علوم دامی ایران
دورة  ،64شمارة  ،2تابستان ( 4936ص )414-411

تحلیل فنوتیپی و ژنتیکی امتیاز سلولهای بدنی شیر در گاوهای هلشتاین ایران
پریسا قاسمی خانی ،1حیدر قیاسی *2و علی صادقی سفیدمزگی

3

 .1کارشناس ارشد ،گروه علوم دامی ،دانشکدۀ کشاورزی ،دانشگاه صنعتی اصفهان
 .2استادیار دانشکدۀ کشاورزی ،دانشگاه پیام نور
 .3استادیار ،گروه علوم دامی ،دانشکدۀ کشاورزی ،دانشگاه صنعتی اصفهان
(تاریخ دریافت - 1333/1/11 :تاریخ تصویب)1331/2/21 :

چکیده
پژوهش حاضر بهمنظور برآورد اجزای واریانس ،روند ژنتیکی و فنوتیپی امتیاز سلولهای بدنی
( )SCSبا استفاده از دادههای جمعآوریشده توسط مرکز اصالح دام و بهبود تولیدات دامی کشور
اجرا شد .در این مطالعه ،از  127023رکورد روز آزمون شمار سلولهای بدنی ( )SCCدر
دورههای شیردهی 1تا  1مربوط به  32322گاو ماده استفاده شد که در  102گله طی سالهای
 1313تا  1332جمعآوری شده بود .پارامترهای ژنتیکی با استفاده از مدل دام روزآزمون
تکرارپذیر و نرمافزار  ASRemlبرآورد شد .وراثتپذیری  7/101 ،SCSو تکرارپذیری داخل و بین
دورههای شیردهی به ترتیب  7/273و  7/312برآورد شد .روند ژنتیکی و فنوتیپی با استفاده از
تابعیت میانگین ارزش اصالحی و فنوتیپی بر سال زایش به ترتیب  -7/7211و  -7/710محاسبه
شد .این روند منفی و معنادار ( )P < 0.01را میتوان تا حدودی به بهبود ژنتیکی و برنامههای
مدیریتی کنترل ورم پستان در سطح گاوداریهای کشور نسبت داد.
واژههای کلیدی :پارامترهای ژنتیکی ،رکورد روزآزمون ،سلولهای بدنی ،کیفیت شیر ،ورم پستان.
مقدمه
ورم پستان یکی از صفات عملکردی است که بر
سودآوری گله تأثیر بسزایی دارد .بیماری ورم پستان
که به التهاب بافت پستان در اثر عوامل باکتریایی،
شیمیایی و فیزیکی اطالق میشود ،از مهمترین
بیماریهای رایج در گلههای گاو شیری محسوب
میشود که ساالنه خسارت اقتصادی هنگفتی را به
دامداران تحمیل میکند .این زیانها شامل کاهش
تولید شیر ،کاهش کیفیت شیر ،کاهش تداوم
شیردهی ،احتمال حذف زودهنگام و تحمیل
هزینههای درمانی و دامپزشکی است (Sadeghi-
 .)Sefidmazgi et al., 2011از این رو ،دامداران تمایل
دارند وقوع آن را در گلۀ خود کاهش دهند.
* تلفن13429143199 :

