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ژنتیکی صفات تیپ، تولید، تولیدمثل و ماندگاري در گله گاو هاي  برآورد پارامترها و همبستگی هاي :نامهپایان وانعن
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  هدایت ایوریقدکتر نعمت  ودکتر رضا سیدشریفی  : راهنما داتیاس 

  دکترمهدي بهلولی و سیف دواتی جمال دکتر:  رمشاو اتیداس 

ــع  ــیل مقط ــد   ی:تحص ــی ارش ــته   کارشناس ــی  :رش ــوم دام ــرایش       مهندســی عل ــژاد :گ                      دام اصــالح ن

  88 ات:صفح تعداد    31/05/1396 دفاع: تاریخ   طبیعیکشاورزي و منابع  :دانشکده  اردبیلی محقق :دانشگاه

  :چکیده

 فشارهاي برابر در ها دام تحمل توانایی است، آورده وجود به شیري هاي گاو براي بشر که طبیعی غیر محیط به توجه با    

 و شناسایی سمت به را نژاد اصالح متخصصان شرایط، این در ها دام پایداري میزان .است کرده پیدا خاصی اهمیت محیطی

 افزایش گله در را دام اقتصادي عمر طول صفات این بهبود و انتخاب با تا کند، می هدایت خاصی فیزیکی صفات انتخاب

 در .گرفت خواهند قرار تاثیر تحت دام تولیدي صفات احتماال باشد، تیپ خصوصیات روي بر انتخاب فشار چنانچه اما دهند

در اولین دوره شیردهی استفاده گردید. داده  استان اصفهان هلشتاین نژاد شیري گاو هفت گله رکوردهاي از تحقیق، این

که توسط شرکت آریا دلتا ژن اصفهان جمع آوري شده بودند مورد ارزیابی و  1392تا  1382سال به  مربوط مذکور هاي

(تولید شیر، تولید چربی، تولید پروتئین)، مطالعه قرار گرفت. صفات مورد مطالعه در این تحقیق شامل صفات تولیدي 

صفات تیپ (عمق بدن، زاویه داربودن، نگهدارنده پستان، اتصال پستان جلو، عمق پستان) و صفات تولیدمثلی (روزهاي باز 

 روش از استفاده با بررسی مورد صفات ژنتیکی تحلیل و تجزیهو صفت تولید عمر تولیدي بودند.   و سن اولین زایش)

تولید پروتئین شیر به  شیر، چربی تولید شیر، تولید وراثت پذیري شد. انجام wombatدرستنمایی توسط نرم افزار رحداکث

و وراثت پذیري صفات  07/0و  23/0و وراثت پذیري سن اولین زایش و روزهاي باز به ترتیب  42/0، 49/0، 28/0ترتیب 

و  39/0و  05/0، 12/0، 25/0، 27/0تان جلو، عمق پستان به ترتیب عمق بدن، زاویه داربودن، نگهدارنده پستان، اتصال پس

و  12/0صفات تولید شیر و تولید چربی  بین ژنتیکی همبستگی گردید. برآورد 2/0وراثت پذیري طول عمر تولیدي 

سن اولین همبستگی ژنتیکی بین صفت روزهاي باز و  برآورد شد. 05/0همبستگی ژنتیکی بین تولید شیر و تولید پروتئین 

و همبستگی فنوتیپی صفات تیپ  72/0تا  -51/0همبستگی ژنتیکی صفات تیپ در دامنه بین  برآورد گردید. 21/0زایش

) بود 7/0گزارش گردید. بیشترین همبستگی ژنتیکی مثبت بین عمق بدن و زاویه داربودن ( 22/0تا  -19/0در دامنه بین 

 برآورد ژنتیکی هاي همبستگی ) برآورد گردید.-51/0ن و عمق پستان (و بیشترین همبستگی ژنتیکی منفی بین عمق بد

(طول عمر تولیدي و تولید پروتئین) تا  -51/0در دامنه  مثلی و تیپ و طول عمر تولیدي تولید تولیدي، صفات بین شده

 و تولیدي صفات ینب نامطلوب و قوي ژنتیکی همبستگی به توجه با (سن اولین زایش و تولید چربی) برآورد گردید.63/0

همبستگی  .می گردد توصیه صفات این از ترکیبی اساس بر شیري گاوهاي در برنامه هاي انتخاب طراحی مثلی، تولید

  متغیر است. 39/0تا  -3/0ژنتیکی بین صفات تیپ و طول عمر تولیدي در محدوده 

  ماندگاريتیکی، صفات تیپ، تولید، تولیدمثل، همبستگی هاي ژن: هاواژه کلید
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 مقدمه  -1-1

 انسانی جوامع در آن فرآورده هاي و شیر کننده تأمین منابع مهمترین از یکی شیري گاو   

مدیریت  بهداشت مناسب، کافی، تغذیه حیوان، تولیدي توان بردن باال براي شود. می محسوب

 حیوانات به ژنتیکی اصالح میان این در .است ضروري نژادي اصالح برنامه هاي و انجام بهینه
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 نسل به نسلی از ژنی فراوانی در تغییر است. اهمیت داراي جامعه ژنی در ترکیب تغییر ایجاد دلیل

 کمی تعداد توان می شیري گاوهاي تولیدي افزایش پتانسیل با دیگر سوي از شود، می منتقل بعد

 باعث مسأله این که کرد جایگزین تولید کم گاوهاي از بیشتري با تعداد را شده اصالح گاوهاي از

  ).1384(کاوندي،  گردد می تولید کاهش هزینه هاي

 با باید مسأله اینکه  اطالعات می باشد، آوري جمع دقیق یک سیستم به نیاز گاو پرورش در    

 به بتوان تا باشد همراه آموزش کافی و پیگیري ارزیابی، مداوم، نظارت صحیح، یک برنامه ریزي

تیپ  ارزیابی ثبت مشخصات، رکوردگیري، شامل نیاز مورد اقدامات .یافت دست نظر اهداف مورد

 گاوهاي انتخاب که دهند می نشان ها باشند. بررسی می مثل تولید چون راندمان موارد سایر و

 از گیرد، صورت هستند ارتباط در با یکدیگر که مهم صفت اقتصادي چندین براي باید شیري

 ارزش اساس بر حیوانات است که انتخاب حالتی رد انتخاب از پیشرفت حاصل بیشترین طرفی

 والدین عنوان به ارزش ارثی هستند باالترین داراي که حیواناتی و باشد شده برآورد ارثی هاي

