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 خالصه

های در گاوتولیدی صفات  با برخی ازآن  ارتباطخونی و هم میزان بررسیبه منظور  مطالعهاین 

سال  از هلشتاینرأس گاو  16911 ایشجره اطالعات با استفاده از مجتمع کشت و صنعت مغان هلشتاین

میزان تابعیت  خونی و محاسبهها، برآورد ضریب همداده آماده سازی و ویرایشبرای  شد. انجام 1195تا  1161

 12/12 استفاده گردید. Wombat و  Fox pro،Excel ،CFC هایخونی به ترتیب از نرم افزارصفات از هم

 51/0خون به ترتیب و حیوانات هم خونی کل جمعیتمیانگین ضریب هم خون بودند.درصد کل حیوانات هم

تولید میزان صفات برای  خونیدرصد هم به ازای افزایش یک خونیهم افت ناشی از درصد برآورد شد. 65/1 و

 .برآورد شدندروز  -10/1 و گرمکیلو -11/15به ترتیب  ،های شیردهیروزتعداد  و شیر

 

 خونی.، شجره، شیر، همتابعیت: کلیدی کلمات

 

 

 مقدمه. 1

 

فات شود، صپرورش گاو شیری محسوب میترین منبع درآمد در ترین و مهماز آنجایی که تولید شیر به عنوان اصلی

د اختصاص را به خوگران گاو شیری شود و بیشترین توجه اصالحتولیدی به عنوان معیار انتخاب و اصالح نژاد در نظر گرفته می

وارد م ها انجام پذیرفته است و در اغلبخونی بر صفات اقتصادی دامهمتحقیقات زیادی در زمینه افزایش تأثیر  [.9]داده است 

زایی، از جمله عملکرد، رشد، شیردهی، ماندگاری، کاهش امتیاز بدنی، سخت هاخونی بر صفات اقتصادی داماثر منفی هم

های سوماتیک و سایر صفات اقتصادی که موجب کاهش در زایی، سلولزایی، افزایش سن اولین زایش، فاصله گوسالهمرده

 .[11]گزارش شده است  شودسوددهی می

ابد و یپذیری متوسط و کم به شدت کاهش میخونی در گله میانگین صفات اقتصادی با وراثتافزایش ضریب همبا 

پذیری یک صفت زیاد باشد، احتمال انتخاب حیوانات خویشاوند به عنوان مولدین نسل آینده عالوه بر این چنانچه وراثت

های بسته، امکان معموالً در جمعیت .[1]یابد ز افزایش میهای مغلوب نامطلوب نیافزایش یافته و احتمال جفت شدن ژن

با . [12]تواند از نسلی به نسل دیگر با در نظر گرفتن روش آمیزش و انتخاب افزایش یابد خونی بیشتر است که میبروز هم

تواند خونی میباری که همهای صنعتی و اثرات زیانداریدر افزایش راندمان اقتصادی گاو یدر نظر گرفتن اهمیت صفات تولید
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مجتمع کشت و صنعت مغان و بررسی  هلشتاینهای خونی گاوبر این صفات بگذارد، هدف از این پژوهش برآورد ضریب هم

 .مجتمع کشت و صنعت مغان بود هلشتاینهای در گاو یتولید صفات برخی از خونی برمیزان تأثیر هم
 

 

 هامواد و روش. 2

 

 1161های سال بین مجتمع کشت و صنعت مغان هلشتاینرأس گاو نژاد  16991در این پژوهش از اطالعات شجره 

تعداد  و تولید شیر مقدارمانند  تولیدی صفات برخی از بر بررسی میزان تأثیر آن خونی وبرآورد ضریب هم برای، 1195تا 

فصل -سال شامل شماره گاو، شماره پدر و مادر، اثرات ثابت گله . اطالعات مورد استفادهاستفاده گردید شیردهی هایروز

اطالعات شجره  .تحت عنوان فایل داده ذخیره گردید Excelهر رأس گاو در نرم افزار  در مورد صفات مورد نظرزایش و رکورد 

حیوان و اشتباه( مورد های مختلف تولید یک های تکراری مربوط به دورهپس از ویرایش اولیه )شامل تصحیح و حذف رکورد

 استفاده قرار گرفت.

