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مختلف شيردهي گاوهاي هلشتاين  يها دوره در شير چربي و شير ميزان توليد ژنتيكيآناليز 
 مناسب يها مدلبا استفاده از  ايران

  2كشكوئيه علي اسماعيلي زاده و 2فوزي يمسعود اسد ،*1عاطفه پيراسته

 گروه علوم دامي ورزي،كشا هنشكددا، شهيد باهنر كرمان هنشگادا ،كرمانايران،  1

  بخش اصالح نژاد و ژنتيك ،دانشكده علوم دامي شهيد باهنر كرمان، هنشگادا ،كرمانران، اي 2

 16/11/96 :تاريخ پذيرش  28/12/95 :تاريخ دريافت

  چكيده

در پنج دوره شيردهي  شير چربي و ژنتيكي دو صفت ميزان توليد شير) واريانس(تعيين ساختار مناسب كو  منظور بهدراين تحقيق 
 1384-1385طي دو سال  ها دادهاين . مادر استفاده شد 48350 پدر و 1510رأس دام از  53138ين ايران از ركورد گاوهاي هلشتا

تا  1 يها دورهتوليد شير در  يركوردها .بود شده يآور جمعمختلف  يها استانگله در  436توسط مركز اصالح نژاد دام كشور از 
تا  1 يها دورهدر  شير مربوط به چربي يركوردهاو  يلوگرمك 8012و  15445، 24337، 35970، 50578به ترتيب برابر بود با  5
دو صفت  اين ژنتيكي آناليز مدل بهترين تعيين براي .بود يلوگرمك 6322و  14451،10729، 17935، 19463به ترتيب برابر با  5

 حاضر تحقيق در. تكرارپذيري استفاده شد چند متغيره معين، نامعين و همچنين مدل يها مدلمختلف شيردهي از  يها دورهدر 
 ماه تولد، سال شامل ثابتعوامل  اثرات مدل دراين. شد استفاده متغيره يك مدل از تصادفي و ثابت اثرات اهميتبررسي  منظور به

 ژنتيكي اثر. بودند دار يمعن شير چربي و شير توليد صفات بر زايش فصل-سال-گله اثر و استان دوشش، دفعات زايش، ماه تولد،
 مدل و شد سيربر BIC روش با متغيره چند يها مدل از حاصل نتايج. شد گرفته نظر در مهم تصادفي اثر تنها عنوان به افزايشي

 ها مدلدر مقايسه با ساير  صفت دو هر ژنتيكي آناليز براي مدل بهترين عنوان به BIC ميزان كمترين داشتن دليل به متغيره سه
، 15/0، 21/0بااين مدل، وراثت پذيري توليد شير در پنج دوره شيردهي، به ترتيب  .شد انتخابغيره نامعين مدل چند مت ازجمله

 استفاده مورد مدل بهترين از حاصل نتايج. بود 09/0و  09/0، 11/0، 12/0، 15/0و براي چربي شير به ترتيب  11/0و 11/0، 12/0
 ميزان شامل مختلف )صفت(گروه  سه به ژنتيكي ازنظر دهيشير مختلف يها رهدو در شير چربي و شير توليد ميزان كه داد نشان
 در شير چربي و شير توليد ميزان و دوم ي دوره در شير چربي و شير توليد ميزان اول، ي دوره در شير چربي و شير توليد
دوم  يها دورهوليد شير و چربي شير در لذا استفاده از ركورد ت. شدند تقسيم) پنجم و چهارم سوم، ي دوره( شامل بعدي يها دوره

و چون مطابق نتايج  تيكي گاوهاي هلشتاين ايران گرددموجب افزايش صحت ارزيابي ژن تواند يماول  ي دورهو سوم عالوه بر 
 بعد از يركوردهابنابراين استفاده از . شدبرآورد  1برابر ) 5- 4-3( اين تحقيق همبستگي ژنتيكي بين سه دوره آخر شيردهي

  .سوم موجب افزايش صحت ارزيابي ژنتيكي نخواهد شد ي دوره

  متغيره چند يها مدلشير، گاوهاي هلشتاين ايران، آناليز ژنتيكي،  توليد شير، چربي: كليدي يها واژه

  atefe.piraste@gmail.com: پست الكترونيكي،  09133957014 :نويسنده مسئول، تلفن* 

  مقدمه
 دقتناليز ژنتيكي صفات بر در آ استفاده موردنوع مدل 
امروزه براي . است مؤثربرآورد شده  ژنتيكي پارامترهاي

وسيع  طور بههاي مختلط تخمين پارامترهاي ژنتيكي مدل

 ها آنشوند كه اثرات ثابت و تصادفي مهم در استفاده مي
 )واريانس(كو يها مؤلفه برآورد براي. شوندگنجانده مي

 در روش اين ،شود يم استفاده REML روش از معموالً
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 باتوجه .گيرد يم قرار مورد استفاده مختلط يها مدل قالب
 مدل صورت به ها مدل مورد بررسي) صفات( متغير تعداد به

 تكرارپذيري و متغيره چند دومتغيره، متغيره، يك
براي آناليز ژنتيكي صفاتي كه در . شوند يم بندي يمتقس

مانند توليد شير،  شوند يمطول عمر اقتصادي حيوان تكرار 
كه يك مدل  يريتكرارپذاز مدل  توان يم... توليد پشم و

در مدل تكرارپذيري . يك متغيره است استفاده كرد
مختلف برابر  يها زمانهمبستگي ژنتيكي بين ركوردها در 

اما امكان دارد همبستگي ژنتيكي بين  شود يمبا يك فرض 
براين امكان ركوردها در سنين مختلف برابر يك نباشد بنا

دارد مدل تكرارپذيري مدلي مناسب براي آناليز ژنتيكي 
چند متغيره  يها مدلدر  .)14( صفات نباشد گونه ينا

ساختار  )Unstructured Multivariate Model( نامعين
كواريانس بين تمامي صفات مورد بررسي تشكيل -واريانس

يك صفت  هاي يانسواربين كليه  ها مدلدراين . شودمي 
مثال واريانس ژنتيكي افزايشي، واريانس ژنتيكي  عنوان به(

متناظر صفات  هاي يانسواربا ) مانده يباقمادري و واريانس 
دراين مدل ). 7( ديگر كواريانس در نظر گرفته مي شود

هاي بين اثرات ژنتيكي و غيرژنتيكي لحاظ كواريانستمام 
 تر يقدقشود به همين دليل از مدل يك و دو متغيره مي

از  ها مدلبنابراين پارامترهاي به دست آمده دراين . است
در مدل چند متغيره با ساختار  .دقت باالتري برخوردارند

در سطح وسيع در آناليز ژنتيكي صفات  اكنون همنامعين كه 
گاهي مقدار كواريانس برآورد شده بين دو  شوند يماستفاده 

