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چکیده
) جايگزين مدل دورۀ شيردهيRRM(  مدل رگرسيون تصادفي،با توسعۀ مدلهاي آماري مختلط براي ارزيابي صفات تکرارشده در طول زمان
 يک چالش درRRM  باLM  کمترين شمار رکورد روز آزمون الزم در هر دورۀ شيردهي به ازاي هر حيوان براي جايگزيني.) شده استLM(
 گاو شيري از هشت گله با دورۀ شيردهي اول استفاده44117  رکورد روز آزمون مربوط به381236  در اين بررسي از.ارزيابي ژنتيکي است
،)≥4(  حداقل چهار رکورد روز آزمون،)≥2(  گاوها در پنج گروه حداقل دو رکورد روز آزمون، بر پايۀ شمار رکورد روز آزمون هر دام.شد
.≥) دستهبندي شدند10( ≥) و حداقل ده رکورد روز آزمون8(  حداقل هشت رکورد روز آزمون،)≥6( حداقل شش رکورد روز آزمون
0/44  با استفاده از همۀ رکوردها بدون توجه به شمار رکورد روز آزمون هر دامLM  وRRM همبستگي رتبهاي بين ارزشهاي اصالحي
 درصد دامهاي برتر در دو10  هنگاميکه. برآورد شد0/71 ≥ رکورد روز آزمون2 برآورد شد و همچنين همبستگي بين دو مدل با استفاده از
 گاوهاي برتر با حداقل دوEBV  همبستگي بينRRM  در. کاهش يافت0/08  به کمتر ازLM  وRRM  همبستگي بين،مدل با هم مقايسه شدند
 و در0/65 ها با استفاده از مدل رگرسيون تصادفيEBV  ميانگين درستي.بود0/85 رکورد روز آزمون با حداقل ده رکورد روز آزمون برابر با
 هنگامي بيش از دو رکورد روز آزمون به ازاي هر حيوان استفاده شودRRM  بهطورکلي استفاده از. به دست آمد0/61 مدل دورۀ شيردهي
. استفاده شودLM  با حداقل دو رکورد روز آزمون بهجايRRM  ارجح است و لذا پيشنهاد ميشود ازLM نسبت به
. مدل دورۀ شيردهي، همبستگي رتبهاي، هلشتاين، رگرسيون تصادفي، توليد شير:واژههای کلیدی
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ABSTRACT
With development of mixed models, lactation model (LM) was replaced with random regression model (RRM).
However, the minimum number of required test day (TD) records per animal to replace LM with RRM is a challenge
in genetic evaluations. In this study, 381,236 test day records of 44,117 first parity dairy cattle which collected by
Animal Breeding Center of Iran were used from 2006 to 2016. Based on number of TD records per animal, cows
were divided into five groups by restricting cows that presented at least 2, 4, 6, 8 or 10 test day records in the
lactation. The rank correlation between predicted breeding values (EBV) for LM and RRM irrespective of number of
TD records was relatively moderate (0.44) and the rank correlation between two models using at least 2 TD records
was 0.71. When 10 top percent of cows were used for comparison of LM with RRM, the rank correlation decreased
to 0.08. The correlation of EBV of cows with ≥2 TD records with cows with ≥10 records in RRM was 0.85. The
mean of breeding values accuracy in RRM was 4% higher than LM. Overall, use of RRM has advantages over LM
and it is suggested to use RRM with at least 2 TD records instead of LM for genetic evaluation of milk yield trait.
Keywords: Holstein, lactation model, milk production, random regression, rank correlation.
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مقدمه
(305-

