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چکیده
سن اولین زایش اثر مهمی روی سودآوری و مدیریت تولیدمثلی گله گاو شیری دارد ،به طوری که زایش تلیسهها در سن بیشترر از  42متاهیی بته
دلیل از دست رفرن فرصت تولید شیر و کاهش روزهای تولیدی زندگی دام ،باعث افزایش هزینههای تولید در صنعت گاو شیری میشود .بهمنظور برآورد
اجزای ژنریکی و بررسی روند تغییرات سن اولین زایش گاوهای شیری هلشراین در ایران از  91211رکوردهای تولید و تولید مثل  19گله گاوهای شیری
هلشراین طی سالهای  9731لغایت  9733اسرفاده شد .دادهها با اسرفاده از یک مدل تک صفری و نرم افزار  Wombatآنالیز شد .وراثتپذیری صتفت
سن اولین زایش  4/4112برآورد گردید .میانیین سن اولین زایش گاوهای شیری هلشراین در ایران طتی ستالهتای  9731لغایتت  42/19 ،9733متاه
برآورد شد که طی سالهای مورد مطالعه به واسطه تلقیح و زایش زودتر تلیسه ها کاهش یافره است ،به طوریکه گاوهتایی کته در ستالهتای  9731و
 9739مرولد شدهاند بیشررین سن در اولین زایش را داشرند و گاوهایی که در سالهای  9739و  9733مرولد شدهاند کمررین سن را در زمان اولین زایش
نشان دادند .با توجه به مقادیر برآورد شده ارزشهای اصالحی صفت سن اولین زایش ،روند ژنریکی این صفت طی سالهتای تولتد  9731لغایتت 9733
برآورد شد .بدینصورت که روند ژنریکی در بعضی سالها مثبت و برای بعضی سالهای مورد مطالعه منفی برآورد شد و نشان میدهد که در راهبردهای
انرخاب ،کاهش ژنریکی سن اولین زایش در گله های ایران مد نظر قرار نیرفره است ،هرچند که از نظر فنوتیپی این صفت کاهش داشره است .گاوهتای
اسرانهای یزد ،مرکزی و خراسان جنوبی بیشررین سن و گاوهای اسرانهای کرمانشاه ،آذربایجان شرقی و اردبیل کمررین سن اولین زایتش را داشترند.
شرایط اقلیمی و آب و هوایی مناسب میتواند در افزایش باروری تلیسه ها و کاهش سن اولین زایش مؤثر باشد ،هرچند عوامل مدیریری ،با وجود عوامتل
جوی مناسب در برخی از اسرانهای کشور اثر بهسزایی روی این صفت داشت.
واژههای کلیدی :روند فنوتیپی ،روند ژنریکی ،سن اولین زایش ،سودآوری ،گاو شیری.

