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  در نشخوارکنندگان  نشریه پژوهش

 1392جلد اول، شماره سوم، 
http://ejrr.gau.ac.ir  

  

  گاوهاي هلشتاین هی تداوم شیردارامترهاي ژنتیکی صفات تولیدي و برآورد پ
  ایران با استفاده از رگرسیون تصادفی

  

  3غالمعلی مقدمو  2، سیدعباس رأفت2صادق علیجانی1، 1خبات خیرآبادي

  گروه استاد 3استادیار و 2، ارشد گروه علوم دامی دانشکده کشاورزي دانشگاه تبریز  کارشناسی دانشجوي1
  علوم دامی دانشکده کشاورزي دانشگاه تبریز

  16/10/91 ؛ تاریخ پذیرش:15/4/91 تاریخ دریافت:
  چکیده

او گ سرأ11368شیردهی  و پروتئین نخستین دوره شیر، چربیتولید واریانس (کو) يها مؤلفه  
حداکثر  روشو تک صفتی  یتصادفآزمون رگرسیون ز روهاي تاین ایران با استفاده از مدلشیري هلش

هاي برآورد شدند. در این مطالعه براي کل دوره شیردهی واریانس )REML( محدود شده ییدرستنما
رصد د 31تا درصد  25 صفات تولیدي روز 305پذیري  تثورامحدوده گن فرض شدند. مباقی مانده ه
. براي پروتئین مشاهده شدشیردهی بین روزهاي مختلف  ین همبستگی ژنتیکیرو بیشت برآورد شد

شیر تولیدي در طی یک دوره شیردهی، تداوم کل کننده مقدار   از فاکتورهاي کلیدي تعیینیکی 
و یک مشخصه مهم  پذیر تثوراتداوم شیردهی در گاوهاي شیرده یک صفت اقتصادي شیردهی است. 

هاي  ) تفاوت ارزش1متفاوت محاسبه تداوم شامل:  یارمعپنج در این تحقیق از  .استنی شیردهی منح
تا  101از روزهاي  100تا  1روزهاي هاي اصالحی بین ارزش) تفاوت 2؛ 90و  290اصالحی بین روز 

؛ 70تا  50از روزهاي  305تا  255) اختالف متوسط ارزش اصالحی برآورد شده براي روزهاي 3؛ 200
) مجموع اختالف 5؛  60از روز  280تا  61براي روزهاي هاي اصالحی ارزش) مجموع اختالف 4

تابعی  عنوان  بهها پذیري تثوراشد.  استفاده 280از روز  279تا  60براي روزهاي هاي اصالحی ارزش
 براي ن مقادیرایکمی باالتر از ) درصد 6- 31( تداوم پروتئین هايپذیري تثورامحاسبه شدند. از زمان 

ی ژنتیک هاي یهمبستگ ، همچنینبرآورد شدتولیدي  )درصد 3-25( و چربی )درصد 7-28( تداوم شیر
  برآورد شدند. نسبت به آن براي چربی کمی باالتر  ي پروتئین و شیرروز تولید برا 305بین تداوم و 

  شیردهیتداوم مترهاي ژنتیکی، پارامدل روز آزمون، رگرسیون تصادفی،  هاي کلیدي:واژه
                                                   

  sad-ali@tabrizu.ac.irمسئول مکاتبه: ١
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 مقدمه
هاي هدف در تولیدات دامی بهبود عملکرد حیوان از طریق برنامه نیتر مهمهاي اخیر در دهه  

در ارزیابی گاوهاي شیري براي صفات تولیدي، که عمده درآمد بیشتر مزارع باشد. اصالح نژادي می
هاي وند. براي برآورد ارزشبرآورد ش ها آنهاي اصالحی شوند، الزم است ارزشلبنی را نیز شامل می

هاي مناسب آماري اصالحی نیز الزم است پارامترهاي ژنتیکی صفات معلوم بوده و یا از طریق مدل
شد. روز گاوهاي شیري براي اهداف اصالحی استفاده می 305برآورد شوند. در گذشته از عملکرد 

