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 چکیده

ی صااا  توییادی   ژنتیکا برآورد پارامترهاای   برایمقایسه مدل رگرسیون تصادفی حیوانی و نری  هدف اصلی از این تحقیق

رکوردروزآزماون کاکا اول باه ترتیا        789927و  755877، 315829در ایان تحقیاق از تااداد    .بودگاوهای هلشتاین ایران 

-جما   ایاران توسط مرکز اصالح نژاد  2953تا  2959های سالاز  کهپروتئین تویید چربی وتویید مربوط به مقادیر تویید کیر، 

باه ترتیا  بارای     2117و  2877، 2859و تااداد گلاه    73872و  37822، 275579تاداد گاوها . ، استااده گردیدوری کده بودآ

دل و ما حاداکرر درساتنما ی محادود کاده      با اساتااده از رو   ژنتیکیپارامترهای بود.  مقادیر تویید کیر، چربی  و پروتئین

اطالعاا   مایاار  ،یگاریتا تااب  درساتنما ی   ها ازبرای مقایسه مدلبرآورد گردید. های یژاندرایرگرسیون تصادفی با چندجمله

ر ماناده در طاول دوره کایردهی همگان د    واریانس باقی.شداستااده ماندهواریانس باقیمایار و اطالعا  بیزیمایار آکایک ، 

کاود یا ا دقا     با توجه به اینکه در مدل رگرسیون تصادفی حیوانی از رکوردهای کلیه حیوانا  اساتااده مای  نظر گرفته کد. 

باه ترتیا  در انت اا و ابتادای دوره کایردهی       محیطی دا میافزایشی و واریانس  ژنتیکیواریانس . بودبرآوردهای آن باالتر 

 بارای هار دو مادل   پ یری صاا  مقدار تویید کیر، چربی و پروتئین کایر  وراث حداقل میزان باالترین میزان خود را داکتند. 

پا یری مقادار توییاد کایر، چربای و پاروتئین       وراث .بدس  آمددر ابتدای دوره کیردهی ، رگرسیون تصادفی حیوانی و نری

و در مادل   12/7تاا   77/7، 29/7تاا   78/7، 18/7تاا   78/7باه ترتیا  در محادوده    در مادل رگرسایون تصاادفی حیاوانی     کیر

در طول دوره کایردهی بارآورد    19/7تا  78/7و  21/7تا  78/7، 12/7تا  75/7رگرسیون تصادفی نری به ترتی  در محدوده 

میزان واریانس فنوتیپی صاا  مورد بررسی در مادل رگرسایون تصاادفی حیاوانی و ناری در طاول دوره کایردهی        گردید.

هاای  صاا  ماورد بررسای باین روز    ژنتیکیهمبستگی  یکسان نبوده و در اوایل و اواخر دوره کیردهی مقدار آن باالتر بود.

مدل رگرسایون تصاادفی حیاوانی بارای بارآورد      کاد. نزدیک ب ا حداکرر و با فاصاله روزهاای کایردهی ایان میازان کمتار       

 صاا  توییدی گاوهای هلشتاین ایران پیشن اد کد. ژنتیکیپارامترهای 
 

 ژنتیکیهمبستگی  -پ یریوراث  -روزآزمون –گاو کیری-مدل رگرسیون تصادفی کلیدی: هایواژه

mailto:alimohamadi36@gmail.com
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 مقدمه
رکوردهای ماهیانه مربوط به هر حیوان که اصطالحاً 

-رکوردهای روزآزمون )یا رکوردهای روزانه( نامیده می

روز دوره  978کوند، اساس رکوردهای تویید در طول 

های اخیر استااده از طی سال .استاندارد کیردهی هستند

آزمون به عنوان اویین مناب  اطالعاتی از روزرکوردهای

صاا  توییدی بجای رکوردهای مربوط به کل دوره 

گاوهای کیری مورد توجه  ژنتیکیکیردهی در ارزیابی 

های (. مدل2335قرار گرفته اس  )گادینی و همکاران 

در گاو کیری که از رکوردهای  ژنتیکیارزیابی 

های کنند در برنامهاده میاستاروز  978آزمون بجای روز

اصالحی برای صاا  توییدی بسیار حا ز توجه هستند 

-(. مدل1777 همکارانپوول و  و 2335)کتونن و همکاران 

آزمون به عنوان روکی آماری ج   آناییز های روز

رکوردهای ماهانه صاا  توییدی گاوهای کیری با هدف 

حیوان و حداکرر استااده از کلیه اطالعا  موجود از هر 

حیوانا  پیشن اد  اصالحیبینی ارز  ب بود دق  پیش

هایی که از در بین مدل(.2335اند )وارگاس و همکاران کده

 ژنتیکیرکوردهای روزآزمون برای برآورد پارامترهای 

کنند، مدل رگرسیون تصادفی به طور وسیای استااده می

افزایش صح  برآورد ارز  اصالحی را نشان داده و 

-امروزه در بسیاری از کشورها از این مدل برای ارزیابی

(. 1722کوبوکی و همکاران کود )استااده می ژنتیکیهای 

، برای اویین بار استااده از 2338در سال  دکرزو  کار

مدل رگرسیون تصادفی را در یک مدل خطی برای آناییز 

جامروزیک و رکوردهای روزآزمون پیشن اد کردند )

-دهند که وراث مطایاا  مختلف نشان می(.2337همکاران 

-پ یری تویید کیر در روزهای مختلف کیردهی تغییر می

های بین داده ژنتیکیهای نماید، همچنین همبستگی

-های زمانی بین آن ا کاهش میتکراری، با افزایش فاصله

بنابراین اگر بجای استااده از رکوردهای روزآزمون یابد. 

توان روز استااده کود، نمی 978از رکوردهای توییدی 

این تغییر را در ساختار )کو(واریانس منظور کرد 

ما وم مدل (. 1772جنسن  و 1771)جاکوبسن و همکاران 

حیوان نیز  ژنتیکیحیوانی این اس  که در داخل مدل، اثر 

گیرد. یک ویژگی خاص این مدل آن اس  که قرار می

 ویینباکد،ها رکورد در دسترس از کلیه دامممکن اس  

 از مدل نریکود. ها ارز  اصالحی برآورد تمام آنبرای 

کود که فقط وایدهای نر بر در مواردی استااده می نیز

برتری کوند. اساس رکوردهای نتاجشان ارزیابی می

اصلی این مدل نسب  به مدل حیوانی این اس  که چون در 

ند، ی ا تاداد ماادال  کواین مدل فقط پدرها ارزیابی می

موید ماده  ژنتیکیکمتر اس . ویی در این مدل ظرفی  

کود، به همین منظور نشده و برای آن تصحیح انجام نمی

-های زیاد استااده میدالیل در مواقای که از حجا داده

کود در باضی مواق  از مدل نری در برآورد پارامترهای 

از مدل رگرسیون .(1778)مرود  کوداستااده می ژنتیکی

گاوهای  ژنتیکیتصادفی حیوانی در برآورد پارامترهای 

اس  هلشتاین ایران در مطایاا  زیادی استااده کده 

،  (b)محمدی و همکاران;2932، (a) )محمدی و همکاران

همچنین ب لویی و (. 2957 رزم کبیر و همکاران ;2932

( با استااده از مدل رگرسیون تصادفی 1721علیجانی )