از مدل حذف ندارد و بايد  داري يمعنصفت با صفر تفاوت 
از طرف ديگر لحاظ كردن يك كواريانس غيرمهم در . شود

و  ها يانسواريك مدل چند متغيره بر مقدار تخمين ساير 
 يها مدلبدين منظور از . گذارد يمها نيز تأثير كواريانس

-Pre( كواريانس معين - چند متغيره با ساختار واريانس

Structured Multivariate Model () شده ينيتعاز پيش (
نشان نتايج تحقيقات گذشته  .)10و  9( شوداستفاده مي 

بررسي تغييرات ژنتيكي يك صفت در  برايكه  دهد يم
چند متغيره معين استفاده  يها مدلاز  توان يمطول زمان 

الزم است كه ساختار مناسب  ها مدلالبته دراين  .نمود
مختلف آن صفت تعيين  يها دورهكواريانس بين  -واريانس

مختلف  يها مدلهدف از اين پژوهش مقايسه . گردد
صفات توليد شير و چربي در  ژنتيكيآماري براي آناليز 

 و تعيين بهترين مدل براي آناليز مختلف شيردهي يها دوره
 .باشد يمدر گاوهاي هلشتاين  ژنتيكي اين صفات

  روشهامواد و 
 مربوط چربي و شير توليد ميزان يركوردها تحقيق دراين

 ي دوره، )L1(شيردهي اول  ي دورهشيردهي،  دوره پنج به
 ي دوره، )L3(شيردهي سوم  ي دوره، )L2(شيردهي دوم 

 در) L5(شيردهي پنجم  ي دورهو )L4(شيردهي چهارم 
 اين كه قرارگرفت مورداستفاده ايران هلشتاين گاوهاي

 آوري جمع كشور دام نژاد اصالح مركز توسط ها داده
 1510 از حيوان 53183 روي بر وردهارك اين .دوب گرديده

 در حيوانات اين .اند شده گيري اندازه مادر، 48350و پدر
 مختلف يها استان در گله 436 در 85 و 84 هاي سال طي

  .)2و  1 يها جدول( .ندبود آمده دنيا به كشور

  حاضر تحقيق در شير چربي ميزان ژنتيكي آناليز براي شده استفاده يها داده ساختار- 1جدول
  يردهي پنجمش  شيردهي چهارم يردهي سومش يردهي دومش يردهي اولش  ي آماريها شاخص
  258 290 303 306  290   (kg) ميانگين

  58 73 82 85  82  (kg) انحراف معيار
  6322  1445110729 17935 19463  تعداد ركورد
  912  1072 1197 1306 1414  تعداد پدر
  6976  12764 18839 27645 39543  تعداد مادر

  80 71/5 79 72  82 (kg)  چربيحداقل توليد
  568 699 690 732  719 (kg) چربيحداكثر توليد
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 براي آناليز ژنتيكي ميزان توليد شير در تحقيق حاضر شده  استفادهي ها دادهساختار - 2جدول

  يردهي پنجمش  يردهي چهارمش  يردهي سومش يردهي دومش يردهي اولش  ي آماريها شاخص
 7901893393739458 9358   (kg) يانگينم

 1517188320432154 2109   (kg)  انحراف معيار
 8012 50578359702433715445  تعداد ركورد
 960 1137 1286 1403 1510  تعداد پدر

 7870 15030 23584 34414 48350  تعداد مادر

 2482247824702501 2548  (kg) شيرحداقل توليد
 14280 143501435014350 14350  (kg) توليد شير حداكثر

 

افزار ي بااستفاده از نرمها دادهابتدا : هاداده آماده سازي
ي منطقي حذف ي خارج از محدودهها دادهاكسل بررسي و 

ربي با چميزان شير و  يها دادهكه براي  يطور به. شدند
ن يواحد انحراف معيار بيشتر و كمتر از ميانگ 3اختالف 
 ،نرمال تعريف شدند ي محدودهآماري خارج از  ازلحاظ

اساس تعداد ركورد موجود بر ها داده همچنين. حذف شدند
پدر، شماره  ي شمارهحيوان،  ي شماره مثل ييها گروهدر 

زايش،  همادر، گله، سال تولد، ماه تولد، سال زايش، ما
 (Cygwin)محيط لينوكس  درشيرواري، ميزان شير و چربي 

كم بودند حذف  ييركوردهاكه داراي  ييها گروه يش وويرا
  .شدند

تعيين  براييابي به بهترين مدل چند متغيره براي دست
ژنتيكي دو صفت توليد شير ) واريانس(ساختار مناسب كو

-و چربي شير در طول عمر گاوهاي هلشتاين ايران از نرم

  .)12(استفاده شد ASReml  افزار

بررسي اهميت اثرات ثابت و اين تحقيق ابتدا براي  در
تصادفي جهت آناليز ژنتيكي توليد شير و چربي در پنج 

هاي يك متغيره كه در آن اثر سال دوره شيردهي از مدل
سطح، اثر  12، اثر ماه تولد و ماه زايش با سطح تولد با دو

و  2( دوششدفعات  و اثرفصل زايش  -سال زايش  - گله
ر ثابت در نظر گرفته اث عنوان به) بار دوشش در روز 3

و  حيوانياز اين اثرات در قالب مدل  هركداماهميت . شدند
و سطح  شدي بررسبا حضور اثرات ژنتيكي حيوان 

همچنين اثر ژنتيكي حيوان . آنها مشخص شد داري يمعن

 موردمدل . يك اثر تصادفي در نظر گرفته شد عنوان به
از  كدامهراين مدل براي . باشدزير مي صورت به استفاده
  .شد استفادهجداگانه  صورت بههاي شيردهي دوره

  y = Xb + Zu +e        ]1فرمول[

  در اين مدل،

y :دوره  ركوردهاي توليد شير يا توليد چربي در يك
  شيردهي خاص

b :بردار اثرات ثابت  

 :u  بردار اثرات ژنتيكي افزايشي مستقيم  

e :بردار خطاي آزمايش  

X :بتماتريس طرح براي اثرات ثا 

Z :يطرح براي اثرات ژنتيكي افزايش سماتري  

ي واريانس و ها مؤلفهبرآورد  برايدر مرحله بعد 
نتايج  كه يره استفاده شدمتغ دوهاي يانس از مدلكووار

. بكار رفتهاي چند متغيره در مدل ها مدلحاصل از اين 
ي چند ها مدلتر پارامترهاي ژنتيكي از  يقدقبرآورد  براي

  . ه گرديدمتغيره استفاد

هاي چند متغيره در كنار بااستفاده از مدل پاياندر 
نيز براي چند  انسيكوواري ها مؤلفهي واريانس، ها مؤلفه

