
  1398ـ زمستان  4دوره پانزدهم ـ شماره                             
DOI: 10.22055/ivj.2019.88028.1919 

   1398 زمستان، 4دامپزشکی ایران، دوره پانزدهم، شماره  نشریه    100

هاي ژنتیکی تولید شیر گاوهاي هلشتاین ایران در شرایط برآورد فراسنجه
  استرس گرمایی با استفاده از روش آماري بیزي

  
  3علی هاشمی و*2مختار غفاري ،1مهدیه کیمیا

  
  3/11/97تاریخ پذیرش:           11/4/97تاریخ دریافت:  

  
  دهیچک
تحت  یکیژنت يهافراسنجهن برآورد یران و همچنیان یهلشتا ير گاوهاید شیبر تول ییاثر تنش گرما یبررس قین تحقیا انجام هدف از    

 يمربوط به دوره يریس گاو شأر 70486از  رکورد روز آزمون 587745 ن پژوهش از اطالعاتیبه منظور انجام ا بود.  ییاسترس گرما
اطالعات ن یهمچن  د.یاستفاده گرد ،شده بود يآورکشور جمع یدات دامیگله توسط مرکز اصالح نژاد و بهبود تول 645اول که از  یردهیش

در روز آزمون محاسبه و در  )THIرطوبت (-شاخص دما يده و مقدار عددیه گردیکشور ته یاز از سازمان هواشناسیمورد ن یهواشناس
فصل -سال-، سنيریماه رکوردگ-سال-ثابت گله، اثرات داريآماري و بررسی اثرات معنی  زیجهت انجام آنالابتدا  مدل قرار داده شد. 

 قرار گرفت.  یمورد بررس SASافزار نرم GLM يرویه ازبا استفاده  رطوبت-و شاخص دما يریش، دفعات دوشش، ماه رکوردگیزا
 بر یمبتن يزیب يروش آمار و یون تصادفیمدل رگرس استفاده از با ییط استرس گرمایتحت شرا یکیژنت يهافراسنجهبرآورد سپس 
اثرات  يهیز اثرات ثابت نشان داد که کلیج آنالینتا . استفاده شد GIBBS3F90افزار منظور از نرم نیا يبرا ،انجام گرفت بسیگ يریگنمونه

 يطور ، بهدست آمده ب 72 رطوبت -دما شاخص يآستانه برا ينقطه  .بودنددار یر کامالً معنید شیصفت تول يبر رو یثابت مورد بررس
، تولید شیر به میزان THIاساس نتایج، به ازاي هر واحد افزایش در شاخص  بر  افت.یکاهش  ریش دیبه باال تول 72ش شاخص از یبا افزا که

برآورد  9/0تا  1/0و تولید شیر  THIو همبستگی بین شاخص  10/0-22/0پذیري براي تولید شیر وراثت يدامنه کاهش پیدا کرد.  -056/0
در  THIو شاخص  ي شیردهیزمانی که حیوانات در اواخر دوره يپذیري صفت تولید شیر مربوط به بازهباالترین مقدار وراثت گردید. 

  ترین میزان بود.کم
  

 هاي ژنتیکی، تولید شیر، استرس گرمایی، گاو هلشتاین، روش بیزيفراسنجه : يدیکلمات کل
  

  مقدمه
 شیافزا ،يریدر صنعت پرورش گاو شترین هدف مهم    .

 يدیلعملکرد توها با تکیه بر افزایش وري اقتصادي دامبهره
د مثل ید و تولیتول . باشداقتصادي حمایتی میصفات و 
 ییژه تنش گرمایبه و یطیمح يهاتنشثیر أتحت تها دام

 تیجمع درصد 50 از شیب یکل طوره ب  رند.یگیقرار م
 شده برآورد و دارند قرار ریگرمس مناطق در جهان يگاوها
 ياقتصاد زیاد يضررها ایجاد باعث ییگرما تنش که است

 . )Barros et al. 2006( شودیم ایدن يریش يهايگاودار در
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 يک عامل مهم در کاهش سودآوری ییتنش گرما نیبنابرا
 Ravagnolo and( است يریمزارع پرورش گاو ش در

Misztal 2002( . که در آن گاوها راحت بوده  یطیمح يدما
گراد یسانت يدرجه 5-25ن یبد را دارند ین تولیترشیو ب

ش گاو یآسا يمنطقه ،ییدما يمحدودهن یکه به ا باشدیم
 يدرجه 26افزایش دماي محیطی به بیش از  ند. یگویم

)  1DMI( خشک مصرفی يگراد موجب کاهش مادهسانتی
 Kadzere( شودتولید شیر می و در نتیجه کاهش مقدار

 