مقدمه

1

آغاز دوره شیردهی گاو مسرلزم زایش میباشد ،لذا بترای بهبتود و
افزایش بازدهی تولید شیر ،دام باید عملکرد تولیدمثلی مناسبی داشتره
باشد .یکی از مهمررین عتواملی کته کتارایی تولیتدمثلی دام را نشتان
میدهد ،سن اولین زایش است (فاصله تولتد تتا زایتشس .ستن اولتین
زایش یک عامل اثرگذار و مهم روی میزان تولید شتیر و ترکیبتات آن
است (47س .تولید شیر گاوهای شیری در اثر بهبود ژنریکتی بتهمیتزان
قابل توجهی افزایش یافره است اما همزمان عملکرد تولیدمثلی آنهتا
به صورت چشمییری کاهش یافره و انرخاب برای افزایش تولید شتیر
و ترکیبات آن اثر نامطلوبی بر عملکترد تولیتدمثلی و ستالمری دامهتا
داشره است ( 41 ،99و 43س .البره برخی از محققان معرقدند که میتزان
 -9دانشجوی دکرری ژنریک و اصالح نژاد دام دانشیاه فردوسی مشهد،
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کاهش باروری در اثر انرخاب برای افزایش تولید شیر مشخص نیست
و کاهش باروری بیشترر ناشتی از عوامتل محیطتی بتوده و در ستطح
ژنریکی گاوها برای صفات تولیدمثلی کاهش چندانی بتهوجتود نیامتده
است.
با وجود وراثتپذیری پایین ،بتهعلتت اهمیتت اقردتادی بتا ی
صفات تولیتدمثلی ،در ستالهتای اخیتر بستیاری از کشتورها ارزیتابی
ژنریکی صفات تولیدمثلی و انرخاب برای بهبود باروری گاوهای شیری
را در برنامههای اصالحی خود قرار دادهاند ( 41 ،3 ،4و 43س .بعضی از
پژوهشیران اسرفادهی تلفیقی از انرختاب مسترقیم و غیرمسترقیم بتر
اساس صفات تولیدی و عملکردی نظیر نمره وضتعیت بتدنی ،صتفات
تیپ را به منظتور بهبتود بتاروری پیشتنهاد کردنتد ( 41 ،3 ،4و 43س.
صفات تولیدی در گاوهای شیری )مقدار شیر ،درصد چربی و پتروتئینس
جزء صفات کمی بوده که تعداد زیادی ژن مسؤول کنرترل آنهتا متی
باشند .به غیر از سهم ژنریک ،عوامل محیطی نیز بر صفات مرتبط بتا
تولید تأثیر دارند که از آن جمله میتوان به سن مادر در زمتان زایتش
گوساله و سن تلیسه در زمتان اولتین زایتش اشتاره کترد(94س .زایتش
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تلیسهها در سن بیشرر از  42ماهیی باعث افزایش هزینههای تولید در
صنعت گاو شیری میشود ،به طوری که به ازای هر ماه افزایش ستن
اولین زایش نسبت به  42ماهیی 14 ،تتا  31د ر بترای هتر تلیسته
افزایش هزینه برآورد شده استت (41س .بنتابراین در یتک گلتهی گتاو
شیری  944رأسی با  71تلیسهایی که در  41ماهیی زایش کتردهانتد،
بیش از 4444د ر سود بهازای هر سال از دست متی رود .البرته ایتن
رقم میتواند از لحاظ مشتکالت مترتبط بتا اضتافه وزن و احریاجتات
تلیسهها نیز افزایش یابد .انتدازه و وزن ناکتافی بتدن در زمتان اولتین
زایش ،میتواند منجر به کاهش تولید شیر و افزایش سختزایی شود.
وزن مناسب بدن برای تلیسههتای هلشتراین در زمتان اولتین زایتش،
 991/94کیلوگرم میباشد .وزن تلیسهها مهمرر از سن آنها در اولتین
زایش است .با توجه به رابطه منفی بتین وزن ناکتافی بتدن و زایتش
همراه با عوارض و مرگ و میر ،توجه به این نکرته ضتروری بتهنظتر
میرسد که با نظارت و مدیریت میتوان به وزن مطلوب بدن تلیسه در
هنیام اولین زایش دست پیدا کرد .از طرفی اگر وزن بتدن تلیستههتا
برای تلقیح در سن  94ماهیی مناسب باشد ولی تتا متاه  99ام تلقتیح
نشوند ،رشد سریع تلیسهها باعث چتاقی آنهتا شتده و مشتکالت زیتاد
تولیدمثلی را ایجاد میکند .گاوهای چاق بیشترر در معترض ابترال بته
کروز ،جابجایی شیردان و فقر مدرف غذا در دورهی انرقالی میباشتند.
جنبههای اقردادی سن اولین زایش از لحاظ کمیت بسیار چتالش بتر
انییز است .کامالً واضح است کته رابطته بتین ستن اولتین زایتش و
سودمندی خطی نیست .کاهش بیش از حد سن اولین زایش ،میتواند
تولید شیر اولین دورهی شیردهی تلیسهها را کتاهش دهتد .همینتین
هرگونه کاهش در تولید شیر میتواند هزینههای نیهداری ،ختورا و
دامپزشکی را افزایش دهد .کاهش دادن سن اولین زایش بهاین معنتی
نیست که تلیسهها زودتر تلقیح شتوند ،بلکته تلیستههتا بایتد توانتایی
فیزیکی زم برای آبسترنی زودتتر را داشتره باشتند (41س .آزمایشتیاه
برنامههای بهبود دامها 1در وزارت کشتاورزی ایتا ت مرحتده آمریکتا
یک آنالیز جامع از روند سن اولین زایش و فواصل زایتش بترای پتن
نژاد گاو شیری از سال  9134تا  4442منرشرکرده است (1س .مطالعات
دییری بهررین سن اولین زایش را در محتدودهی  44تتا  42متاهیی
پیشنهاد کردند .بدیهی است که سن ایده آل در زمان زایش اول بتین
گلهها بر اساس نوع مدیریت ممکن است مرفاوت باشد .بتا ایتن حتال
مروسط سن اولین زایش در ایتا ت مرحتده آمریکتا  41/2متاهیی و
برای گلههای گاو شیری کنراکی 43 ،ماه محاسبه شد (92س .محققتان
صنعت گاو شیری معرقدند که کاهش سن اولین زایش ،سبب افتزایش
سودآوری و اسرفادهی بهرر از جاییزینی تلیسهها در گلهها میشود .هر
ماه تأخیر در سن اولین زایش بیشرر از 44ماهیی ،هزینه بترای تولیتد
کننده به همراه دارد که این امر عمدتاً بدلیل از دستت رفترن فرصتت
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تولید شیر و کاهش تعداد روزهتای دورهی زنتدگی تولیتدمثلی حیتوان
میباشد (42س .زایمان برخی از تلیسههتا در ستنین بتا تر بته منظتور
جلوگیری از زایش در طول تابستران یتا بعضتی عوامتل دییتر دارای
مزیتهایی میباشد .با این حال زایش زودتر تلیسه باعث درآمد بیشرر
برای تولیدکننده نسبت به زمتانیکته تلیسته دیرتتر زایتش متیکنتد،
میشود .این امر یک تدمیم مدیریری سودمند در جهت پرورش تلیسه
متتیباشتتد(92س .زمتتهی اصتتالح دام ،بتترآورد پارامررهتتای ژنریکتتی و
پیشبینی ارزش اصالحی حیوانات برای صفات اقردادی میباشتد(9س.
هدف از ایتن پتژوهش بترآورد مؤلفتههتای (کوسواریتانف فنتوتیپی و
ژنوتیپی صفت سن اولین زایش و بررسی روند تغییرات این صتفت در
اسرانهای مخرلف کشور طی سالهای  9731لغایت  9733میباشد.