 بین ژنتیکی میزان همبستگی نیز و صفات پذیري وراثت مقدار بنابراین .شوند انتخاب آینده نسل

 آنها مقادیر برآورد لذا است، زیادي اهمیت داراي آمیزش بین حیوانات ریزي برنامه در آنها

  .)1384(کاوندي،  دارد ضرورت

    

 دام دامپروران .است بوده انگیزبر بحث دامپروري در آنها اهمیت و تولید و تیپ عامل دو همواره 

 و کنند تولید گوساله یک سالیانه باشند، داشته باالیی رکورد میانگین که پسندند می را هایی

 دامی مطلب، این به توجه با .کنند سپري را طوالنی تولید دوره یک جسمی جدي مشکل بدون

 توانایی نیز بدنش فیزیک و ساختمان مطلوب، تولید ضمن که دارد را اقتصادي عملکرد حداکثر

 را دام اقتصادي عمر طول تولید، بر تأکید که است شده ثابت تجربه به .باشد داشته را باال تولید

  ).2000، 1هریس و وینکلمن( دهد می کاهش

                                                
  1. Harris & winkelman   
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 توانایی آورده، بوجود شیري گاوهاي براي بشر که صنعتی و طبیعی غیر محیط به توجه با   

 پایداري میزان .است شده برخوردار اي ویژه همیتا از محیطی فشارهاي برابر در گاوها تحمل

 می هدایت خاصی فیزیکی صفات انتخاب سمت به را نژاد اصالح متخصصین شرایط این در گاوها

 باید البته دهند، افزایش گله در را دام اقتصادي عمر طول صفات، این ارتقاء و انتخاب با تا کند

 جهت در دام کلیدي صفات باشد، تیپ خصوصیات روي بر انتخاب فشار اگر که داشت توجه

 و عمر طول به تولید، افزایش اساس بر انتخاب همچنین .گرفت خواهند قرار تأثیر تحت نامناسبی

 صفات برخی منفی ژنتیکی همبستگی مشکل این عامل .زد خواهد لطمه دام اقتصادي ارزش

 پذیري آسیب تولید، بهبود جهت انتخاب فشار افزایش با بنابراین .دارند ارتباط تولید با که است

 گیرند می قرار منفی تأثیر تحت گله در دام ماندگاري و کل شایستگی نتیجه در یافته افزایش دام

 سبب تیپ صفات روي بر انتخاب فشار افزایش .دشون می گاو سودآوري کاهش موجب ها این که

 افزایش رايب احتماال انتخاب روش این د.شو می گله در دام اقتصادي عمر طول افزایش

  .)1384(کاوندي،  بود خواهد مفید منتظره غیر هاي حذف کاهش و سودمندي

  :باشد می ذیل شرح به تیپ صفات اطالعات از استفاده و آوري جمع دالیل مهمترین  

 دام تولیدي صفات و )تیپ( ظاهري صفات بین منفی یا مثبت ارتباط یافتن



 حرکتی اندامهاي به مربوط هاي بیماري از جلوگیري 

 دامها کارایی و اقتصادي عمر طول افزایش 

 مناسب هاي انتخاب زمینه در دامپروران به رساندن یاري   

 منتظره غیر هاي حذف از اجتناب 

 دامدار سود بردن باال

 تولید با که دام، ظاهري صفات از دسته آن بایست می اهدافی چنین به یابی دست منظور به   

 بر انتخاب هنگام در و شده شناسائی دارند، مناسب همبستگی گله در دام ماندگاري میزان و شیر
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 و تولید بر منفی تاثیر که تیپ نامطلوب صفات باید ضمن در .شود بیشتري تأکید آنها روي

 میزان به انتخاب برنامه در تیپ صفات از یک هر جایگاه. شود گرفته نظر در دارند دام کارایی

 صفاتی به باید انتخاب معیارهاي در بنابراین. شود می مربوط شیر تولید با صفات این همبستگی

 از یکی عنوان به تیپ دامداریها در امروزه. شود بیشتري توجه دارند منفی رابطه تولید با که

 هنگام رو این از شود می محسوب دامها شیر تولید میزان بینی پیش در مؤثر و مهم بسیار عوامل

 اهمیت تیپ صفات جایگزین، هاي تلیسه انتخاب یا و خارج کشورهاي از تلیسه و اسپرم خرید

 صفاتبرخی  ژنتیکی رسیهدف از اجراي این تحقیق بر .اند داده ختصاصا خود به را خاصی

  می باشد. اصفهان استان هلشتاین گاوهاي در ماندگاري، تولیدمثل و تولید ،تیپ

  پیشینه تحقیق-1-2

تحقیقی که توسط  در. گاو شیري است هاي گله در ينژاد اصالح هايابزار از تیپ یکی ارزیابی   

انجام گرفت همبستگی ژنتیکی صفات تولیدي با طول عمر تولیدي  )1389( همکاران صیادنژاد و

این واقعیت است که انتخاب براي  بیانگر این امر )54/0- 47/0گردید( نسبتا باال برآورد مثبت و

  شد. کمترین همبستگی ژنتیکی صفات  در گله ها خواهد دامهاتولید باال سبب ماندگاري بیشتر 

  

 که نشان می دهد ) بود-0057/0( تولیدي با طول عمر عملکردي مربوط به تولید شیر و برابر

داراي مقاومت کمتري نسبت  ولی گیرنداگرچه مورد توجه دامدار قرار می  گاوهاي با تولید باالتر

  پستان، لنگش و غیره می باشند.ورم به بیماریهاي تولیدمثلی، 

توسط پهلوان و ی که به منظور بررسی ژنتیکی صفات ظاهري، تولیدي و تولیدمثل در تحقیقی   

برآورد  - 03/0را  انجام گرفت همبستگی ژنتیکی سن زایش اول با تولید شیر) 1389( همکاران

 هلشتاین گاوهاى در شیر تولید با اول زایش سن ژنتیکى همبستگىکردند این درحالی است که 

 با تولید زایش فاصله ژنتیکى همبستگىگزارش شده است.  27/0 برابر دیگر تحقیق یک در ایران
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و در 27/0 برابر ایران هلشتاین گاوهاى در مقدار آن که حالی در است آمده دست به 17/0 شیر

  صفت این دو بین همبستگى بودن گزارش شده است. باال 47/0 برابر انگلستان هلشتاین گاوهاى

 - مى نشان تحقیقات نتایج باشد. ژنتیکى ارزیابى بر آن تاثیر و محیطى عوامل از ناشى تواند مى

 و تولیدمثل عملکرد کاهش سبب ممکن است پرتولید گاوهاى در انرژى منفى توازن که دهد

 صحیح، مدیریت اعمال با توان مى بنابراین .شود شیردهی دوره اوایل در خصوصا دام سالمت

 استفاده همچنین شد. تولیدي صفات با آن نامطلوب رابطه دلیل به تولیدمثلی بازده کاهش مانع

 اي در مطالعه .باشد موثر زمینه این در تواند مى نیز نر گاو ارزیابى هاى شاخص در صفات این از

عمرعملکردي، ی صفات ترکیبی پا و سم را با طول همبستگی ژنتیک) 2006( و همکاران 2پریز

  تولید، سود و باروري مثبت گزارش کردند.

