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ترتیب مربوط به زایی و طول دوره خشکی بهترین میانگین حداقل مربعات صفات فاصله گوسالهانجام شد. نتایج نشان داد که کم DMUافزار نرم
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 مقدمه

و افزایش  گردد، لذا برای بهبودگاو آغاز می دوره شیردهی با زایش       

بازدهی تولید شیر بایستی دام، عملکرد تولیدمثلی مناسبی داشته 

دهد، باشد. از جمله فاکتورهایی که راندمان تولیدمثلی دام را نشان می

(. سن حیوان در زمان Plate-Church ،2002است )سن اولین زایش 

تواند طول عمر تولیدی گاوهای شیری را تحت تاثیر اولین زایش می

با باال رفتن سن هنگام زایش،  (.2006و همکاران،  Hareقرار دهد )

دلیل کاهش تعداد نتاج تولیدی در طول ارزش اقتصادی حیوانات به

های رسد از اولین برنامهنظر میبهیابد. این پارامتر عمرشان کاهش می

سالمتی گله باشد و ممکن است تحت تاثیر اندازه بدن و شروع فعالیت 

و همکاران،  Salazar Carranza) گیرد تولیدمثلی قرار سیستم هورمونی

دلیل کاهش فاصله نسلی و سرعت هکاهش سن اولین زایش، ب (.2014

و  Pirlo) پیشرفت ژنتیکی داردروی  آزمون نتاج گاوهای نر، اثر مثبتی

 ها،گوساله تعداد افزایش سبب زایش سن اولین کاهش (.2000 همکاران،

شود. می گله تربیش سودآوری و عمر در طول تولیدی شیر مقدار

 و باشدصرفه نمیبه مقرون ماه 25 از باالتر زایش اولین سن بنابراین

 ماه 25 تا 23 سنین بین را خود گوساله اولین هاتلیسه شده توصیه

، Edrissو  Nilforooshan ؛2013و همکاران،  Cookeباشند ) داشته

های جایگزینی تواند هزینهزایش می اولین سن کاهش چنینهم (.2004

های مرتبط با پرورش دهد که هزینهرا کاهش دهد. برآوردها نشان می

باشند یهای تولید مدرصد کل هزینه 20های جایگزین تقریباً  تلیسه

(Heinrichs ،1993.)  در تحقیقی مشخص شد که کاهش سن اولین

)از  های خوراکجویی در هزینهماه، موجب صرفه 22به  26زایش از 

ازای هر دالر به 119دالر به  42زمان از شیرگیری تا اولین زایش( از 

 اولین سن کاهش اگرچه (.1997و همکاران،  Mouritsشود )حیوان می

 هایهزینه موجود برای کاهش هایاستراتژی موثرترین از یکی زایش

داران با کاهش سن اولین زایش گله چنان اغلبجایگزینی است اما هم

(. گروهی از Pirlo ،1997دهند )ماه مخالفت نشان می 24تر از به کم

ترتیب در سن اولین زایش گاوهای هلشتاین را به محققین، میانگین

و  3/27، 25/26، 27مکزیک، ژاپن و تونس برابر کشورهای آمریکا، 

و هماران،  Montaldo ؛Suzuki ،2006ماه گزارش کردند ) 7/28

و همکاران،  Ruiz-Sanchez ؛2009و همکاران،  Ben Gara ؛2010

(. گروهی دیگر از محققین، میانگین سن اولین زایش گاوهای 2007

 ،زادهخلجکردند ) ماه گزارش 27تا  25شیری در ایران را در دامنه 

، پوریونسیو نعیمیفر فرهنگ ؛1393همکاران،  وشهدادی  ؛1393

(. هدف از تحقیق حاضر، بررسی اثر سن اولین زایش بر صفات 1386

های واریانس، زایی و طول دوره خشکی و برآورد مولفهفاصله گوساله

های کالس در صفات فنوتیپی این و ژنتیکی روندهای و اصالحی هایارزش

 مختلف سن اولین زایش گاوهای شیری هلشتاین استان اصفهان بود.

