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  چکيده

  
 يکي ژنتيانس و برآورد پارامترهاي واريح رکوردها بر اجزاي اثر تصحيق به منظور بررسين تحقيدر ا

ح ي تصحي راس گاو، شامل رکوردها١٨٧١٣٨ران از اطالعات مربوط به ين اي هلشتاي گاوهايبايو ارز

، جمع )حيبدون اثر تصح (ي واقعي و دو بار دوشش در روز و رکوردهايردهي روز ش٣٠٥شده بر اساس 

  در نظريبرا. دي استفاده گرد١٣٨٥ تا ١٣٧٠ ي شده توسط مرکز اصالح نژاد دام کشور، در سالهايآور

 ل دادهيه و تحليتجز. وان استفاده شدي ح٢٨٨٠٣٢وانات از شجره شامل ين حي بيشاونديگرفتن روابط خو

تم ي محدود شده با الگوريي و روش حداکثر درستنمايردهي دوره اول شيها با استفاده از رکوردها

ح ي، تصحيفتر در مدل تک صيد شي مقدار توليريپذوراثت. ديانجام گرد) AIREML(ن اطالعات يانگيم

وانات ي حيا رتبهيهمبستگ.  برآورد شد٢٣/٠ح ي و بدون اثر تصح٢٤/٠ يردهي روز ش٣٠٥شده بر اساس 

 ٩٨٧/٠ و ٩٧٥/٠، ٩٧٧/٠ب يوانات نر به ترتيوانات ماده و حيوانات، حي کل حين دو روش مذکور برايب

ب ير به ترتيد شي از نظر تولوان برتري ح٢٠٠٠ و ١٠٠٠، ٢٠٠، ١٠٠ن ي بيا رتبهين همبستگيبوده و همچن

د ي توليح رکوردهايرسد که انجام تصحي به نظر ميبه طور کل.  بود٥٢٩/٠ و ٤٩١/٠، ٣٧٧/٠، ٥٠٠/٠

وانات با ين با عث انتخاب حين شده و همچنيانگي برآورد شده به سمت مير باعث سوق ارزش اصالحيش

  .گردد ي متوسط ميارزش اصالح

  

  .ريد شيانس، تولين، اجزاي واري، گاو هلشتايکي ژنتيابيح، ارزيحب تصي ضرا:يدي کليهاواژه

  
  مقدمه 

يکي از روشهاي پايدار افزايش توليدات حيواني بهبود 
براي شناسايي . ژنتيکي دامها از طريق اصالح نژاد آنها است

و استفاده از حيوانات برتر از لحاظ ژنتيکي الزم است 
صحيح از صفات هاي منظم جهت رکوردبرداري   برنامه

اي هر گاو طراحي و اجرا  توليدي و ثبت اطالعات شجره
اصوالً تفاوتهاي فنوتيپي در بين حيوانات ناشي از اثر . شود

ارزيابي ژنتيکي به دقت . باشد عوامل محيطي و ژنتيکي مي
براي فاکتورهاي غير ژنتيکي رکوردهاي حيوانات  تصحيح

ح شوند، همه اگر رکوردها به درستي تصحي. بستگي دارد

توان براي هر يک از  اثرات محيطي شناخته شده را مي
رکوردها خارج کرد به طوري که برآوردهاي ارزش اصالحي 
      صحيحي براي هر يک از حيوانات بدست آيد

(Tonhati et al., 2004).  دو روش براي تصحيح اثرات
يک روش رايج براي . محيطي شناخته شده وجود دارد

زش اصالحي و برآورد اثر عوامل محيطي به بيني ار پيش
 ١بيني نااريب خطي طور همزمان، روش بهترين پيش

)BLUP (باشد که توسط هندرسون ارائه شده است و  مي
در آن اثرات ثابت و تصادفي بطور همزمان، صحيح و 
                                                                                         
1. Best Linear Unbiased Prediction (BLUP) 
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در روش . شوند بيني مي نااريب به ترتيب برآورد و پيش
 از دوره شيردهي با ديگر رکوردهاي روزانه و قسمتهايي
 روز توسعه ۳۰۵هاي استفاده از ضرايب تصحيح به اندازه