که صفت عرض سینه از لحاظ ژنتیکی با برخی  ) گزارش کردند1998، و همکاران 3پریس(  

عرض سینه کمتر منجر به فاصله گوساله زایی بیشتر و نرخ  صفات باروري همبستگی داشته و

 همکارانتحقیقی که توسط عسگري جعفرآبادي و  در .شود می آبستنی با اولین سرویس کمتر

   انجام گرفت همبستگی هاي ژنتیکی صفات ماندگاري با صفات تیپی عمق بدن و کمر )1388(

  

 مثبت برآوردپستان، عمق پستان و لیگامان نگهدارنده  منفی و با صفات تیپی اتصال جلویی

 )،1384( )، دادپسند طارمسري2002( و همکاران 5سولمن)، 1992( و همکاران 4گردید. باراك

) گزارش 2004( و همکاران سولمن) نتایج مشابهی گزارش کردند. 1998( و همکاران 6راجرز

رابطه غیرخطی بین  و شود می دادند که پستان خیلی عمیق یا کم عمق موجب کاهش ماندگاري

 طارمسري دادپسند ) و1997( 6و همکاران 7ولماونتایج  با کهند این دو صفت گزارش کرد

                                                
  1. preze   
  2. pryce 
  1. Barark    
  2. Sewalem 

  3.Ragerz 
  4. vollema 
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                                                                                                        .داشت  مطابقت)1384(

 9تی سوراتا)، 1992( 8الولورو  شورت ماندگاري توسط ژنتیکی منفی بین اندازه بدن و همبستگی

و  10باتچربا این حال . شده است ) گزارش1381( عسگري جعفرآبادي ) و2004و همکاران (

با توجه  .ندردکو متوسطی را بین این صفات و طول عمر برآورد  ) ارتباط مثبت1997( همکاران

انتخاب  دارد و که هنوز تنوع ژنتیکی براي صفات طول عمر وجود می توان گفت به این نتایج

  . تواند به پیشرفت ژنتیکی منجر شود براي آنها می

که  به این نتیجه رسیدند گرفتانجام  )1382( و همکاران محمديتوسط طی تحقیقاتی که   

صفات تیپ با داشتن وراثت پذیري متوسط و نسبتا باال، قابلیت توارث خوبی از نسلی به نسل 

صفاتی مانند قد و قامت، اندازه بدن، عرض سینه، عرض لگن، طول لگن بیشترین و  .دیگر را دارند

متوسطی  م تیپ نیز از وراثت پذیريباالترین ضرایب وراثت پذیري را دارند و دیگر صفات مه

  برخوردار هستند. 

پایین، مشکالت عدم  تولید از که بعد شیري نشان می دهد جوامع گاو از حذف بسیاري آمار   

حذف گاوهاي شیري می باشد و نتایج   مثلی و ورم پستان علت عمده  باروري، بیماریهاي تولید

شاخص  نظر نگرفتن صفات عملکردي در حاصل از مطالعات شبیه سازي نیز نشان داده است که در

 تولید مثلی درصد کاهش می دهد لذا توجه به صفات تولیدي و 25تا  15انتخاب، راندمان تولید را 

صفات ماندگاري یا  ).1384(دادپسند طارمسري. بود خواهد جنبه اقتصادي بسیار حائز اهمیت از

 -مثلی، لنگش و فلجی می یک معیار عمومی براي بیان مقاومت دام نسبت به بیماریهاي تولید بقا

سبب  ها براي صفت ماندگاري عالوه برکاهش مشکالت مذکور درگله ها می تواند باشد انتخاب دام

 گاوها شدت انتخاب فزایشا و باالتر گاوهاي پرتولید ش هزینه تلیسه هاي جایگزین، طول عمرکاه

 ) و1/0 از (کوچکتر پایین صفت ماندگاري وراثت پذیري گردد. به دلیل افزایش فاصله نسل،

                                                
               5. Short & lawlor 

  6. Tsurata    
  7. Boettcher      
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همچنین عدم دسترسی به رکوردهاي طول عمر، انتخاب مستقیم دامها براي این صفت با مشکالت 

صفات همبسته قابل اندازه گیري درسنین پایین، روش متداولی  استفاده از همراه بوده وزیادي 

صفت  صفات تیپ مهمترین صفات همبسته با .گله ها محسوب می شود براي بهبود ماندگاري در

افزایش حذف  انتخاب براي افزایش ماندگاري، کاهش حذف اجباري و ماندگاري است هدف اصلی از

شیري  فزایش ماندگاري نقش بسزایی در افزایش بازدهی و سودآوري پرورش گاواختیاري است. ا

 دارد.

  ضرورت و اهمیت پژوهش -1-3

 حیوان در ها قوت و ها ضعف که شود می انجام دلیل این به  ارزیابی تیپ یک حیوان، عموما    

 .شود استفاده حیوانات حذف یا و بندي رتبه آمیزش، براي اطالعات این از و شود داده تشخیص

یشه باید براي ارزیابی، یک تیپ ایده آل گاو شیري را به عنوان مبناي مقایسه هم ارزیاب شخص

دامی حداکثر عملکرد اقتصادي را دارد که ضمن تولید مطلوب،  در ذهن خود داشته باشد.