باتوجه به تحقيقات  .ي در نظر گرفته شدبررس موردصفت 
هاي چند متغيره برآورد شدند يي كه در مدلها مؤلفهگذشته 
 رهيمتغ دوك و ي برآورده شده در مدل يها مؤلفهتر از دقيق
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اين مدل به دو گروه مدل چند متغيره معين و  .)9( باشدمي
ي بسته به اينكه بند ميتقسشود كه اين نامعين تقسيم مي

برآورد شوند يا نشوند  ها انسيكوواركليه واريانس و 
تعيين ساختار  برايدر تحقيق حاضر . صورت گرفت

يد كواريانس مناسب براي دو صفت ميزان تول-واريانس
چند  يها مدلچربي شير در پنج دوره شيردهي از  شير و

استفاده شد،  يريتكرارپذمتغيره مختلف و همچنين مدل 
در  .آورده شده است 3در جدول  ها مدلساختار اين 

كواريانس  - چند متغيره معين ساختار واريانس  يها مدل
 1 يها مدلشيردهي مختلف در قالب  يها دورهژنتيكي بين 

 ، توليد شير و1 در مدل كه يطور به .شدندحي طرا 4تا 
شير در پنج دوره شيردهي در گاوهاي هلشتاين ايران  چربي

دراين مدل فرض . يك صفت در نظر گرفته شدند عنوان به
 باهمشد كه همبستگي ژنتيكي بين پنج دوره شيردهي برابر 

همچنين واريانس ژنتيكي افزايشي . و برابر با يك باشد
در نظر گرفته  باهمن پنج دوره شيردهي برابر اي همهبراي 
باقيمانده،  واريانسدر اين مدل عالوه بر  يگرد عبارت به. شد

براي ساختار ژنتيكي فقط يك واريانس ژنتيكي افزايشي 
  . گرديدبرآورد 

  گانه ي ششها مدلمقايسه  -3جدول

  واريانس همبستگي توضيحات  مدل
=R12=r13=r14=r15=r23=r24=r25=r34 يك صفت  يك

r35=r45
V1=v2=v3=v4=v5 

=R12=r13=r14=r15.(r23=r24=r25=r34  دو صفت  دو
r35=r45=1) 

V1.(v2=v3=v4=v5) 

R12.(r13=r14=r15).(r23=r24=r25).r34 سه صفت  سه
=r35=r45=1) 

V1=v2.(v3=v4=v5) 

R12.r13.(r14=r15).r23.(r24=r25).(r34=r چهار صفت  چهار
35).r45=1

)V1=v2=v3.(v4=v5 

 R12.r13.r14.r15.r23.r24.r25.r34.r35.r45 V1.v2.v3.v4.v5 پنج صفت  پنج

 R=1 V1=v2=v3=v4=v5 تكرارپذيري  شش
 

شير در پنج دوره  چربي در فرضيه بعدي توليد شير و
 ،مختلف تقسيم شدند) صفت(شيردهي به دو گروه 

شيردهي  يها دورهبطوريكه دوره شيردهي اول گروه اول و 
گروه دوم را ) دوم، سوم، چهارم و پنجم يها رهدو(بعدي 

  ). 2مدل(تشكيل دادند 

 يها دورهچربي شير در  ، ميزان توليد شير و3در مدل 
مختلف شامل ) صفت(شيردهي مورد بررسي به سه گروه 

 يها دورهدوره شيردهي اول، دوره شيردهي دوم و 
تقسيم ) سوم، چهارم و پنجم يها دوره(شيردهي بعدي 

  .شدند

پنج دوره شيردهي  و چربي در نظر گرفتن ميزان توليد شير
مختلف شامل دوره شيردهي اول، ) صفت(به چهار گروه 

 يها دوره دوره شيردهي دوم، دوره شيردهي سوم و

را  4مدل ) چهارم و پنجم يها دوره(شيردهي بعدي 
 . تشكيل داد

كواريانس  - در مدل چند متغيره نامعين ساختار واريانس 
شيردهي مختلف از قبل تعيين نشد و  يها دورهي بين ژنتيك

در . ها در نظر گرفته شدندكواريانسو  ها يانسوارتمامي 
 يها دورهاز  هركدامدر  شير اين مدل، توليد شير و چربي

يك صفت جداگانه در نظر گرفته شد  عنوان بهشيردهي 
 يريتكرارپذمدل  عنوان به، 6همچنين از مدل ). 5مدل (

 .شد استفاده

باقيمانده در ) واريانس(الزم به ذكر است كه ساختار كو 
نامعين در نظر گرفته  صورت بهچند متغيره  يها مدلتمامي 

 5ي مختلف شامل  مؤلفه 15تعداد  يگرد عبارت بهشد 
  .كواريانس خطا برآورد شد 10واريانس خطا همراه با 
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 BICو) AIC )Akaik Information Criterion روش دو
)Bayesian Information Criterion (در گسترده طور به 

 تعيين براي همچنين. شوند يم استفاده آماري وتحليل يهتجز
 در مختلف معيارهاي عملكرد. دارند كاربرد نيز مدل بهترين
 روش. دارد قرار ها داده اندازه تأثير تحت ها مدل انتخاب

AIC حداكثر بودن منفي ميزان مدل بهترين تعيين براي 
 به را معادله در استفاده مورد پارامترهاي نمايي درست
 مقدار است تقريبي صورت به چون اما رساند يم حداقل
 AIC شبيه اگرچه BIC درروش اما ،نيست دقيق آن عددي

 آن عددي تفسير كه شده طراحي يا گونه به اما باشد يم
 BIC و AIC يها فرمول همچنين. باشد يم دقيق صورت به

 مدل بهترين تعيين براي BIC روش كه دده يم نشان
لذا در تحقيق حاضر  . )13(دارد  بستگي) n( نمونه اندازه به

  .استفاده شد BICهاي مختلف از روشبراي مقايسه مدل

 BIC=-2*Logl+q*log (n-p)              ]2فرمول[

 Log lحداكثر درست نمايي، لگاريتمq   تعداد پارامترهاي
ضريب ماتريس اثرات  pشاهدات و تعداد م nبرآورد شده، 

كار كمتري باشد داراي  BCIمدلي كه داراي  .باشد يمثابت 
  . )8( باشد يمبيشتري براي آناليز ژنتيكي  ييآ

 نتايج

اهميت اثرات ثابت شامل سال تولد، ماه : مدل يك متغيره
و ماه زايش در آناليز ژنتيكي توليد شير و چربي شير  تولد

هاي يك متغيره و در در قالب مدلدر پنج دوره شيردهي 
سطح  .ي شدبررس حضور اثر تصادفي ژنتيكي افزايشي

براي دو ي و ميانگين حداقل مربعات اثرات ثابت دار يمعن
 و 4 يها جدولر دصفت توليد شير و چربي شير به ترتيب 

