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 های واریانس رکوردهای روزآزمون تولید شیر و تأثیر آن بر ناهمگنی مؤلفه

 پارامترهای ژنتیکی و ارزش اصالحی گاوهای هلشتاین ایران
 

 3بداالحد شادپرور، ع2زاده، نوید قوی حسین1نیاجمشید احسانی*

  دامی، علوم گروهاستاد 3و  دانشیار2، استادیار گروه کشاورزی، مجتمع آموزش عالی میناب، دانشگاه هرمزگان1
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 06/09/98 ؛ تاریخ پذیرش:29/11/97 تاریخ دریافت:
 

 1چکیده

، باقیمانده و فنوتیپی ناهمگن براساس ناحیه جغرافیایی و سطط  تولیطد   های ژنتیکیسابقه و هدف: در مطالعات متعددی واریانس

 ممتطاز،  مطاده  و نطر  بنطدی نادرسطت گاوهطای   رتبه هاواریانس ناهمگنی گرفتن نادیدهگله برای صفات تولیدی گزارش شده است. 

 ،پژوهش حاضطر هدف  .داشت هدخوا همراه به را نژادی اصالح هایبرنامه بازدهی کاهش و انتظار مورد ژنتیکی پیشرفت کاهش

کطاهش   ها بطر تصحی  دادهپیش رکوردهای روزآزمون تولید شیر و همچنین تأثیر روشبرای  های واریانسبررسی ناهمگنی مؤلفه

 برتر در جمعیت گاوهای هلشتاین ایران بود. حیواناتبندی رتبهو تغییر  های اصالحیارزشناهمگنی واریانس، 

 

 گطاو  رأس 301197 بطه  متعلطق  شطیر  آزمطون  روز رکطورد  1843985 شامل تحقیق این در استفاده مورد هایداده ها:مواد و روش

 و نژاد اصالح مرکز توسط مذکور اطالعات. داشتند زایش 1395 تا 1365 هایسال طی که که بود گله 983 در اول شکم هلشتاین

. شطدند  بنطدی دسطته  گروه سه به سال-گله تولید سط  میانگین براساس هارکورد .بود شده آوریجمع کشور دامی تولیدات بهبود

 هطا از روش بطه منظطور کطاهش یطا رفطع احتمطالی نطاهمگنی واریطانس        . شد بررسی لون آزمون از استفاده با هاواریانس ناهمگنی

 بطا برنامطه   حیاصطال  هطای ارزش و همچنطین  پطذیری وراثطت  برآوردهطای ، هطای واریطانس  مؤلفه. شد استفاده هاداده تصحی  پیش

ASREML شدند برآورد حیوانی و مدل.  

 

روش ها است. دهنده ناهمگنی واریانسنشانکه  (P<01/0)دار بود معنی هاداده تصحی پیش از نتایج آزمون لون قبل ها:یافته

ی روش تصحی  باعث کارگیره ب .داد کاهش درصد 25 تا را ناهمگنی اما های همگن نشد؛ها منجر به واریانستصحی  دادهپیش

ها به قبل و بعد از تصحی  ناهمگنی واریانسپذیری برآوردهای وراثتکه  به طوری ؛ها اندکی باالتر باشندپذیریشد وراثت

 به شد باعث و داشت ممتاز حیوانات بر قابل توجهی تاثیر هاداده بودند. تصحی  351/0 ± 009/0و  319/0 ± 007/0ترتیب 

 خارج همگن واریانس سناریوی با مقایسه در درصد حیوانات ممتاز 1 لیست ممتاز از هایماده و نرها درصد 20 و 14 ترتیب

 و 8 هایرتبه ترتیب به ماده، و نر گاوهای بهترین و اتفاق افتاد حیوانات برتر رتبه تغییر در ایمالحظه قابل تفاوت ،همچنینشوند. 

  .داشتند واریانس ناهمگنی تصحی  از پس را 23
 

                                                           
 ehsaninia@hormozgan.ac.irنویسنده مسئول: *
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 ناهمگنی اثر شودمی پیشنهاد ،بنابراین .است ناهمگن در گاوهای هلشتاین رکوردهای روزآزمون شیر واریانس اجزای گیری:نتیجه

 .شود گرفته نظر در برتر ماده و نر گاوهای انتخاب و ژنتیکی ارزیابی زمان در واریانس

 

 ناهمگنی واریانسگاو شیری، شیر،  روزآزمون مقدار تصحی ،پیش ارزیابی ژنتیکی، :های کلیدیواژه

 

 مقدمه

 نااریطب  بینطی پطیش  بهترین روش اولیه کاربردهای 

 فطر   برای ارزیطابی ژنتیکطی گطاو شطیری بطا      1خطی

و  41) بطود  همطراه  هطای واریطانس  مؤلفطه  بودن همگن

 اجططزای در مطالعططات متعططددی نططاهمگنی  امططا (. 42

واریططانس بططرای صططفات تولیططدی در گاوهططای شططیری 

(. افزایش میانگین همطراه  18و  15شده است ) گزارش

دالیطل  یکطی از  با افزایش واریانس در صفات تولیدی 

بطرای گاوهطای    (.19اصلی ناهمگنی واریانس اسطت ) 

شیری سیاه و سفید لهسطتانی برآوردهطای مختلفطی از    

های با سطوح تولیدی مختلط   پذیری برای گله وراثت

هطا  واریانس بدست آمده است که بیانگر ناهمگن بودن

 کطه  دهنطد مطی  نشطان  توجهی قابل شواهد (.40) است

 تولیطدی  مختلط   سططوح  و هطا گلطه  بطین  هاواریانس

 فریطزین  هلشتاین گاوهای در(. 25 و 1) نیستند همگن

 و جغرافیطایی  ناحیطه  گله، تولید سط  عامل اسپانیایی،

 هطا واریطانس  نطاهمگنی  بطر  را تأثیر بیشترین گله اندازه

 شد داده نشان آلمان هلشتاین گاوهای در (.21) داشت

-وراثطت  هطم  و باقیمانطده  و ژنتیکطی  واریطانس  هم که

 هستند ناهمگن آلمان شمال مختل  مناطق بین پذیری

هططای ای و اسططتراتژیاعمططال مططدیریتی و تغذیططه (.13)