يافته براي ارزيابي   يابند و اين رکوردهاي توسعه  مي
ژنتيکي و تخمين اجزاي واريانس و کواريانس مورد 

ضرايبي که براي پيش تصحيح . گيرند  استفاده قرار مي
فزايشي يا توانند به صورت ا شوند مي  استفاده مي١ها داده

اگر زير گروهها غير يکنواخت باشند .  باشند٢ضرب شونده
از فاکتورهاي تصحيح ضرب شونده و اگر داراي واريانس 

هاي متفاوت باشند از فاکتورهاي   يکنواخت و ميانگين
 Janice & Dale Ven)گردد تصحيح افزايشي استفاده مي

Vleck, 2004).  
اي شيري مدت استاندارد يك دوره شيردهي در گاوه

 ;Schmidt & Van Vleck, 1974)  روز است٣٠٥

Wiggans & Van Vleck, 1979; Bath et al., 1985) .
عموماً به دليل متفاوت بودن ظرفيت و منحني شيردهي 
حيوانات و شرايط محيطي، تعداد روزهاي شيردهي در 

در مواردي كه دوره شيردهي كمتر . حيوانات متفاوت است
ه منظور استفاده از اين گروه حيوانات  روز است، ب٣٠٥از 

هاي آزمون نتاج گاوهاي نر و مقايسه ركورد آنها،  در برنامه
 روز تصحيح ٣٠٥بايد ركوردها را براي طول دوره شيردهي 

  روز،٣٠٥ به توليد ٣هاي غير کامل نمود، تبديل داده
مقايسه گاوهاي با طول دوره شيردهي متفاوت را ممکن 

 ,Lush & Shrode, 1950; Lamb & Mcgilliard)سازد مي
1960; Lamb & Mcgilliard, 1967; Keown & Van 

Vleck, 1973). هاي مختلفي جهت محاسبه ضرايب  روش
بيني  تصحيح مبتني بر تابعيت و غير تابعيت براي پيش

  .(Farhangfar, 1995)   روز ارائه شده است۳۰۵توليد 
ها متفاوت با توجه به اينكه شكل منحني شيردهي گاو

باشد، استفاده از ضرايب يكسان  جهت برآورد مقدار    مي
 روز  منجر به  محدود نمودن تغييرات ژنتيكي 305شير 

                     گردد  صفات توليدي بين گاوها مي
(Meyer et al., 1989; Ptak &. Schaeffer, 1993) .

 305بيني ميزان توليد   همچنين در اغلب روشهاي پيش
ز، كواريانس بين ركوردهاي روزانه مجاور ناشي از شرايط رو

  محيطي مشترك و تكرار پذيري صفت ناديده گرفته 

                                                                                         
1. Preadjust 
2. Multiplicative 
3. Projected Records  

شود و عوامل محيطي تأثيرگذار نيز در طول دوره مي
اين، طول    بر  عالوه. باشند  شيردهي متفاوت و متغير مي

دوره شيردهي در گاوها يكسان نبوده و قسمتهاي دوره 
توانند صفات متفاوتي در نظر   متفاوت ميشيردهي با طول 

هاي مختلف دوره لذا استفاده از قسمت. گرفته شوند
شيردهي توسعه يافته براي ارزيابي و مقايسه حيوانات 

   . (Moradi Shahrbabak, 2001)تواند صحيح باشدنمي
بررسي روش محاسبه ) ۱ :اهداف اين تحقيق عبارتند از

باقيمانده توليد بر حسب ضرايب تصحيح، با روش تابعيت 
مقدار آخرين رکوردگيري و اثر آن بر برآورد اجزاي 

ارزيابي ژنتيکي گاوها با استفاده از رکوردهاي ) ۲ ؛واريانس
برآوردي تصحيح شده و رکوردهاي واقعي و مقايسه نتايج 