 4SCCبیانگر شمار سلولهای موجود در هر
میلیلیتر شیر است که از سلولهای اپی تلیال،
ماکروفاژها و لنفوسیتها تشکیل شده است ( & Ali
 .)Shook, 1980در بیشتر برنامههای اصالح نژادی در
گاوهای شیری از  SCCبهعنوان معیار انتخاب برای
بهبود مقاومت به ورم پستان استفاده میشود
) .(Fitzpatrick, 1999; Gonzalo et al., 2002در
کشورهای اسکاندیناوی (مانند دانمارک) انتخاب
ژنتیکی برای کاهش وقوع ورم پستان بر مبنای انتخاب
مستقیم و بر اساس رکوردهای بالینی ورم پستان
ثبتشده در گلهها انجام میگیرد (.)Lund, 1994
استفاده از  SCCبه استفاده از دادههای ورم پستان
مزیت دارد ،زیرا  SCCبهصورت عینی و در مقیاس
E-mail: ghiasei@gmail.com
1. Somatic cell count
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پیوسته اندازهگیری میشود ،درحالیکه ورم پستان
بهصورت ناپیوسته ثبت میشود و همچنین
رکوردبرداری  SCCاز ورم پستان آسانتر و
وراثتپذیری آن بیشتر از ورم پستان است ( Kennedy
.et al., 1982; Mrode & Swanson, 2003; Martins
 .)et al., 2011همچنین ،همبستگی ژنتیکی باال (91
تا  11درصد) بین  SCCو ورم پستان گزارش شده
است ( .)Urioste et al., 2012در مطالعات مختلف،
وراثتپذیری  SCSاز  1/10تا  1/20و تکرارپذیری آن
 1/20تا  1/94گزارش شده است ( Kennedy et al.,
;.1982; Monardes et al., 1985; Da et al., 1992
;.Weller & Ezra, 1996; Heringstad et al., 2003
 .)Riggio et al., 2010مطالعات نشان داده است که
با افزایش  SCCوقوع ورم پستان نیز افزایش مییابد
)(Heringstad et al., 2006؛ بنابراین انتخاب برای
کاهش  SCCسبب کاهش ابتالی دام به ورم پستان
خواهد شد (.(Boichard & Rupp., 1999
مطالعات مختلفی در زمینۀ  SCCدر ایران صورت
گرفته است؛ در یک مطالعۀ شبیهسازیSafdari ،
) Shahroodi et al. (2010نشان دادند که به کمک
صفات تیپ میتوان بهطور غیرمستقیم برای کاهش
 SCCو در نتیجه کاهش وقوع ورم پستان انتخاب کرد.
 )2012( Kheirabadi & Alijaniاثر شمار سلولهای
سوماتیک بر صفات تولیدی را بررسی کردند.
 )2011( Sadeghi-Sefidmazgi et al.با برآورد ارزش
اقتصادی برای ورم پستان و  ،SCCبر ضرورت
گنجاندن این صفت در اهداف اصالح نژادی کشور
تأکید کردند .در پژوهشی دیگر ،راهکارهای
استفادهشده در کنترل ورم پستان از طریق  SCCدر
گاوداریهای استان اصفهان ،با یکدیگر مقایسه و
تجزیه و تحلیل شده است ( & Sadeghi-Sefidmazgi
 .)Rayatdoost-Baghal, 2014با وجود استفاده از
راهکارهای مدیریتی شناختهشده برای کنترل ورم
پستان در ایران ،از یک شاخص انتخاب ملی جهت
انتخاب ژنتیکی برای کاهش ورم پستان و SCC
استفاده نمیشود؛ گاوهای نری که در ایران پروف
میشوند ،از نظر  SCCارزیابی نمیشوند .تنها در
گاوداریهایی که از اسپرمهای وارداتی استفاده