 
 

 
1- Dry Matter Intake 
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et al. 2002, Morton et al. 2007( بدن در  يحفظ دما
 يهاکنترل واکنش يبرا با نوسان کم ییدما يمحدوده

سم یابولمرتبط با مت یکیولوژیزیف يندهایو فرا يایمیوشیب
در تالش حیوان  دلیل،ن یبه هم  است. يضرور یعیطب

 ،با دماي محیطی ثابت بدن يحفظ دما برايدماهاي باال 
 يتنش حرارتی به کلیه يدر واقع واژه . گیردصورت می

شود که موجب هاي مرتبط با دماي باال اطالق مینیرو
ه هاي بدن دام بسایر قسمت تغییراتی در سطح سلولی و

منظور حفظ تعادل فیزیولوژیک و هماهنگی بهتر با محیط 
 يدر حال حاضر گاوها  ).Kadzere et al. 2002( شودمی

ه مستعد تر از گذشتشیب ،ادیر زید شیل تولین به دلیهلشتا
ه ب  .)Ravagnolo et al. 2000( هستند ییش گرمانابتال به ت

تولید شیر و مقاومت در برابر استرس گرمایی بین کلی  طور
بنابراین در گاوهاي پرتولید  همبستگی منفی وجود دارد. 

وع و در نتیجه این موض کممقاومت در برابر استرس گرمایی 
 مطالعات نشان داده است شود. باعث کاهش عملکرد می

ه و سرعت باد در ب ی، تابش، رطوبت نسبیطیمح يدما که
  .در دارنیثأت ییاز تنش گرما یوجود آمدن درجات متفاوت
 يریدر صنعت پرورش گاو ش ییاکثر مطالعات استرس گرما

 انددهشمتمرکز  یر دما و رطوبت نسبیبه استفاده از دو متغ
)Correa-Calderon et al. 2004(، يدیخورش يرا اشعهیز 

مل بارش باران به طور کاوان، سرعت باد، یتوسط ح یافتیدر
گر، دما و یست و از طرف دیقابل دسترس ن یو عموم

ه یهقابل ت یهواشناس يهاستگاهیمعموالً از ا یرطوبت نسب
 .Bohmanova et al. 2007, Ravagnolo et al( است

س استر يمطالعه يکه برا ین شاخصیترگسترده  .)2000
) 1THIرطوبت ( -شاخص دما  شودمیاستفاده  ییگرما

 يترکیبی از اثرات درجه THI مقدار شاخص  است.
 يهافرمول  .دهدحرارت هوا و رطوبت نسبی را نشان می

 استشده  ارائه THIي محاسبه يبرا یمختلف
)Bohmanova et al. 2007(.  Ravagnolo و Misztal  در

 يبرا یقابل توجه یکیتنوع ژنتان کردند که یب 2000سال 

 
 

1- Temperature-Humidity Index 

 وانات وجود داردیدر ح ییاسترس گرمامقاومت در برابر 
)Ravagnolo and Misztal 2000.(  یمطالعات یط 

Bohmanova  گزارش کردند که  2008در سال و همکاران
 یدمثلیو تول يدیعملکرد صفات تول ،ییاسترس گرما
لذا هدف از  دهد. یر قرار مین را تحت تأثیگاوهاي هلشتا

مناطق مختلف آب در  THI شاخص يمحاسبه این تحقیق
 ير گاوهادت تولید شیر آن بر صف یرثأت يو مطالعه ییو هوا
رآورد ب با استفاده از مدل رگرسیون تصادفی ویران ا ینهلشتا

پارامترهاي ژنتیکی در گاوهاي هلشتاین تحت شرایط 
  .بود استرس گرمایی

  
  مواد و روش کار

 يدورهآزمون نخستین  در این تحقیق، از رکوردهاي روز    
از گاوهاي  1384-1389هاي گله بین سال 645شیردهی 

آوري شده توسط مرکز اصالح شیري هلشتاین ایران جمع
نژاد و بهبود تولیدات دامی کشور استفاده شد، فایل مربوط 

د کد شهر، کد گله، کبه رکوردهاي صفت تولید شیر شامل 
ریخ احیوان، کد پدر، کد مادر، تاریخ تولد، تاریخ تلقیح، ت

زایش، تاریخ رکوردگیري به صورت ماهانه، تاریخ خشکی 
-سازي و ویرایش اطالعات از نرمبراي آماده  بود. حیوانات

سازي آمادهو براي اکسل و  Visual FoxPro 9.0افزارهاي 
 CFCو  Visual FoxPro 9.0افزارهاي فایل شجره از نرم

