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  با تابعیت ثابت و تصادفی آزمون  روز شیر توسط مدلتولید  صفت ژنتیکیتجزیه 
  یزداستان هلشتاین  شیري گاوهاي در

 
   3فر، همایون فرهنگ2، سعید حسنی2، سعید زره داران1محمد حسین خالقی*

  4لیرضا اقبالو ع

  طبیعی گرگان، علمی دانشگاه علوم کشاورزي و منابع اعضاي هیأت2 ،ارشد دانش آموخته کارشناسی1
  کارشناس مرکز اصالح نژاد و بهبود تولیدات دامی کشور4 ،عضو هیأت علمی دانشگاه بیرجند3 

  20/12/91؛ تاریخ پذیرش: 29/7/91تاریخ دریافت: 
  1چکیده 

 برآورد پارامترهاي ژنتیکی گاوهاي شیري هلشتاین در استان یزد براي صفت منظور این مطالعه به  
هاي مورد استفاده هاي روزآزمون با تابعیت ثابت و تصادفی اجرا شد. دادهتولید شیر با استفاده از مدل

رأس گاو هلشتاین در  5101بار دوشش مربوط به  3یا  2صورت  هرکورد روزآزمون شیر ب 35178
زایش داشتند.  1388تا  1370هاي گله بوده که طی سال 42مربوط به  یاد شدههاي ود. دادهشکم اول ب

فصل تولید و متغیرهاي کمکی سن  -سال -گله -هاي همزمان دفعات دوششها، گروهدر این مدل
چنین اثرات تصادفی ژنتیکی افزایشی و محیط هنگام رکوردگیري به ماه و درصد ژن هلشتاین و هم

قرار داده شد. در مدل تابعیت تصادفی اثرات تصادفی ژنتیکی افزایشی و محیط دائمی گاوها دائمی 
هاي متعامد لژاندر با توان ايبراي شکل منحنی تولید شیر در طول دوره شیردهی توسط چند جمله
 پذیري براي صفت تولید شیرسوم براي محیط دائمی و چهارم براي ژنتیک افزایشی برازش شد. وراثت

نشان داد  پژوهشبرآورد گردید. استفاده از تابعیت تصادفی در این  17/0در مدل تابعیت ثابت 
باشد.  می )292/0) و ماه دهم (088/0ترتیب در ماه اول ( پذیري بهترین و باالترین مقادیر وراثت پایین

در مدل تابعیت  اصالحی برآورد ارزش اصالحی حیوانات (پدران و دختران) نشان داد، میانگین ارزش

                                                        
  puzzle.3281@yahoo.com مسئول مکاتبه:*
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اي بین مقادیر ارزش داري بیشتر از مدل تابعیت ثابت است. همبستگی رتبهطور معنیتصادفی به
برآورد  964/0و براي گاوهاي ماده  958/0بینی شده در دو روش فوق براي گاوهاي نر اصالحی پیش

مدل تابعیت  تر، دقیق دقت بیشتر و محاسبات دلیل  بهاین پژوهش شد. در نهایت با توجه به نتایج 
  گردد. تصادفی نسبت به مدل تابعیت ثابت توصیه می

  
  پذیري، همبستگی ژنتیکیتابع لژاندر، تولید شیر، درجه برازش، وراثت هاي کلیدي:واژه

 
  مقدمه

گله از اهمیت  هاي بهبود نژادي یکهاي واریانس و کوواریانس در اجراي برنامهبرآورد مؤلفه  
ژنتیکی الزم پذیري و همبستگی براي تخمین پارامترهاي ژنتیکی مثل وراثت و دزیادي برخوردارن

از انجام  دست آمده بهبینی ارزش اصالحی و محاسبه پیشرفت ژنتیکی هستند. همچنین براي پیش
علم ژنتیک کمی و ). با پیشرفت 1986سورنسن و کندي، باشند (ضروري می نیز تخابهاي انبرنامه

ت حیوانا اصالحیبینی دقیق ارزش هاي جامع و پیشبه تدریج امکان استفاده از روش ایانهرتکنولوژي 
مرتبط با تولید شیر و  ها ارزیابی ژنتیکی صفاتتا مدت .)1997امام جمعه کاشان، فراهم شده است (

 شد. در مدلز شیردهی انجام میرو 305اساس رکوردهاي  همچنین انتخاب گاوهاي شیري برتر بر
رکوردهاي ماهیانه صفات تولیدي (نظیر شیر، چربی و پروتئین) براساس عوامل محیطی  ،زرو 305