مواد و روشها
بهمنظور برآورد اجزای ژنریکتی و فنتوتیپی ستن اولتین زایتش از
 91211رکوردهای تولید و تولید مثل گاوهای شیری هلشتراین ایتران
طی سالهای  9731لغایت  9733اسرفاده شد .ویرایش دادههای اولیه
توسط نرم افزارهای  Accessو  Foxpro 2.6انجام شتد .فایتل داده
شامل شماره دام  ،شماره پدر و مادر و اثرات ثابت شتامل اثتر گلته ،
اسران و سال تولد و زایش و سن اولین زایش گتاو بتود کته از مرکتز
اصالح نژاد کشور اخذ گردید .از مدل تک صفری و با استرفاده از نترم
افزار (91س  wombatبرای آنالیز دادههتا استرفاده شتد .متدل ارزیتابی
صفت سن اولین زایش به شرح ذیل ایجاد شد:
(9س
yijkmn    sti  h j  btk  cym  an  eijkmn
اجزای این مدل عبارتند از : y ijkmn :سن اولین زایش گتاو:  ،
میانیین : sti ،اثر ثابت اسران : h j ،اثر ثابت گله : btk ،اثتر ثابتت
سال تولد : cym ،اثر ثابت سال زایش : an ،اثر تدتادفی حیتوان و
 : eijkmnاثر باقیماندهی مدل میباشد.
با اسرفاده از رگرسیون وزنی مقادیر فنوتیپی و ارزش اصالحی سن
اولین زایش روی سال تولد ،روندهای فنوتیپی و ژنریکتی ستن اولتین
زایش با اسرفاده از رکودهای ثبت شده  93اسران و  19گله در کشتور
طی سالهای زایش  9731لغایت  9733مورد بررسی قرار گرفت .روند
فنوتیپی و ژنریکی بته ترتیتب  -4/47و  – 4/493روز بته ازای هتر
سال برآورد شد .مشخدات فایل شجره در جدول  9ارائه شده است.

نتایج و بحث
میانیین سن اولین زایش گاوهای شیری هلشراین در ایتران طتی
ستالهتای  9731لغایتت  42/19 ، 9733متتاه بترآورد شتد .جتتدول 4
شاخصهای آماری صفت سن اولین زایش را نشان میدهد.