ر ها در نظمعیارهایی که براي ویرایش داده  استفاده گردید.
سال  6 رکوردهاي مربوط به  گرفته شد عبارت بودند از:

 46تا  21ي سنی )، شکم اول در دامنه1384-1389متوالی (
ي آزمون در بازه -ماهگی در زمان زایش، رکوردهاي روز 

 1ي ي شیردهی، تولید شیر در دامنهروز از دوره 305تا  5
رکورد  6از  ي داراي بیشگرم، گاوهاي مادهکیلو 75تا 

نتاج باشند،  10گاوهاي نري که داراي بیش از آزمون و 
رکورد روز آزمون  587745در نهایت تعداد انتخاب شده و 

 س گاو هلشتاین براي آنالیز ذخیره شدأر 70486مربوط به 
  ).1(جدول 
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 رید شیصفت تول یفیآمار توص خالصه اطالعات :1جدول 
  در گاوهاي هلشتاین ایران

  مقدار اطالعات
  70486  تعداد حیوانات داراي رکورد

  587745  تعداد کل رکورد
  34/8  تعداد رکورد به ازاي هر حیوان

  792/30  میانگین کل دوره شیردهی
  460/7  انحراف معیار

  00/1  حداقل
  00/75  حداکثر

  
اطالعات ، )THI( رطوبت -ل شاخص دمایتشک يبرا    

 کشور به یسازمان هواشناس یاز بانک اطالعات یهواشناس
حداکثر و حداقل  ياطالعات مربوط به دما دست آمد. 

وبت رط روزانه و حداقل و حداکثر ين دمایانگی، مروزانه
 يهابه گله یهواشناس يهاستگاهین ایترکینزد از روزانه

 -ل شاخص دمایتشک يس برایسأمورد استفاده از بدو ت
ز ن فرمول ایدر ا شد.  روزها استفاده يهیکل يرطوبت، برا

 مدل( حداقل روزانه یحداکثر روزانه و رطوبت نسب يدما
    .)Brugemann et al. 2012( دیگرداستفاده  )1

  : 1مدل 
THI= [1.8 × Tmax + 32] - [0.55 - 0.0055 × RHmin] × 
[1.8 × Tmax - 26]    

 ي: دماي حداکثر روزانه براساس درجهmaxT، مدلدر این     
 باشد که: حداقل رطوبت نسبی روزانه میminRHسلسیوس، 

 يبعد از محاسبه . گیردبه درصد مورد استفاده قرار می
رطوبت، میانگین سه روز قبل و نیز روز  - شاخص دما

محاسبه شده و به عنوان یک عامل محیطی  THIمربوط به 
تأثیرگذار بر روي صفت تولید شیر در روز رکوردگیري 

این کار بر اساس تحقیق  شده، در نظر گرفته شد. 
Bohmanova   انجام شد 2008همکاران در سال  و.  

 GLMي داري اثرات ثابت، از رویهبراي بررسی معنی    
مدل آماري مورد استفاده شامل   استفاده شد. SASافزار نرم

فصل - سال - ماه رکوردگیري، سن - سال - اثرات گله
 THIزایش، دفعات دوشش، ماه رکوردگیري و شاخص 

به طور پیوسته بر  THIکه شاخص  با توجه به این بود. 
گذارد، در نتیجه این متغیر به صورت متغیر تولید تأثیر می

  ).2(مدل  دکمکی (کواریت) در مدل قرار داده ش
از ده ابتدا با استفااثرات ثابت،  يداریمعن یبررس يبرا    
که در مدل  یاثرات  استفاده شد. SASافزار نرم GLM يهیرو

، يریماه رکوردگ -سال -قرار گرفت شامل اثرات گله يآمار
 و يریش، دفعات دوشش، ماه رکوردگیفصل زا-سال-سن

رطوبت  -براي بررسی اثر شاخص دما  بود. THIشاخص 
ر بندي درطوبت به صورت کالس -ابتدا اثر شاخص دما 

معادله قرار گرفت و سپس براي تعیین مقدار اثر استرس 
در وسته یبه طور پ THI گرمایی بر تولید شیر متغییر

به  نهایی يدر معادلهر ین متغیابنابراین ، نظرگرفته شد
 مدل( در مدل قرار داده شدت) ی(کوار یر کمکیصورت متغ

2( .  
  : 2مدل 

   
푦 = 퐻푇퐷 + 퐴푌푆 + 푀퐹 + 푇퐷 + 푏(푇퐻퐼

− 푇퐻퐼) + 푒    
د یصفت تولمشاهده مربوط به : y ن مدل:یدر ا    

تا  1( يریماه رکوردگ - سال – گلهن یاُمi: اثر HTD  ر،یش
3978(، AYS اثر :jشیفصل زا-سال-سنن یاُم )569تا  1(، 
MF : ا سه بار دوشش)،یاثر دفعات دوشش (دو بار  TD :

