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  چکیده

توسط مرکز  1389تا  1375يسال ها یدر این پژوهش از اطالعات مربوط به دوره اول شیردهی گاوهاي هلشتاین ایران که ط

رکورد  872125شامل  ریش دیصفت تول يمورد استفاده برا يداده ها. اصالح نژاد دام کشور جمع آوري شده بود، استفاده شد

واریانس و ) کو(برآورد مؤلفه هاي . مختلف کشور بود يگله واقع در استان ها 59حیوان در  95816ربوط به روز آزمون م

براي توصیف منحنی شیردهی . تابعیت تصادفی و روش نمونه گیري گیبس انجام شدکی با استفاده از مدلپارامتر هاي ژنتی

به منظور . اندر به همراه ضریب سوم تابع ویلمینک انتخاب شدتابع لژمرتبه دوم حیوانات در سطح ژنتیکی و محیط دائمی، 

 يگروه با فواصل نامساو 10به  بود،شیردهی  365تا روز  5تصحیح اثر ناهمگنی واریانس باقیمانده، دوره شیردهی که از روز 

ا داشت و از ماه دوم به بعد در ابتداي دوره شیردهی بیشترین مقدار ر ریش دیصفت توليواریانس باقیمانده برا. دسته بندي شد

 یواریانس محیط دائمی در ابتدا و انتهاي دوره شیرده. تا پایان دوره شیردهی روند کاهشی جزئی در این پارامتر مشاهده شد

بیشترین مقدار را داشت که این الگو، موجب افزایش واریانس کل و کاهش وراثت پذیري در مراحل آغازین و پایانی دوره 

. واریانس ژنتیکی در ماه اول کمترین مقدار و با حفظ روند افزایشی در دو ماه پایانی بیشترین مقدار را داشت .شیردهی شد

 274و  5يو مربوط به روزها 25/0و   08/0برابر  بیمقدار وراثت پذیري به ترت نیشتریکمترین و ب ر،یش دیتولصفت  يبرا

  . شیردهی بود

  گاو شیري- نمونه گیري گیبس  -وراثت پذیري -رکورد روزآزمون:واژه هاي کلیدي

  مقدمه

دوره متـوالی در طـی    ماهیانـه و  که بـه صـورت  صفت تولید شیر در گاوهاي شیري، جزو صفات تکراردار در زمان است 

روز ثبت مـی شـود کـه بـه آن      در هر نوبت رکوردگیري، مقدار شیر تولیدي شبانه. و رکوردبرداري می شود ثبت شیردهی

رو براي گاوهایی بـا دوره   روز است از این  30با توجه به اینکه متوسط فاصله رکوردبرداري . گویند روزآزمون  میرکورد 

 305در مقابل رکوردهاي روزآزمون، رکوردهـاي شـیردهی   ).6(گردد روزآزمون ثبت می 10حدود  ،روز 305تولید کامل 

از یک مجموعه ضـرایب تولیـد مـی    وزآزمون و با بهره گرفتن براساس رکوردهاي رروز  305رکوردهاي . روز قرار دارند

موجب کاهش تفاوت هاي بیولوژیکی و محدود کردن واریـانس ژنتیکـی   ي شیردهیرکوردهاو به کارگیري  تولید. شوند

یکی از بهترین مدل هاي شناخته شده است که می تواند رکوردهاي تکراردار  مدل تابعیت تصادفی.)2(حیوانات می شود

در این مدل تغییرات تولید شیر در طـی دوره شـیردهی بـا    . از جمله صفات تولیدي در گاو شیري را مستقیم به کار بگیرد

مزایـاي اسـتفاده از رکوردهـاي     .استفاده از ضرایب تابعیت تصادفی در سطح ژنتیکی و محیط دائم در نظر گرفته می شود

داده ها، عدم نیاز بـه تصـحیح رکوردهـا و ارزیـابی بـا داده هـاي        حجم بیشتر هروزآزمون شامل افزایش صحت با توجه ب

