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Introduction 1 One of the most important environmental factors affecting the dairy industry is the temperature 

changes that showed a negative impact on the industry over the past few years. Increasing temperatures have 

declined the production and reproductive performance of herds in the tropics. Huge losses are caused annually due 

to heat stress. Heat stress in dairy cows is caused by a combination of environmental factors (temperature, relative 

humidity, solar radiation and air movement). Continual genetic selection for greater performance results to increased 

sensitivity to heat stress. It was one of the reasons why lactation curve during summer has decreasing trend 

compared to spring in which lactation curve maintained within high levels. Dairy cows at the beginning of lactation 

have small chances to fight off a thermal stress, and thus it has the strongest effect on the production of milk in the 

first 60 days of lactation. A negative balance of energy in dairy cows at the beginning of lactation is even more 

increased by creating and emitting of higher quantity of thermal energy in the period when animals consume less 

food. For this reason, a high-yielding dairy cows are more sensitive to heat stress than cows having a lower genetic 

potential for milk production. Impacts of heat stress on reproductive efficiency have been well documented and 

reviewed. Heat stress has been shown to alter the duration of estrus, colostrum quality, conception rate, uterine 

function, endocrine status, follicular growth and development, luteolytic mechanisms, early embryonic development 

and fetal growth. Therefore, the purpose of this study was to investigate the effect of heat stress on yield of dairy 

cattle in different months of production and also to estimate genetic parameters of production and reproductive traits 

under heat stress.  

Material and Methods In this study, 169655 records of 60322 dairy cows in different parity in Isfahan province 

of Iran were used. The studied traits included productive and reproductive traits. Milk test day and fat percent as 

productive traits and open days and days to first service were considered as reproductive traits. Climatic records of 

herds were collected from 7 stations less than 70 km away from herds and temperature-humidity index (THI) was 

calculated for each month in each herd. Dairy milk production records ranged from 5 kg to 60 kg for milk and milk 

fat percentage from 1 to 7%. Genetic and phenotypic trends were considered by regression of the estimated breeding 

values on year of the birth. The model used included the effect of herd-year of calving, calving month, parity and 
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temperature-humidity index. An animal model was used to estimate genetic parameters of reproductive traits and 

random regression was used for production traits. SAS software was used to investigate the significance level of 

independent factors and DMU software was used to estimate genetic parameters.  

Results and Discussion The results showed that the threshold of temperature-humidity index is 72 and more 

than it has adverse effects on performance. Average days open and difference to first service in different Parity 112 

and 60 days respectively and was estimated the average heritability of days open and difference to first service 0.02 

and 0.06, respectively. With increase in temperature- humidity index, mean of production traits decreased and this 

decrease for milk and fat yield traits occurred at temperature-humidity threshold of 72 and 65, respectively. The 

average of heritability was calculated as 0.32 for milk yield and 0.24 for milk fat percentage. The results indicated 

that with increasing temperature humidity index in 72 the genetic variance for both traits was increased. In on other 

words, the cows after heat stress (THI=72). Genetic differences were significantly increased. The results of this 

study indicate that the additive genetic variances were higher in early lactation (5 to 100 days of lactation), for both 

milk yield and fat percentage.  

Conclusion Genetic variance increased with increasing temperature-humidity index (THI = 72) for the two traits 

of milk and fat production. Also breeding value of open day correction and difference to first calving under heat 

stress decreased. In other words, there is a significant genetic difference between animals exposed to heat stress after 

temperature-humidity index 72. Therefore, it may be possible to genetically identify animals more resistant to heat 

stress as parents of the next generation. 

 

Keywords: Days to first service, Genetic and Phenotypic Trends, Heat stress, Milk test day, Open days 
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 مقاله پژوهشی
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 .262-281:(2)10 ،. پژوهشهای عللم دامی ایرانییگرماتنش طیاصاهان در شرا نیهلشتا یریش

 

 چکیده

هدف از انجام این پژوهش، بررسی اثر تنش گرمفایی بفر عکلکفرد تل یفدی و تل یفدمثلی گاوهفای شفیری هلشفتاین اصفاهان و هکرنفین بفر ورد            
گاو شیری استان اصاهان استااده گردید. سلابق  64322مربلط به  رکلرد 166611های ژنتیکی در شرایط استرس گرمایی بلد.  ذا از اطالعا  فراسنجه
( برای هر THIرطلبتی)- وری و شاخص دماییها داشتند جکعکیللمتری با گله 24ی ککتر از ایستگاه که فاصله 2های ملرد بررسی از لایی گله ب و ه

ار رطلبتی به عنلان اثرا  مستقل قفر -سال زایش، ماه زایش، نلبت زایش و شاخص دمایی-ماه در هر گله محاسبه گردید. در مدل استااده شده، اثر گله
های ژنتیکی صاا  تل یدمثلی از مدل حیلانی و برای صاا  تل یدی از مدل رگرسیلن تصادفی استااده شد. نتایج حاصل داده شدند. برای بر ورد فراسنجه

و فین تلقفیب بفه    پذیری روز باز و فاصله زایش تا ا، اثرا  نامطللبی روی عکلکرد داشت. میانگین وراثت22رطلبتی بیش از -نشان داد که شاخص دمایی
رطلبتی، میانگین فنلتیپی صاا  تل یدی کاهش یافت و این کاهش برای صات تل یفد   -تخکین زده شد. با افزایش شاخص دمایی 46/4و  42/4ترتیب 

-دمایی مختلف شاخص . میانگین وراثت پذیری در مقادیردیده شد= THI  60 و برای صات درصد چربی شیر از سطب  =THI 22شیر از سطب  ستانه
 -ییشاخص دمفا  شیبا افزا یشیافزا یکیژنت انسیواربه طلر کلی  .بر ورد شد 20/4و برای صات درصد چربی شیر  32/4رطلبتی برای صات تل ید شیر 

 ییتنش گرماشدن با  ملاجهدر  لانا یح نیب گرید ی. به عبارتیافت شیافزا یو درصد چرب ریش دیدو صات تل  یبرا (THI= 22) از سطب  ستانه یرطلبت
مقاوم تفر بفه تفنش     لانا یح یکیانتخاب ژنت قیطروجلد دارد و  ذا مککن است بتلان از  یقابل تلجه یکیتااو  ژنت 22 یرطلبت -ییبعد از شاخص دما

 .نسل بعد در نظر گرفت نیرا به عنلان وا د ییگرما
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 ملجب که است رطلبتی شرایط در سانتیگراد درجه 21 تا 1 بین دمایی

 داشته را تل ید شیر بازده و سالمتی شرایط شیری بهترین گاو گرددمی

د کنف تنش می دچار را گاو محدوده، این از ترپایین و باالتر دمای .باشد
(., 2014et alCarabaño    هکبستگی ژنتیکی نامطللب بین صفاا .)

