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 چکیده

 مشارکت میزان است شده زده تخمین که طوری به کندمی تولید متان لیتر 255-555 روزانه حیوان هر نشخوارکنندگان، تولیدی سیستم در
 مقدار بررسی تحقیق این از هدف باشد.می آینده سال 55-155 طول در درصد 8-15 با معادل جهان گرمای در نشخوراکنندگان

 این اصالحی هایارزش و آن متشکل اجزای شیر، تولید صفات با فرار( چرب اسیدهای طریق از شدهبینی)پیش متان میزان همبستگی
 گردید آوریجمع مری لوله روش به راسی 55 جمعیت زیر دو از شکمبه مایع راستا این در باشد.می ایران هلشتاین گاوهای در صفات

 از حاصل نتایج شد. انجام R.3.3.0 محیط در هاداده آنالیز بودند(. متفاوت یکدیگر با شیر تولید اصالحی ارزش نظر از هاجمعیت )زیر

 یکدیگر با یدار معنی سیارب تفاوت جمعیت زیر دو در چربی و شیر واحد یک ازای به شدهبینیپیش متان مقدار که داد نشان آزمایش این
 متان میزان با شیر ترکیب و تولید با مرتبط صفات اصالحی ارزش که گردید مشخص پژوهش این در همچنین (.> 5551/5P) دارند
 تولید میان همبستگی مقدار بیشترین (.> 55/5P) باشندمی متوسط تا ضعیف منفی همبستگی دارای محصول واحد یک ازای به شده تولید

 گیلوگرم یک ازای به تولیدی متان میزان با شیر روزانه تولید و (-53/5) چربی کیلوگرم یک ازای به تولیدی متان میزان با چربی زانهرو

 دارای که صفات طریق از و مستقیم غیر طور به توانمی را تولیدی متان میزان احتماال که دهدمی نشان نتایج این بود. (-12/5) شیر
 داد. کاهش نسل هر در شیر( یا چربی روزانه تولید )مانند هستند متان انتشار این با باال همبستگی

 
 .همبستگی متان، ،ایران هلشتاین گاو ،شیر ترکیب و تولید اصالحی، ارزش :کلیدی های واژه
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ABSTRACT 

The methane production from ruminant production system was estimated to reach 250-500 L per animal per day 
which has been reported to contribute up to 8-10 % of global warming during the next 50-100 years. The aim of this 
study was to investigate the correlation among methane emission (predicted by volatile fatty acids) with milk 
production traits, its components and breeding values (BV) of these traits in Iranian Holstein cattle. The rumen 
digesta was obtained from 150 cattle through stomach tubing and this population divided into 2 groups with 75 cattle 
in each (the groups have different milk production BV). Data were analyzed by R.3.3.0. The results showed that 
methane emission per unit of milk and fat were different in the two groups (P<0.0001). Also, the BVs of milk 
production, fat and protein traits and daily production of milk, fat and protein had weak to moderate negative 
correlation with methane emission per unit(P<0.05). The highest correlation was observed between daily production 
of fat with methane emission per unit of fat (-0.79) as well as daily milk production with methane emission per unit 
of milk (-0.62). These results showed that methane emission may be reduced by indirect selection per generation for 
the traits had a high correlation with the gas (daily production of milk and fat). 
 
Keywords: Breeding value, correlation, Iranian Holstein cattle, methane, production and component of milk. 
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 مقدمه

 صنعت در ژنتیکی انتخاب از ناشی العادهفوق پیشرفت

 در ها دام مدیریت در پیشرفت با همراه شیری گاو

 افزایش به منجر اخیر سال 05 طی در مزرعه سطح

 است شده شمالی آمریکا در شیر تولید درصد 055

(VanRaden, 2004; Shook, 2006; Capper et al., 

 درصد 00 موازات به شیر تولید در افزایش این .(2009

 درصد 05 همچنین و شیری گاو جمعیت در کاهش

 تولیدی محصول واحد یک به نسبت متان گاز کاهش

 ایران در .(Capper et al., 2009) است بوده

Seyeddokht et al. (2012) برای را شیر تولید روند 

 کیلوگرم 00/10 و 19/20 ترتیب به ماده و نر حیوانات

 دستاوردهای اگرچه کردند. گزارش سال در

 عملکردی صفات از بعضی و شیر تولید در توجهی قابل

 است، شده حاصل ژنتیکی انتخاب طریق از اقتصادی و

 غذایی، تبدیل ضریب قبیل از صفات از بعضی برای اما

 صفات و محصول واحد یک ازای به تولیدی متان میزان

 بود. نشده انجام مستقیم صورت به انتخاب مثلی تولید

 این گرفتن نادیده برای توانمی که دالیلی جمله از

 در مشکل باال، هزینه به توان می نمود مطرح صفات

 نمود. اشاره پذیریتوارث بودن پایین و رکوردبرداری

 جهان شدن تر گرم در یمؤثر بسیار نقش متان امروزه

 برابر 20 زمین کره شدن تر گرم در گاز این توانایی دارد.