میکنند ،بسته به اهداف اصالح نژادی کشور
صادرکننده ،ممکن است تا حدودی برای کاهش SCC
انتخاب ژنتیکی صورت گیرد.
روند ژنتیکی امتیاز سلولهای بدنی شیر در بعضی
جمعیتهای گاو شیری منفی و مطلوب گزارش شد
( ;Pagnacco et al., 1994; Boichard & Rupp, 1997
)Ødegard et al., 2003; Faraji- Arogh et al., 2011
در حالی که در بعضی دیگر از جمعیتها ،این روند
مثبت و نامطلوب یا مسطح و بیمعنا گزارش شده
است (.)Zhang et al., 1994; Weller & Ezra, 1996
در مطالعات مربوط به برآورد روند ژنتیکی در گاو
هلشتاین ایران ،بیشتر توجه بر صفات تولیدی بوده و
سایر صفات مانند شمار سلولهای بدنی کمتر
موردتوجه قرار گرفته است ( Faraji- Arogh et al.,
 .)2012بنابراین ،هدف اصلی تحقیق حاضر ،بررسی
روند ژنتیکی و فنوتیپی امتیاز سلولهای بدنی شیر با
استفاده از یک مدل دام روزآزمون تکرارپذیر در
گاوهای شیری هلشتاین ایران بود .از این رو ،عالوه بر
برآورد مؤلفههای واریانس و وراثتپذیری ،تکرارپذیری
این صفت نیز طی یک دوره شیردهی و بین دورههای
شیردهی برآورد شد.
مواد و روشها
در این مطالعه  101923رکورد روزآزمون مربوط به
 SCCگاوهای هلشتاین که توسط مرکز اصالح دام و
بهبود تولیدات دامی کشور جمعآوریشده بود ،استفاده
گردید .آمادهسازی و ویرایش دادها با نرمافزار ویژوال
فاکس پرو صورت گرفت .فایل شجره با نرمافزار
 )Meyer, 2003( SECATEURSتا  4نسل آماده شد.
در فایل شجره تعداد حیوانات دارای رکورد ،92300
تعداد پدرها  4111و تعداد مادرها  21146بود.
در این تحقیق از رکوردهای ثبتشده بین سالهای
 4919تا  4932مربوط به دورههای شیردهی  4تا 6
استفاده شد .گاوهای فاقد رکورد  SCCشیر ،رکوردهای
قبل از روز  0شیردهی و بعد از روز  611شیردهی و
رکوردهای خارج از محدودة  0111تا  4611111سلول
در هر میلیلیتر ،از دادهها حذف شدند ( Ødegard et al.,
 .)2003همچنین گاوهایی که سن نخستین زایش آنها
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خارج از محدودة  41تا  94ماه و تولید شیر آنها کمتر از
 9کیلوگرم و بیشتر از  49کیلوگرم در روز بود و گاوهایی
که کمتر از  9و بیشتر از  41رکورد روز آزمون داشتند،
در آنالیز در نظر گرفته نشدند.
با استفاده از یک تبدیل لگاریتمی ارائهشده توسط
( SCS ،)Ali & Shook, 1980محاسبه شد (رابطۀ .)4

فنوتیپی به ترتیب با استفاده از تابعیت میانگین ارزش
اصالحی و میانگین حداقل مربعات صفت بر سال
زایش برآورد گردید.
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پارامترهای ژنتیکی  SCSبا مدل دام روز آزمون
تکرارپذیر ()Repeatability test day animal model
زیر برآورد شد (:)Riggio et al., 2010
y ijkl    HYSi  LAC j  b1 (DIMijkl  DIM) 
b 2 (MILKijkl  MILK)  b 3 (AGEijkl  AGE) 
b 4 (AGEijkl  AGE)2  A k  PE K  PE kj  e ijkl

که  yijklرکورد  μ ،SCSمیانگین جمعیت،
اثر ثابت (گله -سال -فصل) LACj ،اثر ثابت شکم
زایش b4 ،ضریب تابعیت ثابت خطی  SCSاز روزهای
شیردهی DIMijkl ،روزهای شیردهی b2 ،ضریب
تابعیت ثابت خطی  SCSاز تولید شیرMILKijkl ،
مقدار تولید شیر b9 ،و  b6ضریب تابعیت ثابت خطی و
درجۀ دوم  SCSاز سن زایش Ak ،اثر ژنتیک افزایشی
حیوان PEK ،اثر محیط دائمی حیوان در بین دورههای
شیردهی PEkj ،اثر محیط دائمی حیوان طی یک دوره
شیردهی و  eijklاثر باقیمانده است.
به دلیل استفاده از مدل دام روز آزمون تکرارپذیر،
دو نوع واریانس محیطی دائمی برآورد شد :واریانس
محیط دائمی بین دورههای شیردهی و واریانس محیط
دائمی بین رکوردها طی یک دوره شیردهی .از این رو،
تکرارپذیری صفت نیز در دو سطح بین دورههای
شیردهی و طی یک دوره شیردهی برآورد شد .اجزای
واریانس و پارامترهای ژنتیکی با نرمافزار ASReml
( )Gilmour et al., 2002برآورد شد .روند ژنتیکی و
HYSi

