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 چکیده

وز ر 305از رکوردهای  ˓منظور تعیین بهترین درصد ژنی گاو هلشتاین بر عملکرد صفات تولیدی گاوهای استان مرکزیبه

های ها طی سالرأس گاو شیری استان مرکزی استفاده شد. این داده 20000صفات تولیدی مربوط به دوره اول شیردهی 

سال و  ˓ابت )اثر گلهدار بودن عوامل ثاند. جهت تعیین معنیآوری شدهز اصالح نژاد دام کشور جمعتوسط مرک 1392-1378

ده گردید. استفا SAS 9.1نرم افزار  ˓GLMعنوان اثر متغیر از رویه هزایش بژنی( و سن  درصد اثر و اسپرم اثر ˓فصل زایش

 92، 90، 87، 84، 81، 75، 68، 62 ˓50 ˓25 ˓12های مختلف درصد ژنی هلشتاین شامل بررسی روی گاوهای شیری با نسبت

سپس  برآورد شدند. Wombatفزار ایانس فنوتیپی و ژنتیکی صفات تولیدی با نرمهای واریانس و کواردرصد انجام شد. مؤلفه

 ˓2336/0ترتیب مقدار چربی و مقدار پروتئین به ˓شاخص انتخابی برای ترکیب این صفات ساخته شد که برای تولید شیر

بهترین میزان درصد ژنی هلشتاین در گاوهای شیری استان مرکزی براساس این شاخص با  وبرآورد شد.  -1026/0و  1318/0

داقل مربعات این شاخص برای سطوح مختلف درصد ژنی هلشتاین و رگرسیون خطی ساده تعیین شد. مقایسه میانگین ح

دست آمد. میزان درصد ژنی روی میانگین تولید هدرصد ب 84-92براساس این تحقیق بهترین میزان درصد ژنی هلشتاین 

 شود.تولید میمقدار چربی و پروتئین تأثیر مثبتی داشته است و باعث افزایش میانگین  ˓شیر

 

 .نگاو هلشتای و یانگین حداقل مربعاتم ،رگرسیون خطی: کلمات کلیدی
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 قدمهم

های تخصصی با کاربرد دانش ژنتیک، دانش آمار و رایانه افق جدیدی پیدا اصالح نژاد یک علم کاربردی بوده و در بخش

ها یت ژنتیکی باالتر از میانگین جامعه شناسایی شده، و از آنهای اصالح نژاد، انتخاب حیوانات دارای ظرفکرده است. در برنامه

گری تر از والدین شود. آمیختهرود که میانگین ظرفیت ژنتیکی نتاج بیششود و انتظار میعنوان والدین نسل بعد استفاده میبه

 ,Bourdonباشد )های افراد میبلیتهای مختلف و افزایش قاهای ژنتیکی بین نژادبرداری از تفاوتیک روش متداول برای بهره

 (.Varovik, 1990)باشد میهای غالب در هر نسل افزایش فراوانی ژن پایه بر ،طور عمدههگری ب(. اصول تئوری آمیخته1997

ا گری بگذارند. آمیختههای صنعت پرورش گاو شیری تأثیر میروی بسیاری از جنبهآوری برگری از جهت سودانتخاب و آمیخته

 Rohan(. ,Lopez et al 2000)گردد های شیری میها موجب تغییر ژنتیکی در گاوهای ژنتیکی بین نژادکارگیری تفاوتهب

های شیری در اولین گری در گلهتر، دریافتند که آمیختههای پرورش گاو شیری برای سود بیشدر بررسی سیستم( 2004)

تر گری در اصالح نژاد کماگر بخواهیم مشکل آمیخته. دهندد بهتری نشان میپذیری در دومین زایش، عملکرزایش و توارث

های پذیری در گاویابی به سطح مناسب توارثمنظور دستبه (.Sudhakar et al,2012پذیری گاو نر نیاز داریم )شود به توارث

 ,Narainاست )های چند متغیره از روش مثلی و سازگاری نیاز به استفادهشیری آمیخته، از نظر خصوصیات تولیدی، تولید

 ،گری منجر به بهبود شایستگی کل و سود اقتصادی خواهد شدهای دانمارکی نشان داد آمیختهنتایج بررسی روی گاو (.1990