 متان کربن، اکسیددی گاز از بعد و است کربنیداکس دی

 Forster et) است مقدار لحاظ از ایگلخانه گاز دومین

al., 2007). از که است داده نشان مختلف هایمطالعه 

 متان و کربن اکسیددی میزان 2550 سال تا 1355 سال

 & Palut) است داشته افزایش درصد 05 و 15 ترتیب به

Canziani, 2007). گاز درصد 05-05 جهانی، سطح در 

 حیوانات که شود می تولید کشاورزی بخش از متان

 Llis et) دارند کلیدی نقش میان این در نشخوارکننده

al., 2007). از درصد 13 میزان که کردند بیان محققین 

 تولید شکمبه در نشخوارکنندگان، در تولیدشده متان

 که است شده گزارش .(Murray et al., 1976) شودمی

 0/9-0/0 و 0/0-3 ترتیب به گوشتی و شیری گاوهای

 از متان تولید طریق از را خویش مصرفی انرژی از درصد

 شودمی انرژی رفتن هدر باعث امر این که دهند می دست

(Johnson & Ward, 1996). 

 انفرادی حالت در که اندکرده گزارش محققین

 کاهش روش سه به توان می را تولیدی متان میزان

 دام راس هر ازای به شیر تولید افزایش اول: روش داد.

 مصرفی خشک ماده میزان که این به مشروط است

 نگهداری انرژی هزینه آن تبع به که یابد افزایش کمتر

 افزایش و کاهش ترتیب به انرژی از وریبهره و دام هر

 در کاهش بدون بدن اندازه کاهش دوم: روش یابند.می

 این در که آن متشکل اجزای و تولیدی شیر سطح

 انرژی سطح کاهش طریق از انرژی هیبازده نیز شرایط

 سوم: روش یابد.می بهبود حیوان نیاز مورد نگهداری

 یا 1مصرفی خوراک باقیمانده کاهش جهت در انتخاب

 استفاده راندمان نیز صورت این در که تولید مانده پس

 ,.Knapp et al) نمایدمی پیدا افزایش خوراک از

 هستند راهکار این اساس بر هاروش این کلیه .(2014

 اندازه از تابعی و ثابت هزینه یک نگهداری انرژی که

 انرژی با متناسب متان تولید که صورتی در است بدن

 برای مصرفی انرژی اگر که است حیوانات در مصرفی

 یابند افزایش و کاهش ترتیب به شیر تولید یا نگهداری

 انتخاب داد. کاهش را متان انتشار میزان توانمی

 روش براساس عمدتاً اخیر دهه شش طول در ژنتیکی

 شیری گاو صنعت در که طوری به است بوده اول

 دنبال آن چربی و شیر تولید افزایش جهت در انتخاب

 155 هر ازای به که است شده گزارش بود. شده

 یردهی،ش دوره یک طی در شیر تولید افزایش کیلوگرم

CH4/ECM در کاهش درصد 9/5 رودمی انتظار
 در 2

 سطح در ولی بدهد رخ کیلوگرم 5555 تولید سطح

 تغییری هیچ که این فرض با و کیلوگرم 19555 تولید

 تنها ، دهدنمی رخ شکمبه تخمیر و هضم قابلیت در

 افتدمی اتفاق گاز این تولید در کاهش درصد 1/9

(Knapp et al., 2014). انتشار میزان که تحقیقی در 

 طیف طریق از گاو هر ازای به 9(g/kg of FPCM) متان

 همبستگی گردید گیریاندازه 0قرمز مادون سنجی

 تولید با (g/kg of FPCM) متان میزان بین ژنتیکی

 و چربی پروتئین(، و چربی برای شده )تصحیح شیر
                                                                               
1. Residual Feed Intake (RFI) 

2. Energy-corrected milk  
3. Fat- and protein-corrected milk 
4. Mid-infrared spectroscopy 



 9 1931بهار ، 1 ة، شمار05 ة، دورایران دامیعلوم  

 

 -51/5 و -09/5 ،-19/5 با معادل ترتیب به وتئینپر

 عوامل از یکی (.Kandel et al., 2013) شد مشاهده

 تولیدی متان میزان بر توجهی قابل تأثیر که کلیدی

 فرار چرب اسیدهای نسبت دارد دام راس هر ازای به

 چرب اسیدهای باشد.می شکمبه محیط در تولیدی

 متان گاز تولید واسط حد و مهم محصوالت جزء فرار

 تبدیل نرخ که اندکرده بیان محققین هستند.

