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چکيده
به منظور تخمين پارامتر هاي ژنتيكي صفت پروتئين شير و ارزيابي ژنتيكي گاوهاي هلشتاين استان خراسان رضووي ،از
دو مدل روز آزمون با تابعيت ثابت و تصادفي استفاده شد .داده هاي مورد استفاده در اين تحقيق شوام  75775رکوورد
روز آزمون پروتئين متعلق به 5307رأس گاو هلشتاين شكم اول بود که بين سال هاي  5031-5037زايش داشوتند .تعوداد
گله ،پدر ،مادر و دختران در فاي ارقام بترتيب  7395 ،793 ،503و  50555رأس بودند .ميانگين پروتئين روز آزمون شير
 953گرم ( با انحراف معيار 117/3گرم) بود .در مدل روز آزمون با تابعيت ثابت و تصادفي ،اثر ثابت گروه همزمان (گله-
سال -فص توليد -دفعات دوشش) ،سن زايش و درصد ژن هلشتاين به عنوان متغيور هواي هموراه (بوه صوورت خ وي و
درجه دو) و اثرات تصادفي ژنتيكي افزايشي و محيط دائمي حيوان گنجانده شدند .به منظور در نظر گورفتن شوك منحنوي
شيردهي در س وح مختلف فنوتيپي ،ژنتيكي و محيط دائمي ،چند جمله اي هاي متعامد لژاندر با مرتبه يک و سه به ترتيوب
براي مدل روز آزمون با تابعيت ثابت و تصادفي برازش گرديد .براي برازش مودل هواي روز آزموون بوا تابعيوت ثابوت و
تصادفي به ترتيب از نرم افزارهاي  WOMBATو  DXMRRاستفاده شد .نتواي نشوان داد همبگوتگي بوا يي ()3/907
بين ارزش هاي ارثي پيش بيني شده دو مدل مزبور وجود داشت که به لحاظ آماري معنوي دار بوود ( .)P<3/335ميوانگين
ارزش ارثي دختران براي مدل روز آزمون با تابعيت ثابت و تصادفي به ترتيوب  -3/139و  -3/305گورم بدسوت آمود کوه
بدلي با بودن اشتباه معيار اختالف دو برآورد مزبور ،به لحاظ آماري تفاوت معني دار بين آنها وجود نداشت .بوا ترين
( )3/595و کمترين ( )3/349وراثت پذيري به ترتيب براي ماه هاي اول و هشتم شيردهي بدست آمد .بنابراين ،در ارزيابي
ژنتيكي گاوهاي هلشتاين ايران براي مقدار پروتئين ،امكان استفاده از مدل روز آزمون با تابعيت ثابت به جواي مودل روز
آزمون با تابعيت تصادفي وجود دارد به ويژه هنگامي که ظرفيت محاسباتي براي استفاده از مدل روز آزمون بوا تابعيوت
تصادفي در مقياس ملي ،محدود باشد.
واژه های کليدی :گاو هلشتاين ،پروتئين روز آزمون ،ارزيابي ژنتيكي
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Abstract
The main objective of this study was to compare two test day models (with fixed or random
regressions) applied for genetic evaluation of protein yield in Holsteins dairy cattle of Razavi
Khorasan Province. The data set was included 57,551 protein test day records from 7036 first parity
Holstein cows calved between 2003 and 2006. Total number of herds, sires, dams and animals in
pedigree file were 138, 590, 6091 and 13117, respectively. Contemporary groups were defined
based on combining herd-year-season of production-milking times (HYST). The response variable
was test day protein yield for which there was an average 918 gr (SD=225.8 gr) in the whole data
set. In fixed and random regression test day models, HYSM (fixed effect), calving age (linear and
quadratic covariables), Holstein gene percentage (linear and quadratic covariables), and random
effects of additive genetic and permanent environment were included. To take account of the shape
of the lactation curve at phenotypic, genetic and environmental levels, orthogonal Legendre
Polynomials were also included in the models so that the order of the Legendre fit was zero and
third order for fixed and random regression test day models, respectively. Fixed and random
regression test day models were run using WOMBAT and DXMRR software, respectively. The
results indicated there was a very high rank correlation coefficient (0.936) between predicted
breeding values (PBV) which was statistically significant (P<0.001). Averages PBV of progeny
were found to be -0.209 and -0.037 gr for fixed and random regression test day models, respectively
which were not significantly different. The results also indicated that the highest (0.197) and the
lowest (0.049) of heritability were found for the first and eighth month of the lactation course. It can
therefore be concluded that fixed regression test day model could be used instead of random
regression test day model in genetic evaluation of Iranian Holstein dairy cattle for protein test day
records in particular where computational capacity is limited for running a random regression test
day model at the national scale.
Key words: Holstein cow, Protein test day, Genetic evaluation

