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 (22/11/1334تاریخ تصویب:  - 24/1/1334)تاریخ دریافت: 

 

 چکیده

 و روندهای ژنتیکی، محیطی و فنوتیپی مشخصه )پارامتر(های ژنتیکی برآورد  ا هدفاین پژوهش ب

ز، رو 313رکورد  11311 ازاین پژوهش صفات تولیدی گاوهای هلشتاین استان همدان انجام شد. در 

 بود، شده ی گردآور 1331تا  1313های که در سال گاوهای هلشتاین استان همدان زایش نخستسه 

 ةیبر پاهای اصالحی با مدل مختلط حیوانی، کوواریانس و ارزش-. اجزای واریانساستفاده شد

برآورد شدند. در مدل  (AI-REML) نمایی محدودشده درست بیشترین  الگوریتم میانگین اطالعات

های  عاملو بودند  ثابتهای  اثرگذاریفصل و شکم زایش -سال-های گله عامل کار برده شده، به

پذیری . وراثتدر نظر گرفته شدندتصادفی  های اثرگذاری عنوانهمی بئدا یافزایشی و محیط یژنتیک

درصد پروتئین، تولید چربی و تولید چربی، درصد چربی،  یبرا شده حیتولید شیر، تولید شیر تصح

، 44/1، بیبه ترتها  و تکرارپذیری آن 13/1و  13/1، 11/1، 21/1، 14/1، 11/1پروتئین، به ترتیب 

 31/2و  42/3، بیبه ترتروندهای ژنتیکی این صفات  .برآورد شدند 33/1و  33/1، 21/1، 31/1، 33/1

کیلوگرم در سال، روندهای  -121/1و  112/1 درصد در سال و -111/1و  -112/1کیلوگرم در سال، 

و  12/1درصد در سال و  -116/1و  -121/1کیلوگرم در سال،  11/16و  13/13، بیبه ترتمحیطی 

و   -131/1کیلوگرم در سال،  21/61و  34/13، بیبه ترتکیلوگرم در سال و روندهای فنوتیپی  12/1

ال برآورد شدند. نتایج این بررسی نشان دادند کیلوگرم در س 13/1و  22/1درصد در سال و  -116/1

های ی در سالتوجه شایانکه صفات تولیدی در گاوهای هلشتاین استان همدان پیشرفت ژنتیکی 

 اند و بیشتر افزایش تولید شیر و چربی ناشی از بهبود شرایط محیطی بوده است. گذشته نداشته

 

، های ژنتیکی مشخصهاین استان همدان، هلشت های ژنتیکی، گاوهای روند :کلیدی یها واژه

 .محیطی و فنوتیپی
 

 مقدمه

انتخاب انجام ها  که در آن یها در جمعیتی طورکل به

 افرادژنتیکی  هایویژگیها با توجه به  گیرد و آمیزش می

 روند ژنتیکیکه د، الزم است نشو ریزی میبرنامه

 نژادی بررسی شود اصالح ةدر مدت اجرای برنام جادشدهیا

 نژادی محاسبه شود اصالح ةتا میزان موفقیت برنام

(Wilson & William, 1986).  هایروند بررسیبا زیرا 

ارزیابی امکان جمعیت،  و فنوتیپی محیطی ،ژنتیکی

 تغذیه و بهداشت( مانند) و مدیریت های انتخاب روش

-Zamani & Mirzaei) شودگذشته فراهم می

Sefidkhani, 2014).  

های زیادی در رابطه با برآورد پژوهش تاکنون

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2016.58007
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روندهای ژنتیکی و فنوتیپی صفات تولیدی گاوهای 

 ,.Razm Kabir et al) هلشتاین ایران انجام شده است

2009; Shirmoradi et al., 2010; Khorshidie et al., .

2012; Seyeddokht et al., 2012) اما به علت تفاوت .

نژادی  الحهای مدیریتی و اصراهبرد )استراتژی(

های مختلف، الزم است که روندهای در گله اجراشده

یی مانند ها تیجمع ریزژنتیکی، محیطی و فنوتیپی 

های در استان قرارگرفتههای های بزرگ یا گلهگله

ی شود. به همین علت، روندهای بررسمختلف نیز 

 ریزژنتیکی و فنوتیپی صفات تولید شیر در 

ای هلشتاین یی مانند جمعیت گاوهها تیجمع

، کردستان (Razavi et al., 2007) های مرکزی استان

(Pouyafard, 2012)گلستان و مازندران ، (Nafez et 

al., 2012) های است. در بیشتر پژوهش شدهی بررس

اند ولی ی برآورد شدهپیفنوتگذشته روندهای ژنتیکی و 

نشده است. همچنین، در بیشتر  توجهبه روند محیطی 

محدود بودن اطالعات، تنها اجزای  لتبه عموارد 

واریانس و روندهای صفات تولید شیر و چربی شیر 

های محدودی در رابطه با  اند و بررسیبرآورد شده

این پژوهش هدف از پروتئین شیر انجام شده است. 