تل یدی و باروری از یک سل و تغییرا  دمایی از سلی دیگر سبب افت 
عکلکرد تل یدی و تل یدمثلی در گاوهای شیری به خصفل  گاوهفای   

(. بر اساس گزارشا  منتشر  2009alet Dikmen ,.گردد )پرتل ید می
است که در  ن دام قادر بفه   ایشده، تنش گرمایی در گاو شیری نقطه

. از دست دادن حرار  بدن جهت حاظ تعفادل حرارتفی بفدن نیسفت    

منففاطق در از جکعیففت گاوهففای شففیری جهففان  درصففد  14عکلکففرد
 .Nienaber and Hahn)دهفد  مفی قفرار  را تحفت تفاثیر    گرمسفیری 

 هفای بفازدهی مکانیسف    روی شیری گاوهای در . افزایش دما(2007

و به این  داشته منای تنش گرمایی اثری شرایط در بدن دمای تنظیکی
شفلد  می باروری نرخ ترتیب سبب بروز تثثیرا  منای تنش گرمایی بر

(Hansen, 2007 وجلد تنش در گاو شیری سبب خسارا  اقتصادی .)
شلد براسفاس  مفار منتشفر شفده در     هنگاتی به صنعت تل ید شیر می
میلیفلن دالر زیفان در اثفر     862تا  144ایاال  متحده  مریکا، ساالنه 

 تفش گرمفایی بفه صفنعت گفاو شفیری ایفن کشفلر وارد شفده اسفت          

 (., 2003et alPierre -St.)   هککفاران و  ریکفل (., et alCollier 

 ییتحت تنش گرما یکردند که در گاوها انیب یقیتحق یدر ط( 2006
 T4کفاهش   ،ابدییکاهش م یو استروژن جات T4غلظت دو هلرملن 

 ،ی)غفدد پسفتان  ی مفادر  هایرشد بافت یرو تلاندیم ییدر تنش گرما
 اثر شیو عکلکرد پستان بعد از زا ی( در دوره  بستننیجات و بافت جن

مخفرب تفنش    ریثثتف  ی(. به طفلر کلف  Hansen, 2007) بگذارد یسلئ
گفزار  شفده    سف  یسفه مکان  قیف از طر یدمثلیبر عکلکرد تل  ییگرما

 GnRHو  LH، ترشفب  IGFو  نی پت ن،یکاهش ترشب انسل  :1است: 
و  یسبب کفاهش بفروز فحلف    استروژن و پروژسترون که از این طریق

 شفلد یمف  یغا فب و کفاهش بفارور    هفای کفلل یفل  ت،یسف اوو تیایک
(., 2014et alCarabaño  ،)2:    دیتشفد  ،یکفاهش خفلرام مصفرف 

 یهفا یکفار یو بفروز ب  یخلن یهاتیمتابل  شیافزا ،یانرژ یتعادل منا
 شی) باعث افزاها نیو کته کلالم زولیترشب کلرت شیافزا ،یکیمتابل 

 ینففیو مففرز زود رس جن نیسففقط جنفف شیافففزا ،یانتخکففد سففتیک
رحف ، کفاهش    یدمفا  شیافزا :3( و  2006et alCollier ,.( )شلدیم
جفذب   شیاففزا  ن،یجنف  ینیبه رح ، کاهش النه گز یخلنرسان انیجر
 در ریشف  دیکاهش تل  لیدال نیاز مهکتر یکی(. Jordan, 2003)نیجن
 بفدن دام  یعف یباال بلدن دمفا از سفطب  سفتانه طب    ،گرم سال یهاماه
. ( 2007et alPeana ,.) ( اسففتگرادیدرجففه سففانت 1/36تففا  0/38)

ترین شاخصی که برای مطا عه استرس گرمایی استااده میکنند گسترده
سفت کفه   ارزشفی ا  این شاخص .است 1(THIرطلبت ) –شاخص دما 

                                                           
1- Temperature- humidity index 

در   دهفد. ترکیب اثرا  درجه حرار  هلا و رطلبت نسبی را نشان مفی 
 شیشفدکه بفا اففزا    دهنشفان دا  ایاسفپان  نیگفاو هلشفتا   یروپژوهشی 

 نیگرم و پفروتئ  124تا  36 ریش دی، تل (THI) رطلبتی-شاخص دمایی
et alck Wheelo ,.یافته اسفت )  گرم در روز کاهش 2/8تا  6/3 ریش

2009., 2019et alMahyari -Ansari; ) .  ای هکرنفین در مطا عفه
 دیف تل  طیمحف  یدر دمفا  شیبه ازاء هر درجه افزادیگر اذعان شده که 

 et alHammami ,.) ابفد ییکفاهش مف  در روز گرم لفل یک 38/4 ریشف 

رفته نشان دادند که به د یل تنش گرمفایی  (. مطا عا  صلر  گ2013
میلیفلن دالر پفرور  دهنفدگان گفاو شفیری در ایفاال         862ساالنه 

 یمطا عفه (.  2009et alSanchez ,.شفلند ) متحده  مریکا متضرر می
 و ژنتیکیمحیطی نشان داد تنش گرمایی بر واریانس  میخته  گاوهای
اثرگفذار بفلده   ها فزایش درصد نژاد هلشتاین در  میختهباز با ا روزهای
ی با تلجه به روند گرم شدن کفره (. 2011et al oonkumB ,.است )

کشلر و اسفتان اصفاهان در منطقفه گفرم و      داشتن قرارزمین و بلیژه 
خشک، هدف اصلی این پژوهش بررسی اثر تنش گرمایی بر عکلکفرد  

شیر و درصدچربی شیر( و تل یدمثلی )روز باز و فاصه زایفش تفا   تل ید )
های ژنتیکی ایفن صفاا  در گاوهفای    او ین تلقیب( و بر ورد فراسنجه
 .باشدهلشتاین استان اصاهان می

 
 هامواد و روش

تل یفد   های ژنتیکی و بررسفی عکلکفرد  به منظلر بر ورد فراسنجه
شیر و برخی از صاا  تل یدمثلی در شرایط تنش گرمایی از اطالعفا   

گلفه تحفت    64کفه از   رکفلرد  166611گاو شیری متشکل از  64322
 پلشش تعاونی دامپفروران وحفد  اسفتان اصفاهان اسفتااده گردیفد.      