 به بیشترین از ترتیب به متان به فرار چرب اسیدهای

 پروپیونات و بوتیرات استیک، اسید صورت به کمترین

 از قبل اسیدها این .(Ren et al., 2003) باشدمی

 تجزیه استیک اسید به اول شوند تجزیه متان به که این

 به بیشترین از ترتیب به آنها تبدیل نرخ لیکن ،شوند می

 شده بیان است. پروپیونات و بوتیرات صورت به کمترین

 فرآیند شکمبه محیط در پروپیونات تجمع که است

 ,.Ren et al) دهدمی کاهش شدت به را 1متانوژنسیس

 غلظت بین قوی رابطه یک وجود به توجه با .(2003

 در تولیدشده تانم میزان و ارفرّ چرب اسیدهای

 میزان بینی پیش هایروش از یکی امروزه شکمبه،

 غلظت اساس بر دام راس هر ازای به تولیدی متان

 با باشد.می شکمبه در تولیدی فرار چرب اسیدهای

 خوراک بازدهی در متان گاز کلیدی نقش به توجه

 نظر به زمین، کره روی بر آن مخرب اثرات و مصرفی

 همبستگی مقدار بررسی جهت یجامع تحقیقی رسدمی

 اسیدهای این تولیدی طریق از شده بینیپیش متان

 هایارزش و آن متشکل اجزای شیر، تولید صفات با چرب

 باشد. ضروری ایران هلشتاین گاو در صفات این اصالحی

 که این و صفات بین همبستگی و ارتباطات ترتیب این به

 بیشترین دارای مطالعه مورد هایصفت از یک کدام

 و گردیده تعیین دارند را متان گاز انتشار میزان با ارتباط

 غیر انتخاب یک طریق از و روش بدین بتوان شاید

 راس هر ازای به را تولیدی متان میزان تری،مؤثر مستقیم

 داد. کاهش توجهی قابل طور به دام

 

 هاروش و مواد

 آن مدیریت و دام

 هلشتاین اوگ راس 105 از شکمبه مایع هاینمونه
                                                                               
1. Methanogenesis 

 کشاورزی گسترش هلدینگ هایشرکت یکی از ایران

 گرفته مری لوله روش به پارس فردوس دامپروری و

 راسی 50 جمعیت زیر دو به حیوان 105 این شد.

 بیشترین دارای زیرجمعیت یک که شدند تقسیم

 کمترین دارای دیگر جمعیت زیر و اصالحی ارزش

 همچنین بودند شیر تولید صفت برای اصالحی ارزش

 CFC افزارنرم از استفاده با شجره آنالیز مرحله ینا در

 با ییها دام که بود این بر سعی و بود شده انجام

 این در گاوها شوند. انتخاب خویشاوندی رابطه حداقل

 )جو، کنسانتره درصد 1/05 شیری جیره یک با شرکت

 گوشت، پودر ماهی، پودر آهک، سویا، کنجاله ذرت،

 مکمل بایوساف، سویا، دانه ،بنتونیت چربی، پودر نمک،

 3/02 و منیزیم( اکسید و معدنی مکمل ویتامینه،

 20 هر در ذرت( سیلوی و کاه )یونجه، علوفه درصد

 تغذیه شب( و عصر ظهر، )صبح، بار چهار ساعت

 داشتند. آزاد دسترسی تازه آب به ها دام و شدند می

 

 متان گاز بینیپیش و فرار چرب اسیدهای گیریاندازه

 ولیدیت

 بالفاصله ها دام شکمبه مایع pH گیری،نمونه زمان در

 تعیین متر pH از استفاده با شکمبه مایع تهیه از پس

 از شکمبه مایع فرار چرب اسیدهای گردید. ثبت و

 Ottenstei et al. (1971) توسط شده ارائه روش طریق

 دانشگاه دامی علوم گروه دام تغذیه آزمایشگاه در

 هایداده و امکانات به توجه با شدند. گیریاندازه تهران

 براساس تولیدی متان میزان تحقیق این در موجود،

 مولی غلظت برمبنای که Ramin et al. (2015) روش

 مدل گردید. محاسبه بود فرار چرب اسیدهای

 ذیل صورت به محققین این متان گاز یبین پیش

 باشد: می

CH4 (ml) = 22.4×(0.5×Ac−0.25×Pr+0.5×Bu) 
 شده بینیپیش متان میزان :CH4 مدل: این در

 استیک، اسید غلظت مقدار :Ac دام، راس هر ازای به

Pr: و پروپیونیک اسید غلظت مقدار Bu: غلظت مقدار 

 باشند.می بوتیرات اسید

 

 هاداده تحلیل و تجزیه

 و شد انجام R.3.3.0 محیط در هاداده با مرتبط آنالیز
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 در شده بینیپیش متان قادیرم هایمیانگین مقایسه

 و بیشترین اصالحی هایارزش با جمعیت زیر دو

plyr بسته از استفاده با t-test آزمون از کمترین
 در 1

 این در که این به توجه با گرفت. صورت R محیط

 مرتب شیر اصالحی ارزش براساس حیوانات تحقیق،

 و اصالحی ارزش بیشترین با حیوان 50 و بودند شده

 شده انتخاب اصالحی ارزش کمترین با یوانح 50

 دارای تحقیق این در مطالعه مورد صفات اکثر بودند،

 محاسبه جهت دلیل همین به نبودند نرمال توزیع

 اجزای شیر، تولید صفات بین همبستگی ضرایب

 متان مقدار و صفات این اصالحی ارزش آن، متشکل

 همبستگی جای به 2ایرتبه همبستگی از بینیپیش

 ایرتبه همبستگی که چرا شد، استفاده 9پیرسون

 توزیع به وابستگی هیچ پیرسون همبستگی برخالف

 برای هاداده سازیآماده جهت ندارد. هاداده نرمال

 هر هایداده اول مرحله در ای،رتبه همبستگی آنالیز

 بعد مرحله در و شدند مرتب بزرگ به کوچک از صفت

 به رتبه ینتر بزرگ و داده کوچکترین به یک رتبه

 Hmis بسته از یافت. اختصاص صفت آن داده باالترین

 این .گردید استفاده ایرتبه همبستگی محاسبه جهت

 اصالحی هایارزش مقادیر که است ذکر قابل نکته

 مرکز کارشناسان توسط آن متشکل اجزای و شیر برای

 تابعیت مدل از استفاده با کشور کل نژاد اصالح

 بودند. شده سبهمحا تصادفی

 