ت که ساختمان و فیزیک بدنش نیز توانایی تولید باال را داشته باشند. به تجربه ثابت شده اس

  می دهد. البته باید توجه داشت که اگر فشار ید، طول عمر اقتصادي دام را کاهش تاکید بر تول

  

انتخاب بر روي خصوصیات تیپ باشد، صفات کلیدي دام در جهت نامناسبی تحت تاثیر قرار 

جهت بهبود باروري گاوها به همراه تولید بیشتر می توان از صفات تیپ در انتخاب گرفت.  خواهند

 -ها می انتخاب براي گاوهاي با اندازه بدن بزرگتر موجب تولید بیشتر این دامنیز استفاده کرد 

   گردد. ها می کاهش باروري در این دام شود که تولید بیشتر باعث

 با آن ارتباط و پستان) (به ویژه صفات بدن ظاهرى مثلی و صفات تولید اهمیت توجه به با   

نژاد و انتخاب  اصالح هاى در برنامه صفات این از توان می گله در ماندگارى حیوانات و عمر طول

مطالعات صورت گرفته در . نمود استفاده اقتصادى عمر طول و تولید افزایش راندمان براى اسپرم
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بودن صفات تیپی به عنوان صفات همبسته با صفات باروري و  دیگر کشورها نشان دهنده مفید

                                                                              ).2003و همکاران،  11(بري تولیدي جهت انتخاب می باشد

  پژوهش افهدا -1-4

 است. اقتصادى ورى بهره افزایش و عملکرد تغییر شیرى گاو نژاد اصالح از هدف طورکلى به   

 افزایش در ولی بوده، استوار صفات تولیدى افزایش پایه بر نژادي اصالح هاي برنامه اکثر اساس

 مورد نیز دیگرى شیر، صفات تولید صفت بر عالوه که است الزم ژنتیکى بهبود طریق از تولید

 و تغییرات ژنتیکى بایستی انتخاب به پاسخ یا و بخشی اثر تعیین میزان براى گیرند. قرار توجه

را  مختلف سالیان طول در نژادى اصالح هاي اجراي برنامه در موفقیت میزان و بررسى را محیطى

  ).1990 و همکاران، 12ستری(مک آل نمود ارزیابى ژنتیکی روند با

 افزایش منظور به حیوانات بین بیولوژیکی هاي تفاوت از ماهرانه و مناسب استفاده نژاد اصالح    

 و ژنتیکی نظر از افراد بهترین شناسایی شامل اصالح نژادي برنامه هر می باشد. بازده اقتصادي

   از .است ژنتیکی مطلوب تغییرات به دستیابی براي ها آن میان مناسب آمیزشی طراحی سیستم

  

اصالح  برنامه هر لذا است، سیستم اقتصادي افزایش شایستگی نژاد اصالح نهایی هدف که جا آن

 حداکثرشدن موجب الزاما باشد، داشته صفت خاصی در را ژنتیکی پیشرفت که باالترین نژادي

  شود. نمی اقتصادي بازده ي

گزینی  تیپ جهت به همچنین از استاقتصادي دام  از ارزیابی تیپ افزایش طول عمرکلی هدف   

ارزیابی تیپ به خدمت گرفتن دیگر هدف از  . به عبارتکرد ها می توان استفاده جایگزینی دام و

 پرتولید گاوهاي در دامداران از بسیاري. بخشیدن تولید در گله است تیپ در جهت تولید و تداوم

 یا مدیریت در پیشرفت می باشند.مواجه  مثلی تولید قبول عملکرد قابل یک ثبات مساله با خود

                                                
  1.Berry 

  2. Mc Allister 
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 به تولیدکننده شود می باز روزهاي کاهش مثال صفات، برخی میانگین بهبود به که منجر ژنتیک

 یابد. دست اقتصادي به منافع بهتري راندمان با شیر، تولید افزایش طریق از تا دهد می اجازه

 وجود این با دارند، قرار محیطی عوامل و مدیریت گله تاثیر تحت شدیدا مثلی، تولید صفات اغلب

 قابل ژنتیکی واریانس مثلی تولید صفات برخی مورد در که دهد نشان می تحقیقات برخی نتایج

 طریق از مثلی، عملکرد تولید در پیشرفت و توسعه صورت این در که دارد وجود اى مالحظه

   ).2000و همکاران،  13ویگل( بود خواهد پذیر امکان نیز ژنتیکی انتخاب هاي برنامه

        مثلی تولید یانس ژنتیکی محدود صفاترتوجه به وراثت پذیري پایین صفات تولیدمثلی و وا با   

یافت بلکه می توان  دست مطلوب ژنتیکی پیشرفت به انتخاب طریق از مدت کوتاه در نمی توان

 که محیطی عوامل از دسته به آن کافی توجه و صحیح مدیریتی هاي تکنیک بکارگیري طریق از

 و بروز میزان و تغییرات در نتیجه در باشند و مثلی می صفات تولید بر شدیدتري تأثیر داراي

 مطلوب جهت در را مربوطه صفات میانگین و نموده دارند اقدام بیشتري اهمیت صفات این ظهور

هاي اخیر بسیاري به رغم وراثت پذیري پایین و به دلیل اهمیت اقتصادي باال، در سال داد. تغییر

  مثلی و انتخاب براي بهبود باروري گاوهاي شیري را در  از کشورها ارزیابی ژنتیکی صفات تولید

  

انتخاب مستقیم و  از داده اند. برخی پژوهشگران استفاده تلفیقی برنامه هاي اصالحی خود قرار

نمره وضعیت بدنی، صفات تیپ و... را براي  مانندغیرمستقیم براساس صفات تولیدي و عملکردي 

   ).2004، 14رادنوان(اند بهبود باروري پیشنهاد کرده

    اهداف اختصاصی:

                                                
  1. Vigel        

      1. Van Raden        
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این تحقیق به منظور برآورد پارامترها و همبستگی هاي ژنتیکی صفات تیپ، تولیدي،    

می باشد که تاکنون انجام  1392تا  1382تولیدمثلی و ماندگاري با داده هاي مربوط به سالهاي 

  نگرفته است.