581

نشریه پژوهشهای علوم دامی ایران جلد  ،7شماره  2تابستان 3149

جدول  -1مشخدات فایل شجره

Table 1- Descriptions of Pedigree file
مورد
Component
19499
34257
14469
3222
5158
1003
1646
3778

تعداد
No.
کل گاوهای دارای رکورد در فایل داده
NO. of animals with records
کل گاوهای مورد ارزیابی
No. base animals
گاوهای دارای پدر نا مشخص
No. of animals with unknown sire
گاوهای دارای مادر نا مشخص
No. of animals with unknown dam
پدرها
Sires
مادرها
dams
گاوهای با پدر بزرگ پدری معلوم
NO. of cows with known paternal grand-sire
گاوهای با مادر بزرگ پدری معلوم
NO. of cows with known paternal grand-dam

جدول  -2شاخصهای آماری توصیفی سن اولین زایش گاوهای شیری
هلشراین ایران

Table 2- Descriptive statistics of age at first calving for
Iranian Holstein dairy cattle

19499
24.91
1.35
18.80
31.96

تعداد رکوردها
No. of records
میانیین سن اولین زایش(ماهس
Average of age for first calving
انحراف معیار( AFCماهس
Std of AFC
حداقل سن اولین زایش(ماهس
Minimum of AFC
حداکثر سن اولین زایش(ماهس
Maximum of AFC

میانیین سن اولین زایش گاوهای هلشراین ایران توسط فرجتی و
همکاران(4499س 49/9 ،ماه( 399/9روزس گزارش شتد .همینتین ایتن
سن برای گاوهای هلشراین آفریقای جنوبی  43ماه ( 324روزس گزارش
شده است (93س .چوکانی و همکاران (9733س میانیین این صفت را در
گاوهای هلشراین ایران  49/2ماه گزارش کردند .کمرر بودن میتانیین
سن اولین زایتش در ایتن پتژوهش بتهختاطر تفتاوت در بتازه زمتانی
دادههای مورد مطالعه نسبت به مطالعات مذکور است.
شکل  9میانیین سن اولین زایش بته تفکیتک  93استران متورد
مطالعه در کشور را نشان میدهد .بیشررین سن اولین زایش مرعلق به
گاوهای شیری اسرانهای یزد ،مرکزی و خراستان جنتوبی متیباشتد.
همینین گاوهای اسرانهای کرمانشتاه ،آذربایجتان شترقی و اردبیتل

دارای کمررین سن در اولین زایش بودند.
با توجه به برآورد اثرات ثابت اسران محل تولد دام در جتدول ، 7
اسرانهای اصفهان  ،کرمانشاه  ،اردبیل و آذربایجان شترقی بیشتررین
کاهش در سن اولتین زایتش و استرانهتای مرکتزی ،یتزد و تهتران
کمررین کاهش را طی سالهای  9731لغایت 9733داشرند.
در شکل  4روند فنوتیپی سن اولین زایش طتی ستالهتای تولتد
 9731لغایت  9733نشان داده شده است که حتاکی از کتاهش ایتن
سن دارد به طوریکه گاوهایی که در سالهای  9731و  9739مرولتد
شدهاند ،بیشررین سن در اولتین زایتش را داشترند و گاوهتایی کته در
سالهای  9739و  9733مرولد شدهاند ،کمررین سن را در زمان اولین
زایش داشرند .ضریب تبیین برآورد این روند  4/93محاسبه گردید.
انداری ری و همکاران (4441س بیتان کردنتد کته ستن اولتین
زایش از  74ماهیی در سال  4444به  49متاهیی در ستال  4441در
هلشراینهای جنوب اسران فارس کتاهش یافتت .هتاره و همکتاران
(4449س تغییرات روند فنوتیپی این صفت را طی ستالهتای  9134تتا
 ،4442از سه ماه کاهش در نژاد آیرشایر تا هشت متاه کتاهش بترای
نژاد براون سوئیف و جرسی گزارش کردند .کاهش روند فنوتیپی سن
اولین زایش ممکن است بهعلت بلوغ زودتر گوسالهها یا فشار انرختاب
شدید برای تولید شیر بیشرر در طی زایشهای زودهنیام باشد (97س.

581

...تحلیل فنوتیپی و ژنوتیپی سن هنگام نخستین زایش درگاوهای شیری هلشتاین ایران

 برآورد مدل برای اثر ثابت اسران محل تولد دام-3 جدول
Table 3- Model estimation for the fixed effect of
birthplace province
اسران
برآورد
Province
Estimation
سSemnan( سمنان
-0.74
سRazavi Khorasan( خراسان رضوی
-1.22
سSouth Khorasan( خراسان جنوبی
-0.58
سEsfahan( اصفهان
-1.79
سYazd( یزد
-0.26
سTehran( تهران
-0.25
سGhom( قم
-1.15
سHamedan( همدان
-1.10
سChaharmahal va Bakhtiari( چهارمحال و بخریاری
-1.09
سMarkazi( مرکزی
0
سMazandaran( مازندران
-1
سEast Azarbaijan( آذربایجان شرقی
-1.49
سArdebil( اردبیل
-1.91
سKermanshah( کرمانشاه
-1.84
سKerman( کرمان
-1.24
سFars( فارس
-0.40
سZanjan( زنجان
-1.21
سGhazvin( قزوین
-1.33