 بحث و نتایج

 و شیر اصالحی هایارزش هایداده آماری هایویژگی

 کل در شده بینیپیش متان و آن متشکل اجزای

 ارزش کمترین و بیشترین با هایجمعیت زیر جمعیت،

 داده نشان 9 و 2 ،1 هایجدول در ترتیب به اصالحی

 یک تغییرات ضریب که این به توجه با است. شده

 به صفت آن تنوع میزان تعیین برای معیاری صفت،

 مورد صفات برای تغییرات ضرایب رود،می شمار

 صفات اصالحی هایارزش که دهدمی نشان مطالعه

 که هستند باالی تنوع دارای آن متشکل اجزای و شیر

 اصلی معیارهای از یکی که است این آن دالیل از یکی

 ارزش مبنای بر حیوانات انتخاب جهت تحقیق، این در

 این در که این به توجه با است بوده شیر اصالحی

 نرمال توزیع نمودار انتهای دو در حیوانات تحقیق

 ارزش برای بیشترین و )کمترین شدند انتخاب

 ضریب چنین شدمی بینیپیش پس شیر( اصالحی

 گردد. مشاهده صفات این برای تغییراتی

 
 جمعیت کل در شدهبینیپیش متان و صفات این اصالحی ارزش آن، متشکل اجزای یر،ش تولید صفات آماری هایویژگی .1 جدول

Table 1. Statistic characteristics of breeding values of milk yield, its components and predicted methane in total 

population 
Trait Mean Min Max Standard deviation CV (%) 

pH 6.62 5.4 7.94 0.46 6.94 

BV milk (kg) 870.22 -1299.2 2475.1 903.41 103.81 

BV fat (kg) 29.31 -34.28 82.730 24.47 84.21 

BV fat percentage 0.01 -0.21 0.38 0.099 900.68 

BV protein (kg) 24.91 -31.75 67.78 16.93 67.99 

BV protein percentage -0.01 -0.38 0.53 0.018 -3009.58 

Total Milk (kg) 11879 5659 15846 2213.12 18.63 

Total Fat (kg) 306.6 122.6 481.7 74.62 24.36 

Total Protein (kg) 311.6 142.2 2375.6 224.12 71.93 

Daily milk production (kg) 38.95 18.55 51.95 7.25 18.62 

Daily fat production (kg) 1.01 0. 4 1.58 2.45 24.42 

Daily Protein production (kg) 1.02 0.47 7.79 0.735 71.99 

Prediction of methane(ml) 14819.88 8564 19315 2235.15 15.08 
Methane (ml) per kg milk 384.42 316.5 478 31.50 8.19 

Methane (ml) per kg fat 15390.92 8556 31503 3340.50 21.70 

Methane (ml) per kg protein 16157.75 2063 30401 3425.65 21.20 

Note: BV: breeding value and total of milk, fat and protein adjusted for thrice milking daily-305. 

 
1. Package 

2. Spearman 

3. Pearson 



 0 1931بهار ، 1 ة، شمار05 ة، دورایران دامیعلوم  
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 اصالحی ارزش بیشترین با

Table 2. Statistic characteristics of breeding values of milk yield, its components and predicted methane in sub-
population with high BV 

Trait Mean Min Max Standard deviation CV (%) 

pH 6.66 5.4 7.94 0.49 7.32 
BV milk (kg) 1723.57 1490 2475.1 220.01 12.77 
BV fat (kg) 50.42 28.84 82.73 10.32 20.46 
BV fat percentage -0.05 -0.21 0.12 0.06 -133.39 
BV protein (kg) 34.85 7.53 65.18 11.57 33.19 
BV protein percentage -0.15 -0.38 0.11 0.10 -67.22 
Total Milk (kg) 13517 9943 15846 1308.35 9.68 
Total Fat (kg) 354.64 215.8 481.7 52.59 14.83 
Total Protein (kg) 312.12 193.8 393.4 43.05 13.79 
Daily milk production (kg) 44.32 32.60 51.95 4.29 9.68 
Daily fat production (kg) 1.16 0. 71 1.58 0.17 14.84 
Daily Protein production (kg) 1.02 0.64 1.29 0.14 13.84 
Prediction of methane(ml) 16346.99 12584 19315 1447.29 8.85 
Methane (ml) per kg milk 369.92 322.7 435.9 23.94 6.47 
Methane (ml) per kg fat 14365.10 8556 27294 2592.77 18.05 
Methane (ml) per kg protein 16607.82 12114 30401 2879.78 17.34 
Note: BV: breeding value and total of milk, fat and protein adjusted for thrice milking daily-305. 
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 اصالحی ارزش کمترین با

Table 3. Statistic characteristics of breeding values of milk yield, its components and predicted methane in sub-
population with low BV 