در راستای افطزایش پتانسطیل ژنتیکطی و     اصالح نژادی

مگنی سط  تولید حیوانطات نیطز از سطایر عوامطل نطاه     

نطططاهمگنی واریطططانس    (.30و  29ها هستند )واریانس

-های اصالحی گاوها در گلهسبب برآورد اریب ارزش

ها در آنها باال یطا  شود که میانگین پراکنش گلههایی می

. از آنجططایی کططه (38اسططت ) تططر از حططد واقعططیپططانین

                                                           
1. Best Linear Unbiased Prediction = BLUP 

های اصالح نطژاد وابسطته   تصمیمات انتخاب در برنامه

آورد شده اسطت، نادیطده گطرفتن    به ارزش اصالحی بر

ناهمگنی واریانس انتخاب نادرست گاوهطای برتطر، از   

دست دادن پیشرفت ژنتیکطی مطورد انتظطار و کطاهش     

های اصالح نژادی را بطه همطراه خواهطد    کارایی برنامه

گزارش  آلمانی سیمنتال گاوهای در (.36و  26داشت )

 سطبب  شطیر  تولیطد  واریطانس  اجطزای  که ناهمگنی شد

 .(23) شودمی اصالحی هایارزش اریب ردبرآو

 هططای واریططانسبططرای محاسططبه نططاهمگنی مؤلفططه  

هطای مختلفطی نظیطر تبططدیل، تصطحی  یطا پططیش      روش

 حطال  در .(32 و 15) ها ارانه شطده اسطت   تصحی  داده

سطاده و   یط  روش  شیری، گاوهای ارزیابی در حاضر

 واریططانس، نططاهمگنی در نظططر گططرفتن بططرای متططداول

 فنطوتیپی  هطای واریطانس  بر اساس هاداده  تصحی پیش

 پطیش  فنطوتیپی  رکوردهای استانداردسازی. (32است )

در ی  تحقیطق،  . دارد نام تصحی پیش ژنتیکی آنالیز از

 جمعیطت  در شطیر  تولیطد  فنطوتیپی  واریطانس  ناهمگنی

هطا  داده تصطحی  بر اثر پیش اروگونه هلشتاین گاوهای

لشططتاین ای شططیری هدر گاوهطط. (42)کططاهش یافططت  

، از بین سطه روش تبطدیل رادیکطالی،    فریزین انگلستان

تصطحی  بطر اسطاس انحطراف     تبدیل لگاریتمی و پطیش 

فصل برای تصحی  نطاهمگنی  -سال-معیار فنوتیپی گله

ها، روش آخطر تطاثیر بیشطتری بطر یکنواخطت      واریانس

 همکططاران و (. نیکوالنططو43هططا داشططت ) کططردن داده

 ژنتیکی ارزیابی ریانسوا ناهمگنی دادند نشان( 2004)

 و دهطد مطی  قرار تأثیر تحت را ممتاز ماده و نر هایدام

 اسططتاندارد انحططراف اسططاس بططر هططاداده تصططحی پططیش
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 هططایواریططانس کططاهش بططرای مناسططبی روش فنططوتیپی

 .(29) است حیوانات صحی  ارزیابی و ناهمگن

های هدف پژوهش حاضر، بررسی ناهمگنی مؤلفه 

زآزمون تولید شیر در سطوح واریانس رکوردهای رو

ها بر تصحی  دادهسال و تأثیر پیش-مختل  تولید گله

های ها و ارزشرفع یا کاهش ناهمگنی واریانس

 اصالحی برآورد شده گاوهای هلشتاین ایران بود. 

 

 هامواد و روش

به منظور بررسی همگنطی  : ساختار فایل داده و شجره

سطططوح  هططای واریططانس صططفت تولیططد شططیر درمؤلفططه

سال از رکوردهای روزآزمون مربطو  بطه   -مختل  گله

گاوهای هلشتاین ایران که توسط مرکز اصالح نطژاد و  

بهبود تولیدات دامی کشور گردآوری شده بود، استفاده 

های مورد اسطتفاده در ایطن پطژوهش، شطامل     شد. داده

رکططورد روزآزمططون تولیططد شططیر متعلططق بططه  1843985

گلطه   983شطکم اول در  راس گاو هلشطتاین   301197

 انطد. زایش داشطته  1395تا  1365های بود که طی سال

 سطن  و روز 305 تطا  5 بازه در شیردهی روزهای دامنه

 تا 3 دامنه در شیر تولید و ماه 40 تا 20 زایش زمان در

گاوهطای مطاده دارای   . شطد  گرفته نظر در کیلوگرم 90

 های بطا بطیش از  سال-رکورد روزآزمون، گله 5بیش از 

گلطه   سطه گاو ماده و گاوهای نری کطه در بطیش از    10

 بطه ، همچنینداشتند، مشخص و انتخاب شدند.  دختر

 اشتباه کاهش و هاداده مناسب ارتبا  از اطمینان منظور

 10ر نط  گاو هر ازای به دختران تعداد حداقل، برآوردها

 .شد گرفته نظر در رأس

های ها بر اساس میانگین رکورددر مرحله بعد، گله 

سطال بطه سطه    -روزآزمون و سطوح مختل  تولید گلطه 

ویطرایش و  دسته باال، متوسط و پطایین تقسطیم شطدند.    

 6/2پطرو نسطخه   ها با نرم افطزار فطاکس  سازی دادهآماده

 0/9نسطخه   CFCافطزاز   و تهیه فایل شجره با نرم( 16)

 هطا، داده سطاختار آمطاری   بررسی شد. برای انجام (33)

 GLMاز رویه  ثابت اثرات ار بودندمعنی آزمون لون و

 خالصطه  .شطد  استفاده( 34) 1/9نسخه  SAS نرم افزار

 شطده  ارانطه  1 در جدول استفاده مورد هایداده آماری

 .است

 
 توصیفی رکوردهای روزآزمون تولید شیر هایهآمار برخی :1جدول 

Table 1. Some descriptive statistics of milk testday records 
شیردهی مرحله  

 )ماه(
Lactation 

(month) 

 روزهای

 شیردهی
Days in milk 

 تعداد

 مشاهدات
Number of 

observations 

 میانگین

 )کیلوگرم(

Mean (kg) 

 انحراف معیار )کیلوگرم(

SD (kg) 

