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  هچکید

های خطی دو صفته پدری به اجرا منظور برآورد ارتباط صفات وزن تولد گوساله، سن اولین زایش و طول دوره آبستنی با استفاده از مدلبهاین آزمایش  

وزن تولد، سن در گاو ماده در شکم اول برای هر یک از صفات  های ماده مربوط بهگوسالهرکوردزایش  11623و  11133، 26327درآمد. به ترتیب تعداد 

 -سال -اثرات ثابت منظور شده در مدل شامل اثرات ثابت گله  مورد استفاده قرار گرفت. 2622تا  2673های زمان زایش و طول دوره آبستنی در سال

طول دوره آبستنی و سن  . برآورد ضرایب همبستگی ژنتیکی میان وزن تولد گوساله و سن اولین زایش، وزن تولد گوساله وفصل زایش و دوقلوزایی بود

بدست آمد. تمام ضرایب همبستگی ژنتیکی و غیر ژنتیکی  11/3±33/3و  16/3±31/3، 26/3±31/3اولین زایش و طول دوره آبستنی به ترتیب 

صفات وزن تولد (. تنها استثناء مربوط به همبستگی ژنتیکی میان p<36/3ای متفاوت از صفر بدست آمد)برآوردی میان صفات به طور قابل مالحظه

بر اساس نتایج مطالعه حاضر انتخاب مستقیم در جهت کاهش سن در زمان زایش موجب کاهش طول دوره آبستنی حیوان و به بود.  وسن اولین زایش

 کاهش وزن گوساله متولد شده خواهد شد.  مطور غیر مستقی

 ، همبستگی و پاسخ به انتخاب. مدل پدری : وزن تولد گوساله، سن در زمان زایش، طول دوره آبستنی،کلیدیواژگان 

  مقدمه

وزن تولد گوساله یکی از عوامل مؤثر بر رشد و سالمت گوساله در دوره پس از تولد و همچنین طول عمر تولیدی و تولیدمثلی حیوان به 

لد گوساله و طول دوره آبستنی و گر وجود ارتباط معنی دار میان وزن تو(. مطالعات صورت گرفته در کشورهای مختلف بیان1آید)شمار می

باشند. از طرف دیگر  نقش گوساله بعنوان یک عامل تعیین کننده در شروع زایش مشخص سن اولین زایش )بعنوان صفات حیوان ماده( می

الزم است مطالعات توانند از دو مسیر اثرات ژنتیکی و یا محیطی ایفا نمایند. لذا ها نقش خود در شروع زایش را می(. گوساله6شده است)

گراند ژنتیکی صفات سن اولین زایش و طول دوره آبستنی بعنوان صفات گوساله )و نه صفات مربوط به بیشتری در راستای مطالعه بک

هدف از این مطالعه برآورد ارتباط ژنتیکی و محیطی میان صفات وزن تولد، سن اولین زایش و طول دوره آبستنی حیوان ماده( صورت گیرد. 

باشد. همچنین در این های اصالحی گاو شیری میبعنوان صفات گوساله( به منظور بررسی چگونگی منظور نمودن این اطالعات در برنامه)

 مطالعه اثر انتخاب مستقیم برای هر یک از صفات و پاسخ همبسته در دیگر صفات مورد بررسی قرار گرفته است.

 ها مواد و روش

از شرکت تعاونی کشاورزان ودامپروران صنعتی  2622تا  2673های زایش گاوهای شکم اول در سال مربوط بههای ماده اطالعات گوساله

وحدت اصفهان استخراج شده و رکوردهایی با تاریخ  تولد، تاریخ تلقیح و تاریخ زایش نامشخص از مجموعه اطالعات حذف گردید. صفات 

صورت تفاوت تاریخ زایش از تاریخ تولد گاو و تفاوت تاریخ زایش از تاریخ تلقیح منجر به سن اولین زایش و طول دوره آبستنی به ترتیب به 
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آبستنی محاسبه گردید. در این مطالعه هر سه صفت بعنوان صفات گوساله تعریف شد. تنها اطالعات وزن تولد، سن اولین زایش و طول 

روز در نظر گرفته شد. به منظور برآورد پارامترهای ژنتیکی  116تا  133 و 2133تا  333کیلوگرم،  66تا  16های دوره آبستنی در محدوده

پدر  1312فایل شجره مورد استفاده حاوی (. 1استفاده شد) DMUافزار در نرم REMLاز مدل خطی دوصفته پدری با استفاده از روش 

 برای این منظور مدل زیر مورد استفاده قرار گرفت:بود. 

 y =Xb+ Zu+e 

( 1تا  2؛ فصل 2622تا  2673؛ سال 61تا 2گله )فصل زایش -سال -گلهاثرات ثابت وکتور : b:وکتور مشاهدات، yمدل عبارتند از: اجزا این 

: ماتریس ضرایبی ارتباط دهنده مشاهدات به ترتیب Zو X: اثر تصادفی ژنتیکی پدر گوساله، u(، 1و دوقلو= 2قلو =و دوقلوزایی )شامل: تک

  : خطای باقیمانده.eادفی، به اثرات ثابت و تص

 نتایج و بحث 

نشان داده شده است. بطور کلی با افزایش وزن گوساله تعداد  2ارتباط طول دوره آبستنی و سن اولین زایش با وزن تولد گوساله در نمودار 