 سن اولین زایش گاوهای شیری هلشراین در اسرانهای مخرلف کشور-1 شکل
Figure 1- Age at first calving in Iranian Holstein dairy cattle for different provinces
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شکل  -2روند فنوتیپی و ژنتیکی سن اولین زایش در سالهای  1021تا 1032
Figure 2- Phenotypic and genotypic trend of age at first calving from 1375 to 1378

کاهش سن اولین زایش در گلههای هلند و استپانیا نیتز مشتاهده
شد (94و 49س .آنالیز ژنریکی سن اولین زایش در کشتورهای مخرلفتی
مطالعه شده است .میانیین سن اولین زایش برای نژادهتای آیرشتایر،
براون سوئیف ،گرونستی ،هلشتراین و جرستی بتهترتیتب ،43 ،43/1
 49/1 ،43/3و  41/9ماه گزارش شد (97س .وراثتپتذیری صتفت ستن
اولین زایش گاوهای شیری هلشراین در ایران  4/41برآورد گردید کته
نشانیر این است که عوامل محیطی و مدیریری اثر بسیار زیتادی روی
این صفت دارند .جدول  2برآورد اجتزای ژنریکتی صتفت ستن اولتین
زایش را نشان میدهد.
با توجه به مقادیر بترآورد شتده بترای اجتزای واریتانف در جتدول ،2
مشاهده میشود که مقادیر واریتانف ژنریکتی افزایشتی بترآورد شتده
(4/9739س بسیار کمرر از مقادیر واریانف باقیمانده (9/4199س میباشتد

که نشان میدهد درصد زیادی از واریانف کتل را واریتانف باقیمانتده
تشکیل میدهد .همین امر باعث کاهش مقدار وراثتپذیری برای این
صفت شد که با نرای بهدست آمده بر روی گلههای بتوران کنیتا کته
توسط واسیک و همکاران (4441س گزارش شد ،مطابقتت دارد .بترآورد
وراثتپذیری سن اولین زایتش (4/4112س حاصتل از ایتن پتژوهش از
مقادیر گزارش شده توسط محققانی نظیر ورگارا و همکاران (4441س بر
روی گلتتههتتای زبتتوی بالنکتتوی آنیتتوس در کلمبیتتا (4/91±4/97س،
واسیک و همکاران (4441س بر روی گلههای بوران کنیا ،فرهنگفتر و
نعیمیپور (9739س و چوکانی و همکاران (9733س بر روی هلشراینهای
ایران کمرر بود.

جدول  - 4اجزای ژنریکی صفت سن اولین زایش برای گاوهای شیری هلشراین در ایران

Table 4- Genetic components of age at first calving for Iranian dairy cattle
مقدار برآورد شده
Estimated value
1.2511
1.3893
0.1381
0.0994
0.0045
-13019.217

مورد
Component
واریانس باقیمانده
Residual variance
واریانس فنوتیپی
Phenotypic variance
واریانس افزایشی
Additive variance
وراثت پذیری
Heritability
متوسط ضریب همخونی
The average coefficient of inbreeding
ماکزیمم لگاریتم درستنمایی
The maximum log-likelihood

تحلیل فنوتیپی و ژنوتیپی سن هنگام نخستین زایش درگاوهای شیری هلشتاین ایران...