ضریب 

 تغییرات )%(
CV (%) 

1 5-35 176879 31.63 7.31 21.33 

2 36-65 196734 30.25 7.07 24.68 

3 66-95 189199 33.86 6.83 20.78 

4 96-125 192876 30.78 6.59 23.77 

5 126-155 190235 32.88 7.88 24.56 

6 156-185 185994 31.69 6.77 26.89 

7 186-215 183186 30.55 7.53 25.74 

8 216-245 181678 28.76 7.13 23.66 

9 246-275 177772 31.43 6.98 24.87 

10 276-305 169432 28.67 7.87 27.13 

Total 24.34 7.19 31.05 1843985  کل 
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بطرای استانداردسطازی   : تصحیح نااهگنیی واریاان   

-رکوردهططای روز آزمططون تولیططد شططیر از روش پططیش 

( 32و همکطاران )  Reentsتصحی  ارانه شطده توسطط   

بطا اسطتفاده از    روزآزمون رکوردهای استفاده شد. ابتدا

 زایطش  فصطل  و سن ناحیه، اثرات برای مدل ثابت زیر

 .شدند ی تصح

 

امطین رکطورد روزآزمطون     n، در این رابططه،  

j ،اثر ثابت امین گاو ،iاثر  روزآزمون، -امین گله

امطین اثطر   k امین حیطوان،  jتصادفی ژنتیکی افزایشی 

اثطر   امطین گطاو،   jمحیطی دانمی بطه مربطو  بطه    

 اثطرات  زایطی و  فصل گوساله-زایشسن -ناحیه

هطای حاصطل   سپس باقیمانده. هستندباقیمانده تصادفی 

از مدل فوق برای محاسبه میانگین انحطراف اسطتاندارد   

ها بر اساس سطوح تولیدی پایین، روزآزمون-تمام گله

متوسط و باال استفاده شد. این انحراف استانداردها بطه  

( در نظطر  Sexpارد مطورد انتظطار )  عنوان انحراف استاند

گرفته شطدند و بطا انحطراف اسطتاندارد مشطاهده شطده       

(Sobs( ترکیب و انحراف معیار وزنی )Swgt   بطه شطرح )

 زیر محاسبه شد:

 

انحراف معیار مطورد انتظطار    در فرمول فوق،  

انحراف معیطار   تولیدی مختل ،  وحبراساس سط

اندازه گلطه و   nروزآزمون، -برای هر گلهمشاهده شده 

x  ضططریب مططورد اسططتفاده اسططت. مقططدارx  بططه انططدازه

، 10روزآزمون بستگی دارد و مقطادیر  -های گلهکالس

در نظر گرفته شد و تأثیر آنها  xبرای  30و 25، 20، 15

-های با مقادیر پطایین xبر فاکتور تصحی  ارزیابی شد. 

به انحطراف معیطار    ( وزن بیشتری راx=15و  x=10تر )

دادنطد  روزآزمون خاص می-مشاهده شده برای هر گله

های با مقادیر باال انحراف معیار وزنی را xکه  در حالی

بیشططتر بططه سططمت میططانگین انحططراف معیططار در سططط  

دادنطد. در نژادهطایی ماننطد    تولیدی خطاص سطوق مطی   

 xها بزرگتر است، اصوالً مقادیر هلشتاین که اندازه گله

شود. سطپس از انحطراف معیطار    ن در نظر گرفته میپایی

روزآزمون -وزنی برای محاسبه فاکتور تصحی  هر گله

 استفاده شد:

 
انحططراف معیططار مططورد انتظططار   در رابطططه فططوق، 

وزنی است  معیار انحراف براساس سط  تولید و 

انحراف معیار مشطاهده شطده بطرای هطر     که از ترکیب 

روزآزمون با انحراف معیار مطورد انتظطار کطه بطر     -لهگ

 اساس سطوح تولیدی برآورده شده است، بدست آمد.

در نهایت برای استانداردسازی رکوردهای روزآزمطون  

 تولید شیر از فرمول زیر استفاده شد: 

 
رکطورد   رکطورد تصطحی  شطده،     در رابطه بطاال،  

فطاکتور تصطحی     میانگین کلی مشاهدات و  ، خام

 . هستندمورد استفاده 

 

 هاآنالیز ژنتیکی داده

برای واکاوی ژنتیکی رکوردهطای روزآزمطون از مطدل    

در  ASReml 4.0( 17رگرسیون تصادفی و نرم افطزار ) 

دو مرحله یکی قبل از تصطحی  نطاهمگنی واریطانس و    

های ناهمگن اسطتفاده  دیگری پس از تصحی  واریانس

 شد. مدل آماری مورد استفاده به شرح زیر بود:
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 iرکططورد روزآزمططون  در مططدل فططوق،  

امین سن زایطش در  nامین روز شیردهی در tحاصل از 

-امطین گلطه  mاثر ثابطت   ،mروزآزمون -گله

امین ضریب تابعیت ثابطت مربطو    Cf f =آزمون،  روز

مرتبطه   kسطن زایطش،    امطین  = nیطش،  به سن زا

امطین  r  =(، k=5برازش برای ضرایب تابعیت ثابت )
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مرتبه بطرازش بطرای ضطرایب     kaضریب تابعیت ثابت، 

مرتبطه   kpتابعیت تصطادفی اثطرات ژنتیکطی افزایشطی،     

برازش برای ضرایب تابعیت تصادفی اثطرات محیططی   

ابعیططت تصططادفی ارزش امططین ضططریب تαpr rدانمططی، 

prγام،pژنتیکی افزایشی مربو  به گاو    r  امین ضطریب

ام، pتابعیت تصادفی اثر محیطی دانمی مربو  به گطاو  

 r tdim rهطای لژانطدر   ایضطریب نندجملطه   امین

اثططر تصططادفی   emnptvو  tبططرای روزهططای شططیردهی   

 . استباقیمانده مدل 

: و اساییرم   های ژنتیکای پذیری و هگبستنیوراثت

پذیری رکوردهای روزآزمون شیر محاسبه وراثت برای

 طی مراحل مختل  شیردهی از رابطه زیر استفاده شد:

 