شاخص  يمقدار عددن یماmُ: اثر THI ،يریاثر ماه رکوردگ
: 푏  ن شاخص دما رطوبت،یانگیم :THIرطوبت، -دما
: eرطوبت، -د بر شاخص دمایون تولیب رگرسیضر

   .ماندهیاثر باق
-لفهؤبرآورد م ياثرات ثابت برا يداریمعن یبعد از بررس    

با  یکیژنت يهاانس و فراسنجهیکووار -انس یوار يها
ن یزیو روش ب 3 يمعادله یت تصادفیاستفاده از مدل تابع

و با کمک  )Gibbs Samplingبس (یگ يریگبر نمونه یمبتن
 يافزار خانوادهاز نرم GIBBS3F90 يافزارنرم يبسته

BLUPF90   .ره به یک زنجین منظور، ابتدا یبد استفاده شد
نمونه  10000د شد و سپس ینمونه تول 100000طول 

در نظر  )Burn in( گیريقلق يبه عنوان مرحله ییابتدا
 يمانده برایباق يهار نمونهیسا گرفته شده و حذف شدند. 
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 ين اجزایع پسیار توزین و انحراف معیانگیم يمحاسبه
 یکینمونه  10و از هر انس مورد استفاده قرار گرفته یوار
توان یم DIM×THIاز  یبیهر ترک يبرا  شد. يسازرهیذخ

با توجه به مطالعات  انس برآورد کرد. یوار (کو) يهامؤلفه
مدل  ،ییاسترس گرما یبررس ينهیانجام گرفته در زم

  در نظر گرفته شد: 3 مدلبه صورت  یون تصادفیرگرس
  :3مدل 
     푦 = 퐻푇퐷 + 푀퐹 + ∑ 훼 푧 (푑) + ∑ 훽 푧 (푑) +

∑ 훾 푧 (푑) + ∑ 훿 푧 (푡) + ∑ 휀 푧 (푡) + 푒  
  

  ن مدلیدر ا
    푦 : ر)،ید شیصفت (تولمشاهده مربوط به  HTD :

: اثر دفعات MF ،يریماه رکوردگ-سال-گلهن یاُمiاثر 
ب یضر نیاُم훼 :Nا سه بار دوشش)،یدوشش (دو بار 

ش یفصل در زمان زا-سال-سن نیاُمk يون ثابت برایرگرس
ب ین ضریما훽 :nُ ،یردهیش ياز روزها یدر تابع

 يبرا یشیاک افزیژنت یاثر تصادف يبرا یتصادف یونیرگرس
lیردهیش ياز روزها یوان در تابعین حیاُم، 훾 :nن یاُم

 یمط داییمح یاثر تصادف يبرا یتصادف یونیب رگرسیضر
ن یما훿:  nُ،یردهیش ياز روزها ین دام در تابعیاُمl يبرا

ک یژنت یاثر تصادف يبرا یتصادف یونیب رگرسیضر
-از شاخص دما یوان در تابعین حیاُمl يبرا یشیافزا

ثر ا يبرا یتصادف یونیب رگرسین ضریما휀 :nُ رطوبت،
از شاخص  ین دام در تابعیاُمl يبرا یمط داییمح یتصادف

푧رطوبت، -دما (푑)یف منحنیتوص يبرا یر کمکی: متغ 
 مختلف يهاروز یثابت و تصادف يهاونیرگرس یردهیش
푧 ،یردهیش (푡)یف منحنیتوص يبرا یر کمکی: متغ 
 يهاشاخص یثابت و تصادف يهاونیرگرس یردهیش

  ماندهی: اثر باق푒 رطوبت،-مختلف دما
 ونیمدل رگرس يکه برا یانسیکوار-انسیوار يهالفهؤم

  باشد: ین صورت میدر نظر گرفته شد به ا یتصادف
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    퐺  و퐺 انسیکوار-انسیوار يهاسیب ماتریبه ترت 
 يهاوزر يبرا یشیک افزایژنت یون تصادفیب رگرسیضرا

س ی، ماتر퐺رطوبت مختلف؛ -و شاخص دما یردهیش
ک یژنت یون تصادفیب رگرسیانس ضرایکوار-انسیوار
و  یردهیش يهامختلف روز يهابیترک يبرا یشیافزا

 푃؛ يشاوندیخوس روابط ی، ماتر퐴رطوبت؛ -شاخص دما
ب یانس ضرایکوار-انسیوار يهاسیب ماتریبه ترت 푃و 