  .شده است هآورد 5
  نج دوره شيردهي گاوهاي هلشتاين ايرانداري اثرات ثابت مؤثر بر ميزان توليد شير در پ يمعنسطح  -4جدول

 هايدوره    
  L1 L2 L3 L4 L5  يردهي اثرات ثابتش

  *** ***  *** *** ***  سال تولد

  *** ***  *** *** ***  تولد ماه

  ***  ns  *** *** *** ماهبرحسبسن حيوان 

  *** ***  *** *** *** زايش-فصل – تولد سال -گله
  *** ***  *** *** ***  دوشش دفعات

L1* ،L2،L3 ، L4و L5 :پنجم و چهارم سوم، دوم، اول، يردهيش يها دوره ترتيب بهP<0.05, **P<0.01, ***P<0.001, ns: not 

significant  
  داري اثرات ثابت مؤثر بر ميزان توليد چربي شير در پنج دوره شيردهي گاوهاي هلشتاين ايران يمعنسطح  -5جدول

 هايدوره    
  L1 L2 L3 L4 L5  بتاثرات ثا  يردهيش

 ns ns *** ns ns  سال تولد

 *** *** *** *** ***  تولد ماه

 *** *** *** *** ns ماهبرحسبسن حيوان 

 *** *** *** *** *** زايش-فصل – تولد سال -گله

 *** *** *** *** ***  دوشش دفعات

L1* ،L2،L3 ، L4و L5 :پنجم و رمچها سوم، دوم، اول، يردهيش يها دوره ترتيب بهP<0.05, **P<0.01, ***P<0.001, ns: not 

significant   
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اثر  عنوان بهدر تحقيق حاضر، اثر ژنتيكي افزايشي حيوان 
، تصادفي در آناليز ژنتيكي ميزان توليد شير و چربي شير

بدست آمده با  يريپذ وراثت .ي قرارگرفتبررس مورد
در ر توليد شيمدل يك متغيره براي صفت  استفاده از

شيردهي اول، دوم، سوم، چهارم و پنجم به  يها دوره
براي صفت و  17/0 و 21/0، 26/0، 37/0، 50/0ترتيب 
. بود 09/0و  07/0، 09/0، 09/0، 12/0، 14/0 شير چربي

دو متغيره و چند  يها مدلبعدي شامل  يها مدلبنابراين 
يك متغيره  يها مدلمتغيره براساس نتايج حاصل از اين 

 . ندشدطراحي 

نمايي،  مقدار لگاريتم حداكثر درست: چند متغيره يها مدل
هاي  مدل BICبرآورد شده و همچنين  يپارامترهاتعداد 

 و شير توليد براي ميزان ي مختلف مورد استفاده چند متغيره
آورده شده   7و 6 يها جدولدر  شير به ترتيب چربي
 كه مختلف نشان داد يها مدل BICمقايسه مقادير  .است

بهترين مدل  BICبه دليل داشتن كمترين مقدار  ،مدل سه
براي آناليز ژنتيكي دو صفت توليد شير و چربي شير در 

مختلف شيردهي در گاوهاي هلشتاين ايران  ي دورهپنج 
  .باشد يم

اي چند متغيره و هبراي مدل شده محاسبه BICدرست نمايي و  حداكثرتعداد پارامترهاي برآورد شده، مقدار لگاريتم،  -6جدول 
  تكرارپذيري مربوط به آناليز ميزان توليد شير درگاوهاي هلشتاين ايران

  Log l BIC پارامترتعداد مدل

  8687/2  4302/9- 16  يك
  8606/4  4257/4- 18 دو
  8567/4  4230/3- 21  سه
  8823/6  4348/2- 25 چهار
  8597/6  4222/5- 30  پنج
  2171455  1085720- 3 يريتكرارپذ

ي چند متغيره و ها مدلبراي  شده محاسبه BIC،درست نمايي حداكثرتعداد پارامترهاي برآورد شده، مقدار لگاريتم،  -7دول ج
  ي مربوط به ميزان چربي شير درگاوهاي هلشتاين ايرانريتكرارپذ

  Log l BIC تعداد پارامتر  مدل
  16983/2  8451/7- 16  يك
  16955  8432/6- 18  دو
  16944  8419/6- 21  سه
  16960/7  8418/01- 25 چهار
  16982/3  8416/3- 30 پنج
  1012499  506242- 3 يريتكرارپذ

  

  صفت توليد شير

مقايسه ميزان واريانس ژنتيكي : واريانس ژنتيكي افزايشي
متغيره براي صفت توليد  و پنجافزايشي بين دو مدل سه 

همانطور كه مشاهده  .شده استنشان داده  1شكل شير در 
 در مدل سه با افزايشي ژنتيكي ي شود مقدار واريانسم

به  352400افزايش دوره شيردهي اول به دوم از ميزان 

 384600دوره شيرواري سوم به  و در رسيده 402300
  . است هماندي پنجم ثابت تا دورهو رسيده  2)كيلوگرم(

ي شيردهي از دوره يك با افزايش دوره ،در مدل پنج متغيره
 زانيمو از  ند مدل سه روند افزايشي داشتهمانتا سه 
هاي رسيده و در دوره 2)كيلوگرم( 412600به  357100
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 2)كيلوگرم( 268700 و به ميزان چهارم و پنجم كاهش يافته
  .ه استديرس

روند تغييرات واريانس خطا در دو مدل سه  :واريانس خطا
. نشان داده شده است 2براي صفت شير در شكل  و پنج

اين دو مدل با افزايش دوره  واريانس خطا درميزان 
  .شيردهي افزايش يافته است

  
ي سه و ها مدلهاي شيردهي اول تا پنجم گاوهاي هلشتان ايران حاصل از  دوره در ريشروند تغييرات واريانس ژنتيكي افزايشي صفت توليد  -1شكل 

  پنج متغيره

  
 ي سه و پنجها مدلهاي شيردهي اول تا پنجم گاوهاي هلشتاين ايران حاصل از  دوره در ريشيد روند تغييرات واريانس باقيمانده صفت تول -2شكل 

توليد شير  يريپذ وراثتروند تغييرات  :پذيري  وراثت
 ،شودميمشاهده  3شكل در  حاصل از مدل سه

در حاصل از مدل سه براي صفت توليد شير  يريپذ وراثت
 11/0و  11/0، 12/0، 15/0، 21/0به ترتيب تحقيق حاضر 

، 13/0، 15/0، 22/0و در مدل پنج به ترتيب  )8جدول(
  . )9جدول( شدبرآورد  07/0و  10/0

  صفت چربي شير

مقايسه ميزان واريانس ژنتيكي : واريانس ژنتيكي افزايشي
براي ميزان چربي در شكل  و پنجافزايشي بين دو مدل سه 

   . است نشان داده شده 4

  

 