، و  ، در ایططن رابطططه،  

بططه ترتیططب واریططانس ژنتیکططی افزایشططی،    و  

. سطتند هواریانس محیطی دانمی و واریانس باقیمانطده  

G  وP    به ترتیب ماتریس )کو( واریانس بدسطت آمطده

بططرای ضططرایب رگرسططیون تصططادفی اثططرات ژنتیکططی   

-نیز نندجمله qافزایشی و محیطی دانمی حیوانات و 

های نظر است. ابتدا ماتریسهای روز شیردهی موردای

کوواریانس ضرایب تابعیت ژنتیکی افزایشی و ضرایب 

و سططپس اجططزای  تابعیططت محیطططی دانمططی اسططتخراج

واریانس ژنتیکی افزایشطی و محیططی دانمطی مراحطل     

مختلطط  شططیردهی محاسططبه شططدند. بططرای محاسططبه   

همبستگی ژنتیکی بطین مراحطل مختلط  شطیردهی از     

 فرمول زیر استفاده شد:

 

کوواریطانس ژنتیکطی بطین     که در رابطه بطاال،  

به ترتیب واریانس  و  ام، jام و iروز 

 هایارزش بین همبستگی هستند.ام jام و iروز ژنتیکی 

  .شد محاسبه یرمنبه روش اسپ  شده برآورد اصالحی

 

 

 نتايح و بحث

میانگین فنوتیپی رکوردهای روزآزمون تولیطد شطیر    

 کیلوگرم بود )جدول 04/31 ± 19/7در زایش نخست 

اه سطوم  (. بیشترین میانگین تولید شیر مربطو  بطه مط   1

( و کمترین مقدار آن مربو  86/33 ± 83/6شیردهی )

( بطود. ضطریب   67/28 ± 78/7به ماه دهطم شطیردهی )  

تطا   78/20های مختل  شیردهی بطین  تغییرات بین ماه

ها اسطت.  دهنده ناهمگنی واریانسبود که نشان 13/27

بیشترین یکنواختی مربو   ،با توجه به ضریب تغییرات

بود و در انتهای منحنی شطیردهی  به ماه سوم شیردهی 

 کططاهش حططداک ر ریریکنططواختی مشططاهده شططد. بططرای 

 یط   هطا واریانس ناهمگنی احتمالی رفع یا و ناهمگنی

 آزمطون  سپس و اعمال هاداده روی تصحی پیش روش

 انجطام  شده تصحی  هایداده روی واریانس یکنواختی

 لطون  آزمطون . است آمده 2 جدول در آن نتایج شد که

-شکم زایش نخست قبطل از پطیش   در شیر تولید برای

-نشطان  ( کطه P < 01/0) بطود  دارمعنی هاتصحی  داده

 تولید سط  سه هر در هاواریانس بودن ناهمگن دهنده

 است.   سال-گله

هطا نیطز   تصطحی  داده ارزش کای مربع بعد از پیش 

ها در سطوح دار شد که بیانگر ناهمگنی واریانسمعنی

ال اسطت(. امطا میطزان نطاهمگنی     س-مختل  تولید گله

روی  تصططحی هططا پططس از اعمططال پططیش   واریططانس

رکوردهای روزآزمون شیر به میزان قابل تطوجهی و در  

. در موافقطت بطا نتطایج    یافطت درصد کاهش  25حدود 

های تولید شیر بطرای  تحقیق حاضر، ناهمگنی واریانس

عواملی مانند سط  تولیطد گلطه، منطقطه جغرافیطایی و     

و  15، 4، 1)سطال نشطان داده شطده اسطت     -هاندازه گل

 رکوردهای تعداد ها،داده بندیگروه معیاربا تغییر . (21

 در و کنطد مطی  تغییطر نیز  هادسته از هر ی  در موجود

 تولید میانگین با هایگروه بین موجود رکوردهای واقع
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 .اسطططططت مطططططؤثر هطططططاواریطططططانس نطططططاهمگنی بطر  خطود  کطه  دهندمی مکان تغییر پایین و متوسط باال،
 هاتصحیح دادههای واریان  قبل و بعد از پیشآزمون لون برای بررسی ناهگنیی مؤلفه :2 جدول

Table 2. Leven's test for investigating heterogeneity of variance components before and after data pre-correction 

 درجه آزادی 
Df 

 کای مربع مقدار

 

 P مقدار

p-value 

       Befor pre-correction تصحی قبل از پیش

 After pre-correction      تصحی بعد از پیش

2 5904.50 0.001 

2 1485.32 0.001 

  

 یهططای واریططانس رکوردهططامؤلفططه ریریکنططواختی 

تولیطد   مختلط   سطوح روزآزمون تولید شیر بر اساس

 ههمانگونط . است شده داده نشان 1شکل  سال در-گله

افزایشطی،   ژنتیکطی  هطای واریطانس  شودکه مالحظه می

 سطططوح بططین شططیر دانمططی تولیططد فنططوتیپی و محیطططی

 نخسطت  شطیردهی  دوره در سطال -گلطه  مختل  تولیطد 

-بیشترین و کمترین میزان این واریانس .است ناهمگن

های با سططوح تولیطد   سال-ها به ترتیب مربو  به گله

 محققطین  سطایر  هطای یافتطه  که بطا  باال و متوسط است.

 مطالعطه  در کطه  تفطاوت  این با( 18و  4) دارد مطابقت

 متوسطط  تولیطد  بطا  هطای گله( 2014) همکاران و علیلو

 و جنگلططر. (4داشططتند ) بططاالتری ژنتیکططی واریططانس

سطط    بطا  هطای گلطه  کطه  دادند نشان( 2004) همکاران

 داشتند بیان و دارند بیشتری ژنتیکی واریانس تولید باال

 ،باشطند  برخوردار تریمطلوب مدیریت از که هاییگله

دهنطد   بطروز  را خطود  ژنتیکطی  پتانسطیل  توانندمی بهتر

(18).
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 شیردهی مختلف هایاهمسال در -تولید گله مختلف سطوح براساسهای واریان  ناهگنیی مؤلفه :1شکل 
Figure 1. Heterogeneity of variance components based on production herd-year levels at different lactation 

months 
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 ( قبل و بعد از تصحی  ناهمگنی واریانسVe) باقیمانده( و EPحیطی دانمی )(، مVG) افزایشی (، ژنتیکیVpفنوتیپی ) هایواریانس :2 شکل