نتایج و بحث
میانگین ( 232/20 SCCسلول× )4111در هر
میلیلیتر شیر و میانگین  SCSشیر  9/11برآورد شد
(جدول  .)4انحراف معیار فنوتیپی به علت گستردگی
دامنۀ دادههای  SCCنسبتاً باال ( )413/26برآورد شد.
(جدول .)4میانگین  SCSدر جمعیت گاوهای هلشتاین
لهستان در زایش اول Morek-Kopeć et al., ( 9/24
 )2011گزارش شد؛ در گاوهای هلشتاین جمهوری
چک در زایش اول  ،9/61در زایش دوم  9/91و در
زایش سوم  )Zavadilova et al., 2011( 6/49و در
گاوهای هلشتاین سوئیس در زایش اول  ،2/49در
زایش دوم  2/63و در زایش سوم 2/14
( )Neuenschwander et al., 2005گزارش شد.
میانگین گزارششده در مطالعۀ حاضر در دامنۀ نتایج
دیگر پژوهشها بود.
همبستگی شدیدی بین تعداد دورههای شیردهی و
تولید شیر وجود دارد و همچنین بین تولید شیر و
احتمال وقوع ورم پستان ،همبستگی مثبتی ()1/44
گزارش شده است ( )Pryce et al., 1998؛ بنابراین
انتظار میرود با افزایش تعداد دورههای شیردهی،
مقدار  SCCیا  SCSافزایش یابد .میانگین  SCCدر
زایش اول کمترین ( )414/90و در زایش چهارم
بیشترین (( )619/69سلول ×  )4111بود (جدول .)2
مقدار  SCSدر اولین دورة شیردهی گاوها کمتر از
دورة شیردهی دوم گزارش شده است
(Neuenschwander et al., 2007; Ptak et al., 2011
; )Morek-Kopeć et al., 2005که با نتایج این تحقیق
مطابقت دارد.

جدول  .4آمار توصیفی دادهها
متغیر

میانگین

انحراف معیار

حداقل

حداکثر

تولید شیر روزانه (کیلوگرم)

90/60

4/13

9/41

46/11

شمارش سلولهای بدنی (× 4111در هر میلیلیتر)

232/20

413/26

41/11

4611/11

9/11

2/14

1/10

3/11

امتیاز سلولهای بدنی
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جدول . 2آمار توصیفی و توزیع پراکنش امتیاز سلولهای بدنی ( )SCSشیر برحسب دورههای شیردهی در گلههای گاو هلشتاین کشور
فراوانی

درصد

شکم زایش
دورة شیردهی اول
دورة شیردهی دوم
دورة شیردهی سوم

439014
243133
224949

29/22
20/10
24/44

دورة شیردهی چهارم

214112

26/92

میانگین

SCC

2

میانگینSCS

414/90
202/01
920/49

2/91
2/13
9/20

619/69

9/02

 .4برای تمام دورههای شیردهی مقدار کمینه و بیشینه برای  SCCو  SCSمشابه جدول  4است.
 .2برحسب هزار سلول در هر میلیلیتر شیر.