برخوردار بوده و بعنوان يكي از منواب توأمين پوروتئين

مقدمه

 عوام و.حيووواني نقووش مهمووي در سووالمتي انگووان دارد

عالقه به افزايش درصد پروتئين شوير در حوال افوزايش

متعددي وجود دارند کوه ميوزان پوروتئين شوير را تحوت

 اين امر به اين دلي اسوت کوه او مقودار پوروتئين.است

، از جمله اين عوام مي توان به نژاد.تأثير قرار مي دهند

شير براي کارخانجات صنعت پنير سازي اهميوت ويوژه

 شوكم،مرحلوه شويردهي،  بيماريهوا،درجه حرارت محيط

 ثانيا پروتئين شير يكي از ترکيبات مهم آن موي،اي دارد

 تنوع ژنتيكوي بوراي پوروتئين.زايش و تغذيه اشاره نمود

باشد که به همراه چربي تعيين کننده قيمت شير توليودي

شير اين اجازه را مي دهود کوه در برناموه هواي اصوالح

اسووت و ثالثووا اسوويدهاي آمينووه آن از توووازن مناسووبي
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نژادي بتوان از طريق انتخاب ،افوزايش پوروتئين شوير را

رکوردهاي روز آزمون  533درصد فرض ميگوردد .در

مورد توجه قرار دارد (دي پترز و فرگوسن .)5991

ايوون ميووان اسووتفاده از موودل روز آزمووون بووا تابعيووت

بنابراين با توجه به اينكه هدف از اصالح نژاد دام ،بهبود

تصادفي ،امكان در نظر گرفتن تفاوتهاي انفرادي شوك

ژنتيكي دام براي صفات اقتصادي مي باشد ،به نظر مي-

منحني شيردهي بين حيوانات گله در دو س ح ژنتيكي و

رسد ارزيابي ژنتيكي گاو هلشتاين براي صفات توليودي

محيط دائمي را فراهم ميکنود (جامورازيوک و همكواران

نظير ميزان پروتئين از اهميت ويژه اي برخوردار باشود.

.)5995

با توجه به اينكه صفت مزبوور در طوول دوره شويردهي

هدف از اين تحقيق تخمين پارامتر هاي ژنتيكي و پيش

داراي تغييرات پيوسته اي موي باشود ،بوراي پويش بينوي

بيني ارزش اصالحي مقدار پروتئين روز آزمون با

ارزش اصالحي بايد از مدلهوايي اسوتفاده شوود کوه بوا

استفاده از دو مدل روز آزمون با تابعيت ثابت و

توجه به امكانات موجوود بتوانود ارزش اصوالحي دام را

تصادفي در ارزيابي ژنتيكي گاوهاي هلشتاين گاوداري

با صحت با تري برآورد نموده و تفاوتهاي بوين افوراد

هاي صنعتي خراسان رضوي بود.