اکنون در ایران از مدل دورة شیردهي  305روز
 )]LM[ ،day Lactation Modelبرای ارزیابي صفات
مرتبط با تولید گاوهای شیری استفاده ميشود.
بااینحال هنگاميکه رکوردهای روز آزمون ( Test day
 )recordsقابل دسترس هستند ،استفاده از مدل
رگرسیون تصادفي ( )Random Regressionبهعنوان
بسطي از مدل رگرسیون ثابت ()Fixed Regression
برای توصیف منحني شیردهي پیشنهاد شده است
( .)Sheaffer & Dekkers Model, 1994بهطوریکه در
اینتربول استفاده از مدل رگرسیون تصادفي برای
ارزیابي ژنتیکي صفات تولیدی گاوهای شیری بسیار
مرسوم شده است ( Interbul, 2007; Liu et al.,
.)2003
بهطورکلي ،مدل دورة شیردهي برتریها و
کاستيهایي نسبت به مدل رگرسیون تصادفي دارد .از
برتریهای مدل دورة شیردهي سادگي محاسبهها و
فرضیههای مدل است درحاليکه مدل رگرسیون
تصادفي نیاز به هزینۀ محاسباتي باال و شمار
فراسنجههای مدل بیشتری نسبت به مدل دورة
شیردهي دارد ( .)Schaeffer & Dekkers, 1994در
مدل دورة شیردهي فرض ميشود واریانس ژنتیکي و
محیطي رکوردهای روز آزمون در طول دورة شیردهي
ثابت است درحاليکه برای صفات تکرار شده در طول
زمان مانند تولید شیر به دلیل بیان متفاوت ژنها در
طول زمان ،واریانس ژنتیکي تغییر ميکند .در مدل
رگرسیون تصادفي ارزشهای اصالحي پیشبینيشده
( )EBVبه دلیل در نظر گرفتن عاملهای محیطي
مؤثر بر گاو در طول دورة شیردهي درستي بیشتری
دارند و همچنین با استفاده از مدل رگرسیون تصادفي
ميتوان  EBVدام را در هر روز و هر دورة زماني
دلخواه به دست آورد ،بنابراین ميتوان بهطور همزمان
همسطح تولید و همشکل منحني شیردهي را در
ارزیابيهای ژنتیکي در نظر گرفت ( Razmkabir,
.)2011
امروزه با دسترس بودن سامانههای رایانهای با توان
پردازش باال و نرمافزارهای مناسب ،مدل رگرسیون
تصادفي در ارزیابيهای ژنتیکي بینالمللي جایگزین