  ي سه و پنجها مدلي شيردهي اول تا پنجم گاوهاي هلشتان ايران حاصل از ها در دوره ريشي صفت توليد ريپذ وراثتات روند تغيير -3 شكل
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ي روي قطر، همبستگي ژنتيكي باالي قطر و همبستگي فنوتيپي پايين قطر براي ميزان توليد شير حاصل از مدل سه در ريپذ وراثت -8جدول 
  اين ايراني در گاوهاي هلشتردهيشپنج دوره 

 L1 L2L3L4 L5 صفات
L1 0/21 ±0/030/92±00/8±00/8±0 0/8±0/07 

L2 0/47±0/007 0/8± 0/020/9±00/9±0 0/9±0/08 
L3 0/37±0/009 0/46±0/0080/12 ±0/011 1 
L4 0/32±0/010/4 ±0/0090/5±0/010/11±0/01 1 
L5 0/3±0/010/34±0/010/4 ±0/010/47±0/01 0/11±0/01 

  L1*،L2،L3 ، L4و L5:  يردهي اول، دوم، سوم، چهارم و پنجمشي ها دورهبه ترتيب 

در پنج  وارثت پذيري روي قطر، همبستگي ژنتيكي باالي قطر و همبستگي فنوتيپي پايين قطر براي ميزان توليد شير حاصل از مدل پنج -9جدول 
  دوره شيردهي در گاوهاي هلشتاين ايران

 L1L2L3L4 L5 صفات
L1 0/22±0/003 0/92±00/81 ±00/73±0 0/7±0/1 

L2 0/46±0/007 0/15±0/0020/91±00/88±0 0/75 ±0/1 
L3 0/36 ±0/009 0/45 ±0/0080/13±0/0020/98 ±0 0/99 ±0/1 
L4 0/31 ±0/01 0/4 ±0/010/47 ±0/0090/10±0/002 0/95 ±0/1 
L5 0/26±0/01 0/3 ±0/010/41 ±0/010/46 ±0/01 0/1±0/002 

  *L1،L2،L3 ، L4و L5 : ي اول، دوم، سوم، چهارم و پنجمردهيشي ها دورهبه ترتيب  

ميزان واريانس ژنتيكي افزايشي با افزايش دوره شيردهي از 
ي شيردهي اول تا دوره سوم افزايش يافته است، دوره
 392اول به  دهيدر شير 294از ميزان  كه يطور به
تا  عدازآنبسوم رسيده است و  دهيدر شير 2)كيلوگرم(

با  ،در مدل پنج متغيره .است مانده يباقپنجم ثابت  دهيشير

 ي چهارم واريانس ژنتيكيافزايش دوره شيردهي تا دوره
 اول به دهيدر شير 295و از ميزان  يافتهافزايش  افزايشي

و از دوره چهار  هديرسچهارم  دهيدر شير 2)كيلوگرم( 451
 يافته،شي كاهش ن واريانس ژنتيكي افزايبه پنجم، ميزا

  .ه استديرس 2)كيلوگرم( 320به ميزان  كه يطور به

  
هاي سه و پنج ي شيردهي اول تا پنجم گاوهاي هلشتاين ايران حاصل از مدلها دورهروند تغييرات واريانس ژنتيكي افزايشي چربي شير در  -4شكل 

  متغيره
مقايسه روند تغييرات واريانس ): خطا( مانده يباقواريانس 

براي صفت ميزان چربي شير در  و پنجدر دو مدل سه  طاخ
با  دهد كه ميزان اين واريانس در دو مدل نشان مي 5شكل 

  .افزايش دوره شيردهي افزايش يافته است

ي حاصل ريپذ وراثتدر تحقيق حاضر ميزان  :يريپذ وراثت
ي شيردهي در پنج دوره چربي شير مدل سه براي صفت از

و  )10جدول( 09/0و  09/0، 11/0، 12/0، 15/0به ترتيب 
 07/0و  10/0، 11/0، 12/0، 15/0در مدل پنج به ترتيب 
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 يريپذ وراثتمقايسه ميزان ). 11جدول( ه استبرآورد شد
دهد براي صفت چربي شير نشان مي و پنجبين دو مدل سه 

 .تي كاهش يافته اسريپذ وراثتكه در هر دو مدل ميزان 
همانند صفت توليد شير، افزايش  يريپذ وراثت كاهش ليدل

نسبت دوم به بعد يردهي ـدر دوره شباقيمانده واريانس 
 باشدمي مدل دوبراي هر قبلي ه دوره شيردهي ــب
  . )6شكل(

به ترتيب ميزان  9و  8جداول : هاي ژنتيكي همبستگي
با هاي ژنتيكي و فنوتيپي حاصل آناليز توليد شير  يهمبستگ

به ترتيب ميزان  11و  10و جداول  مدل سه و پنج
هاي ژنتيكي و فنوتيپي حاصل آناليز چربي شير با  يهمبستگ

  .دهند را نشان مي مدل سه و پنج

  

 

فت چربي متغيره براي ص و پنجي سه ها مدلي شيردهي اول تا پنجم گاوهاي هلشتاين ايران حاصل از ها دورهروند تغييرات واريانس خطا در  -5شكل 
  شير

 

 چربي فتص براي متغيره پنج و سه يها مدل از لصحا ايران هلشتاين گاوهاي پنجم تا اول شيردهي يها دوره در يريپذ وراثت تغييرات روند -6شكل
  شير

ز مدل سه در پنج دوره ي روي قطر، همبستگي ژنتيكي باالي قطر و همبستگي فنوتيپي پايين قطر براي ميزان چربي شير حاصل اريپذ وراثت - 10جدول 
  ي در گاوهاي هلشتاين ايرانردهيش

 L1L2L3L4 L5 صفات
L1 0/15±0/002 0/9 ±0/00010/8± 0/00010/8±0/0001 0/8±0/08 
L2 0/4± 0/0080/12± 0/0010/9± 0/00010/9± 0/0001 0/9± 0/09 
L3 0/4±0/0080/41± 0/0090/11±0/0011 1 
L4 0/26 ± 0/01 0/34± 0/010/41± 0/010/09 ±0/001 1 
L5 0/21 ±0/010/3±0/010/37±0/010/42 ± 0/01 0/09± 0/01 

        *L1،L2،L3 ، L4و L5 : يردهي اول، دوم، سوم، چهارم و پنجمشي ها دورهبه ترتيب  
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در پنج  ميزان توليد چربي حاصل از مدل پنجوارثت پذيري روي قطر، همبستگي ژنتيكي باالي قطر و همبستگي فنوتيپي پايين قطر براي  - 11جدول 
  ي در گاوهاي هلشتاين ايرانردهيش دوره

