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 خالصه

لف در روزهای مختصفات تولید شیر های اصالحی این تحقیق به منظور بررسی همبستگی بین ارزش

و  ژنتیکی پارامترهایبرآورد  برایاز رگرسیون تصادفی برای انجام این کار  انجام گردید. نیهلشتا یگاوها

، درصد چربی و درصد ریش دیتولصفات آزمون  روز یاز رکوردها بنابراینشد. های اصالحی استفاده ارزش

 یکیژنت یپارامترها. استفاده شد آوری شده بود،که توسط مرکز اصالح نژاد کشور واقع در کرج جمعپروتئین 

 GIBSS3F90 افزارو با کاربرد نرم یزیبآماری و روش  یفتصاد ونیصفات با استفاده از مدل رگرس نیمربوط به ا

 یسنویبا برنامهو در تمامی روزها گاوها  یتمام یبرا یاصالح هایارزش برآورد .برآورد شد نوکسیل طیتحت مح

 ایجادمختلف  یدر روزها یاصالح هایارزش نیب یهمبستگ سیماتر سپس. دیگرد انجام SAS با نرم افزار

های اصالحی اوایل نسبت به ارزش شیردهی با همدیگراواسط دوره  یاصالح هایکه ارزش دادنشان نتایج شد. 

ی و درصد چرب ،صفات تولید شیر )دامنه همبستگی ییباال یصفات همبستگ یتمام در یردهیشو اواخر دوره 

 مسئله این. داشتند (بود 777/0تا  111/0 و 777/0 تا 222/0، 777/0تا  79/0ترتیب بین درصد پروتئین به

ه شیردهی اواسط دورغیرژنتیکی در مقایسه با عوامل ژنتیکی در  ناشناختهتر عوامل سهم پایینتواند ناشی از می

های اصالحی در این بازه زمانی تر ارزششیردهی باشد که باعث برآورد صحیحنسبت به ابتدا و انتهای دوره 

 شود. های اصالحی میشود که آن هم به نوبه خود باعث افزایش همبستگی ارزشمی
 

 ، ارزش اصالحیروز آزمون، رگرسیون تصادفی، همبستگی ژنتیکی: کلمات کلیدی

 
 

  مقدمه .1

 

ید در شوند، اساس رکوردهای تولنامیده میرکوردهای روزآزمون  نه مربوط به هر حیوان که اصطالحاًرکوردهای ماها

در ارزیابی اطالعاتی  عین منابآزمون به عنوان اول روز رکوردهای از استفاده امروزهردهی هستند. شی دوره روز 301 طول

های ارزیابی ژنتیکی در گاوهای شیری که از روز آزمون بجای مدل[. 4] تقرار گرفته اس یری مورد توجهشژنتیکی گاوهای 

هایی که از در بین مدل. [7]صالحی برای صفات تولیدی حائز توجه هستند های اکنند در برنامهروز استفاده می 301

رآورد ب باالی ادفی به دلیل صحتصکنند، مدل رگرسیون تآزمون برای برآورد پارامترهای ژنتیکی استفاده میرکوردهای روز

مدل  هایتیاز مز. [1] قرار گرفته استهای ژنتیکی مورد استفاده اصالحی، امروزه در بسیاری از کشورها برای ارزیابی ارزش

دگیری های رکوراثرات ژنتیکی، کاهش هزینه ترارزیابی حیوان، برآوردهای دقیق صحتتوان به افزایش می یتصادف ونیرگرس

  .[2] اشاره کرد
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بین روزهای مربوط به  وجود دارد. همچنین همبستگیشیردهی که بین روزهای مختلف  گزارش کرد [9] جنسن

همبستگی اواسط دره شیردهی به دلیل تأثیر پایین عوامل محیطی و دقت باالی رکوردبرداری در اواسط دوره شیردهی، 

 هدف این پژوهش یابد.در اکثر موارد با افزایش فاصله بین روزهای آزمون کاهش می همبستگیمیزان این  وجود دارد.باالیی 