واقعی، توانائی پیش بینی ارزش اصالحی حیوانات در سنین پائین، اعمال اثرات محیطـی بـراي هـر رکـورد روزآزمـون و      

 طبـق ). 10و  1(د یردهی و صفت تـداوم شـیردهی مـی باشـ    توانائی محاسبه ارزش اصالحی براي هر قسمت از منحنی ش

سـوئد،   رك،حال حاضر کشورهایی از جملـه کانـادا، هلنـد، دانمـا    ، در)اینتربول(گزارش مرکز ارزیابی ژنتیکی گاوهاي نر



بـر   .)5(از مدل هاي روزآزمون براي ارزیابی هاي ژنتیکی در سطح ملی استفاده مـی کننـد  فنالند، بلژیک، آلمان و اتریش 

دامی کشور، در حال حاضر تعداد رکوردهاي روزآزمون تولیـد شـیر در    اساس گزارش مرکز اصالح نژاد و بهبود تولیدات

میلیون رکورد رسیده است با این وجـود ارزیـابی هـاي ژنتیکـی کشـور بـر مبنـاي         13گاوهاي هلشتاین ایران به بیشتر از 

هـدف  وهش بـا  این پژبا توجه به ضرورت استفاده مستقیم از رکوردهاي روزآزمون، .انجام می شود روز 305دهايرکور

برآورد پارامتر هاي ژنتیکی رکوردهاي روزآزمون تولیـد شـیر    در نمونه گیري گیبس مدل تابعیت تصادفی و روش کاربرد

  .گاوهاي هلشتاین ایران انجام شد

  

مواد و روش ها

وسـط  ت1389تـا   1375يسال ها یطکه یر ش دیروز آزمون مربوط به صفت تول يرکوردهاو در این تحقیق از اطالعات 

تا 5به روز  تعداد روزهاي شیردهیپس از ویرایش داده ها، . مرکز اصالح نژاد دام کشور جمع آوري شده بود، استفاده شد

رکورد روزآزمون   872125اطالعات نهایی و مورد استفاده شامل  .شدمحدود  42تا  18به ماه  سن در زمان زایشو  365

براي توصیف منحنی شیردهی حیوانات در سطح ژنتیکی و محیط .قرار داشتند گله 59حیوان بود که در  95816مربوط به 

به منظور تصـحیح اثـر نـاهمگنی واریـانس     . استفاده شددائمی، مرتبه دوم تابع لژاندر به همراه ضریب سوم تابع ویلمینک 

مؤلفه هاي . دسته بندي شد ياوگروه با فواصل نامس 10به  بود،شیردهی  365تا روز  5باقیمانده، دوره شیردهی که از روز 

ـ بر نمونه گ یمبتن  نیزیو پارامتر هاي ژنتیکی با استفاده از مدل تابعیت تصادفی و روش ب انسیوار)کو( و بـا    بسیـ گ يری

حـذف  مرحلـه گـرم شـدن،    عنوان مرحله  هب ولیها بخشی از نمونه هاي تولید شده). 8(برآورد شد DMUکمک نرم افزار 

براي محاسبه میانگین و انحراف معیار توزیع پسین اجزاي واریانس مـورد اسـتفاده قـرار     ماندهیباق يسایر نمونه ها. شدند

چنـد   عیـ مـدل، توز  یعوامل تصـادف  نیشیپ ریمقاد يو برا کنواختیعی، توزمدل عوامل ثابت نیشیپ ریمقاد يبرا. گرفتند

  يشده، از روش مشـاهده نگـاره ا   دیتول ينمونه ها در یهمگرائ یبررس يبرا ).7و  6(نرمال در نظر گرفته شدند  رهیمتغ

 يروش همه پارامترهـا  نیدر ا. است، استفاده شد بسیگ ينمونه ها یهمگرائ یبررس يبرا مروش مطمئن و مرسو کیکه 