 L1L2L3L4 L5 صفات
L1 0/15± 0/002 0/9 ± 0/00010/81± 0/00020/75 ±0/0003 0/7± 0/1 
L2 0/4±0/008 0/12±0/0010/91 ±0/00010/81 ±0/0002 0/77±0/1 
L3 0/3± 0/01 0/42±0/0090/11±0/0010/95±0/0001 0/99 ±0/1 
L4 0/26±0/01 0/34±0/010/41±0/010/10±0/002 0/99±0/2 
L5 0/21±0/02 0/3±0/020/37±0/020/42 ±0/02 0/07± 0/02 

  *L1،L2،L3 ، L4و L5 : يردهي اول، دوم، سوم، چهارم و پنجمشي ها دورهبه ترتيب  

  بحث
آناليز تعيين بهترين مدل براي  منظور بهدرتحقيق حاضر 

دوره شيردهي  ژنتيكي ميزان توليد شير و چربي شير در پنج
مقايسه مقادير . استفاده شد) BIC(ي از مالك اطالعات بيض

BIC مدل سه به دليل داشتن كه د هاي مختلف نشان دا مدل
بهترين مدل براي آناليز ژنتيكي اين دو  BICكمترين مقدار 

هلشتاين  مختلف شيردهي در گاوهاي ي دوره 5صفت در 
  .)7 و 6جداول ( باشد يمايران 

 يها دورهبراساس اين مدل، توليد شير و چربي شير در 
) صفت( ژنتيكي به سه گروه ازنظرشيردهي مختلف 

مختلف شامل دوره شيردهي اول، دوره شيردهي دوم و 
شيردهي  يها دورهشامل  ازآن پسشيردهي  يها دورهساير 

 يها دوره يگرد عبارت به. دپنجم تقسيم شسوم، چهارم و 
ك ي عنوان بهژنتيكي  ازنظرشيردهي سوم، چهارم و پنجم 

  . ندشد صفت محسوب 

دهد براي آناليز ژنتيكي توليد شير  مطالعات گذشته نشان مي
مدل تكرارپذيري و يا مدل  ،هاي شيردهي مختلف در دوره

 قرارگرفتهوسيع مورد استفاده  طور بهي نامعين  چند متغيره
اما نتايج تحقيق حاضر نشان داد  ).11و  6 ،4، 3 ،1( است
مورد استفاده در تحقيقات گذشته در مقايسه  يها مدلكه 

ي معين كه در اين تحقيق مورد استفاده  با مدل چند متغيره
نتايج حاصل از لذا . ز كارايي كمتري برخوردارندواقع شد ا

آناليز ژنتيكي ميزان توليد شير و چربي شير با مدل سه 
آورده و با نتايج حاصل از آناليز ) بهترين مدل(متغيره 

) مدل پنج(ژنتيكي اين دو صفت با مدل چند متغيره نامعين 
آماري، در مطالعات ديگري نيز  يها مدل .مقايسه شده است

هاي  منظور بررسي داالن بهمثال،  عنوان به. اند بوده يمتعم قابل
هنگران آباد و آهاي مناطق گلپر زيستگاهي بين قوچ و ميش

شده لشگردر، در  و بخش لشگردر منطقه حفاظت) لشگردر(
هاي  ابتدا مطلوبيت زيستگاه گونه مذكور با استفاده از روش

و شبكه  يافته، شبكه عصبي مصنوعي مدل خطي تعميم
و سپس براساس حد  هسازي شد مدل بردار پشتيبانماشين
به نقشه  هاي مطلوبيت زيستگاه گونه درصد نقشه 10آستانه 

ها نيز براساس  اعتبارسنجي مدل. دوتايي تبديل شدند
 TPR و شاخص ، شاخص حداكثركاپاROCرويكرد آماري

نتايج حاصل بيانگر مناسب بودن مدل خطي . انجام گرفت
دراين مطالعه، . اند بودهبه نسبت دو مدل ديگر  يافته تعميم

با استفاده از روش  يافته حساسيت سنجي مدل خطي تعميم
  . )5( است شده محاسبهحداكثر كاپا 

  صفت توليد شير

مقايسه ميزان واريانس ژنتيكي : واريانس ژنتيكي افزايشي
متغيره براي صفت توليد  و پنجافزايشي بين دو مدل سه 

افزايش  در مدل سه با كه دهد يمنشان  1شكل شير در 
 352400و از ميزان  ش يافتهدوره شيردهي اول به دوم افزاي

 دهيوره شيرد و در ه استديرس 2)كيلوگرم( 402300به 
 2)كيلوگرم( 384600و به  سوم كاهش مختصري داشته

ي ها دوره( ه استماندي پنجم ثابت تا دوره سپسو رسيده 
يك  عنوان بهشيردهي سوم، چهارم و پنجم در مدل سه 
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 طورمعمول بهدر مدل پنج متغيره كه ). صفت شناخته شدند
با افزايش كه شود مشاهده مي ،هديگرد در تحقيقات استفاده

ه مانند مدل سه روند ي شيردهي از دوره يك تا سدوره
 2)كيلوگرم( 412600به  357100 زانيمو از  افزايشي داشته

هاي چهارم و پنجم كاهش يافته و به رسيده و در دوره
. دار نيستمعني كه هديرس 2)كيلوگرم( 268700ميزان 

يزان واريانس ژنتيكي افزايشي با مطابق تحقيقات گذشته م
 )1382( جهانشاهي .يابد يمافزايش دوره شيردهي افزايش 

نشان دادند كه تفاوت كارايي مدل چند  )1388( و شيخلو
به . ها دارد متغيره نامعين و معين بستگي به ساختار داده

ها مناسب باشد اين تفاوت به  طوريكه اگر ساختار داده
مورد استفاده  ها دادهكه ساختار  ينزمااما  رسد يمحداقل 

مناسب نباشد كارايي مدل چند متغيره معين بطور 
 4( باشد يمبهتر از مدل چند متغيره نامعين  يا مالحظه قابل
  .)6و

دو  خطا درمقايسه روند تغييرات واريانس : واريانس خطا
دهد مي نشان 2شكل براي صفت شير در  و پنجمدل سه 

با افزايش دوره شيردهي  ا در دو مدلكه ميزان واريانس خط
 يها دورهدر  ركوردهاكه به دليل كاهش تعداد  افتهي شيافزا

اين افزايش در مدل پنج شيب  .باشد يمشيرواري باالتر 
  .دارد مدل سهتندتري را نسبت به 

در  پارامتر ژنتيكي نيتر مهم يريپذ وراثت :پذيري وراثت
. ستاه آنتيكي انتخاب حيوانات و همچنين ارزيابي ژن

براي  و پنجي بين دو مدل سه ريپذ وراثتمقايسه ميزان 
دهد كه در هر دو مدل ميزان صفت توليد شير نشان مي

 ،در هر دو مدل 3شكل در  .است يافته كاهشي ريپذ وراثت
ي مربوط به دوره شيردهي اول ريپذ وراثتبيشترين ميزان 