به روش بیزی و با استفاده از مدل رگرسیون تصادفی تک صفته و نیز برآورد همبستگی ژنتیکی  های اصالحیبرآورد ارزش

 باشد.ها میبین آن

 
 

 هامواد و روش .2

 

 ورتص ،زیدانشگاه تبر یدانشکده کشاورز یعلوم دام یداده پرداز و کیوانفورماتیب شگاهآزمای درن پژوهش انجام ای

 هیهت ،از مرکز اصالح نژاد کشور رانیا نیهلشتا یریش یگاوها یدیروز آزمون صفات تول یرکوردها مربوط به یهاداده .گرفت

 مدل از تاس ازین یکیژنت یبرآورد پارامترها یبا دقت باال برا به مدلیرکوردها  نیا آنالیزبه دلیل اینکه برای انجام . گردید

درصد و  یدرصد چرب ر،یش دیتول شامل: تحقیق نیمطالعه در اصفات مورد . [1]رسیون تصادفی تک صفته استفاده شد رگ

 یریش یگاوها تی. مجموعه رکوردها از جمعباشدیم (1DIM) یردهیروز ش 301تا  1 نیب یدر بازه زمان ریش نیپروتئ

 یبراشد.  یجمع آور 1374تا  1339 هایسال متولد ماهگی، 42تا  21در محدوه سنی بین  اول شیشکم زا رانیا نیهلشتا

مدل  .شد استفاده یتک صفت یتصادف ونیمدل رگرسو بس گیری گیمبتنی بر نمونه یزیاز روش ب های اصالحیبرآورد ارزش

 :باشدمی ریبه صورت ز یتصادف ونیرگرس یسیماتر
𝒚 = 𝑿𝒃 + 𝑸𝒂 + 𝒁𝒑𝒆 + 𝒆 

 

اثرات  یبرا ونیرگرس بیبردار ضرا، اثرات ثابت بیبردار ضرا به ترتیب b ،a ،peو  بردار مشاهدات نشان دهنده ،y آندرکه 

 .ندباشیم ماندهیبردار اثرات باق  eو دائم  طیمح یاثرات تصادف یبرا یتصادف ونیرگرس بی، بردار ضرایشیافزا کیژنت یتصادف

ردار دائم با ب طیو مح یشیافزا کیاثرات ثابت، ژنت دهنده ارتباط بیکه به ترت هستند طرح هایسیماتر Zو  X ،Q همچنین

  .باشندمیمشاهدات 

 بیکار از ضرا نیا یاستفاده شد. برا نوکسیل طیتحت مح GIBSS3F90 [2] افزارنرماز  های اصالحیبرآورد ارزش یبـرا

از  هدمآدست هب یخروجاز استفاده شد. با استفاده [ 3و همکاران ] یمحمد هایافتهی( براساس 3،1لژاندر ) ایچند جمله

 یمطالعه برا نیبرآورد شد. در ا های اصالحیارزش ،یردهیدوره ش یروزها یهمه یبرا ،GIBSS3F90لژاندر و برنامه  بیراض

ژنتیکی برآورد همبستگی استفاده شد.  SAS [11] افزاراز نرمها آن نیب یمبستگهاستاندارد شده و  های اصالحیبرآورد ارزش

به  های اصالحیارزشکردن  داستاندار فرمولاستاندارد شده صفات مورد مطالعه بدست آمد.  های اصالحیبرآورد ارزشاز 

 :باشدیم ریقرار ز

𝑧 =
𝑥 − 𝑥

𝑆
 

انحراف  Sصفت مورد نظر و های اصالحی ارزش نیانگیم 𝑥 و )ارزش اصالحی( xاستاندارد شده  اصالحی ارزش z، در آن که

استفاده  CORRرویه  SASافزار ی همبستگی ژنتیکی از نرمبرای محاسبههمچنین  .[10] باشدیم ارزش اصالحی اریمع

 گردید.