ثبفت شفده بلدنفد.     1363تفا   1382هفای  سفال  های مزبفلر طفی  داده
دسته: عکلکرد تل ید )تل ید شیر و درصفد   اطالعا  ملرد استااده در دو

چربی شیر( و عکلکرد تل یدمثلی )روزهای باز و فاصله زایش تا او فین  
های ژنتیکی عکلکرد تلقیب( تقسی  بندی شدند. برای بررسی فراسنجه

تل یدی از رکلردهای روز زملن با سه مرتبه دوشش در روز )روزهفای  
 سیمففاتر لیهففت تشففکجروز( اسففتااده شففد.  341تففا  1شففیردهی 

شفجره شفامل    لیف و حل معادال  مختلط از اطالعا  فا یشاوندیخل
وا د مفاده، مفلرد اسفتااده     28118وا د نر و  8228 ،گاو مل د 130132

ماهیانفه   و رطلبت دمای، از اطالعا  شاخص حرارتجهت تخکین  شد.
سفازمان  هلاشناسفی  ایسفتگاه   2 هر گفاوداری اسفتااده گردیفد کفه از    

بفا اسفتااده از رطلبفت و     اخفذ گردیفد.  کل استان اصاهان  هلاشناسی
( روزانفه  THI)یی دما یشاخص رطلبت زانیم ریرابطه زو روزانه  یدما

 (24گردید) استااده ریز رابطه از منظلر نیبدمحاسبه شد. 
 (1فرملل )

((1.8 ) 32) (0.55 0.0055 ) ((1.8 ) 26)THI T Rh T        
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درصفد  : Rh و  نفه بفه سفانتیگراد   درجه حرار  روزا: Tکه در  ن: 
 36در دامنه  THIبلد. براساس این رابطه میزان  روزانهنسبی رطلبت 

سپس با محاسبه ضرایب حداقل مربعا  مربلط بفه  . بدست  مد 84تا 
ماه زایش، معیار تنش گرمایی مربلط با استااده از معاد ه زیر محاسفبه  

 (: 2013et al Ahangaran ,.گردید)

   (2فرملل )     

 
jk jk

HI  (LS – ) / ( )
k k k

Min Max Min  

امفین   kامین مفاه زایفش در    j= تنش گرمایی در jkHIکه در  ن: 
 حداقل میانگین مربعا  حاصل برای ماه زایفش  = jkLSگروه ژنتیکی، 

حداقل پاسخ حاصل برای مفاه زایفش در     =k ،kMinدر هر گروه ژنی 
حداکثر پاسخ مشاهده شده بفرای هفر مفاه     =kMaxو  kهر گروه ژنی 

بفدون تفنش و    4در دامنه  (HI) زایش بلد . براساس این رابطه میزان
 +  تنش زیاد قرار داشت.1

مدل اثرا  ثابت جهفت بفر ورد حفداقل میفانگین مربعفا  بفرای       
تلقیب و هکرنفین محاسفبه    صاا  روزهای باز و فاصله زایش تا او ین

 استااده SASنرم افزار  GLMاستااده از رویه  پاسخ برای ماه زایش با
 شد که مدل  ماری  ن به شرح زیر است. 

 (3فرملل )

305ijklmn i j k l m n ijklmnY HY M P THI Milk Cow e       

 

 
 

که در  ن: 
ijklmnY   بردار صاا  روز باز و فاصله زایش تفا او فین :

: اثر ثابت مفاه  jMسال، -: اثر ثابت گلهHY: میانگین، تلقیب، 

)اطالعا  مربفلط بفه چهفار نلبفت     : اثر ثابت نلبت زایش kPزایش، 

: متغیففر کککففی تففنش گرمففایی،   lTHI، (0 ≥و  3، 2، 1زایففش: 

305mMilk :  روز،  341متغیر کککی شفیرnCow   اثفر تصفادفی :

 : اثرا  باقیکانده است.ijklmneحیلان و 

از مفدل   (و برای بررسی و تحلیل عکلکرد تل یدی )شفیر، چربفی   
روز  زملن استااده شد. مدل  ماری ملرد استااده جهت تجزیه تحلیفل  

 د چربی به شکل زیر بلد:صاا  تل ید شیر و درص

 (0فرملل )
1 1 1 1

0 0 0 0 0

nf k k k k

i jkt i jkt k jkt jk jkt jk jkt jk jkt jk ijkt

k k k k k

y pd u pt e        
   

    

           

بردار مشاهدا  مربلط بفه صفات روز زمفلن     که در این رابطه،
شفامل   ثابفت  ا اثفر  میانگین جامعفه،  و درصد چربی ،  تل ید شیر
ضفریب   ،  فصفل زایفش(  -)سفن  روز زمفلن ( و -)گله 

و نلبفت   رطلبفت -تابعیت ثابت برای روز رکلردگیری و شفاخص دمفا  

و  tضرایب چند جکله ای  ژاندر بفرای روز رکفلردگیری    ، زایش
 K-1برای اثرا  روز شیردهی با درجففه بففراز     2و  1درجه براز  
صادفی ژنتیکی افزایشفی بفرای   ضریب تابعیت ت  ،jبر روی حیلان 

 شیضریب تابعیت تصادفی ژنتیکی افزا درصد چربی، تل ید شیر و
متااو  برای تل ید شفیر ودرصفد چربفی،     ترطلب -تحت شاخص دما

ضریب تابعیت تصادفی محیطی دائکی برای تل ید شیر و درصد  
حیطی دائکفی تحفت شفاخص    ضریب تابعیت تصادفی م چربی، 

 اثر تل ید شیر و درصد چربی و  ا رطلبت متااو  برای صا-دما
 علامل باقیکانده می باشد.تصادفی 
 reactionواریانس ژنتیکی و بررسی ا گلی تغییرا  )ورد بر برای 

norm )شفاخص حرارتفی از رو    تحت REML    تلسفط نفرم اففزار 
DMU کلاریانس مدل  ماری باال -واریانس که ساختار استااده گردید

 (:2019et alMahyari -Ansari ,.باشد)به صلر  زیر می
 ژنتیکی افزایشفی روزهفای شفیردهی،    اثرا  aدر این معادال  

محیطفی  اثفرا     ،  ترطلبف -زایشی شاخص دمفا ژنتیکی اف اثرا 
-محیطفی دائکفی شفاخص دمفا    اثفرا    دائکی روزهای شفیردهی، 

ماتریس واریانس ضرایب تابعیفت تصفادفی بفرای اثفر      رطلبت ،  
ضفرایب   ماتریس واریفانس  ژنتیکی افزایشی در روزهای شیردهی ،

رطلبفت   -در شفاخص دمفا   دفی برای اثر ژنتیکی افزایشیتابعیت تصا
ماتریس کلاریانس ژنتیکی افزایشی بین روزهفای  و متااو ،

مفاتریس واریفانس تابعیفت      ، رطلبفت -شیردهی و شاخص دمفا 
مفاتریس     ،بفرای روزهفای شفیردهی    تصادفی اثرمحیطی دائکی

 eرطلبفت،   -شفاخص دمفا   س تابعیت تصادفی اثرمحیطی دائکیواریان
، مفاتریس  علامفل باقیکانفده و   مفاتریس   R بردار علامل باقیکانفده، 
ماتریس یکتایی مفی   Iنشانه ضرب کرونکر و  روابط خلیشاوندی، 

 .باشد

 مار تلصیای مربلط به عکلکرد فنفلتیپی تل یفد شفیر روزانفه بفه      
 ورده شده  1در جدول  THIاه درصد چربی در گروه های مختلف هکر
 است.
 