باشد. برآورد رابطه بصورت خطی نمیدهد. البته الزم است اشاره شود که این روز آبستنی و سن حیوان ماده در زمان زایش افزایش نشان می

پذیری به ترتیب برای صفات آورده شده است. برآورد وراثت 2پذیری و همبستگی ژنتیکی و محیطی میان صفات در جدول ضرایب وراثت

فت وزن تولد پذیری صاورت و همکاران وراثت بدست آمد. 66/3و  77/3، 21/3وزن تولد گوساله، سن در زمان زایش و طول دوره آبستنی 

پذیری صفت طول دوره آبستنی در تمام مطالعات (. برآورد وراثت6گزارش نمودند) 11/3گوساله هلشتاین را بعنوان یک صفت مادر گوساله 

 (.2گزارش شده است) 63/3تا  61/3گذشته باال و در دامنه 

 

کیلوگرم 12تا  12= 6کیلوگرم  13تا  66=1کیلوگرم،  61تا  16=2ای مختلف وزن تولد)همتوسط سن اولین زایش )الف( وطول دوره آبستنی )ب( در دسته  -2نمودار 

 کیلوگرم( 66تا  11= 1و

داری متفاوت از صفر بدست آمد. مشابه با نتایج این و بطور معنی 16/3همبستگی ژنتیکی میان صفات وزن تولد و طول دوره آبستنی  

(. 6ی مثبت و باالیی را میان این دو صفت بعنوان صفات حیوان ماده گزارش نمودند)مطالعه اورت و همکاران وجود همبستگی ژنتیک

 ( بدست آمد.  p<36/3دار )و غیر معنی 26/3همبستگی ژنتیکی میان وزن تولد و سن در زمان زایش 

 



 

9296 
 

محیطی )زیر قطر( و انحراف معیار فنوتیپی برای صفات وزن تولد گوساله، سن اولین  پذیری)قطر( و همبستگی ژنتیکی )باالی قطر(، همبستگیبرآرود وراثت -6جدول 

 زایش و طول دوره آبستنی

 

 

 

 

آمده  1های ژنتیکی بدست آمده در این مطالعه در جدول پذیری و همبستگیپاسخ به انتخاب مستقیم و همبسته با استفاده از مقادیر وراثت

تولد موجب کاهش وزن تولد گوساله و طول دوره است. نتایج برآورد تغییرات ژنتیکی نشان میدهد انتخاب مستقیم برای کاهش وزن 

روز خواهد شد. همچنین انتخاب مستقیم برای کاهش سن در زمان زایش  11/3کیلوگرم و 31/3آبستنی حیوان ماده به ترتیب به میزان 

 روز در طول دوره آبستنی خواهد شد.  66/3روز سن در زمان زایش و  63موجب کاهش 

 بینی پاسخ به انتخاب در یک نسل با شدت انتخاب معادل یک انحراف معیار فنوتیپیپیش -3جدول 

 

 

 

 

 

 به دلیل عدم وجود همبستگی ژنتیکی قابل مالحظه محاسبه پاسخ صورت نگرفت2                               
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 طول دوره آبستنی سن در زمان زایش وزن تولد 

 16/3±31/3 26/3±31/3 21/3±36/3 وزن تولد

 11/3±33/3 77/3±36/3 31/3±32/3 سن اولین زایش

 66/3±36/3 22/3±32/3 63/3±32/3 طول دوره آبستنی

 31/1 26/71 36/6 انحراف معیار فنوتیپی

 انتخاب مستقیم 

 طول دوره آبستنی)روز( سن در زمان زایش)روز( وزن تولد)کیلوگرم( صفات همبسته

 17/3 2- 31/3 وزن تولد)کیلوگرم(

 61/2 2/63 - سن در زمان زایش)روز(

 31/2 66/3 11/3 )روز(طول دوره آبستنی



 

9299 
 

Genetic and phenotypic association between birth weight, age at first calving and 
gestation length in dairy cattle herds of Isfahan province 

Mehrnush Forutan*1, Saeid Ansari-Mahyari* 

* Department of Animal Science, College of Agriculture, Isfahan University of Technology, Isfahan 84156-83111, Iran 

1 E-Mail:m.forutan@ag.iut.ac.ir 

 

Abstract: 

Associations between birth weight, age at first calving and gestation length were studied using bivariate sire 

models. Records of 13617, 24966 and 24386 female calf from first-parity cows during years of 1998 to 2010 for 

birth weight, age at calving and gestation length were used, respectively. The fixed effects were as herd-year-

season and twins. Estimates of the genetic correlation between birth weight and age at first calving, birth weight 

and gestation length and age at first calving and gestation length were 0.13±0.09, 0.25±0.09 and 0.22±0.06, 

respectively. All of the estimated genetic and non-genetic correlations between traits were significant (p<0.05); 

the only exception was for genetic correlation between birth weight and age at first calving. Based on current 

study direct selection for reducing age at first calving could reduce gestation length and also birth weight 

(indirectly). 

Keywords: birth weight, age at first calving, gestation length, heritability, sire model, correlation and response 

to selection. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