 
 

 و بحثنتایج   .3

                                                 
1 Days In Milk (DIM) 
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میانگین تولید هر کدام از صفات مورد  و ، تعداد حیواناتمورد استفاده از جمله تعداد کل رکوردها یهای توصیفآماره

   .شده استارائه  1جدول مطالعه در 

 
 آماره توصیفی هر صفت -1 جدول

 درصد پروتئین درصد چربی تولید شیر 

 43221 31131 93237 تعداد کل حیوانات رکورد دار

 193370 193370 193370 تعداد کل حیوانات شجره

 391191 123320 347027 تعداد کل رکوردها

 79/2±12/0 71/2±21/0 73/2±20/0 میانگین دفعات دوشش )انحراف معیار(

 40/±09/3 )%( 24/0±3119 )%( 92/2±11/32 (kg) میانگین تولید )انحراف معیار(

 21±11/2 13/21±42/2 13/21±41/2 متوسط سن در زمان زایش )انحراف معیار(

 

 

 2دوره شیردهی در جدول  های مختلفمیانگین و انحراف معیار صفات تولید شیر، درصد چربی و درصد پروتئین در ماه

 31/34تا  21/22توان چنین نتیجه گرفت که دامنه تولید شیر بین با توجه به اطالعات این جدول می شده است. گزارش

 درصد است. 22/3تا  73/2و  32/3تا  04/3همچنین دامنه درصد چربی و درصد پروتئین نیز به ترتیب بین  .کیلوگرم بود
 

 

 های مختلف دوره شیردهیدر ماه درصد چربی و درصد پروتئینتولید شیر، میانگین و انحراف معیار صفات  -2جدول 

 درصد پروتئین )%( )%( درصد چربی (kgتولید شیر ) صفت
DIM 1 میانگین تعدادS.D. میانگین تعداد S.D. میانگین تعداد S.D. 

33-3 39321 31/27 97/9 12431 32/3 72/0 33721 1/3 43/0 

53-35 90237 03/34 72/9 13130 2/3 24/0 37392 73/2 32/0 

53-55 32302 31/34 12/2 11143 04/3 22/0 37014 73/2 39/0 

123-55 90322 22/34 32/2 13331 01/3 22/0 40311 001/3 33/0 

133-125 39943 31/33 12/2 14232 09/3 21/0 37021 01/3 33/0 

183-135 32222 29/32 32/2 13123 12/3 21/0 40031 02/3 39/0 

213-185 31110 73/31 91/2 13411 19/3 21/0 32092 11/3 32/0 

243-215 31427 91/30 21/2 13234 24/3 21/0 39774 14/3 37/0 

273-245 12792 31/27 92/2 49900 30/3 20/0 33743 12/3 37/0 

303-275 43312 21/22 20/2 39202 39/3 22/0 23143 22/3 40/0 

 

 

باشد. با توجه به این شکل نمودار میانگین تولید شیر، درصد چربی و درصد پروتئین ماهانه مینشان دهنده  1شکل 

کاهش روند رو به پس از رسیدن به اوج تولید  باشد.اوج تولید شیر می 3تا  2های داشته و ماهصعودی  روندتولید شیر ابتدا 

صد پروتئین ابتدا کاهش یافته و تقریبا همزمان با رسیدن نمودار تولید شیر منحنی درصد چربی و دراست. بر خالف  داشته

ابراین اند. بنتولید شیر به اوج خود درصد چربی و درصد پروتئین در کمترین میزان خود بودند و سپس افزایش پیدا کرده

                                                 
1 Standard Deviation 
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های ه با یافتهک دیابمیچقدر که تولید شیر بیشتر باشد درصد چربی و پروتئین شیر کاهش  توان چنین نتیجه گرفت که هرمی

 .مطابقت داد [3]و محمدی و همکاران  [1]بهلولی و همکاران 

 
 میانگین الف(تولید شیر و ب( درصد چربی و پروتئین ماهیانه -1شکل 

 