را به نحو بهتري مورد توجه قرار دهد .در گذشته بوراي
ارزيابي ژنتيكي و همچنين انتخاب افراد برتور از رکوورد
هوواي  037روز اسووتفاده موويشوود کووه عمووال اثوور عوام و
محي ي مؤثر بر رکوردهاي روز آزمون در نظور گرفتوه
نميشد (جامورازيک و شفر .)5995

پژوهش حاضر با استفاده از اطالعات صفت مقدار
پروتئين روز آزمون شير گاو هاي هلشتاين انجام شد.
داده هاي مورد استفاده شام

 75775رکورد روز

آزمون مقدار پروتئين شير متعلق به  5307رأس گاو

در چند سال اخيراستفاده از مدل هاي روز آزمون بدلي
افوزايش اطالعووات موورد اسووتفاده در پويش بينووي ارزش
ارثي دام ها ،در نظر گرفتن اختالف ژنتيكي بين گواو هوا
بووراي شووك منحنووي شوويردهي آنهووا و عوودم اسووتفاده از
ضرايب تصحيح  037روز ،بيشتر مورد توجوه محققوين
قوورار گرفتووه اسووت(جامورازيک و شووفر  ،5995موووير و
همكاران  )1335مودل هواي روز آزموون بوراي بورآورد
پارامتر هاي ژنتيكي و تخمين اجزاي واريانس  ،ارزيوابي
ژنتيكي و بهبود مديريت استفاده شودهانود (هوين ريوو و
همكوواران  ،1337دي روس و همكوواران  1334و ميوورز و
همكاران  .)1334مدل هاي روز آزمون مويتواننود توليود
کلي را با دقت بگيار با تري به وسويله محاسوبه اثورات
محي ووي وابگووته بووه زمووان 5پوويش بينووي کننوود (ميوورز و
همكوواران  ،1334اس ولووو  5993و ويگووامنز و گووودارد
 .)5995مدلهاي روز آزمون شام مدل باتابعيوت ثابوت
و مدل تابعيوت تصوادفي موي باشوند .در يوک مودل روز
آزمووون بووا تابعيووت ثابووت ،همبگووتگي ژنتيكووي بووين
Time-dependent

مواد و روش ها

1

شكم اول و  793گاو نر بود که در 503گله بزرگ استان
خراسان رضوي براي اولين بار طي سال هاي -5037
5031زايش داشتند .توصيف آماري صفت مورد نظر در
جدول 5آمده است.
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جدول -1توصيف آماری صفت توليد پروتئين در گاوهای هلشتاين استان خراسان رضوی

صفت

ميانگين(کيلوگرم)

انحراف معيار

حداقل

حداکثر

پروتئين

3/95319

3/11575

3/34795

3/97575

ابتدا آناليز عوام محي ي با استفاده از رويه  GLMنرم

ميانگين صفت HYSTit ،اثر ثابت محي ي گله -سال-

افزار آماري  SASانجام گرديد .به منظور برآورد اجزاي

فص توليد -دفعات دوشش  ،ضريب تابعيتAijkt ،

واريانس محي ي و ژنتيكي و برآورد وراثت پذيري و

اثر متغير کمكي سن حيوان در زمان رکوردگيري (بر

تكرارپذيري رکوردهاي روز آزمون پروتئين و همچنين

حگب ماه)به صورت خ ي و درجه دوم A.... ،ميانگين

پيش بيني ارزش اصالحي گاوها براي صفت مزبور از

سن

دو مدل روز آزمون با تابعيت ثابت و تصادفي استفاده

هلشتاين  HF...ميانگين درصد ژن هلشتاين k ،مرتبه تاب

حيوانات،

لژاندر  R ،ضريب تابعيت a jRt ،اثر تصادفي ژنتيكي

گرديد.
در مدل هاي آماري فوق ،اثر گروه همزمان گله -سال-
فص

HFijk

اثر

درصد

ژن

حيوان،

R t

 pe jاثر تصادفي محيط دائم MEijkt ،اثر

توليد -دفعات دوشش ،مرحله شيردهي و

تصادفي باقيمانده مدل است .تاب چند جمله اي لژاندر

متغيرهاي همراه سن هنگام زايش و درصد ژن هلشتاين

براي مرحله شيردهي حيوان در مدل وارد گرديد .در

قرار داده شد .مدل روز آزمون با تابعيت تصادفي مورد

مدل روز آزمون با تابعيت ثابت ،درجه برازش تاب

استفاده به صورت زير بود:

مزبور يک (يعني در برگيرنده فقط پارامتر عرض از مبدأ
بود) و در مدل روز آزمون با تابعيت تصادفي ،درجه

سهit 
برگيرنده yijkt
(در   HYST
لژاندر
برازشA.... 
  m * HFijk  HF...     R * Rt    a jRt * Rt     pe jRt * Rt   MEijkt
پارمترهاي عرض

تاب m * Aijkt 
m 1
m 1
R 0
R 0
R 0
K 1

K 1

K 1

m

2

2

m

از مبدأ ،خ ي ،درجه دو و درجه سه بود) در نظر گرفته
که در اين معادله yijkt ،رکورد آزمون ماهيانه پروتئين

شد.

شير در زمان  tدر  iامين گروه همزمان گله -سال-

تاب چند جمله اي لژاندر از راب ه زير بدست آمد:

فص توليد مربوط به kامين رکورد

j

امين گاو ،

R

R 2 R  2M 
2R  1 2

 1M  

R
2 M 0
 M 


1
 R t   R
2

در اين راب ه  R t جمله  Rام از تاب لژاندر t ،زمان

ميانگين ارزش ارثي مدل هاي روز آزمون با تابعيت

شيردهي استاندارد شده در فاصله  -5تا  R ،+5درجه

تصادفي و ثابت با استفاده از نرم افزار آماري

برازش تاب و  Mتوان تاب مي باشد .آناليز تفاوت بين

آزمون  tاستيودنت جفت شده انجام شد.

نتايج و بحث

روزآزمون مقدار پروتئين شير استفاده کردهاند .به

وراثت پذيري،تكرار پذيري و اجزاي واريانس صفت

طوريکه تاکنون بيشتر تحقيقات انجام گرفته در داخ

توليدي پروتئين در جدول  1ارائه شده است .تاکنون

کشور روي صفت شير و چربي بوده است (فرهنگ و

محققين کمي در داخ کشور از مدل روز آزمون با

همكاران .)1333

تابعيت ثابت به منظور تجزيه و تحلي

رکوردهاي

SPSS
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جدول - 2اجزای واريانس حاصل از مدل تابعيت ثابت

 2e

 2a

 2 pe

h2

R

13503

0507375

5015734

33393

3347

 :  2 eواريانس باقيمانده :  2 a ،واريانس ژنتيكي افزايشي :  2 pe ،واريانس محيط دائمي  : h 2 ،وراثت پذيري  : R ،تكرار پذيري

تحقيق حاضر وراثت پذيري صفت

شفر  .)5995در يک تحقيق ديگر وراثت پذيري پروتئين

بر اساس نتاي

پروتئين روز آزمون با استفاده از مدل تابعيت ثابت

و درصد پروتئين در تليگههاي هلشتاين ايران با

 3/393بدست آمد .موسترت و همكاران ( )1334وراثت

استفاده از مدل دام چند صفتي با روش  EM-REMLبه

پذيري برآورد شده براي صفت پروتئين در نژاد

ترتيب  3/59و  3/15گزارش شده است (فرهنگ فر و

هلشتاين و جرزي را به ترتيب  3/05و 3/04گزارش

همكاران  .)1337جنلر و همكاران ( )5999با تجزيه و

نمودند .تغييرات مربوط به وراثتپذيري پروتئين شير

تحلي

رکورد هاي روز آزمون پروتئين گاوهاي

در دوره شيردهي اول با استفاده از مدل تابعيت

هلشتاين شكم اول آمريكا حداکثر مقدار وراثت پذيري

تصادفي در جدول  0آمده است .با توجه به جدول

براي صفت پروتئين را  3/14گزارش نمودند.