را برآورد  گاوهای هلشتاین ایران ژنتیکیارامترهای ری پن

های ای در زمینه مقایسه مدلاند. تا کنون مطایاهنموده

، ی ا بودصور  نگرفته رگرسیون تصادفی حیوانی و نری

برآورد برای و همچنینمنظور  این بهاین تحقیق، 

گاوهای هلشتاین ایران صاا  توییدی  ژنتیکیرامترهای پا

 .کدنجام اوال در ککا
 

 ها مواد و روش

 رکوردهای روزآزمون صاا  توییدی گاوهای کیری

دام و ب بود توییدا  از مرکز اصالح نژاد  هلشتاین ایران



 262                                                             هاي رگرسیون تصادفی حیوانی و نري براي صفات تولیدي گاوهاي هلشتاین ایرانمقایسه عملکرد برازش مدل

ی ککا اول در دامنه گاوهای یکد. رکوردها ت یهدامی

، و در 2953تا  2959های سال بینماهگی  87تا  12سنی 

(، استخراج DIMروز کیردهی ) 978تا  8بازه زمانی بین 

گاوهایی انتخاب کدند که تا قبل از روز  . عالوه بر اینکد

 .آزمون داکتند-حداقل یک رکورد روزدوره کیردهی  37

 77تا  8/2در مرحله باد، رکوردهای تویید کیر در دامنه 

و  درصد 3تا  8/2کیلوگرم و درصد چربی در دامنه 

بدیل به مقادیر )سپس تدرصد  7تا 2درصد پروتئین 

. در در فایل داده باقی ماندندکیر کدند(  چربی و پروتئین

رکورد  8ی کیری دارای بیش از گاوها ادامه،

نتاج  گاو کیرده، و 27دارای حداقل  سال -آزمون،گلهروز

 نتاج داکتند، انتخاب کدندرأس 27گاوهای نری که حداقل 

ی . در ن ای  تاداد رکوردها(1775 )همامی و همکاران

برای مقدار کیر، مقدار چربی، مقدار پروتئین  روزآزمون

 789927و  755877، 315829به ترتی  به

گروه و بر  8گاوها براساس فصل زایش در موردرسید.

 17گروه به ترتی ، زیر  7اساس سن در زمان زایش در 

و بزرگتر  99تا  91، 92تا  97، 13تا  15، 17تا  17ماه، 

ماه قرار گرفتند. اطالعا  مربوط به فایل کجره  99از

و کل حیوانا  موجود در کجره  2953تا  2971ازسال 

با داری اثرا  ثاب  انی. آزمون مبود رأس2737883

، صور  GLMبا رویه و 9.1SASاستااده از نرم افزار

 Visualافزارهای ها از نرمسازی دادهبرای آمادهگرف .

FoxPro 9.09.1وSAS  وPedigree استااده ()سرگلزایی

رگرسیون تصادفی مورد استااده روزآزمون مدل گردید.

 به صور  زیر بود:

y
tijklm=HTD

i

+Yc
j
+ MT
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+ ∑ ASmnl

p
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Фn+ ∑ amn
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n=0

Фn+etijkm 

 

اُمین رکورد روزآزمون در زیر tijklmy ،t، دراین مدل که

اُم، i( HTDماه رکورد روزآزمون )-سال-های گلهگروه

و دفاا  (  =7jتا  2)اُم j( Ycدر سال گوسایه زایی)

، mnASاُم؛ mمادهربوط به م( k = 9و  1)اُم k( Mدوکش)

n اُمین ضری  رگرسیون ثاب  برایl( 7تا  2اُمین =l زیر )

فصل -برای هر کالس سن) فصل زایش -سنگروه 

گاو ( نی کیردهی ثابتی در نظر گرفته کدزایشمنح

در مدل رگرسیون تصلدفی حیوانی mnpeو  mnaاُم؛ mماده

اُمین ضری  رگرسیون تصادفی اثر nبه ترتی 

و در مدل  اُمmدا می حیوان  یافزایشی و اثر محیطژنتیکی

اُمین ضری  رگرسیون nترتی رگرسیون تصادفی نری به 

 یاُم و اثر محیطmگاو نر افزایشی ژنتیکیاثر تصادفی

 درجه براز  رگرسیون ثاب  p؛اُمmبرای گاو مادهدا می 

های یژاندر ایدرجا  چندجمله، تاداد r؛ (=8pتا 1)

اُم برای nهای یژاندرای، چندجملهn؛ (r=7تا  1(مختلف

-، اثرا  تصادفی باقیtijklme؛ اُمmاُم مرتبط با حیوان tروز

به این در مدل حیوانی  ساختار )کو(واریانسمانده اس .

 :کدصور  تاریف 

 

-مادهماتریس ضرای  خویشاوندی بین  Aکه در اینجا،   

ماتریس  Pو  G؛ عالم  ضرب کرونکر، ⨂ها؛

)کو(واریانس ضرای  رگرسیون تصادفی به ترتی  برای 

 I؛گاو ماده محیطی دا میافزایشی و  ژنتیکیاثرا  

σeماتریس واحد و 
ساختار . مانده اس، واریانس باقی2

 )کو(واریانس در مدل نری به این صور  تاریف کد:

var [
𝐬

𝐩𝐞
𝐞

] = [
𝐆⨂𝐀 0 0

0 𝐏⨂𝐈 0
0 0 𝐈σe

2
] 

، ماتریس روابط خویشاوندی گاوهای نر دارای نتاج Aکه 

رکااورددار و گاوهااای ناار دارای روابااط خویشاااوندی بااا 

ماتریس )کو(واریانس ضارای    Pو  Gگاوهای نر م کور؛ 

افزایشای   ژنتیکیرگرسیون تصادفی به ترتی  برای اثرا  

بارای محاسابه روز    اس . دا می گاو ماده ینرها و محیط
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 (، از رابطه زیر استااده کد:t*d)ده کیردهیاستاندارد ک

)2(+ 1-t = 
*d 

حداقل و حداکرر روزهای کیردهی  maxd(978)وmind(8)که

اُمین روز tباکند. برای اُمین روز کیردهی میtd ،tو 

tاستاندارد کده کیردهی )
*d ،)nای یژاندر اُمین چندجمله 

 :(2337پاتریککیریک)به این صور  تاریف کد

 
و  ای یژاندردرجه چندجملهiکه  i/2=(i-1)/2جا،که در این

m  تاداد کاخص مورد نیاز برای تایینiُای مین چندجملها

پ یری روز مد نظر از برای محاسبه وراث  یژاندر اس .