 .شوندره خشکی و دفعات دوشش تصحیح میمانند سن زایش، تعداد روزهاي شیردهی، طول دو
؛ سورنسن و  1994اسوالو، د (وشمیدر نظر گرفته ن تولید ثر برؤم عوامل محیطی کاربا این ،بنابراین
اصالح نژاد دام به استفاده از  گران پژوهش). اخیرا توجه 2001؛ جنگلر و همکاران، 1986کندي، 

استرابل و شده است ( جلبروز  305هاي عنوان جایگزینی مناسب براي مدل هاي روزآزمون به مدل
)، که این امر ناشی از عدم نیاز به استفاده از ضرایب تصحیح پیش از تجزیه و تحلیل 1999میسزتال، 

هاي رکوردگیري، افزایش ، کاهش هزینهتر اثرات محیطی، کاهش فاصله نسلرکوردها، برآورد دقیق
جامروزیک و همکاران، باشد (می در این روش الپذیري با سرعت و دقت انتخاب گاو نر و انعطاف

؛ جامروزیک و شفر، 2000؛ اسوالو، 2001؛ جنگلر و همکاران، 2002؛ جاکوبسن و همکاران، 2002
  ).2004؛ شفر، 1997
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اك و هاي روزآزمون است که براي اولین بار توسط پتترین مدلمدل تابعیت ثابت یکی از ساده  
، با چهار متغیر )1987( اد شده توسط علی و شفرمعرفی شد و در آن از مدل پیشنه ،)1992( شفر

ر مطالعه یاد شده دجهت در نظر گرفتن تغییرات شکل منحنی شیردهی گاوها استفاده گردید.  کمکی
دلیل  گاوهاي شیري به که در ر گرفته شد، در حالیشکل منحنی شیردهی براي تمام گاوها یکسان در نظ

 شیردهی متفاوت است منحنیمتفاوت بودن ظرفیت ژنتیکی تولید و شرایط محیطی، شکل 
یت ثابت در مدل رگرسیون تصادفی براي توسعه مدل تابع 1994). در سال 1997جامروزیک و شفر، (

). مدل تابعیت 1994شفر و دکرز، ز پیشنهاد شد (آنالیز ژنتیکی گاوهاي شیري توسط شفر و دکر
آورد. در این مدل، هاي موجود براي هر حیوان را فراهم میتصادفی امکان استفاده مؤثرتر از داده

ر مدل منظور دریب رگرسیون تصادفی براي هر حیوان شیردهی هر حیوان از طریق برازش ض منحنی
مختلفی نظیر تابع علی و هاي تابعیت تصادفی، توابع در مدل ).1997جامروزیک و شفر، گردد (می

دروت و همکاران، هاي لژاندر (ايجمله )، چند1987؛ علی و شفر، 1997جامروزیک و شفر، شفر (
نظور در نظر گرفتن م  )، به1992پتاك و شفر، ) و تابع ویلمینک (2000؛ برودستون و همکاران، 2003

اند. در صورت برآورد ضرایب رگرسیون تغییرات تولید شیر در دوره شیردهی مورد استفاده قرار گرفته
لژاندر از روز شیردهی نیاز به پیش فرض براي شکل منحنی  هايايتصادفی بر اساس چندجمله

حی حیوانات اصالبینی ارزش شیردهی وجود نخواهد داشت که این امر موجب افزایش دقت پیش
  ).1998میر، گردد ( می

برآورد  تر تابعیت ثابت نسبت به تصادفی در  با توجه به محاسبات ساده پژوهشهدف از این   
گاوهاي هلشتاین  وردهاي روزآزمون تولید شیرجهت آنالیز رک مقایسه دو مدل ،پارامترهاي ژنتیکی

بندي پدران و دختران برتر بر و رتبه ه گاوهابینی شداستان یزد بر اساس میانگین ارزش اصالحی پیش
 د.بو اساس ارزش اصالحی

 
  هامواد و روش

هاي گله از گاو 42متعلق به  ،دوشش دو یا سه بار رکورد روزآزمون 35178د در این مطالعه از تعدا  
اول به دوره  رکوردهاي مزبور مربوط استفاده گردید. 1388تا  1370هاي سالطی  هلشتاین استان یزد