) نینمونـه آغـاز  (یشوند و نقطه شروع به همگرائ یمشاهده و کنترل م يموجود در مدل در قالب نگاره، به صورت بصر

  .انتخاب شدپس از مقایسه چندین مدل و بررسی ساختار داده ها، مدل زیر .شود یرامتر مورد نظر انتخاب مپا يبرا

  

  

 49(فصل زایش - اثر ثابت سال ، )سطح 2(اثر ثابت دفعات دوشش  اُم، برابر رکورد روز آزمون حیوان  که در آن 

اثر  ، )سطح 329(دو سال زایش اول - اثر ثابت گله ، )سطح 16(سن زایش اول -اثر ثابت فصل ، )سطح

فصل زایش براي تعریف -ضرایب تابعیت ثابت در داخل گروه هاي سن ماه رکوردبرداري، - تصادفی گله

 دو سال زایش، -ضرایب تابعیت تصادفی براي گروه هاي گله سطح کلی منحنی شیردهی، 

آثار  ضرایب تابعیت تصادفی براي محیط دائمی و  ضرایب تابعیت تصادفی براي آثار ژنتیکی افزایشی، 

.تصادفی باقیمانده است



  و بحث نتایج

یکی از تفاوت ). 6(ده اي مانند مدل تابعیت تصادفی، عملکردي بهتري دارد روش نمونه گیري گیبس در مدل هاي پیچی

برآورد اجزاي واریانس  هاي روش بیزین مبتنی بر نمونه گیري گیبس با روش حداکثر درستنمائی در آزمون همگرائی

اهده اي بررسی در نمونه گیري گیبس الزم است که نتایج و نمونه هاي حاصل شده را با روش هاي آماري و مش. است

. در بررسی نمونه ها، مشخص شد که تعداد نمونه هاي کنارگذاشته شده در مرحله گرم شدن کفایت نمی کند. نمود

با نمونه سپس و شد بنابراین بخش دیگري از نمونه هاي تولید شده در فرآیند نمونه گیري گیبس، از محاسبات خارج 

  .دندهاي تائید شده مولفه هاي واریانس محاسبه ش

را دارد و از ماه دوم به بعد تا پایان دوره بیشترین مقدار شیردهی ابتداي دوره درواریانس باقیماندهکه دادنشان  نتایج

به معنی نوسانات  باال بودن مقدار واریانس باقیمانده در اوایل دوره شیردهی. شیردهی کاهش مالیمی مشاهده می شود

دوره انتقال، احتمال بروز تغییرات  این نوسانات که می تواند به دالیلی از جمله. بیشتر عوامل محیطی در این دوره است

نتایج ) 2011(عبداهللا پور و همکاران  .تاثیر تعادل منفی انرژي بر تولید باشدناهنجاري هاي متابولیکی و همچنین بیشتر 

واریانس محیط دائمی براي صفات تولیدي در انتهاي دوره شیردهی .ي هلشتاین ایران گزارش نمودندمشابهی را در گاوها

مقدار باالي این واریانس منجر به افزایش واریانس . بیشترین مقدار و در ابتداي دوره شیردهی بیشترین نوسان را نشان داد

روند مشابهی ) 2009(میگلیور و همکاران .هی می شودکل و کاهش وراثت پذیري در مراحل آغازین و پایانی دوره شیرد

تغییرات واریانس ژنتیکی در طول دوره  .نمودندگزارش براي دوره هاي اول تا سوم شیردهی چین در گاوهاي هلشتاین 

ماه کمترین مقدار این مؤلفه در ماه اول دوره شیردهی است و سپس با روند افزایشی در دو . مثبت و افزایشی بودشیردهی

  .آخر دوره مورد بررسی به بیشترین مقدار خود می رسد

از مهمترین مزایاي مدل هاي تابعیت تصادفی این است که می توان براي کل روزهاي دوره شیردهی، اجزاي واریانس و 