 رابطه زیر استااده کد: 

h
2
=

𝝈𝒂
𝟐

𝝈𝒂
𝟐+ 𝝈𝒑𝒆

𝟐  + 𝝈𝒆
𝟐

 ژنتیکیبه ترتی  واریانس  و  ، و   =qGq=  ،'qPq'که 

 ماندهو واریانس باقی محیطی دا میافزایشی، واریانس 

به ترتی  ماتریس  Pو  Gباکند. میمربوط به گاو ماده 

)کو(واریانس به دس  آمده برای ضرای  رگرسیون 

حیوانا   محیطی دا میافزایشی و  ژنتیکیتصادفی اثرا  

 باکد.های روز مدنظر میاینیز بردار چندجمله qبوده و 

پ یری روز مد نظر در مدل نری از برای محاسبه وراث 

 رابطه زیر استااده کد:

ht
2
=

4σ
s(t)

2

σ
s(t)

2
+σ

pe(t)

2
+ σ

e

𝜎استااده کدکه2
𝑠(𝑡)

2
𝜎و  

𝑝𝑒(𝑡)

2
به  

محیطی افزایشی نرها و واریانس  ژنتیکیترتی  واریانس 

که دیاگونال  بودهاُم tمربوط به گاو ماده برای روز  دا می

 هستند.qPq'وqGq'هایهای حاصل از فرمولماتریس

های ماتریس روز از 978پ یری برای محاسبه وراث 

GوP های یژاندرایروز چندجمله 978و بردار(𝑞305𝑑) 

 ،های یژاندرایروز چندجمله 978استااده کد. بردار 

کیردهی  978تا  8ها از روز بوسیله جم  ضرای  آن

-برای محاسبه وراث  رابطه زیربنابراین از بدس  آمد. 

 استااده کد: روز 978پ یری 

ℎ305
2 = 

𝜎𝑎(305𝑑)
2

𝜎𝑎(305𝑑)
2  + 𝜎𝑝𝑒(305𝑑)

2  + 301 × 𝜎𝑒
2 

𝜎𝑎(305𝑑)که 
𝜎𝑝𝑒(305𝑑)و2

ترتیب واریانس ژنتیک به2

 باشندروز تولید می 503افزایشی و محیط دائمی برای 

σa(305))برای مثال 
2 =𝑞305𝑑G𝑞305𝑑) و𝜎𝑒

، واریانس 2

از جمع ضرایب لژاندر روز ،  𝑞305𝑑وباشدمانده میباقی

 شود. اُم حاصل می503اُم تا روز 3
 

بین روزهای مختلف  ژنتیکیبرای محاسبه همبستگی  

 کیردهی از فرمول زیر استااده کد: 

rg=
Covg(i,j)

√Varg(i,i) × Varg(j,j)

 

؛ اُمjاُم وiبین روز ژنتیکی، کواریانس g(i,j)Covکه 

i,i))gVar وj,j))gVar  افزایشی  ژنتیکیبه ترتی  واریانس

استااده از با  واریانسهای مؤیاهباکند.اُم میjاُم و iروز 

( و با REML1رو  حداکرر درستنمایی محدودکده)

تح  سیستا ، REMLF90افزار استااده از نرم

، همچنین برای رسا نمودارهای برآورد کدندLinuxعامل

 محیطی دا میافزایشی و  ژنتیکیهای مربوط به همبستگی

 MATLAB 7.12 افزاربین روزهای کیردهی از نرم

 2Logl ،AIC ،BIC-با استااده از مایارهای  .استااده کد

ترین ب ترین تاب  مشخص کد. مدیی که پایین RVو 

مقادیر مایارهای ذکر کده را به خود اختصاص داد، به 

عنوان مدل با دق  براز  باال ج   برآورد پرامترهای 

 صاا  توییدی کیر انتخاب کد. ژنتیکی

AIC= -2Logl+2k;  BIC= -2Logl+klog (N-r(x)) 
، تاداد مشاهدا ؛ و N، نشان دهنده تاداد پارامتر؛ kکه 

                                                 
1- Restricted Estimation Maximum Likelihood 
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r(x)باکدراب  در مدل می، رنک ماتریس ضرای  اثرات 

 .(1779)یوپز رومرو و کرابانو 

 

 نتایج وبحث

های ماورد آنااییز، بارای صااا      دادههای توصیای آماره

هاای مختلاف در   مختلف به همراه تادا حیواناا  در گاروه  

 .اس ارا ه کده  2جدول 

مقادیر مقایسه مایارهای مختلف صاا  مقدار تویید کیر، 

چربی و پروتئین کیر در مدل رگرسیون تصادفی بر پایه 

نشاان   8و  1مدل حیوانی و مدل نری به ترتی  در جادول  

داده کده اس . همچنین ویژه مقدارهای مختلاف در مادل   

و  9رگرسیون تصادفی حیوانی و نری به ترتی  در جدول 

  ه کده اس .ارا 8

، بسته به ناو  مایاار   ترین مدلانتخاب ب ترین و نامناس 

مقایسه، متااو  اس . با توجه به مقادیر بدسا  آماده از   

مشخص کاد کاه    2Logl ،AIC ،BIC-مایارهای مقایسه 

استااده از مدل رگرسیون تصادفی بر پایه مدل حیوانی با 

باه   ( بارای صااا  ماورد بررسای    1،7ای یژاندر )چندجمله

، برای RVعنوان ب ترین مدل کناخته کد. در مورد مایار 

مقدار تویید کیر، مدل رگرسیون تصاادفی بار پایاه مادل     

(، بارای مقادار چربای و    1،7ای یژاندر )حیوانی با چندجمله

( ب ترین مدل انتخااب کادند، باه    8،7مقدار پروتئین، مدل )

 ند.را به خود اختصاص داد RVکه کمترین مقدار دییل این

 

 اطالعات آماری رکوردهای مقدار شیر،  مقدار چربی، مقدار پروتئین و فایل شجره -1جدول 

 مقدار پروتئین )گرم( مقدار چربی )گرم( (کیلوگرممقدار کیر ) اطالعا  مدل

 789927 755877 315829 تاداد رکوردهای روزآزمون 

 73872 37822 275579 کل حیوانا  رکورددار تاداد 

 272977 177972 118591 تاداد کل حیوانا  

 382/7±192/7 333/7±917/7 28/97±852/7 میانگین تویید 

 28217 27833 27517 ماه رکوردگیری-سال-تادادگله حیوانی

 2117 2877 2859 سال زایش -تاداد گله 

 2818 2817 2839 تاداد کل حیوانا  نری
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 سطوح مقادیر معیارهای مقایسه مختلف در مدل رگرسیون تصادفی حیوانی-2دول ج
RV BIC AIC -2Logl  صفت مدل پارامترتعداد 