 ساده سارگنت و همکاران نسبتاًانین روز حاصل از رکوردهاي روز آزمون با استفاده از قو 305عملکرد 
 يروز، برآورد پارامترها 305مدل  مشاهدات تعداد بودن محدود دلیل به). 2005مرود، ( شودمی برآورد

 یردهیش با دوره حیوانمدل  یندر ا ین،همراه باشد. عالوه بر ا ییبممکن است با ار با این مدل یکیژنت
بسط داده شود که خود  یردهیبه کل دوره ش ها آنصل از حا يرکوردها یاحذف شود و  یدکوتاه با

قرار  یمختلف یطیمح يتحت اثر فاکتورها روز آزمون ي. رکوردهاشد خواهد ییبار یشمنجر به افزا
 یکیژنت پارامترهاي برآورد دقت دوره کل عملکرد به عنوان وردهارک ینگرفتن ادر نظر  ینبنابرا ،دارند

روز را رفع  305از نواقص مدل  یممکن است برخ روز آزمون هايمدل از استفاده. دهد یرا کاهش م
 جداگانه به صورت رکورد هر براي محیطی اثرات و نبوده الزم شیردهی دوره بسط مدلاین در  د.کن
روز  يرکوردها یانس(کو)وار يها مؤلفه برآورد براي مدل چندینتاکنون . شودمی منظور محاسبات در

 مدلورد پارامترهاي ژنتیکی صفات تولیدي آدر بر بیشترین مدل مورد استفاده .است شده طرحم آزمون
 آزمون روز رکوردهاي که است این بر فرض مدل این در. )2009 ،(بالل و خان بوده است تکرارپذیر

عبارت دیگر  به ،شوددر نظر گرفته  مدل در صفت یک عنوان به شیردهیدوره  مختلف روزهاي براي
 در اینشود. بین روزهاي مختلف دوره شیردهی یکسان و یک در نظر گرفته می ژنتیکیهمبستگی 

دوره مختلف  روزهاي بین ژنتیکی هايهمبستگیتغییر  وجود بر مبنی زیادي تحقیقات که است حالی
 مدلی تواند ینم روز آزمون يرکوردها یابیارز يمدل برا ینا بنابراین. ش شده استارگز یردهیش

 هاي مدل از استفاده با زمان واحد در شده تکرار هايهداد آنالیز 1982 سال در. باشد مناسب و کارآمد
هاي با استفاده از مدل روز آزموني رکوردها یزآنالو  توسط هندرسونتصادفی  رگرسیون خطی

منحنی مربوط به اثرات  پیشنهاد شد. در این مدلو دکرز  یفرتوسط ش 1994در سال  رگرسیون تصادفی
هاي روز شود. در گذشته تنها از مدلهاي جداگانه محاسبه میمنظور و براي هر حیوان منحنیتصادفی 
مدل  عنوان بهمی یشد و محیط دابراي اثرات ژنتیک افزایشی استفاده می رگرسیون تصادفیآزمون 
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وره ویژه در اواخر د به هاي ژنتیکین مدل محاسبه واریانسدر ای. شدتکرارپذیر در مدل محاسبه می
 يها مؤلفهبراي برآورد  رگرسیون تصادفیهاي روز آزمون مدل یراًاخهمراه بود.  یشیردهی با اریب
) با 2010( پور و مرادي شهربابک عبداله .گیردطور گسترده مورد استفاده قرار می (کو)واریانس به
هاي هلشتاین پذیري شیر تولیدي گاو محدوده وراثترگرسیون تصادفی  روز آزموناستفاده از مدل 

ادپرور و یزدان شناس گزارش کردند که بیشتر از مقدار برآورد شده توسط ش درصد 21تا  13ایران را 
  باشد.) میدرصد 11-19( 2005در سال 

. است ها آنو پروتئین تولیدي شیر، چربی پرورش گاو شیري مقدار منبع اصلی درآمد بیشتر مزارع   
منظور بهبود سود گله  ها بهکاهش هزینه از هزینه در نظر گرفته شود تابعی عنوان بهکلی اگر سود رطو هب