دار مقکمترین . نشان داده شده است 1وراثت پذیري تولید شیر در شکل  مقادیر مختلف. وراثت پذیري را برآورد نمود

تغییرات به  کلی روند. شیردهی بود 274در روز  25/0شیردهی و بیشترین مقدار برابر  5در روز  08/0وراثت پذیري برابر 

تا ماه  با پیشرفت روزهاي شیردهی مقدار آن ر اوایل دوره شیردهی پایین واین صورت است که وراثت پذیري تولید شیر د

هشی مالیمی در وراثت پذیري دو ماه آخر دوره مورد بررسی مشاهده می شود هرچند که روند کا .افزایش می یابددهم 

پایین بودن میزان وراثت پذیري در ابتداي دوره به دلیل . اما سطح آن همچنان نسبت به ابتداي دوره شیردهی باالتر است

  . بودن واریانس ژنتیکی استپایین باال بودن واریانس باقیمانده و 

 اوایل دوره يبرا 075/0هلشتاین ایران از  يگاوها يبرا يدامنه وراثت پذیر) 1384(همکاران  ومقدس زاده اهرابی

 يبرآورد شده برا يتکرار پذیر. که با نتایج پژوهش حاضر مطابقت دارد نمودندماه هشتم گزارش  يبرا 278/0تا  شیردهی

تولید  يمقدار تکرارپذیر) 1387(و همکاران فرهنگ فردر مطالعه. ودب ریمتغ 78/0تا  53/0صفت تولید شیر نسبتاً باال و از 

تا  35/0از  ییردهمختلف دوره ش يماه ها يهلشتاین ایران برا يدر گاوها يتکه ا یشیر با استفاده از مدل تابعیت تصادف

اساس  توان حیوانات را بر یم يدهد که با اطمینان زیاد ینشان م يتکرارپذیر يمقادیر باال.گزارش شده است 50/0

واریانس  يبه دست آمده، ساختار اجزا جیبر اساس نتا.انتخاب نمود یشیرده يبعد يدوره ها يموجود برا يرکوردها

 یمقادیر متفاوت یمختلف شیرده يناهمگن بود و در روزها یشیردهدوره یدر ط یباقیمانده و محیط دائم ،یژنتیک يها

روز فرض  305يرکوردها هیشتن اجزاي واریانس که در تولید و تجزو ثابت نگه دا یبر این اساس، فرض همگن. داشتند

  .بهره گرفت یکیژنت يها یابیدر ارز میروز آزمون به طور مستق يشود، صحیح نیست و بهتر است که از رکوردها یم



  

  365تا  5انحراف معیار توزیع پسین وراثت پذیري شیر از روز  ±2میانگین و . 1شکل 

  

  سپاسگزاري

کشور جهت فراهم نمودن اطالعات مورد نیاز این تحقیق صمیمانه تقدیر و  یدامو بهبود تولیدات ز اصالح نژاد از مرک

  .تشکر می شود
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Abstract

Test day records of first lactation Holstein cows from 1996 to 2010 were obtained from Animal 
Breeding Center of Iran. Data consisted of 872125 test-day milk records of 95816 cows in 59 
herds. Variance components were estimated using random regression model via Gibbs sampling 
method. Two order Legendre polynomials and third coefficient of Wilmink function were selected 
to describe the lactation curve of the animals in the model. The heterogeneity of the residual 
variance in days 5 to 365 of lactation was modeled using 10 intervals with different lengths. 
Residual variance for production traits was high and unstable at the beginning but it was steady and 
decreased slowly to the end of the lactation. Permanent environmental variance was high at the 
extremes. The total variance and the heritability were affected by the pattern of PE variance. The 
lowest and highest genetic variances for milk were at the beginning and at the end of lactation, 
respectively. Heritability estimates for test-day milk yields were low in the early lactation and 
generally ranged from 0.083 to 0.25 for days 5 and 274, respectively. 

Key Words: Test Day Record - Heritability – Gibbs Sampling – Dairy Cattle


