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  چکیده

و  11133، 26327زایش و طول دوره آبستنی از اطالعات به ترتیب منظور برآورد اجزای )کو(واریانس صفات وزن تولد، سن اولین بهدر این تحقیق 

بر اساس تعریف صفات به عنوان صفات   آنالیز ژنتیکی در دو مرحله استفاده گردید. 2622تا  2673های رکورد گاو ماده شکم اول در فاصله سال 11623

های رایج خطی مدلترتیب با استفاده از پذیری برای صفات حیوان و گوساله بهحیوان )مادر گوساله( و یا صفات گوساله انجام پذیرفت. برآورد وراثت

انحراف  ±فصل زایش و اثر دوقلوزایی بود. میانگین )-سال-ها شامل اثرترکیبی گلهصورت گرفت. اثرات ثابت منظور شده در تمام مدل حیوانی و پدری

روز بدست آمد.  71/173±26/1روز و 11/776±1/77کیلوگرم،  17/61± 26/1به ترتیب  معیار( صفات وزن تولد، سن اولین زایش و طول دوره آبستنی

 13/3±31/3، 11/3±31/3خطای معیار( به ترتیب برای صفات وزن تولد، سن در زمان زایش و طول دوره آبستنی در مدل حیوانی ±پذیری)برآورد وراثت

ای بین مقادیر برآورد شده بدست آمد. نتایج نشان داد تفاوت قابل مالحظه 66/3±36/3و  77/3±36/3، 21/3±36/3و در مدل پدری  61/3±31/3و 

پذیری پذیری هنگامی که صفات وزن تولد و طول دوره آبستنی بعنوان صفات حیوان و یا گوساله تعریف شدند وجود ندارد. اگرچه ضریب وراثتوراثت

داری باالتر بود. همچنین نتایج این طور معنین صفت گوساله مورد توجه قرار گرفت بهبرای صفت سن در زمان زایش در هنگامی که این صفت بعنوا

-داری جهت بهبود صفات مورد مطالعه وجود داشته و بنابراین احتماال ارزیابی صفت سن اولین زایش بهمطالعه نشان داد واریانس ژنتیکی کافی ومعنی

 مؤثرتر خواهد بود.  های ژنتیکی آیندهعنوان صفت گوساله در ارزیابی

 پذیری، مدل حیوانی و مدل پدری. : وزن تولد گوساله، سن اولین زایش، طول دوره آبستنی، وراثتکلیدیواژگان 

  مقدمه

شود. همچنین این صفت به عنوان عامل مؤثر ترین معیارهای رشد جنینی محسوب میترین و قابل اطمینانوزن تولد گوساله یکی از آسان

(. وزن تولد گوساله 6آید)سالمت گوساله در دوره پس از تولد و همچنین طول عمر تولیدی و تولیدمثلی حیوان به شمار میبر رشد و 

باشد. صفات سن اولین زایش و طول دوره آبستنی به عنوان زایی در گله میزایی و متعاقبا مردهمهمترین عامل تاثیر گذار بر وقوع سخت

های گاو شیری مطرح هستند و دارای اثرات عمده بر دیگر صفات تولیدمثلی، تولیدی و ماندگاری حیوانات ماده صفات مهم اقتصادی در گله

هستند. اگرچه مطالعات متفاوتی در راستای برآورد پارامترهای ژنتیکی این صفات وجود دارد، اما در اکثر مطالعات به این صفات به عنوان 

طالعات اندکی در رابطه با درنظر گرفتن این صفات بعنوان صفات گوساله وجود دارد. لذا، هدف از این صفات گاو ماده پرداخته شده است و م

صفت مطالعه ضمن ارزیابی ژنتیکی و چگونگی تنوع ژنتیکی در این صفات بعنوان صفات گوساله و گاو ماده، بررسی امکان درنظر گرفتن 

 باشد.میای ژنتیکی هعنوان صفت گوساله در ارزیابیسن اولین زایش به
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 ها مواد و روش

از شرکت تعاونی کشاورزان ودامپروران صنعتی وحدت اصفهان  2622تا  2673های زایش گاوهای شکم اول در سال اطالعات مربوط به

ش و طول دروه استخراج شد. رکوردهای فاقد تاریخ تولد، تاریخ تلقیح و تاریخ زایش از مجموعه اطالعات حذف شد. صفات سن اولین زای

ر آبستنی به ترتیب به صورت تفاوت تاریخ زایش از تاریخ تولد و تفاوت تاریخ زایش از تاریخ تلقیح منجر به آبستنی محاسبه گردید. به منظو

و روز برای صفات وزن تولد، سن اولین زایش  116تا  133و  2133تا  333کیلوگرم،  66تا  16های ویرایش اطالعات به ترتیب محدوده

 (. 2طول دوره آبستنی منظور شد)جدول 

 توزیع اطالعات -1 جدول

 

 

 

 

افزار در نرم REMLهای خطی تک صفتی حیوانی و پدری با استفاده از روش تجزیه آماری: برآورد پارامترهای ژنتیکی به کمک مدل

DMU (برای این منظور مدل زیر به فرم ماتریسی مورد استفاده قرار گرفت:3صورت گرفت .) 

y =Xb+ Zu+e 

تا  2؛ فصل 2622تا  2673؛ سال 61تا  2گله )فصل زایش -سال -گله ترکیبیاثر ثابت وکتور : bاهدات، :وکتور مشyاجزا معادله عبارتند از: 

به عنوان صفات گوساله )در  [: اثر تصادفی ژنتیکی که بر اساس چگونگی تعریف صفات u(، 1و دوقلو= 2قلو =( و اثر دوقلوزایی )شامل: تک1