برآورد پارامترها

وراثتپذیری  1/494 ،SCSبرآورد شد (جدول  )9که
در دامنۀ وراثتپذیریهای گزارششده ( 1/10تا
 )1/43در مطالعات مختلف است.
وراثتپذیری برآوردشده در این پژوهش با نتایج
 (1996) Ezraتا حدودی مطابقت دارد ،اما در
پژوهشهای دیگر ( Martins et al., 2011; Safdari
;.Shahroodi et al., 2010; Mrode & Swanson, 2001
 )Da et al., 1992; Kennedy et al., 1982مقادیر
بیشتری گزارش شده است .تفاوت در مدل آماری و حجم
دادههای استفادهشده ،همراه با نوع تعریف صفت را
میتوان ازجمله علتهای متفاوتبودن برآوردها ذکر کرد.
تکرارپذیری  SCSطی یک دوره شیردهی 1/94 ،و
بین دورههای شیردهی 1/21 ،برآورد شد (جدول .)9
تکرارپذیری طی یک دوره شیردهی در گاوهای
هلشتاین  2تا  4سالۀ کانادا 1/24 ،و برای گاوهای
بیشتر از  4سال 1/61 ،گزارش شد ( Kennedy et al.,
 )1982این محققان متوسط تکرارپذیری طی یک دوره
شیردهی را  1/94گزارش کردند که با نتایج تحقیق
حاضر مطابقت دارد .تکرارپذیری برآوردشده برای SCS
طی یک دوره شیردهی (1/24 )Ali & Shook, 1980
گزارش شد که کمتر از مقدار برآوردشده در این
مطالعه است ،ولی تکرارپذیری بین دورههای شیردهی
برای  SCSرا  1/21گزارش کردند که با مقدار
بهدستآمده در این تحقیق مطابقت دارد .تکرارپذیری
 SCSبین شکم زایش اول و دوم ،1/99 ،بین شکم
زایش دوم و سوم 1/61 ،و بین شکم زایش اول و دوم
و سوم 1/29 ،گزارش شده است ( Mondardes et al.,
 )1985که بیشتر از مقدار بهدستآمده در مطالعۀ
حاضر است .در این مطالعه ،تکرارپذیری بین دورههای

شیردهی پایین بود که بیانگر این نکته است که
نمیتوان تنها با استفاده از رکوردهای دورة شیردهی
اول ،برای حذف دامها تصمیمگیری کرد و به تعداد
رکوردهای بیشتری نیاز خواهد بود .همچنین در
ارزیابی ژنتیکی برای این صفت استفاده از رکوردهای
چند شکم زایش باعث تأمین منابع اطالعاتی جدید و
در نتیجه افزایش صحت ارزیابی میشود .تکرارپذیری
برآوردشده طی یک دوره شیردهی نیز متوسط بود.
بهطور کلی به دلیل تکرارپذیری متوسط به پایین،
نمیتوان گاوها را به دلیل میانگین  SCCباال در یک
دوره شیردهی یا در مرحلهای از یک دوره شیردهی،
حذف کرد .هرچند تکرارپذیری طی یک دوره شیردهی
برای  SCSمتوسط بود ،همبستگی ژنتیکی  1/33بین
 SCSروز  401و  SCSروز  910شیردهی شکم زایش
اول در گاوهای هلشتاین ایران گزارش شده است
(.)Dadpasand et al., 2012; Dadpasand et al., 2013
موارد مشابهی که در آن همبستگی ژنتیکی بین رکوردها
باال ولی تکرارپذیری بین آنها متوسط باشد ،گزارش شده
است ( .)Carnier et al., 2000که در این حالت با وجود
همبستگی ژنتیکی باال دو رکورد را دو صفت متفاوت در
نظر میگیرند که علت آن ناهمگنی واریانس بین دو
رکورد است که باعث متفاوتبودن تکرارپذیری و
وراثتپذیری دو رکورد میشود.
روند ژنتیکی و فنوتیپی امتیاز سلولهای بدنی

روند ژنتیکی  SCSطی یک دوره شیردهی در شکل 4
و  2نشان داده شده است .روند ژنتیکی و فنوتیپی
منفی و مطلوبی برای  SCSدر جمعیت موردمطالعه
مشاهده گردید .ضریب تابعیت ارزش اصالحی به سال
زایش  -1/1264بود ( )P<1/14که بیانگر آن است که

قاسمی خانی و همکاران :تحلیل فنوتیپی و ژنتیکی امتیاز سلولهای بدنی شیر در ...