 

 هامواد و روش
ین راس گاو شیری هلشتا 62796در تحقیق حاضر، از رکوردهای        

 1394تا  1373های گله که طی سال 72استان اصفهان متعلق به 

آوری شده بودند، زایش داشته و توسط شرکت تعاونی وحدت جمع

دهای استفاده شامل اطالعات شجره و رکور های مورداستفاده شد. داده

 افزارها توسط نرمزایش شش دوره شیردهی اول بود. ویرایش داده

SQL  صورت گرفت. سن اولین زایش از تفاضل تاریخ تولد و زایش

بین  تحقیق، سن اولین زایش گاوها که این ها محاسبه گردید. درتلیسه

( ماه ≥26و  5/23-26، 20-4/23) بود به سه کالس ماهگی 36تا  20

م زایش فصل زایش، شک-سال-تقسیم شد. آنالیز عوامل محیطی)گله

 زایی وهای مختلف سن اولین زایش بر صفات فاصله گوسالهو کالس

انجام شد   SASآماریافزار نرم Mixedطول دوره خشکی( توسط رویه 

(9.2SAS ،2008هم .) میانگین حداقل مربعات بین چنین مقایسه

 های مختلف سن اولین زایش با آزمون توکی صورت گرفت. کالس

1  )                     𝑦𝑖𝑗𝑘𝑙 = 𝜇 + 𝐻𝑌𝑆𝑖 + 𝐴𝐹𝐶𝑗 + 𝑃𝑎𝑟𝑖𝑡𝑦𝑘 + 𝑒𝑖𝑗𝑘𝑙 

میانگین صفت،   μمقدار رکورد فرد برای هر صفت،  yijkl ،مدل در این

امین   𝑗سطح(، اثر ثابت 502)   𝑖فصل زایش-سال-اثر تصادفی گله

)شش  امین شکم زایش  k)سه کالس(، اثر ثابت سن اولین زایش

باشند. خالصه آمار توصیفی مانده میتصادفی باقیاثر  𝑒𝑖𝑗𝑘𝑙دوره( و 

زایی و طول دوره خشکی برای سه کالس مختلف صفات فاصله گوساله

 نشان داده شده است. 1سن اولین زایش در جدول 

اصله فصفات  اصالحی هایهای واریانس و ارزشمولفه برای برآورد       

 نمایی محدودزایی و طول دوره خشکی با روش حداکثر درستگوساله

مدل دام  براساس( REML=Restricted Maximum Likelihood) شده

(. Jensen ،2007و  Madsen) استفاده شد DMUافزار صفتی، از نرم تک

 د:برای تجزیه و تحلیل ژنتیکی تک متغیره استفاده ش 2مدل آماری 

2 )                           𝑦𝑖𝑗𝑘𝑙 =  𝜇 + 𝐻𝑌𝑆𝑖 + 𝑃𝑒𝑗 + 𝑎𝑘 + 𝑒𝑖𝑗𝑘𝑙      

 اثر ثابت  HYSiمیانگین کل،   μرکورد حیوان،  yijklر این مدل، د

اثر  𝑎𝑘ام،  jاثر تصادفی محیط دائمی  𝑃𝑒𝑗ام،  iفصل زایش -سال-گله

باشند. در فرم مانده میاثر تصادفی باقی 𝑒𝑖𝑗𝑘𝑙ام و  kتصادفی حیوان 

، Henderson)شود صورت زیر نمایش داده میماتریس، مدل دام به

1988 :) 

3             )                              𝑦 = 𝑋𝑏 + 𝑍1𝑎 + 𝑍2𝑝𝑒 + 𝑒
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 های سن اولین زایشزایی و طول دوره خشکی براساس کالسآمار توصیفی صفات فاصله گوساله :1جدول 