و  ،(Sorensen et al, 2008درستی انتخاب شده باشند )گری بههای مورد استفاده برای آمیختهمشروط بر اینکه نژاد

های هلشتاین آمیخته تولید شیر، مقدار پروتئین و چربی در تحقیق خود بیان کردند که گاو et al Larry (2006)همچنین

در تحقیقات خود تولید  ˓Kellogg et al (2006) . باشدهای اصیل میتر ازگاودرصد بیش 3-5درصد و  7-10ترتیببهها آن

ها تر از براون سوئیس و هلشتاین گزارش کردند و آنو هلشتاین را بیشهای حاصل از جرسی شیر، پروتئین و چربی آمیخته

 et alهای تجاری دارند.تری در بازارپذیری بیشهای شیری رقابتهای هلشتاین آمیخته نسبت به سایر نژادبیان کردند که گاو

Schaffer (2012در پژوهشی به )های های هلشتاین کانادا با نرزش گاوبررسی صفات تولیدی و تولید مثلی نتاج حاصل از آمی

ها های حاصل از این آمیزش زودتر بارور شده و زایمان آناند که تلیسهاند و به این نتیجه رسیدههای مختلف پرداختهنژاد

تر از های آمیخته برای تولید شیر، چربی و پروتئین بیشهای اصیل هلشتاین بوده و ارزش اصالحی گاوتر از نتاج گاوراحت

های بومی به این نتیجه های آمیخته پاکستان با گاودر مقایسه گاو (2013خان )حسن و  .باشدهای اصیل هلشتاین میگاو

های های بومی پاکستان تولید شیر دارند و نسبت به گاوتر از گاوکیلوگرم بیش 1800های آمیخته پاکستانی اند که گاورسیده

های آمیخته هلشتاین های هلشتاین خالص و گروهای بین گاودر مقایسه ترند.ها مقاومی و بیماریهای محیطبومی در برابر تنش

های آمیخته های هلشتاین در اولین دوره شیردهی با گروهکیلوگرم( گاو 59/3، 277مشخص شد که بین مقدار و درصد چربی )

 (.Heinsen et al, 2008) داری مشاهده نشدمعنیکیلوگرم بود تفاوت  59/3، 277هلشتاین که مقدار و درصد چربی 



 43                                                        عاطفه کاووسی                                          تعیین بهترین درصد ژنی گاو هلشتاین 

اند که تاروس نشان دادههای بوسهای اروپایی )هلشتاین( با گاوهای حاصل از نژادهای انجام گرفته در رابطه با آمیختهپژوهش

 & Wangند )اپذیری، بهترین بازده اقتصادی را از لحاظ صفات تولیدی داشتهدرصد توارث 5/87تا  50های دارای گاو

Vandepitte, 1992) Et al Ehsani Nia (2011در پژوهشی نشان دادند که آمیخته ) درصد  50-5/87هایی که بین

اند. بنابراین هدف از این پژوهش تری در شرایط محیطی داشتههای اروپایی را دارند، عملکرد تولیدی مناسبپذیری نژادتوارث

 باشد.تاین برعملکرد صفات تولیدی گاوهای استان مرکزی میگاوهای هلشتعیین بهترین درصد ژنی 

 هامواد و روش

دار چربی و های مربوط به صفات تولید شیر، مقدر پژوهش حاضر برای تعیین بهترین درصد ژنی گاوهای هلشتاین از داده

دامی  ژاد و بهبود تولیداتتوسط مرکز اصالح ن 1392تا  1378های رأس گاوشیری استان مرکزی در طی سال 20000پروتئین 

د با استفاده از نرم افزار اطالعات موجو باشدنشان دهنده ساختار شجره می (1)استفاده شد. جدول  ،کشور، جمع آوری شده بود

Excel یهویرایش شدند و صفات تولید شیر، مقدار چربی و مقدار پروتئین مورد بررسی قرار گرفتند. از رو (GLM) نرم افزار ،

SAS, 9.1 تولیدی  وارداتی( بر صفات اثر اسپرم ال و فصل زایشدرصد ژنی، س داری اثرات ثابت )گله،برای بررسی معنی