 .حاصله
  

  ها مواد و روش
  هاهداد

 راس 187138در اين پژوهش از اطالعات مربوط به 
رده هلشتاين، كه شامل ركوردهاي تصحيح شده بر گاو شي
 روز شيردهي و دو بار دوشش در روز و 305اساس 

. بود استفاده گرديد) بدون اثر تصحيح(ركوردهاي واقعي 
ها توسط مركز اصالح نژاد دام كشور طي سالهاي   داده

  . جمع آوري و ثبت شده بود1385-1370
  ماه18 -36 ه در نظر گرفته شدزايش محدوده سني 

 روز و بيشتر از 60 تعداد روزهاي شيردهي كمتر از بود و
 ها براي دادهخالصه توصيف آماري . روز حذف گرديد480

  .ارائه شده است 1صفت توليد شير در جدول 
  شجره

 فايل شجره مركز اصالح ، براي تهيه فايل شجره نهايي
 بدين منظور ،دام كشور مورد مطالعه و استفاده قرار گرفت

براي تمام حيواناتي كه داراي ركورد بودند با تعقيب اجداد 
خالصه . حيوانات تا حد امكان فايل شجره تشكيل گرديد

 ارائه شده ۲ ها در جدول اطالعات مربوط به شجره دام
  .است

   روز۳۰۵محاسبه ضرايب تصحيح توليد شير 

 ۱۶۵۶۰۸۰به منظور محاسبه ضرايب تصحيح از تعداد 
 طي راس گاو كه ۱۱۷۴۶۹ه مربوط به ركوردگيري ماهيان

 ركوردگيري ۱۰ داراي  و داشتهزايش  ۱۳۷۰‐ ۸۵سالهاي 
 خالصه . استفاده گرديدون وقفه بودنددماهيانه متوالي ب

  .نشان داده شده است ۳ اطالعات مربوطه در جدول
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  هاي صفت توليد شير در زايش اول  خالصه آماري داده‐۱جدول 
  cvضريب تغييرات  اشتباه معيار   معيارانحراف  ميانگين  تعداد  صفت

  ٠/٣٧  ٢/٦  ١٤/٢٦٦٥  ٤١/٧٢٠٠  ١٨٧١٣٨  )بدون اعمال تصحيح (توليد شير واقعي 
  ٧/٢٢  ٣/٣  ٩١/١٤٣٣  ١٣/٦٣١٨  ١٨٧١٣٨   )Milk 2x(بار دوشش   روز و دو٣٠٥توليد شير تصحيح شده براي 

  
   اطالعات مربوط به فايل شجره کل حيوانات‐۲جدول 

  حيوانات داراي فرزند ۰>  يهمخونبا ضريب تعداد حيوانات   تعداد مادر  تعداد پدر تعداد حيوانات نسل مبنا  ناتتعداد كل حيوا
۲۸۸۰۳۲  ۴۱۴۵۴  ۵۹۹۵  ۱۵۶۷۰۹  ۱۳۱۰۷۵  ۱۶۲۷۰۴  

  
  شيررکوردهاي توليد اطالعات  خالصه ‐ ۳جدول 

تعداد حيوانات  دفعات دوشش  سن زايش
 يتعداد ركوردها
  ماهيانه

  ۱۰۶۷۷۰  ۱۰۶۷۷   بار دوشش۲
   سال۳كمتر از 

  ۴۵۶۴۰۰  ۴۵۶۴۰   بار دوشش۳
  ۱۴۰۴۵۰  ۱۲۴۸۰   بار دوشش۲

   سال۳ ‐۴بين 
  ۵۶۵۱۳۰  ۴۹۸۷۴   بار دوشش۳
  ۹۶۹۱۰  ۷۴۴۴   بار دوشش۲

   سال۴بيشتر از 
  ۲۹۰۴۲۰  ۲۳۰۱۴   بار دوشش۳

  
باقيمانده تابعيت ضرايب تصحيح از روش براي برآورد 

 در  استفاده شد که ريگي دي برحسب آخرين ركورديتول
ساده تابعيت تجمعي نسبت، (ها  مقايسه با ساير روش