  (1،8یژاندر ) 28 77/8788573 77/8788597 23/8788539 89/21

  (1،8یژاندر) 23 35/8792157 35/8792157 35/8792918 79/22

  (1،7یژاندر ) 18 31/8718277 31/8718287 37/8718183 17/22

 مقدار شیر  (9،8یژاندر ) 27 97/8588279 97/8588237 72/8588178 83/21

  (9،8یژاندر ) 11 81/8588279 81/8592771 89/8592287 72/22

  (9،7یژاندر ) 15 72/8518537 72/8518381 87/8517779 97/22

  (8،8یژاندر ) 17 88/8383835 88/8383887 93/8383789 51/22

  (8،7یژاندر ) 97 35/7777357 35/7777788 85/7777172 87/22

  (1،8یژاندر ) 28 89/997189 89/997152 37/997998 78517/7

  (1،8یژاندر) 23 81/997123 81/997187 93/997992 78713/7

  (1،7یژاندر ) 18 31/998781 31/998771 22/998577 78773/7

 مقدار چربی  (9،8یژاندر ) 27 79/888388 79/888373 51/887788 78521/7

  (9،8یژاندر ) 11 38/888392 38/888378 85/888772 78718/7

  (9،7یژاندر ) 15 75/888178 75/888912 79/888897 78775/7

  (8،8یژاندر ) 17 75/878538 75/878387 27/877785 78719/7

  (8،7یژاندر ) 97 87/737772 87/737778 98/737323 78787/7

  (1،8یژاندر ) 28 -77/138778 -77/138797 -93/139359 72851/7

  (1،8یژاندر) 23 -88/137778 -88/138377 -19/138538 72887/7

  (1،7)یژاندر  18 -85/137771 -85/137381 -98/137587 72875/7

  (9،8یژاندر ) 27 -27/128757 -27/128789 -87/128855 72858/7

مقدار  (9،8یژاندر ) 11 -39/127728 -39/127877 -12/127857 72895/7

 پروتئین

  (9،7یژاندر ) 15 -82/125877 -82/125888 -58/125997 72875/7

  (8،8یژاندر ) 17 -89/127871 -89/127827 -85/127822 72882/7

  (8،7یژاندر ) 97 -23/12778 -23/12583 -23/12877 11510/1

 (محیطی دا میافزایشی و  ژنتیکیبه ترتی  درجه براز  برای اثرا   (i,j)های یژاندر ای)چندجمله

 

با توجه به نتایج بدس  آمدهمشخص کد کاه باا افازایش    

ژنتیکای   اثرا  درجه براز  اثرا  محیطی دا می نسب  به

ایان نتاایج   ، افزایشی، مقادیر مایارهای م کورکاهش یاف 

 مطابق با نتایج بدسا  آماده توساط بیاساوز و همکااران     

(، a) (؛ محمادی و همکااران  1773) آکبا تاکما و  (؛1722)

فااااارو و ال(؛ 1778آیبوکوارکااااو و همکاااااران )(؛ 2932)

نتاایج    باود. ( 1775کاستا و همکاران ) و (1775همکاران )

بدساا  آمااده از مقایسااه مایارهااا در ماادل رگرساایون    

تصادفی نری نشاان داد کاه، ب تارین مادل بارای باراز        

مقاادار توییااد کاایر، چرباای و پااروتئین کاایر باار اساااس   

، باااه ترتیااا  مااادل   BICو  2Logl ،AIC-مایارهاااای 

( و 9،7(، )8،7ای یژانادر ) رگرسیون تصادفی باا چندجملاه  

مقاادیر بدسا  آماده از مایاار      ( بود. ویی با توجه به8،7)

RVهاا، بارای مقادار توییاد کایر، چربای و       ، ب ترین مدل

 ( بود.9،7( و )9،7(، )1،7پروتئین کیر، به ترتی  مدل )

های ژنتیکی افزایشی و محیطی دا می مقدار تویید واریانس

کیر، چربی  و پروتئین کیر در مدل رگرسایون تصاادفی   

اده کده اس . واریانس نشان د  2حیوانی و نری در ککل 
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ژنتیکی افزایشی برای تمام صاا  مورد مطایاه، در ابتدای 

از  18دوره کیردهی باال برآورد کد سپس تا حادود روز  

دوره کیردهی از خود اف  نشاان داد. ایان نتاایج مطاابق     

( و 1775نتایج بدسا  آماده توساط ال فاارو وهمکااران )     

 ( بود.1773بیگناردی و همکاران )

 

 در مدل رگرسیون تصادفی حیوانیمختلف ویژه مقدارهای  -3جدول

 صفت مدل 1 2 3 4 5

  (1،8یژاندر ) 51/22 3159/7   

  (1،8یژاندر) 53/22 398/7   

  (1،7یژاندر ) 57/22 722/2   

 مقدار شیر  (9،8یژاندر ) 28/21 3772/7 8259/7  

  (9،8یژاندر ) 17/21 3778/7 8177/7  

  (9،7یژاندر ) 25/21 3718/7 8777/7  

  (8،8یژاندر ) 82/21 3275/7 8735/7 8735/7 

  (8،7یژاندر ) 23/21 3273/7 8221/7 8852/7 95772/7

  (1،8یژاندر ) 72719/7 77223/7   

  (1،8یژاندر) 72272/7 77227/7   

  (1،7یژاندر ) 72728/7 77227/7   

 مقدار چربی (9،8یژاندر ) 7218/7 77215/7 777817/7  

  (9،8یژاندر ) 7271/7 77222/7 777892/7  

  (9،7یژاندر ) 72712/7 772277/7 777873/7  

  (8،8یژاندر ) 72229/7 772215/7 7778172/7 7777872/7 

  (8،7یژاندر ) 72172/7 772171/7 7778233/7 7777883/7 77777912/7

  (1،8یژاندر ) 77339/7 771772/7   

  (1،8یژاندر) 77391/7 77278/7   

  (1،7یژاندر ) 77351/7 77273/7   

  (9،8یژاندر ) 77385/7 777378/7 777993/7  

 (9،8یژاندر ) 77381/7 777318/7 777988/7  
مقدار 

 پروتئین

  (9،7یژاندر ) 77387/7 777319/7 777981/7  

  (8،8یژاندر ) 773972/7 777331/7 777972/7 777288/7 

  (8،7یژاندر ) 77388/7 777539/7 777957/7 777277/7 7777372/7
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 در مدل رگرسیون تصادفی نریسطوح مقادیر معیارهای مقایسه مختلف  -4جدول 