 :است بوده ذیل موارد به تحقیق دستیابی این اهداف

 چربی،تولید  شیر، تولید شامل دام تولیدي و تولید مثلی ،تیپ صفات وراثت پذیري برآورد. 1

  .دوشش بار دو و روز 305 براساس شده تصحیح پروتئینتولید 

 بر پروتئین چربی، شیر، صفات تولید و تیپ صفات بین فنوتیپی و ژنتیکی همبستگی برآورد .2

 مثل و ماندگاري و بین صفات تولید دوشش بار دو و روز 305 اساس

. کاهش هزینه هاي تولید با تکیه بر وجود همبستگی هاي بین صفات تیپ، تولید و ماندگاري از 3

  .طریق انتخاب دام ها در سنین پایین

و کاهش  افزایش طول عمر تولیدي حیوان با تکیه بر تخمین ماندگاري از طریق روابط مذکور .4

  حذف هاي اجباري.
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   نژاد گاوشیري اصالح -2-1

 اقتصادي کارایی بهبود و سودآوري افزایش در که حیواناتی نژاد اصالح و عملکرد بهبود    

 اهمیت دام اصالح در که صفاتی بیشتر است. بوده بشر اهداف از همواره دارند، سیستم نقش

در بین تمام حیوانات مزرعه  .دارند باالیی اقتصادي ارزش معموال که هستندصفات کمی  دارند،

 دراز طیور اصالح عملکرد گاوهاي شیري بیش از همه مورد توجه قرار گرفته است.  اي، بعد

دلیل  به مثلی تولید صفات با در مقایسه تیپ و تولیدي صفات نژادي اصالح هاي برنامه بیشتر

 برخوردارند بیشتري اهمیت از انتخاب شاخص تعیین ها، در گاوداري درآمد در آن اهمیت

 پذیري وراثت دلیل به باروري به مربوط صفات اوقات اغلب این، عالوه بر )2004(کادرمیدین، 

 و این درحالی )2001(پریس و ویرکمپ، شوند  می  گرفته نادیده اصالحی هاي برنامه در پایین

 در بهبود با همراه که شود می مثلی باعث تولید و تولیدي صفات بین منفی همبستگی که است

  .)1381(شجاع و همکاران، یابد کاهش مثلی تولید عملکرد تولیدي، صفات

  شیري گاوهاي در اقتصادي صفات - 2-2

  صفات تولید شیر -1- 2-2

 صفات هستند این کمی صفات جزء شیري گاوهاي در اقتصادي اهمیت داراي تولیدي صفات   

 قابل آسانی به هرجایگاه انفرادي تأثیر شوند، می کنترل ژنی جایگاههاي از زیادي تعداد توسط

 براي لذا .دارند اثر آنها فنوتیپ بر زیادي میزان به )محیط( ژنتیکی غیر عوامل و نیست تشخیص

   محیطی سهم اثرات براي فنوتیپی، مشاهدات از است الزم حیوانات اصالحی ارزشهاي به بردن پی

  

 تصحیح مستلزم ژنتیکی، ارزیابی روشهاي بیشتر حاضر حال گیرد در صورت الزم تصحیحات

 را این عوامل از تعدادي .است شده شناخته محیطی اثرات براي مشترك مبناي یک بر رکوردها

 روشهاي با معادالت حل با همزمان ارزیابی حین در را عوامل سایر اثرات و تصحیح ارزیابی از قبل
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 این نقش حذف براي رکوردها استانداردکردن و تصحیح ضرورت .کنند می برآورد مناسب آماري

 از تصحیحاتی رابطه این است در آنها ژنتیکی پتانسیل اساس بر ها دام همقایس و محیطی عوامل

 .گیرد می انجام شیردهی روز 305تولید  اساس بر بلوغ سن و دوشش دفعات تعداد نظر

 سال ،عالوه بر نژاد تحت تاثیر عوامل محیطی مختلفی نظیر اثرات گلهرکوردهاي تولید شیر 

  .دارد قرار شیردهی طول روز، در دوشش زایش، دفعات

 مقایسه است در بیشتر آنها شیر تولید میانگین که جوامعی در شیر تولید صفات وراثت پذیري    

وراثت  تفاوت دالیل از یکی یعنیباشد.  می بزرگتر تر، پایین شیر تولید میانگین با با جوامع

 ژنتیکی همبستگی اما باشد، آنها بین ژنتیکی تفاوت از ناشی مختلف می تواند بین جوامع پذیري

انتخاب  که دهد می نشان تحقیقات نتایج است. یکسان مختلف تقریبا صفات درجوامع این بین

افزایش  براي انتخاب از تر ساده مراتب به همزمان طور به پروتئین و چربی افزایش درصد براي

 مثبت بین ژنتیکی همبستگی وجود امر این دلیل باشد، می کاهش دیگري و آنها از یکی درصد

 و چربی کاهش درصد سبب شیر افزایش مقدار انتخاب براي همچنین صفت است. دو این

 سبب چربی افزایش درصد براي انتخاب .ندارد تاثیر الکتوز درصد روي ولی شود می پروتئین

افزایش  باعث پروتئین افزایش درصد شد. انتخاب براي شیرخواهد اجزاي سایر افزایش درصد

 درصد افزایش با همچنین .ندارد تاثیري الکتوز و چربی درصد روي بر ولی شود می آن درصد

   .)1384(کاوندي،  کاهش می یابد چربی درصد الکتوز،

  

  و نحوه ارزیابی آن ها صفات تیپ -2- 2-2

 شایستگی با ارتباط در که بدن ساختاري خصوصیات استاندارد و آل ایده مجموعۀ به تیپ   

ضاوت ظاهري دام و در ق) 1983و همکاران، 15تریم برگر(شود می گفته است یافته حیوان تکامل

                                                
  1. Trimberger  
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براساس ارزیابی انجام شده، دام مورد نظر در طبقه بندي مناسب  گیرد و میاستفاده قرار  مورد

اساس میزان تابعیت خصوصیات ظاهري دام از  بر. )1992تریم برگر و همکاران،گیرد( می قرار

مهمترین اهمیت صفات تیپی افزایش  تیپ استاندارد، رتبه دام در طبقه بندي تعیین می گردد.

اقتصادي و در نتیجه افزایش تولید و بهبود وضعیت اقتصادي دامداران و در نتیجه  طول عمر

عمل این امکان را  آن درقضاوت و ارزیابی تیپ و بکار بستن شد. بهره گیري از می با اقتصاد کشور

ي، گاو براي شروع فعالیت گاودار دهد که در انتخاب گاوهاي شیري هنگام خرید به گاودار می

صحیحی اي نر مناسب براي گله تصمیم گیري گزینی براي بهبود گله و انتخاب گاوه انتخاب و به

 در ها قوت یا و ها ضعف که شود می انجام دلیل این به حیوان یک ارزیابی اعموم را اتخاذ نماید.