در طی یک تولیدي ر مقدار کل شیکننده  ). فاکتورهاي اصلی تعیین1996 ،(جنگلر نظر قرار گیردباید مد
تداوم شیردهی در  .)2004 ،(مویر اوج تولید، تداوم و طول دوره شیردهیدوره شیردهی عبارتند از 

(مرادي  باشد یممشخصه مهم منحنی شیردهی  پذیر و یک تثوراه یک صفت اقتصادي گاوهاي شیرد
. شودتوان حفظ سطح تولید بعد از اوج تولید تعیین می عنوان بهتداوم شیردهی ). 1379 ،شهر بابک

عبارت دیگر با تداوم شیردهی باال، ه بیا دلیل عمده مناسب بودن حیوانات با منحنی شیردهی مسطح، 
کاهش هزینه خوراك  تر یینپاداراي مقدار تولید یکسان اما با تداوم شیردهی  اتیسه با حیواندر مقا

 ،(خورشیدي و همکاران باشدمی ها آنمصرفی در جیره غذایی   علوفهافزایش سهم  علت بهمصرفی 
نسبت به مقدار  ) اثر بهبود تداوم شیردهی روي کاهش هزینه خوراك مصرفی1995( جنگلر ).2012

درصد  7مثلی  و تولید بهداشتیصفات این مقدار براي بهبود  .کرد گزارشدرصد  3را  يتولیدر شی
کافی در  از طرف دیگر گاو با اوج تولید بسیار باال قادر به تغذیه ).1996(جنگلر،  شده است گزارش

فزایش در نتیجه تعادل انرژي منفی منجر به کاهش مقاومت حرارتی و ا اوایل دوره شیردهی نیست و
کلی  حیوانات با تولیددر مقایسه کلی بیان شده است که ر طو . بهخواهد شدحساسیت به بیماري 

اما منحنی شیردهی  تر یینپاباالتر است که داراي اوج شیردهی یکسان، تداوم شیردهی حیواناتی 
آزمون ) با استفاده از مدل حیوانی روز 2001( مرادي شهربابک ).1996(جنگلر،  تر باشندمسطح

تداوم شیردهی گاوهاي هلشتاین ایران مختلف رگرسیون تصادفی تک صفتی وراثت پذیري معیارهاي 
این مقدار براي تحقیق خورشیدي در حالیکه، محاسبه کردند. درصد 24-34را براي مقدار شیر تولیدي 

  گزارش شده است. درصد 9-22ز سه معیار مختلف ) با استفاده ا2012( و همکاران
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(کو)واریانس صفات تولیدي و محاسبه تداوم شیردهی  يها مؤلفهبرآورد شامل این تحقیق  افهدا  
بوده تک صفتی روز آزمون رگرسیون تصادفی حیوانی مدل وهاي هلشتاین ایران با استفاده یک گا

  است.
 

  ها روشمواد و 
مرکز اصالح  وري شده توسطآ جمع روز آزموناز رکوردهاي  مطالعهدر این : روز آزمونرکوردهاي 

از  هابراي ساخت فایل داده بدین منظور .استفاده شد 1390تا  1380هاي براي سال کشورنژاد 
گاوهایی که نخستین در این تحقیق  استفاده شد. Excelو  FoxPro 9.0، SAS 9.1افزارهاي  نرم

 تنها از رکوردو  ها حذفاز فایل داده ثبت شده بود یردهیدوره ش اول روز 60پس از  ها آنرکورد 
. فواصل بین رکوردها به نحوي ) ثبت رکورد شده بودندMT(1استفاده شد که سه بار در روز  حیواناتی

این رکوردها در روز و  15حداقل  ها دادهدر فایل دو رکورد متوالی تنظیم شد که در نهایت فاصله بین 
براي صفات هاي نامعقول دادهمنظور حذف  هب. بوده باشنددوره شیردهی  305تا  5محدوده زمانی 

درصد) نیز  7تا  1( درصد) و پروتئین 9تا  5/1( چربی کیلوگرم)، 70تا  1( تولیدي شیر
 سن رده بندي براي شد. محدودروز  1000تا  660 بینهایی اعمال شد. سن در موقع زایش  محدودیت