RV BIC AIC -2Logl صفت مدل تعداد پارامتر 

  (1،8یژاندر ) 28 77/8858233  77/8858117 73/8858159 89/21

  (1،8یژاندر) 23  22/8873733 22/8873797 98/8873521 71/22

  (1،7یژاندر ) 18 79/8879817 79/8879877 72/8879778 18/22

 مقدار شیر  (9،8یژاندر ) 27 22/8882388 22/8882373 81/8881787 87/21

  (9،8یژاندر ) 11 97/8897582 97/8897538 87/8897351 73/22

  (9،7یژاندر ) 15 87/8891783 87/8891528 81/8891317 17/22

  (8،8یژاندر ) 17 29/8818889 29/8818838 77/881835 52/22

  (8،7یژاندر ) 97 78/8873791 78/8873777 88/8873581 93/22

  (1،8یژاندر ) 28 11/37587 11/37557 78/37395 78529/7

  (1،8یژاندر) 23 77/37878 77/37829 87/37857 78787/7

  (1،7یژاندر ) 18 27/38898 27/38858 13/38852 78783/7

 مقدار چربی  (9،8یژاندر ) 27 53/37793 53/37779 35/37793 78758/7

  (9،8یژاندر ) 11 57/37873 57/37829 99/37833 78779/7

  (9،7یژاندر ) 15 72/38887 72/38821 72/38712 78789/7

  (8،8یژاندر ) 17 58/38787 58/38731 31/38739 78725/7

  (8،7یژاندر ) 97 71/37258 71/37185 57/37872 78788/7

  (1،8یژاندر ) 28 -39/832187 -39/832123 -78/832277 72851/7

  (1،8یژاندر) 23 -38/839279 -38/839298 -78/839779 72887/7

  (1،7یژاندر ) 18 -73/838271 -73/838221 -38/838727 72879/7

  (9،8یژاندر ) 27 -17/821297 -17/821737 -87/821792 72859/7

 مقدار پروتئین  (9،8یژاندر ) 11 -33/828789 -33/829333 -17/829327 72897/7

  (9،7)یژاندر  15 -25/828373 -25/828589 -71/828787 72871/7

  (8،8یژاندر ) 17 -57/827119 -57/827272 -31/827771 72887/7

  (8،7یژاندر ) 97 -87/827558 -87/827522 -77/827777 72878/7

 ( محیطی دا میافزایشی و  ژنتیکیبه ترتی  درجه براز  برای اثرا   (i,j)های یژاندر ای)چندجمله
 

 
 

 
 

 



 261                                                             هاي رگرسیون تصادفی حیوانی و نري براي صفات تولیدي گاوهاي هلشتاین ایرانمقایسه عملکرد برازش مدل

 رگرسیون تصادفی نری ویژه مقدارهای مختلف در مدل -5جدول

 صفت مدل 1 2 3 4 5

  (1،8یژاندر ) 587/1 1781/7   

  (1،8یژاندر) 581/1 1787/7   

  (1،7یژاندر ) 588/1 1717/7   

 مقدار شیر  (9،8یژاندر ) 387/1 1928/7 2927/7  

  (9،8یژاندر ) 753/1 1371/7 2891/7  

  (9،7یژاندر ) 398/1 1977/7 2951/7  

  (8،8یژاندر ) 711/9 1921/7 1171/7 78239/7 

  (8،7یژاندر ) 918/9 1882/7 1791/7 7818/7 7892/7

  (1،8یژاندر ) 771857/7 777129/7   

  (1،8یژاندر) 771522/7 777971/7   

  (1،7یژاندر ) 771885/7 7771718/7   

 مقدار چربی (9،8یژاندر ) 3185/7 79588/7 72912/7  

  (9،8یژاندر ) 3777/7 771977/7 777215/7  

  (9،7یژاندر ) 771939/7 7771878/7 777222/7  

  (8،8یژاندر ) 771937/7 7771815/7 7771898/7 77777579/7 

  (8،7یژاندر ) 771932/7 7771887/7 7772875/7 77772819/7 77777182/7

  (1،8یژاندر ) 779172/7 77192/7   

  (1،8یژاندر) 77929/7 77122/7   

  (1،7یژاندر ) 779722/7 77177/7   

  (9،8یژاندر ) 771877/7 7771178/7 7777797/7  

 مقدار پروتئین (9،8یژاندر ) 77187/7 77711/7 7777793/7  

  (9،7یژاندر ) 771858/7 7771231/7 7777787/7  

  (8،8یژاندر ) 771873/7 7771278/7 7777588/7 777281/7 

  (8،7یژاندر ) 77185/7 777119/7 77777358/7 7777293/7 77777978/7

 

 ،افزایشای در ابتادای دوره   ژنتیکای باد از افا  واریاانس   

کیردهی به باد سیر صاودی مالیمی تا  18تقریباً از روز 

اواخاار دوره کاایردهی مشاااهده کااد و در انت ااای دوره  

. حداکرر وجود داک  افزایشی را ژنتیکیحداکرر واریانس 

در اوایال دوره کایردهی    محیطای دا مای  میزان واریانس 

-( نیز چنین نتیجه1778استرابل و همکاران ) مشاهده کد.

محیطای  اند. باد از این مرحله واریانس ای را گزار  کرده

روند نزویی نشان داد و در ن ایا  در انت اای دوره    دا می

ایش ناچیزی مشاهده کد. این نتایج با کیردهی دوباره افز

بیاسااوز و همکاااران  و (1778نتااایج دوروس و همکاااران )

مطابق  دارد. همانطور کاه از نمودارهاا مشاخص     (1722)

افزایشای و   ژنتیکای هاای  اس ، مالحظه کد کاه واریاانس  
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حیوانی و ناری  ی فدر مدل رگرسیون تصاد محیطی دا می

نی را طاای یکسااا در طااول دوره کاایردهی رونااد تقریباااً 

 نمودند. 

 

  

  
 (Bو مدل رگرسیون تصادفی نری)(A) واریانس ژنتیکی افزایشی و محیط دائمی در مدل رگرسیون تصادفی حیوانی  -2ککل 

 

پ یری صااا  ماورد بررسای در مادل رگرسایون      وراث 

 نشان داده کاده اسا .   1ککلتصادفی حیوانی و نری در 

صااا  ماورد   پا یری  در این مطایاه حداقل میزان وراثا  

در اوایل دوره کیردهی مشاهده کاد، ایان نتاایج    بررسی 

(؛ مقادس زاده و  1778های جنگلر و همکاران )مطابق یافته

محماادی و (؛ 1721(؛ ب لااویی و علیجاانی ) 2959همکااران ) 

( باود. دامناه   1777تاکما و آکباا  )  (؛ b( )2932همکاران)

، مقاادار چربای و مقاادار  توییااد کایر مقادار  پاا یری وراثا  

محادوده   حیاوانی در مدل رگرسیون تصادفی  در پروتئین

باارآورد  12/7تااا  77/7و  29/7تااا  78/7، 18/7تااا  78/7

 .گردید

 
A 

 
B 

 (B) و مدل رگرسیون تصادفی نری(A) تولید شیر، چربی و پروتئین در مدل رگرسیون تصادفی حیوانیوراثت پذیریی مقادیر  -1ککل 
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پ یری این صاا  در مدل رگرسیون همچنین دامنه وراث  

و  21/7تاا   78/7، 12/7تا  75/7تصادفی نری در محدوده 

 برآورد گردید.  19/7تا  78/7

 

و فنوتیپی روزهای مختلف شیردهی برای مقدار تولید شیر با استتفاده از   محیطی دائمی، افزایشی  ژنتیکیهای واریانس -6جدول 

 های لژاندرایمدل رگرسیون تصادفی حیوانی و چندجمله

   های لژاندرایچندجمله

 DIM  LP(2,4)  LP(2,5)  LP(3,4)  LP(3,5)  LP(3,6)  LP(4,5)  LP(5,6) 