 :استفاده گردید. مدل آماری پایه مورد استفاده به صورت زیر خواهد بود

 ijknml+e m+ a nHf+  kG+  j+ b (Age)i= µ+ HySijknmlY                                                :      1رابطه

ijknmlYمشاهدات مربوط به هر صفت =، µمیانگین جمعیت =، iHySال و فصل زایشس-= اثرات ثابت گله، b=  ضریب تابعیت

رصد ژنی گاو دامین n ،اثر =nHf ،اسپرم خارجی امین =k ،= اثرkG ،امین حیوان =j ،= اثر سنjAge ،خطی سن اولین زایش

های مختلف درصد ژنی های با نسبتبررسی روی گاو .اثرات باقیمانده =ijknmle ،امین حیوان m ،فیاثر تصاد =ma ،هلشتاین

های واریانس و کواریانس ژنتیکی و درصد انجام شد. مولفه 92، 90، 87، 84، 81، 75، 68، 62، 50˓25˓12هلشتاین شامل 

شده با  حداکثر درست نمایی محدود و دو صفتی با روشهای دام تک صفتی ترتیب با استفاده از مدلفنوتیپی صفات فوق به

 زیر برآورد شدند: و مدل Wombat(˓Karin, 2007 )نرم افزار 

bp=Ga(3)                                                                                                         :             2رابطه  

های ارزش (×1nبردار ستونی ) a ˓(n×nکواریانس فنوتیپی و ژنتیکی )-های واریانسترتیب ماتریسبه Gو  p در آن 

برآورد  صورت زیر( ضرایب شاخص انتخاب است که بهn×1بردار ) bاقتصادی نسبی صفات است که برابر یک فرض شد و 

 شدند:

Y=xb+zu+e             :                                                                                                      3ابطه ر  
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شتاین درصد ژنی هل ،سال زایش، فصل زایش ،گله :بردار اثرات ثابت شامل bبردار مشاهده صفات مورد بررسی،  yدر این مدل 

دهنده های ارتباطماتریس و xمانده است. همچنین یبردار اثرات باق eبردار اثر تصادفی حیوان و  u ،و اثر اسپرم وارداتی

 ترتیب اثرات ثابت و تصادفی هستند رکوردها به

b=p-1Ga                                                                                                                         :4 رابطه 

 دست آمد:( است که از معادله زیر بهxاهده فنوتیپی )شاخص انتخاب تابعی خطی از مش

I=bixi=b1x1+b2x2+.......+bnxn :                                                                                       5رابطه 

صفت است.  nپی مقادیر فنوتیبردار ستونی  xiبردار ردیفی ضرائب شاخص انتخاب و  bi ˓معادله شاخص انتخاب Iکه در آن 

ف های حداقل مربعات این شاخص برای سطوح مختلمیانگین ˓دست آوردن مقدار شاخص انتخاب برای هر حیوانپس از به

های ادن میانگیندبرآورد شد. سپس یک رگرسیون خطی با قرار  SASنرم افزار  GLMدرصد ژنی هلشتاین با استفاده از رویه 

ل برازش یر مستقعنوان متغعنوان متغیر وابسته و درصد ژنی هلشتاین بهنتخاب هر گروه ژنتیکی بهحداقل مربعات شاخص ا

 داده شد.

 های مورد استفادهاختار فایل شجره و اطالعات آماری دادهس -1جدول 
Table1. Statistical data Pedigree of file and structure the used 

 مشخصات
characteristics 

 تعداد
Count 

 حیوانات نسل مبنا
Basic general animal 

 

5107 

 حیوانات دارای رکورد
offspring of animals 

 

15383 

 هاتعداد کل پدر
Total sire 

 

1186 

 هاتعداد کل مادر
Total dam 

 

7546 

 هاتعداد کل پدر بزرگ
Total  Gransire 

 

728 

 هاتعداد کل مادر بزرگ
Total grandam 

 

2979 

 تایج و بحثن

دار چربی د شیر، مقدست آمده میانگین تولیهآمار توصیفی از صفات مورد بررسی آورده شده است طبق نتایج ب 2در جدول 

کیلوگرم و حداکثر  52/1047کیلوگرم برآورد شد. حداقل مقدار تولید شیر  098/238 ،83/239، 01/7423ترتیب و پروتئین به