Figure 2. Phenotypic (VP), additive genetic (VG), permanent environment (EP) and residual variances before 

and after adjustment for heterogeneity of variance 

 

 در تولیطد شطیر   انسواریط  هایمؤلفه تغییرات روند 

 تصططحی  از بعططد و قبططل شططیردهی، مختلطط  مراحططل

 .ارانطه شطده اسطت    2در شطکل   هطا واریطانس  ناهمگنی

 تولیطد  دانمطی  محیطی و افزایشی ژنتیکی هایواریانس

 افطزایش  اندکی واریانس ناهمگنی تصحی  از پس شیر

 ابتطدای  از افزایشطی  ژنتیکطی  واریانس تغییرات .یافتند

 شططیردهی دوره هططایمیانططه متسطط بططه شططیردهی دوره

 کططاهش شططیردهی دوره اواخططر در تنهططا و افزایشططی

بزرگتر بودن واریانس ژنتیکطی   .داد نشان را محسوسی

افزایشی شیر روزآزمطون در نیمطه دوم دوره شطیردهی    

نسبت به نیمه اول دوره بیانگر ایطن مطلطب اسطت کطه     

حیوانات در این دوره تنوع ژنتیکی باالتری دارنطد. در  

د واریانس ژنتیکی افزایشی، بیشترین مقدار مربو  مور

به ابتدای دوره شیردهی بود کطه بطا نتطایج کوبوسطی و     

 مشطابه ( 2008کوستا و همکاران )( و 2011همکاران )

، اما با نتایج برخی محققین که بیشترین مقطدار  (8و  6)

این پارامتر را در انتهای دوره شیردهی گزارش کردند، 

 واریطانس  کاهشطی  (. رونطد 19 و 7 ،34مغایرت دارد )

 تعطداد  به است ممکن شیردهی دوره انتهای در ژنتیکی

 ططور  بطه . (6باشد ) مرتبط تولید شیر رکوردهای کمتر

 دسطت  قطعطی  معیطار  بطه  مطورد  این در تواننمی کلی،

 در واریطانس  ایطن  مقطدار  بیشطترین  طوری که به یافت

 اواسطط  در برخطی  در ،(37) اوایطل  در مطالعات برخی

 برخطی  در و( 22) اواسطط  و اوایل در برخی در ،(30)

 شطده  گطزارش  شطیردهی  دوره( 44) اواخر و اوایل در

 .است

 دوره انتهطای  و ابتطدا  در دانمطی  محیططی  واریانس 

 و فطوجی  نتایج با که داشت را تغییر بیشترین شیردهی

 Month of lactation   شیردهی ماه

 Month of lactation      شیردهی ماه
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 تولیطد  روزآزمطون  رکوردهطای  برای( 2006) سوزوکی

 ژاپنطی  هلشطتاین  گاوهای شیردهی دوره اولین در شیر

( 2000) همکطططاران و کتطططونن. (13) دارد مطابقطططت

 و اوایطل  در را دانمطی  محیطی واریانس مقدار بیشترین

 کطه  داشتند بیان و کردند گزارش شیردهی دوره اواخر

 دانمططی محیطططی واریططانس شططیردهی دوره اواسططط در

 .  (22) است تغییرات حداقل و مقادیر کمترین دارای

 باقیمانطده  واریطانس  دهطد می نشان راتتغیی الگوی 

 از و دارد را مقطدار  بیشطترین  شیردهی دوره ابتدای در

 مالیمطی  شطیب  شیردهی دوره انتهای تا بعد به دوم ماه

 حطداک ر ( 2005) همکطاران  و اسطترابل  .دهطد می نشان

 گطزارش  شطیردهی  اوایطل  در نیز را باقیمانده واریانس

 در باقیمانطده  نسواریطا  مقطدار  بطودن  باال .(39) کردند

 تغییططرات دلیططل بططه توانططدمططی شططیردهی دوره اوایططل

 هططایناهنجططاری تططأثیر زایططش، از پططس فیزیولططوژیکی

 در انطرژی  تعطادل  عطدم  همچنین و تولید بر متابولیکی

 تغییططرات رونططد. (20) باشططد شططیردهی اوج مرحلططه

 کطه  اسطت  واقعیطت  این دهنده نشان، فنوتیپی واریانس

 بطه  میطل  شطیردهی  اواخر و اوایل در پارامتر این میزان

 شطیردهی  اواسطط  به مربو  آن حداقل و دارد افزایش

 مقطدار  حطداقل  نیز( 2004) همکاران و دیروس. است

 گطزارش  شیردهی دوره اواسط در را فنوتیپی واریانس

 نطد داد نشان (2009) همکاران و بیگناردی. (9) کردند

 یرشط  تولیطد  روزآزمطون  هطای داده فنوتیپی واریانس که

 اواسطط  تطا  سطپس  بوده، باال شیردهی اول هفته دو طی

 تطا  20 هفته از نهایت در و یافته کاهش شیردهی دوره

 نتطایج  با که داشت صعودی سیر شیردهی دوره انتهای

-وراثطت برآوردهطای  . (4) دارد مطابقت حاضر تحقیق

 و قبطل  شطیردهی  مختل  مراحل در شیر تولید پذیری

 جدول در واریانس های همؤلف ناهمگنی تصحی  از بعد

 .است شده ارانه 3

 
 

 واریان  هایمؤلفه ناهگنیی تصحیح از بعد و قبل شیردهی مختلف مراحل در پذیریوراثت برآوردهای :3 جدول

Table 3. Estimates of heritability (± SE) at different stages of lactation befor and after correction of 

heterogeneity of variance components 

شیردهی اهم  

Month of  lactation 

 قبل از تصحی 
Before correction 

 بعد از تصحی 
After correction 

1 0.136  0.008 0.153 0.005 
2 0.186  0.005 0.194 0.006 

3 0.237  0.009 0.248 0.008 

4 0.198  0.007 0.212 0.005 

5 0.253  0.004 0.269 0.007 

6 0.281  0.009 0.297 0.008 

7 0.303  0.007 0.316 0.006 

8 0.328  0.006 0.339 0.005 

9 0.343  0.009 0.356 0.007 

10 0.313  0.005 0.321 0.008 

Total 0.319کل   0.007 0.351 0.009 

 