انتخاب انجامگرفته برای این صفت ،مؤثر بوده است و
باعث بهبود صفت در طول زمان شده است .این روند
منفی و مطلوب را میتوان تا حدودی به اسپرمهای
وارداتی نسبت داد .چون در عمل یک شاخص انتخاب
ملی برای انتخاب ژنتیکی برای کاهش ورم پستان و
 SCCدر ایران وجود ندارد و از طرف دیگر گاوهای
نری که در ایران پروف میشوند نیز از نظر SCC
ارزیابی نمیشوند .در شرایط کنونی در بسیاری از
گاوداریهای بزرگ کشور ،مشاوران اصالح نژادی به
 SCSتوجه دارند .بر اساس تجربیات مشاوران اصالح
نژادی در سطح گلهها ،سیاست کلی این است که از
اسپرم گاوهای نر با قابلیت انتقال پیشبینیشدة بیش
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از  ،9برای  SCSدر گلهها استفاده نشود یا استفاده از
آنها در سطح  0درصد محدود گردد.
نتایج این مطالعه نشان میدهد در سالهای اخیر
روند فنوتیپی منفی و مطلوبی نیز برای  SCSوجود
دارد .ضریب تابعیت میانگین فنوتیپ صفت به سال
زایش -1/169 ،برآورد شد که نشان میدهد عالوه بر
انتخاب ژنتیکی ،عوامل محیطی و مدیریتی نیز در
طول زمان برای صفت  SCSبهبود یافتهاند؛ بهطوریکه
میانگین  SCSدر سال  9/91 ،4919بود که با توجه
به روند فنوتیپی و ژنتیکی مطلوب در این صفت،
کاهش یافته و در سال  4932به  2/34رسیده است
(شکل .)2

جدول  .9برآورد مؤلفههای واریانس ،وراثتپذیری و تکرارپذیری امتیاز سلولهای بدنی ()SCS
 P2

 A2

2
 PEW

2
 PEA

 E2

h 2  SE

racr  SE

9/42

1/493

1/499

1/139

2/241

1/494±1/114

1/219±1/112

rwit  SE

1/942±1/114

2
2
  PEAو   E2به ترتیب واریانس فنوتیپی ،ژنتیک افزایشی ،محیط دائمی طی دورة شیردهی ،محیط دائمی بین دورههای
، PEW
،  A2 ، P2
2
شیردهی و باقیمانده h ،وراثتپذیری racr ،تکرارپذیری بین دورههای شیردهی و  rwitهمبستگی طی یک دوره شیردهی است.

(سال

زایش) × SCS = 1/4644 – 1/1264

میانگین ارزش اصالحی

R² = 1/193

SCS

سال زایش

شکل  .4الگوی تغییرات ژنتیکی امتیاز سلولهای بدنی ( )SCSشیر در گاوهای شیری هلشتاین ایران

(سال زایش) × SCS = 9/231 – 1/169

میانگین فنوتیپی

R² = 1/943

SCS

سال زایش

شکل .2الگوی تغییرات فنوتیپی امتیاز سلولهای بدنی شیر در گاوهای شیری هلشتاین ایران در سالهای اخیر