 هایو روند مشخصه )پارامتر(های ژنتیکیبرآورد 

ط تولید شیر و صفات مربوژنتیکی، محیطی و فنوتیپی 

در گاوهای هلشتاین استان  به چربی و پروتئین شیر

 .همدان بود
 

 ها روش و مواد

 (رکوردبرداری ) مورد یادداشت 11301بررسی از  در این

گاوهای نخست  زایشسه صفات تولیدی مربوط به 

جهاد سازمان که توسط  هلشتاین استان همدان،

 یگردآور 1938تا  1913ی ها سالدر طی  کشاورزی

از روی  ای اطالعات شجره .شد، استفاده نددشده بو 

 اطالعات شجرة گاوهای هلشتاین کشور استخراج شدند.

صفات تولید شیر، تولید شیر ی شامل موردبررس صفات

 چربی، درصد چربی،  درصد 7ی برا شده حیتصح

همگی  درصد پروتئین، تولیدچربی و تولید پروتئین

ش در روز روز و دو بار دوش 981 پایةبر  شده حیتصح

 بودند.

 Fox Proو  Excel یافزارها نرمها با داده ویرایش

مربوط  های هنخست مشاهد یندآفرین ا انجام شد. در

، رکورد داشتند 11که کمتر از  هاییفصل-سال-به گله

پس از برازش مدل دارای  همچنین، حذف شدند.

شیردهی بر  ةفصل و دور -سال  -گله  های اثرگذاری

برابر  1/2دهای دارای خطای بیش از ها، رکورداده

 (.1)جدول انحراف استاندارد خطا حذف شدند 

 

 یهای توصیفی صفات موردبررسآماره .1 جدول
Table 1. Descriptive statistics of the studied traits 

Trait Number of records Average Min Max Coefficient of variation (%) 

Milk yield (kg) 9654 6672 1144 13636 26 

Fat corrected milk yield (kg) 9438 5918 1132 12355 25 
Fat (%) 9438 3.27 1.25 8.29 16 

Protein (%) 3598 3.22 2.02 6.26 8 

Fat yield (kg) 9438 216 39 483 26 
Protein yield (kg) 3598 236 71 461 22 

 

با  یدبررسموربر صفات  مؤثر ثابت های اثرگذاری

 GLM ةرویو با  افتهی میتعمهای خطی مدل ةتجزی

 (SAS Institute, 2004) 1/3ویرایش  SAS افزار نرم

  تعیین شدند.

 -کار برده شده برای برآورد اجزای واریانسبه مدل

 صورت زیر بود:های اصالحی بهکوواریانس و ارزش

ijkkkjiijk ePALHYSy   

اثر میانگین کلی؛  =؛ ها همشاهد= ijkyدر این مدل 

HYSi= سال فصل زایش  -ثابت گله گذاریاثرi  ام؛Lj =

اثر تصادفی ژنتیکی  =Akام؛  jثابت زایش  گذاریاثر

تصادفی محیط دائمی  گذاریاثر= Pk ام؛kافزایشی فرد 

مانده باقی های ملعاتصادفی  گذاریاثر= ijkeام وkدام 

 بر رکورد مربوط به هر مشاهده هستند.

با ، بیبه ترتکوواریانس اجزای واریانس و 

با ، های مختلط دامیمدل تک و دو صفتی های تجزیه

یی نما درستبیشترین  الگوریتم میانگین اطالعات

 افزار نرمبا کمک و  (AI-REML) محدودشده

WOMBAT (Meyer, 2009) شدند برآورد. 
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به ی، ژنتیکی و فنوتیپی صفات موردبررس هایندرو

های  تابعیت میانگین های ضریب صورتبه بیترت

سال تولد  ازهای اصالحی و ارزش فنوتیپی حیوانات  ارزش

نخست اثر برآورد روند محیطی،  برای .شدند برآورد

کل و   میانگینی از پیفنوتصورت تفاوت ارزش محیطی به

و ضریب تابعیت ه شد دام محاسباصالحی هر   ارزش

عنوان روند  سال تولد به های محیطی از اثرگذاری  میانگین

های مربوط به برآورد  محاسبه .در نظر گرفته شدمحیطی 

 SASافزار  نرمروندهای فنوتیپی، ژنتیکی و محیطی با 

 انجام شدند. (SAS Institute, 2004) 1/3ویرایش 

 