 کالس مشخص 4) و براي فصل زایش 900<و  800-900، >800( کالس سنی 3در موقع زایش 
که در نهایت براي  ي). بطور2011 ،زاوادیال و همکاران( منظور گردیدو زمستان)  (بهار، تابستان، پائیز

براي  روز آزمونکالس تعیین شد. حداقل تعداد رکورد  AS (12(2 فصل در موقع زایش - اثر سن 
ان از ارتباط مناسب بین منظور اطمین  . بهرکورد منظور شد 8ر فایل نهایی داراي رکورد د حیوانات

و نیز حداقل تعداد دختران  رأس 10ها و کاهش اشتباه برآوردها، حداقل زایش ساالنه در هر گله  داده
 روز آزمونرکورد  100،679ها در نهایت شامل منظور گردید. فایل داده رأس 10هر والد نر  يبه ازا

ثر استفاده از منظور حداک هب بود.گاو شیري هلشتاین  11،368نخستین دوره شیردهی حاصل از 
 1097460 با تعداد 1390تا  1369هاي براي سالدر این تحقیق از فایل شجره  اطالعات خویشاوندي

ك پاتریک و (کیر 3تولیدي از تابع لژاندر درجه  . براي توصیف منحنی صفاتحیوان استفاده شد
  ) استفاده شد.1990 ،همکاران

                                                   
1- Milking time 
2- Age season of calving 
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  مدل برآورد اجزاء واریانس:
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مین اkُ در، مین حیواناlُ ، مربوط به)DIM( دوره شیردهی روزمین اtُ رکورد yijklt = که در این مدل،
 سال زایشم، و اHTD( jُ( ماه رکورد برداري-سال-گلههاي زیر گروه فصل زایش، براي -کالس سن

)YC( iُ؛ما = yci iُ؛ سال زایشاثر ثابت مین زیر گروه ا= htdj jُماه–سال–گلهاثر ثابت مین زیر گروه ا 
م؛ اlُفصل زایش حیوان -سنمین کالس اkُمین ضریب رگرسیون ثابت براي اm = blkmُبرداري؛  رکورد

aln  وpeln  =ترتیب  بهnُمین ضریب رگرسیون تصادفی ژنتیک افزایشی و محیط دائمی اlُمین حیوان؛ ا
Ztn n =ُبراي  ي مربوطهاجمله ین درجه تابع چندماtُمین اDIM ؛ وeijklt  =قیمانده اثرات تصادفی با

  است.
  ) از رابطه زیر استفاده شد:dtبراي محاسبه روز شیردهی استاندارد شده (
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عبارت  ي، با استنباط از فرمول مذکوراجمله نخست این چند (چهار ضریب) که سه درجهیبطور  
  است از:
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  که:   
)8(  10 )t(P  
)9(  

td)t(P 1  
یدي با استفاده از مدل روز آزمون (کو)واریانس صفات تول يها مؤلفهدر این تحقیق   :الگوریتم

 )2002 ،و همکاران تال(میس REMLF90 افزار نرمو  REML با روشتک صفتی  تصادفیرگرسیون 
 ،روز دوره شیردهی 305و  شیردهی تابعی از روزهاي مختلف عنوان بهپذیري  تثورابرآورد شدند. 

ي و دیخورش؛ 2002 ،و همکاران یاکوبسن( ندبا استفاده از معادالت زیر محاسبه شد ،ترتیب به
  :)2012 ،همکاران
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σ2: که
a(i) و  = σ2

pe(i) هاي ژنتیک افزایشی و محیط دائمیواریانسبه ترتیب iُمین روز دوره شیردهی؛ا 
σ2

a(305) و= σ2
pe(305)   دوره  )روز 305کل ( میئهاي ژنتیک افزایشی و محیط داواریانسبه ترتیب

σ2 ؛شیردهی
e  =واریانس باقی مانده.  