Trait Mean Min Max Standard deviation CV (%) 

pH 6.58 5.79 7.48 0.43 6.52 
BV milk (kg) 16.87 -1299.2 358.20 344.13 2039.99 
BV fat (kg) 8.20 -34.28 51.50 14.73 179.56 
BV fat percentage 0.07 -0.16 0.38 0.08 114.31 
BV protein (kg) 14.97 -31.75 67.78 15.61 104.23 
BV protein percentage 0.14 -0.24 0.53 0.12 86.98 
Total Milk (kg) 10242 5659 13037 1647.45 16.08 
Total Fat (kg) 257.97 122.6 372.4 60.88 23.60 
Total Protein (kg) 310.98 142.2 2375.6 326.68 105.05 
Daily milk production (kg) 33.58 18.55 42.74 5.40 16.08 
Daily fat production (kg) 0.84 0. 40 1.22 0.20 23.69 
Daily Protein production (kg) 1.02 0.47 7.79 1.07 105.14 
Prediction of methane(ml) 13292.77 8564 17020 1799.35 13.54 
Methane (ml) per kg milk 398.91 316.5 478 31.61 7.92 
Methane (ml) per kg fat 16416.75 9991 31503 3690.30 22.48 
Methane (ml) per kg protein 15644.89 2063 26313 3929.70 25.12 
Note: BV: breeding value and total of milk, fat and protein adjusted for thrice milking daily-305. 
 

 با شده بینیپیش متان میزان هایمیانگین مقایسه

 مطالعه مورد جمعیت زیر دو در t-test آزمون از استفاده

 نشان جدول این در نتایج است. شده ارائه 0 جدول در

 جمعیت زیر دو در شدهبینیپیش متان مقدار که دهدمی

 دارند یدار معنی تفاوت آماری نظر از مطالعه مورد

(5551/5P<.) ارزش بیشترین با یها دام که که طوری هب 

 با یها دام با مقایسه در شیر تولید صفت برای اصالحی

 متان مجموع در صفت، این برای اصالحی ارزش کمترین

 این برای که دالیلی از یکی کنندمی تولید را بیشتری

 ارزش با یها دام که است این باشد مطرح تواندمی نتیجه

 اصالحی ارزش با یها دام با قایسهم در باال شیر اصالحی

 و هستند باالتری شیر تولید دارای شیر، صفت برای پایین

 یک مصرفی خوراک میزان و دام شیر تولید میزان بین

 دارد وجود (00/5) باالیی ژنتیکی همبستگی رابطه

(Ageeb & Hayes, 2006.) ژنتیکی همبستگی همچنین 

 متان میزان و مصرفی خوراک میزان بین (53/5) قوی

 یها دام بنابراین دارد. وجود (Herd et al., 2014) تولیدی

 و باال تولیدی شیر دلیل به اصالحی ارزش بیشترین با

 کمترین با یها دام با مقایسه در باالتر مصرفی خوراک

 ند.کنمی تولید کل در بیشتری متان اصالحی ارزش

 زمانی جمعیت زیر دو این در متان انتشار میزان مقایسه

 تولیدی متان میزان که است ترملموس قابل و ترصحیح

 قیاس مورد جمعیت زیر دو این در تولید واحد یک ازای به

 گرددمی مشاهده 0 جدول در کهطوریهمان گیرد. قرار



 ... با هاآن یاصالح ارزش و ریش بیترک و دیتول نیب یهمبستگ یبررسجلیل سرقلعه و همکاران:  0

 

 صفات کیلوگرم یک ازای به شدهبینیپیش متان مقدار

 یدار معنی بسیار تفاوت جمعیت زیر دو در چربی و شیر

 که حالیدر (.>5551/5P) دهندمی نشان آماری نظر از را

 ازای به تولیدی متان در قیاس این برای یدار معنی تفاوت

 این پس (.=11/5P) نشد مشاهده پروتئین کیلوگرم یک

 بیشترین با جمعیت زیر در که دهندمی نشان نتایج

 کمترین با جمعیت زیر با مقایسه رد اصالحی ارزش

 میزان چربی و شیر تولید واحد یک ازای به اصالحی ارزش

 این رویداد این دلیل شود.می تولید متان تریپایین بسیار

 ترکیب دارای بیشتر اصالحی ارزش با یها دام که است

 از استفاده بازدهی حداکثر که هستند برتری ژنتیکی

 که احتماالتی از یکی کنندمی فراهم را مصرفی انرژی

 میزبان ژنتیکی ترکیب که است این باشد مطرح تواندمی

 است شده باعث اصالحی ارزش بیشترین با حیوانات در

 الکتات طریق از پروپیونات تولید به هیدروژن جریان که

 هیدروژن کمتری میزان و است شده منحرف فومارات یا

 احتماالً که است گردیده صرف متان تولید جهت در

 در محیطی شرایطی یک حیوانات این در ژنتیکی ترکیب

 دهندهکاهش هایمیکروب که است کرده فراهم شکمبه

 Veillonella parvula، Selenomonas جمله از فومارات

ruminantium subsp. Ruminantium، Selenomonas 

ruminantium subsp. Lactilytica و Fibrobacter 

succinogenes (Asanuma & Iwamoto, 1999; 