 وگرم برآورد شد.کیل 97/13963مقدار تولید شیر 
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 بررسی آمار توصیفی صفات مورد -2جدول 
Table 2. Descriptive statistics of the studied traits 

 صفت
Trait 

 هاتعداد رکورد
Number of 

Records 

 حداقل

Minimum 

 حداکثر
Maximum 

 میانگین
Average 

 انحراف معیار
Standard 

deviation 

 (kgتولید شیر)

Milk productin(kg) 
11557 1047.52 13963.97 7423.01 2460.78 

 (kgمقدار چربی)
The amount of fat 

11557 37.7 526.57 239.83 83.57 

 (kgمقدار پروتئین)
The amount of protein 

8145 22.18 509.98 238.098 81.94 

(. >001/0pدار برآورد گردید )ت تولیدی معنیاثر گله، درصد ژنی هلشتاین، سال و فصل زایش و اثر اسپرم وارداتی روی صفا

 EhsaniNya etدار بودن اثرات ثابت ذکر شده حاکی از پیشرفت ژنتیکی در این صفات است، که این نتیجه با نتایج معنی

al(2011)˓ ( 01/0مطابقت دارد>P .)Hassani et al (2011) یری های شنژاد هلشتاین در گاو در تعیین بهترین میزان توارث

دار مثلی، اثر استان، اثر درصد توارث هلشتاین، اثر سال و فصل زایش را معنیآمیخته براساس ترکیب صفات تولیدی و تولید

های فنوتیپی و ژنتیکی ها و کواریانسترتیب برآوردهای واریانسبه 4و  3جداول  برآورد کردند. که با نتایج حاضر مطابقت دارد.

 ˓دهند. ضرایب شاخص انتخاب برای صفات تولید شیری برای ساخت شاخص انتخاب را ارائه میافزایشی صفات مورد بررس

ضرایب شاخص  Hassani et al (2011)دست آمد. به -1026/0و  1318/0 ˓2336/0ترتیب مقدار چربی و مقدار پروتئین به

در تجزیه و تحلیل  GolSheikhi et al (2013)گزارش نمودند.  -1731/0 2963/0انتخاب مقدار شیر و مقدار چربی را 

انتخاب ضرایب شاخص ˓های وارداتی از آمریکاژنتیکی رکوردهای شیر روز آزمون در ماده گاوهای هلشتاین حاصل از اسپرم

در  Chbok et al (2005)گزارش نمودند.  1811/0و  -6761/0 ،1686/1ترتیب مقدار شیر مقدار چربی و درصد چربی را به

یب اقتصادی صفات تولید شیر و طول عمر در گرایش حداقل هزینه و در محدودیت کل نهاده در سه گاوداری برآورد ضرا

نتایج تحقیق  .نمودند گزارش -33 و -11 ،-55/0 ترتیببه پروتئین درصد و چربی درصد ،هلشتاین ضرایب اقتصادی تولید شیر

 حاضر با نتایج گزارش شده مغایرت دارد.
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 ها فنوتیپی صفات مورد بررسیها و کواریانسرآورد واریانسب -3جدول 
Table 3. Estimation of phenotypic variances and covariance of the studied traits 

 صفات
Trait 

 مقدار شیر
Amount of milk 

 مقدار چربی
Amount of fat 

 مقدار پروتئین
Amount of protein 

 مقدار شیر
Amount of milk 

131771   

 مقدار چربی
Amount of milk 

268.07 974.109  

 مقدار پروتئین
Amount of proteine 

149.45 241.20 3757.57 

 های ژنتیکی افزایشی صفات مورد بررسیها و کواریانساتریس واریانسم -4جدول 
Table 4. Matrix of variances and additive genetic covariance of the studied traits 

 صفات
Trait 

 مقدار شیر
Amount of milk 

 مقدار چربی
Amount of fat 

 مقدار پروتئین
Amount of protein 

 مقدار شیر
Amount of milk 

30794.8   

 مقدار چربی

Amount of fat 
271.52 229.35  

 مقدار پروتئین
Amount of protein 

102.61 115.11 1879.33 

 

دهد. مالحظه های حداقل مربعات شاخص انتخاب برای سطوح مختلف درصد ژنی را نشان میانگینمقایسه می 5جدول 