نشان داده شده  1رکوردهاي مورد استفاده در جدول  هاي توصیفیبرخی آماره شیردهی گاوها بودند.
 این گاوها میانگین سن اولین زایش کیلوگرم و 97/23این پژوهش در  متوسط تولید شیر روزانهاست. 
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 3کمتر از شامل حذف گاوهایی که  هاي مزبور پس از چندین مرحله ویرایشداده بود. ماه 41/32
رکورد داشتند، حذف گاوهایی که پدر و مادر نامشخص داشتند و سایر عوامل دخیل در افزایش خطاي 

داري معنی دست آمد. هپرو بفاکسافزار بانک اطالعاتی هاي خام توسط نرمبر روي داده محاسباتی
بررسی شد.  GLMو با استفاده از رویه  )SAS )SAS, 1990افزار آماري اثرات ثابت توسط نرم

و با استفاده از  )REML(نمایی محدود شده هاي واریانس به روش حداکثر درستبرآورد مؤلفه
) و با در نظر گرفتن معیار 1998میر، ( DFREMLافزار از نرم DXMRR الگوریتم پاول توسط برنامه

زش اصالحی گاوها بینی ارمنظور برآورد پارامترهاي ژنتیکی و پیش به. صورت گرفت 10-6همگرایی 
منظور بررسی همبستگی بین  همچنین بهاز مدل روزآزمون با تابعیت ثابت و تصادفی استفاده گردید. 

  . )1996(مرود،  اي استفاده شدارزش اصالحی دو مدل از ضرایب همبستگی رتبه
  

  صورت ذیل بود: به پژوهشمدل دام با تابعیت ثابت مورد استفاده در این 
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  باشد:صورت زیر می همچنین مدل دام با تابعیت تصادفی به
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  مدل عبارتند از: ءبرخی اجزاي این مدل مانند رگرسیون ثابت است و سایر اجزا
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اثر   kc ،MEijt اي لژاندر براي اثرات محیطی دائمی با درجه برازشجمله تابع چند 

  باشد.تصادفی محیطی موقت (خطاي باقیمانده) می
 ):1990یرك پاتریک و همکاران، ک( آید دست می بهاي لژاندر از رابطه زیر جمله تابع چند
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در فاصله  )DIMstd(روز شیردهی استاندارد شده  t ام از تابع لژاندر و  Rجمله  Rφ (t) در این رابطه  
کیرك پاتریک و همکاران، اند (باشد. روزهاي شیردهی بر اساس فرمول زیر استاندارد شده+ می1تا  -1
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 امین روز شیردهی، DIMi ،i +)،1تا  -1روز شیردهی استاندارد شده (در فاصله  DIMstd که در آن 

DIM15  میانگین روز شیردهی در ماه اول شیردهی وDIM285  میانگین روز شیردهی در ماه آخر دوره
  باشند.شیردهی می
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  شیر تولید مون ماهیانهرکوردهاي آز هاي توصیفیبرخی آماره -1جدول 

  تعداد رکورد  ماه شیردهی
  سن شیردهی (ماه)  )kg(تولید شیر 

  انحراف معیار  میانگین  انحراف معیار  میانگین
1  3367  530/23  550/6  25/28  362/4  
2  3819  216/26  127/7  251/29  474/4  
3  3801  909/25  000/7  193/30  349/4  
4  3833  449/25  950/6  124/31  356/4  
5  3740  724/24  996/6  112/32  389/4  
6  3736  969/23  750/6  071/33  338/4  
7  3514  190/23  655/6  964/33  205/4  
8  3488  583/22  672/6  978/34  283/4  
9  3160  702/21  479/6  965/35  258/4  
10  2720  013/21  485/6  009/37  307/4  

  332/4  410/32  980/6 975/23  8/3817  میانگین
  

هاي جفت شده بین دو روش ارزیابی براي نمونه t-studentآماري بر اساس آزمون آماري  مقایسه  
  ژنتیکی انجام شد.