   های واریانسمؤلفه

 8  887/8  873/8  979/8  937/8  981/8  218/8  981/8 

 78  831/8  717/8  719/8  752/8  798/8  712/8  798/8 

 218  735/8  171/8  792/7  797/7  759/7  797/7  758/7 

 553/7  88/7  557/7  313/7  777/7  857/7  178/7  258 افزایشی ژنتیکی

 188  719/5  133/5  727/7  237/5  283/5  719/7  283/5 

 978  989/27  772/27  788/3  878/3  821/3  788/22  821/3 

 8  557/88  275/78  897/97  872/85  188/87  588/98  188/87 

 78  988/27  777/17  177/27  857/17  778/11  585/25  777/11 

 717/27  352/28  717/27  718/27  931/27  872/17  387/12  218 محیط دائمی

 258  715/25  878/25  783/27  195/27  527/27  958/27  527/27 

 188  828/25  889/23  173/23  375/23  817/23  757/17  817/23 

 978  273/18  717/18  527/13  733/19  273/17  175/12  273/17 

 8  577/71  875/32  877/89  777/78  557/71  733/81  357/71 

 78  977/98  799/97  853/98  771/97  272/95  153/97  172/95 

 218  873/93  839/97  729/97  272/98  778/98  892/98  778/98 

 735/97  713/97  333/97  575/97  787/97  732/97  891/97  258 فنوتیپی

 188  375/95  871/93  873/93  573/93  358/95  113/87  758/93 

 978  789/87  787/87  872/82  328/88  551/87  289/88  352/87 

 

-، در مدل رگرسیون تصاادفی حیاوانی، وراثا    بطور کلی

پاا یری صاااا  مختلااف در طااول دوره کاایردهی ساایر   

پا یری تن اا   دادند. این افازایش در وراثا   صاودی نشان 

 ژنتیکای هاای واریاانس   مربوط به افازایش مقاادیر مؤیااه   

محیطای  هاای  افزایشی نبود، بلکه به کاهش مقاادیر مؤیااه  

گاردد، )بیاساوز و همکااران    ها نیز بار مای  بین مدل دا می

در مدل رگرسیون تصادفی نری، برای مقادیر  ویی(. 1722

ساایر صاااودی در طااول دوره  چرباای و پااروتئین کاااهد

پ یری برای مقدار توییاد  کیردهی و باالترین میزان وراث 

 کیر در ماه کش از دوره کیردهی بود. 

-پ یری در اوایل دوره کیردهی پایین میدییل اینکه وراث 

در این مرحله از  محیطی دا میباکد این اس  که واریانس 

اینکاه در   دس  آمده اس  و باا توجاه باه   کیردهی باال به

افزایشی باالتر بود  ژنتیکیاواخر دوره کیردهی واریانس 

پ یری بیشاترین  ی ا در این بخش از دوره کیردهی وراث 

مقدار بود. این نتاایج مطاابق نتاایج بدسا  آماده توساط       
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ور و (؛ کاادپر 1773(؛ کوبوکی و همکااران ) 1772جنسن )

رزم  و (b( )2932محماادی و همکاااران )(؛ 1778همکاااران )

روز  978پاا یری وراثاا  اساا . (2957کبیاار و همکاااران )

( و توییاد پاروتئین   15/7(، تویید چربای ) 97/7تویید کیر )

کاان بارآورد   پا یری روزآزماون  وراث باالتر از (، 13/7)

 بااا توجااه بااه نتااایج بدساا  آمااده از نمودارهااای  گردیااد.

واریانس فنوتیپی مقادیر تویید کیر، چربی و پروتئین کیر 

(، 9کااکل ماادل رگرساایون تصااادفی حیااوانی و نااری ) در

تغییرا  رکوردهای روزآزماون در اوایال )تاا حادود روز     

انت ااای دوره کاایردهی مشاا ود  از دوره کاایردهی( و 98

اس  و در میاناه دوره کایردهی روناد تقریبااً یکناواختی      

 مالحظه کد.

 

و فنوتیپی روزهای مختلف شیردهی برای مقدار چربتی بتا استتفاده از متدل      محیطی دائمی، افزایشی ژنتیکیهایواریانس-0جدول 

 های لژاندرایرگرسیون تصادفی حیوانی و چندجمله

   های لژاندرایچندجمله

 DIM  LP(2,4)  LP(2,5)  LP(3,4)  LP(3,5)  LP(3,6)  LP(4,5)  LP(5,6) 

   های واریانسمؤلفه

 8  871/7  875/7  783/7  721/7  728/7  758/7  383/7 

 78  888/7  885/7  877/7  883/7  885/7  859/7  817/7 

 218  872/7  877/7  815/7  818/7  818/7  877/7  889/7 

 875/7  877/7  771/7  771/7  778/7  888/7  889/7  258 افزایشی ژنتیکی

 188  733/7  759/7  773/7  778/7  773/7  772/7  732/7 

 978  373/7  559/7  387/7  328/7  387/7  328/7  557/7 

 8  392/8  789/7  281/7  879/8  281/7  918/8  873/8 

 78  737/2  778/1  738/2  722/1  282/1  358/2  778/1 

 799/2  899/2  785/2  878/2  773/2  792/2  755/7  218 محیط دائمی

 258  882/2  798/2  871/2  853/2  857/2  773/2  711/2 

 188  877/2  729/2  778/2  713/2  712/2  787/2  713/2 

 978  288/2  911/2  151/2  991/2  889/2  985/2  728/2 

 8  189/27  152/22  722/27  533/27  818/27  598/27  158/22 

 78  373/7  231/7  378/7  238/7  177/7  232/7  185/7 

 218  373/7  592/7  383/7  529/7  587/7  519/7  581/7 

 587/7  375/7  587/7  328/7  323/7  373/7  318/7  258 فنوتیپی

 188  738/7  718/7  737/7  715/7  375/7  713/7  377/7 

 978  577/7  398/7  788/7  373/7  275/7  338/7  187/7 
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A 

 

 
B 

 (B)و نری   (A) حیوانیمدل رگرسیون تصادفی ( ×2777(، پروتئین )×2777چربی ) مقدار تولید شیر،واریانس فنوتیپی   -3شکل 

 

بتا استتفاده از     پتروتئین  مقدارروزهای مختلف شیردهی برای و فنوتیپی  محیطی دائمی، افزایشی  ژنتیکیهای نسواریا-8جدول 

 های لژاندر ایمدل رگرسیون تصادفی حیوانی و چندجمله

   های لژاندرایچندجمله

 DIM  LP(2,4)  LP(2,5)  LP(3,4)  LP(3,5)  LP(3,6)  LP(4,5)  LP(5,6) 