 حداکثر حداقل انحراف معیار میانگین تعداد مشاهدات صفات )روز( 1سن اولین زایش

 کالس اول
 700 300 3/78 9/401 28695 زاییفاصله گوساله

 140 10 1/18 7/59 27027 طول دوره خشکی

 کالس دوم
 700 300 9/80 5/406 77329 زاییفاصله گوساله

 140 10 3/18 9/60 72776 طول دوره خشکی

 کالس سوم
 700 300 5/82 0/410 33474 زاییفاصله گوساله

 140 10 6/18 9/61 31097 طول دوره خشکی

 ماه ≥26ماه، کالس سوم:  5/23-26ماه، کالس دوم:  20-4/23کالس اول:  1          

 

       y  صفت،  هر مربوط بهبردار ستونی مشاهداتb ستونی اثرات  بردار

بردار ستونی اثر تصادفی ارزش اصالحی حیوانات برای  aثابت مدل، 

بردار  e بردار ستونی اثر تصادفی محیط دائمی برای صفات، peصفات، 

های ترتیب ماتریسبه i iZ)=1و2) و Xمانده، ستونی اثر تصادفی باقی

های اصالحی ارزش باشند.می مدل تصادفیو  عوامل ثابت اثر برای ضرایب

زایی و طول دوره خشکی هر حیوان با برای صفات فاصله گوساله

های استفاده از اطالعات عملکرد محاسبه و روند ژنتیکی و فنوتیپی دام

ترتیب از تابعیت میانگین ارزش اصالحی و میانگین فنوتیپی ماده به

تعیین  Reg، رویه 9.2SAS ریافزار آماصفات بر سال زایش، توسط نرم

زایی و طول دوره شدند. میانگین ارزش اصالحی صفات فاصله گوساله

مورد بررسی  Fخشکی در سه کالس مختلف سن اولین زایش با آزمون 

 قرار گرفت.

 

 نتایج

فصل زایش و اثرات ثابت شکم زایش و -سال-اثر تصادفی گله       

زایی و طول دوره خشکی سن اولین زایش بر صفات فاصله گوساله

، میانگین حداقل مربعات 2(. جدول P<01/0دار بودند )بسیار معنی

های مختلف زایی و طول دوره خشکی را در کالسصفات فاصله گوساله

 دهد. سن اولین زایش نشان می
 

 های سن اولین زایشزایی و طول دوره خشکی براساس کالساشتباه معیار صفات فاصله گوساله ±میانگین حداقل مربعات  :2جدول 

 صفات )روز(
 †سن اولین زایش

 کالس سوم کالس دوم کالس اول

 0/9a 407/2±0/8b 410/9±0/8c±404/7 زاییفاصله گوساله

 0/2a 63/5±0/2a 64/3±0/2b±63/2 طول دوره خشکی

  باشند.می 01/0داری در سطح حروف نامشابه، معنی،    ماه ≥26ماه، کالس سوم:  5/23-26ماه، کالس دوم:  20-4/23کالس اول:  †              
 

براساس این جدول، تفاوت میانگین حداقل مربعات کالس سنی        

روز  -5/2برابر با  زاییاول از کالس سنی دوم برای صفت فاصله گوساله

(01/0>P و برای صفت طول دوره خشکی برابر با )روز بود  -3/0

(01/0<Pدرحالی .) که اختالف میانگین حداقل مربعات کالس سنی

چنین (. همP<01/0روز بود ) -1/1و  -2/6ترتیب اول از کالس سوم به

تفاوت میانگین حداقل مربعات کالس سنی دوم از کالس سوم برای 

دار روز بود که با آزمون توکی معنی -8/0و  -7/3ترتیب صفات بهاین 

زایی و طول دوره (. این نتایج نشان داد که فاصله گوسالهP<01/0بود )

خشکی در گاوهای هلشتاین استان اصفهان با کاهش سن اولین زایش 

زایی مربوط ترین مقدار فاصله گوسالهکه کمطوریکاهش یافته است به

های نی اول و برای طول دوره خشکی مربوط به کالسبه کالس س

 سنی اول و دوم سن اولین زایش بود.