 نتایج و بحث

 عملکرد تولیدمثلی

براساس نتایج به دست  مده در این پژوهش علامل ملرد بررسی: 
سطب تل ید شیر، تنش گرمایی و  ،شیزا نلبت ش،، ماه زایسال -گله

حاظ  ماری بر میانگین روز باز و فاصله زایش تا او ین تلقیب به  
باز  یروزها نیانگیم. به طلر متلسط (P < 0.05)دار شدمعنی

 66/64±11/18روز و فاصله زایش تا او ین تلقیب  18/112 02/32±
روز تخکین زده شد. مطا عا  مختلف صلر  گرفته روی گاو هلشتاین 

Zadeh., -htiariBakروز ) 133تا  111سایر گزارشا  دامنه روز باز 
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2009Recio, 2005-Gonzalez;  و دامنه فاصله زایش تا او ین )
et alSani -Bitaraf ,.اند )روز گزار  کرده 88تا  22تلقیب را بین 

2013., 2013, et alZadeh-Ghavi Hossein; .) ،شرایط مدیریتی 
تصحیب داده و نلع مدل بکار گرفته شده برای انجام  نا یز از یک 

های مختلف به خصل  طرف و وجلد و یا عدم وجلد ناهنجاری
تل یدمثلی از طرف دیگر سبب ایجاد تااو  در بین گزارشا  مختلف 

 (. 2019let aMahyari -Ansari ,.سبب ایجاد تااو  شده است )

 
 THIمختلف  یدر گروه ها ریش یچربو درصد  ریش دیتل  زانیم یایتلص  مار -1جدول 

Table 1- Descriptive statistics on milk production and fat percent in different THI groups 

 (یللگرم)ک روزانه شیر 

Daily milk yield (kg) 
 چربی درصد

Fat (%) 
THI  انحراف معیار ±میانگین 

Mean ±SD 
 تعداد رکلرد

Record (n) 

 انحراف معیار ±میانگین 

Mean ±SD 
 تعداد رکلرد

Record (n) 
36 34.9  ± 7.9 23158 3.15 ± 0.75 17803 
50 30.3 ±7.0  50673 3.28 ± 0.78 40050 
60 34.0± 8.0 88689 3.32 ± 0.76 70782 
70 33.8 ± 8.0 82498 3.23 ± 0.79 65984 
80 31.8 ± 7.6 98076 3.14 ± 0.75 68367 

 
شفلد، میفانگین روز بفاز و    مشفاهده مفی   1هکانطلر که در شفکل  

فاصله زایش تا او ین تلقیب روندی نسبتا کفاهش را داشفته اسفت. در    
 113بفه   134های ملرد بررسی به طلر متلسط میانگین روز باز از گله

های اخیر بهبلد تصفکیکا  مفدیریتی،   (. در سالP < 0.05روز رسید )
منجر به افزایش عکلکرد تل یفدی در کنفار عکلکفرد تل یفدمثلی شفده      

های تل ید کننفده جریفان ژنفی صفاا  تل یفدمثلی را در      است. شرکت
نفد کفه پیشفرو  ن    اداده ئفه اارهای انتخاب گنجانده و به بفازار  شاخص
et  Dikmen) باشفد  مریکفا مفی   های مربلط به ایاال  متحدهشرکت

., 2009al     از  نجایی که بخفش عکفده واردا  اسفپرم کشفلر از دو .)
تفلان گافت بخشفی از ایفن     گیرد میکشلر  مریکا و کانادا صلر  می

های اخیر بلده تغییرا  مربلط به پتانسیل ژنتیکی استااده شده در سال
یط مدیریتی و تلجه ویژه بفه دوره انتقفال در   است. از طرفی بهبلد شرا

هفای اوایفل دوره پفس از زایفش     ها سبب شده تا ناهنجفاری گاوداری
کاهش یابد که این امر در بهبلد نرخ گیرایی و کفاهش فاصفله زایفش    

 (.  2009et alToghiani Pozveh ,.نقش به سزایی دارد )

 
  تل د سال حسب بر( OD) باز روز و( DFS) بیتلق نیاو  تا شیزا فاصله یپیفنلت روند -1شکل

 Figure 1- Phenotype trend of days to first service (DFS) and open days (OD) on birth year  

 
بفا تلجفه بففه شفرایط  ب و هفلایی در اسففتان اصفاهان عکلکففرد      

های گاو شیری دیده شفد. هکفانطلر کفه در    تل یدمثلی متااوتی در گله
هفای   ورده شده است، حداقل و حداکثر تنش گرمایی در مفاه  2شکل 

 کفاهش  سفبب  ییگرمفا  تفنش (. P < 0.05دی و خرداد بفلده اسفت )  
عکلکفرد  . شفلد یمف  خفامل   یهفا یفحل نیهکرن و یدیتل  عکلکرد

باشفد کفه   یمف  طیمحف  یدمفا  ریتحت تفاث  یگاو یگلنه ها یدمثلیتل 

و سرعت  یتابش  فتاب، فشار اتکسار ،یهکرلن رطلبت نسب یعلامل
گاو تحت تنش  یدمثلیتل  تیگذارند. فعا یم رگذاریباد بر شد   ن تاث

 نیبدن در ا یدما  ینظت یناکار مد لیشلد که بد  یمختل م ییگرما
را تحفت   یدمثلیعکلکرد تل  یهلرملن رییبا تغ ییدام است. تنش گرما

 یخفلن، کفاهش فراوانف    نیپفروالکت  شیشعاع قرار داده و ملجب اففزا 
 یبفر فحلف    یشده و بطلر مستق یکل یو ضعف در بللغ فل  LHترشب 



 672      گرماییتحلیل ژنتیکی برخی صفات تولیدی و تولیدمثلی گاوهای شیری هلشتاین اصفهان در شرایط تنش

 نیدر گرمتفر  یفحلف  صیرو امکفان تشفخ   نیف . از اگذاردیم ریدام تاث
 طیشفرا  نیف دام در ا اسفت مککفن   یو حت ابدییعا  روز کاهش مسا

در فصفل گفرم    للیاسفتراد  زانیبطلر کامل  نستروس باشد. کاهش م
. شلدیخامل  م یفحل جهیو در نت یفحل  یملجب سرکلب بروز عال