مدل دورة شیردهي شده است (.)Interbul, 2007
تاکنون در ایران به دلیل مسائل مختلف نرمافزاری و
سختافزاری از مدل دورة شیردهي برای ارزیابي
ژنتیکي گاوهای شیری استفاده ميشد ولي امروزه با
برطرف شدن اینچنین مسائلي ،هدف این است که
مدل رگرسیون تصادفي جایگزین مدل دورة شیردهي
شود .با توجه به در دسترس بودن دامهایي با شمار
مختلف رکورد روز آزمون ،یکي از مهمترین
پرسشهای قابل طرح این است که برای برازش مدل
رگرسیون تصادفي به حداقل چند رکورد روز آزمون از
هر دام نیاز است تا همبستگي بین برآوردهای
بهدستآمده از مدل رگرسیون تصادفي و دورة
شیردهي سابق بیشینه شده و بتوان به برآوردهای
مدل رگرسیون تصادفي اعتماد داشت؟
تحقیقاتي درزمینۀ مقایسۀ مدل رگرسیون تصادفي
و دورة شیردهي برای به دست آوردن بیشینۀ قابلیت
اعتماد ارزیابيهای ژنتیکي انجام شده است.
بهعنوانمثال (Padilha et al., 2016a) ،با استفاده از
 30228رکورد دورة شیردهي از گاوهای کشور برزیل
دریافتند که همبستگي رتبهای بین EBVهای ناشي از
مدل رگرسیون تصادفي و دورة شیردهي برای گاوهای
نر حدود  0/86-0/96و برای گاوهای ماده از
 0/80-0/87متغیر است .در بررسي با استفاده از
گاوهای شیری ایران شمار اشتراک  100دام برتر بر
پایۀ رکوردهای روز آزمون و  305روز برای گاوهای
ماده  0/65و برای گاوهای نر  0/83گزارش شده است
( .)Razmkabir, 2011این محققان در نتایج
بررسيهای خود گزارش کردند ،شمار پایین اشتراک
برای دامهای ماده به سبب تفاوت منحني شیردهي
است که در مدل  305روز برای همۀ گاوها همسان در
نظر گرفته ميشود .در بررسي در کشور برزیل به
دست آوردن بیشینۀ قابلیت اعتماد در رگرسیون
تصادفي با گروهبندی گاوها بر پایۀ شمار رکورد روز
آزمون به چهار رکورد ،شش رکورد و هشت رکورد
درستي EBVهای پیشبینيشدة سه گروه همسان بود
و رتبهبندی دامها تحت تأثیر شمار رکورد روز آزمون
قرار نگرفت ( .)Padilha et al., 2017در هیچیک از
بررسيهای باال مقایسۀ مدل رگرسیون تصادفي با مدل
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دورة شیردهي با تغییر شمار رکورد روز آزمون انجام
نشده است .لذا هدف از این پژوهش ،تعیین حداقل
رکورد روز آزمون الزم برای جایگزین کردن مدل دورة
شیردهي با مدل رگرسیون تصادفي در ارزیابي ژنتیکي
گاوهای شیری برای صفت تولید شیر در کشور ایران
است.
مواد و روشها
در این بررسي از  381236رکورد روز آزمون مربوط به
 44117رأس گاو شیری و  40725رکورد دورة شیردهي
اول از هشت گلۀ بزرگ گاو هلشتاین ایران که از سال
 1385تا  1395توسط مرکز اصالح نژاد دام
گردآوریشده بودند ،استفاده شد .گلههای مورد بررسي
در استانهای تهران ،البرز و قزوین واقع شدهاند .بر پایۀ
شمار رکورد روز آزمون هر دام ،گاوها در پنج گروه حداقل
دو رکورد روز آزمون ( ،)≥2حداقل چهار رکورد روز آزمون
( ،)≥4حداقل شش رکورد روز آزمون ( ،)≥6حداقل
هشت رکورد روز آزمون ( )≥8و حداقل ده رکورد روز
آزمون ( )≥10دستهبندی شدند .اطالعات شمار رکورد و
شمار دام در پیشفرض (سناریو)های مختلف در جدول
 1نشان داده شده است.
برای محاسبۀ رکورد دورة شیردهي کامل
تصحیحشده برای سن در نخستین زایش" ،دو بار
دوشش و شیر  305روز ( ")milk305_2Xو "حداقل
شمار" سه رکورد روز آزمون در نظر گرفته شد
(.)Kennedy et al., 1978; Gantner et al., 2009
بیشترین فاصلۀ بین دو رکورد متوالي نود روز در نظر
گرفته شد .دامهای با شیر روزانۀ کمتر از  2کیلوگرم و
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بیشتر از  90کیلوگرم از دادهها حذف شدند .مدل
آماری استفادهشده برای تجزیهوتحلیل رکوردهای دورة
شیردهي ( )Lactation modelبهصورت زیر بود:
𝑗𝑖𝑒 𝑦𝑖𝑗 = 𝜇 + ℎ𝑦𝑠𝑖 + 𝑎𝑖𝑗 +

در رابطۀ باال 𝑗𝑖𝑦= رکورد شیر ،milk305_2X
𝑖𝑠𝑦 =ℎاثر گله-سال-فصل زایش =𝑎𝑖𝑗 ،ارزش اصالحي
دام  jام در گله-سال-فصل iام و 𝑗𝑖𝑒 اثر باقي
مااستباشد.
مدل آماری استفادهشده برای تجزیهوتحلیل
رکوردهای روز آزمون در زیر ارائه شده است:

= 𝑛𝑙𝑘𝑗𝑖𝑦
𝑞
𝜇 + ℎ𝑡𝑚𝑖 + 𝑀𝐹𝑗 + ∑𝑚 𝛽𝑘𝑚 ∅𝑚 (𝑡𝑘𝑚 ) +
𝑛𝑙𝑘𝑗𝑖𝑒 ∑𝑞𝑚 𝛼𝑙𝑚 ∅𝑚 (𝑡𝑙𝑚 ) + ∑𝑞𝑚 𝛾𝑙𝑚 ∅𝑚 (𝑡𝑙𝑚 ) +
𝑚𝑡ℎ

𝑛𝑙𝑘𝑗𝑖𝑦= رکورد پدیدگاني (فنوتیپي) دام lام در
iام و 𝐹𝑀 jام و در زمان nام؛ 𝜇= عرض از مبدأ؛
𝑖𝑚𝑡 =ℎگله-سال و ماه روز آزمون؛ 𝑗𝐹𝑀= بارهای
دوشش در روز؛ 𝑚𝑘𝛽= ضریب رگرسیون ثابت برای
سن-سال-فصل گاو در طول دورة شیردهي؛
) 𝑚𝑘𝑡( 𝑚∅= ضریب چندجملهای لژاندر از روزهای
شیردهي استانداردشده؛ 𝑚𝑙𝛼= ضریب رگرسیون
تصادفي ژنتیکي افزایشي دام؛ 𝑚𝑙𝛾= ضریب رگرسیون
تصادفي محیطي دائمي دام؛ 𝑞= رتبۀ برازش
چندجملهایهای لژاندر درجه  2برای اثر سن-سال-
فصل زایش و درجه  3برای محیطي دائمي و اثر
ژنتیکي افزایشي دام؛ 𝑛𝑙𝑘𝑗𝑖𝑒= اثر تصادفي باقيمانده.
درجههای برازش با استفاده از یکچند تجزیهوتحلیل
مقدماتي با درجههای برازش مختلف و انتخاب بهترین
مدل بر اساس معیار اطالعات آکایک انتخاب شدند.

جدول  .1خالصۀ شمار رکورد و دام استفادهشده برای مقایسۀ مدل رگرسیون تصادفي با مدل دورة شیردهي در دورة شیردهي اول
گاوهای هلشتاین
Table 1. Summary of number of records and cows used for comparison of random regression with lactation model in
the first lactation of Holstein dairy cattle
Common
animals between
two models
43043
52476
54856
56465
57234
57234

No. of
animals with
test day
23149
36083
39348
41332
43109
44117

Average
Lactation
milk yield
9703.6
9318.28
9139.52
8940.06
8820.39
8820.39

No. of lactation
records

Average test
day milk yield

No. of test
day records

Structure

22802
35444
38263
39941
40725
40725

31.93
31.76
31.70
31.67
31.63
31.61

236459
346136
367188
375971
380228
381236

≥ 10 test day
≥ 8 test day
≥ 6 test day
≥ 4 test day
≥ 2 test day
All records
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ماتریس (کو)واریانس مدل به بهصورت زیر تعریف
شد:

0
𝑃⊗𝐼
0

0
0
𝑒𝐼 ⊗ 𝜎2
باال  Aماتریس

𝐺⊗𝐴
𝛼
0
= 𝛾
𝑒
0

خویشاوندی تشکیلشده
در رابطۀ
بر پایۀ شجره؛  Gماتریس (کو)واریانس ضرایب
رگرسیون تصادفي ژنتیکي افزایشي دام؛  Pماتریس
(کو)واریانس ضریبهای رگرسیون تصادفي تصادفي
محیطي دائمي دام؛  Iماتریس واحد با ابعاد برابر با
شمار دامهای رکورد و 𝑒 𝜎2واریانس باقيمانده دارد.
اجزای (کو)واریانس تحت مدل رگرسیون تصادفي
با استفاده از گاوهایي که حداقل ده رکورد روز آزمون
داشتند با کمک برنامۀ  )Meyer, 2007( Wombatبه
دست آمدند .مقادیر EBVها و درستي آنها نیز با
استفاده از برنامۀ  Wombatمحاسبه شد .درستي
EBVها با استفاده از عنصرهای قطری معکوس
ماتریس ضریبها ،سمت چپ معادلههای ( Left hand
 )sideمختلط ،به دست ميآید (.)Mrode, 2014
برای مقایسۀ نتایج مدل رگرسیون تصادفي با مدل
دورة شیردهي از همبستگي رتبهای بین EBVها
استفاده شد .ازآنجاکه در تصمیمگیریهای انتخاب،
رتبهبندی درست دامهای برتر از الزامهای روش و
مدل استفاده شده است ،همبستگي رتبهای بین دو
مدل برای  10درصد دامهای برتر در هر دو مدل نیز
بررسي شد .درستي EBVهای بهدستآمده از دو مدل
دورة شیردهي و رگرسیون تصادفي نیز گزارش شد.
نتایج و بحث
همبستگي رتبهای بین EBVهای پیشبینيشده با
استفاده از روز آزمونهای مختلف در مدل دورة
شیردهي و مدل رگرسیون تصادفي در شکل  1نشان
داده شده است .همبستگي رتبهای بین EBVهای
بهدستآمده از مدل رگرسیون تصادفي و مدل دورة
شیردهي با استفاده از همۀ رکوردها  0/44برآورد شد.
در بررسي همبستگي بین BVهای پیشبینيشدة
بهدستآمده از رکوردهای روز آزمون و رکوردهای
 305روز در گاوهای هلشتاین ایران  0/95برآورد شد
( .)Razmkabir et al., 2011در نتایج تحقیق دیگری