داراي )  حداقل مربعات تعميم يافته و تابع گاما خطي،
 بين   و بيشترين همبستگي استدوركمترين خطاي برآ

 و ۲ روز ۳۰۵  توليد شيرتوليد واقعي و تصحيح شده براي
 باشد مي) ۹۲/۰ و ۹۴/۰ترتيب  به( بار دوشش ۳

(Farhangfar, 1995). مركز اصالح دام كشور براي برآورد 
  .نمايد ضرايب تصحيح از اين روش استفاده مي

ضرايب تصحيح از معادله در اين روش براي محاسبه 
  :زير استفاده مي شود

١                       (              iR
yy ∗+= 10 ββ  

Ry: ۳۰۵ توليد از زمان زايش ركورد تا روز باقيمانده   

1β 0 وβ : روز براي هر روز ۳۰۵ضرايب تصحيح   

iy: ميانگين توليد در روز i ام  
 روز ۳۰۵مبناي  به منظور تصحيح ركوردهاي شير بر

  :شود از فرمول زير استفاده مي
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 ciy ، روز305 توليد برآورد شده شير 305ŷ در اينجا
ام و ساير اجزا مانند فرمول  iروز مقدار تجمعي توليد براي 

  .باشد قبلي مي

   و تجزيه و تحليل آماريهامدل

 ‐  سال‐ ، عوامل گله واقعيتوليد شيرهاي دادهبراي 
سن ،  به عنوان عوامل ثابتدوششو تعداد دفعات فصل 
تعداد روزهاي شيردهي به  حسب ماه و  زايش برناولي

 و اثر ژنتيكي افزايشي به عنوان عامل 1عنوان متغير كمكي
  .تصادفي در نظر گرفته شد

۳ (  

ijklkjiijkl eDIMbDIMbAGEbAGEbMTHYSay ++++++++= 2
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هاي شير تصحيح شده با توجه به تصحيح و براي داده
 روز و دو بار دوشش 305بر اساس توليد كردن ركوردها 

در روز و خارج نمودن عوامل تصحيح شده از مدل، جهت 
هاي مربوطه از مدل زير استفاده  انجام تجزيه و تحليل

  :گرديد
4(  ijljiijl eAGEbAGEbHYSay +++++= 2

21 )()(µ  

      

مربوط به  امين مشاهده lبرابر : ijkly تدر اين معادال
i امين حيوان در jفصل، -  سال-   امين گله µ: ميانگين 

 j اثر ثابت :HYSi  امين حيوان، iاثر تصادفي :  aiجميعت، 
تعداد دفعات  امين kMT :k فصل،-  سال-امين گله

 به ترتيب ضريب :b2 و b1 ، امين حيوانiدوشش براي 
 به :b4 و b3و ) AGE( و درجه دوم سن زايش خطيتابعيت 

درجه دوم تعداد روزهاي     خطي وتابعيت ترتيب ضريب 
 اثر تصادفي eijklبراي صفت مورد نظر و ) DIM(شيردهي 

  .باشد باقيمانده مي
، ها و بزرگ بودن فايل شجره با توجه به حجم زياد داده

واريانس ) كو( هاي براي انجام تجزيه آماري و برآورد مولفه
حداكثر درستنمايي   روشها ازو ارزيابي ژنتيكي دام

 ، مدل حيواني و2محدود شده با الگوريتم ميانگين اطالعات

                                                                                         
1. Covariate 
2. Average Information Restricted Maximum 

Likelihood (AIREML)   
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 MATVEC 1.03 (Wang et al., 2001) نرم افزار بوسيله
 كند  استفاده ميCنويسي ، كه از زبان برنامهگرديداستفاده 

(Kachman, 2001).   
  