 استفاده حیوانات حذف یا و بندي رتبه آمیزش، براي این اطالعات از شود و داده تشخیص حیوان

 مبناي عنوان به شیري گاو آل ایده تیپ یک ارزیابی براي باید همیشه ارزیاب شخص. شود

 طول و ماندگاري صفات با باال همبستگی دلیل به تیپ صفات. باشد داشته خود ذهن در مقایسه

 .است بوده دام اصالح متخصصین و دهندگان پرورش توجه مورد پیش ها مدت از تولیدي، عمر

 بخصوص و تولیدي صفات براي پرورش و انتخاب ها سال طی در شیري گاوهاي بدنی ساختار

شیري ارتباط وجود  شیر در گاو بدن و تولید بین شکل. است شده تغییراتی دچار شیر، تولید

باشد. بیشتر   می رسد که نسبتا کمط درون یک گله یا یک نژاد به نظر دارد، ولی این ارتبا

  ولی پایینی را بین این صفات  همبستگی هاي فنوتیپی مثبت مطالعات انجام شده در این زمینه

  

که نشان می دهند انتخاب براي تیپ به  می باشد نیز بسیارکم ژنتیکینشان می دهد همبستگی 

 صفت به طور جدا از تنهایی منجر به بهبود کمی در تولید می شود. به نظر می رسد که این دو

 ها اعمال نمود دو آن دو بایستی انتخاب را براي هر هم به ارث برده می شوند و براي اصالح هر

          .)1384(کاوندي، 
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 هاي سیستم همهاساس  و صفات تیپ بندي طبقه هاي سیستم اساس تیپ خطی صفات   

جداگانه  گیري اندازه اساس بر خطی بندي طبقه. هستند شیري هايگاو وصیف و قضاوتت

 -مطلوبیت صفات را نشان نمی این اندازه گیري ها است استوار صفات به جاي نظرات شخصی

باالترین نمره مطلوبترین درجه یک صفت را نشان می دهند یعنی لزوما  صفات درجه دهند بلکه

  ).  1384(کاوندي،  نمی باشد

 در د.کنن استفاده خطی بندي طبقه سیستم در استاندارد صفات از باید کشورها همه   

 -می آورده تیپ ارزیابی گزارش در اختیاري صورت به اضافی صفات از برخی مختلف کشورهاي

 از ولی بودند شده معرفی استاندارد صفات عنوان به صفت شانزده، 2006 سال از قبل تا .شود

 و حرکت نحوه از عبارتند صفت دو این .گردید اضافه لیست این به جدید صفت دو 2006 سال

 گاو نیاجه فدراسیون عضو کشورهاي ارزیابی فرمهاي در باید احتم صفات این بدنی اسکور

  :هستند دسته دو تیپ صفات .باشد داشته وجود هلشتاین

 اولیه صفات .١ 

 ثانویه صفات .٢

، عمق بدن، عرض سینه، زاویه دار بودن، زاویه کپل، عرض دام قامت و قد :شامل اولیه صفات   

از نماي کنار، زاویه سم، اتصال پستان جلو، محل  پا زاویه نماي عقبی، از کپل، پاهاي عقبی

لیگامنت نگهدارنده وسطی، محل استقرار سرپستانک جلویی، طول سرپستانک ها، عمق پستان، 

  ).1384(کاوندي،  پستانک هاي عقبی، عرض پستان عقب استقرار سر

  

  

 انتخاب بنابراین .باشد می) 41/0( قامت به مربوط یريذپ وراثت بیشترین تیپ صفات میان در   

 درصد و شیر تولید با صفت این ژنتیکی همبستگیباشد  موثر تواند می صفت روي این بر ژنتیکی

 با ژنتیکی همبستگی بیشترین تیپ، صفات بین در .است بوده - 65/0 و 72/0 ترتیب به چربی

 تولید و شیر تولید با صفت این فنوتیپی همبستگی .است داده نشان خود از قامت را ریش تولید
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 این ادیرقم البته. است آمده بدست کمتر مقادیر با ولی ژنتیکی همبستگی با جهت هم چربی

 شده گزارش )01/0و  12/0 (کمتر آن مقادیر و بوده متفاوت دیگر مطالعات در ها همبستگی

 ).2015و همکاران،  16(واسانا است

 گاواست  آمده بدست 008/0و  017/0 باز روزهاي با صفت این فنوتیپی و ژنتیکی همبستگی   

 استرس تحت باال تولید علت به نتیجه در و دارند نیز بیشتري تولید بزرگتر بدن ي اندازه با هاي

 گاوهاي ترتیب بدین .دهند نمی نشان خوبی به را فحلی یا شده فحل دیرتر و بوده تولید از ناشی

 ).1384(کاوندي، دارند بیشتري باز روزهاي بلندتر

 بیشتري بدن عمق گاوها هرچه ،عمق بدن با عمر اقتصادي حیوانبا توجه به رابطه منفی     

 ).1384(کاوندي، داشت خواهند کمتري عمر طول و تر مثل ضعیف تولید باشند داشته

 بین ژنتیکی همبستگی. دارند تري طوالنی زایش ي فاصله دارتر زاویه و قدتر بلند گاوهاي   

 می باشد. ارتباط 47/0 )2007( همکاران و پریس گزارش طبق زایش و فاصله بودن دار زاویه

 )1380( همکاران و است. رضایی 42/0 با برابر و باال نسبتا شیر تولید با بودن دار زاویه ژنتیکی

 درصد با و 16/0و  - 06/0 ترتیب به شیر تولید با بودن دار زاویه و فنوتیپی ژنتیکی همبستگی

 .اند کرده گزارش ترتیب به چربی

ت. نیس خطی حقیقی صفت یک ،شکم دیواره به جلویی پستان قوي اتصال با توجه به این که   

 کف ت.اس مهم بسیار تیپ کلی ترکیب در جلویی پستان هاي سرپستانک و جلویی پستان

 ایده طول باید خوب جلویی پستانبد. یا امتداد عقب پستان سطح همان در باید جلو پستان

 به یکنواخت طور به و کند پیدا انحنا باال سمت به مالیمت به اتصال از قبل و باشد داشته یعال

 می دچار و طبیعی غیر هاي بافت تشکیل و بیماریها به کمتر ها پستان نوع این .شود وصل بدن

   .)1394، میراب زاده اردکانی(گردد عمر طول افزایش سبب تواند می که شوند

                                                
  1. Vassana   
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 گاو پستان کف. می نامند پستان عمق را خرگوشی مفصل تا پستان بخش ترین پایین فاصله   

. )2005فدراسیون جهانی هلشتاین فریزین،  (باشد خرگوشی مفصل از باالتر متر سانتی پنج باید

 کف( عمیق پستانهاي. شود می جراحت و پستان ورم دچار بیشتر عمیق بسیار پستان یک

 دارند بسیارکمی ارتفاع که آنهایی و امتیاز کمترین )خرگوشیفصل م از تر پایین پستان

 .است تر مطلوب متوسط حد نیز صفت این در. کنند می دریافت را امتیاز بیشترین

 و جراحت معرض در بیشتر زیاد عمق با پستان. است مهم خیلی آن ظرفیت براي پستان عمق  

 چه هر بلکه نیست بیشتر تولیدشیر دهنده نشان باشد بلندتر پستان هرچه. دارد قرار پستان ورم