 بحث  نتايج و
 یهای ژنتیک مشخصهبرآوردهای 

های ژنتیکی صفات  مشخصهنتایج مربوط به برآورد 

مقادیر نشان داده شده است.  2در جدول  یموردبررس

صفات تولیدی  پذیری و تکرارپذیریوراثت ةبرآوردشد

گاوهای هلشتاین استان همدان در این بررسی تا 

 هایدر جمعیت شده انجاماز برآوردهای  ترپایین یحد

ین تفاوت اعلت  ( بود.9 )جدولگاوهای هلشتاین  دیگر

 ةتجزی برای مورداستفاده توان در مدل و روشرا می

ها، باال بودن تنوع ها، تفاوت ژنتیکی جمعیتداده

کوچک و  هاتفاوت در ساختار شجره ،شرایط محیطی

. کردجستجو  این پژوهشجمعیت در  ةبودن انداز

نیز  یموردبررسهای تفاوت سطح تولید در جمعیت

 مؤثر یریپذ وراثت ةر تفاوت مقادیر برآوردشدتواند دمی

ند که کردگزارش  Castillo et al. (2002) .باشد

های کم تولید پذیری صفات تولیدی در گله وراثت

، این پژوهشدر  .است های پر تولیدتر از گلهپایین

( و 28/8) پذیری مربوط به درصد چربیباالترین وراثت

دهندة  تواند نشانکه می( بود 11/8) ازآن تولید شیر پس

انتخاب روی  نتیجةدر  ترژنتیکی مناسب پیشرفتامکان 

 باشد. دیگر این صفات نسبت به صفات

برآوردشده برای های ژنتیکی و فنوتیپی  همبستگی

 ند.انشان داده شده 7 در جدول یموردبررسصفات 

میان در  صفات، بیشترین مقدار همبستگی ژنتیکی

( و کمترین میزان 34/8) وتئینتولید پر و شیرتولید 

و درصد  درصد چربیصفات  بین تولید شیر با آن

. همبستگی ژنتیکی بین شد( مشاهده -78/8)پروتئین 

نزدیک برآورد شد، که  10/8تولید شیر با تولید چربی 

 در گاوهای هلشتاین استان خوزستان 48/8برآورد  به

(Taheri Dezfuli & Beigi Nasiri, 2006) ور طو به

در گاوهای هلشتاین  44/8تر از مقدار جزئی پایین

. همبستگی است (Razm Kabir et al., 2009) ایران

 ژنتیکی تولید شیر و درصد چربی در این بررسی

در گاوهای  -98/8 گزارش تا حدی از( -78/8)

 Taheri Dezfuli & Beigi) هلشتاین استان خوزستان

Nasiri, 2006) ژنتیکی تولید  . همبستگیتر استباال

برآورد شد که با برآورد  71/8چربی با درصد چربی 

 Taheri Dezfuli & Beigi Nasiri توسط 74/8

در  00/8مقدار تر از همخوانی داشته اما پایین (2006)

. است (Tehrani et al., 2008)گاوهای هلشتاین ایران 

تولید شیر باالترین همبستگی فنوتیپی را با تولید شیر 

 نیتر نییپا( و 48/8) چربی ایبر شده حیتصح

( -98/8) همبستگی فنوتیپی را با درصد پروتئین

 داشت. همبستگی فنوتیپی تولید شیر با تولید چربی

برای هلشتاین  شده گزارشمقدار  تر ازپایین( 14/8)

 & Taheri Dezfuli( است )41/8استان خوزستان )

Beigi Nasiri, 2006)د شیر . همبستگی فنوتیپی تولی

طور بهکه  برآورد شد -20/8 با درصد چربی

در گاوهای  -39/8برآورد تر از پایین یتوجه شایان

 به است اما (Tehrani et al., 2008)هلشتاین ایران 

که  Taheri Dezfuli & Beigi Nasiri (2006) گزارش

در گاوهای هلشتاین  همبستگی این دو صفت را

. ر نزدیک استبسیابرآورد کرد،  -91/8 خوزستان

درصد  وتولید چربی  بینهمبستگی فنوتیپی برآوردشده 

 توسط 94/8برآورد  تر ازپایینبود که  28/8نیز  چربی

Taheri Dezfuli & Beigi Nasiri (2006) .است 

های ژنتیکی، محیطی و تفاوت مقادیر همبستگی

و برخی از  این پژوهشفنوتیپی برآوردشده در 

توان ناشی از تفاوت های گذشته را میپژوهش

های ذاتی ، تفاوتیموردبررسهای شیردهی  دوره

 مورداستفادههای و مدل یموردبررسهای جمعیت

همبستگی ژنتیکی باالی تولید شیر با تولید نسبت داد. 