Asanuma et al., 1999) جمعیتی فلور به بتسن 

 در متان )تولیدکننده متانوژنیک آرکایا مختلف های جنس

 این که کردند پیدا توسعه و رشد بیشتر شکمبه( محیط

 تولید به هیدروژن جریان است شده باعث رویکرد

 از و شود منحرف فومارات یا الکتات طریق از پروپیونات

 که است شده گزارش گردد. جلوگیری انرژی هدررفتن

 متانوژنسیس فرآیند شکمبه محیط در پروپیونات تجمع

 این نتایج .(Ren et al., 2003) دهدمی کاهش شدت به را

 در Hayes et al. (2013) هایگزارش با تحقیق از بخش

 .Herd et al توسط که ایمطالعه در باشد.می تطابق

 تولیدی متان که شد داده نشان بود شده انجام (2013)

 وزن، صفات اصالحی ارزش با یدار معنی ارتباط روزانه

 گزارش محققین این بر عالوه و داشتند چربی و الشه

 بدن وزن واحد یک ازای به روزانه تولیدی متان کردند

 الشه و وزن اصالحی ارزش با توجهی قابل ارتباط دارای

 بهبود که است کرده گزارش زیست محیط سازمان دارند.

 واحد هر ازای به متان میزان کاهش به منجر دام وریبهره

 صرفه به مقرون روشی روش، این که شودیم محصول

 و (Hogan, 1993) باشدمی گاز این انتشار کاهش جهت

 .(Shafer et al., 2011) است جهانی اقدامات با تطابق در

 برای ژنتیکی بانتخا که است شده بیان این بر عالوه

 بود شده انجام گذشته هایدهه در که شیر تولید افزایش

 واحد یک به نسبت متان درصد 05 کاهش باعث

 .(Capper et al., 2009) است شده تولیدی محصول

 شیر، تولید صفات بین ایرتبه همبستگی ضرایب

 متان با هاآن اصالحی ارزش و متشکل اجزای

 است. شده داده ننشا 0 جدول در شده یبین پیش

 همبستگی ضرایب مقادیر شودمی مشاهده همانطوری

 ضریب بیشترینکه  طوری به باشد.می متنوع صفات این

 درصد اصالحی هایارزش بین ایرتبه همبستگی

 کمترین و (39/5) شیر پروتئین درصد و شیر چربی

 باشد.می (55/5) شیر چربی اصالحی ارزش و pH بین

 بین همبستگی برای را مختلفی مقادیری محققین

 /30 تا 00/5 دامنه در آن چربی و شیر تولید

(Chauhan & Hayes, 1991; Boujenane, 2002 )و 

 -05/5 تا -25/5 دامنه در چربی درصد و شیر تولید

(Cue et al., 1987; Chauhan & Hayes, 1991; 

Welper & Freeman, 1992; Boujenane, 2002;. 

Sneddon et al., 2015 )مقادیر کردند گزارش 

 در است شده مشاهده ژوهشپ این در که همبستگی

  گرفت. قرار هادامنه این

 
 پایین و باال اصالحی ارزش با جمعیت زیر دو در شدهبینیپیش متان مقدار هایمیانگین مقایسه .0 جدول

Table 4. The compression of predicted methane in two sub-populations with high and low BVs 

P – Value < Mean±S.E  
Sub-population with low BV Sub-population with high BV 

0.0001 13292.77±212.05b 16346.99±170.56a Prediction of methane (ml) 
0.0001 398.91±3.72a 369.92±2.82b Methane (ml) per kg milk 
0.0001 16416.74±434.91a 14365.10±305.56b 

Methane (ml) per kg fat 
0.18 15664.89±599.27a 16607.82±411.39a Methane (ml) per kg protein 

a, b: Values with different superscripts within the same row differ significantly (p<0.05). 

http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CB4QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.cheshmeh.ir%2Fbook%2F%25D8%25A7%25D8%25AD%25D8%25AA%25D9%2585%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A7-%25DA%25AF%25D9%2585-%25D8%25B4%25D8%25AF%25D9%2587-%25D8%25A7%25D9%2585.htm&ei=P4IuVfKUL6uAzAOW_ICgBA&usg=AFQjCNF94F37w_bc-VqePjw5Tmi8XNkm7A
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CB4QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.cheshmeh.ir%2Fbook%2F%25D8%25A7%25D8%25AD%25D8%25AA%25D9%2585%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A7-%25DA%25AF%25D9%2585-%25D8%25B4%25D8%25AF%25D9%2587-%25D8%25A7%25D9%2585.htm&ei=P4IuVfKUL6uAzAOW_ICgBA&usg=AFQjCNF94F37w_bc-VqePjw5Tmi8XNkm7A
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Sneddon et al. (2015) ضرایب که کردند بیان 