 Microsoft Visual FoxPro 9.0 (2009) و  Microsoft Office Excel (2007)افزار ها از نرمبرای ویرایش داده
 ژوهشپهای ای دادهخونی ابتدا فایل شجره حیوانات گله تشکیل شد. مشخصات شجرهاستفاده شد. برای محاسبه ضرایب هم

 .آورده شده است 1حاضر در جدول 

 
مجتمع کشت و صنعت مغان هلشتاینهای اطالعات مربوط به شجره گاو -1جدول   

 تعداد شرح
 17996 کل حیوانات موجود در شجره

 5420 خونتعداد حیوانات هم

 9986 حیوانات ماده

 1768 حیوانات نر

 6242 حیوانات بدون نتاج

 11754 حیوانات دارای نتاج

 3986 حیوانات نسل پایه

 

 نشان داده شده است. 2آمار توصیفی صفات مورد بررسی پس از انجام ویرایش در جدول 
 

 های توصیفی صفات مورد استفاده در این پژوهشهآمار -2جدول 
تعداد رکورد قابل  صفت

 قبول

 ضریب تغییرات حداکثر حداقل انحراف معیار میانگین

(%) 

 14 10799 4748 1132.57 8284.83 8021 م(گر)کیلو تولید شیر

 17 310 168 45.44 260.60 8021 )روز( های شیردهیروز

 
گله و خونی در کل خونی هر حیوان و میانگین ضریب همضرایب هم CFC 1.0 (2006) افزار با استفاده از نرم

 Wombat 1.0 (2010) [6] رافزاخونی بر صفت مورد نظر از نرم برای تجزیه و تحلیل اثر هم خون برآورد شد.جمعیت هم

بار  دوروز و  105 تولید شیر که برای هایاز رکوردتولید شیر  میزان خونی بر صفتاستفاده شد. برای محاسبه اثر هم

 :حیوانی زیر استفاده شداز مدل ، تصحیح شده بودند دوشش در روز
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yijkl = 𝜇 + 𝐻𝑌𝑆𝑖 + 𝑎𝑔𝑒𝑗 + 𝛽𝐹𝑘 +  𝑎𝑖𝑗𝑘𝑙 + 𝑒𝑖𝑗𝑘𝑙 

 

فصل زایش؛ -سال اثر ثابت گله 𝐻𝑌𝑆𝑖میانگین کل؛   𝜇شیر؛  تولید رکورد yijklاجزاء این مدل عبارتست از: 

 𝑎𝑔𝑒𝑙  ؛ ماهاثر سن به𝛽𝐹𝑘 خونی حیوان به صورت متغیر کمکی؛ ضریب هم𝑎𝑖𝑗𝑘𝑙  اثر تصادفی ژنتیکی افزایشی حیوان

 اثر باقی مانده. 𝑒𝑖𝑗𝑘𝑙و 

 های شیردهی عبارت بود از:روز تعداد مدل حیوانی مورد استفاده برای صفت

 
yijklm = 𝜇 + 𝐻𝑌𝑆𝑖 + 𝑎𝑔𝑒𝑗 + 𝐿𝑘 + 𝐵𝐹𝑙  +  𝑎𝑖𝑗𝑘𝑙𝑚 + 𝑒𝑖𝑗𝑘𝑙𝑚 

 

فصل -سال اثر ثابت گله 𝐻𝑌𝑆𝑖میانگین کل؛   𝜇های شیردهی؛ رکورد روز yijklmاجزاء این مدل عبارتست از: 

اثر  𝑎𝑖𝑗𝑘𝑙𝑚خونی حیوان به صورت متغیر کمکی؛ ضریب هم 𝛽𝐹𝑙 ؛دوره شیردهیاثر  𝐿k ؛ماهاثر سن به  𝑎𝑔𝑒𝑙 زایش؛ 

 اثر باقی مانده. 𝑒𝑖𝑗𝑘𝑙𝑚تصادفی ژنتیکی افزایشی حیوان و 

 

 

 نتایج و بحث. 3

 

 ،1195تا  1161مورد مطالعه از سال  هلشتاینهای خون گاوخونی کل جمعیت و جمعیت هممیانگین ضریب هم