شیر  انگین تولیدیافته باالترین میر چربی و مقدار پروتئین افزایشمقدا ،گردد که با افزایش میزان درصد ژنی تولید شیرمی

باشد. همچنین درصد می 92مربوط به سطح درصد ژنی  (26/397و 342 ˓65/11797ترتیب )مقدار چربی و مقدار پروتئین به

 92و  84نی (. سطوح درصد ژp >001/0داری مالحظه نشد )درصد اختالف معنی 84درصد با سطح  92بین سطحی با توارث 

دار شدن رگرسیون خطی ساده با توجه به معنی (.p <001/0داری مالحظه شده است )درصد با سایر سطوح اختالف معنی

(001/0>p میانگین حداقل مربعات شاخص انتخاب برای سطوح درصد ژنی )و سطح بهداین  ،نسبت به سایر سطوح 92و  84-

ایش شود. با افزایش سهم نژاد گاوهای اروپایی تولید شیر افزها معرفی میعنوان بهترین سطح درصد ژنی هلشتاین در آمیخته

افزایش  طور کهاند. همانار چربی را تولید کردهترین مقدهستند بیش 92و  84هایی که دارای درصد ژنی آمیخته یافته است.

مری یابد، که چنین اگردد مقدار چربی و مقدار پروتئین نیز افزایش میسهم خون نژادهای خارجی باعث افزایش تولید شیر می

 .دگی مثبتی وجود دارپروتئین همبستمقدار چربی و مقدار  ˓زیرا بین تولید شیر طبیعی و قابل قبول است.
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 درصد ژنی های مختلفمیانگین حداقل مربعات مقدار تولید شیر، چربی و پروتئین براساس درصد -5جدول 

 های هلشتاینگاو
Table 5. Least-squares means of milk, fat and protein production Based on different percentages of gene of holstein 

cattle  

 دار دارند.هایی که دارای حروف مشابه هستند از لحاظ آماری با هم اختالف معنیهای داخل هر گروه به جز آنمیانگین*

 جزیه واریانس رگرسیون خطی مربوط به تولید شیرت -6جدول 
Table 6. Analysis of variance of linear regression for milk production 

 دار مربوط به شاخص انتخاب مقدار شیرای معادله رگرسیون خطی و سطح معنیبرآورد پارامتره -7جدول 
Table 7. Estimation of linear regression parameters and significant level related to the selection index the amount of 

milk 

 

 صد ژنی گاو هلشتایندر

Holstein gene percentage 

 (kgمقدار شیر )
Amount of milk(kg) 

 (kgمقدار چربی )
Amount of fat(kg) 

 (kgمقدار پروتئین )
Amount of protein(kg) 

12> 4285±35.01e 129±1.031e 97±1.11e 

25 5038±37.25e 146±2.7e 104±1.09e 

50 6701±4054dc 189.49±1.6c 125.765±2.007c 

62 7974.02±987.79bd 196.99±41.78c 8188.86±48.54d 

68 6102.26±1396.94b 238.67±53.9b 222.64±6865d 

75 7391±56.07 217.51±2.31d 162.270± 2.75dc 

81 6359.45±1082.06c 214.70±41.78d 89.29± 56.05d 

84 11370±1209.79a 364.64±46.71a 415.146 ±56.05a 

87 8045.40±83.38b 248.08±3.34bd 168.47 ±4.14dc 

90 8583.78 ±1413.58b 92.19± 93.43f 325.01 ±97.09b 

92 11797.65 ±1419.58a 342 ±30.12a 397.26± 97.09a 

 منابع تغییرات
Sources of changes 

 درجه آزادی
Degree of freedom 

 مجموع مربعات
sum of squares 

 میانگین مربعات
average of squares 

F P 

 رگرسیون
Regression 

1 1972408192 1972408192 17.78 0.025 

 باقیمانده
Residual 

8 8835843771 110448471   

 کل
Total 

9 10808251962    

 برآورد پارامترها 

Estimate the parameter 

 خطای استاندارد
standard error 

t P 

 تولید شیر
Milk production 

605030 6910 12.31 0.0001 

 درصد ژنی هلشتاین
Holstein gene percentage 

11.60 0.89 7.72 0.025 
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 بیمقدار چر ریانس رگرسیون خطی مربوط بهتجزیه وا -8جدول 

