & Swanson,

.2003; Abedini et al., 2011; Zavadlia et al.,
 ،)2011حداکثر همبستگیهای ژنتیکی و محیط
دائمی بین روزهای شیردهی مجاور برآورد شد .اگرچه
مقدار این پارامترها بهموازات افزایش فاصلۀ زمانی بین
روزهای شیردهی کاهش یافت ،اما همچنان مثبت و
بیشتر از  5/45بود .بیشتربودن همبستگی ژنتیکی بین
روزآزمونهای مجاور ،در نتیجۀ اشتراک بیشتر ژنهای
مؤثر بر شمار سلولهای سوماتیک در آن دورة زمانی
است .از آنجا که همبستگیهای ژنتیکی بین روزهای
مختلف کمتر از یک برآورد شده است ،برای آنالیز
دادههای روزآزمون  SCSالزم است از مدلهای
چندصفتی یا تابعیت تصادفی استفاده شود.
روند ژنتیکی و فنوتیپی

روند تغییرات فنوتیپی و ژنوتیپی  SCSدر شکل  6ارائه
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شده است .بررسی نمودارها نشاندهندة روند نزولی و
مطلوب این صفت در سالهای موردمطالعه در این
تحقیق است .روند ژنتیکی و فنوتیپی صفت نمرة
سلولهای سوماتیک در تحقیق حاضر ،به ترتیب
 -5/5500±5/5559و  -/4530±5/5543برآورد شد.
این ضرایب در سطح احتمال  5/5554متفاوت از صفر
بودند که نشاندهندة روند مناسب و کاهشی برای این
صفت طی دورة بررسیشده است .این عدد نشان
میدهد که بهطور متوسط ارزش ژنتیکی گاوهای
شیری کشور برای صفت نمرة سلولهای سوماتیک در
هر سال 5/5500 ،بهبود یافته است؛ البته این مقدار
تنها حدود  5/40درصد میانگین این صفت را به خود
اختصاص میدهد ،در حالیکه پیشرفت ژنتیکی سالیانۀ
مورد انتظار برای یک صفت ،تقریباً  4درصد میانگین
فنوتیپی است ( .)Rendel & Robertson, 1950به
عبارت دیگر ،پیشرفت ژنتیکی حاصلشده هنوز با
پیشرفت ژنتیکی مورد انتظار فاصلۀ چشمگیری دارد.
توارثپذیری پایین نمرة سلولهای سوماتیک،
همبستگی ژنتیکی نامطلوب این صفت با صفات
تولیدی ( )Dadpasand et al., 2013و پایینبودن
شدت انتخاب در حیوانات ماده ( Razmkabir et al.,
 )2009برخی از دالیل پایینبودن و نوسانهای
تغییرات ژنتیکی را تشریح میکنند .در تحقیقات قبلی
مربوط به گاوهای شیری ایران ،برای روند ژنتیکی نمرة
سلولهای سوماتیک ،نتایجی نایکسان گزارش شده
است ( Faraji Arough et al., 2012; Abedini et al.,
.)2011; Kheirabadi & Alijani, 2014
مطلوبیت روند ژنتیکی برآوردشده برای سلولهای
سوماتیک در تحقیق حاضر احتماالً به سبب واردات
اسپرمهای خارجی است که در سالهای اخیر
استفادهشده است ،زیرا در بسیاری از کشورهای
تولیدکنندة اسپرم ،برنامۀ انتخاب برای کاهش نمرة
سلولهای سوماتیک ،بهعنوان یک پیشبینیکنندة
غیرمستقیم بیماری ورم پستان وجود دارد .همچنین
بهبود عوامل محیطی و مدیریتی در گاوداریهای
شیری ،از جمله مدیریت سالنهای شیردوشی و اعمال
شمارش سلولهای سوماتیک در سیستم قیمتگذاری
شیر ،در کاهش صفت شمار سلولهای سوماتیک مؤثر
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بوده است و منجر به تولید روند محیطی و در نتیجه
روند فنوتیپی مطلوبی برای این صفت شده است.

شکل  .9همبستگیهای ژنتیکی افزایشی و محیط دائمی
میان روزهای مختلف شیردهی

شکل  .6روند ژنتیکی و فنوتیپی نمرة سلولهای سوماتیک
در گاوهای شیری ایران

4936  زمستان،6  شمارة،64  دورة،علوم دامی ایران

 روندهای ژنتیکی و.عوامل محیطی ضرورت پیدا میکند
فنوتیپی برآوردشده در این مطالعه نشان داد در سالهای
اخیر بهبود معناداری در صفت نمرة سلولهای سوماتیک
.در سطوح ژنتیکی و فنوتیپی حاصل شده است
سپاسگزاری
از مرکز اصالح نژاد دام و بهبود تولیدات دامی کشور به
خاطر فراهمکردن اطالعات موردنیاز صمیمانه تشکر
 (استاد دانشگاهIgnacy Misztal  از پروفسور.میگردد
جورجیا) نیز برای کمک در تهیه و اجرای نرمافزار
. تشکر و قدردانی میگرددGIBBS3F90
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نتیجهگیری کلی

در پژوهش حاضر اجزای واریانس صفت نمرة سلولهای
سوماتیک گاوهای شیری ایران با استفاده از مدل تابعیت
 با توجه به باالبودن وراثتپذیری.تصادفی برآورد شد
 انتخاب بر مبنای عملکرد،صفت در انتهای دورة شیردهی
حیوانات در این دوره میتواند بهعنوان راهکاری اصالحی
، با وجود این.برای بهبود این صفت اثرگذار باشد
پایینبودن وراثتپذیری نشان داد که سهم عمدة تنوع
مشاهدهشده برای نمرة سلولهای سوماتیک تحت اثر
عوامل غیرژنتیکی است؛ بنابراین در راستای بهبود
 نظارت و کنترل مداوم،وضعیت گاوهای شیری کشور
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ABSTRACT
Genetic parameters were estimated for somatic cell score (SCS) in dairy cattle of Iran using test day
records. The records of first lactation were extracted from the database of National Animal Breeding
Center for cows calved between 2001 and 2010. Data included 222923 test-day records, obtained from
29668 animals distributed in 100 different herds. Estimates were carried out through Gibbs sampling
procedures and using a random regression test-day model. Lactation curve were described in the model
with orthogonal Legendre polynomials on days in milk. In order to correct for heterogeneity effect of
residual variance, lactation period (5 to 365 days in milk) was classified into 10 groups with unequal
distances. According to the results, residual variance was highest at the beginning and it was steady and
decreased slowly from the second months to the end of lactation. Low residual and permanent
environment variances and high genetic variance were lead to increase of heritability at the end of
lactation. The lowest and the highest of heritability were at days 68 (0.031) and 365 (0.098), respectively.
Genetic correlations between individual test-day records were high for adjacent tests and decreased as the
interval between tests increased. Daily breeding values and genetic curve across lactation were produced
for all animals using predicted regression coefficients. Estimation of genetic and phenotypic trends for
SCS were -0.0025 and -0.1075, respectively (P<0.01). The results show a desirable improvement for
somatic cell score at genetic and phenotypic levels.
Keywords: genetic trend, heritability, random regression model, somatic cell count.
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