نیلفروشتان و ادریتف (4442س وراثتتپتذیری ایتن صتفت را در
جمعیت گاوهای هلشتراین هلشتراین اصتفهان پتایین (4/41س بترآورد
کردند که با این پژوهش مطابقت دارد .وراثتپذیری بدست آمده برای
سن اولین زایش در این پژوهش بیشرر از مقادیر  4/471برای گاوهای
هلشراین کانادایی(44س 4/439 ،گزارش شده برای گاوهتای هلشتراین
ایران در اسران اصفهان (44س و  4/494بدستتآمتده توستط هنترور و
همکاران (91س میباشد .بهطورکلی وراثت پذیری یک صتفت از یتک
جمعیت به جمعیت دییر مرفاوت است و این امر بهدلیل تفاوت سطوح
مدیریت و ظرفیت ژنریکی حیوانات است .وراثت پذیری صفات مربوط
به تولید مثل با سطح تولید گلهها تغییر مینماید ( 7و 93س .بهطورکلی
پایین بودن وراثتپذیری صفات تولید مثلی نشان دهنتدهی ایتن امتر
است که سهم عمدهای از تفاوت فنوتیپی موجود بترای هتر صتفت در
بین جمعیت گاوهای هلشراین ایران ،ناشی از تفاوتهای محیطی بین
آنها است .لذا بهمنظور افزایش عملکرد تولیدمثل و باروری حیوانتات،
توجه عمده به بهبود شرایط محیطی پترورش نظیتر بهبتود تشتخیص
فحلی ،توجه به بهداشت گله و همینین تغذیهی بهرر دام ها یک امتر
ضروری است (1س .با توجه به مقادیر برآورد شده ارزشهای اصتالحی
صفت سن اولین زایش ،روند ژنریکی این صفت طی ستالهتای تولتد
 9731لغایت  9733پیشبینی شد (شکل 4س .روند ژنریکی ستن اولتین
زایش تغییرات نامنظمی داشت .نرای این پژوهش حاکی از عدم وجود
تغییرات ژنریکی یکنواخت در طی سالهای گذشتره روی ستن اولتین
زایش می باشد .بدینصورتکه روند ژنریکی در بعضی سالها مثبت و
برای بعضی سالها منفی برآورد شد و نشان میدهد که در راهبردهای
انرخاب ،کاهش ژنریکی سن اولین زایش در گلههای ایران مدنظر قرار
نیرفره است ،هرچند که از نظر فنتوتیپی ایتن صتفت کتاهش داشتره
است .این امر میتواند ناشی از این حقیقت باشد که انرختاب تنهتا بتر
روی صفات تولیدی مرمرکز شتده استت و در برنامتههتای اصتالحی
گاوهای هلشراین ایتران ،روی صتفات تولیتد مثلتی انرختابی صتورت
نیرفره است.
روندهای ژنریکی و فنتوتیپی بترای گاوهتای هلشتراین آفریقتای
جنوبی به ترتیب  -4/4و  -4/49ماه بهازای هر ستال بترآورد گردیتد.

581

میانیین سن اولین زایش این گاوها در سال  74 ،4444متاه بتود و در
سال  4441به  49ماه کاهش یافت(93س .محققان دییری ستن اولتین
زایش را  49/2ماه و وراثتپذیری برآورد شده برای آن را در گاوهای
هلشراین ایران  4/92گزارش کردند 1 ،2(.و 99س.
برآوردهای پایین وراثتپذیری نشان داد که صفات باروری ممکن
است تا حد زیادی تحت تأثیر شرایط محیطتی قترار گیرنتد .بنتابراین
بهبود در تغذیه و مدیریت تولیدمثلی احرما ً میتوانتد تتأثیر بیشترری
روی کاهش سن اولین زایش نسبت به انرخاب ژنریکتی داشتره باشتد
(49س.

نتیجهگیری و پیشنهادات
روند فنوتیپی کاهشی سن اولین زایش حاکی از وجود یتک عتزم
ملی طی سالهای  9731لغایت  9733از طرف گاوداران برای کتاهش
سن بلوغ و تلقیح زود هنیام تلیسهها و افزایش طول عمر تولیدی گاو
می باشتد هرچنتد تغییترات ژنریکتی هدفمنتدی روی ایتن صتفت در
راسرای کاهش سن اولین زایش به واسطه ناچیز بودن وراثت پذیری و
عدم وجود اسرراتژی انرخاب صورت نیرفره است .با توجه بته بترآورد
اثرات ثابت اسرانهتای محتل تولتد ،شترایط اقلیمتی و آب و هتوایی
مناسب می تواند در افزایش باروری تلیسه هتا و کتاهش ستن اولتین
زایش مؤثر باشد ،هرچند عوامل مدیریری با وجود عوامل جوی مناسب
در برخی از اسرانهای کشور میتوانتد اثتر بستزایی روی ایتن صتفت
داشره باشد .وراثت پذیری بسیار پایین این صتفت (4/4112س نشتان از
وجود عوامل اثر گذار مدیریری و محیطی روی این صفت دارد.
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دادههای مورد اسرفاده در این پژوهش ،توسط مرکز اصتالح نتژاد
دام کشور ارائه شده است .بدینوسیله مؤلفان مقاله مراتب قتدردانی و
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