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 چکیده

حیوان طی  23122زایی گاوهای هلشتاین استان اصفهان از شجره خونی و اثر آن بر روی سن اولین زایش و فاصله گوسالهبه منظور برآورد ضریب هم

خونی صفر و درصد، با حداقل ضریب هم66/1خونی کل جمعیت تحت مطالعه استفاده شد. میانگین ضریب هم 2622تا  2611ی سالها

ها خونی برای مادهدرصد بود. ضریب هم 67/6خونی آنها خون بودند که میانگین ضریب همرأس از حیوانات هم 67161درصد برآورد شد. 63/62حداکثر

رکورد سن اولین زایش  62177زایی با استفاده از تعداد خونی بر سن اولین زایش و فاصله گوسالهدرصد بود.اثر هم 13/1ها حدود و برای نر 17/6حدود 

خونی به عنوان متغیر زایی )گاوهای شکم دو به باال( بررسی شد. در مدل حیوانی مورد استفاده، همرکورد فاصله گوساله 63121) گاوهای شکم اول ( و 

 روز، برآورد شد. 32/2و  621/3زایی به ترتیب کی در نظر گرفته شد. ضرایب تابعیت برای سن اولین زایش و فاصله گوسالهکم

 زایی، گاو هلشتاینخونی، سن اولین زایش، فاصله گوساله:ضریب همواژگان کلیدی

 مقدمه

خونی، (. هم2شود)مثلی میروی صفات تولیدتولیدی باعث پسهای اصالح نژادی به صفات تولیدی علیرغم بهبود صفات توجه بیشتر برنامه

(. در بررسی بر روی گاوهای گرنزی ، 7مثلی دارد)آوری بر اکثر صفات تولیدی و تولیدکه از آمیزش بین خویشاوندان ناشی می شود، اثر زیان

روز برای سن اولین زایش و  6/1و  -7/6به ترتیب خونی خونی به ازای یک درصد همدرصد برآورد شده و افت هم 2/1خونی میانگین هم

رأس  261116خونی برای گاوهای هلشتاین ایران را با استفاده از شجره (.رکوعی و همکاران میزان هم1زایی برآورد شد)فاصله گوساله

روز و فاصله  16/3لین زایش خونی، سن اودرصد برآورد کردند. آنها بیان کردند که، به ازای افزایش یک درصدی در هم13/1حیوان، 

(. هدف 6مثلی گزارش شده است)خونی برصفات تولید(. در بررسی سایر محققین نیز تأثیر منفی هم6یابد)روز کاهش می 66/3زایی گوساله

 باشد.مثلی میخونی و بررسی میزان تأثیرات آن بر صفات تولیدبررسی حاضر برآورد ضریب هم

 مواد و روش ها

استفاده شد.  2622تا  2611های خونی گاوهای هلشتاین استان، از اطالعات شجره ای گله های استان طی ساله ضریب  همبرای محاسب

درصد مادر 31/26درصد از والدین پدری فاقد شجره،  31/21(. از کل شجره، 3محاسبه شد) CFCخونی با استفاده از نرم افزار ضرایب هم

های توصیفی آن در کل جمعیت و خونی برآورد شده، آمارهاساس ضرایب هممشخص داشتند. برنادرصد پدر و مادر 6/22نامشخص و 

خونی بر روی صفت سن اولین زایش از تعداد خونی از سال تولد محاسبه شدند. برای مطالعه اثر همخون و تابعیت ضریب همجمعیت هم

 2622تا  2632نژاد دام کشور بین سالهای که توسط مرکز اصالحزایی، لهرکورد مربوط به فاصله گوسا 63121رکورد و از تعداد  62177

 .رکورد برداری شده بود، استفاده شد.

 خونی بر صفت سن اولین زایش از مدل حیوانی زیر استفاده شد.برای محاسبه اثر هم
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، فصل زایش؛ -سال-، اثر ثابت گلهین صفت؛ ، میانگامین حیوان برای صفت سن اولین زایش؛  i، رکورد مربوط به که 

، خونی؛ ، ضریب رگرسیون ضریب همامین تعداد تلقیح منجر به آبستی،  k، اثر =ماده(؛ 1=نر؛ 2امین جنسیت گوساله )iاثر 

 مانده است.، اثر تصادفی باقی، اثر تصادفی حیوان و خونی جمعیت؛ ریب هم، میانگین ضحونی فرد؛ ضریب هم

 زایی عبارت بود از:ی گوسالهمدل حیوانی مورد استفاده برای صفت فاصله

 

فصل زایش؛ -سال-اثر ثابت گله ،، میانگین صفت؛ µزایی؛ ، مقادیر مشاهده شده برای صفات فاصله گوسالهدر مدل فوق 

به ترتیب ، ، =ماده(؛ 1=نر؛ 2امین جنسیت گوساله ) l، اثر امین شکم حیوان؛  k، اثر امین تعداد تلقیح؛  j، اثر 