 یبفر تفلان بلفلغ و بفارور     یاثرا  مخرب یطیمح یدما و رطلبت باال
 ییدر گاو تحت تفنش گرمفا   نیو سقط جن انیتخکک دارند. جذب رو

 ; 2011et alBoonkum ., et alCarabaño ,.) ابفد ییمف  شیاففزا 

های گرم سال میزان از دست رفتن فحلی و هکرنفین  (. در ماه2014
(. تفنش  2گزار  شفده اسفت )  تعدد  افزایش از دست رفتن  بستنی به

 شیاففزا (،  2011et alBoonkum ,.ی )کاهش بفروز فحلف  ا گرمایی ب
(، Dikmen, 2009و نتیجه افزایش فحلی خفامل  ) تخکدان  ستیک

کاهش (، 7Hansen, 200) نیو مرز زودرس جن نیسقط جن شیافزا
ه بف  یخفلن رسفان   انیف کاهش جر ورح   یماد شیافزای و نرخ  بستن

 )  2007al etJamrozik ,.( شلد.سبب افزایش فاصله زایش می رح 
 

 
 ییزا گلسا ه یهاماه حسب بر( HI)ییگرما تنش اریمع و (OD) باز روز و (DFS) بیتلق نیاو  تا شیزا فاصله یپیفنلت روند - 2 شکل

 Figure 2- Phenotype trend of days to first service (DFS), open day (OD) and heat increment on calving month  
 

دودی تحت تفاثیر علامفل   اگرچه فاصله زایش تا او ین تلقیب تا ح
مدیریتی در دوره انتظار اختیاری است. نتیجه حاصل از تحلیل  مفاری  

داری های گرم سال روی این فاصله تاثیر معنی( ماه2نشان داد )شکل 
های گاو شفیری ایفران طفلل دوره    نداشتند. از  نجایی که در اکثر گله

تلقفیب اسفت و   انتظار اختیاری معکلال معادل فاصله زایفش تفا او فین    
فاصله به خصلصی برای  ن تعیین نشده از این رو معکلال این فاصفله  

هایی که عاری از ناهنجاری تل یدمثلی باشفند، ککتفر بایکفدیگر    در دام
شفلد از  مشفاهده مفی   2تااو  خلاهد داشت. هکانطلر کفه در شفکل   
ی نسبتا صفعلدی  رونداردیبهشت تا مرداد فاصله زایش تا او ین تلقیب 

روز رسیده است و با ککتر شدن دمفای هفلا از شفهریلر     66ته به داش
روز به ککترین  18نسبتا این فاصله ککتر شده و در دی ماه با متلسط 

هفای  مقدار خلد رسیده است. یکی از دالیل مطرح شده وجفلد فحلفی  
 ل برای تلقیب گزار  خامل  و تاخیر در بازگشت رح  به شرایط ایده

 (. Jordan, 2003; Dikmen, 2009) شده است
نتایج حاصل از تجزیه و تجلیل ژنتیکی فاصله زایش تا او ین 

 ورده شده  2تلقیب و روزهای باز تحت تاثیر تنش گرمایی در جدول 
پذیری روزهای باز و فاصله زایش تا او ین تلقیب به ترتیب است. وراثت
پذیری صاا  ن زده شد. وراثتتخکی 463/4و  422/4برابر با 

بر ورد شده است. در گزارشی  1/4تل یدمثلی در اکثر مطا عا  ککتر از 

و روزهای  466/4پذیری برای فاصله زایش تا او ین تلقیب دیگر وراثت
 ;2000et alRavangnolo ierre P-St ,.)گزار  کردند  432/4باز 

., 2003al etای ( در گزارشی براساس دو مدل خطی و  ستانه
پذیری فاصله وراثت و 148/4و  142/4ترتیب پذیری روز باز بهوراثت

 Oseniبر ورد کردند ) 466/4و  466/4ترتیب زایش تا او ین تلقیب به

., 2004et alی هلشتاین ایران ی، برای جکعیت گاوها(. در مطا عه
پذیری روز باز و فاصله زایش تا او ین تلقیب بدون در نظر وراثت

Bitaraf-گزار  شد ) 418/4و 426/4گرفتن تنش گرمایی به ترتیب 

)., 2013et alSani  
ده است  ورده ش 3روند ژنتیکی دو صات ملرد بررسی در شکل 

که به  حاظ ژنتیکی طی دهه اخیر با وجلد  نتایج نشان داد
پذیری پایین، دو صات روز باز و فاصله زایش تا او ین تلقیب وراثت

روندی نزو ی را داشته یعنی با بکاربردن صاا  تل یدمثلی نظیر نرخ 
اند. به طلر گیرایی در اهداف انتخاب اسپرم تا حدودی بهبلد یافته

 -11/4و  -11/4ای باز و فاصله زایش تا او ین تلقیب با متلسط روزه
روند کاهشی را طی نکلده اند. در دو مطا عه مجزا ضریب ارز  

اند گزار  کرده -13/1و  -442/4اصالحی برای صات روز باز را 
(., 2004et alOseni در مطا عه .) ای دیگر ضریب مثبت و معادل

Bitaraf-برای گاوهای هلشتاین ایران گزار  نکلده است ) + را22/4

., 2013et alSani .) 
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 بیتلق نیاو  تا شیزا فاصله و باز روز صاا  یریپذ وراثت و انسیوار یاجزا -2جدول 

Table 2- Variance component and heritability of open days and days to first service 

 واریانس اجزای 
Variances components 

 صاا 
Traits 

 افزایشیژنتیک 
Additive Genetic 

 محیطی دائ 
Permanent 

Environment 

 باقیکانده
Residual 

 وراثت پذیری
h2 

 باز روز
Open days 

27.18 ± 6.61 20.71 ± 12.06 1160.26 ± 14.47 0.022 ± 0.005 

 تلقیب او ین تا زایش فاصله

Days to first service 
19.18 ± 2.32 11.97 ± 2.77 271.87 ± 2.90 0.063 ± 0.006 

 

 
 ( بر حسب سال تل دDFS( و فاصله زایش تا او ین تلقیب)ODروند ژنتیکی روزهای باز). 3شکل

 Figure 3. Genetic trends of days to first service (DFS) and open day (OD) on birth year 

 

 عملکرد تولیدی

نتایج حاصل نشان داد که میانگین تل ید شیر در محدوده شاخص 
کیلفلگرم رونفدی نسفبتا     10/30با میانگین  22تا  36  رطلبتی-دمایی

،  22از  سفتانه  شفاخص  (. با افزایش 0ثابت را طی کرده است )شکل 
کیللگرم کاهش یافت. نتفایج بفه دسفت     22/31میانگین تل ید شیر به 

Hammami  مده با گزار  منتشر شده تلسط هکفامی و هککفاران )  

., 2013et al   هکخلانی دارد. براساس گزار  این مطا عفه اففزایش )
، تل ید شیر روندی نزو فی را طفی   24رطلبتی بیش از -شاخص دمایی