خونی در این گله در مقایسه با نتایج مقادیر محاسبه شده برای میزان هم .درصد برآورد گردید 65/1و  51/0به ترتیب 

ایرلند ، درصد 9/2 ایران کل هلشتاین هایگاو آن در میانگین برای مثال خونی در موارد مشابه، قابل توجه نبود.هم

 .[11و  10 ،6]باشد میدرصد  969/0درصد و اسلوونی  05/1-15/2

های شیردهی روزتعداد و  گرمکیلو 11/15تولید شیر میزان صفات  خونی در گلهبه ازای افزایش یک درصد هم

 10/22 و 16/22، 22/11 شیر نسبت به مقادیرخونی برای صفت تولید میزان افت ناشی از هم روز کاهش یافت. 10/1

ل ا و دالیهتواند ناشی از تفاوت در ویرایش داده، که میبودکمتر  پژوهشگران در موارد مشابه گرم گزارش شده توسطکیلو

گرم گزارش شده در کیلو 01/15همچنین مقدار به دست آمده با مقدار  ،[10 و 1 ،1] ها باشددیگری نظیر تعداد رکورد

 .[2] مطابقت داشت بررسی مشابه
مشابه  پژوهشی دردرصد  16/0گزارش شده  مقدار، نسبت به پژوهشخونی برآورد شده در این میانگین ضریب هم

تر شجره کامل حیوانات، در نتیجه استفاده ازخونی تر ضریب همهای صحیحناشی از برآورد ممکن استکه،  بودبیشتر 

 های نزدیک در گله باشدخون و آمیزشتواند نشان دهنده افزایش حیوانات همهمچنین می و در بررسی حاضر باشد

[11]. 

 15/2-05/1و  9/0 ،611/0 ،6/0 گزارش شده مقادیرخونی برآورد شده تحقیق حاضر نسبت به ضریب هم متوسط

، اندازه جمعیت، جمعیت مورد مطالعهترین علت آن تفاوت در مهم احتمال دارد ،که بودکمتر  های مشابهدرصد در بررسی

عالوه بر این مسائل،  .[6و  5، 1، 1] باشده بود هاو دالیل دیگری نظیر تعداد رکورد مدیریتی و گیریهای رکوردسامانه

های نر خارجی برای انجام تلقیح مصنوعی در استفاده از اسپرم گاوتوان به خونی در این گله، میاز دالیل مقدار کم هم

خونی در کمترین میزان ممکن( و استفاده از یک برنامه آمیزشی مستقیم تحت کنترل در هر سال )برای نگه داشتن هم

 گله اشاره داشت.
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 گیرینتیجه. 4

 

های بسته، موجب افزایش ضریب خویشاوندی در گلههای گیری کرد که وجود آمیزشتوان نتیجهبه طور کلی می

شود. با توجه به کاهش میانگین صفات خونی در گله شده که این امر باعث کاهش میانگین برخی صفات تولیدی میهم

خونی سطح هم هر چندخونی در این گله آور ناشی از همخون، به منظور جلوگیری از افزایش اثرات زیاندر افراد هم

ای ه. بنابراین باید با حذف آمیزشیابدصورت عدم کنترل به سرعت افزایش  ولی امکان دارد در ،است پایین باشدممکن 

 خونی را در این گله کنترل و مدیریت نمود.های دور، همخویشاوندی بسیار نزدیک و افزایش آمیزش
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ABSTRACT 
This study was done to investigate the inbreeding content and its relationship with some 

productive traits in Moghan agro-industrial company Holestein cows using 17966 

Holestein cows pedigree data from 2007 to 2016. For preparing and editing of data, 

estimate of inbreeding coefficient and traits regression content from inbreeding, Fox pro, 

Excel, CFC and Wombat softwares were used, respectively. 32.12 percent of total animals 

were inbred. Inbreeding coefficient average for total population and inbreed animals in this 

study was calculated 0.56% and 1.85%, respectively. Inbreeding depression for 1% 

increasing of inbreeding for milk production and number of days in milk were estimated -

15.14 kg and -1.60 day, respectively 

 

Keywords: Inbreeding, milk, pedigree, regression. 

mailto:m.m.esrafili@gmail.com