مدل  3منظور برازش اثرات تصادفی با بهترین درجه برازش،  در تجزیه و تحلیل تابعیت تصادفی به  
محیط دائمی بودند اثرات ژنتیکی افزایشی و  دارايها مختلف مورد استفاده قرار گرفت. تمامی مدل

مقایسه این ). جهت 2 (جدول هاي مختلف متفاوت بودولی درجات برازش اثرات مذکور در مدل
 ).1996وولفینگر، (استفاده شد  )Akaik's Information Criterion(معیار اطالعاتی آکایک  ها ازمدل

  : صورت زیر محاسبه شد به iبراي مدل  AICشاخص 
AICi = -2 log Li + (2pi) 

 
در مدل  پارامتر موجودنمایی و تعداد ترتیب لگاریتم تابع درست به piو  log Liدر رابطه فوق   
ان مدل عنو به داشت را AIC ن روش، مدلی که حداقل مقدارباشند. در زمان استفاده از اینظر می مورد

هاي مدل لیلویژه در تجزیه و تح هاي مختلف بهشد. این شاخص جهت مقایسه مدل مناسب انتخاب
؛ میر، 2004؛ فیشر و همکاران، 2001البوگارد و میر، گیرد (مورد استفاده قرار می رگرسیون تصادفی

  ).2006؛ صفایی و همکاران، 2001
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 AICتعداد پارامتر و شاخص )، kc)، اثر محیط دائمی (kaدرجات برازش براي اثرات ژنتیکی افزایشی ( -2جدول 

  
  مدل

  )AIC( معیار اطالعاتی آکایک  پارامترها تعداد  صادفیرگرسیون ت درجه برازش
ka  kc     

1  3  3  22  131981  
2  4  3  26  131925  
3  4  4  30  132242  

  

 3افزایشی و براي اثر ژنتیکی  4با درجه برازش  2توان گفت مدل می AICبا توجه به شاخص   
  د.براي محیط دائمی از دقت بیشتري برخوردار بو

  
  نتایج و بحث

و  دفرض ش عنوان صفتی واحد در طول دوره شیردهی به تابعیت ثابت، تولید شیر مدلدر   
ار شده آن صفت در عنوان رکوردهاي تکر رکوردهاي روزآزمون متوالی مربوط به دوره شیردهی اول به

ن قیمانده و فنوتیپی یکساباهاي ژنتیکی افزایشی، محیط دائمی، واریانسکلیه  ،د. بنابرایننظر گرفته ش
. همچنین همبستگی ژنتیکی در نظر گرفته شد یکسان نیز هاي محیطی بین مشاهداتو کوواریانس بوده

در نتیجه هر حیوان داراي اثر ژنتیکی افزایشی  و دمی بین کلیه مشاهدات یک فرض شو محیط دائ
  ).2001جنسن، بود ( وره شیردهیثابتی در طول د

کرارپذیري تولید شیر روزانه در مدل تابعیت ثابت در پذیري و تبرآورد اجزاي واریانس، وراثت  
  ارائه شده است. 3جدول 

 
  پذیري و تکرارپذیري تولید شیر با استفاده از مدل تابعیت ثابتبرآورد اجزاي واریانس، وراثت -3جدول 

R C2 h2 σ2
p σ2

e σ2
pe σ2

a مدل 
53/0  36/0  17/0  20/28  24/13  16/10  81/4  تابعیت ثابت 

σ2
aیانس ژنتیکی افزایشی، = وارσ2

pe ،واریانس محیط دائمی =σ2
e،واریانس باقیمانده = σ2

p،واریانس فنوتیپی =  
h2پذیري،  = وراثتC2 ،نسبت واریانس محیطی دائم به واریانس فنوتیپی =Rتکرارپذیري =  
  

پذیري برآورد شده از وراثت پژوهشدر این  شیر تولید شده براي صفت پذیري برآوردوراثت  
؛ فرهنگ فر و همکاران، 2004مسترت و همکاران، کمتر بود ( )4/0تا  184/0( ر محققینتوسط سای
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در استان یزد باشد. عواملی نظیر روش  تولید شیر دلیل تغییرات محیطی گسترده به تواند)، که می2003
باعث توانند می ر بر عملکرد گاوهاي شیريمحیطی مؤث تغذیه، نگهداري و سایر عوامل پرورش،

  ).1986؛ گلدرمن و همکاران، 1970ون ولک، ( محیطی شوندافزایش واریانس 
براي  افزایشی از مدل تابعیت تصادفی نشان داد که میزان واریانس ژنتیکی دست آمده بهنتایج   

و سپس به سمت انتهاي دوره شیردهی افزایش  شیر در ابتداي دوره شیردهی کم بوده تولید صفت
تر از  طور کلی واریانس ژنتیکی افزایشی در نیمه دوم دوره شیردهی بزرگ به .)1(شکل  یابد می
ی داراي گاوها در نیمه دوم شیرده ،عبارت دیگر به نیمه اول شیردهی بود. یانس ژنتیکی افزایشیوار