ش وارد شده به گاو شیری مصفرف خفلرام   نکلده است. با افزایش تن
یابد و هکرنین احتیاجا  نگهداری گاوهفا در ایفن شفرایط    کاهش می
 ذا بخشی از انرژی که بایفد صفرف تل یفد شفلد دام      .یابدافزایش می

هفای حرارتفی بفاال صفرف     برای تنظی  هکلستازی بفدن در شفاخص  
ی خلاهفد  کند در نتیجه در این شرایط عکلکرد تل ید رونفدی نزو ف  می

 (. 2007et alPeana ,.) داشت

 
حاضفر نشفان داد کفه کفاهش      یبه دست  مده در مطا عفه  جینتا

 یروند نزو ف  14حرارتی شاخص  از ریش یدرصد چرب یپیفنلت نیانگیم
صد( در 43/3خلد ) زانیم نیبه ککتر 28و در شاخص  ردگییبه خلد م

در (  2001et alBarash ,.) . بفارا  و هککفاران  (1)شفکل   رسفد یم
 بریف رفکاهش در مص ،ییدر تنش گرما ریش یعلت کاهش چرب انیب

 انیففب یشففککبه را علففت اصففل pHو در ادامففه  ن کففاهش اسففتا  و 
با کاهش بخش فیبری خلرام سطب استا  و بلتیرا  تل یفد  اند. کرده

شده در شککبه کاهش یافته و غفدد پسفتانی مقفادیر ککتفری چربفی      
با کاهش مصفرف عللففه و    گریبه عبار  دساخته و وارد شیر میکنند 

 ریشف  یعکلکرد شفککبه و بفه دنبفال  ن چربف     جهیو در نت ریتخک بریف
 ) 2007et alPeana ,.) ابدییکاهش م

 پذیریتوراث های واریانس و مولفه

اجزای واریانس تخکین زده شده برای صات تل ید شفیر و درصفد   
 ورده شده است. هکرنین نتایج حاصل از واریفانس   3چربی در جدول 

افزایشی صات تل ید شفیر در روزهفای مختلفف شفیردهی و شفاخص      
نشفان داده شفده اسفت. هکرنفین مقفدار       6رطلبتی در شکل -دمایی

صات تل ید شیر در روزهای شفیردهی  واریانس ژنتیکی افزایشی برای 
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  نشان داده شده است. 0و شاخص دما و رطلبتی مختلف در جدول 

 
 .یرطلبت-ییشاخص دما شیبا افزا یدیتل  ریش نیانگیم نیارتباط ب. 4شکل 

Figure 4. The relationship between mean milk production and temperature – humidity index. 
 

  
 ی.ردهیدوره ش یشاخص دما و رطلبت ط شیبا افزا شیر روزانه درصد چربی نیانگیم نیارتباط ب. 5شکل 

Figure 5. The relationship between average milks fat percent with increasing temperature and humidity during lactation. 
 

نتایج حاصل از مدل تابعیت تصادفی برای روزهای شیردهی نشان 
شیر در ابتفدای دوره  داد که میزان واریانس افزایشی برای صات تل ید 

شیردهی ککترین میزان مقدار را داشته و با افزایش روزهای شفیردهی  
یابد. ککترین مقدار واریانس افزایشی در روزهای شفیردهی  افزایش می

( و بیشففترین مقففدار  2/10)  22رطففلبتی -و در شففاخص دمففایی 21
 36رطفلبتی  -و شاخص دمفایی  212واریانس ژنتیکی افزایش در روزه 

 .Brugemann and König) کلنیگ( مشاهده شد. بروجکن و 1/82)

( در سفال  2014et al Carabaño ,.) ( و کرابفانل و هککفاران  2012
نیز به تصاعدی بلدن واریانس افزایشفی در روزهفای شفیردهی     2410

ر تافاو  در پتانسفیل حیلانفا  در    اند. علت ایفن امف  باالتر اشاره نکلده
زمان رسیدن به پیفک تل یفد و تفداوم شفیردهی در ایفن بفازه زمفانی        

 یطدام در شفرا  یکفی تنفلع ژنت  یفانگر ملضلع ب یناگزار  شده است. 

 یفن دام هفا درا  یکفی پاسفخ ژنت  یگفر است. به عبار  د یطیسخت مح
تنفلع   یفل تنلع شده اسفت. بفه د    یجادمتااو  بلده که سبب ا یطشرا
باورنفد،   ینبر ا یزن یناز محقق یباال، برخ THIدر  یشترنسبتا ب یکیژنت

 یکفردی تلانفد رو  یباال مف  یدام مقاوم به تنش حرارت ییامکان شناسا
 ; 2010et alAguilar ,.مربلطفه باشفد)   یفان مثبت جهت کفاهش ز 

., 2009et alDikmen  .)ابتدای دوره شفیردهی علامفل مختلفف     در
های مختلف به خصفل  در دوره انتقفال   فیزیل لژیکی و بروز بیکاری

سبب شده تا دام نتلاند پتانسیل ژنتیکی خلد را نشفان دهفد. در تفنش    
د است، ملجلگرمایی نیز به د یل اثر متقابلی که بین ژنلتیپ و محیط 

ت در تنلع ژنتیکفی در  امکان خامل  شدن ژن وجلد دارد از این رو اف
 .این شرایط بیشتر محتکل است
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 د روز  زملن در کل دوره شیردهی.راجزای واریانس تخکین زده شده برای شیر و درصد چربی بر اساس رکل -3جدول 

Table 3- Estimated variance components for milk and fat percentage based on test day throughout lactation. 

 (2شیر )کیللگرم اجزای واریانس 
)2Milk (kg 

 درصد چربی
2Fat percent 

 واریانس ژنتیکی افزایشی کل
General additive genetic variance for cow 

20.33 0.14 

 THIواریانس ژنتیکی افزایشی برای 
Additive genetic variance for heat tolerance at a temperature-humidity index (THI) 

9.87 0.053 

 واریانس محیطی دائ  کل
General permanent environmental variance 

24.31 0.15 

 THIواریانس محیطی برای 
Permanent environmental variance for heat tolerance at a THI 

7.79 0.069 

 واریانس خطا
Residual variance. 

18.79 0.23 

 
 در مقادیر روزها و شاخص دما و رطلبتی متااو . ( تل ید شیر درSE±بر ورد واریانس ژنتیکی افزایشی) -4جدول 

Table 4- Estimated additive genetic variance (±SE) of milk production in days and different temperature and humidity index. 