پذیری وراثت به همراه (34/8)پژوهش در این  پروتئین

 (19/8در برابر  11/8نسبت باالتر تولید شیر ) به

 تولید شیر ةیانتخاب بر پا آن است که با ندةده نشان
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تولید پروتئین در  مناسبی بهبود ژنتیکی احتمال دارد

، برای چربی شده حی. تولید شیر تصحایجاد خواهد شد

تولید شیر با صفات  باالییهای ژنتیکی  همبستگی

( 37/8( و تولید پروتئین )32/8(، تولید چربی )03/8)

ن با درصد چربی و درصد داشت اما همبستگی ژنتیکی آ

( بود، -80/8و  80/8، بیبه ترتپروتئین بسیار پایین )

انتخاب برای تولید شیر رسد که با می به نظر بنابراین

، مقادیر تولید شیر، تولید چربی و چربی یبرا شده حیتصح

ی در توجه شایانتولید پروتئین افزایش یافته اما تغییر 

 د نخواهد شد.درصد چربی و درصد پروتئین ایجا

 
 یصفات موردبررس پذیری و تکرارپذیریوراثت ةمقادیر برآوردشد .2جدول

Table 2. Estimated values of heritability and repeatability for the studied traits 
Trait Heritability Repeatability 

Milk yield 0.16 ±0.02 0.44 ±0.14 
Fat corrected milk yield 0.14 ±0.02 0.39 ±0.15 
Fat % 0.20 ±0.02 0.31 ±0.02 
Protein % 0.11 ±0.04 0.20 ±0.03 
Fat yield 0.15 ±0.02 0.35 ±0.01 
Protein yield 0.13 ±0.04 0.39 ±0.03 

 
 های گذشتهز پژوهشی گاوهای هلشتاین ایران در برخی اصفات تولید (r)و تکرارپذیری  (h2)پذیری وراثت ةمقادیر برآوردشد .9جدول 

Table 3. Estimated values of heritability (h2) and repeatability (r) for production traits of Iranian Holstein cattle in some 
previous studies 

Protein yield 
Fat  

yield 
Protein % Fat % 

Milk 
yield Population Source 

h2, r h2, r h2, r h2, r h2, r 

-- 0.23, 0.39 -- 0.32, 0.40 0.20, 0.46 Markazi Razavi et al. (2007) 
-- 0.19, 0.37 -- -- 0.22, 0.44 Iran Sheikhlou et al. (2007) 

0.25, -- 0.22,-- -- -- 0.27, -- Iran Razm Kabir et al. (2009) 
0.22, -- 0.22, -- 0.34, -- 0.32, -- 0.28, -- Iran Mousavi-Zadeh et al. (2010) 

-- 0.19, -- -- -- 0.27, -- Golestan and Mazandaran Nafez et al. (2010) 
0.31, -- 0.33, -- 0.27, -- 0.28, -- 0.35, -- Iran Hosseinpour et al. (2008) 

-- 0.30, -- -- 0.31, -- 0.19, -- Khuzestan Taheri Dezfuli & Beigi Nasiri (2006) 
0.19, 0.43 0.17, 0.35 0.29, -- 0.21, -- 0.16, 0.44 Iran Alijani et al. (2012) 

 
 یبین صفات موردبررسبرآوردشده )پایین قطر(  )باالی قطر( و فنوتیپی های ژنتیکیهمبستگی .7جدول 

Table 4. Genetic (above diagonal) and phenotypic (below diagonal) correlations estimated between the studied traits 
Protein 
yield 

Fat yield Protein % fat % 
Fat corrected 

milk yield 
Milk yield traits 

0.97 0.68 -0.40 -0.40 0.89  Milk yield 
0.94 0.92 -0.08 0.08  0.70 Fat corrected milk yield 
-0.09 0.45 0.61  -0.01 -0.28 fat % 
0.09 0.18  0.34 -0.17 -0.30 Protein % 
0.76  -0.04 0.20 0.71 0.57 Fat yield 

 0.54 0.01 -0.13 0.85 0.67 Protein yield 

 