 تطا  136/0 پطذیری وراثطت  مقطدار  تصحی ، از قبل 

. شد برآورد 341/0 تا 153/0 تصحی  از پس و 329/0

 تصطحی   از بعطد  و قبطل  نیطز  پطذیری وراثت کل مقدار

. بطود  351/0 و 319/0 ترتیطب  بطه  واریطانس  ناهمگنی

 سطبب  واریطانس  ناهمگنی صحی ت دهدمی نشان نتایج

 شیردهی مختل  مراحل تمام در پذیریوراثت افزایش

 توجیطه  تطوان مطی  گونه این را امر این دلیل. است شده

 هایگروه بین واریانس ناهمگنی گرفتن نادیده که کرد
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 بطین  ژنتیکی تفاوت از قسمتی پوشاندن سبب عصرهم

 در هشطد  برآورد پذیریوراثت کاهش نتیجه در و افراد

 .شطود می واریانس ناهمگنی برای تصحی  عدم حالت

 شیردهی دوره ابتدای در پذیریوراثت برآوردهای 

 بطودن  پطایین  علطت  بطه  اسطت  ممکطن  کطه  است پایین

 حیوانطات  توانطایی  عطدم  و افزایشطی  ژنتیکی واریانس

 بطا  و اول مطاه  از پس. باشد ژنتیکی پتانسیل بروز برای

 شطیردهی  دوره اواخطر  تا حیوان تولیدی شرایط ت بیت

 میطزان  افطزایش . یابطد مطی  افطزایش  پذیریوراثت میزان

 از تططابعی شطیردهی  دوره دوم نیمطه  در پطذیری وراثطت 

 واریطانس  کطاهش  و افزایشی ژنتیکی واریانس افزایش

 نیطز  تحقیقطات  سطایر  در روندی ننین. است باقیمانده

 (.35 و 6 ،5) است شده گزارش

 مشابهی روند و منهدا( 2010) همکاران و بیاسوس 

 هلشطتاین  گاوهطای  شیر تولید برای را پذیریوراثت از

 برآوردهطای  کطه  حطالی  در ،(2) کردنطد  گزارش برزیل

 برآوردهطای  بطه  نسبت حاضر مطالعه در پذیریوراثت

 آنها زیرا ،(8) بودند ترپایین( 2008) کوستا و همکاران

 در را باقیمانطده  واریطانس  و دانمطی  محیططی  واریانس

 کطرده  فطر   همگطن  شطیردهی  مختلط   مراحل لطو

هططا و شططرایط محیطططی سططاختار متفططاوت داده .بودنططد

تواننطد از عوامطل مطوثر در برآوردهطای     مختل  نیز می

( 2008) همکطاران  و بیگنطاردی پطذیری باشطند.   وراثت

 هططای داده تحلیططل  و تجزیططه  در را مشططابهی  نتططایج

 از اسطتفاده  بطا  برزیل هلشتاین گاوهایشیر  روزآزمون

 شطیردهی  دوره طول در را باقیمانده واریانس که مدلی

 واریطانس  کطه  مطدلی  به نسبت کرد،می فر  ناهمگن

 نمودنطد  ارانطه  ،گرفطت مطی  نظر در همگن را باقیمانده

 تولیطد  پذیریوراثت (2003) همکاران و اوریسته. (3)

 از بعططد و قبططل را اروگونططه هلشططتاین گاوهططای شططیر

 27/0 و 23/0 ترتیطب  هبط  واریطانس  نطاهمگنی  تصحی 

  .(42) کردند گزارش

هططای اصططالحی  ای بططین ارزشهمبسططتگی رتبططه  

گاوهططای نططر و مططاده ممتططاز قبططل و بعططد از تصططحی   

ارانطه شطده    4جطدول  واریانس در  هایمؤلفه ناهمگنی

 اریطب  ارزیابی ،واریانس ناهمگنی گرفتن نادیده است.

 همانطور. را به همراه دارد حیوانات اشتباه بندیرتبه و

 بطین  بطاالیی  ایرتبه هایهمبستگی شودمی مشاهده که

 در شطده  انتخطاب  مطاده  و نطر  گاوهای ارزش اصالحی

 و دارد وجطود  ممتاز حیوانات انتخاب درصدهای تمام

 مطاده  گاوهطای  از بطاالتر  نر گاوهای در همبستگی این

و مطاده   نطر  گاوهطای  همه بین ایرتبه همبستگی است.

بطین  های باال همبستگی .بود 997/0 و 994/0 ترتیب به

همه گاوهطای نطر، قبطل و بعطد از تصطحی  نطاهمگنی       

واریانس، در مطالعات متعددی گطزارش شطده اسطت.    

( و اسططترابل و همکططاران  2014علیلططو و همکططاران ) 

کطارگیری فاکتورهطای مختلط     ه ب با ترتیب ( به2006)

تولید شطیر  روزآزمون برای تصحی  ناهمگنی واریانس 

ای بین وهای هلشتاین ایران و برزیل همبستگی رتبهگا

های اصالحی گاوهای نطر ممتطاز را بطه ترتیطب     ارزش

که با نتطایج   (38 و 1) گزارش کردند 996/0و  999/0

پژوهش حاضر همخطوانی دارد. اوریسطته و همکطاران    

گاوهای هلشتاین اروگونه ایطن همبسطتگی    در( 2003)

 .  (42) دگزارش نمودن 980/0را باالتر از 

 14 کططه شططد سططبب واریططانس نططاهمگنی تصططحی  

. شوند خارج ممتاز نرهای لیست از برتر نرهای درصد

 حیوانطات  درصد ی  انتخاب هنگام در که معنی بدین

 نطاهمگنی  تصحی  از بعد نر گاوهای درصد 14 ممتاز،

 مطورد  در کطه  حطالی  در شطوند نمطی  انتخطاب  واریانس

بود که بیطانگر ایطن    درصد 20 میزان این ماده حیوانات

اثطر کمطی    مطلب است که تصحی  ناهمگنی واریطانس 

بططر تغییططر رتبططه گاوهططای نططر دارد و میططزان حططذف و  

تغییططرات رتبططه در حیوانططات مططاده ممتططاز بیشططتر از    

تصطحی    از حیوانات نطر اسطت بطه ططوری کطه، پطس      

درصطد   50و  5، 1ناهمگنی واریانس، میزان حذف در 
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درصطد و   8و  16، 20تیطب  تر گاوهای ماده ممتطاز بطه  