 روز شیردهی 
Days in milk 

THI 5 50 100 150 200 250 305 
36 19.1(0.61) 19.9(0.49) 23.4(0.43) 26.9(0.44) 28.2(0.52) 28.2(0.76) 27.3(1.42) 
50 16.4 (0.46) 17.2(0.26) 20.7(0.22) 25.7(0.30) 25.5(0.53) 28.2(0.76) 24.6(1.20) 
60 15.6(0.53) 16.4(0.33) 20.0(0.27) 23.4(0.28) 25.0(0.36) 24.7(0.60) 23.8(1.25) 
72 14.6(0.97) 15.4(0.77) 19.0(0.71) 22.4(0.72) 24.0(0.80) 23.7(1.03) 22.8(1.69) 
80 15.9(1.72) 16.6(1.52) 20.2(1.46) 23.6(1.47) 25.6(1.55) 24.9(1.78) 24.1(1.45) 

 
نتایج مربلط به واریانس محیطی صات تل ید شیر روزانه در شکل 

شفلد تغییفرا    . هکفانطلر کفه مشفاهده مفی    نشان داده شده اسفت  6
واریانس محیطی دائکی به دست  مفده بیشفتر تحفت تفاثیر شفاخص      

دمایی قرار گرفته است. بیشترین میفزان واریفانس مشفاهده     -رطلبتی
شده در اوایل دوره شیرواری بلده و با گذشت زمان از میزان  ن کاسته 

عکلکفرد تل یفد گفاو    شده است. این امر بیانگر تحت تاثیر قرار گرفتن 
 تغییفرا   شفیرواری  اوایفل  در. باشفد شیری تلسط علامل محیطی می

شلد. هکرنفین براسفاس نتیجفه    ل لژیک حیلان سبب این امر میفیزی
تلان تاثیر تلام تنش حرارتی باال با شرایط فیزیل لژی خا  حاصل می

حیلان در اوایل شیردهی واریفانس بیشفتری را در پفی دارد. از دالیفل     
ااو  ارائه شده برای این ملضلع به کفاهش واریفانس افزایشفی در    مت

اوایل شفیردهی و متعاقبفا بفر ورد بفاالی ضفرایب  ژانفدر و یفا وقفلع         
هففای محیطففی حففاک  در اوایففل دوره اشففاره شففده اسففت      تففنش

(., 2000et alRavangnolo Van Raden ; 03., 20et alWest ; 

., 2004et al.) 

 

واریفانس ژنتیکفی افزایشفی درصفد چربفی شفیر بفا افففزایش روز        
شیردهی روندی صعلدی را طی کفرده اسفت و فی بفر اسفاس نتفایج       
-حاصل بررسی هکزمان دو صات روز شفیردهی و شفاخص رطفلبتی   

( و 144ی پفایین )ککتفر از   دمایی نشفان داد کفه در روزهفای شفیرده    
( ککتفرین واریفانس افزایشفی وجفلد     THI= 72شاخص رطلبتی باال )
ککتفرین   48/4با متلسفط   22معادل  THIو  14داشت. روز شیردهی 

میزان واریانس افزایشی را داشت متقابال بیشترین واریفانس افزایشفی   
 36معفادل   THIو  341در روز شیردهی  12/4درصد چربی با متلسط 

به طلر کلی واریانس ژنتیکی افزایشی در نیکه (. 1اهده شد )جدول مش
دوم شیردهی نسفبت بفه نیکفه اول بیشفتر بفر ورد شفدند. هکفامی و        

( و جامروزیففک و هککففاران  2013et alHammami ,.هککففاران )
(., 2007et al Jamrozik  گفزار  کردنف )    د کفه واریفانس افزایشفی

خاطر خاصفیت تفابع  ژانفدر درجفه دوم و      تلاند بهصات تل ید شیر می
 ساختار اطالعا  ملرد استااده متااو  حاصل شلد.
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  رطلبت. و محیطی دائ )ب( صات تل ید شیر در کل دوره شیردهی و برای مقادیر مختلف شاخص دما وواریانس ژنتیکی افزایشی)ا ف( تغییرا   -6شکل 

Figure 6- Genetic (A) and Permanent environment (B) variance changes in the milk production trait during the whole lactation 

period and for different values of the index of temperature and humidity. 
 

 
 رطلبتی.-واریانس ژنتیکی افزایشی )ا ف( و محیطی دائ )ب( درصد چربی شیر در کل دوره شیردهی و برای مقادیر مختلف شاخص دمایی -2شکل 

Figure 7- Genetic (A) and Permanent environment (B) variance changes in the milk fat trait during the whole lactation period and 

for different values of the index of temperature and humidity. 
 

 در مقادیر روزها و شاخص دما و رطلبتی متااو . ( درصد چربی شیر درSE±بر ورد واریانس ژنتیکی افزایشی) -5جدول 

Table 5- Estimated additive genetic variance (±SE) of milk fat in days and different temperature and humidity index. 

 روز شیردهی 
Days in milk 

THI 5 50 100 150 200 250 305 
36 0.15(0.021) 0.12(0.003) 0.13(0.003) 0.15(0.008) 0.15(0.004) 0.15(0.004) 0.17(0.006) 
50 0.13(0.01) 0.10(0.001) 0.13(0.001) 0.15(0.005) 0.13(0.001) 0.13(0.001) 0.16(0.003) 
60 0.12(0.01) 0.09(0.001) 0.10(0.001) 0.12(0.005) 0.13(0.001) 0.13(0.002) 0.15(0.004) 
72 0.11(0.02) 0.08(0.006) 0.09(0.006) 0.11(0.01) 0.11(0.006) 0.11(0.006) 0.14(0.008) 
80 0.12(0.03) 0.09(0.01) 0.11(0.01) 0.12(0.02) 0.12(0.01) 0.12(0.01) 0.15(0.01) 

 
بیشتر واریانس محیطی دائکی برای درصد چربفی شفیر در اوایفل    

تفا   1دهد و در ادامه با افت نسبتاَ شدیدی از روز دوره شیردهی رخ می
شلد، که این اففزایش در اوایفل شفیردهی بفه     شیردهی ملاجه می 14

مقفدار   های محیطی حاک  ایجفاد شفده اسفت. پفس از  ن    د یل تنش

محیطی دائ واریانس  واریانس افزایشی  

 روز شیردهی
Days in milk 
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ثابففت بففلد و سففپس در انتهففای دوره  224واریففانس محیطففی تففا روز 
شیردهی تکایل به افزایش نشفان داد. بفاال بفلدن واریفانس محیطفی      

هفای  دائکی در ابتدا و ککی افزایش  ن در انتهای دوره مطابق با یافته
(.  ;2009et al Dikmen., 2004et al Oseni ,.باشفد ) پیشفین مفی  

 THI شلد بفا اففزایش   مشاهده می 2هکرنین هکانطلر که در شکل 

 60متافاو  از ابتفدای دوره تفا     THIواریانس محیطی دائکفی طفی   
=THI باشد. سپس با اففزایش  یک روند ثابتی برخلردار می ازTHI 