افزایشی در آخرین مرحله  ژنتیکی . همچنین بیشترین میزان واریانسژنتیکی بیشتري بودند و دقت تنوع
و  2005کباسی و همکاران، ( مطابقت دارد در مطالعات آمده دست هدست آمد که با نتایج ب هی بشیرده

بیشترین میزان این پارامتر را در ابتداي شیردهی گزارش  گران پژوهشبرخی  . البته)2006مهربان، 
  ).2009؛ بیگناردي و همکاران، 1999استرابل و میسزتال، (ند اهکرد

  
  
  
 

  
  
  
  

  در مراحل مختلف شیردهی تولید شیر انس ژنتیکی افزایشی براي صفتیوار -1شکل 
  

رین و ترتیـب بیشـت   شـیردهی بـه   هـاي اول و هشـتم  شیر در مـاه  ولیدت می برايواریانس محیط دائ  
واریـانس محـیط    بیشترین مقـدار  در مطالعات خود پژوهشاي از عده .)2 (شکل ندکمترین مقدار بود

مقدار واریـانس محـیط    گران پژوهشوره شیردهی برآورد کردند و برخی از هاي آخر د در ماه دائمی را
؛ جامروزیـک و شـفر،   1999استرابل و میسزتال، ثابت فرض نمودند (در طول دوره شیردهی  دائمی را

1997(.  
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  در مراحل مختلف شیردهی تولید شیر واریانس محیط دائمی براي صفت -2شکل 

  

که واریانس  ولید شیر نیز بیانگر این مطلب استالگوي تغییرات واریانس باقیمانده صفت ت  
باال  .)3 (شکل یابدباقیمانده در اوائل دوره شیردهی زیاد و به سمت انتهاي دوره شیردهی کاهش می

فتن برخی دلیل در نظر نگر تواند بههاي اول شیردهی میواریانس باقیمانده (محیط موقت) در ماه بودن
پس از زایش و  دشوار گاوها، تغییر در راندمان مصرف غذا، مدیریت مانند تنش گرمایی اثرات محیطی

نیز حداکثر میزان واریانس  گران پژوهشبر تولید شیر در ابتداي شیردهی باشد. سایر  ثرؤم سایر موارد
؛ 1999وري و همکاران، الند (اهی گزارش کردباقیمانده صفت تولید شیر را در اویل دوره شیرده

(الف)؛ مقدس زاده اهرابی و  2005؛ مقدس زاده اهرابی و همکاران، 1997جامروزیک و شفر، 
  ).(ب) 2005همکاران، 
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  در مراحل مختلف شیردهی تولید شیر واریانس باقیمانده براي صفت -3شکل 

  

، در مقایسه با  باقیمانده متغیر در طول دوره شیردهی هاي تابعیت تصادفی با فرض واریانسمدل  
هایی با همان درجات برازش براي تابع کوواریانس افزایشی و محیط دائمی ولی با فرض واریانس مدل
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دلیل افزایش دقت برآورد مؤلفه واریانس باقیمانده در مراحل  به ،قیمانده ثابت در طول دوره شیردهیبا
هر گاو با دقت بینی شده پیش اصالحیي عملکرد بهتري بوده و ارزش مختلف دوره شیردهی دارا

؛ 2000؛ برودستون و همکاران، 2001؛ جنسن، 1999الوري و همکاران، آید (دست می هب بیشتري
مانده در طول دوره شیردهی دلیل این امر آن است که واریانس باقی ).2009بیگناردي و همکاران، 

از قبیل منطقه پرورش، مدیریت گله، وضعیت آب و هوایی، سن زایش،  عوامل محیطی متعدد دلیل به
). در بسیاري از 2000اسوالو، عات دوشش متغیر است (ماه زایش، روز شیردهی، وضعیت آبستنی و دف

شود ردهی ثابت فرض میهاي محاسباتی این پارامتر در طول دوره شیدلیل محدودیتمطالعات به
هاي ژنتیکی واریانس فنوتیپی براي هر مرحله شیردهی از جمع مؤلفه ).1999استرابل و میسزتال، (