-بهو  ، (؛ خونی حیوان )( و هم(، طول دوره آبستنی ))ضریب رگرسیون سن اولین زایش 

-برآورد ضرایب تابعیت صفات تولیدمانده است.ترتیب اثرات تصادفی ژنتیکی افزایشی حیوان، تصادفی محیطی دائم حیوان و تصادفی باقی

 (. 1انجام شد) DMU Traceی از طریق نرم افزار خونمثلی از هم

 نتایج وبحث

نشان  2خون گاوهای هلشتاین اصفهان به تفکیک جنس حیوانات در جدول های توصیفی ضرایب هم خونی کل جمعیت و جمعیت همآماره

درصد توسط توحیدی و 22/3خونی خونی برآورد شده در این تحقیق، نسبت به مقدار برآورد ضریب همداده شده است.میانگین ضریب هم

 (.6(. دلیل آن ممکن است، شجره ناقص و همچنین نامعلوم بودن پدر و مادر بیشتر حیوانات موجود در شجره باشد)7همکاران بیشتر است)

 خون گاوهای هلشتاین استان اصفهانخونی )درصد( کل جمعیت  هممیانگین هم -2جدول 

 خونجمعیت هم کل جمعیت

 نر ماده ماده +نر نر ماده ماده +نر خونیهم

 1663 61321 67161 2363 72116 23122 تعداد

 13/1 17/6 67/6 66/1 66/1 66/1 میانگین

 73/1 12/1 67/1 33/1 12/1 62/1 انحراف معیار

 3331/3 3332/3 3332/3 3 3 3 حداقل

 33/62 63/62 63/62 33/62 63/62 63/62 حداکثر
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نشان  2در نمودار  22تا  67های مورد مطالعه روند مشخصی را طی می کند. این روند تغییرات در طی سالهای در سالخونی تغییرات هم

 داده شده است. 

 

 های مختلف در جمعیت گاو هلشتاین استان اصفهانخونی در سالروند تغییرات هم -2نمودار

است که روندی افزایشی نشان داده و مشخص  33تا 67ول بین سالهای چندین مرحله قابل تشخیص است. مرحله ا 2با مشاهده نمودار 

می باشد که طی  31تا  33های نزدیک دارای اسالف مشترک می باشد. مرحله دوم طی سالهای کند حیوانات متولد شده حاصل آمیزشمی

 31ای نشان می دهد. مرحله سوم بین سالهای  دلیل عدم ثبت دقیق اطالعات شجرهاین سالها شجره نوسانات کاهشی و افزایشی جزئی را به

های آنها با یکدیگر و عدم کنترل خون و آمیزشرود که طی این سالها افزایش تعداد حیوانات هممی باشد که، احتمال این می 22تا 

خونی در مطالعه ز ضریب هممثلی اخونی طی این سالها می باشد.ضرایب تابعیت صفات تولیدهای خویشاوندی دلیل افزایش روند همآمیزش

 آورده شده است. 1حاضر در جدول 

 خونیمثلی از ضریب همضرایب تابعیت صفات تولید -1جدول

 خطای استاندارد ضریب تابعیت میانگین صفات صفات

 12/3 621/3 737 سن اولین زایش

 26/3 32/2 623 زاییفاصله گوساله

 

ت امد. نتایج بدست آمده با گزارش رکوعی و همکاران مطابقت داشت. در بررسی آنها ضرایب تابعیت برای هر دو صفت، مثبت بدس

(. سبا 6خونی،افزایش نشان داد)روز به ازای یک درصد افزایش در هم 66/3و 16/3زایی ضریب تابعیت سن اولین زایش و فاصله گوساله

مثلی به جز صفت سن اولین خونی بر روی صفات تولیداثرات هم شود که،توجه به نتایج بدست آمده توسط هرماس و همکاران مشاهده می
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مثلی و گردد اطالعات تولید(.توصیه می1روز ( نسبت به نتایج بدست آمده در تحقیق حاضر بیشتراست) -7/6روز در مقابل  621/3زایش ) 

خونی و های بیشتر بتوان مقدار ضریب همتر و رکوردلهای استان با دقت بیشتری ثبت شود تا با استفاده از شجره کامای گلهاطالعات شجره

 تأثیرات آن را با صحت بیشتری برآورد نمود.
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Abstract 

This study was carried out to estimate inbreeding coefficient and its effect on age at first calving and calving 

interval in dairy cattle herds in Isfahan province.  Pedigree information from 86,481 cattle during 1964 to 2010 

was used. The average of inbreeding coefficient in whole population was about 2.33%, minimum= 0% and 

maximum=31.30%. However, in the inbred animals (57234 animals) inbreeding coefficient was estimated about 

3.57%. The inbreeding coefficients of the females and males in were different and around 2.33 and 4.20%, 

respectively. In this study, effect of inbreeding for age at first calving was based on using 31977 records from 

primiparous cows, and for calving interval 36982 records of multiparous cows. According to an animal model 

and using inbreeding rate as a covariate effect, average of regression coefficient for age at first calving and 

calving interval were estimated for every 1% increasing in inbreeding as 0.589±0.21 and 1.08±0.15, 

respectively. 

Key words: Inbreeding coefficient, Age at first calving, Calving interval, Holstein cows 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