  نتايج و بحث
 هاي واريانس و پارامترهاي ژنتيکي  مؤلفهبرآورد

دهي گاوهاي  هاي دورة اول شير نتايج تجزيه داده
هلشتاين ايران با استفاده از مدل تک صفتي و روش 
حداکثر درستنمايي محدود شده، الگوريتم ميانگين 

 ۴هاي تصحيح شده و واقعي در جدول  اطالعات، براي داده
  ۵ تجزيه در جدول نشان داده شده است و مشخصات اين

 .آمده است
پذيري  شود وراثت  مالحظه مي۴همانطور که در جدول 

هاي تصحيح شده بر اساس  صفت توليد شير حاصل از داده
 ۲۲۷۶/۰هاي واقعي   و با استفاده از داده۲۳۸۸/۰ روز ۳۰۵

هاي تصحيح  پذيري حاصل از داده مقدار وراثت. برآورد شد
همانطور که مشاهده  . بودهاي واقعي شده بيشتر از داده

هاي ژنتيکي، باقيمانده و فنوتيپي حاصل گردد  واريانس مي
   واقعي از آناليز رکوردهاي تصحيح شده کمتر از رکوردهاي

با توجه به اينکه هر حيوان داراي طول دوره . باشد مي
شيردهي و منحني توليد شير مخصوص به خود بوده که 

يطي مخصوص به آن برآيند توان ژنتيکي و اثرات مح
باشد، استفاده از ضرايب تصحيح يکسان جهت  حيوان مي

ت منحني توليد  ، تغييرا  روز۳۰۵برآورد مقدار توليد شير 
شير و همچنين تعداد روزهاي شيردهي حيوان را در نظر 
  نگرفته و باعث محدود نمودن تغييرات ژنتيکي

  ايبر  اين کاهش واريانس ژنتيکي. گردد صفات توليدي مي

س باقيمانده براي و افزايش واريانرکوردهاي تصحيح شده 
.  قابل مالحظه است۴هاي واقعي به وضوح در جدول داده

هاي تصحيح کاهش مقدار واريانس باقيمانده براي داده
هاي واقعي قابل تأمل بوده و نياز به شده در مقايسه با داده

  .بررسي بيشتر دارد
 طول دوره شيردهي و عوامل محيطي تأثيرگذار نيز در

ولي در اثر . باشند ميزان توليد شير متفاوت و متغير مي
تصحيح ركوردها، بنا به ماهيت برآورد ضرايب تصحيح، 

ها و كاهش واريانس محيطي و باعث يكنواختي بيشتر داده
  .گردد باقيمانده مي

نسبت تغييرات واريانس ژنتيکي رکوردهاي واقعي به 
باشد و اين نسبت براي   مي۳۱/۱رکوردهاي تصحيح شده 
  اريانس باقيمانده به ترتيب حدوداًواريانس فنوتيپي و و

شود  همانطور که مالحظه مي. باشد  مي۳۹/۱ و ۳۷/۱
نسبت تغييرات واريانس باقيمانده بيشتر از واريانس 
ژنتيکي است، به عبارت ديگر واريانس فنوتيپي به نسبت 

افته و اين امر باعث بيشتري از واريانس ژنتيکي تغيير ي
پذيري حاصل از رکوردهاي تصحيح شده افزايش وراثت
پذيري توليد شير حاصل از اين  وراثت .گرديده است

)   ۴/۰ تا ۲/۰(ري توليد شير يپذتحقيق در محدوده وراثت
 باشد و با ديگر تحقيقات انجام شده مطابقت دارد  مي

(Abdallah & Mc Daniel,. 2000; Moradi 
Shahrbabak, 2001; Ayatollahi Mehrdjardy, 2002; 

Wall et al., 2003) .  
  ارزيابي ژنتيکي

 بر اساس ارزش برتر اي حيوانات همبستگي رتبه
 ۶اصالحي برآورد شده براي دو روش مذکور در جدول 

  .نشان داده شده است
  

  

  ک صفتيپذيري صفت توليد شير حاصل از تجزيه ت  وراثت وانسي واريها مؤلفه ‐۴جدول 
  پذيري وراثت  واريانس فنوتيپي  واريانس باقيمانده  واريانس ژنتيکي  صفت