میزان همبستگي اسپیرمن بین  EBVگاوهای نر در دو
مدل روز آزمون و دورة شیردهي برای صفت تولید شیر
در گاوهای هلشتاین ایران  0/925گزارش شد
( .)Farhangfar & Rezaee, 2007علت مغایرت نتایج
این دو بررسي با پژوهش کنوني در این بود که در این
پژوهش تنها همبستگي بین EBVهای گاوهای ماده
در نظر گرفته شد بود اما در دو بررسي پیشین
همبستگي بین EBVهای گاوهای نر محاسبه شده
بود .افزون بر این،در پژوهش کنوني محدودیتي برای
حداقل شمار رکورد روز آزمون در مدل رگرسیون
تصادفي لحاظ نشده بود ولي در بررسي Farhangfar
 (2007) & Rezaeeاز گاوهای با ده رکورد روز آزمون
و در بررسي  (2011) Razmkabirاز گاوهایي با حداقل
سه رکورد روز آزمون استفاده شده بود.
هنگاميکه حداقل از دو رکورد روز آزمون برای
برازش مدل رگرسیون تصادفي استفاده شد،
همبستگي بین EBVهای مدل رگرسیون تصادفي و
دورة شیردهي از  0/65تا  0/71متغیر بود .همبستگي
بین EBVهای بهدستآمده از مدل رگرسیون تصادفي
با شمار متفاوت رکورد از ( 0/65حداقل دو رکورد روز
آزمون با ده رکورد روز آزمون) تا 100درصد (حداقل
دو رکورد روز آزمون با حداقل چهار رکورد روز آزمون)
متغیر بود .به دلیل اینکه در مدل دورة شیردهي
حداقل سه رکورد روز آزمون الزم بود تا میزان شیر
 305روز محاسبه شود ،همبستگي بین EBVهای
بهدستآمده از مدل دورة شیردهي با همۀ رکوردها و
حداقل دو رکورد روز آزمون یک برآورد شد .بهطورکلي
همبستگي بین EBVهایي با شمار متفاوت رکورد روز
آزمون در مدل دورة شیردهي باال (حدود  0/91تا
 )0/99برآورد شد .یکي از دالیل همبستگي باالی بین
EBVهای پیشبینيشده در دستهبندیهای مختلف
شمار رکورد روز آزمون را ميتوان یکسان بودن
فراسنجههای ژنتیکي استفاده شده دانست .بهطورکلي،
مدل رگرسیون تصادفي نسبت به مدل دورة شیردهي
به شمار رکورد روز آزمون هر دام حساسیت بیشتری
دارد .با استفاده از اطالعات گاوهای هلشتاین کشور
برزیل هنگاميکه بهجای شش رکورد روز آزمون از ده
رکورد روز آزمون استفاده شود همبستگي بین مدل
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دورة شیردهي و رگرسیون تصادفي از  0/83به 0/87
افزایش یافت ( )Padilha et al., 2016aکه با نتایج این
پژوهش همخواني دارد .در بررسي در کشور ایران
همبستگي ژنتیکي بین رکوردهای روز آزمون سوم و
هفتم با استفاده از تجزیهوتحلیل دو متغیره و مدل
دورة شیردهي  305روز حدود  0/76به دست آمد
( .)Shadparvar & Yazdanshenas, 2005این
پژوهشگران گزارش کردند رکوردهای روز آزمون  1و
 2به تنهایي برای پیشبیني EBVهای شیر  305روز
مناسب نیستند ولي رکوردهای روز آزمون اواسط دورة
شیردهي به دلیل همبستگي ژنتیکي باالیي که با دورة
شیردهي کامل دارند مناسبتر به نظر ميرسند.
در پژوهشي با استفاده از اطالعات گاوهای هلشتاین
کشور برزیل انحراف استاندارد  EBVبهدستآمده از مدل
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رگرسیون تصادفي 22درصد بیشتر از انحراف استاندارد
مدل دورة شیردهي برآورد شد ( .)Melo et al., 2007این
پژوهشگران در نتایج بررسيهای خود گزارش کردند ،اگر
شمار دختران گاوهای نر بیشتر از  49تا باشد تفاوت بین
دو مدل کم و در حدود 3درصد است اما هنگاميکه شمار
دختران گاوهای نر کم است تفاوت بین دو مدل حدود
22درصد خواهد بود .همچنین این پژوهشگران گزارش
کردند با افزایش شمار فرزندان گاوهای نر همبستگي بین
EBVهای مدل دورة شیردهي و رگرسیون تصادفي از
 0/86به  0/95افزایش پیدا کرد .در این بررسي برای
ارزیابي از گاوهای ماده استفاده شد و با تغییر شمار
رکوردهای روز آزمون میانگین شمار دختران گاوهای
مورد بررسي تغییر چنداني نکرد و حدود یک باقي ماند و
شمار دختران هر گاو ماده از  0تا  12متغیر بود.

شکل  .1همبستگي رتبهای بین ارزشهای اصالحي پیشبینيشدة مدل دورة شیردهي و مدل رگرسیون تصادفي با استفاده از همۀ
دامها با شمار متفاوت رکورد روز آزمون .در شکل باال  Lac+iمنظور مدل دورة شیردهي با حداقل  iرکورد روز آزمون و RR+i
منظور مدل رگرسیون تصادفي با حداقل  iرکورد روز آزمون است.
Figure 1. Rank correlation between predicted breeding values under random regression and lactation models using all
animals with different number of test day records. In above figure, Lac+i denotes lactation model with at least i test
day records and RR+i denotes random regression model with at least i test day records.
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همبستگي رتبهای بین EBVهای 10درصد
دامهای برتر از نظر EBVهای ،با استفاده از شمار
متفاوت رکورد روز آزمون در مدل دورة شیردهي و
مدل رگرسیون تصادفي در شکل  2نشان داده شده
است .بهطورکلي همبستگي بین مدل رگرسیون
تصادفي و دورة شیردهي از ( 0/05رگرسیون تصادفي
با همۀ رکوردها و دورة شیردهي با حداقل ده رکورد
روز آزمون) تا ( 0/42رگرسیون تصادفي با حداقل ده
رکورد روز آزمون و دورة شیردهي با حداقل ده رکورد
روز آزمون) متغیر بود .در حقیقت هنگامي از شمار
بیشتر از دو رکورد روز آزمون برای برازش مدل
رگرسیون تصادفي یا مدل دورة شیردهي استفاده
ميشود به دلیل اینکه مرحلۀ افزایشي شیردهي،