 کنفد. ی دائکی تا انتهای دوره افزایش جزئی پیفدا مفی  واریانس محیط

تفلان بفه   علت افزایش واریانس محیطی دائکفی در انتهفا دوره را مفی   
هفای  خاطر استااده از وسایل سرمایشی )مانند سایه بان، مه پا ، فن

های صنعتی دانست. ثابفت  خنک کننده( با افزایش دما در برخی از گله
ائکی در اواسط دوره و اففزایش کف   ن   بلدن روند واریانس محیطی د

Carabaño های کرابانل و هککاران )ملافق با یافته THI= 60بعد از

., 2014et alد چربفی شفیر اسفت. هکرنفین بفروجکن و      ( برای درص
بیفان کردنفد کفه رونفد      (g. 2012Brugemann and Köni)کلنیگ 

  باشد.ثابت می 60تا  36واریانس محیطی دائکی بین شاخص 

 پذیری شیر و درصد چربی شیروراثت

 
ورد شد. ککترین بر  32/4میانگین وراثت پذیری صات تل ید شیر 

( و بیشفترین  ن  21/4) THI= 21میزان وراثت پفذیری مربفلط بفه    
( بر ورد گردیفد. هکفانطلر کفه مشفاهده     32/4)  THI= 26مربلط به 

روند نسبتا ثابتی را  21تا  THI 36پذیری تل ید شیر در شلد وراثتمی
ناشی از تغییرا  مقدار ناچیز تلاند که این روند ثابت می( 8دارد )شکل

واریانس ژنتیکی افزایشی و هکرنفین ثابفت بفلدن مقفادیر واریفانس      
رطفلبتی   –باقیکانده و واریانس فنلتیپی در این محدوده شاخص دمفا  

یک رونفد را دارد کفه علفت     22بیش از  THIباشد. وراثت پذیری در 
اریانس این امر افزایش واریانس ژنتیکی افزایشی و هکرنین کاهش و

محیطففی دائکففی و باقیکانففده در ایففن شففرایط اقلیکففی اسففت. دامنففه  
 21/4پذیری تل ید شیر با تخکین روز  زملن در شرایط مختلفف  وراثت

 ;2010et al Aguilaret  Carabaño ,.) گزار  شده است 32/4تا 

., 2014al.) 
 8چربفی شفیر در شفکل    غییرا  وراثت پذیری برای درصد روند ت

پذیری بفرای درصفد چربفی شفیر     نشان داده شده است. حداکثر وراثت
( بففر ورد  18/4) =  22( و حفداقل  ن در  31/4)  THI= 84در

بلد  ثابت THI= 18پذیری از ابتدای دوره تا گردید. تغییر روند وراثت
که مهکترین د یل  ن به خاطر وجلد روند ثابت در واریانس باقیکانده و 

باشفد. در ادامفه اففزایش    مفی واریانس فنلتیپی در این محدوده 
مشفاهده   THI= 22پفذیری بعفد از  ای در ضریب وراثتقابل مالحظه

انس ژنتیکفی  شد، که این افزایش به د یل وجلد روند صعلدی در واریف 
 THI =22افزایشی و هکرنین روند نزو ی در واریانس باقیکانده بعد از

باال در دام ها متااو  بلده که این امر منجفر   THIباشد. پاسخ به می
به افزایش واریانس ژنتیکی افزایشی شده است. به عبار  دیگر تنفلع  

Aguilar ) دمایی افزایش یافته است-پاسخ ژنتیکی به شرایط رطلبتی

., 2010et alرطفلبتی  -پذیری در طی شفاخص دمفا  (. میانگین وراثت
 هفای روانگلفل  بر ورد شد. این نتایج در تناقض بفا یافتفه   20/4متااو  

(., 2000et al Ravagnolo( )10/4  و سفففانرز و هککفففاران )
(Sanchez et al., 2009( )12/4 بلد. به طلر کلی وراثت پذیری هر )

گیفرد،  ای است که از  ن رکلردگیری صفلر  مفی  صات خا  جامعه
تلاند به د یل علامل متعددی نظیر تااو  اختالف در بین بر وردها می

در پتانسیل ژنتیکی در سطب تل ید، تنلع محیطی و  ب و هلا، مدیریت 
هفای واریفانس و   ل افه گله و مدل  ماری ملرد استااده، رو  بر ورد م

Dikmen, 2009et  ; Oseniها باشفد) کلاریانس و نحله ویرایش داه

., 2004al).., 2004et al Van Raden; ., 2009et al Sanchez;  
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 تغییرا  وراثت پذیری، واریانس باقیکانده و فنلتیپی درصد چربی )ا ف( و شیر )ب( در شاخص دما و رطلبتی متااو . -8شکل 

Figure 8- Heritability, residual and phenotypic variance changes of fat percent and milk in different temperature and humidity index. 

  

  گیری کلینتیجه

نتایج حاصل از ایفن پفژوهش نشفان داد کفه عکلکفرد تل یفدی و       
رطلبت -ای تحت تاثیر شاخص دما تل یدمثلی به میزان قابل مالحظه

نشان داده شد که پتانسیل ژنتیکی حیلانا  در ملاجفه  است. از طرفی 
شدن با تنش گرمایی متااو  است.  ذا با تلجه به تغییرا  دمایی کفه  

شفلد تفا مقاومفت حیفلان     به صلر  جهانی رخ داده است، تلصیه می
هفای  نسبت به تنش گرمایی به عنلان یفک عامفل مفلثر در شفاخص    

از ایفن طریفق بتفلان حیلانفا      ارزیابی گاوهای مکتاز نر قرار گیرد تا 
های صنعتی پرور  داد. هکرنفین نتفایج بدسفت    تری را در گلهمقاوم

 مده نشان داد که عکلکرد گاوهفای شفیری تحفت تفاثیر اثفر متقابفل       
های مختلف در شفرایط مختلفف   ژنلتیپ و محیط قرار دارد و بیان ژن

ها ژن باشد. از این رو مککن است برخی ازاسترس گرمایی متااو  می
پفذیری  در شرایط تنش گرمایی بیان نشده و سبب کفاهش در وراثفت  

شلد برای کاهش اثر متقابل ژنلتیپ و محفیط در  گردد.  ذا تلصیه می
و  بفان فصلل گرم سال، مدیریت صحیحی مثل بکارگیری ففن، سفایه  

 .پا  اعکال گرددمه

 

 تشکر و قدردانی

ه در خصفل   نلیسندگان این مقا ه به پاس هککاری انجفام شفد  
دریافففت اطالعففا  از شففرکت تعففاونی دامففداران وحففد  و سففازمان  

  ورند. هلاشناسی استان اصاهان ککال تقدیر و تشکر را به عکل می
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