 برآوردهای روندهای ژنتیکی، محیطی و فنوتیپی

از برآورد روندهای ژنتیکی،  آمده دست بههای آماره

های کلی و شکل 1محیطی و فنوتیپی در جدول 

بررسی اند. نشان داده شده 1در شکل  ادشدهروندهای ی

 شده یبررسنشان داد که بیشتر صفات  ژنتیکی هایروند

(. تنها روند P>81/8اند )داری نداشتهتغییر ژنتیکی معنی

دار، روند ژنتیکی درصد چربی شیر با مقدار ژنتیکی معنی

 باوجود( که البته P<881/8درصد در سال بود ) -882/8

رسد. البته می به نظردار بودن، مقدار آن ناچیز معنی

برای چربی  شده حیتصحصفات تولید شیر و تولید شیر 

 دار یبه معننیز روندهای ژنتیکی مثبت و نزدیک 

(1/8>P نشان دادند. اما روندهای ژنتیکی درصد )

دار نبودند پروتئین، تولید چربی و تولید پروتئین معنی

 روند ژنتیکی صفت تولید شیر برآوردشده در(. 1)جدول 

 41/9 هایبا برآوردکیلوگرم در سال(  72/9این پژوهش )

در گاوهای هلشتاین  بیبه ترت، کیلوگرم در سال 0/2و 

، گلستان و (Razavi et al., 2007) مرکزی هایاستان

و اندکی  همخوانی دارد (Nafez et al., 2012)مازندران 

کیلوگرم در سال در جمعیت  10/8باالتر از روند ناچیز 

 (Pouyafard, 2012)گاوهای هلشتاین استان کردستان 

از  تری پایینتوجه شایانطور است. اگرچه این برآورد به

، (Dadpasand-Taromsari, 1999) 10/18 ایهبرآورد
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07/99 (Razm Kabir et al., 2009)  کیلوگرم در  1/19و

برای گاوهای هلشتاین  (Shirmoradi et al., 2010) سال

های دیگر، روند ژنتیکی تولید شیر . در پژوهشاست ایران

 ,.Khorshidie et al) 17/12برای نرهای هلشتاین ایران 

 ,.Seyeddokht et al) یلوگرم در سالک 19/21و  (2012

دهد که برآورد شده است. این نتایج نشان می (2012

روندهای ژنتیکی برآوردشده برای تولید شیر در زیر 

های مرکزی های استانهایی مانند گلهجمعیت

(Razavi et al., 2007) گلستان و مازندران ،(Nafez et 

al., 2012) کردستان ،(Pouyafard, 2012)  و همدان

تر از روندهای طور چشمگیر پایین( بهاین پژوهش)

 گاوهای هلشتاین ایران ةژنتیکی این صفت در هم

(Dadpasand-Taromsari, 1999; Razm Kabir et 

al., 2009; Shirmoradi et al., 2010)  .بوده است 

های راهبردتوان ناشی از تفاوت این پدیده را می

با  یموردبررسهای در استان شده انجامنژادی اصالح

 های تهران و اصفهان مناطق دیگر مانند استان

 دانست. 

 

 یموردبررسهای مربوط به روندهای ژنتیکی، محیطی و فنوتیپی صفات برآوردها و آماره .1جدول 

Table 5. Estimates and statistics for genetic, environmental and phenotypic trends of the studied traits 
Protein yield 

(kg) 

Fat yield 

(kg) 

Protein  

(%) 
Fat % 

Fat corrected milk 

yield (kg) 

Milk yield 

(kg) 
Trait 

-0.020 0.082 -0.000 -0.002 2.510 3.424 Genetic trend 

0.106 0.047 0.000 0.000 1.323 1.895 Standard error 
0.006 0.142 0.020 0.633 0.167 0.154 R2 
0.858 0.101 0.741 < 0.001 0.074 0.088 P Value 

1.620 1.122 -0.007 -0.028 67.612 85.894 Environmental trend 

1.011 0.486 0.007 0.003 11.852 16.855 Standard error 
0.300 0.228 0.137 0.812 0.644 0.591 R2 

0.160 0.033 0.366 < 0.001 < 0.001 < 0.001 P Value 

1.691 1.216 -0.007 -0.030 70.258 89.544 Phenotypic trend 

1.097 0.504 0.008 0.003 12.258 17.045 Standard error 
0.284 0.244 0.114 0.817 0.646 0.605 R2 

0.174 0.027 0.414 < 0.001 < 0.001 < 0.001 P Value 

 