و  یردهیش يهاروز يبرا یمط داییمح یون تصادفیرگرس
-انسیس واری، ماترPγεرطوبت مختلف؛ -شاخص دما

 يراب یمط داییمح یون تصادفیب رگرسیانس ضرایکوار
-و شاخص دما یردهیش يهامختلف روز يهابیترک

 یمط داییاثر مح يبرا l×lس واحد با ابعاد یماتر، Iرطوبت؛ 
)l وانات رکورددار) و یبرابر با تعداد حσانس ی، وار

 مانده.یباق

 ياُم روز دوره305پنجم تا  يروزها يبران یهمچن    
 يریپذرطوبت مختلف، وراثت-دما يهاو شاخص یردهیش
  د:یبرآورد گرد 4 مدلاستفاده از با 

     :4مدل 
ℎ( )

=
휎 ( ) + 휎 ( ) + 2휎 ( )

휎 ( ) + 휎 ( ) + 2휎 ( ) + 휎 ( ) + 휎 ( ) + 2휎 ( ) + 휎
 

  
휎که     ( 휎و  ( (  یشیک افزایانس ژنتیب واریبه ترت (
رطوبت -ن سطح شاخص دمایاُمjو  یردهین روز شیاُمi يبرا

σبوده؛  γ( σو  ( ε(  یط دائمیانس محیب واریز به ترتین (
رطوبت -ن سطح شاخص دمایاُمjو  یردهین روز شیاُمi يبرا
σ باشد. یم βδ( 휎و  ( (  يهاانسیب کواری، به ترت(

ن یاُمjو  یردهین روز شیاُمi يبرا یط دائمیو مح یکیژنت
-یانس باقی، وارσرطوبت هستند و -سطح شاخص دما

 .باشدیمانده مدل م

  
  جینتا

 یهواشناس يهاستگاهیا يبرا THI شاخص يمقدار عدد    
نتایج نشان داد که با افزایش دما و کاهش   .محاسبه شد
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-رطوبت افزایش پیدا می-رطوبت مقدار عددي شاخص دما

رطوبت مقدار -دماش شاخص یبا افزا  .)1 تصویر ( کند
ز یآنال ياستفاده شده برا يمدل آمار . افتیر کاهش ید شیتول

 یتمام بود.  )>0001/0P( داریر معنید شیاثرات ثابت بر تول
 0001/0 يمدل در سطح آمار ياثرات ثابت در معادله

ر ید شین تولیانگیتعداد رکورد و م 2 تصویر . دار بودیمعن
 دهد. یرا نشان م یردهیمختلف دوره ش يهااز ماه یدر تابع
د ین تولیانگین شکل مشخص است، میکه در ا يطور همان

 ینحنم باشد. یم هار ماهیتر از ساشیش بیر در ماه سوم زایش
به  جیق، مطابق با نتاین تحقیبه دست آمده در ا یردهیش

 . )Hammami 2009( قات استیر تحقیدست آمده در سا
ر یثأت یبررس یق هدف اصلین تحقیدر ا که نیبا توجه به ا
 صویرتن در یر بود، بنابراید شیرطوبت بر تول-شاخص دما

خص از شا ین صفت در تابعیمربوط به ا یفیآمار توص 3
  رطوبت نشان داده شده است.-دما

  

  
هاي سال و رطوبت (محور افقی: ماه -هواشناسی و شاخص دماهاي بین دما و رطوبت با شاخص مربوط به داده يرابطه :1 تصویر

  زطوبت) -رطوبت و شاخص دما ،محور عمودي: مقدار دما
  

 

  
  یردهیمختلف دوره ش يهااز ماه یر در تابعید شین تولیانگی:  تعداد رکورد و م2 تصویر
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  رطوبت-مختلف شاخص دما يهااز گروه یر در تابعین مقدار شیانگی:  تعداد رکورد و م3 تصویر

  
ر با ید شیمقدار تول يانس برایه واریج مربوط به تجزینتا    

عات ، دفيریماه رکوردگ - سال – در نظر گرفتن اثرات گله
 تعداد روزهاي شیردهیش، یفصل زا - سال – دوشش، سن

 یلیخ يداریرطوبت سطح معن-و شاخص دما (تابعیت)
(جدول  هر پنج اثر نشان داد ي) برا0001/0تر از (کم ینییپا
ر قابل ین اثرات تأثیا يتوان گفت که همهین میبنابرا ). 2

در این جدول اطالعات نتایج   ر دارند.ید شیبر تول یتوجه
 بنديصورت کالسه که شاخص ب آنالیز واریانس زمانی

آنالیز در  شده در مدل قرار گرفته است ارایه شده است. 
ظر در ن یونیبه صورت رگرس رطوبت-جداگانه شاخص دما

محاسبه  b یونیرگرس بیضر يعدد مقدارکه گرفته شد، 
  برآورد شد.  -056/0ن اثر برابر با یا يشده برا

  
  : نتایج آنالیز واریانس اثرات ثابت براي صفت تولید شیر2جدول 

  
  

 يریپذوراثت و (راست) یکیژنت یهمبستگ 4 تصویردر     
-و شاخص دما یردهیش يهااز روز یدر تابع (چپ)

ر نشان داده شده ید شیصفت تول يرطوبت مختلف برا
و  یهردیش يهااز روز یدر تابع يریپذر وراثتییتغ است. 