   های واریانسمؤلفه

 8  997/7  981/7  917/7  998/7  992/7  937/7  838/7 

 78  918/7  915/7  915/7  992/7  915/7  987/7  978/7 

 218  958/7  957/7  873/7  877/7  875/7  879/7  857/7 

 771/7  858/7  833/7  771/7  771/7  827/7  828/7  258 افزایشی ژنتیکی

 188  728/7  723/7  777/7  727/7  775/7  733/7  772/7 

 978  358/7  338/7  537/7  322/7  329/7  397/7  337/7 

 8  717/9  888/8  778/1  272/9  838/9  587/1  397/1 

 78  183/2  875/2  187/2  878/2  879/2  977/2  879/2 

 158/2  187/2  137/2  158/2  979/2  812/2  871/2  218 محیط دائمی

 258  838/2  877/2  988/2  957/2  817/2  953/2  897/2 

 188  822/2  859/2  875/2  712/2  837/2  797/2  833/2 

 978  275/1  731/1  973/1  777/1  228/1  577/2  351/2 

 8  793/8  817/7  828/8  789/8  998/8  755/8  393/8 

 78  287/9  177/9  285/9  178/9  973/9  185/9  178/9 

 218  893/9  885/9  983/9  131/9  171/9  977/9  177/9 

 893/9  828/9  898/9  812/9  892/9  887/9  832/9  258 فنوتیپی

 188  577/9  589/9  585/9  573/9  529/9  577/9  577/9 

 978  789/8  717/8  753/8  887/8  897/8  987/8  873/8 

 

و فنوتیپی، باا اساتااده از مادل رگرسایون      محیطی دا میافزایشای،   ژنتیکیهای کامل واریانس ،های واریانسمؤیاه
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یژانادر باا درجاا      ایتصادفی حیوانی و نری و چندجمله

دا می افزایشی و محیط ژنتیکیبراز  مختلف برای اثرا  

( 22تاا   7برای روزهای خاصی از دوره کیردهی )جداول 

 گزار  کده اس . 

افزایشای و   ژنتیکای ی هاا نتایج نشان داد مقادیر واریاانس 

ای یژاندر تح  تأثیر درجه براز  چندجمله محیطی دا می

 ژنتیکای گیرد. یانی با افزایش درجه براز  اثرا  قرار می

هاای  ، مقاادیر واریاانس  محیطای دا مای  افزایشی نسب  به 

افزایشاای بااه خصااوص در اوایاال دوره باااالتر از  ژنتیکاای

بزرگتار   دا مای محیطی زمانی بود که درجه براز  اثرا  

 در نظر گرفته کدند.

در  محیطی دا میدییل اینکه با افزایش درجه براز  اثرا  

 ژنتیکای افزایشای، مقاادیر واریاانس     ژنتیکای مقابل اثرا  

افزایشی باه خصاوص در اوایال دوره کایردهی کمتار و      

اناد، در  باالتر برآورد کاده  محیطی دا میمقادیر واریانس 

. این نتایج باکدطی در مدل می تر عوامل محینظر گرفتن ب

(؛ 1773بوساایله تاکمااا و آکبااا  )بااا نتااایج بدساا  آمااده 

 (1778استرابل و همکااران )  و (1722بیاسوز و همکاران )

 مطابق  دارد.

 

تولید شیر بتا استتفاده از   روزهای مختلف شیردهی برای مقدار و فنوتیپی  محیطی دائمی، افزایشی ژنتیکیهای واریانس-9جدول 

 های لژاندرایفی نری و چندجملهمدل رگرسیون تصاد

   های لژاندرایچندجمله

 DIM  LP(2,4)  LP(2,5)  LP(2,6)  LP(3,4)  LP(3,5)  LP(3,6)  LP(4,5) 

   

   واریانسهایمؤلفه

 8  373/2  383/2  232/2  297/2  289/2  287/2  289/2 
 78  288/2  281/2  285/2  272/2  272/2  278/2  973/2 
 218  178/2  171/2  175/2  175/2  782/2  787/2  373/2 

 583/2  397/2  393/2  387/2  882/2  888/2  885/2  258 افزایشی ژنتیکی

 188  778/1  771/1  337/2  387/2  383/2  385/2  578/2 

 978  728/1  729/1  778/1  285/1  287/1  271/1  883/1 

 8  717/83  821/75  129/38  588/93  383/82  853/77  829/93 

 78  777/17  297/18  719/18  718/17  293/18  727/18  395/11 

 853/12  878/12  778/12  188/11  877/18  877/18  573/18  218 محیط دائمی

 258  879/19  957/19  957/19  957/11  357/11  851/19  577/11 

 188  153/18  789/18  177/18  378/18  378/18  873/18  877/17 

 978  757/92  717/91  877/97  275/97  173/92  175/98  727/13 

 8  878/72  917/32  788/31  882/89  731/78  777/79  188/89 

 78  272/99  775/97  721/95  877/98  772/97  798/95  215/97 

 218  919/95  885/97  128/97  857/97  777/98  822/98  173/98 

 878/97  773/97  727/97  371/97  772/97  771/97  177/97  258 فنوتیپی

 188  898/97  978/93  829/95  837/93  779/93  757/95  281/87 

 978  898/88  377/87  978/88  517/82  787/88  797/87  573/89 
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بااا توجااه بااه اینکااه ماادل رگرساایون تصااادفی ساااختار   

های تکرار کده در طاول زماان   کوواریانس داده-واریانس

-گیرد، ی ا با این مدل مؤیااه یا زندگی حیوان را در نظر می

کواریانس مجزایی برای روزهاای مختلاف   -های واریانس

تااوان از طریااق آن ماای کااود کااهکاایردهی باارآورد ماای

افزایشی و محیطای دا اا باین روزهاای      ژنتیکیهمبستگی 

 مختلف را برآورد کرد.

مشاخص اسا  کاه حاداکرر میازان       8با توجه باه اکاکال   

افزایشی در مورد صاا  مورد بررسی،  ژنتیکیهمبستگی 

باکاد و میازان آن باا    بین روزهای کایردهی مجااور مای   

یاباد.  کااهش مای   افزایش فاصله باین روزهاای کایردهی   

افزایشای باین    ژنتیکای بطوریکه حداقل میازان همبساتگی   

اُم دوره کاایردهی باارآورد گردیااد.   978اُم و 8روزهااای 

افزایشی باین   ژنتیکیمقدار تویید کیر، باالترین همبستگی 

 روزهای کیردهی را به خود اختصاص داد.

 

و فنوتیپی روزهای مختلف شیردهی برای مقدار چربی با استفاده از متدل   محیطی دائمی، افزایشی ژنتیکیهای واریانس -11جدول 

 های لژاندرایرگرسیون تصادفی نری و چندجمله

 های لژاندرایچندجمله  

 DIM  LP(2,4)  LP(3,4) LP(2,5)    LP(3,5)  LP(3,6)  LP(4,5)  LP(5,6) 