بسیار  این پژوهشدر  روند ژنتیکی تولید چربی

کیلوگرم در سال )غیر  802/8ین و در حد پای

کیلوگرم در  1/8دار( برآورد شد که با برآوردهای  معنی

-Dadpasand) سال در گاوهای هلشتاین ایران

Taromsari, 1999) ،81/8  در گاوهای هلشتاین استان

در گاوهای  81/8، (Razavi et al., 2007)مرکزی 

 Nafez et) های گلستان و مازندرانهلشتاین استان

al., 2012) تر از روندهای هماهنگ است اما پایین

 84/1و  (Razm Kabir et al., 2009) 17/8برآوردشده 

در  (Shirmoradi et al., 2010)کیلوگرم در سال 

تولید  باصفتگاوهای هلشتاین ایران است. در رابطه 

های چربی نیز روندهای ژنتیکی برآوردشده در جمعیت

 Razavi et) (، مرکزیاین پژوهش)های همدان استان

al., 2007) گلستان و مازندران ،(Nafez et al., 2012) 

در جمعیت گاوهای  شده انجاماز بیشتر برآوردهای 

 ;Razm Kabir et al., 2009) هلشتاین ایران

Shirmoradi et al., 2010) اند. این یافته تر بودهپایین

های موجود در تفاوت دکنندةییتأتواند تا حدی نیز می

های اصالح نژادی در مناطق مختلف کشور، راهبرد

های موجود در میزان استفاده از مانند تفاوت

های مرغوب و نامرغوب، روش انتخاب اسپرم  اسپرم

توسط کارشناسان شاغل در مناطق مختلف، میزان 

 باشد.  ها آناستفاده از گاوهای نر مولد و مانند 

 این پژوهشروند ژنتیکی درصد چربی در 

درصد در سال( با وجود نشان دادن افت  -882/8)

دار ارزش اصالحی درصد چربی شیر در جمعیت معنی

، تا حد زیادی بهتر از مقادیر برآوردشده یموردبررس

گاوهای هلشتاین استان درصد در سال در  -82/8

 درصد در -811/8و  (Razavi et al., 2007) مرکزی

 ,.Shirmoradi et al) سال در گاوهای هلشتاین ایران

توان است. افت ژنتیکی درصد چربی شیر را می (2010

به همبستگی منفی تولید شیر با درصد چربی 

( و در نتیجه، کاهش درصد چربی شیر در اثر 7)جدول

 انتخاب برای افزایش تولید شیر نسبت داد. 

ی درصد و مقادیر برآوردشده برای روندهای ژنتیک

درصد  -888/8، بیبه ترتتولید پروتئین در این پژوهش )
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نبود  دهندة نشانکیلوگرم در سال(  -828/8در سال و 

ژنتیکی درصد و تولید پروتئین شیر در جمعیت  رییتغ 

گاوهای هلشتاین استان همدان است. این مشاهده با 

مبنی بر پیشرفت  Razm Kabir et al. (2009)گزارش 

کیلوگرم در سال تولید پروتئین  88/1دار نیژنتیکی مع

در گاوهای هلشتاین ایران متفاوت است. پژوهش دیگری 

دربارة روند ژنتیکی صفات درصد و تولید پروتئین در 

گاوهای هلشتاین ایران یافت نشد. ممکن است تفاوت 

 Razm Kabir et al. (2009)نتایج این پژوهش با گزارش 

دار تولید شیر در ژنتیکی معنی تا حد زیادی ناشی از رشد

 ,.Razm Kabir et al)جمعیت گاوهای هلشتاین ایران 

دار تولید شیر در و نبود رشد ژنتیکی معنی (2009

( باشد. 1در این پژوهش )جدول  شده یبررسزیرجمعیت 

توان محدود ة این تناقض را میجادکنندیاعامل دیگر 

تان همدان بودن رکوردهای پروتئین شیر در گاوهای اس

به بعد( یا تفاوت در ساختار  1901)از گاوهای متولد 

 دانست.  مورداستفادههای شجره

برای  شده حیتصحصفات تولید شیر، تولید شیر 

چربی، درصد چربی و تولید چربی روند محیطی 

( و صفات درصد و تولید پروتئین P<81/8دار )معنی

شان ( نP>81/8دار )شیر روندهای محیطی غیر معنی

 ةدهند(. روندهای برآوردشده نشان1دادند )جدول 

محیطی بر صفات تولید  های عامل تأثیردار بهبود معنی

 شده حیتصحکیلوگرم در سال(، تولید شیر 03/01شیر )

کیلوگرم در سال( و تولید چربی  11/14برای چربی )

 های اثرگذاریکیلوگرم در سال( بودند. روند  12/1)

د چربی شیر مقداری منفی محیطی مؤثر بر درص

روند  دهندة نشاندرصد در سال( داشت که  -820/8)

محیطی مؤثر بر درصد چربی  های اثرگذارینامناسب 

است. روندهای محیطی  یموردبررسشیر در جمعیت 

مثبت تولید شیر و تولید چربی و روند محیطی منفی 

با گزارش  این پژوهشدرصد چربی شیر در 

Pouyafard (2012) گاوهای هلشتاین استان  در

 Razavi et al. (2007)کردستان هماهنگ است. 