ي ريپذ ثتوراكمترين ميزان  ،همچنين در هر دو مدل. است
از داليل كاهش  .باشد يمي شيردهي پنجم مربوط به دوره

در دوره باقيمانده واريانس افزايش  صفات يريپذ وراثت
قبلي يردهي ــه دوره شــنسبت بدوم به بعد يردهي ـش

  .دـباشيـم دو مدلبراي هر 

ت عاري ـه علــيردهي اول بــدر دوره شي ريپذ وراثت
 يكسانمدل ر دو ـدره، ذفـح ي ازـب ناشـودن از اريـب

بااستفاده از مدل  )1387(دادپسند  .)14(است  شده گزارش
را در  صفت توليد شير يريپذ وراثتچند متغيره  حيواني

  .)2(زارش كرد گ 31/0تا  16/0از مختلف  هاي يماقل

هاي ژنتيكي در مدل ميزان همبستگي :همبستگي ژنتيكي
دهد كه كمترين نشان مي )8 جدول(سه براي توليد شير 

-ي شيردهي اول با دورهميزان همبستگي ژنتيكي بين دوره

باشد و اين مقدار با افزايش هاي شيردهي سوم تا پنجم مي
بطوريكه  افتهي كاهشهاي شيردهي ي بين دوره فاصله

 92/0ي دوم ي اول با دوره دورههمبستگي ژنتيكي بين 
اي بعدي هاين ميزان براي دوره كه يدرحال .شدبرآورد 

اين . است افتهي كاهش 8/0يعني سوم، چهارم و پنجم، به 
ي اول با ساير  دورهروند بيانگر ميزان تفاوت ژنتيكي بين 

هاي شيردهي پس از در دوره. باشدي شيردهي ميها دوره
و ي اول  دورهي كيژنتي همبستگي استثنا به(ي اول  دوره
ها يهمبستگ ،)ها بيشتر استي دورهكه از همه دوم
ي  دورهميزان همبستگي ژنتيكي  كه يطور به افتهي شيافزا

ي شيردهي سوم، چهارم و پنجم به ها دورهشيردهي دوم با 
شيردهي بعدي  ي سه دورهبراي  .رسيده است 9/0

ژنتيكي  ازنظر( شدهمبستگي ژنتيكي برابر با يك برآورد 
سه دوره شيردهي سوم، چهارم و پنجم كه ميزان همبستگي 

يك صفت در نظر گرفته  عنوان بهيك است  ها آني ژنتيك
  ).شدند

-دهد كه روند همبستگينتايج حاصل از مدل پنج نشان مي

- هاي ژنتيكي و فنوتيپي مشابه روند حاصل از مدل سه مي

مقادير برآورد شده توسط مدل پنج با مقادير متناظر  .باشد
 برآورد شده است تفاوت دارد مدل سهتوسط  كه آن
  .)9جدول(

  صفت چربي شير

مقايسه ميزان واريانس ژنتيكي : واريانس ژنتيكي افزايشي
شكل براي ميزان چربي در  و پنجافزايشي بين دو مدل سه 
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ميزان واريانس ژنتيكي افزايشي با  كه دهد يمنشان  4
ي شيردهي اول تا دوره سوم افزايش دوره شيردهي از دوره

از ميزان  كه يطور بهاست  يافته يشافزاي دار يمعنطور به
دوره شيردهي در  2)كيلوگرم( 392اول به  دهيدر شير 294

پنجم ثابت  دوره شيردهيتا  آن از بعدسوم رسيده است و 
ي شيردهي  دورهدر مدل سه متغيره، سه (است  مانده يباق

يك صفت در نظر گرفته  عنوان بهسه، چهار و پنج 
شيردهي تا در مدل پنج متغيره با افزايش دوره ). شودمي

و از ميزان  يافته يشافزاي چهارم واريانس ژنتيكي دوره
در  2)كيلوگرم( 451 اول به دهيدر شير 2)كيلوگرم( 295
ن و از دوره چهار به پنجم، ميزا هديرسچهارم  دهيشير

ميزان به  كه  يطور به يافته كاهشواريانس ژنتيكي افزايشي 
اين روند . تنيس دار يمعنكه  ه استديرس 2)كيلوگرم( 320

هاي افزايش ميزان واريانس ژنتيكي افزايشي با افزايش دوره
شيردهي شبيه به روندي است كه شيخلو و همكاران 

واريانس ژنتيكي افزايشي  ها آن. گزارش كردند) 1388(
ميزان چربي شير حاصل از مدل سه متغيره را طي سه 

 2)كيلوگرم( 334و  332، 271ي شيردهي به ترتيب ها دوره
  .)4( برآورد كردند

دو  خطا درمقايسه روند تغييرات واريانس : واريانس خطا
دهد مي نشان 5شكل براي صفت شير در  و پنجمدل سه 

با افزايش دوره شيردهي  كه ميزان واريانس خطا در دو مدل
در  ركوردهاكه به دليل كاهش تعداد  است افتهي شيافزا
افزايش در مدل پنج اين . باشد يمباالتر  دهيشير يها دوره

  .دارد مدل سهشيب تندتري را نسبت به 

بين دو مدل سه  يريپذ وراثتمقايسه ميزان : يريپذ وراثت
دهد كه در هر دو براي صفت چربي شير نشان مي و پنج

كاهش  ليلد .است يافته كاهشي ريپذ وراثتمدل ميزان 
واريانس همانند صفت توليد شير، افزايش  يريپذ وراثت
ه دوره ــنسبت بدوم به بعد يردهي ـدر دوره شنده باقيما

  )6شكل ( .باشدمي مدل دوبراي هر قبلي شيردهي 

در مدل سه كه بهترين مدل براي آناليز : همبستگي ژنتيكي
ژنتيكي ميزان چربي شير در گاوهاي هلشتاين دراين تحقيق 

 دهدي ژنتيكي نشان ميها يهمبستگمعرفي شد، ميزان 
ي رين ميزان همبستگي ژنتيكي بين دورهكه كمت) 10جدول(

 هاي شيردهي سوم تا پنجم بوده استشيردهي اول با دوره
هاي شيردهي ي بين دورهو اين مقدار با افزايش فاصله

ي بطوريكه همبستگي ژنتيكي بين دوره است افتهي كاهش
برآورد گرديد،  9/0ي دوم اول چربي شير با دوره

هاي بعدي ميزان چربي شير دورهاين ميزان براي  كه يدرحال
اين . است افتهي كاهش 8/0يعني سوم، چهارم و پنجم، به 

ي اول با ساير  دورهروند بيانگر ميزان تفاوت ژنتيكي بين 
هاي شيردهي در ديگر دوره. باشدي شيردهي ميها دوره

 است افتهي شيافزاها همبستگي ،ي اولپس از دوره
ي شيردهي دوم  دورهتيكي ميزان همبستگي ژن كه يطور به