ا ر رید شیصفت تول يرطوبت مختلف برا-شاخص دما
ر یین است که به مانند تغیقابل توجه ا ينکته دهد. ینشان م
ر ن پارامتر دی، ایردهیش ياز روزها یدر تابع يریپذوراثت

 یابعدر ت کند. یم رییز تغیرطوبت ن-از شاخص دما یتابع
 یردهیش يدن به اواخر دورهیبا رس یردهیش يهااز روز
-از شاخص دما یابد و در تابعییش میافزا يریپذوراثت

  ابد.ییکاهش م يریپذ، وراثتTHIش یز با افزایرطوبت ن
اُم  305 یردهیروز ش يبرا يریپذن وراثتیترشین بیبنابرا

  آمد.به دست  32در شاخص دما رطوبت 
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رطوبت-گروه شاخص دما

شیر
ید 

 تول
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 )

kg(

تعداد رکورد مقدار شیر 

  داريسطح معنی Fارزش   میانگین مربعات  مجموع مربعات  آزاديدرجه   منابع تغییرات
  >0001/0P  58/47  227/1926  230/7660605  3977  ماه رکوردگیري-سال-گله
  >0001/0P  11/10  469/409  770/232593  568  فصل زایش-سال-سن

  >0001/0P  47/326  050/13217  050/13217  1  دفعات دوشش
  >0001/0P  57/2008  291/81315  291/81315  1  (تابعیت) تعداد روزهاي شیردهی

  >0001/0P  36/18  467/743  335/3717  5  رطوبت-شاخص دما
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  رطوبت -و شاخص دما یردهیش يهااز روز یدر تابع )باال( يریپذوراثت و )پایین( یکیژنت ی: همبستگ4تصویر 

 رید شیصفت تول يمختلف برا

  
  بحث

از  ياردیگر ارتباط معنانیق بین تحقیج حاصل از اینتا    
 باشد. یر با شاخص دما و رطوبت مید شین تولیب ينظر آمار

ت رطوب-از شاخص دما یر در تابعید شیتولکه  يطوره ب
-که در شاخص دما ییو گاوها دهدیم را نشان یر نزولیس

ر استرس یواحد قرار دارند تحت تأث 72 يرطوبت باال
ح یتاق حاضر مطابق با نیج تحقینتا  اند.قرار گرفته ییگرما
 ,Brugemann et al.2012( باشدیگر مین دیمحقق

Bohmanova et al. 2007(.  ب یر ضریثأت یبررس
به  ق نشان داد کهین تحقیر در اید شیبر تول THI یونیرگرس

گرم  56رطوبت -ش در شاخص دمایک واحد افزای يازا
گر یج دیکه مطابق با نتا ،افته استیر کاهش ید شیتول

و همکاران در  Brugemann  نه بود.ین زمین در ایمحقق
رطوبت -اساس شاخص دما نشان دادند که بر 2012سال 

لوگرم بر یک -08/0ون برابر با یب رگرسیف شده، ضریتعر

THI باشدیم )Brugemann et al. 2012, Morton et al. 

اختار س یون تصادفیکه مدل رگرس نیبا توجه به ا . )2007
ا یتکرار شده در طول زمان  يهاانس دادهیکووار-انسیوار

 يهان مدل مؤلفهیرد؛ لذا با ایگیوان را در نظر میح یزندگ
مختلف  يروزها يبرا ییانس مجزایکوار-انسیوار
 یتوان همبستگیکه از آن م، شودیبرآورد م یردهیش
 Jamrozik( مختلف را برآورد کرد ين روزهایب یکیژنت

and Schaeffer 1997, Veerkamp and Goddard 1998( . 
ک یانس ژنتیوار یردهیش يدن به اواخر دورهیبا رس

 یردهیش يدوره 305روز  يشود و برایتر مشیب یشیافزا
شدن  ترشیهم با ب یکیانس ژنتیارو کو شود. یم 5/4حدود 
اُم و  5 يهان روزین دو روز (به عنوان مثال بیب يفاصله
)، ن دو روز استین ایب يکه حداکثر فاصله یردهیاُم ش 305