مرحلۀ اوج شیردهي و درنهایت مرحلۀ کاهشي پس از
اوج بهخوبي توصیف و توجیه ميشود همبستگي بین
EBVها نیز افزایش ميیابد .همبستگي بین EBVهای
بهدستآمده از مدل رگرسیون تصادفي با شمار
متفاوت رکورد ،از  85درصد تا 100درصد متغیر بود
درحاليکه دامنۀ همبستگي بین EBVهای
بهدستآمده از مدل دورة شیردهي با شمار متفاوت
روز آزمون از  0/36تا  0/89متغیر بود .هنگاميکه از
10درصد گاوهای نر برتر برای پیشبیني EBVها
استفاده شده همبستگي بین دو مدل رگرسیون
تصادفي و مدل دورة شیردهي از  0/89به 0/69
کاهش یافت و در 1درصد گاوهای برتر همبستگي بین
دو مدل  0/85برآورد شد (.)Padilha et al., 2016b

شکل  .2همبستگي رتبهای بین ارزشهای اصالحي پیشبینيشدة مدل دوره شیردهي و مدل رگرسیون تصادفي با استفاده از 10
درصد دامهای برتر با شمار متفاوت رکورد روز آزمون .در شکل باال  Lac+iمنظور مدل دورة شیردهي با حداقل  iرکورد روز آزمون
و  RR+iمنظور مدل رگرسیون تصادفي با حداقل  iرکورد روز آزمون است.
Figure 2. Rank correlation between predicted breeding values of random regression and lactation models using 10%
top animals with different number of test day records. In above figure, Lac+i denotes lactation model with at least i
test day records and RR+i denotes random regression model with at least i test day records.
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رتبۀ بیست گاو برتر با استفاده از مدل رگرسیون
تصادفي با شمار دو رکورد روز آزمون و بیشتر از دو
رکورد روز آزمون در جدول  2نشان داده شده است.
گاوهای برتر در هر دو مدل میانگین تولید شیر روز
آزمون و دورة شیردهي باالیي داشتند .تنها سه گاو از
بین بیست گاوی که در مدل رگرسیون تصادفي رتبۀ
 1تا  20بودند در مدل دورة شیردهي توانستند رتبۀ
زیر  27گاو رتبۀ زیر  50را کسب کنند .در بررسي در
کشور برزیل رتبۀ ده گاو برتر در دو مدل رگرسیون
تصادفي و دورة شیردهي متفاوت بود ولي گاوهای شمارة
 7 ،6 ،5 ،3 ،2 ،1و  10در هر دو مدل جزء ده گاو برتر
قرار گرفتند اما گاوهای با رتبۀ  8 ،4و  9در مدل
رگرسیون تصادفي ،در رتبههای  20 ،16و  19در مدل
دورة شیردهي قرار گرفتند (.)Padilha et al., 2016b
جدول  3درستي EBVهای بهدستآمده از دو
مدل دورة شیردهي و مدل رگرسیون تصادفي را نشان
ميدهد .میانگین درستي در مدل رگرسیون تصادفي
4درصد بیشتر از مدل دورة شیردهي بود .با تغییر
شمار رکورد روز آزمون از دو رکورد به هشت رکورد
درستي EBVها در هر دو مدل تا حدودی ثابت ماند
اما هنگاميکه حداقل شمار رکورد روز آزمون به ده
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رکورد محدود شد درستي EBVها در مدل دورة
شیردهي 4درصد و در مدل رگرسیون تصادفي 2
درصد کاهش یافت .در حقیقت هنگامي بر پایۀ شمار
رکورد روز آزمون برای شمار دامهای موجود در فایل
داده محدودیت ایجاد ميشود به دلیل کاهش افراد،
درستي ارزیابي نیز کاهش ميیابد .در راستای این
پژوهش در بررسي دیگری گزارش شده است که
میانگین قابلیت اعتماد EBVهای مدل رگرسیون
تصادفي با استفاده از ده رکورد روز آزمون حدود 0/17
کمتر از حالتي بود که از  6 ،4و یا  8رکورد روز آزمون
استفاده ميشود ( .)Padilha et al., 2017همچنین
گزارش شده است درستي ارزیابيها در مدل رگرسیون
تصادفي 23درصد تا 24درصد بیشتر از مدل دورة
شیردهي است ( .)Padilha et al., 2016bپیشنهاد
ميشود در بررسيهای آینده مقایسۀ دو مدل با
طبقهبندی گاوهای نر بر پایۀ شمار فرزندان دختر و
شمار رکورد روز آزمون فرزندان دختر انجام گیرد .به
دست آوردن بیشترین فاصلۀ بین دو رکورد روز آزمون
متوالي و شمار مناسب رکورد روز آزمون برای
تجزیهوتحلیل رگرسیون تصادفي بررسيهایي هستند
که در ادامۀ این پژوهش در حال انجام هستند.