  های واریانسمؤلفه

 8  279/7  177/7  271/7  258/7  298/7  179/7  253/7 

 78  282/7  177/7  237/7  273/7  278/7  222/7  223/7 

 218  187/7  178/7  235/7  238/7  211/7  293/7  217/7 

 298/7  282/7  282/7  128/7  127/7  171/7  281/7  258 افزایشی ژنتیکی

 188  273/7  172/7  197/7  123/7  277/7  283/7  277/7 

 978  997/7  975/7  138/7  159/7  129/7  175/7  178/7 

 8  811/8  989/7  883/8  898/7  778/7  381/8  817/7 

 78  737/1  717/1  711/1  358/2  855/1  988/1  879/1 

 797/1  383/2  795/1  725/1  172/1  771/2  755/2  218 محیط دائمی

 258  882/1  797/1  882/1  717/1  789/1  715/1  787/1 

 188  877/1  858/1  723/1  771/1  281/1  288/1  297/1 

 978  788/1  718/1  718/1   789/1  973/1  215/1  952/1 

 8  729/22  857/22  357/27  188/22  872/22  988/27  173/22 

 78  532/7  725/7  827/7  779/7  188/7  177/7  197/7 

 218  597/7  223/7  577/7  213/7  529/7  151/7  527/7 

 598/7  571/7  597/7  197/7  157/7  782/7  718/7  258 فنوتیپی

 188  787/7  725/7  759/7  775/7  388/7  151/7  387/7 

 978  372/7  337/7  579/7  358/7  187/7  589/7  193/7 

 
در مدل رگرسیون تصادفی نیاز   ژنتیکیبرآورد همبستگی چنین نتایجی در دیگر مطایاا  صاور  گرفتاه در زمیناه    
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؛ جنگلار و  2337گزار  کده اسا . )جامروزیاک و کاار    

جاکوبساان و همکاااران،  و 1772؛ جنساان 2333همکاااران 

1771 .) 

اساتااده از  با توجه به نتایج بدسا  آماده مشاخص کاد،     

ساتااده از  مدل رگرسیون تصادفی حیوانی باا توجاه باه ا   

از  دقا  برآوردهاای آن بااالتر   رکوردهای کلیه حیوانا ، 

در مادل  بار عکاس،   مدل رگرسیون تصادفی ناری اسا .   

ماایبی وجود دارد که سب  اری  رگرسیون تصادفی نری 

با  . بنابراینپیش بینی ارز  اصالحی حیوانا  خواهد کد

مادل رگرسایون تصاادفی     باه نتاایج بدسا  آماده،    توجه 

صااا  توییادی    ژنتیکیحیوانی برای برآورد پارامترهای 

 .گردیدگاوهای هلشتاین ایران، پیشن اد 

 

استتفاده از  های ژنتیکی افزایشی، محیطی دائمی و فنوتیپی روزهای مختلف شیردهی برای مقدار پروتئین بتا  واریانس -11جدول 

 های لژاندرایمدل رگرسیون تصادفی نری و چندجمله

 های لژاندرایچندجمله 

 DIM  LP(2,4)  LP(2,5) LP(2,6)  LP(3,4)  LP(3,5)  LP(3,6)  LP(4,5) 

هتتتتای مؤلفتتتته

 واریانس

  

 8  732/7  731/7 732/7  758/7  758/7  758/7  759/7 

 78  755/7  755/7 755/7  753/7  753/7  755/7  739/7 

 218  279/7  279/7 271/7  218/7  219/7  211/7  213/7 

 287/7  287/7  287/7  287/7  297/7 297/7  297/7  258 افزایشی ژنتیکی

 188  253/7  237/7 255/7  251/7  252/7  252/7  253/7 

 978  177/7  172/7 183/7  127/7  125/7  125/7  177/7 

               

 8  378/9  739/8 931/8  582/1  813/9  789/9  283/9 

 78  831/2  788/2 718/2  832/2  789/2  712/2  718/2 

 71/2  789/2  799/2  782/2  577/2 528/2  571/2  218 محیط دائمی

 258  575/2  558/2 379/2  758/2  512/2  571/2  525/2 

 188  799/1  222/1 38/1  757/1  288/1  217/1  282/1 

 978  538/1  582/1 519/1  358/1  788/1  391/1  838/1 

               

 8  795/8  811/7 357/7  823/8  782/8  993/8  518/8 

 78  271/9  151/9 927/9  279/9  175/9  922/9  185/9 

 218  885/9  887/9 879/9  985/9  139/9  175/9  138/9 

 828/9  897/9  829/9  818/9  771/9 877/9  837/9  258 فنوتیپی

 188  578/9  593/9 581/9  581/9  579/9  527/9  573/9 

 978  797/8  787/8 758/8  758/8  833/8  781/8  982/8 
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 مقدار شیر

 
 مقدار چربی

 
 مقدار پروتئین

(A) 

 
 تولید شیرمقدار 

 
 مقدار چربی

 
 مقدار پروتئین

(B)

 در تابعی از روزهای شیردهی(B)نری (A)صفات مختلف در مدل رگرسیون تصادفی حیوانی افزایشی  ژنتیکیهمبستگی   -4شکل 

 

 منابع مورد استفاده

ای در مدل رگرسیون تصادفی مقایسه براز  عملکرد تواب  چند جمله. 2932ب لویی م.  و ا زادهتقی ، علیجانی ص، رأف  س ،  محمدی

. ص پاییز و زمستان 7. پژوهش های توییدا  دامی، سال سوم، کماره برای رکوردهای روزآزمون تویید کیر گاوهای هلشتاین ایرن

87-79، (a). 

رکوردهای روزآزمون تویید کیر گاوهای  ژنتیکیای برآورد پارامتره.2932 زاده ا و ب لویی م.محمدی  ، علیجانی ص، رأف   ، تقی

 .(b) ،87. ص . پنجمین گنگره علوم دامی دانشگاه اصا انهلشتاین ایران بوسیله مدل رگرسیون تصادفی
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Abstract 

The main aim of this research was comparison of random regression animal and sire models for 

estimation of the genetic parameters for production traits of Iranian Holstein dairy cattle. For this 

purpose, were used the test day records 928513, 788577 and 653317 regarding milk, fat and protein 

yields, respectively, belonged to first of lactation of cows collected from 2003 to2010, by the animal 

breeding center of Iran.Number of Cows 108873, 96511 and 79501 and number of herd 1483, 1400 and 

1227 for milk, fat and protein yields, respectively. The genetic parameters were estimated using 

restricted maximum likelihood algorithm by random regression model with legend repolynomials. For 

comparison of models, -2logL, Akaike’s information criterion, Bayesian information criterion and 

Residual variances criteria were used. Homogeneous residual variance was assumed throughout 

lactation. According to that used the records of all animals in the random regression animal model, 

therefore is high accuracy. Additive genetic variance and permanent environmental variance was 

higher in end lactation and beginning lactation, respectively. Estimates of heritability milk, fat and 

protein yields traits for both animal and siremodels were found to be lowest during early lactation. 

Estimates of heritability in the randomregression animal model for milk yield, fat yield and protein 

yield ranged from 0.05 to 0.25, 0.04 to 0.13 and 0.07 to 0.21 and in the random regression sire model 

0.08 to 0.21, 0.05 to 0.12 and 0.5 to 0.23 in the during lactation were estimated, respectively. 

Phenotypic variance of the considered traits during lactation was not constant for both random 

regression animal and sire models, it was higher at the beginning and the end of lactation. Additive 

genetic correlation between adjacent test days was higher than between distant test days.The random 

regression animal model, purposed for estimation of the genetic parameters for production traitsof 

Iranian Holstein dairy cattle. 
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