روند  رسد. یبه حداقل م یشیک افزایانس ژنتیارو کو
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ر یج به دست آمده در سایق با نتاین تحقیمشاهده شده در ا
 ,Jakobsen et al. 2002( دارد یخوانقات همیتحق

Hammam. 2009(.  انس برآورد یوار سه با (کو)یدر مقا
ر برآورد یمختلف، مقاد یردهیش يهااز روز یشده در تابع
 ر است. تنییرطوبت نسبتاً پا-از شاخص دما یشده در تابع

اخص ر شیر تحت تأثید شیدهد که تولیحال نشان م نیبا ا
 ییرد و نشان از وجود استرس گرمایگیرطوبت قرار م - دما

 باشدیرطوبت م-از شاخص دما یدر درجات مختلف
)Brugemann et al. 2012(.  ش ین صفت، با افزایا يبرا

 یکیانس ژنتیرطوبت، کوار-دما يهان شاخصیب يفاصله
ن با یو همچ یردهیل شیاوا يدر روزها  .ابدییکاهش م
نس این واریترشیر بید شیصفت تول يبرا THIکاهش 

گر یق دیدست آمد که مطابق با گزارش محقه م بط داییمح
س أر 25500 و همکاران تعداد Cobuciدر تحقیق  . بود

گاو نژاد هلشتاین مورد مطالعه واقع شده بود و همچنین در 
 رکورد روز 263390 و همکاران از تعداد Costaتحقیق 

س گاو نژاد هلشتاین برزیل أر 32448آزمون مربوط به 
  ).Cobuci et al. 2011, Costa et al. 2008( استفاده شده بود

ترس که در ارتباط با اس یکیژنت ين پارامترهایتراز مهم یکی
د و یولر تییتغ ير در آن منعکس کنندهییبوده و تغ ییگرما

فت ص يریپذاست، وراثت ییبه تبع آن وجود استرس گرما
 Brugemann et( رطوبت است-از شاخص دما یدر تابع

al. 2012, Bohmanova et al. 2007(.  کاهش در وراثت-

 – تا شاخص دما ،32 = رطوبت – از شاخص دما يریپذ
 رید شیمؤثر بر تول يهادهد که ژنینشان م ،76 = رطوبت

-یان نمیرطوبت باالتر به طور کامل ب-دما يهادر شاخص
ن مورد یمانند که ایها خاموش ماز آن یا بخشیشوند و 

 Brugemann et( باشدیم ییبر وجود استرس گرما یلیدل

al. 2012, Bohmanova et al. 2007(.  ق با ین تحقیدر ا
) به 76تا  32رطوبت (از -که هر شاخص دما نیتوجه به ا
 يمختلف در نظر گرفته شده است، برا يهاطیعنوان مح

گر یک (به عبارت دی، هر گونه اختالف از یکیژنت یهمبستگ
بر  یلیتواند دلیک) میتر از کم یکیژنت یوجود همبستگ

 يهامختلف (شاخص يهاطیدر مح یکیان ژنتیتفاوت ب

-طیدهد که محین نشان میرطوبت مختلف) باشد و ا-دما
گذارند ید میبر تول یرات متفاوتیمختلف تأث يها
)Brugemann et al. 2012, Jakobsen et al. 2002( . 

اخص و ش یردهیش يهااز روز یدر تابع یکیژنت یهمبستگ
 4ر در شکل ید شیصفت تول يرطوبت مختلف برا-دما

 يبرا یکیژنت ین همبستگیترشیب نشان داده شده است. 
-دما يهابا شاخص یردهیش ياواسط و اواخر دوره

برآورد  یکیژنت یر همبستگیرطوبت مختلف است که مقاد
-یم 8/0باالتر از  یردهیش ين بخش از دورهیا يشده برا
با در نظر گرفتن  یردهیش يل دورهیاوا ياما برا باشد. 

 یکیژنت یرطوبت مختلف، همبستگ-دما يهاشاخص
ن یتر) برآورد شده است که کم6/0تر از (کم يترنییپا

-و شاخص دما یردهیاُم ش5ن روز یب یکیژنت یهمبستگ
 است.  1/0باشد و مقدار آن حدود یم 76رطوبت 

Robertson  اند، شنهاد کردهیپ 1959و همکاران در سال
مختلف  ياهطین محیب یشیافزا یکیژنت یکه همبستگ یزمان

ط مهم یپ و محیباشد اثر متقابل ژنوت 80/0بزرگتر از 
اثر  ریتفس يبرا یینخواهد بود که هنوز هم به عنوان راهنما