 پژوهشاین  .دیگرداي آن مرحله شیردهی برآورد افزایشی، محیط دائمی و باقیمانده برآورد شده بر
سط ال و اواخر شیردهی حداکثر و در اویاشیر در اوتولید براي  واریانس فنوتیپی نشان داد که میزان
مطابقت دارد  گران پژوهشسایر  دست آمده از ه)، که با نتایج ب4 است (شکلشیردهی حداقل 

  .)2005زواندیلوا و همکاران، و  2009بیگناردي و همکاران، (
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  واریانس فنوتیپی براي صفت تولید شیر در مراحل مختلف شیردهی -4شکل 

  

حاصل از مدل تابعیت  هاي ژنتیکی و فنوتیپیمبستگیپذیري و هوراثت برآورد نتایج مربوط به  
پذیري تولید شیر در در این مطالعه، حداقل میزان وراثتنشان داده شده است.  4در جدول  تصادفی

هاي بعدي افزایش یافته و در ماه این مقدار در ماه برآورد گردید. 088/0میزان  یل دوره شیردهی بهااو
  .) رسید292/0دهم به حداکثر میزان خود (

تر از  پذیري تولید شیر روزانه در نیمه دوم دوره شیردهی بزرگطور کلی میانگین مقادیر وراثت به  
، که مطابق با الگوي مشاهده شده توسط ذیري در نیمه اول دوره شیردهی بودپمیانگین مقادیر وراثت
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؛ مقدس زاده اهرابی 2003 ؛ فرهنگ فر و همکاران،2008سید شریفی و همکاران، سایر محققین است (
پذیري در در برخی از مطالعات حداکثر وراثت ).2007؛ فرهنگ فر و همکاران، 2005و همکاران، 

؛ 1997؛ جامروزیک و شفر، 2005زوادیلوا و همکاران، ( ه استل و اواخر شیردهی گزارش شدایاو
  ). 2009بیگناردي و همکاران، 

دهد که تنوع محیطی سهم هاي اول نشان میشیر در ماه پذیري تولیدپائین بودن میزان وراثت  
همچنین افزایش میزان  دهد.اي از تنوع فنوتیپی تولید شیر را در ابتداي دوره شیردهی تشکیل میعمده

پذیري در اواسط دوره شیردهی تابع افزایش واریانس ژنتیکی افزایشی و کاهش واریانس وراثت
 .پذیري باالتري استمزبور در نیمه دوم شیردهی داراي توارث فتاین ترتیب، ص باقیمانده است. به

  بهتر است از رکوردهاي نیمه دوم شیردهی براي ارزیابی حیوانات استفاده گردد. ،بنابراین
هاي مختلف شیردهی براي صفت تولید شیر، هاي ژنتیکی و فنوتیپی بین ماهدر مورد همبستگی  

هاي رکوردگیري هاي نزدیک به هم باال و هر چه فاصله بین ماهمشاهده گردید که همبستگی بین ماه
دست آمده  ه)، روند تغییرات مذکور با نتایج ب4گردد (جدول ها کاسته میشود از همبستگی آنبیشتر می

 .)1999استرابل و میسزتال، و  2001جنگلر و همکاران، ( مطابقت دارد گران پژوهشسایر  توسط

  
ژنتیکی (باالي قطر) و فنوتیپی (پایین قطر) صفت تولید شیر در  هايپذیري (روي قطر) و همبستگیوراثت -4جدول 

  با استفاده از مدل تابعیت تصادفی مراحل مختلف شیردهی
10  9  8  7  6  5  4  3  2  1    
398/0  437/0  476/0  509/0  544/0  589/0  645/0  696/0  712/0  088/0  1  
508/0  513/0  517/0  531/0  570/0  648/0  776/0  929/0  176/0  468/0  2  
609/0  671/0  733/0  766/0  814/0  876/0  953/0  177/0  612/0  396/0  3  
672/0  770/0  847/0  902/0  944/0  980/0  196/0  645/0  574/0  356/0  4  
734/0  831/0  911/0  961/0  989/0  217/0  653/0  613/0  526/0  327/0  5  
786/0  886/0  954/0  990/0  241/0  654/0  636/0  583/0  489/0  311/0  6  
859/0  940/0  987/0  252/0  653/0  630/0  601/0  541/0  448/0  296/0  7  
930/0  983/0  254/0  638/0  620/0  586/0  549/0  488/0  405/0  279/0  8  
982/0  279/0  647/0  632/0  599/0  553/0  509/0  450/0  377/0  273/0  9  
292/0  667/0  620/0  588/0  543/0  489/0  443/0  390/0  335/0  254/0  10  
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هاي مختلف شیردهی و همبستگی محیطی بین نتایج مربوط به تکرارپذیري تولید شیر در ماه  
 ارائه شده است.  5هاي مختلف در جدول  ماه