  ۲۳۸۸/۰  ۱۰۹۲۹۸۴  ۸۳۱۹۳۶  ۲۶۱۰۴۸  توليد شير تصحيح شده
  ۲۲۷۶/۰  ۱۴۹۹۱۱۷  ۱۱۵۷۹۱۰  ۳۴۱۲۰۷  توليد شير واقعي

  
   مشخصات تجزية يک متغيره رکوردهاي توليد شير‐۵جدول 

  maximum log likelihood  تکرار  همگرايي  الگوريتم  شرح

  ‐AI-REML  ۵ e-۰۸۰۹/۲  ۴  ۶e+ ۴۹۱۹۵/۱  توليد شير تصحيح شده
  ‐AI-REML  ۷ e-۳۱۳/۹  ۵  ۶e+ ۵۱۸۶۰/۱  توليد شير واقعي
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هاي اصالحي برآورد شده اي بين ارزش همبستگي رتبه
حيوانات با  استفاده از رکوردهاي تصحيح شده و واقعي 

  در ممتاز  حيوان  ۱۰۰   بين ولي اين همبستگي. باال بود
بود و همچنين تعداد حيوانات مشترک ممتاز % ۵۰حدود 

رسد که استفاده از  به نظر مي.  رأس بود۴۱در دو روش 
رکوردهاي واقعي باعث جابجايي در رتبه حيوانات ممتاز 

گردد، ولي اين جابجايي در حيوانات نر کمتر بوده و  مي
همبستگي  رأس با ۷۳تعداد حيوانات مشترک در حدود 

دهد که  اين نتايج نشان مي. باشد  درصد مي۲/۸۵اي  رتبه
توان از هر دو روش استفاده  براي ارزيابي حيوانات نر مي

با توجه به اينکه حيوانات نر مورد ارزيابي داراي . نمود
   BLUP باشند   مي  مختلف هاي تعداد دختران زياد در گله

يحات را در خود تواند با ايجاد گروههاي ژنتيکي، تصح مي
 .مدل انجام داده و  برآورد نسبتاً صحيحي حاصل شود

 ۲۰۰، ۱۰۰اي بين   همبستگي رتبه۷با توجه به جدول 
 ۸۷۴/۰، ۹۰۲/۰ حيوان اطراف ميانگين به ترتيب ۱۰۰۰و 
 اين نتايج باعث تقويت فرضيه سوق باشد،  مي۹۵۴/۰و 

ارزشهاي اصالحي برآورد شده رکوردهاي تصحيح شده با 
  .شود ستفاده از ضرايب تصحيحي به سمت ميانگين ميا

  

  سپاسگزاري
از مرکز اصالح دام کشور براي تأمين اطالعات مورد 

  .گرددو قدرداني مينياز تشکر 
  

  توليد شير بر اساس رکوردهاي تصحيح شده و واقعي برآورد شده ي اصالحهاي ارزشبين  اي  همبستگي رتبه‐ ۶جدول 
   حيوان برتر۲۰۰۰   حيوان برتر۱۰۰۰   حيوان برتر۲۰۰  يوان برتر ح۱۰۰  کل حيوانات  شرح

  ۵۲۹/۰  ۴۹۱/۰  ۳۷۷/۰  ۵۰۰/۰  ۹۷۷/۰  کل حيوانات نر و ماده
  ۴۰۲/۰  ۳۸۵/۰  ۳۳۲/۰  ۴۹۷/۰  ۹۷۵/۰  حيوانات ماده
  ۹۵۶/۰  ۹۰۷/۰  ۸۲۴/۰  ۸۵۲/۰  ۹۸۷/۰  حيوانات نر

  

    

  هاي تصحيح شده و واقعي توليد شيررکورد  ميانگين بر اساسهاي اصالحي حيوانات اطرافبين ارزش اي  همبستگي رتبه‐۷جدول 
   حيوان اطراف ميانگين۱۰۰۰   حيوان اطراف ميانگين۲۰۰   حيوان اطراف ميانگين۱۰۰  

  ۹۵۴/۰  ۸۷۴/۰  ۹۰۲/۰  کل حيوانات نر و ماده
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