 ردیگیط مورد استفاده قرار میپ و محیمتقابل ژنوت
)Robertson 1959 .( ل اثر متقاب ،ریمقدار ش ين برایبنابرا

در  یردهیشي اواسط و اواخر دوره يبرا ياقابل مالحظه
مختلف)  يهارطوبت - مختلف (شاخص دما يهاطیمح

 ین بودن همبستگییاما با توجه به پا شود. یت نمیور
 - دما يهابا شاخص یردهیش يل دورهیاوا يبرا یکیژنت

تقابل برد که اثر م یتوان پین نکته میرطوبت مختلف، به ا
عامل  ییدارد و استرس گرمان بازه وجود یدر ا یمحسوس

رطوبت باالتر -دما يهاد در شاخصیبر کاهش تول یمهم
 .Brugemann et al. 2012, Bohmanova et al( است

2007(.  
ه ق مشخص شد کین تحقیج حاصل از ایبا توجه به نتا    

.  ار استدیر معنید شیرطوبت بر صفت تول-اثر شاخص دما 
ه از شود که با استفادیه میتوص یصنعت يهايلذا به گاودار
ز و با استفاده ا یشامل دما و رطوبت نسب یمیاطالعات اقل

رطوبت را -شاخص دما ،نهیزمن یه شده در اارای يهافرمول
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-ن شاخص به باالتر از حد آستانهیکه ا یل داده و زمانیتشک

وانات دچار استرس یط حین شرایرسد که در ایآن م يا
بر  یین آوردن اثر استرس گرماییپا يبرا  شوند.یم ییگرما

 نیهمچن ند. یرا اعمال نما یتیریمد يوانات فاکتورهایح
ر در یش دیدهد که صفت تولیدست آمده نشان مه ج بینتا

ط قرار یپ و محیر اثر متقابل ژنوتیثأتحت ت يریش يگاوها
ط یمختلف در شرا يهاان ژنیصورت که ب نیدارد بد

مختلف سال) متفاوت  يها(در ماه ییمختلف استرس گرما
ک یانس متفاوت ژنتیجه از وجود وارین نتیباشد ایم

ر متفاوت د يهايریپذو به دنبال آن وجود وراثت یشیافزا

کاهش در  دست آمده است. ه مختلف سال ب يهاطول ماه
 رطوبت باال نشان داد که -در شاخص دما يریپذوراثت

رطوبت -دما يهاشاخصر در ید شیمؤثر بر تول يهاژن
ا هاز آن یا بخشیشوند و یان نمیباالتر به طور کامل ب

تر مک یشیافزا یکیانس ژنتیمانند که باعث واریخاموش م
انس اثرات ین است که واریا يدهندهکه نشان ،شودیم

ت ن صفیدر مورد ا یشیر افزایغ یکیو عوامل ژنت یطیمح
ن یاست و ا یشیافزا یکیانس اثرات ژنتیتر از واربزرگ

را  یطیط محیو شرا یتیریل مداد به مساییت توجه زیاهم
  .دهدینشان م

  
  تشکر و قدردانی 

بدین وسیله نویسندگان این مقاله از معاونت محترم پژوهشی دانشگاه ارومیه جهت تأمین منابع مالی این مطالعه و سازمان     
  نمایند.هاي هواشناسی تشکر و قدردانی میهواشناسی کشور جهت همکاري در ارایه داده
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Abstract
The aim of this study was to evaluate the effect of heat stress on milk production traits in 

Iranian Holsteins and estimate the genetic parameters of milk production trait under heat 
stress condition. To evaluate the effect of heat stress on the studied trait, the data set was 
included 587745 first lactation test day records of 70468 Holstein cows from 645 milk-
recorded herds by the Animal Breeding Center of Iran. The weather information was obtained 
from a meteorological organization. The temperature humidity index (THI) in recorded days 
was calculated and used in the model.   Effect of impressive factors on milk production 
including herd, year, season of calving milking times, the month recording, and temperature 
humidity index was the investigated by GLM process in SAS software and significant effects 
included in analysis model. Random regression model carried out to estimate genetic 
parameters under heat stress conditions using BlupF90 software. The results of fixed effects 
analysis showed that all survived factors had a significant effect on the milk production trait. 
The threshold point for THI was 72, and then by increasing THI up from 72, milk production 
decrease. This reduction is -0.056 for increasing each unit in THI. The range of heritability 
for milk production trait estimated 0.1 - 0.22 and the correlation between THI and milk 
production was in the range 0.1- 0.9. The highest heritability related to the period that animal 
was in end of lactation and the THI was the lowest.  

Key words: Genetic parameters, Milk production, Heat stress, Holesteins Cow, Bayesian 
Method
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