 ،(جنگلر تولید بعد از اوج تولید تعریف کردسطح توانایی حفظ  به عنوانتوان تداوم را می تداوم:
 رگرسیون تصادفیزمون آهاي روز (کو)واریانس برآورد شده با استفاده از مدل يها مؤلفه). 1996

 5 از در این تحقیق سازد.می فراهمامکان محاسبه تداوم شیردهی براي نقاط مختلف دوره شیردهی را 
  شد. استفادهشیردهی  تداوم محاسبه ) جهتP1, P2, P3, P4, P5( مختلف عیارم

P190و  290هاي اصالحی بین روزهاي : تفاوت ارزش  )EBVEBV(P 902901   
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P5280از روز  279تا  60هاي اصالحی بین روزهاي : تفاوت ارزش  

 
ا معیارهاي مختلف معادله زیر جهت محاسبه تداوم شیردهی هر یک از صفات مورد مطالعه ب  

  .استفاده شد

)12(  
222

2
2

e)pi(pe)pi(a

)pi(a
)pi( σkσσ

σ
h


  

σ2که: 
a(pi) و  = σ2

pe(pi)ژنتیک افزایشی و محیط دائمی  هايواریانس ،به ترتیبiُمین معیار محاسبه ا
براي معیارهاي  ترتیب، ، به48620و  48620، 067227/0، 200، 2اعداد ثابت k =  وتداوم شیردهی؛ 

  .P5 و P1، P2، P3، P4 تداوم شیردهی
  

  نتایج و بحث
به هاي روز آزمون رگرسیون تصادفی در برآورد پارامترهاي ژنتیکی صفات تولیدي استفاده از مدل  

برآورد شده  هايپذیري تثورا 1در شکل ). 2009 ،بالل و خان( مدل مناسب پیشنهاد شده است عنوان
پروتئین و صفات تولیدي شیر، چربیره شیردهی هر یک از مختلف دو روز آزمونرکوردهاي براي 

هاي پذیري تثاین تحقیق، محدوده وراصل از اساس نتایج حار ب. آورده شده استصورت جداگانه  به
 يربطو ،بود ریمتغ رصدد 24تا  5صفات تولیدي بین روزهاي مختلف دوره شیردهی برآورد شده براي 

) درصد 5-13( ) و چربیدرصد 10-24براي صفات شیر ( ،ترتیب بهاین مقادیر،  نیتر کمکه بیشترین و 
پور و  هقیق عبدالپذیري گزارش شده براي صفت شیر در تح تثورا محدوده، که با مشاهده شد

و  شیر، چربیصفات  روز براي 305پذیري  تثمقدار وراهمچنین دارد.  مطابقت) 2010( همکاران
که با مقادیر گزارش شده در دیگر برآورد گردید درصد  31و  25، 28ترتیب  پروتئین تولیدي به

ساور ؛ 2005 ،(شادپرور و یزدان شناس این تحقیقاستفاده در هاي مورد تحقیقات انجام شده روي داده
براي ج حاصل از این تحقیق با این حال نتای .باشدقابل مقایسه می) 2008 ،سفلی و اسکندري نسب

یوسفی گلوردي ( انجام شده کمی باالتر تحقیقات دیگر در مقایسه باپذیري کل دوره شیردهی  تثورا
) بوده 2002 ،و همکاران یاکوبسن( تر نییپا) یا کمی 2008 ،همامی و همکاران ؛2012، و همکاران

رد استفاده در واطالعات مختلف م و نیز هامدلناشی از ها ممکن است اصلی این تفاوت علت .است
  این تحقیقات باشد.
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  وراثت پذیري روزهاي مختلف دوره شیردهی صفات شیر(مربع)، چربی(دایره) برآورد  -1 شکل

  (مثلث) تولیدي. و پروتئین
  

ز براي هر یک اروزهاي مختلف دوره شیردهی بین ژنتیکی  يها یهمبستگدر این تحقیق همچنین   
در مورد همه صفات تولیدي مورد . )1دیاگرام( ه استورت جداگانه محاسبه شدص صفات تولیدي به