Table 8. Linear regression analysis of variance related to the amount of fat 

 دار مربوط به شاخص انتخاب مقدار چربیورد پارامترهای معادله رگرسیون خطی و سطح معنیبرآ -9جدول 
Table 9. Estimation of linear regression parameters and significant level related to the selection index the amount of 

fat 

 مقدار پروتئینبه تجزیه واریانس رگرسیون خطی مربوط -10جدول 
Table 10. Linear regression analysis of variance related to the amount of protein 

 دار مربوط به شاخص انتخاب مقدار پروتئینبرآورد پارامترهای معادله رگرسیون خطی و سطح معنی -11جدول 
Table 11. Estimation of linear regression parameters and significant level related to the selection index the amount of protein 

 برآورد پارامترها 
Estimate the parameter 

 خطای استاندارد
standard error 

t P 

 مقدار پروتئین
Amount of protein 

66.24 10.85 6.10 0.0003 

 درصد ژنی هلشتاین
Holstein gene percentage 

2.31 0.043 1.29 0.002 

 

Hensen (2006)˓ بهترین سطح  ˓مریکایی(هلشتاین آ سوئدی قرمز و ،در بررسی گاوهای آمیخته حاصل از سه نژاد )هلشتاین

به این  ˓گری روی تولید شیر گاوهای بومی مصردر بررسی تأثیر آمیخته ˓Hallo (2013)درصد گزارش نمود.  91توارث را 

پذیری گاوهای شود و همچنین توارثدرصد افزایش تولید شیر در گاوهای بومی می 50گری باعث نتیجه رسید که آمیخته

در بررسی تعیین بهترین میزان توارث نژاد هلشتاین در گاوهای شیری  Hassani et al (2012)دهد. بومی را افزایش می

درصد گزارش نمودند.  5/87ها آمیخته براساس ترکیب صفات تولیدی و تولیدمثلی بهترین سطح توارث هلشتاین را در آمیخته

 منابع تغییرات
Sources of changes 

 درجه آزادی
Degree of freedom 

 مجموع مربعات
sum of squares 

 میانگین مربعات
average of squares 

F P 

 رگرسیون
Regression 

1 3073.19 3073.19 49.16 0.003 

 باقیمانده
Residual 

8 500.13 62.51   

 کل
Total 

9 3573.32    

 منابع تغییرات
Sources of changes 

 درجه آزادی
Degree of freedom 

 مجموع مربعات
sum of squares 

 میانگین مربعات
average of squares 

F P 

 رگرسیون
Regression 

1 1730.53 1730.53 38.40 0.002 

 باقیمانده
Residual 

8 360.36 45.06   

 کل
Total 

9 2090.90    

 برآورد پارامترها 
Estimate the parameter 

 خطای استاندارد
standard error 

T P 

 مقدار چربی
Amount of fat 

138.37 24 3.17 0.0001 

 درصد ژنی هلشتاین
Holstein gene percentage 

5.21 0.72 1.21 0.003 
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Hassani et al (2007)˓ ساحیوال × مثلی گاوهای فرزین یدی و تولیددر بررسی تاثیر افزایش هتروزیس روی صفات تول

مثل و دوره تولید شیر به ازای هر روز اولین فاصله زایش بازدهی تولید ˓سن اولین زایش ˓براساس ترکیبی از صفات تولید شیر

آمیخته روی گاوهای  Kargo et al (2012). درصد گزارش نمودند 71ها حدود تلقیح بهترین میزان توارث فریزین در آمیخته

 ˓عنوان یک سیستم آمیزش برای تمامی سطوح مدیریتی شامل پایینگری بهجرزی دانمارکی و آمریکایی نشان داد که آمیخته

گری بر عملکرد تولید شیر و چربی توده در بررسی اثرات آمیخته et al Ehsani Nia (2011)متوسط و باال مؤثر و مفید است. 