 پستان ارتفاع چه هر پس. یابد می افزایش شیر تولید باشد داشته بیشتري ترشحی بافت پستان

 .)1394، میراب زاده اردکانی(است بیشتر پستان ترشحی بافت یعنی است بهتر باشد کمتر عقبی

 سمت به ها سرپستانک که شود می سبب ضعیف خیلی نگهدارنده رباط با توجه به این که    

 حد نیز صفت این براي پس. داخل سمت به باشد سفت خیلی اگر و شوند متمایل خارج

 احتمال. شود می پستان افتادگی از مانع قوي نسبتا لیگامنت تراست مناسب 5نمره  متوسط

 چون هستند اهمیت حائز هم کناري هاي لیگامنت. یابد می کاهش )شدگی له( زخم و بیماریها

 سبب بودن ضعیف دلیل به کناري هاي لیگامنت ولی باشد مناسب وسط لیگامنت دارد احتمال

 .)1394، میراب زاده اردکانی(کنند پاندولی پستان ایجاد

  

  صفات تولیدمثلی -3- 2-2

      مهم است زیرا مرحله شیردهی موقعی آغاز مثل منظم و طبیعی در گاو شیري بسیار تولید    

برآوردهاي وراثت پذیري و تکرارپذیري در گاوهاي شیري  اي به دنیا آید می شود که گوساله

برآوردهاي پایین حاکی از آن است که بخش اعظم تنوعی  همچون گاوهاي گوشتی پایین است

 -انتخاب براي بهبود این صفات موثر نمی حیط بوده ومکه در باروري مشاهده می شوند ناشی از 
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باشد. بیشترین پیشرفت درون گله از طریق توجه صحیح به عوامل محیطی مانند تغذیه، مدیریت 

 مشکالت تولید کشور در شیري گاوهاي حذف دلیل مهمترین و کنترل بیماریها صورت می گیرد.

 است مثلی تولید خصوصیات درگاوداریها، مهم فاکتورهاي از یکی دهد می نشان که است مثلی

 در مثلی تولید صفات است الزم تولیدي صفات بازدهی افزایش و بهبود براي .)1387 (مرتضوي،

 توان می مناسب تولیدمثلی بازدهی و باروري با دیگر طرفی از حفظ شوند. مناسب سطح یک

 مثلی تولید بازدة در که مهمی عوامل نمود. تأمین را گله در براي جایگزینی نیاز مورد هاي تلیسه

  :از عبارتند هستند مؤثر

    فاصله زایش -3-1- 2-2

 365 زایش فاصلۀ استاندارد میزان دارد. نام زایش هفاصل متوالی زایش دو بین روزهاي تعداد   

 هاي هزینه در افزایش سبب زایش دو بین هفاصل روزهاي تعداد در افزایش است. ماه 12 یاروز 

. )1976و همکاران، 17(فانکشود می تولیدي عمر طول در حیوان کلی عملکرد کاهش و نگهداري

 مانند( مثلی تولید و شیر) تولید مانند( تولیدي صفات شده برآورد همبستگى ژنتیکى مقادیر

  افزایش  باعث شیر تولید براى نر گاوهاى انتخاب لذا ).1998(ویرکمپ، است مثبت )زایش فاصله

  

  

 سالمتى و مثل تولید عملکرد بر تواند مى شده و )زایش فاصلهمانند ( مثل تولید صفات مقادیر

کاران، رادراستون و همبو  2003و همکاران،  18(والباشد داشته نامطلوب اثر گاوهاى شیرى

 نیست، مناسب معیارهاى مدیریتى نظر از ها همبستگى این بودن مثبت دیگرعبارت  به .)2002

 شود، مى زایش سن و غیرآبستن روزهاي تعداد زایش، فاصله سبب افزایش تولید افزایش چون

 شدید انتخاب .)2002(برادراستون و همکاران،  باشد نمى عملکرد مناسب و اقتصادى نظر از که

                                                
  1. Funk  

  1. Wall 
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دوم  و اول هاى در زایش ماندگارى کاهش سبب مستقیم طور به اگرچه تولید شیر افزایش براى

 غیر افزایش حذف سبب غیره و مثل ها، اختالالت تولید افزایش بیمارى دلیل به ولى شود، نمى

(هانسن، گردند می گله در عمر طول کاهش و هاى بعد زایش در ماندگارى کاهش اختیارى،

2000(.  

  باز روزهاي تعداد -2-2-3-2 

 - می غیرآبستن روزهاي یا باز روزهاي مجدد آبستنی تا زایش فاصل حد روزهاي تعداد به   

 باز روزهاي تعداد افزایش. است روز 90 تا 60 بین فاصله این استاندارد و بهینه تعداد .گویند

 نامطلوب تأثیر شیري گاوهاي اقتصادي عمر طول بر و شده زایش دو بینافزایش فاصله  موجب

) گزارش کردندکه بین مقدار شیر تولیدي و 1983(19سی کورا و مک دانییل .)1976(فانک، دارد

هر  ءازا تعداد روزهاي غیر آبستنی همبستگی مثبت و نامطلوبی وجود دارد، به طوري که به

 10تا  5کیلوگرم افزایش در ارزش اصالحی مقدار شیر تولیدي، تعداد روزهاي غیر آبستنی  1000

  شود. می روز اضافه

  

  

  

  

  فاصله زایش تا اولین تلقیح -3-3- 2-2

دهـد. از  فاصله زایش تا اولین تلقیح توانایی گاو را براي بروز فحلـی پـس از زایـش نشـان مـی      

سـایر صـفات بـاروري بـه      مزایاي فاصله زایش تا اولین تلقیح این است که این صفت نسـبت بـه  

هاي تا اولین تلقیح ممکن است تاثیر تصمیم گیري است. از معایب فاصله زایشاندازه سهولت قابل

خیر تلقـیح مواجـه   ید نسبت به گاوهاي کم تولید با تـا مدیریتی در گله باشد یعنی گاوهاي پر تول

                                                
  2. Seykora and Mc Daniel 
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شوند. فاصله زایش تا اولین تلقیح طوالنی دوره اول شیردهی از لحاظ اقتصادي بستگی به قیمـت  