414

علوم دامی ایران ،دورة  ،64شمارة  ،2تابستان 4936

بهبود راهکارهای مدیریتی جهت کنترل مقدار
سلولهای بدنی شیر در گاوداریهای صنعتی کشور
مشهود بوده است .در یک بررسی میدانی Sadeghi-
 )2014( Sefidmazgi & Rayatdoost-Baghalنشان
دادند درصد زیادی از گاوداریها از جایگاههای
فریاستال همراه با ماسه بادی ،دستگاههای شیردوشی
پیشرفته با خرچنگیهای اتوماتیک برخوردارند؛
همچنین شستشوی پستان قبل از دوشش و ضدعفونی
سرپستانکها بعد از شیردوشی را اجرا میکنند یا
تسهیالتی نظیر سایهبان یا مهپاش دارند که همگی از
راهکارهای مدیریتی شناختهشده برای کاهش مقدار
سلولهای بدنی شیر و در نتیجه کاهش وقوع ورم
پستان در گلههای گاو شیری محسوب میشوند.
ضریب تابعیت ارزش اصالحی به ازای سال زایش
برای  SCSبین سالهای  4919تا  4919در جمعیت
گاوهای هلشتاین ایران  -1/149گزارش شده است
( .)Faraji – Arogh et al., 2011این ضریب تابعیت در
سطح احتمال  1/14معنادار بود که در مقایسه با
ضریب تابعیت محاسبهشده بین سالهای  4919تا
 4932در این مطالعه کمتر است .این موضوع نشان
میدهد بهبود ژنتیکی برای این صفت در سالهای
اخیر ،از شیب کاهشی بیشتری برخوردار است .روند
ژنتیکی  SCSدر گاوهای هلشتاین نروژ -1/124
گزارش شد ( ،)Ødegard et al., 2003اما در گاوهای
هلشتاین کانادا در سالهای  4310تا  4331در حد
صفر بود ( .)Zhang et al., 1994روند ژنتیکی مطلوب
رو به پایین برای گاوهای نژاد مونت بیلیارد در یک

دورة پنجساله گزارش شده است ( Biochard & Rupp,

 .)1997روند ژنتیکی مطلوب هرچند پایین برای
گاوهای هلشتاین ایاالت متحده در یک دورة ده ساله
گزارش شد ( .)Pagnacco et al., 1994از سوی دیگر
در گاوهای ایرشایر فنالند تأکید اصلی بر تولید شیر،
ورم پستان و باروری است که این امر به روند ژنتیکی
مطلوب برای  SCSو ورم پستان و همزمان پاسخ
مطلوب برای تولید شیر انجامیده است .این نتایج نشان
میدهد زمانی که تولید شیر و ورم پستان در اهداف
اصالحی لحاظ شوند ،پیشرفت ژنتیکی در تولید شیر
بدون اثر نامطلوب بر  SCCو ورم پستان امکانپذیر
است (.)Juga et al., 1999
نتیجهگیری کلی

وراثتپذیری و تکرارپذیریهای برآوردشده برای ،SCS
با بیشتر مقادیر گزارششده در منابع مطابقت دارد.
روند ژنتیکی و فنوتیپی منفی و مطلوبی برای SCS
برآورد شد که نشاندهندة موفقیتآمیزبودن برنامههای
اصالحی و مدیریتی برای این صفت در گلههای
موردمطالعه است که با استمرار و بهبود برنامههای
اصالحی و مدیریتی میتوان مقدار روند ژنتیکی و
فنوتیپی را در سالهای بعد بهبود داد.
سپاسگزاری
از مرکز اصالح نژاد و بهبود تولیدات دامی برای تهیۀ
دادههای استفادهشده در این مطالعه صمیمانه تشکر و
قدردانی میگردد.
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ABSTRACT
The objective of this study was to estimate variance components, genetic and phenotypic trends for
somatic cell score. Dataset that collected by the Animal Breeding Center of Iran was used in this study.
Data file included 850,729 test day records of somatic cell counts (SCC) on 32,955 cows from lactations
one to four, in 472 herds, gathered from years 2002 to 2013 in Iran. A test day repeatability animal model
was used to estimate the genetic parameters and variance components using ASReml. The heritability was
estimated 0.176. Estimated repeatability (±SE) for within (rwit) and between (racr) parities were
0.362±0.006 and 0.230±0.002, respectively. The genetic and phenotypic trend based on regression of
average breeding values of SCS on year of birth, was -0.0246 and -0.047, respectively. This trend could
be due to genetic improvement and mastitis management control programs that are widely being used
across the dairy farms in country.
Keywords: genetic parameters, mastitis, milk quality, somatic cell, test day record.
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