مزبور حداکثر ميزان وراثتپذيري در اين م العه

به طور کلي مقادير وراثت پذيري تحقيق حاضر براي

مربوط به ماه هشتم ( )3/593و حداق ميزان آن مربوط

صفت توليد پروتئين در ماه هاي مختلف شيردهي

به ماه اول ( )3/349ميباشد .مقدار پارامتر ياد شده از

گاوهاي هلشتاين استان خراسان رضوي کوچكتر از

ماه اول دوره شيردهي تا ماه هشتم به تدري افزايش

مقادير محاسبه شده توسط ساير محققين مي باشد .به

يافته ،سپس به سمت انتهاي دوره شيردهي کاهش يافته

طور کلي وراثت پذيري هر جامعه ،خاص آن جامعه مي

است .حقوقي و اسدي خشوئي ( )1333بيان داشتند که

باشد و عوام زيادي روي آن تأثير گذار هگتند که اين

با پيشرفت مرحله شيردهي وراثت پذيري صفت توليد

عوام مي توانند باعث ايجاد اختالف در برآورد آن

پروتئين افزايش يافت ب وريكه وراثت پذيري توليد

پارامتر ژنتيكي گردند (نعيمي پور و همكاران . )1337

پروتئين در ماه هشتم به با ترين ( )3/1753مقدار خود

تفاوت عمده در برآورد وراثت پذيري اين تحقيق نگبت

رسيد و سپس در انتهاي دوره شيردهي کاهش يافت.

به وراثتپذيري برآورد شده توسط ساير محققين را

همچنين اين محققين کمترين مقدار وراثت پذيري براي

ميتوان به عواملي چون خ اي اندازه گيري صفت مورد

صفت مزبور را در ماه اول ( )3/3935گزارش نمودند که

بررسي ،وجود شرايط محي ي متفاوت ،ساختار ژنتيكي

با نتاي تحقيق حاضر کامال همخواني دارد .با استفاده

متفاوت در گلهها ،همچنين نحوه ويرايش ارقام ،مدل

از يک مدل روز آزمون با تابعيت تصادفي براي تجزيه

هاي مورد استفاده و در صورت يكگان بودن مدل ها،

و تحلي رکوردهاي روز آزمون صفات توليدي شير،

استفاده از روش هاي مختلف برآورد اجزاي واريانس و

چربي و پروتئين گاوهاي هلشتاين شكم اول ،بيشترين و

کوواريانس نگبت داد.

کمترين مقدار وراثتپذيري براي صفت پروتئين به
ترتيب  3/79و  3/71گزارش شده است(جامورازيک و
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افزايش وراثتپذيري در نيمه دوم شيردهي تاب افزايش

با تر بودن متوسط وراثت پذيري توليد پروتئين شير

واريانس ژنتيكي افزايشي و کاهش تنوع محيط موقت

حاص از روش تابعيت تصادفي (تقريبا  )3/54نگبت به

توجهي از تنوع

وراثت پذيري صفت توليد پروتئين شير در روش

فنوتيپي ناشي از تنوع ارزش اصالحي حيوانات است.

رگرسيون ثابت ( )3/393را ميتوان به برتريهاي مدل

علت کاهش وراثتپذيري در ماه آخر شيردهي ،کاهش

رگرسيون تصادفي نگبت داد .مدل روز آزمون با

تنوع ژنتيكي افزايشي است .از طرف ديگر وجود تنوع

تابعيت تصادفي ،تغييرات منحني شيردهي را در س وح

ناشي از محيط دائمي و موقت بدلي اثر گذاري برخي

ژنتيكي و محي ي بين گاوها در نظر مي گيرد و لذا

عوام محي ي در ماه آخر شيردهي ،سبب ميگردد که

تصحيح عوام مؤثر بر توليد شير را با دقت با تري

وراثتپذيري صفت در انتهاي دوره شيردهي کاهش

انجام مي دهد که اين امر به نوبه خود ،سبب خواهد شد

يابد .عالوه بر اين ،معمو تعداد رکوردها در انتهاي

که وراثت پذيري بزرگتري را بدست دهد.