و همکـاران،   20آمیمـو و فصـل زایـش دارد (   شیر، سطح تولید شیر، ارزش گوساله، هزینـه تغذیـه  

تولیدمثلی از قبیل فاصله زایش تا اولین تلقیح و فاصله زایش تا آبسـتنی   ). برخی از صفات2007

  ).1386تواند تحت تاثیر اثرات محیطی گله قرار گیرد (طغیانی پژوه، می

  فاصله اولین تلقیح تا تلقیح منجر به آبستنی   -3-4- 2-2

فاصله اولین تلقیح تا آبستنی نیز بستگی به عواملی نظیر توانایی آبستن شدن، حفظ آبسـتنی    

-هاي اولیه آبسـتن نمـی  پس از تلقیح و تشخیص درست و مجدد گاوهاي فحل، که پس از تلقیح

روزهاي باز بر فاصله بین دو زایش متوالی مـؤثر اسـت. بـا افـزایش      ).1380شوند دارد (ضمیري، 

تعداد روزهاي باز در اولین تلقیح، بسته بـه   .یابداز میزان تولید تجمعی شیر افزایش میروزهاي ب

روز پس از زایش متغیر است. عالوه بر اثرات مدیریتی، ناتوانی در بـروز فحلـی و    90تا  45نژاد از 

  هاي آبستنی گاوها خواهد شد.افزایش روزهاي باز موجب از دست رفتن فرصت

  

  وزهاي خشکیتعداد ر -3-5- 2-2

 بدنی ذخایر بازسازي جنین، غذایی نیازهاي افزایش علت به آبستنی پایانی ماهۀ دو در معموال    

 اگر .است ضروري روزه 60 خشکی هدور یک مجدد شیردهی شروع براي مادر پستانی بافتهاي و

 می بعدي شیردهی دورة در شیر تولید کاهش سبب باشد کمتر روز 30 از خشکی هدور طول

 باعث باشد، داشته تولید بر مثبتی اثر آنکه بدون باشد روز 60 از بیش خشکی دوره اگر ولی شود

طول دوره خشکی گاو جهت تأمین و بازیابی انرژي  .شود می شیردهی تعداد روزهاي کاهش

 ). مطالعات بر روي بازده اثر2001، 21دکرز( ذخایر تخلیه شده در مدت شیردهی ضروري است

                                                
  1. Amimo   
               1. dekkers    
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درصد به چربی  75داد که گاوهاي شیرده انرژي متابولیسمی را با بازده تقریبا ژنتیکی نشان 

درصد می  60به  اکنند اما وقتی که گاوها خشک هستند این بازده کاهش یافته و تقریبتبدیل می

). در مطالعات دیگر طول دوره خشکی براي حداکثر شدن تولید 2005، 22گونزالس و آلندارسد (

  .)1976و همکاران،  23(اسالما دروز منتج گردی 60تا  51شیردهی بین  هايدر کلیه دوره

  صفات ماندگاري -4- 2-2

طول عمرگاوهاي شیري به عنوان یکی از صفات اقتصادي هدف اصالح نژاد همواره در تعیین    

می کند. طول عمر را می توان بصورت فاصله زمانی  دامداري ها نقش مهمی ایفااقتصادي  عملکرد

 صفات از یکی عنوان به ماندگاريآخرین جابجایی درگله تعریف کرد.  یاحذف  اولین زایش تابین 

بر  اختیاري هاي حذف در توانایی افزایش و جایگزینی هاي کاهش هزینه طریق از اقتصادي مهم

  .)1986و سیلویا و همکاران،  1998(استل، دارد اثر سیستم اقتصادي شایستگی

   

  

  

صفات ماندگاري یا بقا یک معیار عمومی براي بیان مقاومت دام نسبت به بیماریهاي تولیدمثلی،   

لنگش و فلجی می باشد انتخاب دامها براي صفت ماندگاري عالوه برکاهش مشکالت مذکور 

باالتر گاوهاي پرتولید و  سبب کاهش هزینه تلیسه هاي جایگزین، طول عمر درگله ها می تواند

. به دلیل افزایش )1998ل، تو اس1997تچر و همکاران، ا(بانتخاب گاوها گردد شدتافزایش 

) و همچنین عدم دسترسی به 1/0 از چکتر(کو فاصله نسل، وراثت پذیري پایین صفت ماندگاري

   رکوردهاي طول عمر، انتخاب مستقیم دامها براي این صفت با مشکالت زیادي همراه بوده و

  

  

  

                                                
               2. Gonzales & Alenda 

  3. Slama    
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Abstract: According to an abnormal environment that man has created for dairy cattle and 
the ability to withstand environmental pressures have been special significance. In these 
conditions, the stability of animals, breeding experts will guide  in the identification and 
selection of specific physical traits. Order to select and improve increase the length 
economic life of animals in the herd. But if selection pressure are on the types of properties, 
likely to be affected livestock production traits.  In this study, records of  7 herd first 
lactation dairy cows were used. data was collected from 2003 to 2013 by Aria Delta gene 
and during this study were evaluated. Traits in this study included production (milk, fat, 
protein yeild), type (body depth, angularity, support udder, fore udder attachment, udder 
depth) and reproductive (open days and age at first calving) and length of productive life 
traits. Data analysis was performed by restricted maximum likelihood procedure using 
wombat software. Heritability estimates of milk, fat, protein yield, , 0.28, 0.49, 0.42 and 
heritability of age at first calving and open days 0.23, 0.07 and heritability of body depth, 
angularity, support udder, fore udder attachment, udder depth, respectively, 0.27, 0.25, 
0.12, 0.05 and 0.39 respectively and heritability was estimated length of productive life 0.2. 
. Genetic correlations were between milk and fat yield and genetic correlation between milk 
and protein yeild 0.12 and 0.05 respectively. Genetic correlations between of open days and 
age at first calving traits 0.21 respectively. Genetic correlations among type traits in the 
range of -0.51  to 0.72 and phenotypic correlation between type traits in the range of -0.19 
to 0.22, respectively. The greatest positive genetic correlation was estimated between body 
depth and angularity (0.7) and the highest negative genetic correlation between the body 
depth and udder depth (-0.51). The estimated genetic correlations between production, 
reproductive and length of productive life traits ranged from -0.51 (length of productive life 
traits and protein yeild) to 0.63 (age at first calving and fat yeild). Considering negative 
genetic correlation between production and reproduction traits, planning of selection 
programs in dairy cows based on a combination of production and reproduction traits is 
recommendable. Genetic correlations variable among type traits and longevity in the range 
0.01 to 0.39. 
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