جدول  .2رتبۀ بیست گاو برتر در مدل رگرسیون تصادفي و دورة شیردهي با شمار حداقل دو رکورد روز آزمون و حداقل ده رکورد آزمون
Table 2. The rank of 20 top cows under random regression and lactation model with atleast 2 or 10 test day milk yield
records
RR+2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

RR+10
3
1
2
NA
9
14
5
4
21
8
17
10
4076
19
6
NA
12
11
27
16

Lac+10
76
1513
25
NA
14
1560
23
11
483
96
20
74
4434
295
1
NA
4582
87
113
388

Lac+2
452
1279
13
41
40
120
25
69
42
86
19
305
428
87
1
1948
7326
412
308
229

TD_milk
40.67273
41.08
49.9
52.48889
42.72727
51.74545
50.49091
53.71
46.76
48.23
46
48.57273
52.64444
51.97143
47.62
47.91111
35.8
48.81
49.14545
50.2

RawMilk305
11936.13
12249.22
15116.14
14520.39
13526.17
16116.37
14775.7
15627.58
14018.48
14304.04
13573.72
14237.32
14971.49
9502.54
15200.86
13171.62
11179.33
14882.94
15661.75
16187.46

Cow number
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

TD_milk, test day milk record; Lac+i, lactation model with at least i test day records; RR+i, random regression model with at least i test day records.
NA, cow was not available.
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Table 3. The mean of reliability in random regression and lactation model using different number of test day records
Structure
≥ 10 test day
≥ 8 test day
≥ 6 test day
≥ 4 test day
≥ 2 test day
All records

Lactation model
REL
SD
0.58
0.11
0.62
0.10
0.61
0.10
0.60
0.10
0.63
0.10
0.63
0.10

REL
0.63
0.65
0.65
0.65
0.65
0.65

SD
0.12
0.11
0.11
0.11
0.11
0.11

Random regression model
Average no. of daughters
0.89
0.90
0.90
0.90
0.90
0.90

REL, Reliability; SD, Standard Deviation

جایگزین مدل دورة شیردهي در ارزیابي ژنتیکي
.گاوهای شیری کشور شود
سپاسگزاری
از مسئوالن و کارشناسان مرکز اصالح نژاد و بهبود
تولیدات دامي کشور برای در اختیار قرار دادن
.دادههای تحقیق صمیمانه قدرداني ميشود

نتيجهگيري کلی

ها در مدل رگرسیون تصادفيEBV بهطورکلي درستي
. درصد بیشتر از مدل دورة شیردهي بود4 حدود
حداقل شمار رکورد روز آزمون الزم برای جایگزین
کردن مدل دورة شیردهي با مدل رگرسیون تصادفي
 با توجه به نتایج.دو رکورد روز آزمون به دست آمد
این بررسي پیشنهاد ميشود مدل رگرسیون تصادفي
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