  
با  تکرارپذیري (روي قطر) و همبستگی محیطی (پایین قطر) صفت تولید شیر در مراحل مختلف شیردهی -5جدول 

  استفاده از مدل تابعیت تصادفی
10  9  8  7  6  5  4  3  2  1    
                  636/0  1  
                625/0  766/0  2  
              650/0  972/0  606/0  3  
            666/0  991/0  937/0  534/0  4  
          657/0  992/0  967/0  899/0  500/0  5  
        664/0  991/0  966/0  927/0  852/0  481/0  6  
      656/0  989/0  960/0  918/0  868/0  791/0  467/0  7  
    636/0  988/0  955/0  906/0  849/0  788/0  714/0  454/0  8  
  676/0  989/0  954/0  900/0  833/0  762/0  693/0  625/0  437/0  9  
662/0  990/0  957/0  901/0  828/0  746/0  664/0  589/0  530/0  417/0  10  

  
، تکرارپذیري شیر در نیمه دوم دوره شیردهی باالتر از نیمه اول شیردهی بود پژوهشدر این   

تواند با افزایش صحت ارزیابی همراه باشد. انتخاب ژنتیکی گاوها در نیمه اول شیردهی می بنابراین
ربوط به ماه نهم شیردهی بود. در این مطالعه، همبستگی م پژوهشحداکثر مقدار تکرارپذیري در این 

شود این هاي شیردهی بیشتر میهاي نزدیک به هم نیز باال بوده و هرچه فاصله بین ماهمحیطی بین ماه
 یافت.همبستگی کاهش می

زیابی بین دو روش ار هاي جفت شدهبراي نمونه t-student بر اساس آزمون آماري مقایسه آماري  
وش تابعیت تصادفی (با شیر به ر تولید بینی شده براي صفتارزش اصالحی پیش کی نشان دادژنتی

با ( یت ثابتتابع روش توسط بینی شده التر از میانگین پیشبا داريمعنی طور) به03162/0میانگین 
تصادفی است که با توجه به مزایاي مدل تابعیت ین معنیا هاین ب ).P > 01/0( ) بود0069/0میانگین 

معیار انتخاب  ،برآورد شده توسط این مدل اصالحیهاي نظیر دقت برآورد باالتر، بهتر است ارزش
  حیوانات قرار گیرد.
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و دختران داراي رکورد با استفاده از دو  بینی شده پدرانزش اصالحی پیشبین ار ايرتبه همبستگی  
دست آمده در  هبر اساس نتایج ب ت آمد.دس هب 964/0و  958/0ترتیب  به مدل تابعیت ثابت و تصادفی

بینی شده در دو مدل براي دختران باالتر از مقدار پیش اصالحیاي بین ارزش ، همبستگی رتبه7 جدول
دهد هنگام استفاده از مدل تابعیت  این امر نشان می دست آمده براي پدران است. هاي بتبههمبستگی ر

  تر از گاوهاي نر خواهد بود.تغییر حاصل از رتبه دختران کمتصادفی، 
بینی شده از لحاظ ارزش اصالحی پیش برتر گاو ماده 10پدر و  10بندي رتبه 7و  6هاي در جدول  

دست آمده از مدل تابعیت  ههاي بتولید شیر ارائه شده است. رتبه بر اساس دو مدل مزبور براي صفت
در بعضی موارد تفاوت دارد. این اختالف چه از مدل تابعیت ثابت حاصل شده بود  تصادفی با آن

بندي دختران داراي رکورد نسبت به پدرانشان بیشتر است. از عوامل مؤثر بر صحت مخصوصاّّ در رتبه
ازاي هر رأس  پذیري، تعداد رکوردهاي موجود بهتوان وراثتحیوانات می اصالحیبینی ارزش پیش

جا که تعداد رکوردهاي موجود براي  را بر شمرد. از آنها ايگلهدام، مدل مورد استفاده و تعداد هم
باشد و با توجه ارزیابی ژنتیکی پدران به مراتب بیشتر از تعداد رکوردهاي موجود براي دخترانشان می

هاي اصلی افزایش صحت ارزیابی که تعداد رکوردهاي موجود براي هر حیوان یکی از مؤلفه به این
باشد بندي پدران برتر که معموال با تعداد زیادي از دختران همراه میرتبهژنتیکی است از این رو تغییر 

  بین دو مدل روزآزمون با تابعیت ثابت و تصادفی چشمگیر نیست.
  