روندهای محیطی مثبتی برای صفات تولید شیر، تولید 

چربی و درصد چربی شیر در گاوهای هلشتاین استان 

ند. پژوهش دیگری در رابطه با کردمرکزی گزارش 

روندهای محیطی صفات تولید شیر در ایران یافت 

یطی مثبت تولید شیر و منفی . روندهای محشدن

رسند. این می به نظردرصد چربی شیر منطقی 

توان ناشی از بهبود شرایط محیطی برای مشاهده را می

کیلوگرم در سال( و همبستگی  03/01تولید شیر )

 -9/8فنوتیپی منفی تولید شیر و درصد چربی شیر )

 (.1و  9های ( دانست )جدولاین پژوهشدر 

برآوردشده برای صفات  روندهای فنوتیپی

با روندهای محیطی  همسانوضعیتی  یموردبررس

ای که تولید شیر، تولید شیر گونهداشتند، به

برای چربی، درصد چربی و تولید چربی  شده حیتصح

( و صفات درصد P<81/8دار )روندهای فنوتیپی معنی

دار و تولید پروتئین شیر روندهای فنوتیپی غیر معنی

(81/8<Pنشان )  دادند. همچنین، روندهای فنوتیپی

کیلوگرم در سال(، تولید  17/03صفات تولید شیر )

وگرم در کیل 21/48برای چربی ) شده حیتصحشیر 

کیلوگرم در سال( مثبت  22/1سال( و تولید چربی )

بودند و درصد چربی شیر روند فنوتیپی منفی 

 (.1درصد در سال( نشان داد )جدول  -898/8)

تولید شیر برآوردشده برای گاوهای  روند فنوتیپی

 17/03) این پژوهشهلشتاین استان همدان در 

 43/22کیلوگرم در سال( باالتر از روند فنوتیپی 

کیلوگرم در سال در گاوهای هلشتاین استان مرکزی 

(Razavi et al., 2007) 20/122تر از مقادیر و پایین ،

ر د بیبه ترتکیلوگرم در سال،  27/119و  20/118

، (Razm Kabir et al., 2009)گاوهای هلشتاین ایران 

های و استان (Pouyafard, 2012)استان کردستان 

 است. (Nafez et al., 2012)گلستان و مازندران 

 این پژوهشدرصد در  -89/8روند فنوتیپی 

دار درصد چربی کاهش معنی دهندة نشان(، 1)جدول 

زمانی  ةرشیر گاوهای هلشتاین استان همدان در دو

است. اُفت درصد چربی شیر برآوردشده در  یموردبررس

 -82/8، تا حدودی باالتر از روند فنوتیپی این پژوهش

درصد در سال در گاوهای هلشتاین استان کردستان 

(Pouyafard, 2012)  است. همچنین، روند فنوتیپی

درصد چربی در گاوهای هلشتاین استان مرکزی 

. (Razavi et al., 2007)+ گزارش شده است 81/8

گزارش دیگری در رابطه با روند فنوتیپی درصد چربی 

 . شدشیر گاوهای هلشتاین ایران یافت ن
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روند فنوتیپی تولید چربی گاوهای هلشتاین استان 

کیلوگرم در سال( باالتر از  22/1همدان در این پژوهش )