 ایطن  درصطد بطود.   5و  11، 14برای گاوهای نر ممتاز 

(.42و  12)ها اسطت  سایر پژوهش نتایج مشابه هایافته

 
قبل و بعد از تصحیح ناهگنیی  از لیست انتخاب شده خارجای، درصد و تعداد حیوانات نر و ماده مگتاز هگبستنی رتبه :4جدول 

 هاواریان 
Table 4. Spearman’s rank correlation, percentage and the number of top sires and dams excluded from the list 

of selected before and after heterogeneity of variances 

 

 

 حیوانات
Animals 

 حیوانات درصد

 انتخاب شده
Percentage of 

selected 

animals 

تعداد حیوانات 

 انتخاب شده
No. of 

selected 

animals 

 تعداد حیوانات

 خارج شده
No. of 

excluded 
animal 

درصد حیوانات 

 خارج شده
Percentage 

excluded 

animals 

 تغییرمیانگین 

 اصالحی هایارزش
Mean 

change 

EBVs 

ای همبستگی رتبه

 اسپیرمن
Spearman’s 

rank 

correlation 

 مادر
Dam 

1 3012 602 20 -26 0.841 
5 15060 2410 16 -36 0.853 
50 75299 6024 8 -21 0.938 

100 301197 0 0 -2 0.992 

 پدر
sire 

1 35 5 14 -18 0.901 
5 174 19 11 -13 0.945 
50 1745 87 5 +2 0.994 

100 3489 0 0 -11 0.997 

 

درصطد   5و  1( بطرای  2003اوریسته و همکطاران )  

ای ستگی رتبطه ای همبهلشتاین اروگونهگاوهای ممتاز 

. در (42) گططزارش کردنططد 78/0و  69/0ترتیططب  را بططه

گططاو بعططد از تصططحی  نططاهمگنی  42دیگططر،  پژوهشططی

 890اده ممتطاز ) درصد گاوهای م 1واریانس از لیست 

که مطابق با نتایج پطژوهش   (10) حیوان( خارج شدند

دارنطد   فرزنطد  هاگله بیشتر در نر گاوهای حاضر است.

 ارزیطابی  بطرای  موجطود  وردهطای رک تعطداد  همچنین و

 رکوردهطای  تعطداد  از بیشطتر  مراتطب  به پدران ژنتیکی

 رتبطه  تغییطر  رو ایطن  از است، دخترانشان برای موجود

 های برتر کمتر است.نسبت به ماده نرها

 میطانگین  اساس بر و ماده برتر نر گاو ده بندیرتبه 

های اصالحی تولید شیر قبل و بعطد از تصطحی    ارزش

 شطده  هارانط  5های واریانس در جطدول  ی مؤلفهنناهمگ

 توجهی قابل هایتفاوت که دهندمی نشان نتایج .است

 بعطد  و قبطل  برتر ماده و نر گاوهای بندیرتبه تغییر در

 ایطن . است شده ایجاد هاواریانس ناهمگنی تصحی  از

 دارای دختططران بنطدی رتبطه  دربطه خصططوص   اخطتالف 

 م طال،  عنوان به .است بیشتر پدرانشان به نسبت رکورد

 نطاهمگنی  تصطحی   از قبطل  مطاده  و نر گاوهای بهترین

 از پططس را 23 و 8 هططایرتبططه ترتیططب بططه واریططانس،

 همکطاران  و پطانتو . داشطتند  واریانس ناهمگنی تصحی 

 تصطحی   از پطس  را برتر نرهای رتبه تغییر نیز( 2012)

 برزیططل شططیری گططاو جمعیططت در واریططانس نططاهمگنی

-صطحت پطیش   بر مؤثر عوامل از .(29) کردند گزارش

 پطذیری، وراثت توانمی حیوانات اصالحی ارزش بینی

 مطدل  رأس دام، هطر  ازای بطه  موجود رکوردهای تعداد

 آن از. شطمرد  بطر  را هاایگلههم تعداد و استفاده مورد

-گلطه  بطین  تصطادفی  طور به نر گاوهای که دختران جا

 برتطر  انپطدر  رتبطه  تغییطر  شوندمی توزیع های مختل 

(.38و  18هطای ممتطاز کمتطر اسطت )    نسبت بطه مطاده  
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 هاو بعد از تصحیح ناهگنیی واریان  برتر قبل و مادر بیدی ده پدررتبه :5جدول 
Table 5. Ranking of 10 top sires and dams before and after adjustment for heterogeneity of variances 

ممتاز ماده گاوهای رتبه  

Rank of top dams 
 رتبه گاوهای نر ممتاز
Rank of  top sires 

 بعد از تصحی 
After correction 

 قبل از تصحی 
Before correction 

 بعد از تصحی 
After correction 

 قبل از تصحی 
Before correction 

23 1 8 1 
75 2 11 2 
49 3 27 3 
11 4 10 4 
38 5 31 5 
86 6 15 6 
28 7 11 7 
16 8 20 8 
63 9 54 9 

103 10 41 10 

 

های ژنتیکی تولیطد شطیر بطرای مراحطل     همبستگی 

مختلطط  شططیردهی قبططل و بعططد از تصططحی  نططاهمگنی 

 و کمتطرین . ارانه شطده اسطت   6ها در جدول واریانس

 بطه  تصطحی   از قبطل  ژنتیکی همبستگی میزان بیشترین

 هطای مطاه  و( 374/0)دهطم   و اول هطای ماه بین ترتیب

و پطس از تصطحی     آمطد  بدست( 985/0) نهم و هشتم

هطای ککطر شطده    بین ماهاین مقادیر  ناهمگنی واریانس

 ژنتیکططی همبسططتگید. بططو 991/0و  403/0ترتیططب  بططه

های شیردهی نزدیط  بطه هطم زیطاد و بطا      افزایشی ماه

 افزایش فاصله بین آنها به تدریج کاهش یافت.  