  .شیر تولید براي اصالحیبینی ارزش برتر با استفاده از روش پیش بندي ده پدررتبه -6جدول 
  تبه گاو با مدل تابعیت ثابتر  رتبه گاو با مدل تابعیت تصادفی  شماره پدران

500014  1  1  
800222  2  3  
601374  3  7  
800791  4  4  
128012  5  5  
540012  6  33  
601437  7  6  
800627  8  9  
800137  9  2  
800512  10  12  
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  .شیر تولید براي اصالحیبینی ارزش برتر با استفاده از روش پیش بندي ده دختررتبه -7جدول 
  رتبه گاو با مدل تابعیت ثابت  با مدل تابعیت تصادفیرتبه گاو   شماره گاو
8311288  1  1  
8308480  2  6  
8308475  3  25  
8310526  4  5  
8309101  5  53  
8306821  6  20  
8307365  7  9  
8310523  8  19  
8307869  9  27  
8304307  10  14  

 
  گیري کلینتیجه

دار بودن ت به مدل تابعیت ثابت و معنیتر مدل تابعیت تصادفی نسببا توجه به دقت برآورد مناسب  
برآورد شده توسط این دو مدل بهتر است انتخاب حیوانات بر اساس  اصالحیهاي اختالف ارزش

همبستگی باالي برآورد شده براي پدران و دختران بر  دلیل هب مدل تابعیت تصادفی انجام گیرد. البته
به جهت انجام  یشرفتهکامپیوترهاي پ الزم مانند امکانات اگر تابعیت ثابت و تصادفی، اساس دو مدل

ی موجود نباشد تصادف براي انجام آنالیز تابعیت محاسبات زیاد و مدت زمان طوالنی این محاسبات
البته الزم به ذکر است که در  .ثابت براي برآورد پارامترهاي ژنتیکی استفاده کرد توان از تابعیت می

 اساس دو مدل بهتر است از تابعیتبندي گاوها برتالف در رتبهدلیل اخ به انتخاب گاوهاي ممتاز
  خاطر دقت بیشتر استفاده گردد. بهتصادفی 

  
  اريسپاسگز
 تهیه گردیده است. اصالح نژاد دام کشور توسط مرکز پژوهشمورد استفاده در این  هاي خام داده

 ینا  هنمایند. همچنین بز اعالم میوسیله مؤلفان مراتب تشکر خود را از مسئولین محترم این مرک ینا هب
  .شودها سپاسگزاري میپور براي کمک ایشان در تجزیه و تحلیل دادهحسین نعیمی وسیله از مهندس
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Abstract2 
 This study was conducted to estimate genetic parameters of milk production in 
Yazd Holstein dairy cows  using fixed and random regression model. The dataset 
consisted of 35178 test day records belonging to 5101 first calving Holstein cows 
with two or three times of milking was used. Data were collected from 42 herds 
during 1991 to 2009. A combination of herd, year, season and times of milking 
were included in the models. Age at calving along with Holstein percertage of each 
cow were considened as covariates. Direct genetic and permanent enviromental 
effects were included in the models as random effects. Random direct genetic and 
permanent enviromental effects were fitted on milk production curve using 
Legender orthogonal polynomial with power three for permanent enviroment effect 
and power four for direct genetic effect in random regression model. Estimated 
heritability for milk production in fixed regression model was 0.17. In random 
regression model, heritability of milk production was higher in second than first 
mid of lactaion period. The highest and the lowest heritability were estimated at 
first (0.088) and tenth (0.292) months, respectively. Estimated breeding values for 
sires and daughters were evaluated in both models. The mean of estimated 
breeding values in random regression model was significantly higher than fixed 
regression model. Rank correlations between breeding values of two models were 
0.958 and 0.964 for sires and daughters, respectively. In conclusion, random 
regression model can be recommended for genetic parameter estimation, because 
of its higher accuracy compared to fixed regression model. 
Kywords: Legander function, Milk production, Degree of fitness, Heritability,  
Genetic correlation 
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