ایی زگوساله فاصله صفات پذیریو وراثت واریانس هایمولفه ،3 جدول       

های مختلف سن اولین زایش نشان و طول دوره خشکی را در کالس

ی و زایگوسالهپذیری صفات فاصله دهد. براساس این جدول، وراثتمی

، ( محاسبه شد که در هر صفت1/0تر از طول دوره خشکی پایین )کم

  زایش تقریباً مشابه یکدیگر بود. های سن اولینمقادیر کالس

ل زایی و طوهای اصالحی صفات فاصله گوسالهمیانگین ارزش       

 4در جدول  نیز دوره خشکی در سه کالس مختلف سن اولین زایش

زایی فاصله گوساله ترین میانگینجدول کم ارائه شده است. براساس این

ترتیب مربوط به کالس دوم و کالس اول سن و طول دوره خشکی به

   (.P<01/0اولین زایش بود )
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 های سن اولین زایشزایی و طول دوره خشکی براساس کالسپذیری صفات فاصله گوسالههای واریانس و وراثتمولفه :3جدول

 باشند.مانده صفات برحسب روز به توان دو میهای ژنتیکی، محیط دائمی، فنوتیپی و باقیمقادیر واریانس ، ماه ≥26ماه، کالس سوم:  5/23-26ماه، کالس دوم:  20-4/23کالس اول:  †

 

 های سن اولین زایشطول دوره خشکی براساس کالس زایی وهای اصالحی صفات فاصله گوسالهاشتباه معیار ارزش ±میانگین  :4جدول 

 صفات )روز(
 †سن اولین زایش

 کالس سوم کالس دوم کالس اول

 0/05b -0/41±0/04a -0/27±0/05ab±0/11- زاییفاصله گوساله

 0/01a -0/24±0/01b -0/04±0/01c±0/31- طول دوره خشکی

 باشند.می 01/0داری در سطح حروف نامشابه، معنی       ،  ماه ≥26ماه، کالس سوم:  5/23-26دوم: ماه، کالس  20-4/23کالس اول:  †                  

 

های ژنتیکی و فنوتیپی صفات چنین ضرایب تابعیت ارزشهم       

های سن اولین زایی و طول دوره خشکی براساس کالسفاصله گوساله

گزارش شده است. نتایج نشان داد که روند ژنتیکی  5 زایش در جدول

چنین روند ژنتیکی طول دوره زایی و همو فنوتیپی فاصله گوساله

تر از کالس سوم های اول و دوم سن اولین زایش کمخشکی در کالس

که برای روند فنوتیپی طول دوره خشکی در (. درحالیP<01/0بود )

 (. P<01/0ی محاسبه شد )های سنی، مقادیر یکسانتمام کالس

 
 برای روندهای ژنتیکی و فنوتیپی صفات فاصله گوساله زایی و طول دوره خشکی براساس کالس های سن اولین زایش اشتباه معیار ±ضرایب رگرسیونی -5جدول 

 اشتباه معیار ±روند فنوتیپی  اشتباه معیار ±روند ژنتیکی  صفات )روز( 1سن اولین زایش

 کالس اول
 **0/2± 2/5- **0/01± 0/06- زاییفاصله گوساله

 **0/04± 0/3- **0/005± 0/12- طول دوره خشکی

 کالس دوم
 **0/06± 0/5- **0/006± 0/11- زاییفاصله گوساله

 **0/01± 0/3- **0/001± 0/09- طول دوره خشکی

 کالس سوم
 0/08ns± 0/1- **0/008± 0/02- زاییفاصله گوساله

 **0/02± 0/3- **0/002± 0/04- طول دوره خشکی

 دارغیرمعنی ns، 01/0داری در سطح معنی **          ، ماه ≥26ماه، کالس سوم:  5/23-26ماه، کالس دوم:  20-4/23کالس اول:  1                