 برآوردستگی ژنتیکی بهم DIMبرای [ 1] برای روز آزمون و همچنین بهلولی و همکاران[ 3جکوبسن و همکاران ]

اند که همبستگی ژنتیکی هر روز شیردهی با خودش برابر با یک بوده و با افزایش فاصله بین روزهای کردهاند و گزارش نموده

 یتمام یبرا استاندارد شده یاصالح هایاستفاده از ارزش ایابد. در این پژوهش بشیردهی همبستگی ژنتیکی کاهش می

ارائه شده  2 شد که در شکل میترس ینمودار همبستگ یکیژنت یهمبستگ نیا یبرآورد شد. برا یکیژنت یصفات، همبستگ

 .است

 

گاو  نیدرصد پروتئج(  و یدرصد چرب، ب( ریش دیتولاستاندارد شده الف(  یاصالح هایارزش نیب یکیژنت ینمودار همبستگ -2شکل 

 .رانیا نیهلشتا یریش

 

کامل  ارتباط)به رنگ قرمز(  -1 یهمبستگ و( ارتباط کامل و مثبت ی)به رنگ آب 1 یهمبستگ با توجه به شکل باال،

 یکیژنت ی. همبستگاست ارتباط( نشان دهنده عدم وجود دی)به رنگ سف صفر یو همبستگ دهند؛را نشان میمعکوس  یول

 کیمثبت  باشد دارای همبستگیمی با خود ارزش اصالحیهر  یکیژنت یمربوط به قطر نمودارها که نشان دهنده همبستگ

 حیاصال هایارزش نیب یکه همبستگ افتیدر توانیم این شکل با توجه به. شودده میباال دی لشک یآب بوده و با رنگ

ای هدر مجموع همبستگی باشد.ر کلی از دو صفت دیگر باالتر میدرصد چربی در روزهای مختلف آزمون بطواستاندارد شده 

در اواسط دوره  ی هماز طرف ست.ا اواخر دوره شیردهی از اوایل و شتریدر هر سه صفت مورد مطالعه ب یدهریواسط دوره شا

 .شیردهی تاثیر عوامل محیطی روی تولیدات دام کمتر بوده و همچنین رکوردگیری به صوردت دقیقی انجام گردیده است

 .است یردهیو اواخر دوره ش لیاز اوا شتریب یردهیمربوط به اواسط دوره شاستاندارد شده  اصالحی هایارزشدقت  نیبنابرا
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 گیرینتیجه .4

های اصالحی برای تمامی روزها نیازی به برآورد ارزش رسدیبه نظر م، های اصالحیارزشباال  یهمبستگ توجه بهبا 

 بوده و تقریباً  باال یردهیو اواخر دوره ش لیاوا نسبت به یدهریاواسط دوره ش مربوط به یاصالح هایارزش نیست. همچنین

 .باشدمی 1نزدیک به 
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ABSTRACT 
This research was carried out to investigate the correlation between breeding values of milk production traits 

of Holstein dairy cattle in different days of lactation. To this end, we estimated the genetic parameters and 

breeding values using random regression using test day records of milk yield, fat percent and protein percent 

traits. These data have been collected by National breeding center of Iran in Karaj. The genetic parameters 

were estimated employing GIBSS3F90 software. Then, the estimated breeding values over all days of lactation 

were calculated by programing in SAS software and the correlation matrices among breeding values of different 

days were generated, afterward. The results demonstrated that the breeding values of middle stage of lactation 

had higher correlations with each other (ranged of correlation for milk yield, fat percent and protein percent 

traits between 0.97 - 0.999, 0.822 – 0.999 and 0.511 – 0.999 respectively) as compared to those of early or late 

stages of lactation. This could be due to the less influence of unknown non-genetic factors at middle days of 

lactation which causes the estimation of breeding values at these days to be estimated more accurately which 

in turn affect the higher correlation coefficients of breeding values at this stage of lactation. 
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