و  ˓تری داشتهدرصد ژن نژادهای اروپایی دارند عملکرد مناسب 50-5/87هایی که بین آمیخته گاوهای بومی ایران نشان داد که

های تواند با استفاده از برتری ژنتیکی اسپرم نژادهای خارجی همراه با برنامهدر شرایط محیطی مناسب تولید گاوهای بومی می

درصد نسبت ژن  50های با بیش از ها نشان داده که آمیختهها بهبود یابد. نتایج حاصل از گزارشمدیریت و کنترل بیماری

های هلشتاین فریزن با گاوهای بومی را در عملکرد آمیخته Kereichi et al (2002)تر صفات تولیدی برترند. خارجی در بیش

بومی بسیار مناسب  گری را برای بهبود صفات تولیدی و تولیدمثلی گاوهایکشور پاکستان مورد بررسی قرار دادند و آمیخته

های حاصل از نژادهای اروپایی )هلشتاین( با گاوهای بوس تاروس نشان های انجام گرفته در رابطه با آمیختهدانستند. پژوهش

اند های نژادهای اروپایی بهترین بازده اقتصادی را از لحاظ صفات تولیدی داشتهدرصد ژن 5/87تا  50اند که گاوهای دارای داده

(Wang & Vandepitte, 1992.) ی که روی گاوهای آمیخته پاکستان انجام شده است که در این مطالعه گاوهای در مطالعه

بومی پاکستان با گاوهای هلشتاین و جرسی طی چهار دهه آمیزش داده شده بود به این نتیجه رسیدند که گاوهای که باالی 

گاوهای خارجی  درصد ژن 25لید شیر و مقدار چربی و گاوهای که زیر ترین تواند بیشگاوهای خارجی را داشته درصد ژن 50

(. نتایج تحقیق حاضر با نتایج محققان گزارش شده Hassan & Khan, 2013)اند اند عملکرد تولیدی پایینی داشتهرا داشته

گری ی مورد استفاده در آمیختهتواند مربوط به تفاوت نژادهای بوممطابقت دارد. علت تفاوت گزارشات فوق با تحقیق حاضر می

 و شرایط محیطی باشد.

 گیرینتیجه

مقدار چربی و پروتئین تأثیر مثبتی داشته است و باعث افزایش میانگین تولید  ˓میزان درصد ژنی روی میانگین تولید شیر

 یعنوان یک عاملتوان بهمی سپ دار بودعنوان یک اثر ثابت در بررسی عوامل مؤثر بر صفات تولیدی معنیشود. درصد ژنی بهمی

 سطوح این در که عنوان بهترین سطوح برآورد شددرصد به 92و  84روی صفات تولیدی دارد اهمیت داد. سطوح  که تأثیر

گری برای افزایش و ارتقای پتانسیل تولیدی دهد که آمیختهاین مطالعات نشان می دهدترین تولید شیر را نشان مییشب

و در صورت مساعد بودن شرایط محیطی و مدیریتی مناسب بوده برای ارتقاء صفات تولیدی تزریق ژن  گاوهای کم تولید

گری برای ارتقاء تولید گاوهای بومی تر است. آمیختهمناسب 84-92نژادهای اروپایی به گاوهای کم تولید ایران در محدوده 

  .خونی )نسبت سهم ژنی نژادهای بومی و خارجی( است چه که در این رابطه مهم است میزان اختالطمناسب است ولی آن
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Abstract  

In order to determine of optimum Holstein inheritance on traits performance of dairy cattle, 

305-days milk production records were used 20000 Holstein cows from Markazi province. 

Data were collected during 1999 to 2013 by Animal Breeding Center of Iran. Generalized 

linear model (GLM) procedure of SAS 9.1 software was used to analyze of fixed effects 

(herd, month of calving, year of calving and sperm type, inheritance) and calving age as 

covariate on production traits. Study on Holstein cow with different ratio of inheritance was 

done that includes: 12, 25, 50, 62, 68, 75, and 84,87,90,92 percent. Phenotypic and genetic 

(co) variance components for production traits with Wombat software were estimated. Then, a 

selection index was constructed for combine these traits. Optimum Holstein inheritance based 

on this index was determined by least squares mean comparisons of the index for different 

Holstein inheritance and simple linear regression. Results indicated 84-92 percent Holstein 

inheritance was the optimum level. Optimum inheritance on milk production, amount fat and 

protein has positive effected and it is increased the average production.  

 

Keywords: linear regression- least squares mean- Holstein cow 

 
 

mailto:atefeh.kavosi@gmail.com