 

های اصالحی کلی، کاهش روند ژنتیکی و میانگین ارزشطوربه       

دهد که گاوداران های سنی اول و دوم نشان میاین صفات در کالس

زمان سن اولین زایش و کاهش صفات به انتخاب برای کاهش هم

 (. 2و  1اند )اشکال دوره خشکی توجه داشته زایی و طولفاصله گوساله

زایی با کاهش سن هشی فاصله گوسالهچنین روند فنوتیپی کاهم       

مدیریت تولیدمثلی  ارتقای دهندهنشان اولین زایش در طی سالیان اخیر

برای طول دوره خشکی  1392باشد که این حالت از سال ها میگله

 (. 4و  3نیز قابل مشاهده است )اشکال 

 

 صفات †سن اولین زایش
واریانس 

 ژنتیکی

واریانس 

 محیط دائم

 واریانس

 ماندهباقی

واریانس 

 فنوتیپی
 اشتباه معیار ±پذیری وراثت

 کالس اول
 006/0±04/0 98/5800 18/5347 92/243 88/209 زاییفاصله گوساله

 073/0±007/0 26/296 53/274 01/0 72/21 طول دوره خشکی

 کالس دوم
 042/0±004/0 93/6321 83/5739 9/312 2/269 زاییفاصله گوساله

 004/0±062/0 5/308 6/283 54/5 36/19 طول دوره خشکی

 کالس سوم
 007/0±054/0 94/6475 26/5722 9/403 78/349 زاییفاصله گوساله

 070/0±006/0 48/314 97/287 62/4 89/21 طول دوره خشکی
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 های مختلف سن اولین زایش بر مبنای سال زایشزایی در کالسروند ژنتیکی صفت فاصله گوساله :1شکل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 های مختلف سن اولین زایش بر مبنای سال زایشروند ژنتیکی صفت طول دوره خشکی در کالس :2شکل 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 سن اولین زایش بر مبنای سال زایش های اول و دومزایی در کالسروند فنوتیپی صفت فاصله گوساله :3شکل 
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 های مختلف سن اولین زایش بر مبنای سال زایشروند فنوتیپی صفت طول دوره خشکی در کالس :4شکل 

 