با افزایش فاصله و بین روزهاي متوالی بوده ) 1به  (نزدیکبیشترین این مقادیر  مطالعه در این تحقیق،
همبستگی باالترین ، با این حال. یابداهش میبه تدریج کاین مقدار  دوره شیردهیبین روزهاي زمانی 

آن براي  نیتر کمدرصد) و  22حداقل ( براي مقدار پروتئینشیردهی یکی بین روزهاي مختلف دوره ژنت
  د.مشاهده ش درصد) 12(حداقل تولیديمقدار چربی 

از جمله دیگر مزایاي استفاده از مدل روز آزمون رگرسیون تصادفی در برآورد پارامترهاي ژنتیکی   
 يها ارزشباشد، چرا که با استفاده از این مدل می صفات تولیدي امکان محاسبه تداوم شیردهی

هاي اصالحی محاسبه تداوم صفات تولیدي در برنامه باشد.اصالحی روزهاي مختلف قابل محاسبه می
. )2001،(مرادي شهر بابک باشدا اهمیت اقتصادي باال مطرح مییک صفت ب عنوان  بهگاوهاي شیري 

تداوم شیردهی و  معیارهاي مختلف محاسبهشده براي  محاسبه هاي ژنتیکیو همبستگی پذیري تثورا
اساس ر ب آورده شده است. 1در جدول  صفات تولیدي شیر، چربی و پروتئینروز دوره شیردهی  305

تداوم پروتئین معیارهاي مختلف محاسبه هاي محاسبه شده براي پذیري تثورا ،تحقیقاین  يها افتهی
) نشان 1(جدول  که نتایجطورهمان. ه استشیر و چربی تولیدي بود براي ادیرکمی باالتر از این مق

پذیري معیارهاي مختلف تداوم محاسبه شده براي صفات تولیدي شیر، چربی و  وراثت محدودهدهد  می
 6) با استفاده از 2001( مرادي شهر بابکباشد. می درصد 6-27و  3- 23، 7-26ترتیب،  ، بهپروتئین
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  ترتیب، این مقادیر را براي صفات تولیدي شیر و چربی، بهاوم شیردهی تدمحاسبه  معیار مختلف
مقادیر برآورد شده در این داري بیشتر از  طور معنی گزارش کردند که به درصد 18-42و  34-23

ها و معیارهاي مختلف محاسبه تداوم شیردهی مورد ها و نیز روشتفاوت در مدلباشد. تحقیق می
چرا که نتیجه حاصل از تواند تا حدي بیانگر اختالف در برآوردها باشد. یق میاستفاده در این دو تحق

  دهد.روز) اختالف جزئی نشان می 305تنها معیار مشترك مورد استفاده جهت این برآوردها (معیار 
براي صفات  شده محاسبهي هاپذیري تثداکثر و حداقل وراحاساس نتایج حاصل از این تحقیق، ر ب  

مشاهده  P4و  P3و  ؛P5و  P2؛P5و  P2معیارهاي ترتیب براي  و پروتئین به ، چربیتولیدي شیر
 معیارهايا استفاده از بي شیر را صفت تولید پذیري تث) مقدار ورا2012( رشیدي و همکارانشدند. خو

P1 و P5 ، براي  لیو تربزرگمقداريP3 قیق را گزارش کردندشده در این تح همان مقدار محاسبه. 
 و P2 ،P4معیارهاي  با استفاده از هاي محاسبه شده براي صفات تولیدي شیر و پروتئینپذیري تثورا
P5 دهدنشان میرا ) 2002( و همکاران یاکوبسنادیر گزارش شده در تحقیق اختالف جزئی از مق .
  اشد.ت مختلف مورد استفاده بوده باناشی از مدل و اطالع تواند یمها دلیل عمده تفاوتکلی، رطو به
  

    

  
  .همبستگی ژنتیکی روزهاي مختلف دوره شیردهی براي صفات تولیدي شیر، چربی و پروتئین -1 شکل
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باال و  و واریانس ژنتیکی پذیري تثورا معیاري است که داراي ،تداوم شیردهیترین معیار مناسب  
هاي این اساس یافتهر ب ).2002، و همکاران یاکوبسن( باشدروز تولید  305با  نییپاهمبستگی ژنتیکی 