کیلوگرم در سال در گاوهای  29/8روند فنوتیپی 

و  (Razavi et al., 2007)مرکزی هلشتاین استان 

کیلوگرم در سال،  9/2و  47/2، 72/7تر از مقادیر  پایین

 Razm Kabir et) در گاوهای هلشتاین ایران بیبه ترت

al., 2009)استان کردستان ، (Pouyafard, 2012)  و

 (Nafez et al., 2012) های گلستان و مازندراناستان

تغییرات  دهندة اننشتواند . این مشاهده نیز میاست

های هلشتاین استان نامناسب وضعیت چربی شیر در گله

ی در موردبررسهای  همدان در مقایسه با بیشتر جمعیت

 Nafez et al., 2012; Razm Kabir)های گذشته پژوهش

et al., 2009; Pouyafard, 2012) .است 

بررسی روندهای ژنتیکی، محیطی و فنوتیپی در 

که تغییرات فنوتیپی تا حد دهد نشان می 1شکل 

اند و روند بوده سازگارزیادی بر تغییرات محیطی 

ژنتیکی نقش کمی در تغییرات فنوتیپی صفات 

روند فنوتیپی  سازگاریاست. البته  هداشت یموردبررس

 مراتب بهبا روند ژنتیکی در صفت درصد چربی شیر، 

کم روند  تأثیر(. 1بیش از صفات دیگر بود )شکل 

در این  یموردبررسر روند فنوتیپی صفات ژنتیکی د

پایین  به نسبتپذیری پژوهش تا حدی ناشی از وراثت

در این پژوهش است. شاید  یموردبررسصفات 

بیشتر روندهای ژنتیکی و فنوتیپی درصد  سازگاری

پذیری باالتر این صفت در وراثت به علتچربی شیر 

 کارآمدنا( باشد. البته، 2مقایسه با صفات دیگر )جدول 

رشد  نبودهای اصالح نژادی و در نتیجه راهبردبودن 

در استان  یموردبررسهای دار در گلهژنتیکی معنی

توان از جمله دالیل هماهنگ بودن همدان را می

 روندهای محیطی و فنوتیپی دانست.

 

 
 شده یبررسهای کلی روندهای ژنتیکی، محیطی و فنوتیپی صفات . شکل1شکل 

Figure 1. General forms of genetic, environmental and phenotypic trends of the studied traits 
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 گیری کلینتیجه

صفات تولید شیر در گاوهای هلشتاین استان همدان 

های گذشته در دوره یتوجه انیشارشد ژنتیکی 

 اند و بخش زیادی از افزایش تولید شیر و نداشته

ز بهبود شرایط محیطی بوده تولید چربی شیر ناشی ا

 است. برای بهبود وضعیت ژنتیکی و فنوتیپی 

 های هلشتاین استان صفات تولید شیر در گله

 نژادی در  های اصالحراهبردهمدان الزم است که 

ند. برای این منظور باال بردن شو یبازنگرها این گله

ها ضروری سطح آموزش مدیران و کارشناسان این گله

 است.
 

  سگزاری سپا

معاونت امور دام سازمان جهاد و کارشناسان  ناز مسئوال

های همیشگی همکاریبه دلیل  ،کشاورزی استان همدان

ی علم ئتیهبا دانشجویان و اعضای  غشانیدر یبو 

 ازیموردنآوری و تأمین اطالعات ویژه در گرددانشگاه، به

 .گرددتشکر و قدردانی میبرای این پژوهش، 
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ABSTRACT  
The present study was conducted to estimate genetic parameters and genetic, environmental and 

phenotypic trends of milk production traits in Holstein cattle of Hamedan province. In this study 11986 

305-d records of first three parities of Hamedan province Holstein cattle, which were gathered during 

1990-2011, were used. Variance-covariance components and breeding values were estimated using 

animal mixed model, based on Average Information algorithm of Restricted Maximum Likelihood (AI-

REML). Herd-year-season and parity were fixed effects and directs additive and permanent 

environmental factors were considered as random effects. Heritability estimates for milk yield, fat 

corrected milk yield, fat percentage, protein percentage, fat yield and protein yield were 0.16, 0.14, 0.20, 

0.11, 0.15 and 0.13 and their repeatability estimates were 0.44, 0.39, 0.31, 0.20, 0.35 and 0.39, 

respectively. Genetic trends of these traits were, 3.42 kg/yr, 2.51 kg/yr, -0.002 %/yr, -0.000 %/yr, 0.082 

kg/yr and -0.020 kg/yr, environmental trends were 85.89 kg/yr, 67.61 kg/yr, -0.028 %/yr, -0.007 %/yr, 

1.12 kg/yr and 1.62 kg/yr and their phenotypic trends were 89.54 kg/yr, 70.26 kg/yr, -0.030 %/yr, -0.007 

%/yr, 1.22 kg/yr and 1.69 kg/yr, respectively. The results of this study showed that the production traits of 

Hamedan province Holstein cattle did not have noticeable genetic improvements in past years and most of 

milk and fat yield increment have been induced by improvement of environmental conditions.  

 

Keywords: Environmental and phenotypic trends, genetic, genetic parameters, Hamadan province 

holstein cattle.
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