 بحث

های زایی برای کالس، میانگین فاصله گوساله1براساس جدول        

 5/406±9/80، 9/401±3/78 ترتیببه زایش اولین اول، دوم و سوم سن

، 7/59±1/18ترتیب طول دوره خشکی به میانگین و روز 0/410±5/82 و

روز بود. تعدادی از محققین در مطالعه  9/61±6/18و  3/18±9/60

زایی، دامنه میانگین گاوهای هلشتاین ایران برای صفت فاصله گوساله

 67دوره خشکی دامنه میانگین روز و برای صفت طول  395تا  375

زایی که در تحقیق حاضر برای فاصله گوساله کردند، روز را گزارش 68تا 

تری محاسبه تر و برای طول دوره خشکی میانگین کممیانگین بیش

 Ghiasi؛ 1390پور، نصرتی و طهمورث ؛1393 همکاران، و )شهدادی شد

 گاوهای هلشتاین نژادی هایگروه روی تحقیق یک در (.2011 همکاران، و

 زاییگوساله فاصله مربعات حداقل میانگین تایلند، گرمسیری منطقه فریزین

های تحقیق روز محاسبه شد که از میانگین 3/429تا  7/421در دامنه 

(. در مطالعه دیگر روی 2015و همکاران،  Buabanتر بود )حاضر بیش

براساس سن اولین زایش خشک ایران که گاوهای هلشتاین اقلیم نیمه

تر از آن تقسیم شدند، ماه و بزرگ 26تر مساوی به دو گروه کوچک

 زایی بهمیانگین حداقل مربعات دو گروه برای صفت فاصله گوساله

ترتیب روز و برای صفت طول دوره خشکی به 4/382و  1/381ترتیب 

 ها نتیجه گرفتند(. سپس آنP<01/0روز محاسبه شد ) 0/73و  2/72

یابد )نعیمی که با کاهش سن اولین زایش، مقدار این صفات کاهش می

(. اما در تحقیق حاضر برای صفت فاصله 1394پوریونسی و همکاران، 

تری در هر سه کالس سن زایی، میانگین حداقل مربعات بیشگوساله

که برای صفت طول دوره خشکی، اولین زایش محاسبه شد. درحالی

طور مشابه، اثر (. در این تحقیق نیز بهP<01/0تر بود )مقادیر کم

زایی و طول دوره کاهش سن اولین زایش در کاهش فاصله گوساله

در پژوهش پذیری، چنین برای پارامتر وراثتهم خشکی مشاهده شد.

گاوهای هلشتاین  زاییفاصله گوساله ، مقدار آن برایمحققین گروهی از

پذیری تحقیق دامنه وراثت تر ازگزارش شد که بیش 074/0ایران، 

(. 2011و همکاران،  Ghiasi؛ 2015و همکاران،  Aghajariحاضر بود )

اما در گاوهای نژاد سیستانی، براهمن و هلشتاین منطقه گرمسیری 

برآورد شد  04/0تر از زایی کمپذیری فاصله گوسالهتایلند، مقدار وراثت

ژادی، با نتایج تحقیق خصوصیات ن شرایط منطقه و دلیل تفاوت درهکه ب

و همکاران؛  Cavani؛ 2015و همکاران،  Buabanداشت ) مغایرت حاضر

(. در یک تحقیق روی Rokouei ،2016و  Faraji-Arough؛ 2015

زایی گوساله فاصله پذیریوراثت رضوی، خراسان گاوهای هلشتاین استان

 گزارش شد که از نتایج 04/0و  03/0ترتیب و طول دوره خشکی به

(. 1390پور، و طهمورث )نصرتی تر بودنداین تحقیق در هر دو صفت کم

زایی و طول دوره پذیری فاصله گوسالهدر تحقیقات دیگر، مقدار وراثت

و در  06/0و  07/0ترتیب خشکی در گاوهای نژاد براون سوئیس به

 Salemدر هر دو صفت محاسبه شد ) 05/0گاوهای هلشتاین مصری 

چنین گروهی دیگر (. هم2014و همکاران،  Sahin؛ 2006و همکاران، 

و طول دوره خشکی  زاییپذیری فاصله گوسالهاز محققین، مقدار وراثت

 022/0و  037/0ترتیب خشک ایران را بهگاوهای هلشتاین اقلیم نیمه

و صفر  026/0ماه و  26تر مساوی برای گاوهای با سن اولین زایش کم

ماه گزارش کردند که  26تر از زایش بیشبرای گاوهای با سن اولین 

 همکاران، و پوریونسی)نعیمی داشتند تفاوت حاضر تحقیق نتایج با

 در تفاوت از ناشی تواندمی پذیری صفاتوراثت در (. اختالف1394

 هایحساسیت تغییر در از ناشی یا و هاآن تغییرات ضریب و میانگین

 تفاوت دلیلبه کلیطوربه باشد. مختلف مناطق در حیوانات محیطی
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 ژنتیکی ظرفیت مدیریتی، ها، سطوحجمعیت درون ژنتیکی واریانس در