 ،و پروتئین سبه تداوم صفات تولیدي شیر، چربیتحقیق بین معیارهاي متفاوت مورد استفاده براي محا
 شود. اگرچه خورشیدي و همکارانبراي شرایط ایران پیشنهاد می P3و  P2 ،P2معیارهاي  ،ترتیب به
پیشنهاد دادند اما این ممکن فت شیر محاسبه تداوم صرا براي  P3معیار براي شرایط ایران ) 2012(

یا تفاوت در اطالعات مورد  و ) P2هاي متفاوت (عدم استفاده از معیار استفاده از معیار در نتیجهاست 
براي صفت شیر بعد از معیار پذیري  تثتحقیق نیز باالترین مقدار ورادر این که ا چر. بوده باشداستفاده 

P2  معیار مربوط بهP3 پذیري  تث) مقادیر ورا1جدول ( شودیم  مشاهدهکه  طور انهم .باشد می
، از در مورد تمام صفات تولیدي مورد مطالعهروز،  305محاسبه شده براي معیارهاي مختلف تداوم و 

هت رسد استفاده از اطالعات حاصل از معیارهاي مختلف ج. بنابراین به نظر میباشد یمهم متفاوت 
  باشد.محاسبه تداوم شیردهی مناسب 

 
  .صفات تولیديروز  305تداوم و مختلف هاي معیارهاي ژنتیکی و همبستگی پذیري تثورا -1دول ج

روز 305  P5 P4 P3 P2 P1 معیار وراثت پذیري  
38/0  98/0-  77/0  96/0  54/0  1 09/0  P1 

(kg)شیر 

61/0  38/0-  93/0  75/0  1  26/0  P2 
48/0  89/0-  91/0  1   22/0  P3 
55/0  63/0-  1    09/0  P4 
30/0-       07/0  P5 

1      28/0 روز 305   
41/0  97/0-  65/0  94/0  29/0  1 03/0  P1 

(kg)چربی 

26/0  13/0-  87/0  60/0  1  23/0  P2 
42/0  85/0-  87/0  1   22/0  P3 
35/0  48/0  1    03/0  P4 
37/0-  1     03/0  P5 

1      25/0 روز 305   
48/0  98/0-  81/0  97/0  52/0  1 09/0  P1 

(kg)پروتئین 

62/0  41/0-  88/0  70/0  1  23/0  P2 
55/0  93/0-  92/0  1   27/0  P3 
59/0  70/ -  1    06/0  P4 
43/0-  1     07/0  P5 

1      31/0 روز 305   
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Abstract 
 (Co) variance components of milk, fat and protein yield of 11368 first lactation 
Iranian Holstein dairy cow were estimated by single trait random regression test-
day models and restricted maximum likelihood (REML) method. In this study the 
homogeneous residual variance was assumed throughout lactation. Estimated 
heritability for 305-day production traits ranged from 0.25 to 0.31 and the highest 
genetic correlation between different days in milk was observed for protein yield. 
Persistency is one of the key factors determines the amount of total milk yield 
during a lactation period. Persistency is heritable economic trait and an important 
parameter of lactation curve in dairy cattle. In this research five different 
persistency measures were included: 1) different between estimated breeding 
values (EBVs) from d 290 and d 90; 2) different between EBVS from d 1 to 100 
from d 101 to 200; 3) different average of EBVs from d 255 to d 305 from d 50 to 
d 70; 4) summation of different EBVS for d 61 to 280 from d 60; 5) summation of 
the EBVS  from d 60 to 279 as a deviation from d 280, were used. Heritability’s as 
a function of time were calculated. Heritabilities estimated for persistency of 
protein yield (6-31 percentage) were slightly higher than this values for persistency 
of milk (7-28 percentage) and fat (3-25 percentage) yield, as well as genetic 
correlations between persistency and 305-day production were estimated slightly 
higher for protein and milk yield than thus for fat yield. 
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