 و چربی با شیر تولید صفات بین فنوتیپی همبستگی

 است بوده 32/5 و 50/5 با معادل ترتیب به شیر پروتئین

 و چربی بین فنوتیپی همبستگی مقدار این بر عالوه و

 نیا بین همبستگی کردند. گزارش 11/5 را شیر پروتئین

 یکی بر مؤثر یهاژن از یاریبس که است آن انگریب صفات

 وجود دارند. تأثیر هم دیگر صفت بر صفات، این از

 این برای مختلف محققین ایهگزارش بین اختالف

 نوع ها،داده مجموعه نوع که است علت این به صفات

 متفاوت محیطی شرایط و نژاد نوع آماری، آنالیز روش

 عدم 0 جدول در توجه قابل هاینکته از یکی است. بوده

 به مربوط صفات و pH بین دار معنی همبستگی وجود

 سه اب pH همچنین .است بود آن متشکل اجزای و شیر

 کیلوگرم یک ازای به شده بینی پیش متان مقدار صفت

 بود. همبستگی عدم دارای پروتئین و چربی شیر،

Hünerberg et al. (2015) کردند گزارش ایمطالعه در 

 کاهش pH 2/0 و pH ≥2/0 0/0 در متان تولید مقدار که

 این نتایج با نتایج این که بود. نداده نشان را یدار معنی

 است. بوده تطابق در تحقیق

 که است شده مشخص تحقیق این در این بر عالوه

 پروتئین و چربی شیر، تولید صفات اصالحی هایارزش

 کیلوگرم یک ازای به یک ازای به تولیدشده متان میزان با

 باشندمی متوسط و ضعیف منفی همبستگی دارای شیر

 چربی و پروتئین شیر، روزانه تولید همچنین (.0 )جدول

 کیلوگرم یک ازای به شده تولید متان میزان با ترتیب به

 و متوسط منفی همبستگی دارای پروتئین و چربی شیر،

 مقدار بیشترین که طوری به (.0)جدول باشندمی باالیی

 میزان با چربی روزانه تولید میان بخش این در همبستگی

 تولید و (-53/5) چربی کیلوگرم یک ازای به تولیدی متان

 گیلوگرم یک ازای به تولیدی متان میزان با شیر روزانه

 که شده گزارش تحقیقی در است. بوده (-02/5) شیر

 صفات با متان انتشار شدت بین ژنتیکی همبستگی

 و بدنی هایسلول شمار پروتئین، چربی، شیر، عملکرد

 55/5 ،-05/5 ،-19/5 ،-01/5 با برابر ترتیب به عمر طول

 (.Kandel et al., 2014) است 50/5 و

ای که میزان انتشار متان همچنین در مطالعه

براساس  SF6ازای هر راس حیوان از طریق روش  به

بینی شده بود چهار معادله رگرسیون متفاوت پیش

ازای هر  مقادیر همبستگی ژنتیکی شیر )کیلوگرم به

ترتیب  روز(، درصد چربی و درصد پروتئین شیر به

، 00/5(، )-11/5و  -15/5، -15/5، -11/5معادل با )

( 10/5و  15/5، 90/5، 92/5( و )09/5و  91/5، 00/5

(. عالوه بر این Kandel et al., 2015مشاهده شده بود )

مقادیر همبستگی ژنتیکی بین میزان انتشار متان 

شده برای چربی و پروتئین( با  ازای شیر تصحیح )به

شده برای چربی و پروتئین( در  تولید شیر )تصحیح

ای از ( دارای دامنه1-02های مختلف تولید )فتهه

  (. De Haas et al., 2011) بوده است -30/5تا  -09/5

 
 شدهیبین پیش متان با صفات این اصالحی ارزش و آن متشکل اجزای شیر، تولید صفات بین ایرتبه همبستگی ضرایب. 0 جدول

Table 5. The Spearman correlation coefficient among milk production traits, its components and breeding values of 
these traits with predicted methane 

L K J I H G F E D C B Type of variable 
-0.02 ns -0.02 ns 0.00 ns 0.14 ns 0.10 ns 0.13 ns -0.09 ns 0.01 ns -0.12 ns 0.00 ns -0.02 ns A 
0.22* -0.27** -0.47** 0.36 ** 0.58** 0.71** -0.75** 0.69** -0.60** 0.90**  B 
0.11 ns -0.32** -0.43** 0.38 ** 0.58** 0.63** -0.54** 0.89** -0.31**   C 
-0.23* 0.14 ns 0.33** -0.32** -0.46** -0.64** 0.93** -0.02 ns    D 
-0.04 ns -0.22* -0.31** 0.32 ** 0.39** 0.41** -0.19 *     E 
-0.25* 0.24** 0.41** -0.38 ** -0.59** -0.75**      F 
0.08 ns -0.15 ns -0.62** 0.65** 0.65**       G 
-0.09 ns -0.79** -0.36** 0.61 **        H 
-0.55** -0.32** -0.37**         I 
0.27** 0.26**          J 
0.29**           K 

 دار.درصد و نبود اختالف معنی 1و  0دار در سطح احتمال عنی: وجود اختالف مns*، ** و 
: ارزش F: ارزش اصالحی پروتئین شیر، E: ارزش اصالحی درصد چربی شیر، D: ارزش اصالحی چربی شیر، C: ارزش اصالحی شیر، A :pH ،Bنوع متغیر: 

ازای یک گیلوگرم  بینی شده به: مقدار متان پیشJ: تولید پروتئین شیر روزانه، I، : تولید چربی شیر روزانهH: تولید شیر روزانه، Gاصالحی درصد پروتئین شیر، 
 ازای یک گیلوگرم پروتئین. بینی شده به: مقدار متان پیشLازای یک گیلوگرم چربی و  بینی شده به: مقدار متان پیشKشیر، 

*, **, ns: Significantly differences at 5 and 1% of probability levels and non-significant (P > 0.05). 