 برای استفاده مورد هایمدل تعداد رکوردهای مورد مطالعه و ها،دام

 به جمعیت یک از مختلف صفات برای پذیریها، وراثتداده آنالیز

 Makgahlela؛ 2006و همکاران،  Hareدیگر متفاوت است ) جمعیت

  (.2000و همکاران،  Castillo-Juarez؛ 2008و همکاران، 

ها ، گروهی از محققین مقدار آنروند ژنتیکی و فنوتیپیدر مورد        

و  -23/0ترتیب زایی گاوهای هلشتاین ایران بهفاصله گوساله را برای

لحاظ جهت با نتایج تحقیق صفر گزارش کردند که روند ژنتیکی به

، Honarvarو  Ghiasiمطابقت و روند فنوتیپی مغایرت داشت )حاضر 

زایی (. در مطالعه دیگر، روند ژنتیکی و فنوتیپی فاصله گوساله2016

 گزارش شد که مشابه نتایج این تحقیق روند کاهشی داشت -04/0

 مطالعه با محققین از دیگر گروه (.1390 ،نسباسکندری و لوعیسیدلجو)

زایی را از گوساله فاصله ژنتیکی روند استان اصفهان،گاوهای هلشتاین 

گزارش کردند که از لحاظ روند  -01/0، 1390تا سال  1380سال 

نزولی، مشابه نتایج این تحقیق و از نظر مقدار متفاوت محاسبه شد 

(Aghajari  ،2015و همکاران.)  برای صفت طول دوره خشکی، در

رضوی، روند ژنتیکی و  خراسان هلشتاین استان گاوهای ای رویمطالعه

روز در سال گزارش شد )نصرتی و  -1/0و  01/0ترتیب فنوتیپی به

که در این تحقیق روند ژنتیکی منفی و حالی(. در1390پور، طهمورث

روز در سال برآورد شد. در تحقیق دیگر، روند  -3/0روند فنوتیپی 

مرطوب ایران ژنتیکی و فنوتیپی این صفت در گاوهای هلشتاین اقلیم 

مشاهده شد که نتایج تحقیق حاضر از نظر  -36/0و  -03/0ترتیب به

جهت با روند ژنتیکی و از نظر مقدار و جهت با روند فنوتیپی نتایج 

چنین روند ژنتیکی (. هم1391)نافذ و همکاران،  ها مطابقت داشتآن

خشک ایران با سن طول دوره خشکی در گاوهای هلشتاین اقلیم نیمه

ها با سن اولین فنوتیپی آن و روند -012/0ماه،  26تر از کم ولین زایشا

( P<05/0) روز در سال گزارش شد -24/1ماه،  26تر از زایش بیش

(Madsen و Jensen، 2007.) روند ژنتیکی  -1/0تحقیق، حدود  این در اما

و  ماه( 26 >های اول و دوم سن اولین زایش)این صفت برای کالس

ماه(  26 ≤)روز در سال روند فنوتیپی برای کالس سنی سوم  -3/0

 برآورد شد. 

ین میانگین حداقل مربعات ترکم های این تحقیق،به یافته توجه با       

زایی مربوط به کالس سنی اول و برای طول دوره صفت فاصله گوساله

های سنی اول و دوم سن اولین زایش بود. خشکی مربوط به کالس

زایی در گاوهای چنین میانگین ارزش اصالحی صفت فاصله گوسالههم

کالس سنی دوم و صفت طول دوره خشکی در گاوهای کالس سنی 

ترین میزان در هر دو بود. در مورد روند ژنتیکی، کم ترینپاییناول 

های اول و دوم سن اولین زایش بود و برای صفت مربوط به کالس

روند فنوتیپی نیز در طی سالیان اخیر سیر نزولی 

با کاهش سن اولین زایش مشاهده شد. بنابراین با توجه به این نتایج 

ماه( را برای  26 >های اول و دوم سن اولین زایش )توان کالسمی

 گاوهای هلشتاین استان اصفهان پیشنهاد کرد. 

 

 قدردانی تشکر و
واسطه شرکت تعاونی وحدت استان اصفهان به محترم مسئولین از       

های صمیمانه و در اختیار قرار دادن اطالعات مورد نیاز، کمال همکاری

 آید.عمل میتشکر و قدردانی به
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