 

 
 لید شیر قبل از تصحیح )پایی  قطر( و پ  از تصحیح )باالی قطر(های ژنتیکی افزایشی توهگبستنی :6 جدول

Table 6. Additive genetic correlations for milk yield before (lower digonal) and after (upper diagonal) correction 

 شیردهی ماه
Month of  

lactation 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 1 0.735 0.692 0.659 0.601 0.549 0.528 0.499 0.442 0.403 
2 0.714 1 0.966 0.806 0.675 0.589 0.564 0.527 0.509 0.503 
3 0.689 0.928 1 0.959 0.901 0.858 0.781 0.749 0.702 0.658 
4 0.684 0.774 0.950 1 0.977 0.949 0.934 0.860 0.783 0.687 
5 0.595 0.653 0.870 0.972 1 0.987 0.944 0.932 0.864 0.746 
6 0.544 0.571 0.824 0.940 0.980 1 0.989 0.938 0.894 0.756 
7 0.515 0.535 0.771 0.901 0.938 0.982 1 0.981 0.955 0.877 
8 0.476 0.521 0.736 0.845 0.925 0.932 0.975 1 0.989 0.932 
9 0.438 0.501 0.674 0.772 0.845 0.885 0.943 0.985 1 0.996 

10 0.376 0.498 0.648 0.671 0.732 0.748 0.854 0.927 0.980 1 

 

یابطد  های شیردهی افزایش مطی وقتی فاصله بین ماه 

کوواریانس ژنتیکی بین آنها کاهش یافته و همبسطتگی  

 بطین  ژنتیکطی  (. همبسطتگی 20شود )ژنتیکی نیز کم می

 تولیطد  روزآزمطون  رکوردهای شیردهی مختل  مراحل
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 از بعططد .بططود م بططت تنخسطط شططیردهی دوره در شططیر

 کطه  یافت افزایش آن مقدار واریانس ناهمگنی تصحی 

 مطابقطت  محققین از برخی توسط آمده بدست نتایج با

 26، 3پژوهشطگران )  سایر نتایج با اما (22 و 21دارد )

 مراحطل  از برخطی  بطین  را ژنتیکی همبستگی که (27و 

 همخطوانی  انطد،  کطرده  گزارش منفی شیردهی مختل 

 افطزایش  ،اسطتان کرمانشطاه   هلشتاین گاوهای رد .ندارد

 بطین  همبسطتگی  کاهش با شیردهی هایماه بین فاصله

 برابر ژنتیکی همبستگی مقدار بود و کمترین همراه آنها

کطه   (34) شطد  گطزارش  دهم و ماه نهارم بین و 56/0

 متفطاوت  مطابق با نتایج پژوهش حاضطر اسطت. نتطایج   

 مطالعطات  در رشی تولید صفات ژنتیکی هایهمبستگی

 شطامل  شیردهی منحنی ثابت بخش به احتماالً مختل 

 شطیردهی  منحنطی  توابطع  و مختل  محیطی فاکتورهای

   .است مرتبط رگرسیون تحلیل و تجزیه در

 

 

 

 گیرینتیجه 

هطای واریطانس   قیق حاضطر نشطان داد مؤلفطه   نتایج تح

 هلشطتاین  گاوهای در رکوردهای روزآزمون تولید شیر

 ناهمگنسال -تولید گلهمختل  ح وسطبراساس  ایران

و  پارامترهطای ژنتیکطی  بطر   واریانس، ناهمگنی و است

 گططذارد.اثططر مططیاصططالحی بططرآورد شططده  هططایارزش

گاوهای ماده نسبت به گاوهای نر بیشطتر تحطت تطاثیر    

 تصطحی  پیش و گیرندقرار میفر  همگنی واریانس 

و  بندیرتبهبر ، ناهمگنی واریانس ضمن کاهشها داده

 .مطوثر اسطت  ارزیابی ژنتیکی گاوهای نر و ماده ممتطاز  

 زمطان  در واریانس ناهمگنی ،شودمی پیشنهاد ،بنابراین

 در ممتطاز  ماده و نر گاوهای انتخاب و ژنتیکی ارزیابی

 .شود گرفته نظر

 تشکر و قدردانی

از مرکز اصالح نژاد دام و بهبود تولیدات دامی کشطور  

های مورد نیاز جهت داده به جهت در اختیار قرار دادن

 شود.انجام این تحقیق تقدیر و تشکر می
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Abstract 

Background and objectives: Numerous studies have reported heterogeneous genetic, residual, 

and phenotypic variances for production traits based on geographical region and herd 

production level. Ignoring the heterogeneity of variances will lead to improper ranking and 

selection of top sires and dams, loss of expected genetic gain and decreased efficiency of 

breeding programs. The objective of this study was to investigate the heterogeneity of variance 

components for milk test-day records as well as the impact of data pre-adjustment method on 

reducing the heterogeneity of variance, breeding values and changing the rank of top animals in 

population of Holstein cows in Iran.  

 

Materials and methods: The data set consisted of 1,843,985 milk test day records from 

199,353 first lactation cows in 983 herds calved between 1986 and 2016. Data had been 

collected by the National Breeding Center and improvement of animal production of Iran. 

Records were classified into three different groups based on the average of herd-year production 

level. The heterogeneity of variances was studied using the Leven’s test. In order to reduce or 

remove the heterogeneity of variances, a pre-correction method was used. Variance 

components, heritabilities and breeding values were estimated using the ASREML program and 

animal model. 

 

Results: The results of Leven’s test before data pre-correction were significant (P < 0.01) which 

indicated the heterogeneity of variance. Data correction did not result in homogenous variances; 

but variance heterogeneity decreased up to 25%. Applying the pre-correction method resulted in 

slightly higher heritabilities so that heritability estimates were 0.319  0.007 and 0.351  0.009 

before and after adjustment for heterogeneity of variance, respectively. Adjustment of data had 

a considerable effect on top animals, such that 14% and 20% of top sires and dams, 

respectively, were excluded from the top 1% listed animals when compared to the homogenous 

variance scenario. A substantial difference was observed in changing the rank of the top animals 

and ranking previously top-ranked sire and dam as 8 and 23 ranks after adjustment of 

heterogeneity of variance, respectively. 

 

Conclusion: Variance components of milk test-day records in Holstein cows were 

heterogeneous. Therefore, it could be suggested that the effects of heterogeneity of variance to 

be considered during evaluating and selecting genetically superior sires and dams.  

Keywords: Dairy cattle, Genetic evaluation, Pre-correction, Test-day milk yield, Heterogeneity 

of variance.
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