Type of variable: A: pH, B: Breeding value of milk, C: Breeding value of fat, D: Breeding value of fat percentage, E: Breeding value of protein, F: 
Breeding value of protein percentage, G: Daily milk production, H: Daily fat production, I: Daily Protein production, J: Methane emission per unit of 

milk, K: Methane emission per unit of fat and L: Methane emission per unit of protein. 
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Kandel et al. (2013)  مقادیر همبستگی ژنتیکی

( با تولید شیر g/kg of FPCMبین میزان متان )

شده برای چربی و پروتئین(، چربی و پروتئین  )تصحیح

بیان کردند.  -51/5و  -09/5، -19/5ترتیب معادل با  به

وجود همبستگی قوی بین تولید روزانه شیر و چربی با 

ازای یک واحد تولید در نتایج این  میزان متان تولیدی به

های  ژن تأثیرتحقیق مؤید این است که این صفات تحت 

گرفتند با توجه به لی در جهت عکس قرار مییکسانی و

که شاید این نگرانی امروز در صنعت گاو شیری مطرح  این

های گذشته و امروزه در تابع هدف برای باشد که در دهه

صفت تولید کمتر متان و انتخاب  اصالح نژاد گاوها به

تر آرکایا متانوژنیک ضریب داده نشده پروفایل مطلوب

ازای یک واحد محصول  دی بهاست پس متان تولی

مانند صفات تولید مثلی در اثر انتخاب جهت افزایش 

تولید شیر و اجزای متشکل آن در گذشته دچار اثرات 

نامطلوب این نوع انتخاب قرار گرفته باشند ولی وجود 

همبستگی منفی متوسط و باال بین صفات تولید شیر و 

ای یک از اجزای متشکل آن با میزان متان تولیدی به

باشد و واحد محصول تولیدی بسیار امیدوارکننده می

های هدفی که این نظریه و احتمال وجود دارد که تابع

در گذشته در صنعت گاو شیری استفاده شده بود نه 

ازای یک واحد محصول  تنها میزان تولید این گاز را به

افزایش نداده است بلکه به علت همبستگی منفی بین 

های هدف، ا صفات موجود در تابعمتان تولیدی ب

ازای هر واحد محصول در هر  میزان متان تولیدی به

نسل روندی کاهشی را دنبال کرده بود و این رویکرد 

احتماالً در گذشته سبب بهبود ضریب تبدیل غذا، 

شدن زمین و افزایش کاهش انتشار متان، کاهش گرم

دی سود دامدار شده بود. ولی باید به این نکته کلی

توجه داشته باشیم که این نوع انتخاب جهت کاهش 

متان از طریق صفات همبسته از شدت و پیشرفت 

طور مستقیم برای این  تری نسبت به انتخاب بهکندی

 گاز برخوردار است.

 کلی گیرینتیجه

 ارزش با حیوانات که شد مشخص تحقیق این در

 اصالحی ارزش با حیوانات با مقایسه در بیشتر اصالحی

 دارای چربی و شیر تولید واحد یک ازای به کمتر

 متان تریپایین بسیار میزان و بهتر تبدیل ضریب

 تا ضعیف منفی همبستگی همچنین و کنندمی تولید

 شیر، تولید صفات اصالحی های ارزش بین متوسط

 باالیی تا متوسط منفی همبستگی و پروتئین و چربی

 متان میزان با بیچر و پروتئین شیر، روزانه تولید بین

 شد. مشاهده محصول واحد یک ازای به شده تولید

 همبستگی دارای چربی و شیر روزانه تولید که طوری به

 یک ازای به تولیدی متان میزان با با ترتیب به قوی

 ازای به تولیدی متان میزان و (-02/5) شیر گیلوگرم

 موید نتایج این داشتند. ( -53/5) چربی کیلوگرم یک

 یکسانی هایژن تأثیر تحت صفات این که است این

 نتیجه این و گرفتندمی قرار عکس جهت در ولی

 که هدفی هایتابع که چرا باشد امیدوارکننده تواند می

 این شده استفاده شیری گاو صنعت در گذشته در

 گاز این تولید میزان تنها نه که دارد وجود احتمال

 انتخاب نوع این اثر در محصول واحد یک ازای به

 متان بین منفی همبستگی علت به بلکه نیافته افزایش

 میزان هدف، هایتابع در موجود صفات با تولیدی

 نسل هر در محصول واحد هر ازای به تولیدی متان

 تسریع جهت است. کرده دنبال را کاهشی روندی

 واحد هر ازای به متان میزان کاهش ژنتیکی پیشرفت

 گاز این انتشار با که صفات به است ترمعقول محصول

 روزانه یا چربی تولید )مانند باالیی همبستگی دارای

 حیوانات انتخاب جهت در باالتری ضریب هستند شیر(

 شود. داده بعد نسل برای

 

 سپاسگزاری

 این از بخشی که تهران دانشگاه فناوری و علم پارک از

 .گرددمی قدردانی و تشکر کردند حمایت را تحقیق
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