: ماتریس های ضرایبی  Zو Xاثر ژنتیکی پدر گوساله و یا مادر گوساله در مدل منظور شد،  ]ی(مدل پدری( و یا مادر گوساله )در مدل حیوان

  : مقدار باقیمانده.eارتباط دهنده مشاهدات به اثرات ثابت و یا تصادفی، در نهایت 

 پدر بود. 1312حیوان و در مدل پدری شامل  67612فایل شجره در مدل حیوانی شامل

 نتایج و بحث 

آمده است. بر اساس نتایج مطالعه حاضر، متوسط وزن تولد گوساله و  2زن تولد، سن اولین زایش و طول دوره آبستنی در جدول متوسط و

کیلوگرم بدست آمد. همچنین متوسط سن اولین زایش در این مطالعه کمتر از مقدار  7/173و 1/61طول دوره آبستنی به ترتیب برابر با 

پذیری و مقادیر واریانس ژنتیکی و محیطی  با استفاده (. برآورد وراثت2ماه( بود) 1/13) 1322اران در سال گزارش شده توسط آروق و همک

پذیری صفات وزن تولد و طول دوره آبستنی با استفاده از مدل حیوانی به نشان میدهد وراثت 6و  1های حیوانی و پدری در جداول از مدل

ت پیشین قرار دارد. مشابه با نتایج در این مطالعه توسط اورت و همکاران گزارش شده که نشان و در دامنه مطالعا 61/3و  11/3ترتیب

پذیری صفت طول دوره آبستنی در تمام (. برآورد وراثت1) است 11/3های هلشتاین پذیری صفت وزن تولد در گوسالهمیدهد وراثت

داری پذیری برآوردی با استفاده از مدل حیوانی به طور معنی(. وراثت1)گزارش شده است 63/3تا  61/3مطالعات گذشته باال و در دامنه 

 حداکثر حداقل انحراف معیار±میانگین تعداد مشاهدات صفت

 26327 26/1±17/61 16 66 (kgوزن تولد)

 2133 333 11/776±1/77 11133 سن اولین زایش)روز(

 116 133 71/173±26/1 11623 طول دوره آبستنی)روز(
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 6، 2باشد)( می13/3( و مشابه با گزارش مکگاهال )21/3(، فرهنگ فر و همکاران )21/3باالتراز مقدار گزارش شده توسط آروق و همکاران )

 (. 7و 

 

 پذیری صفات وزن تولد گوساله، سن اولین زایش و طول دوره آبستنی با استفاده از مدل حیوانیمحیطی و ضریب وراثت برآورد پارامترهای زنتیکی، - 6جدول 

 

 

 

 

(. مقادیر واریانس p<36/3داری متفاوت از صفر بدست آمد)ها به طور معنیبه طور کلی واریانس ژنتیکی و محیطی برآوردی در تمام مدل

هنگامی که این صفات به عنوان صفات گوساله در نظر گرفته شدند باالتر بود که  ژنتیکی صفات طول دوره آبستنی و سن اولین زایش در

(. با این حال نتایج 2باشد)این موضوع مؤید اهمیت اثر گوساله در شروع زایش از طریق عوامل مختلفی همچون ترشح کورتیزول جنینی می

ذیری برای صفات وزن تولد گوساله و طول دوره آبستنی در هنگامی که پداری را میان برآورد وراثتبدست آمده در این مطالعه تفاوت معنی

به عنوان صفتی برای حیوان و یا گوساله در نظر گرفته شدند؛ نشان نداد. بر اساس نتایج حاضر احتماال در نظر گرفتن صفت سن اولین 

 های ژنتیکی مفید خواهد بود. زایش به عنوان یک صفت گوساله در ارزیابی

 پذیری صفات وزن تولد گوساله، سن اولین زایش و طول دوره آبستنی با استفاده از مدل پدریبرآورد واریانس ژنتیکی، محیطی و وراثت - 1جدول 

 انحراف معیار(±پذیری)وراثت انحراف معیار(±واریانس ژنتیکی) انحراف معیار(±واریانس محیطی) 

 21/3±36/3 31/3±22/3 66/21±23/3 وزن تولد گوساله

 77/3±36/3 16/2313±12/23 23/1126±71/12 سن اولین زایش

 66/3±36/3 13/2±21/3 7/21±21/3 طول دوره آبستنی
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Abstract: 

In order to estimate (co)variance components of birth weight, age at first calving and gestation length, records of 

13617, 24966 and 24386 of first-parity cows in years of 1998 to 2010 were studied, respectively. Different 

statistical models were used in two steps accordance to the definition of traits as either cow or calf trait. 

Heritabilities for cow and calf traits were estimated using animal and sire models, respectively. Fixed effects 

were included in both models as: herd-year-season and twins. Least square means (±SE) of birth weight, age at 

calving and gestation length were 39.47±4.13 Kg, 775.29±77.2 d and 276.74±4.85 d, respectively. Estimates of 

heritability (±SE) for birth weight, age at calving and gestation length using animal model were 0.22±0.02, 

0.26±0.02 and 0.32±0.02 and in sire model, 0.19±0.03, 0.77±0.05 and 0.35±0.03, respectively. The significant 

differences were not observed between the estimated heritabilities for birth weight and gestation length, when 

they considered as either cow or calf traits. However, the heritability coefficients for age at first calving as calf 

trait were significantly different.  The results of this study showed significant genetic variances in the studied 

traits and it seems to be useful to include age at first calving as calf trait in future breeding schemes. 

Keywords: birth weight, age at first calving, gestation length, heritability, and animal and sire model. 

 

 

 