دوره شيردهي کمتر از اواي شيردهي است .همچنين

جدول  0نشاندهنده وضعيت وراثت پوذيري ،همبگوتگي

پايين بودن ميزان وراثت پذيري پروتئين در ماه اول

هاي فنوتيپي و ژنتيكي پروتئين روز آزمون در ماههواي

نشان دهنده اين واقعيت است که تنوع محي ي سهم

مختلف شيردهي مي باشد .جدول مزبوور نشوان دهنوده

عمده اي از تنوع فنوتيپي توليد پروتئين را در ابتداي

کاهش همبگتگي ژنتيكي افزايشي بوين ماههواي مختلوف

شيردهي تشكي مي دهد .با بودن تنوع محي ي در ماه

شيردهي با افزايش فاصله بوين آنهوا مويباشود .کواهش

اول شيردهي را مي توان به اين صورت توجيه نمود که

همبگتگي ژنتيكي بين ماههاي مختلوف شويردهي بيوانگر

عملكرد گاو در اين زمان مي تواند تا حد زيادي متأثر از

اين امر است که عملكرد پروتئين در ماههاي مزبور عمال

عواملي چون وضعيت تغذيه حيوان باشد.

به عنووان يوک صوفت شوناخته نمويشوود و لوذا ژنهواي

است که نشان ميدهد بخش قاب
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مختلفي بر عملكرد حيوان در ماه هاي مختلف شويردهي

کاهش يافت .بعضي از محققين ديگر نيز نشان دادند که

ميتواند تأثيرگذار باشود .عوالوه بور آن متفواوت بوودن

با افزايش فاصله بين آزمونهاي ماهيانه ،همبگتگي

شرايط محي ي تأثير گذار بر عملكورد پوروتئين شوير بوا

ژنتيكي افزايشي کاهش مييابد (ستراب

و ميگتزال

افزايش فاصله بين ماههاي شيردهي ميتواند دلي ديگور

 ،5999کتونن و همكاران  ،1333جنگن  1335و جنگلر و

کاهش همبگتگي فنوتيپي بين آنها باشد.

همكاران  .) 1335تغييرات ارزش ارثي گاوها براي صفت

با توجه به جدول 0مشاهده مي شود که حداکثر ميزان

مورد نظر با استفاده از مدل روز آزمون با تابعيت ثابت

همبگتگي ژنتيكي و فنوتيپي براي صفت توليد پروتئين

و تصادفي به ترتيب در اشكال  5و  1ارائه شده است.

بين ماههاي شيردهي مجاور برآورد گرديد و با افزايش
فاصله بين روزهاي شيردهي ميزان اين پارامتر ها
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 مخصوصا هنگامي که ظرفيت محاسباتي براي.کرد

نتاي نشان داد بين ارزش ارثي پيش بيني شده بين دو

برازش مدل روز آزمون با تابعيت تصادفي در مقياس

روش تابعيت ثابت (براي پارامتر عرض از مبدأ) و

. مشك باشد،ملي

 اين.تصادفي اختالف معنيدار آماري وجود نداشت

سپاسگزاری
داده هاي مورد استفاده در اين تحقيق توسط معاونت

واقعيت نشان ميدهد که عمال بين دو روش مزبور در
. تفاوتي وجود ندارد،راب ه با پيش بيني ارزش ارثي

محترم امور دام وآبزيان سازمان جهاد کشاورزي

نتيجه گيری کلي

 بدين وسيله مراتب.استان خراسان رضوي ارائه گرديد

 ميتوان نتيجه گرفت که در،با توجه به نتاي اين تحقيق

تقدير وتشكر خود را از مگئولين محترم سازمان

ارزيابي گاوهاي هلشتاين ايران براي صفت پروتئين

.مزبور اعالم مي نمائيم

روز آزمون ميتوان ازمدل روز آزمون با تابعيت ثابت
به جاي مدل روز آزمون با تابعيت تصادفي استفاده
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