 9/0 هاي شيردهي سوم، چهارم و پنجمميزان چربي با دوره
ي شيردهي بعدي همبستگي ژنتيكي  دورهبراي سه . باشدمي

ژنتيكي سه دوره  ازنظر(. برابر با يك برآورد گرديد
شيردهي سوم، چهارم و پنجم كه ميزان همبستگي ژنتيكي 

 )ظر گرفته شدنديك صفت در ن عنوان بهيك است  ها آن
-دهد كه روند همبستگينتايج حاصل از مدل پنج نشان مي

هاي ژنتيكي و فنوتيپي براي چربي شير مشابه روند حاصل 
مقادير برآورد شده توسط مدل پنج با  .باشداز مدل سه مي
توسط مدل سه برآورد شده است  كه  آنمقادير متناظر 

  . )11جدول( تفاوت دارد

مدل پنج متغيره يعني مدلي كه  گذشته، اتوجه به تحقيقاتب
و چربي شير در پنج دوره  دو صفت ميزان توليد شير

براي آناليز  كند،شيردهي را به پنج صفت مجزا تقسيم مي
 طور به ژنتيكي توليد شير و چربي شير در گاوهاي هلشتاين

-در تحقيق حاضر با مقايسه مدل .است شده استفادهگسترده 

نتيجه گرفت كه مدل  توان يم BIC هاي مختلف با روش 
سه متغيره يعني مدلي كه صفات توليد شير و چربي را در 

ي شيردهي به سه صفت كه شامل دوره شيردهي پنج دوره
 - چهارم - ي شيردهي سومها دوره ،دوره شيردهي دوم ،اول
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كند براي آناليز ژنتيكي صفت توليد شير در پنجم تقسيم مي
همبستگي ژنتيكي بين . باشديتر مگاو هلشتاين مناسب

ي شيردهي سوم، چهارم و پنجم مساوي يك برآورد هادوره
ژنتيكي سه دوره شيردهي سوم،  ازنظر( ه استگرديد

يك است  ها آنچهارم و پنجم كه ميزان همبستگي ژنتيكي 
 نظر ازپس  .)يك صفت در نظر گرفته شدند عنوان به

 نظر زاهمچنين . شوند يميك صفت محسوب  ،ژنتيكي
نتايج حاصل از بهترين  .باشند يميك صفت  ،ركوردگيري

كه ثبت ركورد  دهد يممچنين نشان ه ،مدل مورد استفاده
تواند  ي شيردهي سوم مي توليد شير و چربي شير تا دوره

دقت ارزيابي ژنتيكي گاوها را افزايش دهد و ركوردگيري 
م البته باتوجه به اينكه انجا. پس از آن ضرورتي ندارد

الزم است اين موضوع از نظر  باشد يم بر نهيهزركوردگيري 
  .اقتصادي مورد بررسي قرار گيرد

 مطابق نتايج اين تحقيق كه مدل سه متغيره شود يمپيشنهاد 
ناليز دو آبهترين مدل براي  عنوان به )چند متغيره معين(

براي انجام  است، شده نييتع صفت توليد شير و چربي شير
چند متغيره ( تي جايگزين مدل پنج متغيرهكارهاي تحقيقا

 موردگسترده  طور بهگردد كه در تحقيقات گذشته  )معيننا
 .است قرارگرفته استفاده

  منابع
 ،.ن ،فارسوني اسالميانو  ،.ج .م ،ضميري ،.ح ،امانلو ،.ف ،اميني -1

 و توليدمثلي عملكرد بر متفاوت خشكي دورة طول اثر. 1391
 علوم مجله ،آيند پي شيردهي دوره در هلشتاين گاوهاي توليدي
 .191-183فحاتص ،43دوره ايران، دامي

 ژنتيكي تغييرات روند ي مطالعه. 1387 ،.م ،سري دادپسندطارم -2
 كارشناسي نامه يانپا ،ايران هلشتاين گاوهاي در توليدي صفات
 .97، صفحه تهران تهران، دانشگاه كشاورزي، دانشكده ارشد،

 مطلوبيت بررسي. 1396 ،.ن ،آقو  ،.ه ،حسامي ،.ر ،زركامي -3
) Artemia parthenogenetica( پارتنوژنز آرتميا زيستگاهي

 ،متغيره چند هاي يلتحل از استفاده با مركزي استان) ميقان تاالب(
-  552 صفحات ،4 شماره ،30 دوره جانوري، پژوهشهاي مجله
563.  

 ،.ع ،افترو  ،.ص ،عليخاني ،.ن ،پيراني ،.ج ،شجاع ،.ر. م ،شيخلو -4
 و شير توليد صفات وراثتپذيريو يريبرآورد تكرارپذ. 1388
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Abstract 
In this study, appropriate genetic co(variance) structure across ages of milk and fat 
yields in five lactation periods of Iranian Holstein cows was determined using 53138 
records originated from 1510 sires and 4835 dams. These data were collected by Iranian 
Animal Breeding Center from 436 dairy herds. These cattle were born in two years: 
2005 and 2006 in various provinces. The milk production records in the first to fifth 
lactation were 50578, 35970, 24337, 15445 and 8012 kg, respectively. While the fat 
milk records were 19463, 17935, 14451, 10729 and 6322 kg, respectively. To determine 
the best model for genetic analysis of the aforementioned traits, unstructured 
multivariate, prestructured multivariate and repeatability models were used. To study 
the importance of fixed and random effects on milk and milk fat yields, univariate 
model was applied. In this model, the fixed effects of birth year, birth month, calving 
year, number of milking, state and herd-calving year, calving season had significant 
effects on the milk and milk fat yields. The animal effect was fitted as the only 
important random effect. The best multivariate model was selected based on Bayesian 
Information Criterion (BIC), accordingly a tree variate model was the best model for 
genetic analyses of both milk and milk fat yields compared to other models including an 
unstructured multivariate model. Based on this model, heritability for milk production 
in the five lactations was respectively, 0.21, 0.15, 0.12, 0.11 and 0.11 and for milk fat 
were evaluated as 0.15, 0.12, 0.11, 0.09 and 0.09, respectively. Based on the results 
derived from the best models, the milk and milk fat yields are genetically partitioned 
into 3 different groups including 1sth lactation, 2nd lactation and the later consisting of 
3rd, 4th and 5th lactations. Accordingly, accuracy of genetic evaluation of the Iranian 
Holstein cows can be improved when the milk and milk fat yields measured at second 
and third lactations as well as the first lactation. Unity genetic correlation was estimated 
among the milk and milk fat yields measured at 3rd, 4th and 5th lactations. Therefore, the 
selection accuracy not be increased using the later records after 3rd lactations including 
4th and 5th lactations.  

Key words: Milk yield- Milk fat - Holstein cow-Genetic analysis- Multivariate model 


